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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. 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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO

Že od 8.990 €*

S paketom COOL
     radio + klima

5 let 
podaljšanega  
jamstva**

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
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Poraba pri mešanem ciklu: 5,221–8,507 l/100 km. Emisija CO2: 137–192 g/km. Emisijska stopnja: EURO6C in EURO6Dtemp. Emisija NOx: 0,0161–0,0402 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00018–0,00222 
g/km. Število delcev (x1011): 0,01–0,27. 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

*Ob nakupu vozila preko Dacia financiranja prejmete podaljšano jamstvo za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej, brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvi 2 leti ter redno vzdrževanje 
vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej. 

že za 13.440 €
2 LETI
BREZPLAČNEGA 
OSNOVNEGA 
KASKO ZAVAROVANJA*

JAMSTVA*
5 LET

VZDRŽEVANJA*
3 LETA

Dacia. Zanesljiv partner GRZS. www.dacia.si

Dacia Duster

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com 
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

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

e-mail: prodaja.renault@avtoval.si
www.avtoval-dacia.si

tel: 01 78 11 305; 051 603 670

Avtoval d.o.o.
Pod jelšami 2
1290 Grosuplje

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

NOVO v Grosuplju!
PRODAJNO SERVISNI CENTER ZA VOZILA RENAULT IN DACIA.

AVTOVAL, GROSUPLJE



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 najlepšem mesecu v letu. Sicer nam vreme 
v prvi polovici meseca ni bilo najbolj naklonjeno, tudi ledeni 
možje: (12., 13., 14., in 15. maj) Pankracij, Servacij in Bonifacij 
ter mokra Zofka se letos niso izneverili, le kakšne hujše pozebe 
na srečo ni bilo. Drugi del maja pa naj bi bil spet toplejši, s konč-
nim zaključkom kurilne sezone in pravi uvod v poletje.
Tudi v obdobju od zadnje številke je bilo dogajanje v obči-
ni dokaj pestro, tako v občinski hiši kot tudi na kulturnem in 
športnem področju, aktivna pa so tudi ostala društva. Večina članov gasilskih društev, (za 
osvežitev spomina, v občini imamo kar 18 gasilskih društev), se je tudi letos udeležila Florja-
novih maš, še posebej slovesno je bilo v Grosupljem, saj domače društvo letos praznuje 110. 
obletnico delovanja.
Kot vsako pomlad so tudi letos v večini krajev v občini organizirali čistilne akcije. V Šmar-
ju – Sapu so v šoli koristno uporabili delovno soboto, povezali so se s turističnim društvom 
in krajevno skupnostjo, tako da so otroci ob čistilni akciji spoznavali okolico in izvedeli tudi 
nekaj zanimivosti ter slišali tudi kaj o zgodovini svojega kraja.
V nedeljo, 26. maja, kot verjetno že vsi veste, smo volivci zopet vabljeni na volišča, da izbe-
remo najboljše kandidate, ki bodo zastopali interese naših državljanov v združeni Evropi. 
Čeprav smo Slovenci na žalost znani tudi po nenehnem pritoževanju nad vsem mogočim, 
pa moramo le priznati, da smo v času od vstopa v Evropsko skupnost kar lepo napredovali, 
kaj bi šele bilo, če bi bili malo bolj enotni in pozitivno naravnani. Lepo bi bilo, da se volitev 
udeležimo v čim večjem številu in dokažemo, da nam ni vseeno, kakšna bo naša prihodnost.
Življenje vsakega posameznika je odvisno od mnogih dejavnikov. Pravijo, da se človek rodi 
kot genij, da pa ga proces vzgoje bolj ali manj zavre, saj so nam stalno postavljali take ali 
drugačne omejitve, najslabše pa je, če človeku že v rani mladosti zbiješ samozavest. Z optimiz-
mom in pozitivnim razmišljanjem bomo mnogo bolj uspešni, paziti pa se moramo nekaterih 
tako imenovanih novodobnih duhovnih voditeljev, ki marsikoga za dober denar speljejo na 
stranska pota. Je tudi kar nekaj pozitivnih primerov, treba pa je vsekakor vedno uporabljati, 
kot so včasih rekli, zdravo kmečko pamet - (ZKP).
Vsem želim veliko lepega, ljubezni, veselja in pozitivne naravnanosti,

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 4. junija, na e – naslov:

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

Prvič sem moral službeno odpotovati v Bruselj pred več kot dvaj-
setimi leti. Priznati moram, da je to bila sploh moja prva službe-
na pot tako daleč v tujino in sploh sem tedaj prvič letel z letalom. 
Saj ne vem, česa me je bilo bolj strah; tega, da bom prvič zastopal 
Slovenijo v Evropski uniji kot član Tehničnega komiteja za projek-
te COST Transport, ali vožnje z letalom. Spomnim se metro po-
staje Schuman. Ko se prebiješ po stopnicah iz podzemlja, najprej 
zagledaš mogočno štirikrako stavbo Berlaymont, kjer je sedež Evropske komisije. To je tista stavba, ki jo na te-
leviziji največkrat pokažejo pri poročilih, kadar poročajo iz Bruslja. No, cela četrt okoli metro postaje Schuman 
je prepredena s stavbami, kjer delujejo različni uradi evropskih institucij. Spomnim se, da so naše seje vedno 
potekale v stavbi na Rue Froissart 36, v Albert Borschette Centru, čisto v bližini Evropskega parlamenta. Tedaj 
sem se prvič usedel v sejno dvorano za veliko sejno mizo v obliki četverokotnika, pred menoj pa je bil na mizi 
lep in velik napis »Slovenija«. Enako velik kot Nemčija ali pa Avstrija ali pa Italija ali pa Francija. Tedaj sem 
dojel: Slovenija je enakopravni del Evropske unije in ne vem, zakaj bi se počutil za mizo manjvrednega. Tako 
kot tedaj, prvič v Bruslju, sem tudi danes več kot prepričan, da je naše mesto v Evropski uniji. Da smo dobra 
država članica, smo dokazali, ko smo v času prve Janševe vlade v prvi polovici leta 2008 predsedovali Evrop-
ski uniji, naš, slovenski premier Janša pa je z vladno ekipo odlično izpeljal predsedovanje. Ne vem, zakaj danes, 
ko praznujemo 15 let od vstopa Slovenije v EU, to zgodovinsko dejstvo pozabijo omeniti skoraj vsi mediji in vsi 
vladni politiki. 

V naši občini Grosuplje poleg slovenskih in občinskih zastav od leta 2010 dalje, ko smo prevzeli dolžnost vode-
nja občine, ponosno visijo tudi evropske zastave, ob občinskih slovesnostih pa poleg slovenske himne zaigra tudi 
evropska Oda radosti. Občina Grosuplje doživlja svoj razcvet tudi zaradi uspešnega črpanja evropskih sredstev. 
Nova čistilna naprava ter obnova in širitev kanalizacije, energetske sanacije vseh šol in vrtcev, ki so zasijale z 
novimi fasadami, sofinanciranje izgradnje parkirne hiše ter še veliko ostalih manjših projektov izboljšuje kvali-
teto in standard našega življenja v občini. 

Vse to zato, ker nismo čakali, kaj Evropa lahko stori za nas, ampak smo se z vsemi silami spoprijeli z izzivi pri-
dobivanja EU sredstev in uspeli. To nas, dragi občanke in občani, čaka v nedeljo, 26. maja letos. Pojdimo na 
volitve in oddajmo svoj glas za EU. Če bomo ostali doma, bomo morda zamudili enkratno priložnost za nova 
evropska sredstva tudi v naši občini. Toda prepričan sem, da nas bodo najbolje zastopali tisti, ki imajo Sloveni-
jo v srcu. Tako sem odšel v Bruselj pred več kot dvajsetimi leti tudi sam. S Slovenijo v srcu.

Nagovor župana

Vaš  Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
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Župani občin: Ig, Janez Cimperman, Škofljica, Ivan Jordan, Grosuplje, dr. Peter Verlič, Ivančna Gorica, Dušan Strnad, in Dobrepolje, Igor Ahačevčič 
ter direktor občinske uprave Občine Grosuplje mag. Dušan Hočevar.

Občina Grosuplje v skladu s svojim 
Dolgoročnim občinskim strateškim na-
črtom 2015–2020 sledi viziji 3G, ki po-
meni, da bomo občino upravljali Gospo-
darno, razvijali Gostoljubno in usmerjali 
Globalno. Ob tem pa s sloganom »Grosu-
plje Goes Green« izpostavljamo še njeno 
zeleno usmeritev.

Nov pomemben korak v smeri 3G ra-
zvoja naše občine pa je bil podpis pisma 
o nameri o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave, ki so ga v ponedeljek, 
13. maja 2019, podpisali župani občin 
Grosuplje, dr. Peter Verlič, Ivančna Gori-
ca, Dušan Strnad, Škofljica, Ivan Jordan, 
Ig, Janez Cimperman in Dobrepolje, Igor 
Ahačevčič.

»Vesel sem, saj smo danes tukaj zbrani 
prijatelji, ki se že dobro poznamo,« je ob 
podpisu dejal župan dr. Peter Verlič in 
povedal, da občine Grosuplje, Ivančna 
Gorica in Dobrepolje že dolgo sodeluje-
mo v skupnem podjetju, Javnem komu-
nalnem podjetju Grosuplje, z občinama 
Škofljico in Ig sodelujemo v medobčin-
skem inšpektoratu, z občino Ivančno 
Gorico pa še dodatno v medobčinskem 
razvojnem centru. »To pismo o nameri 
je začetek skupne poti, ki bo prinesla po-
zitivne učinke tako za naše občinske pro-
račune kot tudi za vse sinergije, ki se bodo 
lahko izvajale v skupni občinski upravi,« je 
še dejal v prepričanju, da bo v prihodnje 
ta organ še prerasel zdajšnje okvire.

Direktor občinske uprave Občine 

Grosuplje mag. Dušan Hočevar pa je 
ob dogodku pojasnil, da je že leta 2016 
začel uspešno delovati »Medobčinski ra-
zvojni center občin Grosuplje, Ivančna Go-
rica in Trebnje,« ki deluje na področju pri-
prave projektov, pridobivanja državnih 
sredstev in sredstev kohezijskih skladov 
ter na področju vodenja pridobljenih 
projektov. S tem zagotavlja tudi profesi-
onalizacijo, ki je za uspešno črpanje sred-
stev potrebna. Kot se je izkazalo v praksi, 
je s sodelovanjem med občinami tudi 
razvojni preboj preko občinskih meja in 
prav tako preko meja Republike Sloveni-
je v Evropo in širše veliko lažji. Evropska 
sredstva predstavljajo velik delež razvoj-
nih sredstev za lokalne skupnosti, tako 
da je dodana vrednost evropskih projek-
tov za vključene občine velika.

Prav tako že vse od leta 2012 deluje 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Grosuplje, Ig in Škofljica«. In tudi 
sodelovanje občin na tem področju se je 
izkazalo kot uspešno, smotrno.

Ustanovitev skupnih občinskih uprav 
se je kot še posebej dobra praksa izkaza-
la pri spodbujanju trajnostnega razvoja, 
ki vključuje naravne, človeške in eko-
nomske potenciale. Učinkovit prenos 
znanja med občinami vpliva na kakovost 
in na končni rezultat skupnega dela.

Glede na to, da tudi Ministrstvo za 
javno upravo s spremembo določila o 
sofinanciranju organov skupne občinske 
uprave sistemsko pospešuje medobčin-

sko sodelovanje, smo se odločili, da sku-
pni občinski upravi združimo, razširimo. 
»Z vizijo napredka, boljših rezultatov, raci-
onalnega upravljanja,« je ob tem pouda-
ril direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar ter še povedal, da to vključuje 
širitev števila nalog in števila občin. S 
tem bomo prispevali k pocenitvi in dvi-
gu kakovosti določenih storitev občin-
skih uprav za prebivalce.

Delovanje skupnih občinskih uprav se 
namreč sofinancira v skladu z Zakonom 
o financiranju občin, polovica upravi-
čenih stroškov se povrne iz državnega 
proračuna. S spremembo omenjenega 
zakona pa so se določila tudi področja, 
ki jih sofinancira Republika Slovenija.

Skladno s 26. členom zakona so obči-
ne Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig 
in Dobrepolje ustanovile organ skupne 
občinske uprave, ki bo opravljal naloge 
na področjih: občinskega inšpekcijskega 
nadzorstva, občinskega redarstva, no-
tranje revizije, varstva okolja in urejanja 
prostora ter civilne zaščite.

S podpisom pisma o nameri o usta-
novitvi organa skupne občinske uprave 
pa so župani direktorja občinske uprave 
mag. Dušana Hočevarja tudi pooblastili 
za pripravo vseh potrebnih aktov.

Skupni organ bo s svojim delovanjem 
predvidoma pričel s 1. 1. 2020, njegov 
sedež bo v Grosupljem.

Jana Roštan

Občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje 
podpisale pismo o nameri o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave
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Sodelavka za javna naročila Tanja Rauh, predsednik uprave Pomgrada Iztok Polanič, župan  
dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar

Župan dr. Peter Verlič in predsednik uprave Pomgrada Iztok Polanič 
sta podpisala pogodbo za gradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje

Kako bo videti prenovljena železniška postaja Grosuplje?

V torek, 23. aprila 2019, sta župan Ob-
čine Grosuplje dr. Peter Verlič in pred-
sednik uprave gradbenega podjetja 
Pomgrad, d. d., Iztok Polanič podpisala 
pogodbo za gradnjo parkirne hiše P+R 
Grosuplje. Ob podpisu pogodbe se je 
njima pridružil tudi direktor občinske 
uprave mag. Dušan Hočevar s sodelavko 
za javna naročila Tanjo Rauh.

»22 projektov za Grosuplje leta 2022 
danes odpira novo poglavje. Tokrat s pro-
jektom izgradnje parkirne hiše po sistemu 
P+R. Čestitam izvajalcu, ki je bil izbran na 
javnem razpisu, podjetju Pomgrad. Želim 
mu uspešno gradnjo, predvsem v roku, 
kvalitetno. To bo za mesto Grosuplje in ob-
čino Grosuplje ter za zeleno Grosuplje ve-
lika pridobitev,« je ob podpisu pogodbe 
dejal župan dr. Peter Verlič.

Ob tem se je vsem sodelavkam in so-
delavcem na občinski upravi, posebej pa 
direktorju občinske uprave mag. Dušanu 
Hočevarju, ki je operativno vložil veliko 
truda v to, da bomo lahko čez 8 mesecev 
videli konkretne rezultate, tudi zahvalil.

Župan je še povedal, da bo 160 od 
sicer 222 parkirnih mest pomagalo, da 
se bomo pogosteje odločali za uporabo 
javnega prevoza. Po njegovih informaci-
jah pa naj bi se jeseni začela tudi nadgra-
dnja železniške postaje. »Če bodo prišli še 
novi vlaki in s plinifikacijo občine tudi novi 
avtobusi, potem bo naša občina resnično 
primer dobre prakse, kako udejanjati javni 
promet v občini in tudi širše,« je še dejal.

Predsednik uprave Pomgrada Iztok 
Polanič pa nam je povedal, da bodo 
z gradnjo predvidoma pričeli v nasle-
dnjem mesecu. »Je pa to naš prvi projekt v 

tej občini, tako da smo počaščeni, da smo 
bili izbrani. In županu ter celi njegovi ekipi 
zagotavljam, da bo narejeno v rokih, kva-
litetno, kot je to bilo iz razpisne dokumen-
tacije razvidno,« je dejal.

Parkirna hiša P+R Grosuplje bo sicer 
locirana v neposredni bližini glavne av-
tobusne in železniške postaje v Grosu-
pljem. V njej bo skupno 222 parkirnih 
mest, od tega jih bo 161 namenjenih 
parkiranju po sistemu P+R oz. potnikom, 
ki bodo za pot na želeni cilj prestopili iz 
osebnega avtomobila na bolj trajnostna 
prometna sredstva, to je avtobus ali vlak. 
Ob parkirni hiši pa bo tudi zaprta kole-
sarnica za 40 koles. Prav tako bo parkirna 
hiša omogočala polnjenje električnih vo-
zil, kolesarnica poleg pa polnjenje elek-
tričnih koles. Pogodbena vrednost znaša 
5.557.903,47 evrov z ddv, za projekt pa 
so bila občini dodeljena tudi nepovratna 
evropska sredstva. Gradnja se bo pričela 
v maju, dela bodo nato predvidoma za-

ključena v 8 mesecih.
Občina Grosuplje s svojimi projekti, 

kot je parkirna hiša P+R Grosuplje, sledi 
svoji strategiji 3G, ki med drugim izpo-
stavlja slogan »Grosuplje Goes Green« 
oz. zeleno vizijo razvoja občine Grosu-
plje, pa tudi sprejeti Celostni prometni 
strategiji Občine Grosuplje.

Spodbujamo uporabo javnega potni-
škega prometa, si prizadevamo, da bo 
ta do svojih uporabnikov čim bolj prija-
zna in sledimo smernicam spodbujanja 
trajnostne mobilnosti. Da bo tudi priho-
dnost naše občine zelena. Da bo tudi pri-
hodnost naše občine lepa.

Jana Roštan

Že to pomlad pričnemo z gradnjo 
nove parkirne hiše P + R Grosuplje, ki bo 
pomenila nov velik korak v smeri spod-
bujanja uporabe javnega potniškega 
prometa, v smeri spodbujanja trajno-
stne mobilnosti. Nastala bo na parkirišču 
pri občini oz. poleg avtobusne in železni-
ške postaje v Grosupljem. 

Svoje vozilo bomo lahko parkirali v 
parkirni hiši in se naprej proti Ljubljani 
odpeljali z avtobusom ali z vlakom. Da 
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Korak za čistejši zrak 

Daljinska oskrba Grosupljega z zemeljskim plinom 

bo tudi vožnja z vlakom postala prija-
znejša, se nam v Grosupljem obeta tudi 
celovita prenova železniške postaje. Z 
njo bomo pričeli že to jesen.

Ravno v teh dneh, natančneje 11. 
aprila 2019, pa nam je Ministrstvo za 
infrastrukturo na svoji facebook strani 
postreglo tudi s fotografijami, kako bo 
prenovljena železniška postaja videti.   

Predvidena je gradnja novih tirov, 
otočnih peronov in ureditev postajne-
ga poslopja s parkiriščem ter ostalimi 
pripadajočimi površinami na območju 
železniške postaje. Zgrajena bosta tudi 
dva podhoda. Prvi bo povezoval perone 
s Taborsko in Industrijsko cesto, prehod 
bo torej možen preko cele železniške po-
staje. Kjer je zdaj urejeno začasno preč-
kanje pešcev in kolesarjev proti Sončnim 
dvorom, na območju starega nivojskega 
prehoda, pa bo nastal drugi podhod.

Pred nekaj meseci smo predali svo-
jemu namenu popolnoma nov nadvoz 
Brezje proti Sončnim dvorom, sedaj pa 
bomo v sklopu prenove železniške po-
staje porušili obstoječi nadvoz Motvoz 
proti Ponovi vasi, ki danes predstavlja 
ozko grlo, in zgradili novega, širšega, da 
bo varen za največja vozila, pa tudi za 
pešce in kolesarje.

Vse to pa pravzaprav predstavlja 
začetek urejanja centra mesta. Dobili 
bomo pešcono na enosmerni Kolodvor-
ski cesti, kjer se bo prijetno zadrževati 
in srečevati in bo povezovala trga pred 
železniško postajo in Mestno knjižnico 
Grosuplje.

Na železniško postajo Kočevje je 12. 4. 
2019 prispel prvi tovorni vlak po obno-
vljeni t. i. kočevski progi. To je prvi vlak 
po desetih letih, odkar je bil železniški 
promet do Kočevja povsem opuščen.

Direkcija RS za infrastrukturo je na-

mreč konec preteklega leta zaključila z 
gradbenimi deli na železniškem odseku 
Ribnica–Kočevje, s čimer je v gradbenem 
smislu zaključena obnova celotnega 49 
km dolgega odseka od Grosupljega do 
Kočevja. Vendar pa na progi poteka še 
zamenjava in posodobitev signalno var-
nostnih in telekomunikacijskih naprav 
ter ureditev in zavarovanje nivojskih 
prehodov, zato bo uvedba potniškega 

prometa še počakala. Ta dela bodo za-
ključena v sredini leta 2020, s tem pa bo 
na železniški progi Grosuplje–Kočevje 
po skoraj 50 letih omogočena ponovna 
uvedba rednega potniškega prometa do 
Kočevja.

Jana Roštan

Vir fotografij: Facebook stran Ministr-
stva za infrastrukturo

Energetika Ljubljana je podjetje s 
tradicijo, ki sega v leto 1861, ko je v Lju-
bljani zagorela prva cestna svetilka na 
plin. Njen cilj že vse od takrat je celovi-
ta energetska oskrba Ljubljanske regije 
in njene širše okolice, najpomembnejša 
pa je skrb za kakovost zraka, ki prispeva 
h kakovostnejšemu in bolj zdravemu na-
činu življenja. 

Zato je leta 2017 začela z gradnjo pli-
novodnega omrežja na območju obči-

ne Grosuplje in januarja 2019 z dobavo 
zemeljskega plina pri veliki kotlovnici v 
stanovanjski soseski Sončni dvori.

Vas zanima priklop?

Energetika Ljubljana bo na vseh ob-
močjih, kjer bo potekala izgradnja omrež-
ja oz. plinifikacija, v poštne nabiralnike 
razdelila poimenske ankete in tako oce-
nila morebitna zanimanja prebivalcev za 

priključitev. Na podlagi prejetih anket 
bo vse zainteresirane obiskal projektant, 
ki jim bo predstavil rešitve in možnosti 
priključitve na zemeljski plin.* Povpraše-
vanje lahko oddate tudi na spletni strani 
www.bivanjudajemoutrip.si.

*Oddaja ankete in obisk projektanta 
lastnika ne zavezuje k odločitvi za gra-
dnjo priključka in odjem zemeljskega 
plina.
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Kako do priključka brez dodatnih 
stroškov?

Pri gradnji novih priključkov na ob-
močju občine Grosuplje Energetika Lju-
bljana nudi možnost gradnje priključka 
brez stroškov za lastnika, če ta Energetiki 
Ljubljana podeli služnost za gradnjo in 
obratovanje na njegovem zasebnem ze-
mljišču. Lastnik se mora v tem primeru za 
odjem zemeljskega plina odločiti v roku 
enega leta od priključitve na omrežje. 

Če se lastnik ne odloči za zgornjo mo-
žnost, si gradnjo priključka lahko plača 
sam, omrežje  pa začne uporabljati ter-
minsko neodvisno od ostalega območja.

Kako najenostavneje do plinskega 
kotla z izvedbo notranje plinske 
napeljave?

Novi odjemalci se pri Energetiki Lju-
bljana lahko dogovorijo za paketno sto-
ritev zamenjave energentov: vgradnjo 
plinskega kondenzacijskega kotla, izde-
lavo sistemov dovoda zraka in odvoda 
dimnih plinov ter pridobitev vse doku-
mentacije za ceno, ki je strankam pozna-
na vnaprej. 

Paketi so različnih cenovnih razredov, 
cena je odvisna od blagovne znamke in 
vrste peči, obsega izvedbe (plinska peč 
za ogrevanje in pripravo sanitarne tole 
vode, kombinacija sanitarne tople vode 
s sončnimi kolektorji), nudijo pa tudi raz-
lične finančne ugodnosti, kot so finančni 

najemi in subvencije. Za več informacij 
lahko obiščete spletno stran www.biva-
njudajemoutrip.si ali pokličete na brez-
plačno telefonsko številko 080 2882. 

 
Omogočen bo tudi prehod z UNP na 
zemeljski plin

Uporabnike utekočinjenega naftne-
ga plina (UNP) bo Energetika Ljubljana 
obravnavala posebej – omogočili jim 
bodo možnost prehoda z utekočinje-
nega naftnega plina (UNP) na zemeljski 
plin in vse potrebne prilagoditve notra-
nje plinovodne napeljave in dimnikov. 
Tudi za te prehode Energetika Ljubljana 
ponuja paketno storitev. V tem primeru 
bodo lastniki podpisali le pogodbo za 
izvedbo nujnih del, za vse ostalo pa bo 
poskrbela Energetika Ljubljana.

Kje vse se lahko priključite na 
omrežje?

V letošnjem letu bo plinifikacija pote-
kala: Ob Grosupeljščici,  Cesti Cankarjeve 
brigade, Erjavčevi, Hribarjevi, Seliškarje-
vi in Kozinovi cesti ter Pod gozdom ce-
sta IV, gradnja bo potekala tudi vzdolž 
Adamičeve ceste do krožišča pri novem 
nadvozu čez železniško progo do žele-
zniškega prehoda na Cikavi, istočasno 
pa še s smeri Škofljice proti Grosupljemu 
– od Lanišča čez Mali Vrh do nadvoza 
Ljubljanske ceste nad železniško progo.

Trenutna oskrba na območju 
Grosupljega poteka iz skladišča 
utekočinjenega zemeljskega plina 
(UZP), ki je v primerjavi s kurilnim 
oljem 10 % ugodnejši. 

Leta 2020 je predviden zaključek gra-
dnje plinovoda med distribucijskim ob-
močjem občine Škofljica in območjem 
občine Grosuplje. V letu 2021 bo stekla 
dobava plinovodnega zemeljskega pli-
na. Razlika v ceni med zemeljskim pli-
nom in kurilnim oljem bo predvidoma 
od 30 do 40 %. Prihodnje leto bo zgraje-
no tudi plinovodno omrežje na območju 
Tlak, Taborske ceste, na preostalem ob-
močju Brvac in Pod gozdom cesta V, VI, 
VII, VIII. Nadaljnja širitev plinovodnega 
omrežja bo odvisna predvsem od izka-
zanega interesa lastnikov stavb.

Za leto 2021 Energetika Ljubljana sku-
paj z rekonstrukcijo Industrijske ceste 
načrtuje tudi plinifikacijo območja južno 
od železniške postaje. 

Za trajnostni javni in osebni promet še 
izgradnja CNG polnilnice

Po priključitvi Grosupljega na distri-
bucijsko omrežje Energetike Ljubljana je 
načrtovana tudi postavitev CNG polnil-
nice, ki bo namenjena oskrbi tako avto-
busov LPP kot osebnih vozil na stisnjen 
zemeljski plin oz. metan. 

Zakaj izbrati  
zemeljski plin?

• Je vsestransko uporaben (kuhanje, 
ogrevanje, priprava sanitarne vode, 
pogon avtomobila),

• varen,
• prijazen do okolja in
• ne potrebuje prostora za skladiščenje.

 Slogan občine Grosuplje »Grosuplje 
delamo zeleno« bo tako še dodatno pri-
dobil na svoji veljavi. 

Sara Bavdek
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Zakaj so potrebne prilagoditve stanovanj za starejše osebe?
Občina Grosuplje - starejšim prijazna občina

S preventivno prilagoditvijo stanovanja olajšamo vsakdanje življenje 
starejših v domačem okolju, saj z odpravo ovir in preprečevanjem ne-
varnosti bistveno zmanjšamo možnosti padcev.
Padci so najpogostejši vzroki poškodb med starejšimi, zgodijo pa se 
zaradi zdrsev, spotikanja ob predmete ali opotekanja. S starostjo so 
padci vse pogostejši, poškodbe, ki se zgodijo zaradi neprilagojenega 
bivalnega okolja, vse hujše, rehabilitacija starejše osebe pa je zahtevna 
in dolgotrajna. Starejši preživijo večino časa doma in tudi največ pad-
cev se zgodi v domačem okolju. Zato je še posebej pomembno, da se 
teh posegov lotimo čimprej, saj je tudi za prilagajanje na novosti po-
treben čas. Veliko starejših reče: »Saj tega še ne potrebujem,« a verjemi-
te, da je preventiva veliko bolj učinkovita kot dolgotrajno zdravljenje, 
ko je že prepozno.
Študije prenovitvenih posegov kažejo, da je 10 % posegov opravljenih 
v kuhinji, 60 % v kopalnici in 30 % v drugih prostorih. Večinoma gre za 
manjše in tudi cenovno dostopne prilagoditve, ki pa lahko bistveno 
izboljšajo varnost in samostojnost.

Alenka Ogrin
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo

(slika iz brošure “Majhni posegi za velike učinke”, izdal ZDUS, 2014)

IZBIRA RAZLIČNIH TRAS:
• 91–km cestna proga: zelo razgiban teren z vzponom na 

600 m visok Korinj,
• namenjena dobro pripravljenim kolesarjem;
• 78–km cestna proga: zelo razgiban teren brez vzpona na 

Korinj;
• 56–km cestna proga;
• 45–km cestna proga: nova proga poteka po asfaltirani ce-

sti do Krke, mimo Luč in se »Na šoli« priključi obstoječi progi;
• 30–km MTB proga: primerna samo za gorska kolesa; 
• družinski maraton: namenjen družinam in manj pripravlje-

nim kolesarjem, na voljo sta trasi 16 in 27 km, del trase je 
makadam;

• pohod: za spremljevalce kolesarjev na Magdalensko goro.

PRIJAVE IN STARTNINA

Predprijave: od 9. do 30. maja do 12. ure:
• www.kolesarsko-drustvo-grosuplje.si/maraton,
• kavarna Evropa (Taborska cesta 3, Grosuplje).

Prijave na dan dogodka: 2. junij od 7.30 dalje: 
• startno ciljni prostor.

STARTNINA PREDPLAČILO

cestni 45 km, 56 km, 78 km, 91 km 20 € 18 €

MTB 30 km 20 € 18 €

družinski (odrasli) 10 € 10 €

družinski (otroci do 15 let) 0 € 0 €

pohod 5 € 5 €

Za skupine 10 ali več udeležencev in za imetnike licence ali članske 
izkaznice Kolesarske zveze Slovenije se prizna popust 3 € (popusti se 
ne seštevajo).

START IN CILJ 

9:00 - cestne proge: 91 km, 78 km, 56 km, 45 km,
9:10 - družinski maraton: 27 km,
9:20 - MTB,
9:30 - družinski maraton: 16 km.

Udeležencem maratona s plačano startnino bodo ob progah na voljo 
okrepčila, potujoče servisne delavnice in ostala spremljevalna vozila 
– kontrolirali bomo zapestnice. Na križiščih bo poskrbljeno za usmer-
janje kolesarjev.

21. KOLESARSKI MARATON TREH OBČIN
 Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje

nedelja, 2. junij 2019,
start ob 9. uri na Kolodvorski cesti
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Družinski maraton
Ljubitelji kolesarstva

Vabim vas, da se nam pridružite

na družinskem kolesarskem

maratonu. Skupaj se bomo

popeljali po okolici našega 
mesta,

si ogledali nekatere bližnje

zanimivosti in zaužili nekaj

trenutkov v neokrnjeni naravi.

Župan Občine Grosuplje

2. junij

Dr. Peter Verlič

2019

Grosuplje

Ivančna Gorica

Dobrepolje

21.
Maraton

treh
občin

Kolesarski maraton bo v nedeljo, 2. junija. Progi družinskega maratona sta dolgi 16 km 
in 27 km. Štart daljšega bo ob 9:10, krajšega pa ob 9:30 na Kolodvorski cesti v 
Grosupljem. 

Postanek z okrepčilom bo na Grajskem vrtu Boštanj. Po okrepčilu bodo na voljo 
animacije za otroke ter ogled razgradnje avtomobilov in razstavo starodobnih vozil 
podjetja Avtotransporti Kastelec.

Proga delno poteka po makadamu. Za vse udeležence je obvezna uporaba zaščitne 
čelade. Otroci do 15. leta lahko nastopijo samo v spremstvu odrasle osebe.

Štartnina znaša 10 EUR, za otroke do 15. leta brezplačno.

Prijave od 7:30 do 9:00.

Dodatne informacije so na voljo na tel. 031 206 745 po 16. uri in na internetni strani 
www.kolesarsko-drustvo-grosuplje.si/maraton

fundacija za šport

Kolesarsko društvo Grosuplje Občina
Grosuplje

Hkrati bo potekal tudi maraton na treh daljših progah (91 km, 78 km in 56 km), 
namenjenih zahtevnejšim rekreativcem ter progi za gorske kolesarje (30 km).

Za tiste, ki se na pot raje odpravijo brez kolesa, bo organiziran voden pohod na 

Magdalensko goro.

Na cilju bo vsak udeleženec ob predložitvi startne številke prejel me-
daljo in praktično darilo, deležen bo malice, žrebanja praktičnih na-
grad - glavna nagrada še ni določena. Žrebanje bo potekalo na za-
ključni prireditvi med 14. in 15. uro. Nagrade prejmejo samo prisotni. 
Posebnih priznanj bodo deležni najstarejši in najmlajši udeleženci in 
najštevilčnejša skupina.

Posebej bomo nagradili najboljše kolesarje in kolesarke vzpona na 
Korinj. Upoštevali bomo Strava odsek 'Mali Korinj Climb'. Več si lahko 
preberete na spletni strani. 

Maraton bo potekal v normalno odvijajočem se prometu ob upošte-
vanju cestno-prometnih predpisov, navodil in opozoril organizator-
ja.  Udeleženci vozijo na lastno odgovornost. Nekateri spusti so strmi, 

zato je treba hitrost vožnje prilagajati razmeram na cesti. Posebna po-
zornost je potrebna pri vključevanju na prednostne ceste. Otroci do 
15. leta starosti smejo voziti samo v spremstvu odrasle osebe, ekipe 
šol pa v spremstvu učiteljev ali staršev. Za vse udeležence je obvezna 
uporaba zaščitne čelade. Organizator ne prevzema odgovornosti za 
škodo, ki bi jo udeleženci povzročili sebi ali drugim. 

Na internetni strani bodo sproti objavljene vse informacije v zvezi z 
maratonom, dodatne pa so na voljo na tel. 031-206-745 po 16. uri.

Vljudno vabljeni! 

Kolesarsko društvo Grosuplje  
in Občina Grosuplje
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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

3. VSESLOVENSKO SREČANJE LJUBITELJEV STARODOBNIH VOZIL
OLDTIMER GROSUPLJE,

ki bo v soboto, 8. 6. 2019 ob 10. uri, 
na Peči 13, Grosuplje (Turistična kmetija Gioahin).

Društvo starodobnih vozil in motorjev Oldtimer Grosuplje prireja 
3. vseslovensko srečanje ljubiteljev starodobnih vozil, z blago-
slovom društva ter starodobnikov, kot tudi njihovih lastnikov.
Zbiranje udeležencev prireditve in prijav na dan prireditve se bo 
pričelo ob 9.00 uri, z zaključkom ob 10.00 uri, ko bo začetek bla-
goslova, ki ga bosta darovala domači župnik Jože Plut in župnik 
Slavko Judež, oba velika ljubitelja tovrstnih vozil.
Po blagoslovu je za vse zainteresirane predvidena panoramska 
vožnja, s povratkom na začetno lokacijo okoli 14.00 ure. Nato sledi 
pogostitev ter veselo druženje udeležencev in obiskovalcev. Med 
programom nas bo nagovoril tudi župan občine Grosuplje dr. 
Peter Verlič.

Vsak udeleženec s plačano kotizacijo prejme spominsko majico 
ter bon za kavo, hrano in pijačo.

Predhodne prijave sprejemamo do 7. 6. 2019 tudi preko 
interneta: www.oldtimer-grosuplje.si in e-pošte:  
kontakt@oldtimer-grosuplje.si.

Vabljeni tudi na našo spletno stran, kjer si lahko ogledate nekaj 
lanskih foto utrinkov s prireditve.

OPOZORILO:
Panoramska vožnja starodobnih vozil bo potekala v normalno od-
vijajočem prometu ob upoštevanju cestno-prometnih predpisov, 
navodil in opozoril organizatorja.
Udeleženci vozijo na lastno odgovornost.

Vljudno vabljeni!  

Spoštovani občanke in občani,
vljudno vabljeni na

SLOVESNOST OB OBČINSKEM IN DRŽAVNEM PRAZNIKU
DNEVU DRŽAVNOSTI

s slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Grosuplje,

ki bo v SREDO, 19. junija 2019, ob 19. uri,
v avli Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje.

Slavnostni govornik bo dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje.

Podeljena bodo priznanja Občine Grosuplje.  
Slovesnost bo pospremil bogat kulturni program.

Vabljeni!
Dr. Peter Verlič, župan
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Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško zbornico 
Grosuplje

TD Cer Cerovo - predstavitev projekta »Turizem v gozdnem 
prostoru«

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ 
GROSUPLJE, več informacij in prijavnice 
na www.ooz-grosuplje.si, kjer preverite 
pogoje subvencionirane udeležbe zara-
di sofinanciranja občine Grosuplje:
• Prijavite se na brezplačno individu-

alno »DAVČNO IN RAČUNOVODSKO 
SVETOVANJE« s Tadejo Bučar, davč-
no svetovalko na OZS, v petek, 31. 
5. 2019, v Domu obrtnikov v Grosu-
pljem. Svetovanje bo izvedeno v okvi-
ru SPOT Osrednjeslovenska regija.

• PREDSTAVITEV NOVEGA GRADBE-
NEGA ZAKONA oz. seminar »Ob-
veznosti iz novih gradbenih pred-
pisov, vezanih na izvedbo del na 
gradbenih objektih s poudarkom 
na vpisu v imenik vodij del«, v sredo, 
5. 6. 2019, ob 17.00, tokrat izjemoma 
v Modri dvorani Jakličevega doma 
na Vidmu v Dobrepolju. Predavatelj: 
Janko Rozman, sekretar Sekcije grad-
bene stroke na OZS. Ali veste, da se 

morate vsi, ki se ukvarjate z gradbe-
ništvom, tudi monterji stavbnega 
pohištva, steklarji, fasaderji, elektro 
inštalaterji, inštalaterji centralnega 
ogrevanja in drugi, do 31. 5. 2020 
vpisati v imenik vodij del? Kakšne 
pogoje morate podjetja izpolnjevati 
za vpis ter ostale novosti Gradbenega 
zakona, ki je začel veljati že 1. 7. 2018, 
boste izvedeli na tem zelo aktualnem 
seminarju. Vabljeni, da se prijavite. 

• USPOSABLJANJE IZ VARSTVA PRI 
DELU, v sredo, 12. 6. 2019, ob 15.00, 
Dom obrtnikov v Grosupljem. 

• Delavnica »UREJENO IN UČINKOVI-
TO DELOVNO MESTO«, petek, 14. 
6. 2019, v Domu obrtnikov v Gro-
supljem.  Izvajalec: IZZA, d. o. o, Slo-
venska Bistrica. Vabljeni na to zelo 
praktično naravnano delavnico o 

postopku uvajanja sistemizacije de-
lovnih mest, predvsem v proizvodnih 
podjetjih. Število mest je omejeno, 
zato pohitite s prijavo. 

• POLETNA ŠOLA UČENJA TUJIH JE-
ZIKOV, POSLOVNE ANGLEŠČINE IN 
POSLOVNE NEMŠČINE. Začnemo 
1. 7. oz. 4. 7. 2019, v večernih urah, v 
Domu obrtnikov v Grosupljem. Preve-
rite možnost subvencionirane udelež-
be. Število mest je omejeno. 

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

Seminar Oddajanje sob, 18. 4. 2019

V sklopu sejma Natura, sejem zelene-
ga turizma in bivanja v Gornji Radgoni, 
smo se predstavila tudi turistična dru-
štva, ki delujemo pod okriljem Turistične 
zveze Grosuplje.

V okviru sejemskega dogajanja sta 
potekali tudi dve predavanji. Organiza-
tor prvega je bil Gozdarski inštitut Slo-
venija s tematiko: Priprava strokovnih iz-
hodišč za turistično in rekreacijsko rabo 
gozdov. Predavanje je vodila dr. Urša 
Vilhar z Gozdarskega inštituta Slovenije. 

Drugo predavanje, z naslovom Turi-
zem v gozdnem prostoru, s  predstavi-
tvijo Naravoslovne učne poti »Po sledeh 
vodomca« kot primerom dobre prakse, 
so organizirali Turistična zveza Slovenije, 
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Zavod za gozdove Slovenije in Turistično društvo 
Cer Cerovo. Predavala sta g. Jože Prah z Zavoda za 
gozdove in ga. Jožica Rus kot predstavnica TD Cer 
Cerovo. Na predavanje so bili vabljeni lastniki goz-
dov, planinska in turistična društva, lovske družine, 
turistični zavodi in širša javnost. 

Predstavili smo Naravoslovno učno pot »Po sle-
deh vodomca« in turistične produkte, ki jih v okviru 
turizma v gozdnem prostoru (gozdna pedagogika, 
vodomčeva učilnica za vse generacije, apiterapija, 
team buildingi z obiskom Podlomarjev, nočitev na 
kozolcu, poletni tabori …)  izvajajo vodniki društev 
TD Cer Cerovo, LD Taborska jama, TD Tabor Št. Jurij 
ter Turistično in okoljsko društvo Županova jama 
Grosuplje.

Po predavanjih se je razvila zanimiva razprava 
med udeleženci, ki so kakor koli vpeti v rabo goz-
dnega prostora.

Izsledki študije Gozdarskega inštituta Slovenije, 
pri kateri so sodelovali strokovnjaki z različnih po-
dročij za pripravo izhodišč za turizem v gozdnem 
prostoru, pa samo potrjujejo, da smo  pri načrto-
vanju učne poti »Po sledeh vodomca« in  same 
umestitve turističnih produktov v gozdni prostor 
upoštevali vse standarde in infrastrukturo, ki je po-
trebna za tovrstno dejavnost (parkirišče, sanitarije, 
zbiranje odpadkov …)

Obiskovalcem in vsem, ki posegajo v gozdni 
prostor (lastniki gozdov, lovci, gozdarji ...) ter lokal-
ni skupnosti pa ob upoštevanju gozdnega bonto-
na gozd nudi obilo užitka na urejeni in označeni 
krožni učni poti. Člani TD Cer Cerovo  in vodniki ob 
predhodni najavi izvajajo  turistične produkte ali pa 
vas popeljejo na voden ogled krožne naravoslovne 
učne poti z interpretacijo gozdne pedagogike.  

Katarina Podržaj

Igre s pirhi in druženje na Taboru Cerovo

Že tretjič zapored je Turistično dru-
štvo Tabor – Št. Jurij na velikonočni po-
nedeljek na Taboru Cerovo organiziralo 
igre s pirhi. Te so privabile družine z otro-
ki in posameznike, pa tudi predstavnike 
številnih okoliških društev. Igre s pirhi so 
potekale v dveh skupinah. Otroci so za 
taborskim obzidjem najprej iskali pirhe, 
nato tekmovali v zbijanju pirhov z niha-
lom, odrasli pa so se pomerili v tradicio-
nalnih igrah s pirhi, in sicer v sekanju in 
trkljanju pirhov.

Za prvo igro so se otroci, razdeljeni v 
tri skupine, z veliko vnemo lotili iskanja 
pirhov. Ker je bilo iskalcev veliko, so se-
veda našli tudi veliko pirhov, ki so zbrani 
v košarice služili še za naslednje igre. Naj-
boljša skupinica je bila nagrajena, sladki 
čokoladni pirhi pa so razveselili tudi vse 

ostale iskalce. 
Takoj ko je bila prva igra mimo, so 

otroci že pridno stali v vrsti za naslednjo 

igro, kjer so vsak s tremi poskusi z niha-
lom poskušali čim večkrat zbiti na pod-
stavek dan pirh. Zraven so pridno poma-

POHOD PO RADENSKEM POLJU

Turistično društvo Kopanj

V soboto, 25. maja 2019, 
vabimo na tradicionalen
Pohod po Krajinskem parku Radensko polje.

Kogar zanimajo rastline,

obenem pa druženje in rekreacija, 

naj se nam ob 10. uri pridruži

pri Družbenem domu v Veliki Račni, 

kjer bo start pohoda.

Pohod bo trajal predvidoma 3 ure.

Občina
Grosuplje

Letos bomo raziskovali
južni in zahodni del
Radenskega polja.
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Pomagajmo žabicam čez cesto

gali organizatorjem ter veselo navijali za 
svojo skupinico.  

Otroke so igre tako prevzele, da so po 
končanem otroškem delu programa za-
vzeli še prizorišče, kjer so potekale igre s 
pirhi, predvidene za odrasle. Ampak saj 
veste, iger in smeha ni nikoli preveč. Če 

k temu dodamo še prijetno druženje in 
klepet v osrčju gozda, kjer stoji Tabor s 
svojo cerkvico sv. Nikolaja, pa dan lahko 
postane tako rekoč popoln.

Na Taboru Cerovo z igrami na veliko-
nočni ponedeljek in drugimi dogodki 
obujamo stare šege in običaje. Dogodki, 

vključno s tokratnim, so vedno bolj obi-
skani, kar daje vedeti, da je ljudem tradi-
cija njihovega okolja in preteklost njiho-
vih prednikov pomembna. Z druženjem 
v osrčju narave pa so prazniki tudi bolj 
veseli in bogati.

Mojca Zupančič

Deseto leto zapored smo pomagali 
dvoživkam čez cesto na regionalni cesti 
Mlačevo–Račna. Najbolj množično za-
stopane dvoživke na Radenskem polju 
so navadne krastače. To so gozdne ži-
vali, ki se spomladi odpravijo do bližnje 
vode, da bi se razmnoževale in pri tem 
prečkajo prometno cesto. Da bi zmanj-
šali povoz in pridobili podatke o številč-
nosti prehoda, smo v februarju postavili 
varovalno ograjo za dvoživke v skupni 
dolžini enega kilometra. Selitev dvoživk 
poteka v večernem času, da se izognejo 
izsušitvi in plenilcem. Akcija prenašanja 
dvoživk je potekala celoten mesec ma-
rec. V tem času smo prenesli čez cesto 
14.674 dvoživk, prevladovale so krastače 
s 14.355 osebki, precej je bilo tudi rosnic 
iz skupine rjavih žab, nekaj je bilo zelenih 
žab in pupkov.

Skupno število prenesenih krastač je 
višje kot v preteklih letih, kar je razvese-
ljujoč podatek. Ne gre pa zanemariti, da 
se številčnost drugih vrst z leti zmanjšuje 
(rjave žabe, zelene žabe, navadni pupek) 
oz. jih letos pri prenašanju sploh nismo 
srečali (zelena rega, planinski pupek, 
urh). 

Poleg prenašanja je pomemben del 
projekta tudi izvajanje izobraževalnih 
vsebin o dvoživkah za otroke. Dvoživke 
so obiskale nekaj enot VVZ Kekec, se na 
naravoslovnem dnevu predstavile učen-
cem 4. razredov iz občine Grosuplje ter 
še nekaj drugim skupinam. Skupno smo 
to pomlad dvoživke predstavili 300 otro-
kom. Pri izobraževanju otrok je ključno, 
da uspemo otrokom na pozitiven način 
predstaviti živali, ki jih pogosto spremlja 
množica predsodkov in strahov. Večina 

otrok je na koncu navdušena nad kra-
stačami in jih z veseljem drži v rokah ter 
se jih dotika. Vraža, da te krastača polu-
la in potem dobiš bradavice, absolutno 
ne drži. Krastače so v resnici dobrodošle 
prebivalke tudi na vrtu, ker se hranijo s 
polži, hrošči in deževniki ter tako skrbijo 
za ravnovesje v ekosistemu. 

Pomagajmo žabicam čez cesto je 
omogočila Občina Grosuplje in projekt 
Vezi narave. Vezi narave je interreg pro-
jekt med Slovenijo in Hrvaško, ki vklju-
čuje različne občine obeh držav. Na Ra-
denskem polju bodo v sklopu projekta 
vzpostavili center narave Šica. Za pomoč 
pri sodelovanju v projektu se zahvaljuje-
mo gasilcem PGD Račna in PGD Čušperk, 
študentom Grm-a – centra biotehnike in 
turizma iz Novega mesta, mnogim so-
delujočim pri prenašanju dvoživk in str-
pnim voznikom, ki so prilagodili hitrost, 
ko so ob cesti opazili gručo ljudi v odsev-
nih jopičih.

Lara Kastelic
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Z vrečo nad smeti in slabo voljo

Fotoreportaža s čistilne akcije v Krajevni skupnosti Polica

Osnovnošolci vseh razredov OŠ 
Šmarje - Sap smo 13. aprila namesto 
pouka organizirali akcijo Spoznajmo in 

uredimo šmarske vasi. V spremstvu so-
sedov in prijateljev, krajanov Šmarja in 
okoliških vasi smo se lotili čiščenja kraja, 

spoznavali njegovo zgodovino in na ze-
mljevidu potrdili ali dopisali mesta div-
jih odlagališč, ki so nas še zlasti zmotila. 
Poleg polnih vreč smeti in sitih ust je ta 
dan zagotovo najbolj zaznamoval pove-
zovalni duh, ki smo ga s čistilno akcijo v 
sodelovanju z domačim turističnim dru-
štvom in krajevno skupnostjo prebudili: 
učenci, krajani in šolarji smo ponovno 
začutili, da nas veže več kot le poštna 
številka. Povezuje nas moč sožitja, s ka-
tero smo ponovno dokazali, da nismo 
doma nikoli sami. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste z dobro 
voljo pristopili k akciji, še zlasti staršem, 
članom Turističnega društva Šmarje - 
Sap in Krajevni skupnosti Šmarje - Sap.

Učenci in učitelji OŠ Šmarje - Sap

Na precej mrzlo in vetrovno soboto, 
13. aprila, je na Polici in okolici potekala 
čistilna akcija. Akcijo je organizirala Kra-
jevna skupnost Polica, pridružilo pa se 
je tudi Športno društvo Polica, dan pred 
tem pa so šolski okoliš očistili učenci Po-
družnične osnovne šole Polica. 

To, da pridelamo veliko smeti, že 
vemo, da jih tako veliko še vedno konča 
ob cestah in v gozdovih, pa je nespreje-
mljivo. Res je težko razumeti, da nekdo 
naloži stare obleke v avto in jih namesto 
na smetišče ali pa v zabojnik Humane 
odpelje v gozd.  

Zbralo se je okrog 40 »smetarjev«, ki 
jih je bilo zelo težko ujeti v skupinsko 

fotografijo, saj so se hitro razkropili na 
različne konce. Vsi so si že v dneh pred 
akcijo ogledali okolico in prišli s predlo-
gi, v katero smer se je potrebno podati.

Udeleženci čistilne akcije so se po 
najboljših močeh trudili odpadke tudi 
sortirati. Polne plastenke jogurta so 
spraznili in očistili, kolikor je bilo v dani 
situaciji možno. Toda veliko smeti, odvr-
ženih v naravo, je umazanih, pomešanih 
med seboj in zato končajo med ostalimi 
odpadki, ki jih je težko reciklirati. Škoda 
je tako dvakratna: uničevanje narave in 
nezmožnost predelave. Le kdo je tako 
brezvesten, da to počne?

V čistilno akcijo se je vključilo mlado 
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in staro. Nihče izmed udeležencev ne 
meče odpadkov v naravo, vendar pa vsak 
čuti dolžnost, da očisti okolico in poskr-
bi za red in čistočo. Seveda bi lahko ča-
kali, da pridejo smeti pobrati tisti, ki so 
jih odvrgli, ampak to pomeni čakanje v 
nedogled. Najlažje je jamrati in kritizira-
ti, nekoliko težje pa je pri 4-ih stopinjah 
in blatu stopiti iz hiše v gozd ter pobirati 
smeti. Bravo in hvala vsakemu posebej in 
vsem skupaj! Hvala tudi tistim, ki ste akci-
jo podprli z rogljički, salamo in s širjenjem 
informacije. Vsaka pomoč je dobrodošla.

Katja Ličen Pajenk,
podpredsednica sveta KS Polica

Obisk vojaškega orkestra

Čistilna akcija v Krajevni skupnosti Grosuplje

Ker se v vrtcu veliko pogovarjamo o 
poklicih (kaj bom, ko bom velik/velika), 
smo prišli na idejo, da bi v vrtec Zvon-
ček povabili vojake, ki igrajo na glasbi-
la. Otroci so bili nad prihodom vojakov 
zelo navdušeni. Vojaški orkester nam je 
zaigral nekaj pesmi, ob katerih smo lah-
ko tudi zapeli. Predstavili so nam svoje 
inštrumente in nanje zaigrali. Otroci so 
se lahko preizkusili tudi v dirigiranju, kar 
jim je bilo zelo všeč. Hvala orkestru Slo-
venske vojske, da so nas obiskali in nam 
s svojim obiskom popestrili vrtčevski 
dan.

Barbara Jaketič,
Vrtec Zvonček

Dne 13. 4. 2019 je potekala v KS Grosu-
plje čistilna akcija pod geslom "Očistimo 
našo krajevno skupnost". Z akcijo smo 
delavno obeležili svetovni dan voda, 22. 
marec, in dan zemlje, 22. april.

Krajani iz naselja Pod gozdom in 
Stranske poti smo se zbrali ob 9. uri pred  
Zdravstvenim domom v Grosupljem in 
se odpravili na Košakov hrib ter bližnjo 
okolico. Smeti se je nabralo kar veliko, od 
stekla, kovine in plastike ... Košakov hrib  
pokriva večinoma gozd, kjer potekajo 
sprehajalne - rekreacijske poti in je poleg 
Magdalenske gore prijeten kraj za vse 
krajane. Kmalu bo na Košakovem hribu 
tudi lep rekreativni park.

Hvala vsem sokrajanom, ki so se ude-
ležili akcije, saj smo skupaj naredili nekaj 
dobrega, se med seboj spoznali in pri-

jetno družili in tako s svojim zgledom 
pokazali, kaj lahko vsak naredi za boljšo 
ozaveščenost o zaščiti okolja in kraja.

Menimo pa, da bi bilo dobro za kra-
jane več ozaveščanja o skrbi za zaščito 
okolja, saj je lepo živeti v čistem, ureje-
nem okolju.

Marina Rački,
svetnica KS Grosuplje
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Čistilna akcija v vrtcu Zvonček

Kot vsako leto smo tudi letos v vrtcu 
Zvonček izvedli čistilno akcijo v sodelo-
vanju s KS Žalna. V vrtcu se veliko pogo-
varjamo o odpadkih, ločevanju, izdelu-
jemo izdelke iz odpadnega materiala in 
skrbimo za čisto okolje. Na čistilno akcijo 

smo povabili še dedke in babice. Zbrali 
smo se pred vrtcem, si nadeli rokavice 
ter se odpravili proti Veliki Žalni. Med 
potjo smo nabrali kar štiri velike vreče 
smeti. Na koncu pa sta nas pred gasilnim 
domom pričakala predstavnik KS Žal-

na Rok Jaketič in predsednik gasilskega 
društva Drago Goršič. Hvala KS Žalna 
za pogostitev in gasilskemu društvu za 
ogled gasilskih vozil in opreme.

Barbara Jaketič, Vrtec Zvonček

Otroci z dedki in babicami. Skupinska fotografija pred gasilskim domom.

Družino in vrtec je povezala ustvarjalnost

Letošnje vrtčevsko leto smo strokovni 
delavci posvetili otroški ustvarjalnosti. 
Naše izhodišče za načrtovanje, pripravo 
in izvedbo aktivnosti je bila misel Erne-
sta Hamingmana, ki pravi, da nikar ne 
premišljujmo o tem, česar nimamo, am-
pak naj premišljujemo, kaj lahko naredi-

mo s tistim, kar že imamo. Od tod iskanja 
zamisli, kako združiti ustvarjalnost, dru-
žino in vrtec. Ustvarjalnost, ki je temeljna 
lastnost, zaradi katere je naše življenje v 
vseh smereh velikokrat bogatejše, lepše 
in boljše, je zaznamovala dogajanje v 
naših igralnicah. Otroke je spremljala na 

vseh področjih dejavnosti, tudi pri iska-
nju ustvarjalnih rešitev za življenje.  Leto-
šnja pomlad je bila v vrtcu Rožle pisana 
in mavričnih barv, različnih oblik in ma-
terialov, pa ne samo v njeni okolici. Vse 
se je začelo v igralnicah, ko smo skupaj 
pričeli oblikovati in pripravljati razstavo 
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ptičkov za slovenski praznik ljubezni, 
gregorjevo. 

Utrinek z razstave ptičkov v vrtcu 
Rožle

Pot pomladi pa se je nadaljevala v 
velikonočno smer. V sodelovanju z Dru-
štvom podeželskih žena Sončnica smo 

sodelovali ob pripravi in otvoritvi veliko-
nočne razstave v galeriji Mestne knjižni-
ce Grosuplje. 

Zahvaljujemo se vsem članicam za 
njihovo povabilo, velike spodbude in 
podeljeno veselje ob razstavi tradicio-
nalnih slovenskih simbolov velike noči. 

Nekaj utrinkov velikonočne razstave 

smo ponesli tudi v  preddverje Doma 
starejših Grosuplje, saj smo želeli tudi 
njim podariti praznično veselje. 

Strokovne delavke se vsem prav lepo 
zahvaljujemo za sodelovanje, še pose-
bej pa družinam, ki so ponesle bogastvo 
ustvarjalnosti v naše igralnice. 

Urška Skobe za enoto Rožle

OŠ Brinje Grosuplje sodeluje v Erasmus projektu M@kers

V projekt M@kers je vključenih 6 šol 
iz petih držav. Cilj projekta je razvijanje 
podjetništva, zato je vsaka šola pripravila 
izdelke, povezane s kulturno dediščino. 
Na naši šoli smo na natečaju izbrali me-
deno milo, balzam za ustnice in medo-
bone. Izdelali smo vse tri, za glavni izde-
lek pa določili medeno milo. 

V nedeljo, 24. 3. 2019, se je skupina 6 
učencev in 2 učiteljic odpravila na itali-

janski otok Elbo, kjer smo se srečali z nor-
veškimi in italijanskimi vrstniki. Istočasno 
so na šoli v Latviji gostili skupini iz Wale-
sa in italijanske Agliane. Na srečanju smo 
predstavili svoje izdelke, se o njih pogo-
vorili in predlagali izboljšave. Predstavili 
smo tudi finančni plan, katalog izdelkov 
kulturne dediščine, rezultate tržne razi-
skave in reklamo. Izvedeli smo, da mora-
mo izboljšati obliko našega izdelka. Za to 

bomo poskrbeli do maja, ko bo v Agliani 
mednarodna tržnica, katere zaslužek bo 
šel v dobrodelne namene. 

Gostilo nas je pet družin s približno 
enako starimi otroki, kakor smo mi. Pri 
družinah smo spali ter jedli zajtrk in ve-
čerjo, saj smo bili skoraj cel dan zaposle-
ni z aktivnostmi. Kmalu smo se počutili 
kot doma, saj so nas toplo sprejeli in bili 
zelo skrbni. 
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Obiskali smo tri osnovne šole. Na 
vratih razreda, iz katerega sta bila naša 
gostitelja, so obesili plakat z napisom: 
»Dobrodošli na Elbi.« Učenci nižje sto-
pnje so nam zapeli, zaigrali in zaplesali, 
šolski bendi učencev višje stopnje pa so 
za nas pripravili pravi koncert. Na višji 
stopnji vsak učenec igra en inštrument. 
V torek nam je lastnik podjetja Locman 
predstavil svojo zgodbo o podjetju. Izve-
deli smo, da so za uspeh potrebne sanje 
in trdo delo. V sredo smo obiskali farmo 

ovc. Tam smo si ogledali proizvodnjo 
ovčjega sira, ki smo ga tudi poskusili. Po-
zneje smo opazovali, kako se prečesava 
volna. Odšli smo do plaže in si v morju 
namočili noge. V četrtek smo obiskali 
mesto Rio Marina. Blizu mesta je bil ne-
koč rudnik hematita in pirita, danes je 
tam muzej. Sprehodili smo se do rudni-
ka in tudi sami izkopali minerala. Bilo je 
zelo zabavno. Na obali smo presenečeni 
opazili bleščeč črn pesek. V petek smo 
bili v laboratoriju, v katerem so začeli iz-

delovati znan parfum Aqua dell' Elba, ki 
je najbolj prodajan izdelek na celem oto-
ku. Popoldne smo preživeli z družinami. 

Na Elbi smo se zelo zabavali, dobili 
nove prijatelje in izkusili, kako je biti član 
tuje družine. Domov smo se vrnili obo-
gateni z novimi izkušnjami in podjetni-
škim znanjem.

Žiga Remic, Žan Ogrinc, Jure Žitnik,  
OŠ Brinje Grosuplje

PRIJATELJ JE KOT ZVEZDA - donacija Rotary kluba Grosuplje 
Osnovni šoli Šmarje - Sap

V torek, 9. 4. 2019, smo na šoli Šmarje - 
Sap gostili Rotary klub Grosuplje. Gostu-
joča dobrodelna organizacija, ki kot svo-
je osnovno vodilo prepoznava dobrobit 
skupnosti, je v naši šoli našla možnost 
pravega prijateljstva; učenci in zaposleni 
namreč ponosno in odgovorno skrbimo, 
da šola postaja in ostaja prostor, v kate-
rem domujejo dobra volja, optimizem 
in sožitje. S tem se idejno pridružujemo 
vrednotam in nazorom, ki jih s svojo do-
brodelno noto vzdržujejo tudi člani Ro-
tary kluba. 

Zbrane goste je nagovoril predsednik 
Rotary kluba Grosuplje Miloš Pregel. 
Poudaril je pomen prijateljstva ter tovr-
stnega lokalnega sodelovanja. Učenci 
OŠ Šmarje - Sap so pod mentorstvom 
Alenke Lopert Loborec ustvarjali na 
temo prijateljstva. Pripravili so motive za 
tisk majic. V ožji izbor je prišlo pet izdel-
kov, člani RK Grosuplje pa so za zmago-
valni motiv izbrali majico učenke Nataše 
Zagorec. Njeno sporočilo »prijatelj je kot 
zvezda« se idejno približuje bistvu dru-
ženja Rotarijcev, obenem je motiv uskla-
jen z barvno paleto RK Grosuplje.

Osrednji del dogodka je predstavljala 
dražba likovnih izdelkov, na kateri so so-
delovali naši gostje. Miloš Pregel je rav-

nateljici  Pavlini Antolič predal donacijo 
v vrednosti 2.500 evrov. Za bogato ob-
daritev se iskreno zahvaljujemo.

Majice in vrečke iz tekstila, narejene 
po zmagovalni predlogi, so bile na voljo 
tudi  obiskovalcem, ki so zanje ponudi-
li svoje prostovoljne prispevke in tako 

podprli šolski sklad. 
Prijetni dogodek nam bo še dolgo 

ostal v spominu, saj, kot pravi predse-
dnik rotarijcev Pregel: »Vsako povezo-
vanje in prijateljevanje razširi možnosti in 
duha.« 

Sabina Kastelic, OŠ Šmarje - Sap
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Bralni študijski krožki ''BEREMO Z MANCO KOŠIR''

"Če ne znamo več brati, se nam bo naš 
svet najprej zazdel grozeč, potem čuden, 
na koncu pa nam bo zanj vseeno." Micha-
el Kruger (nemški pisatelj, založnik in 
prevajalec).

Leta 1996 je Unesco, Organizacija 
Združenih narodov za izobraževanje, 
znanost in kulturo,  23. april razglasil za 
svetovni dan knjige in avtorskih pravic, 
ki ga praznujejo miljoni ljudi v več kot 
100 državah, zavedajoč se moči literatu-
re. Unesco je s tem hotel pokazati, da je 
pravzaprav največji dar, ki ga lahko po-
darimo nekomu, ki ga imamo radi, dobra 
knjiga. Ta dan je bil izbran, ker je to tudi 
datum smrti Miguela de Cervantesa, Wil-
liama Shakespeara in Inca Garcilasa de la 
Vega. Je pa tudi praznik svetega Jurija, 
ko si v Kataloniji že več desetletij podar-
jajo cvet in knjigo. Knjige imajo moč, da 
nam spremenijo življenje, saj so največje 
ideje v zgodovini človeštva našle svoje 
mesto ravno na straneh knjig. 

Ker sem sama, ne samo v času šolanja, 
ampak tudi sicer, rada in redno posega-
la po knjigah, sem preko Andragoškega 
centra Slovenije obiskovala usposablja-
nje za mentorje bralnih študijskih krož-
kov Beremo z Manco Košir (v nadaljeva-
nje BMK), katerih pobudnica je Manca 
Košir in za katere Andragoški center 
Slovenije ponuja usposabljanje že od 
leta 1999/2000. Študijski krožki BMK so 
družbeni in družabni dogodek. Branje 
knjige je sicer samotno, tiho, individu-
alno početje, člani bralnih krožkov pa si 

želijo svoja doživljanja branja deliti še z 
drugimi ter širiti bralni virus tudi v okolje. 
''Z branjem in dialoškim pogovarjanjem o 
knjigah gradijo svojo osebnost, znotraj 
krožka vzpostavljajo medsebojno osre-
čujočo skupnost in žarijo radost branja in 
druženja s knjigami v širše družbeno okolje 
(Manca Košir). 

Ideja za preplet knjig in športa je na-
stala iz moje naklonjenosti tako knji-
gam kot gibanju. Naše telo potrebuje 
rekracijo, da ostajamo zdravi, krepiti pa 
moramo tudi svoj um – najpreprosteje 
z branjem. Želela sem brati in razmišljati 
o tem, kaj nam knjige o športnikih lahko 
pomembnega povedo in nas naučijo za 
življenje nasploh. 

Ta navdih sem želela deliti tudi z dru-
gimi. Tako je nastal bralni študijski kro-
žek "Fit za knjige", katerega ustanovno 
srečanje je bilo 25. 3. 2019. Naše prvo 
srečanje v večji zasedbi pa je sledilo na 
svetovni dan knjige, 23. 4. 2019, v Košča-
kovi sobi Mestne knjižnice Grosuplje. Na 
našem prvem srečanju smo člani bral-
nega krožka BMK "Fit za knjige" določili, 
da bomo ta mesec posvetili knjigam O 
TEKU, TEKAČIH – rekreativcem ali pro-
fesionalcem, kratkoprogašem ali ultra-
maratoncem. Knjige, ki bi jih tako lahko 
prebrali, so: Beno Arnejčič: Tek in beg, 
Samo Rugelj, Boštjan Videmšek, Žiga X 
Gombač: Ultrablues, Haruki Murakami: O 
čem govorim, ko govorim o teku, Jasmina 
Kozina Praprotnik: Bela dama.

Srečevali se bomo enkrat mesečno. 
Za vsako naslednje srečanje si bomo 

izbrali eno športno panogo ter prebrali 
knjigo po lastni izbiri na temo te panoge 
oziroma športnika. Pogovarjali se bomo 
o razvoju tega športa, pomembnih špor-
tnikih, njihovih življenjih, uspehih in 
neuspehih, kaj jih dela velike, česa jih je 
šport naučil, kaj jim je šport dal ipd. Va-
bljeni, da se nam pridružite. 

Zahvaljujem se Mestni knjižnici Gro-
suplje za to, da se lahko srečujemo v nje-
nih prostorih. 

Kot pravi Rich Roll, ultramaratonec: 
"Ne premišljuj. Samo začni." Začnite brati. 
Teči. Začnite se družiti z nami. Oziroma 
karkoli vas pač veseli. 

Petra Ljubič, mentorica BMK "Fit za knjigo"

Poklon dr. Borisu Kuharju v Slovenskem etnografskem muzeju

V četrtek, 9. maja 2019, so v Slovenskem 
etnografskem muzeju v sodelovanju z Radi-
otelevizijo Slovenija odprli razstavo filmov in 
fotografij, s katerimi so obudili spomin na na-
šega občana, lani preminulega etnologa dr. 
Borisa Kuharja. Ravnatelj muzeja je bil od leta 
1963 do 1987, najdlje od vseh direktorjev, ki 
so muzej vodili od ustanovitve leta 1923. 

Boris Kuhar je ob svoji devetdesetletnici 
načrtoval osebno razstavo, na kateri bi pred-
stavil svoje bogate zbirke, dokumente, foto-
grafije, knjige in filme. Žal sta ga je prehiteli 
huda bolezen in smrt.  Na razstavi si lahko 
ogledamo več kot štirideset njegovih filmov 

in oddaj, ki jih je oblikoval kot raziskovalec, 
scenarist, režiser in snemalec.

Medijsko točko dopolnjujeta razstava fo-
tografij s podnaslovom Na obeh straneh fo-
toaparata. Na ekranu pa se vrtijo intervjuji z 
dr. Kuharjem, v katerih pripoveduje o svojem 
življenju in delu. Vse, kar je mogoče videti na 
razstavi, omogoča vpogled v plodno življenje 
humanista, novinarja, etnologa, muzealca, 
filmskega ustvarjalca in svetovljana. Razstava 
je na ogled do 31. oktobra 2019.

Ob razstavi je izšla tudi spremna brošura o 
delu dr. Borisa Kuharja.

Marija Samec
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izbrano iz kataloga ugodnosti
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Kartice 
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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 
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BREZPLAČNO PREDAVANJE ZA IMETNIKE KARTICE ZVESTOBE LEKARNE LJUBLJANA
Kako si pomagati pri bolečih in utrujenih nogah. V torek, 21. 5. 2019, ob 18.00, Viteška dvorana, Križanke. 
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KOENCIM Q10 30 MG  
Z ANTIOKSIDANTI 
30 kapsul
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

B-KOMPLEKS  
60 žvečljivih tablet
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

PROCULIN TEARS ADVANCE  
10 ml
Medicinski pripomoček.

LA ROCHE-POSAY  
LIPIKAR LAIT  
200 ml

STOP PRŠILO PROTI  
KOMARJEM IN KLOPOM 
100 ml
Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo  
vedno preberite etiketo in podatke o izdelku.

PAPERMINTS  
COOL CAPS  
18 pastil

NOVO
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Volitve poslancev iz Republike Slovenije 
v Evropski parlament 

26. 5. 2019
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Zavzemamo se za Evropo, ki spoštuje naš način življenja, našo tradicijo 
in našo kulturo. Zagovarjamo varno Evropo, ki je svoje zunanje meje 
sposobna in pripravljena varovati. Prepričani smo, da je solidarna Evropa, 
ki postavlja naše upokojence in naše družine na prvo mesto, pravi 
odgovor na izzive prihodnosti. Izhajamo iz načela, da v pravični Evropi ni 
prostora za izključevanje. Naša vizija prihodnosti je Evropa s poseljenim 
podeželjem, uspešnim kmetijstvom, močnim gospodarstvom in čistim 
okoljem. Verjamemo v Evropo, ki vsem nam zagotavlja kakovostno in 
zdravo bivanje ter mladim omogoča dovolj priložnosti za njihov razvoj. 

Skupaj z vami smo močnejši.

9
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DOBITE JIH LAHKO TUDI PREKO NAROČILNICE ZA PLENICE

NAROČILO Z ENIM SAMIM TELEFONSKIM KLICEM IZ DOMAČE KUHINJE.

030 633 332

PRI IZDAJI SE 
PRILAGAJAMO VAŠIM 
ŽELJAM IN ŽELJAM PRI 

DOPLAČILU!

DOSTAVA PO SLOVENIJI!
BREZPLAČNA DOSTAVA ZA NAROČILNICE

Blaginja, medicinski pripomočki, Vodnikova cesta 105, 1000 Ljubljanawww.blaginja.si

HLAČNE PLENICE 
ZA STAREJŠE

BREDENT 
IMPLANTANT

480,00 € 

Za sproščen nasmeh skrbimo že 20 let.
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Medgeneracijsko branje kot eno od stičišč generacij

Pogosto slišimo, da mladi in starejši 
živimo v različnih svetovih. Takšen ob-
čutek daje predvsem dejstvo, da smo 
starejši bolj nagnjeni k razmišljanju o 
preteklosti in z njeno projekcijo v priho-
dnost. Mladi pa živijo zdaj in tukaj in se 
na preteklost ne ozirajo prav veliko. Ob 
določenih priložnostih pa se razmišljanja 
enih in drugih približajo in takrat mladi 
in starejši z veseljem ugotavljajo, da ima-
mo več skupnih točk.

Ena takšnih je gotovo tudi branje 
knjig. Zato projekt Medgeneracijsko bra-
nje v Grosupljem pod pokroviteljstvom 
Mestne knjižnice  Grosuplje poteka že 
kar nekaj let in v povezavi z Osnovno 
šolo Louisa Adamiča s Tovarniške ceste 
daje idealne možnosti za pristen stik in 
izmenjavo mnenj o prebranih knjigah.

Za letošnje srečanje smo izbrali knji-
go Silvestrski večer avtorice domačinke 
Olge Pege Kunstelj. Še posebno vre-
dnost tokratnemu srečanju dveh gene-
racij je dala udeležba same avtorice.

Na v krog postavljene stole v dvorani 
Mestne knjižnice Grosuplje smo tokrat 
posedli člani bralnega kluba Univerze 
za tretje življenjsko obdobje Grosuplje, 
članice novinarskega krožka Osnovne 
šole Louisa Adamiča s svojo mentorico 
in knjižničarko ter že prej omenjena av-
torica mladinskega romana Silvestrski 
večer Olga Pega Kunstelj. Srečanje je ko-

ordinirala z zelo zanimivimi iztočnicami 
animatorka Mestne knjižnice Grosuplje 
Tanja Zavašnik.

Uvodoma so mlade novinarke pred-
stavile nekatere praznike, saj je osnovna 
tema prebrane knjige prav dogajanje 
na enem izmed njih. Nato se je razvila 
zanimiva razprava. Mlade novinarke so 
s svojimi pronicljivimi vprašanji poizku-
šale izvedeti od avtorice knjige čim več 
podrobnosti o nastajanju knjige in pred-
vsem o motivih zanjo. Avtorica jim je z 
veseljem odgovarjala. Pri tem so mlade 
radovednice in z njimi mi vsi prisotni 
zvedeli, da so osnova romana resnični 
dogodki, ki jim je avtorica s svojo »ume-
tniško svobodo« tudi kaj dodala oziro-
ma jih postavila v drugačen kontekst. 

Razpravi o praznikih, ki je sledila, smo 
se priključili tudi predstavniki starejše 
generacije. Marija, Rozi, Angelca in Alen-
ka so obudile spomin na praznovanja v 
njihovi mladosti. Franci pa je kar prebral 
odlomek iz svoje knjige Življenje je kot 
cvetoče polje, ki opisuje otrokom enega 
najljubših praznikov, to je miklavževa-
nje, s poudarkom na Miklavževih spre-
mljevalcih parkljih.

Odmerjeni čas je kar prehitro minil 
in že se je bilo treba posloviti. Slovo je 
izzvenelo v prepričanju, da se mladi in 
malo manj mladi bralci še srečamo. Av-
torici romana Silvestrski večer pa smo 
zaželeli še veliko literarnega ustvarjanja.

Franci Zorko

Predstavitev knjige z besedo, glasbo in baletom 

Gabrijela Cedilnik: Čriček v daljavi je pesem zapel 

V dvorani Mestne knjižnice Grosu-
plje smo v sredo, 24. aprila 2019, za noč 
knjige organizirali predstavitev otroških 
pesmi Gabrijele Cedilnik Čriček v da-
ljavi je pesem zapel, ki jo je izdal JSKD, 
Območna izpostava Ivančna Gorica. Za 
izdajo knjige so zaslužne vodja Univerze 
za tretje življenjsko obdobje Grosuplje 
Andreja Smolič, vodja JSKD Simona Zor-
ko in njena pomočnica Tina Žerovnik, 
likovno pa je ilustracije Karmine Zadnik 
uredila akademska slikarka Joanna Zając 
Slapničar.

Pred začetkom prireditve, ki so jo so-
organizirali JSDK, ZKD Grosuplje in Me-
stna knjižnica Grosuplje, smo po ozvoče-
nju poslušali petje otroškega pevskega 
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zbora, ki ga je na šoli v Šmartnu pod 
Šmarno goro vodila Gabrijela Cedilnik.

Ljubitelje dobre knjige je nagovorila 
direktorice knjižnice Rože Kek, ki je po-
udarila, da Mestna knjižnica Grosuplje 
posveča posebno pozornost avtorjem, 
ki živijo in ustvarjajo v našem okolju, in 
tudi pri organizaciji prireditev se pove-
zuje z deležniki iz našega okolja.  

Redkokdaj doživimo tak nenavaden, a 
izviren začetek literarnega večera. Avto-
rica, katere knjigo smo ta večer predsta-
vljali, je namesto običajnega pozdrava 
napisala pesem na melodijo Beatlov Ko 
jih bom štela 64. Zapela jo je sopranistka 
Ivica Kocjan Anderlič in v njej naštela šte-
vilne dejavnosti, ki so zaznamovale Ga-
brijelino delo. Na klavirju jo je spremljal 
Primož Cedilnik.  

Na odru knjižnice so se ta večer zvr-
stili poleg avtorice pesmi Gabrijele Ce-
dilnik in ilustratorke Karmine Zadnik še: 
sopranistka Ivica Kocjan Anderlič in njen 
sin Rok Kocjan, ki sta zapela samospev 
Dve otvi, Gabrijelina vnuka Gaja Degen, 
ki je graciozno odplesala balet, in Jakob 
Degen, ki je samozavestno in virtuozno 
zaigral na klavir. Katja Bricelj je občuteno 
recitirala pesmi iz Gabrijeline knjige in 
vzpostavila pristen stik z njenimi vnuki 

in  občinstvom. Dve pesmi je prebrala 
v angleščini, Ivo Puhar pa se je izkazal z 
recitacijami Gabrijelinih slovenskih pre-
vodov. Oba sta člana Univerze za tretje 
življenjsko obdobje Grosuplje. Na koncu 
pa je še MePZ U3, ki ga vodi Gabrijela Ce-
dilnik, zapel Schubertovo Lipo, koroško 
ljudsko Čej so tiste stezice in Franja Neu-
bauerja Mamica je kakor zarja.

Gabrijela Cedilnik je bila rojena v Lju-
bljani, otroštvo in mladost pa je preži-
vela v Škofji Loki. Končala je Pedagoško 
akademijo in vso delovno dobo je pou-
čevala glasbeno vzgojo v Šmartnu pod 
Šmarno goro. Z družino, možem Primo-
žem in tremi otroki, je živela v Tacnu. Po 
upokojitvi se je preselila v Grosuplje. To 
je bila dobra odločitev in vesela je, da 
živi v Grosupljem. Mesto ji je všeč, ker 
je lepo, moderno, zeleno in napredno. 
Takoj se je vključila v Univerzo za tretje 
življenjsko obdobje Grosuplje in pred 
šestimi leti prevzela Mešani pevski zbor 
U3,  ki ga vodi skupaj s soprogom Primo-
žem Cedilnikom, kasneje pa še Ženski 
pevski zbor Harmonija iz Ivančne Gorice. 
Organizira skupne koncerte obeh zbo-
rov in tako utrjuje prijateljske vezi med 
pevkami in pevci. 

Predstavljene pesmi iz knjige so na-

stajale spontano, ob opazovanju, kako 
otroci rastejo, se spreminjajo, kažejo 
svoje značajske posebnosti. Nastalo je 
17 duhovitih pesmic o petih vnukih: 
Martinu, Jakobu, Gaji Gabrijeli Frančiški, 
Juni in Lukcu.  

Karmina Zadnik je bila rojena v Velikih 
Laščah, že od rosnih mladih let pa živi v 
Grosupljem. Željo po slikanju je ves čas 
nosila v sebi. Slikati je začela v skupini 
Univerze za tretje življenjsko obdobje 
Grosuplje. Rada ima barve, tudi v vsak-
danjem življenju. V pesmih Gabrijele 
Cedilnik je takoj začutila barvitost, zato 
ji ni bilo težko naslikati ilustracij v tehni-
ki akvarela. Tudi čustveno sta se avtorici 
ujeli, saj obe nosita v sebi otroško veselje 
in sposobnost čudenja nad vsem, tudi 
nad najpreprostejšimi stvarmi in pojavi. 
Ilustracije v knjigi z nagajivostjo in igri-
vostjo nagovarjajo k branju pesmi. Oder 
je krasilo še pet njenih izvirnih akvarelov.

Praznovali smo praznik knjige skupaj 
z ustvarjalkama pesnico Gabrijelo Ce-
dilnik in ilustratorko Karmino Zadnik in 
se še nekaj časa zadržali ob druženju v 
preddverju dvorane.  

Marija Samec

Za nami je že pet let veselega druženja in uspešnega delovanja 
Ženskega pevskega zbora Nasmeh!

V petek, 12. 4. 2019, je bil v Družbe-
nem domu v Grosupljem prav poseben 
večer, saj smo pevke Ženskega pevskega 
zbora Nasmeh izvedle letni koncert, s ka-
terim smo obeležile tudi peto obletnico 
našega delovanja v okviru kulturnega 

društva KD Teater Grosuplje. Jubilej-
ni koncert z naslovom Z nasmehom v 
pomlad je odprl vrata tudi težko pri-
čakovani pomladi, ki nas napolnjuje in 
osrečuje s svojo barvitostjo in energijo. 
Prijateljem, sorodnikom in ljubiteljem 

zborovskega petja smo petkov večer 
polepšale s širokim naborom ljudskih 
pesmi in priredb ob klavirski spremljavi 
Blaža Podobnika. Koncert je popestril 
gostujoči Komorni pevski zbor Šutna 
iz Kamnika, ki od ustanovitve leta 1997 
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Letni koncert ŽPZ Biser Grosuplje

Iz primeža spomladanske dremavosti 
smo pevke ŽPZ Biser zapele dobrodošli-
co novemu letnemu času. Pomlad nas z 
blagimi sončnimi žarki in zaenkrat še sra-
mežljivim brstenjem le počasi pripravlja 
na svoj razcvet. Zveste poslušalce smo 
razveselile z izborom belokranjskih, re-
zijanskih in prekmurskih ljudskih pesmi. 
Prekmursko ljudsko izročilo ima mnoge 
specifične značilnosti, ki so se skozi sto-
letja izoblikovale na stičišču različnih 
kultur - slovenske oziroma prekmurske, 
madžarske in hrvaške. Strogo enogla-
sno petje kot pravilo se najde le na oz-
kem pasu ob madžarski meji. Drugod 
po Prekmurju pa so peli dvoglasno ali 
pa celo troglasno. Za glasove pri takem 
petju so imeli celo svoja poimenovanja. 
Pri dvoglasnem petju so tako zgornjemu 
glasu rekli »na mladou«, spodnjemu pa 
»na starou«.  S pesmijo smo se odpravile 
tudi v gore, gre za venček pesmi novitet, 
ki smo jih s plesom in inštrumenti pred-
stavile na Sozvočenjih 2018 v Sloven-
ski filharmoniji. Kot gostje so nastopili 
Gross upi: etno-folk skupina, ki deluje že 
od leta 2008 pod vodstvom prof. Polo-
ne Udovič. Izvajajo različne zvrsti folk 
glasbe, na njihovem repertoarju pa se 
najde tudi kakšna jazz skladba. Zased-
bo sestavljajo violine, kitare, violončelo 
in kontrabas. Skupina je s svojo glasbo 

in pozitivno energijo navdušila. Raven 
energije je v nadaljevanju le še rasla, saj 
smo prejeli  še nekaj rock’n’rolla. Nasto-
pila sta Jurij Petak in Pina Kosi, stara 11 
in 10 let. Po dveh letih sta prestopila v 
višjo kategorijo, med "mlajše mladince", 
kjer  se učita  zahtevnejše koreografije 
in začetne elemente akrobatike.  Drugi 
del koncerta je bil namenjen črnskim 
duhovnim (stopili smo v veliki teden) 
in španski pesmi. Za popotnico na Gran 
Canario in Tenerife smo zapele skladbo 
Chácara y Tambor. Koncert smo sklenili 

s Poredno polko in skupnim nastopom 
Bisera in Gross upov. Glasbeni izbor je 
vsakega od prisotnih obogatil na svoj 
način in pri glasbi gre navsezadnje prav 
za to: vedno znova nas izpopolnjuje, če ji 
le damo priložnost. Zahvaljujemo se Bra-
netu Petroviču, Les uslugi, zeleni tiskarni 
Partner Graf,  Občini Grosuplje in  Mestni 
knjižnici Grosuplje za podporo in pomoč 
pri ustvarjanju,  prezentaciji glasbenih 
uspehov in večji prepoznavnosti. 

Špela Božić, foto: Brane Petrovič

sooblikuje kulturno podobo Kamnika. 
Zbor od leta 2016 vodi Mateja Kališnik, 
Smejčice pa smo bile v aprilu tudi same 
gostje na njihovem koncertu z naslovom 
Ljubezenske niti življenja.

Program jubilejnega koncerta je bil 
pisan, kot je pisana pomlad, in prav vsak 
je lahko našel svojo najljubšo pesem ve-
čera. Po dobri uri ubranih pesmi je sle-
dilo prisrčno druženje z obiskovalci ob 
dobrotah, ki smo jih pripravile pevke. 
Na pomoč nam je priskočilo tudi podje-
tje Don Don in nas počastilo s slastnimi 
krofi, ki so jih bili še posebej veseli naši 
najmlajši poslušalci. 

Zbor Nasmeh že od samega začetka 
vodi Karolina Repar, ki na vsakih pevskih 
vajah najprej poskrbi, da ostanemo v 
dobri telesni kondiciji, potem pa sledijo 
vaje za vzdrževanje pevske kondicije. 
Šele ko je vse to za nami, pa z nami deli 
bogato zborovodsko znanje ter izkušnje 
in nam potrpežljivo pomaga, da osvoji-

mo skladbe. Z raznolikim izborom reper-
toarja poskrbi, da se pevsko razvijamo, 
po drugi strani pa si z nekaterimi sklad-
bami pobožamo svojo dušo. Seveda pri 
vseh teh nalogah brez smeha ne gre in 
vaje so velikokrat prekratke, da bi opra-
vile vse zastavljene cilje, poleg tega pa 
še pokomentirale vse tisto, kar se nam je 
pripetilo. 

Pevke druži veselje do petja, prijatelj-
stvo in smeh. Pri pripravi in izvedbi kon-
certa smo ponovno ugotovile, da znamo 
stopiti skupaj in da smo vsestranske, saj 
je prav vsaka prispevala svoje delo, zna-
nje in izkušnje. Dokazale smo, da so med 
nami prave mojstrice v komponiranju 
tekstov in glasbe, pa seveda tudi organi-
zatorke, gostiteljice in še kaj. Kar nismo 
zmogle same, pa so nam pomagali naši 
najbližji in tako smo tudi povezovalca 
večera Lovra izbrale kar med našimi si-
novi. 

Koncert se je zaključil še posebej pra-

znično, saj sta prav takrat praznovali tudi 
naši nepogrešljivi sopevki -  predsednica 
Lorna, ki nas je pred petimi leti povezala, 
in naša Marija, ki poskrbi za vse in vsako-
gar. Brez njiju našega zbora zagotovo ne 
bi bilo, vsaj ne s tako pozitivno energijo, 
kot sedaj kroži med nami, zato se v ime-
nu vseh pevk obema od srca zahvalju-
jem.

In še zaključna misel s koncerta za vse 
tiste, ki nas tokrat žal niste mogli poslu-
šati. Nasmeha ni mogoče kupiti, izprosi-
ti, izposoditi ali ukrasti, ker ima vrednost 
samo, kadar se poklanja. Zato poklonite 
nasmeh, ker nasmeh polepša dan. Hvala 
vsem, ki ste nas obiskali na koncertu in z 
nami uživali ob zapeti besedi. 

Martina Nidorfer

NA MEH
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Srečen dan za voditelja glasbene šole Tvoja glasba

Zaključek šolskega leta

Glasbena šola Emila Adamiča vabi na zaključni nastop

Po celoletni vadbi, novih spoznanjih 
in pridobljenih veščinah učenci Glas-
bene šole Emil Adamič, enota Šmarje – 
Sap, že kar nestrpno pričakujejo konec 
šolskega leta in zaslužene počitnice. V 
letošnjem letu so se poleg skupin posa-
meznih inštrumentov začele oblikovati 
tudi komorne skupine. Oddelkom pihal, 
kitare, klavirja, tolkal in harmonike se je 
letos pridružil še oddelek solopetja. V 
enoti Ig pa dodatno delujeta še oddelka 
violine in trobil.

Že ob koncu lanskega šolskega leta 
se je oblikoval kvartet klarinetov, druž-
bo mu od letos delajo tudi komorne 
skupine prečnih flavt, kitar in harmoni-
ke. Pravijo, da je v družbi še lepše in da 
je igranje v skupini posebno doživetje. 
Res pa je tudi, da igranje v večji skupini 
pomeni še večji izziv in zahteva še več 
vaj in poslušanja. Zato toliko bolj navdu-
šeno pozdravljamo Otroški pihalni orke-

ster, ki je začel z delovanjem v letošnjem 
šolskem letu. Svoj prvi nastop jih čaka 
že kmalu, zato si zapišite v svoj koledar 
Zaključni nastop učencev GŠEA, ki bo v 
ponedeljek, 27. maja 2019, ob 18.00 v 

avli Osnovne šole Šmarje – Sap.
Učenci bodo veseli vašega obiska in 

še posebej aplavza. Vabljeni!

Janez Dolinar, GŠEA

Zgolj naključje je bilo, da sta bila oba 
dogodka v soboto, 11. 5. 2019.

Prvi je bil mednarodno glasbeno 
tekmovanje iz solfeggia, v organizaciji 
Akademije za glasbo v Ljubljani. Tek-
movanje je potekalo v dveh kategorijah: 
v prvi je tekmovalo 14 tekmovalcev, v 
drugi kategoriji, ki na tekmovanju pred-
stavlja najvišji nivo, pa 8. Med njimi so 
bili tudi tekmovalci iz Japonske, Poljske, 

Madžarske  ... Klara Gruden, ravnateljica 
glasbene šole Tvoja glasba, učiteljica vi-
oline, nauka o glasbi in glasbenega uva-
janja, je v najvišji kategoriji dosegla zlato 
plaketo in prvo mesto. Drugo mesto je 
zasedel tekmovalec s Poljske, tretje Ma-
džarka.

Istega dne je v Šentvidu pri Ljubljani 
potekal tudi 8. mednarodni festival Ve-
seli veter za otroke in mladino. Tekmo-
vanja se je udeležil tudi Mladinski pev-
ski zbor Osnovne šole Šmarje– Sap pod 
vodstvom zborovodkinje Nives Kemper-
le, ob klavirski spremljavi Ernesta Mikli-

ča. Udeleženci tekmovanja so se morali 
predstaviti z eno slovensko in eno rusko 
pesmijo. Ernest Miklič, direktor glasbene 
šole Tvoja glasba, učitelj klavirja in kom-
pozicije, je v ta namen napisal avtorsko 
skladbo na rusko besedilo z naslovom 
Vesennjaja groza (Spomladansko neur-
je) in izmed 37 pevskih zborov dosegel 
prvo mesto in absolutno zmago vseh 
kategorij.

Čestitke obema nagrajencema!
Brane Petrovič
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KONCERT ZBORA ARTVOICESS

v petek, 31. 5. 2019, ob 19. uri,  
v avli Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje

Zbor ArtVoicess Glasbene šole Grosuplje z velikim letnim koncertom 
v petek, 31. 5. 2019, ob 19.00 uri, vabi v avlo Osnovne šole Louisa 
Adamiča, Tovarniška 14, Grosuplje. Na koncertu se bomo ob spremljavi 
glasbenih gostov predstavili z različnimi zvrstmi (jazz, pop, gospel ...), ki 
so naš spremljevalec vse od nastanka zbora leta 2003. Vabljeni z nami 
na novo glasbeno popotovanje.

Zbor ArtVoicess

Iz Zveze kulturnih društev Grosuplje

NAPOVEDUJEMO...

Nedelja, 26. 5., ob 19.00, Kulturni dom Grosuplje
Teden ljubiteljske kulture: TAMBURAŠKI POZDRAV,  koncert

Glasbeno društvo Tamburjaši iz Vipave, ki spada med najboljše tamburaške sestave v Sloveniji, 
v letošnjem letu praznuje 10. obletnico svojega obstoja. Mladi tamburaši, od osnovnošolcev do 
študentov, so pod taktirko dirigentke Mojce Lavrenčič ob tej priložnosti pripravili slavnostni kon-
cert, s katerim so navdušili občinstvo v domačem kraju in v Retečah pri Škofji loki, svoj program pa 
bodo predstavili  tudi v Kulturnem domu Grosuplje, 26. maja, ob 19.00. Na koncertu bodo pred-
stavili originalne tamburaške skladbe in priredbe klasičnih ter popularnih melodij, ob katerih bodo 
nastopili  tudi vokalni in inštrumentalni solisti. Organizator koncerta je Kulturno društvo sv. Miha-
ela Grosuplje in Mihaelovi tamburaši bodo poleg gostov nastopili tudi s svojim programom. Večer 
bo kronal skupni nastop obeh tamburaških zasedb.  S tem se ZKD Grosuplje pridružuje dogodkom 
v okviru Tedna ljubiteljske kulture, ki poteka od 17. do 26. maja 2019.

ZKD Grosuplje

Nedelja, 2. 6., ob 19.30, Kulturni dom Grosuplje
BIG BAND GROSUPLJE IN DUŠNI PASTIRJI, koncert
  
Klemen Kotar je s svojo skupino Dušni pastirji po obsežnem gostovanju na okoli 40 albumih drugih izvajalcev (Big Foot Mama, 
Jan Plestenjak, Panda) svoj prvi avtorski album izdal septembra 2017. Album z naslovom Dušni pastirji je prejel mnogo odličnih 
recenzij tako v tisku kot tudi na svetovnem spletu, poleg sproščene igre zasedbe pa je izpostavil tudi uspešno fuzijo filmske glas-
be, rock glasbe in jazza, s katero se bo zasedba ob pomoči Big banda Grosuplje predstavila tudi na Festivalu Godibodi 31. maja 
2019 v Hostelu Celica in 2. junija v KD Grosuplje. Zasedbo bodo na obeh nastopih poleg dirigenta tvorili Tobija Hudnik (kitara), 
Gašper Kržmanc (kitara), Miha Koren (bas) in Enos Kugler (bobni), poleg njih pa samo za to priložnost malce prilagojena sestava 
Big banda Grosuplje. Nekaj skladb je napisanih prav za to priložnost, posamezniki iz Big banda Grosuplje pa se bodo predstavili 
tudi kot solisti in aktivni tvorci zvočne krajine.
Oba koncerta bosta posneta,  izbor skladb pa bo na CD-ju izšel kot prvi avtorski projekt Big banda Grosuplje v jeseni 2019.

MoPZ ŠMARJE SAP 
pod vodstvom Tine Jerman 

vas vabi na 
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24.maj 2019 
ob 19.00 

na trgu pred 

šmarsko  

cerkvijo 

CVET DEKLET 
iz Borovnice 

Kantavtorka
OLGA WEISBACHER

Otroci iz Vrtca Šmarje Sap
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Združeni pevski zbori in vokalne zasedbe ZKD Grosuplje

KONCERT

Vabimo vas na prireditev Večer pod lipo, dogodek v počastitev dneva 
državnosti, na katerem bodo nastopile pevske skupine in zbori ZKD 

Grosuplje.

Dogodek bo v petek, 21. junija 2019, ob 20. uri 
pred Kulturnim domom Grosuplje. 

ZKD Grosuplje

KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOCJAN
IN

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
ŠKOCJAN

vas vljudno vabita na 23. tradicionalno  
kulturno prireditev

STATI INU OBSTATI
V ŠKOCJANU,

ki bo v nedeljo, 9. 6. 2019, ob 15. uri,
PRED DRUŠTVENIM DOMOM V ŠKOCJANU.

PRIREDITEV JE POSVEČENA KRAJEVNEMU 
PRAZNIKU OB 511. OBLETNICI ROJSTVA NAŠEGA 

ROJAKA PRIMOŽA TRUBARJA.

S hrano in pijačo vas bodo ob koncu pogostili 
članice in člani Prostovoljnega gasilskega društva 

Škocjan in Krajevna skupnost Škocjan.

Vljudno vabljeni!

KS ŠKOCJAN,
predsednik Martin Tomažin

Kaj bodo pa vaši otroci počeli poleti?
Preplet - društvo za ustvarjalno skupnost tudi letos načrtuje izvedbo počitniškega varstva za 
otroke. Počitniške aktivnosti se bodo na izbrane termine v mesecu juliju in avgustu odvijale v goz-
du poleg Šmarja - Sapa. Dopoldneve bomo preživljali v gozdu, kjer bomo gradili bivake, se učili 
uporabljati nož in žago ter spoznavali gozdne prebivalce. Popoldanske delavnice pa bodo name-
njene likovnemu ustvarjanju, športnim, glasbenim in znanstvenim vsebinam. Dobrodošli so otroci 
od 5. do 12. leta. Več informacij in prijave na spletni strani www.preplet.org.

Lara Kastelic

Iz GROŠ-evega EKO aprila smo zakorakali v čudovito pomlad

Po uspešni čistilni akciji sta zaključek 
našega EKO aprila pospremila dva zelo 
zanimiva projekta. Sprva ste si lahko 
ogledali navdušujočo razstavo z naslo-
vom Skupaj za naravo, ki je potekala v 
prostorih Mestne knjižnice Grosuplje od 
19. aprila. Kar težko je bilo verjeti, kakšne 
razsežnosti ima domišljija osnovnošol-
skih otrok, ki so v slikah brez zadržkov 
upodobili zaskrbljujoči odnos do narave 
in okolja.  

Izredno informativna in poučna pa je 
bila tudi delavnica Jaz na poti do manj 
odpadkov, na kateri nam je dobrodušna 
Jana Miklavčič podala nekaj nasvetov in 
smernic, kako si organizirati domače go-
spodinjstvo, da bi v njem proizvedli čim 
manj odpadkov. Naučili smo se nekaj 
zelo uporabnih trikov, ki pripomorejo k 
boljši skrbi za okolje in so ljubeznivejši 
do vaše denarnice. Spoznali smo tudi, da 
v Sloveniji obstaja že kar nekaj trgovin, 
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ki omogočajo »nakup brez plastike«. Če 
ste delavnico zamudili, ste lepo vabljeni, 
da si ogledate Facebook stran z imenom 
Jaz na poti do manj odpadkov, kjer lahko 
o tem izveste kaj več.

Z začetkom maja pa ste nas lahko 
obiskali tudi na Škisovi tržnici v Ljubljani, 
kjer smo 9. 5. na svoji stojnici razkrili tudi 
posebno presenečenje, ki sledi v priho-
dnje. Če ste zamudili njegovo razglasi-
tev, si lahko podrobnosti preberete na 
naši spletni strani.

Če pa ste nas zgrešili na Škisovi tržni-
ci, ste se lahko udeležili Burger zabave, 
ki je potekala 18. 5. v prostorih našega 

kluba. Skupaj smo se malce poveselili in 
pozdravili sončno pomlad. Za tiste pa, 
ki so tik pred maturo, je bila to še mala 
motivacija pred burnim začetkom matu-
ritetnega obdobja.

V prihodnje pa bo v našem študent-
skem klubu potekala še ena zelo prak-
tično-zanimiva delavnica, in sicer de-
lavnica o divjih zeliščih 25. 5. Skupaj se 
bomo podučili o izjemnih učinkih zelišč, 
za katere boste morda prvič slišali, ki pa 
rastejo pred vašim hišnim pragom. Lepo 
vabljeni, da se dogodka udeležite!

Več informacij o prihajajočih dogod-
kih lahko izveste na Groševih uradnih 

urah, ki potekajo v ponedeljek, sredo in 
petek, od 18.00 do 20.00, preko spleta na 
našem uradnem Facebook profilu ali na 
spletni strani www.klub-gros.com.

Groševcu ni nikoli dolgčas!

Neža Androjna, ŠK GROŠ

Florjanova maša ob 110. obletnici Prostovoljnega gasilskega 
društva Grosuplje

4. maja goduje sveti Florjan in takrat 
praznujemo mednarodni dan gasilcev. 
Sveti Florjan je zavetnik pred vodo in 
ognjem. Z velikim zaupanjem mu izro-
čamo naše domove, da bodo varni pred 
vodo in ognjem. V teh dneh so tako po-
tekale številne Florjanove maše, v nede-
ljo, 5. maja 2019, tudi v Grosupljem, ob 
110. obletnici delovanja Prostovoljnega 
gasilskega društva Grosuplje.

Florjanove maše so se udeležili gasil-
ke in gasilci Prostovoljnega gasilskega 
društva Grosuplje, Gatina in Spodnja 

Slivnica, tamkajšnji farani, tudi župan dr. 
Peter Verlič in direktor občinske uprave 
mag. Dušan Hočevar s soprogama.

Župan je v nagovoru najprej česti-
tal Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Grosuplje za 110. obletnico delovanja.  
»110 let je dolga doba. Spreminjali so se 

režimi, države in politika, ampak tisto, kar 
gasilke in gasilce ohranja in utrjuje, so vre-
dnote gasilstva; prostovoljnost, humanost 
in pripravljenost pomagati drugim v ne-
sreči. Želim vam, da te vrednote ohranjate 
in krepite tudi naprej, kajti to je tisto, zara-
di česar vas spoštujemo in imamo radi.«  
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Na povabilo za maševanje se je pri-
jazno odzval Martin Golob, župnik iz 
Srednje vasi v Bohinju, ki je skozi svojo 
pridigo izpostavil predvsem pomemb-
nost prostovoljnih gasilk in gasilcev v 
naši družbi.

»Pogum, vztrajnost, volja in pripravlje-
nost. To so vrednote, zaradi katerih gasilci 
smo, delamo in nudimo pomoč na različ-
nih področjih,« je ob koncu maše pove-
dal predsednik PGD Grosuplje, Iztok Vr-

hovec. Iskreno se je zahvalil vsem, ki so 
obiskali Florjanovo mašo, ki je imela to 
leto še poseben pomen, saj PGD Grosu-
plje praznuje zavidljivo 110. obletnico. 
Zahvalil se je tudi mašnikom, ki so bili 
prisotni na slovesnosti: župniku in deka-
nu Janezu Šketu, župniku Vitu Urbaniji, 
nekdanjemu grosupeljskemu župniku 
Francu Novaku ter Martinu Golobu, ki je 
sveto mašo tudi vodil.

Mesec junij pa je za PGD Grosuplje 

zelo pomemben mesec. Takrat bo na-
mreč osrednja slovesnost ob 110. oble-
tnici delovanja društva, na kateri bodo 
prisotni številni pomembni gostje. Ob 
tej priložnosti je Iztok Vrhovec povabil 
vse prisotne, da z njimi praznujejo tako 
pomemben dan, na katerega priprave so 
že v polnem teku.

Klavdija Mehle, foto: Brane Petrovič

110 let
POGUMA, VZTRAJNOSTI, VOLJE IN PRIPRAVLJENOSTI

V A B I L O   N A
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Mihaelovi tamburaši z Zelenim Jurijem presenetili gasilke in gasilce

V nedeljo, 5. 5. 2019, so praznovala 
prostovoljna gasilska društva Grosuplje, 
Gatina in Spodnja Slivnica z zahvalno 
mašo za vse gasilce in za 110. obletnico 
obstoja PGD Grosuplje. Obenem so se 
tradicionalno zahvalili zaščitniku vseh 
gasilcev sv. Florijanu. Po maši so gasilci 
in gasilke z gosti imeli v Gasilskem cen-
tru Grosuplje skupno kosilo. Pričakali so 
jih tudi Mihaelovi tamburaši KD sv. Mi-
haela Grosuplje. Prav veselo in zanimivo 
presenečenje pa je bil obisk Zelenega 
Jurija, ki ga je medse priklicala folklor-
na skupina s povorko. Tamburaška in 
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Sveta maša v čast svetemu Florijanu v Šmarju - Sapu

4. maja goduje sv. Florjan, ki  je bil ve-
teran rimske vojske v času Dioklecijana, 
ki ga je preganjal zato, ker je bil kristjan 
in se ni hotel odreči veri. Vrgli so ga v 
reko Enns, kjer je utonil. Ob godovanju 
sv. Florijana so se v zgodovini Slovencev 
oblikovali številni običaji in navade. Ve-
liko se jih je že izgubilo, nekaj pa jih še 
ostaja. Gasilci ga za svojega zavetnika 
častimo od ustanovitve gasilskih društev 
na Slovenskem.

5. maja smo se gasilke in gasilci v spre-
vodu udeležili svete maše v čast našega 
zavetnika, v župnijski cerkvi Marijinega 
rojstva v Šmarju – Sapu. V sprevodu so 
sodelovali tudi mladi člani gasilskega 
društva, na katere smo zelo ponosni.

Gasilstvo se je pričelo razvijati pred-
vsem zaradi potreb po preprečevanju 
katastrofalnih požarov. Gašenje požarov 
je bila dolgo časa glavna naloga gasilcev, 
danes pa počnemo veliko različnih stva-
ri. Posredujemo ob prometnih nesrečah, 
ob izlitju nevarnih snovi, neurjih, popla-
vah ter drugih naravnih nesrečah, tudi v 
primeru nudenja prve pomoči nenadno 
obolelim občanom. Skratka, karkoli gre 
narobe, pokličemo gasilce, četudi je po-
trebno odstraniti podrto drevo, rešiti ka-

kšno mačko ali se znebiti sršenov.
V trenutku, ko pride poziv, se iz na-

vadnega človeka spremenimo v osebo, 
ki rešuje življenje, ljudi, živali in premo-
ženje. Za to smo pripravljeni tvegati 
tudi lastno zdravje, življenje. Gasilci se 
nimamo za junake ali heroje. Smo skro-
mni, navadni občani, ki imamo željo in 
zmožnost pomagati sočloveku v stiski. 
Občutek sreče, ki nas navda, ko uspe-
šno opravimo z intervencijo, je tisti, ki 
poplača naše prostovoljne ure, ki jih na-
menimo za izobraževanja in usposablja-
nja ter tveganja, katera prestajamo med 

intervencijami.
Gasilci smo se priporočili sv. Florjanu 

in Bogu, naj pazita na vse nas, posebno 
pa na dekleta in fante, ki s svojim delom 
pomagajo ljudem v nesreči. V molitvi 
smo se spomnili tudi vseh preminulih 
gasilk in gasilcev, ki so s svojim delom 
pripomogli k boljšemu in varnejšemu 
življenju v naši skupnosti.

Ob koncu maše smo se zahvalili vsem, 
ki so sodelovali pri tej božji daritvi v čast 
sv. Florjanu. Zahvala gospodu župniku, 
ministrantom, pevcem in vsem, ki so se 
udeležili svete maše ter gasilkam, gasil-
cem vseh starosti. Ob tej priliki nas je s 
svojo prisotnostjo razveselil tudi pred-
sednik Krajevne skupnosti Šmarje – Sap 
Janez Pintar.

Po maši je sledilo še skupno druženje 
pred cerkvijo ob dobrotah, ki so jih pri-
pravile gasilke in žene.

Pregovor pravi, da majhna iskra lahko 
povzroči velik ogenj. Naj naša drobna 
dobra dela vodijo do požara dobrih del 
ter boljšega in še prijetnejšega življenja 
v skupnosti.

Na pomoč!
Gasilci PGD Šmarje – Sap

folklorna skupina sta prvič skupno na-
stopili in zelo uspešno uprizorili splet 
belokranjskih plesov ter nekaj ljudskih 
običajev ob jurjevanju, ki jih v našem 
okolju zelo redko vidimo.

Stiška godba je sodelovala že pri ga-
silski povorki k maši in nazaj, nato pa je 
tudi v kulturnem programu v Gasilskem 
centru druženje pričela s tremi melodija-
mi.

Prostovoljno gasilsko društvo Grosu-

plje v svoja praznovanja redno vključuje 
številne domače skupine s kulturnega 
področja.

S svojim nastopom sta se skupini Kul-
turnega društva sv. Mihaela Grosuplje 
zahvalila navzočim ter vsem ostalim 
gasilcem za skrb na področju požarne 
varnosti ter zaščite in reševanja v naši 
občini.

Milena Nagelj
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Skupščina Gasilske zveze Grosuplje 

V prostorih Gasilskega centra Grosu-
plje je v soboto, 6. aprila 2019, poteka-
la redna letna skupščina Gasilske zveze 
Grosuplje. Na skupščini so bili prisotni 
delegati iz 18 PGD, povezanih v GZ Gro-
suplje, predsednik GZ Andrej Bahovec, 
člani UO, članice NO, predstavniki GZ iz 
Regije Ljubljana II in GZ Škofljica in člani 
tekmovalnih ekip starejših gasilcev PGD 
Grosuplje in PGD Ponova vas, GZ Slove-
nije je zastopal poveljnik Regije Ljublja-
na II Borut Lončarevič. 

Poročilo predsednika GZ Andreja Ba-
hovca je podal namestnik predsednika 
Iztok Vrhovec: Leto 2018 ocenjujemo 
kot uspešno, saj nam je uspelo realizira-
ti večino zastavljenih ciljev in realizirati 
sprejeti finančni plan, pri čemer smo 
na področju investicij in investicijskega 
vzdrževanja sofinancirali nabavo HTRV 
za PGD Grosuplje, gradnjo prizidka za 
PGD Št. Jurij, menjavo vrat in oken v PGD 
Ponova vas, nabavo motorne brizgalne 
za PGD Veliko Mlačevo, obnovo doma za 

PGD Žalna, obnovo doma za PGD Velika 
Ilova Gora in nabavo GVC 16 25 za PGD 
Polica.

V celoti so bila realizirana sredstva za 
opremo in redno dejavnost za vsa PGD 
in realizirane obveznosti za zavarovanje 
članov, gasilskih vozil, gasilskih domov 
in stroške goriva za gasilske namene. So-
delovali smo na proslavah: 90 let delo-
vanja PGD Ponova vas, 80 let delovanja 
PGD Velika Ilova Gora in prevzem vozila 
GVM pri PGD Mala Ilova Gora.

28. Florjanova maša in blagoslov podvozja v PGD Polica

Na Polici smo 5. 5. 2019 gasilci PGD Polica že tradicio-
nalno odšli k sv. maši v čast sv. Florjanu. Ob tej priložnosti 
na Polici darujemo sv. mašo za vse žive in pokojne gasilce. 
Letos je bilo to že 28-tič. Med letoma 1992 in 2000 je bila 
maša na Dolah pri Polici, od leta 2001, ko je bil na fasado 
gasilskega doma PGD Polica nameščen kip sv. Florjana, pa 
v farni cerkvi sv. Jakoba na Polici. Maše se udeležijo domači 
gasilci ter gasilci iz pobratenega društva PGD Prežganje ter 
gasilci iz PGD Štangarske Poljane.

Letos je bila Florjanova maša še posebej slovesna, saj 
smo po maši pri gasilskem domu na Polici blagoslovili 
podvozje za izdelavo novega gasilskega vozila GVC 16/25. 
Blagoslov je opravil prelat Vinko Vegelj. Po blagoslovu smo 
gasilci PGD Polica vsem prisotnim krajanom ter donatorjem 
postregli z okusnim golažem in pijačo. V spomin na ta do-
godek je bila izdana tudi spominska podobica.

Dobava podvozja je prvi del investicije, ki si jo je društvo 
zadalo za leto 2019. Sedaj gre podvozje v izdelavo nadgra-
dnje, ki se bo zaključila predvidoma letos jeseni. Investicija 
nabave GVC 16/25 je financirana večinsko z lastnimi sred-
stvi, le manjši del sredstev je prispevala GZ Grosuplje, zato 
se PGD Polica še vedno priporoča za donacije, ki jih lahko 
nakažete na društveni račun SI56 6000 0000 0477 214.

Za PGD Polica, predsednik dr. Sebastjan Kastelic

Župnijska Karitas Dobrepolje-VidemŽupnijska karitas Grosuplje

V službi 

človekovega 

dostojanstva

V A B I L O

Vabimo vas na sveto mašo 
za vse starejše, bolne, 

invalide in ljudi dobre volje

v soboto, 25. maja 2019,  
ob 15.00 uri, 

v župnijsko cerkev sv. Mihaela 
Grosuplje.

Sveto mašo bo vodil 
DEJAN PAVLIN, 

župnik iz župnije Krka. 

Prisrčno vabljeni!

Župnijska Karitas Grosuplje
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Na nivoju zveze smo delovali pred-
vsem na operativnem področju, svoje 
programe pa so izpolnile tudi komisije 
za izobraževanje, za mladino, za članice 
in za veterane, ki so podale svoja poroči-
la o izvajanju programov.

Poročilo o operativnem delu je v ime-
nu poveljnika GZ Janeza Pezdirca podal 
namestnik poveljnika Martin Jaklič. V 
letu 2018 smo zabeležili 106 izvozov na 
intervencije. Izpostavil je neurje z moč-
nim deževjem, ko je bilo na območju 
občine zabeleženih 12 intervencij 14. 
7. 2018, požar gospodarskega poslopja 
17. 9. 2018, ko je pri gašenju sodelovalo 
6 PGD, in eksplozijo v Pekarni Grosuplje 
28. 11. 2018. Operativno poročilo o in-
tervencijah je bilo na koncu predstavlje-
no tudi z video posnetki z intervencij. 
Pomembna naloga GZ je izobraževanje 
operativnih članov, ki smo ga izvajali z 
lastnimi predavatelji in inštruktorji. Iz-
vedli smo tečaj za nižjega gasilskega 
častnika, ki ga je zaključilo 23 članov, 
tečaj za gasilca pripravnika je opravilo 
24 članov in tečaj za višjega gasilca 35 
tečajnikov. Zaradi porazdelitve stroškov 
se tečaji organizirajo skupaj z GZ Dobre-
polje. Na usposabljanje za specialnosti 
pri GZ Slovenije pa je bilo napotenih 163 
članov. Izvajale so se tudi društvene in 
meddruštvene operativne vaje, največ 
v mesecu požarnega varstva v oktobru, 
veliko se jih je izvajalo tudi med letom.

Realizirano je bilo občinsko gasilsko 
tekmovanje za GZ Grosuplje in GZ Do-
brepolje. Iz GZ Grosuplje je na tekmo-
vanju sodelovalo 53 ekip.  Na državnem 
gasilskem tekmovanju v Ormožu je so-
delovalo 9 enot. Starejši gasilci PGD Po-
nova vas so dosegli 3. mesto. Ta ekipa je 
sodelovala tudi v pokalnem tekmovanju 
GZS in osvojila 1. mesto in to tretjič za-
pored in s tem prehodni pokal v trajno 
last. Na pokalnem tekmovanju v spaja-
nju sesalnega voda so sodelovali člani 

PGD Zagradec in dosegli državni rekord 
v tej disciplini. 

Sledilo je poročilo blagajnika Franca 
Skubica, ki je skupščini predstavil po-
slovanje GZ Grosuplje, in poročilo pred-
sednice NO Metke Perko, ki je ocenila 
poslovanje GZ pozitivno in v skladu s 
statutom in predpisi o poslovanju.

Obširno poročilo o delu mladinske 
komisije in mladih gasilcev je podal 
predsednik mladinske komisije Marko 
Katern. Mladi gasilci so tekmovali na 
občinskem gasilskem tekmovanju, na 
občinskem kvizu v PGD Grosuplje, v ori-
entaciji v PGD Št. Jurij, najboljše 3 ekipe 

iz vseh kategorij so potem sodelovale na 
regijskih tekmovanjih. Regijski kviz smo 
organizirali v PGD Žalna. Regijsko tek-
movanje v orientaciji pa je bilo v Zdenski 
vasi GZ Dobrepolje. Na državnem kvizu 
sta sodelovali dve ekipi PGD Račna in 
PGD Čušperk. Na državni orientaciji pa 
PGD Polica in PGD Račna. Na državnem 
gasilskem tekmovanju v Gornji Radgoni 
so sodelovali mladinci PGD Grosuplje 
in dosegli 10. mesto. Na Plešivici je bilo 
srečanje gasilske mladine, na katerem je 
sodelovalo 120 mladih in mentorjev iz 9 
PGD.

Delo članic je opisala predsednica ko-
misije za članice Majda Kastelic. Članice 
so skozi vse leto izvajale aktivnosti za 
pridobivanje znanja, fizične kondicije in 
druženje. Članice vseh starosti so sode-
lovale  na občinskem gasilskem tekmo-
vanju in pri aktivnostih gasilske mladine. 
Največji izziv pa je bil izvedba regijskega 
srečanja članic v Šmarju – Sapu, na kate-
rem je bilo prisotnih 182 članic iz GZ v 
Regiji Ljubljana II. Seveda so sodelovale 
tudi pri vseh aktivnostih, ki jih izvajajo 
PGD. Mnoge med njimi so članice uprav-
nih odborov in opravljajo razne funkcije. 
Imamo tudi predsednico PGD Šmarje – 
Sap, Moniko Kastelic.
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Udeleženci ekskurzije so na Poganjcih z zanimanjem prisluhnili 
besedam generala Gutmana Praktični preizkus transportnega vozila SV

Združenje veteranov vojne za Slove-
nijo Grosuplje ima v svojem programu 
dela načrtovano vsaj eno strokovno ek-
skurzijo letno. Njen namen je omogočiti 
svojim članom pa tudi drugim občanom, 
ki se jim pridružijo, pridobivanje novih 
znanj in spoznanj s področja dejavnosti 
združenja. 

Tokratna ekskurzija je vodila udele-
žence v Novo mesto in Belo krajino. Na 
pot so se podali 16. aprila izpred grosu-
peljskega Gasilskega centra. Po kratkem 
postanku v Ivančni Gorici, kjer so se jim 
pridružili še udeleženci ekskurzije s po-
dročja te občine, so se odpeljali do No-
vega mesta. Njihov prvi cilj v tej dolenj-
ski prestolnici je bila vojašnica Franca 
Uršiča, natančneje Teritorialni polk 72. 
brigade Slovenske vojske, ki je name-
ščen v tej vojašnici. Prijazno jih je sprejel 
poveljnik vojašnice in polka polkovnik 
Vasilije Maraš. Najprej jim je  predsta-
vil  vojašnico, nato pa tudi enoto, kateri 
poveljuje. Hkrati pa jih je seznanil tudi z 

organizacijsko shemo Slovenske vojske 
ter predvsem s kadrovskimi problemi, s 
katerimi se ta srečuje. Goste je popeljal 
tudi skozi muzejsko zbirko, v kateri je na-
zorno prikazano dogajanje med sloven-
sko osamosvojitveno vojno na področju 
vzhodne Dolenjske, vključno z opre-
mo, ki so jo takratne enote teritorialne 
obrambe imele na razpolago. Na koncu 
pa je sledil še prikaz nekaterih delov so-
dobne opreme Slovenske vojske. Pri tem 
je seveda vzbudilo največ pozornosti in 
zanimanja oklepno transportno vozilo. 
Po končanem obisku vojašnice so se od-
peljali proti Beli krajini. Naslednji posta-
nek je bil namenjen bližnjim Poganjcem, 
kjer sta jih pri tamkajšnjem spominskem 
obeležju pričakala  podpredsednik ZVVS 
Marjan Grabnar in upokojeni general 
Albin Gutman. General Gutman je vse 
navzoče seznanil  z dogajanjem na tem 
območju v času slovenske osamosvo-
jitvene vojne. Znano je namreč, da so 
prav tu pripadniki  slovenske Teritorialne 

obrambe  zaustavili motorizirano kolono 
JLA, pri tem pa je odjeknil tudi prvi strel 
v tej vojni.

Nadaljevali so pot čez Gorjance  do 
Metlike, kjer so si z zanimanjem ogledali 
Slovenski gasilski muzej in se podrob-
neje seznanili z zgodovino gasilstva na 
Slovenskem. 

Ekskurzijo so zaključili na izletniški  
kmetiji Simonič v idilični belokranjski va-
sici Drašiči. Tudi ta obisk je bil nadvse po-
učen, saj jih je prijazni gostitelj na zani-
miv in humoren način seznanil z bogato 
zgodovino kraja, pri čemer je posebno 
pozornost pritegnila predstavitev vaške 
posebnosti, to je sosedske zidanice, ki je 
hkrati neke vrste vinska banka. Namesto 
bančne knjižice pa uporabljajo tako ime-
novani rovaš.

Ekskurzijo so zaključili z bogatim be-
lokranjskim kosilom ter se polni novih 
znanj in spoznanj vrnili domov.

Franci Zorko

Veterani na strokovni ekskurziji

O delu veteranov je poročal predse-
dnik komisije Jože Mehle. Veterani so 
imeli srečanje za nekdanje vodilne člane 
v društvih v PGD Ponova vas. Na občin-
skem gasilskem tekmovanju je sodelo-
valo 6 ekip, na državnem tekmovanju v 
Gornji Radgoni sta sodelovali moški PGD 
Ponova vas in PGD Grosuplje in ženske iz 
PGD Ponova vas. Člani PGD Ponova vas 
so osvojili 3. mesto. 

Sledil je sprejem programa dela za 
leto 2019, ki ga je podal predsednik GZ 
Andrej Bahovec. Program zajema inve-
sticije, investicijsko vzdrževanje, izobra-
ževanje, izvajanje rednih aktivnosti in 
sodelovanje z drugimi zvezami in orga-

nizacijami. Podal je tudi finančno ovre-
dnotenje.

Prisotne so nato nagovorili gostje. 
Omenimo le poveljnika Regije Ljublja-
na II Boruta Lončareviča, ki je zastopal 
tudi Gasilsko zvezo Slovenije. Posebej 
je poudaril uspešno in kvalitetno izva-
janje izobraževanja operativnih gasilcev 
z lastnimi predavatelji in inštruktorji in 
sodelovanje v regiji. Prisotne je seznanil 
tudi z aktivnostmi Gasilske zveze Slove-
nije.

Pred zaključkom so bila podeljena 
priznanja in odlikovanja za uspešno in 
požrtvovalno delo. Priznanje Ignacija 
Merharja, ki ga podeljuje Regija Ljublja-

na II so prejeli člani  tekmovalnih ekip 
starejših gasilcev PGD Grosuplje (11) in 
PGD Ponova vas (10). Odlikovanje III. sto-
pnje GZS je prejel Martin Tomažin, pred-
sednik PGD Škocjan. Odlikovanje za po-
sebne zasluge pa je prejel Marjan Šircelj, 
ki sedaj nastopa v ekipi starejših gasilcev 
PGD Grosuplje, prej je opravljal funkcijo 
poveljnika PGD in sektorja Grosuplje in 
bil mentor tekmovalnim ekipam v Gro-
suplju in Račni.

Skupščino so z glasbo in pesmijo 
popestrili akademski glasbeniki iz Ču-
šperka.

Božo Knez, foto: Anže Štrubelj
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28. državno prvenstvo v streljanju 
z zračnim orožjem za vse kategorije je 
letos med 30. in 31. marcem poteklo 
v športni dvorani Centra Harmonija v 
Mengšu. Tokrat ga je organiziralo Strel-
sko društvo Trzin. Vzdušje je bilo enkra-
tno, saj je bilo postavljenih kar 6 novih 
državnih rekordov, enega je dosegla 
tudi strelka SD Grosuplje Tiana Josić, ki je 
z novim državnim rekordom med pionir-
kami v streljanju z zračno pištolo z zane-
sljivo prednostjo osvojila naslov državne 
prvakinje. 

V zadnjem vikendu marca so tako 
grosupeljski strelci dosegli posamezno 5 
medalj, ekipno pa kar 6 odličij. 

Prvi dan je med cicibani naslov držav-

nega prvaka v streljanju s serijsko zračno 
puško osvojil Jan Lampič, ekipno so pa 
naslov ekipnih državnih prvakov med ci-
cibani osvojili strelci Jan Lampič, Urban 
Meglen in Timotej Slak. Tudi cicibanke 
so postale ekipne državne podprvakinje. 
To so bile skupinsko najboljše grosupelj-
ske strelke Katja Krejan Cingerle, Zala 
Novaković in Lana Kužnik. 

Naslov ekipnih prvakinj so osvojile še 
mlajše pionirke Neja Ribič, Inja Urbas in 
Tinkara Andročec. Na stopničke so sto-
pile tudi njihove starejše kolegice Ema 
Lampič, Neja Vidov in Maruša Vidic z 
osvojitvijo tretjega mesta med pionirka-
mi v streljanju s serijsko zračno puško. 

Najuspešnejša tekmovalka SD Gro-
suplje je bila zagotovo Tiana Josić, ki je 
s 173 krogi dosegla nov državni rekord 
v streljanju z zračno pištolo in osvojila 
naslov državne prvakinje v kategoriji pi-
onirk. Skupinsko so bili malo slabši v isti 
disciplini pionirji Aleš Katarinčič, Marcel 
Marinčič in Mark Rombo, ki so samo z 9 
krogi zaostali za prvimi in tako postali dr-
žavni podprvaki. 

Med strelci s standardno zračno pu-
ško v kategoriji pionirjev so bili sicer 
res samo trije tekmovalci, vendar se je v 
borbi za prvo mesto odvijala prava dra-
ma, saj so bile razlike minimalne. V tem 
boju je bronasto kolajno osvojil naš Jure 
Merčnik. 

Najboljša med kadetinjami z zračno 
puško je postala Sara Slak, ki pa je bila 
tudi del zmagovalne ekipe kadetinj z La-
uro Erjavec in Oljo Kolenc v streljanju z 
zračno puško. 

Drugega dne državnega prvenstva v 
streljanju z zračnim orožjem na 10 m se 
je v mladinskih in članskih kategorijah 
udeležilo kar 700 tekmovalcev. Med nji-
mi je naša najboljša strelka Klavdija Jero-
všek že drugič zapored stopila na tretjo 

stopničko. 
V finalni del tekmovanja so se uvrstili 

tudi mladinka Rebeka Slak in član Željko 
Moičević z zračno puško ter mladinec 
Amadej Slak in član Rok Ivanc z zračno 
pištolo. 

Čestitamo vsem našim tekmovalkam 
in tekmovalcem, njihovim trenerkam, 
trenerjem, vaditeljem, vaditeljicam in 
jim z upanjem na izgradnjo novega 
športnega objekta v Grosupljem želimo 
obilo zadovoljstva v streljanju tudi v na-
slednji sezoni. 

Maruša Suhadolc

Jan Lampič, 1. mesto

Sara Slak, 1. mesto

Kadetinje prvakinje

Tiana Josić, prvakinja

Državno prvenstvo z zračnim orožjem 2019

Mlajše pionirke, 1. mesto

Cicibani, 1. mesto
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VABILO

Člani Športnega društva BUM iz Grosu-
pljega bomo v soboto, 15. 6., med 9.00 
in 18.00, organizirali rekreativni turnir v 
odbojki na mivki na odbojkarskih igriščih 
za OŠ Brinje v Grosupljem. Pri organizaci-
ji turnirja nam bodo pomagali tudi člani 
odbojkarskega društva Flip Flop iz Gro-
supljega. Ekipo sestavljata dva igralca (2 x 
fant, fant + punca, 2 x punca). Prijavnina 
znaša 20 € na ekipo, kar vključuje organi-
zacijo turnirja in hrano ter pijačo za vsake-
ga tekmovalca. Vabljeni vsi ljubitelji tega 
športa, da se nam pridružite kot tekmoval-
ci ali kot navijači oz. podporniki odbojke v 
Grosupljem.

ŠD BUM Grosuplje

Članska ekipa v sezoni 2019/2020 ponovno v 1. B ligi

V soboto, 13. aprila, si je članska ekipa 
RK Grosuplje ponovno izborila napre-
dovanje v 1. B ligo v sezoni 2019/20. Za 
grosupeljske rokometaše je bila tekma v 
Kozini oziroma Hrpeljah zelo neugodna. 
Našim fantom je zadoščal že remi in po-
trdili bi ekspresen povratek v 1. B DRL. To 
jim je na koncu tudi uspelo, vendar tek-
ma še zdaleč ni bil enostavna. 

Po besedah trenerja članske ekipe 
Miloša Aksentijevića je bila tekma velika 
preizkušnja za naše mlade fante. Celotna 
ekipa je pokazala pravo srce, povezanost 
in veliko željo po uspehu. 

Poudariti je treba, da je bila celotna 
letošnja sezona zelo uspešna. V prvi vrsti 
je pomembno, da ni bilo večjih poškodb 
igralcev. Tako kot v prvenstvu smo zelo 

uspešno zaključili tudi pokalno tekmo-
vanje, in sicer v četrtfinalu, kar je ponovi-
tev uspeha iz sezone 2008/09.

Na začetku sezone se je videlo, da 
fantje še niso uigrani in da se je sezo-
na začela sorazmerno pozno. Po dveh 
zmagah so v tretjem kolu nam v goste, 
v dvorano Brinje, prišli rokometaši MRK 
Ljubljana, za katere smo vedeli, da so 

Drugega državnega prvenstva me-
šanih parov z zračnim orožjem sta se iz 

Strelskega društva Grosuplje udeležila v 
kategoriji mladincev z zračno puško Sara 

Slak in Amadej Slak, v kategoriji članov z 
zračno pištolo pa Simona Meglen in Rok 
Ivanc. Tekmovanje je 13. aprila organizi-
ralo Strelsko društvo Olimpija v Ljubljani. 
Udeležilo pa se ga je 41 parov v štirih raz-
pisanih disciplinah.

Sara in Amadej Slak sta se tovrstnega 
tekmovanja udeležila že v lanski strel-
ski sezoni, ko sta osvojila tretje mesto. 
Tokrat sta se kot tretje uvrščena v kva-
lifikacijah borila v zelo napetem finalu 
in osvojila naslov podprvaka s samo 0,5 
krogi zaostanka za prvouvrščenim pa-
rom iz Ruš.

Članski par se v finale ni uvrstil, česti-
tamo pa jima za udeležbo in ves trud, ki 
sta ga vložila.

Čestitke in še veliko lepih nasmehov.

Mateja Kernjak Slak,  
foto: arhiv SD Grosuplje

2. državno prvenstvo mešanih parov z zračnim orožjem
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U9 med elito na Dunaju

Selekcija nogometašev U9 pod vod-
stvom trenerja Saše Tekiča je v Kranju 
na Mednarodnem turnirju v nogometu 
prepričljivo zmagala! V močnem dežev-
ju, ki je 4. maja zajelo Slovenijo, so fantje 
pokazali premoč nad sovrstniki iz vodil-
nih klubov, kot so Olimpija, Maribor, Ko-
per, Škofja Loka. Zanesljivo so se uvrstili 
v polfinale, kjer so pometli z Olimpijo, in 

v finalu ugnali tudi Miklavž. 
Fantje so bili ves čas nepopustljivi, 

dež in razmočena podlaga jih nista ovi-
rala. Na igrišču so odigrali 105 minut 
oziroma sedem tekem. Lovoriko za naj-
boljšega igralca na turnirju je prejel naš 
Ambrož Remic. S tribun so jih ves čas gla-
sno bodrili starši. Med 21. in 23. junijem 
devetletnike tako čaka zasluženi finale 

EFCO Championship na Dunaju. Tam 
sodelujejo ekipe eminentnih klubov, kot 
so Borrusia Dortmund, Aiax, Roma, Inter, 
Juventus, Sporting Lisabon, Liverpool, 
Dinamo Zagreb … Turnir z mednaro-
dno noto je več kot odlična priložnost za 
naše mlade nogometaše. 

Barbara Pance

Igralci (z leve): Martin Kušlan, Žiga Sever, Žan Majhen, Jon Dremelj Pance, Samo 
Korošec, Vid Koren, David Zavodnik, Jurij Špiranec, Žiga Okorn, Ambrož Remic in trener 

Saša Tekič.
Ambrož Remic, najboljši igralec 

turnirja v Kranju.

najnevarnejši konkurent za vrh lestvice. 
Tekmo smo izgubili, a to še ni bilo uso-
dno. V decembru pa smo doživeli »slab 
večer« v Radovljici proti neposrednemu 
konkurentu RK Cerklje Radovljica. Izgu-
bili smo, vendar večinoma po naši krivdi. 
Preprosto igra ni stekla in naredili smo 
preveč tehničnih napak. 

Takrat je bilo jasno, da do konca se-
zone ne sme biti več spodrsljajev. V 
spomladanskem delu sezone smo nato 
krenili na vso moč, kar smo dokazali tudi 
z zanesljivo zmago v gosteh proti MRK 
Ljubljana, ki je na koncu zmagala v 2. 
DRL, mi pa smo na koncu osvojili drugo 
mesto, ki še vodi v ligo višje. Do konca 
sezone smo razen remija v Hrpeljah na-
nizali le zmage.

Želeli bi se zahvaliti zvestim navija-
čem, podpornikom, sponzorjem in do-
natorjem za podporo v letošnji sezoni. 
V bodoče je naša želja, da v Grosupljem 
ponovno obudimo zanimanje za roko-
met, kot je nekoč že bilo. Želeli bi, da bi 
domače tekme igrali pred polno dvora-
no, kar bi nam vsekakor pomagalo k zma-
gam. Naslednjo sezono bomo ponovno 
tekmovali v 1. B ligi. Naši nasprotniki 
bodo zelo kakovostne ekipe in potrebo-

vali bomo vašo pomoč in spodbudo. Kar 
šest nasprotnih ekip je v naši neposredni 
bližini. To so ŠD Škofljica Pekarna Pečjak, 
ŠD Mokerc Ig, MRK Ljubljana, RD LL Gro-
sist Slovan, RD Hertz Šmartno in RK Sviš 
Ivančna Gorica.

Vse rokometne navdušence bi radi 
povabili tudi na »Dan rokometa 2019«, ki 
bo letos potekal prvo soboto v juniju, 1. 
6. 2019, v popoldanskih in večernih urah, 
v in pred dvorano Brinje. Predstavile se 
bodo seveda tudi vse selekcije našega 

kluba, od najmlajših pa vse do naših 
članov, ki so nas letos razveseljevali s 
svojimi predstavami! Za jedačo in pijačo 
bomo poskrbeli, zvečer pa si bomo sku-
paj na velikem platnu ogledali tudi finale 
v nogometni Ligi prvakov.

Obenem bo ta prireditev tudi zahvala 
vsem donatorjem, podpornikom in po-
kroviteljem našega kluba, brez katerih 
ne bi bilo uspehov.

Damijan Kitak



42 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Maj 2019 Šport

Šest reprezentantov NK Brinje

Nogometna šola v Grosupljem je ena 
boljših v Sloveniji, zato ne čudi, da vsa-
ko leto državno reprezentanco okrepijo 
tudi fantje iz naše sredine. V letošnjem 
letu je slovenske nogometne vrste okre-
pilo kar šest Grosupeljčanov. V reprezen-
tanco U14, letnik 2005, sta bila povablje-
na golman Luka Kolar in Nejc Velepič. 
Reprezentanco U15, letnik 2004, pa so 
okrepili Nik Zrnec, Samo Matjaž in Nejc 

Klašnja, na širšem spisku je še Peter Čefe-
rin. »Za vsakega igralca je poziv v repre-
zentanco velika čast, obenem pa je tudi 
priznanje klubu in vsem trenerjem za 
kakovostno delo, ki ga vsi skupaj opra-
vljamo,« je ob uspehu svoje nogometne 
ekipe povedal predsednik NK Brinje An-
draž Zrnec. »Želimo si in verjamemo, da 
bo igranje omenjenih fantov za sloven-
ski grb v najpopularnejšem športu na 

svetu velika spodbuda tudi ostalim igral-
cem in trenerjem pri nadaljnjem delu. Le 
tako bodo tudi v prihodnje igralci naše 
nogometne šole deležni poziva v različ-
ne selekcije slovenskih reprezentanc,« 
je še zaključil Zrnec, ki fantom čestita 
za uspeh in prikazano igro na reprezen-
tančnih tekmah. 

Barbara Pance

Zlata generacija U15

Odlična generacija nogometašev U15 
nadaljuje niz odličnih rezultatov, ki so jih 
okronali tudi z udeležbo na turnirju GAL-
LINI WORLD CUP v italijanskem Porde-
noneju. Med 19. in 22. aprilom so fantje v 
konkurenci 32-ih ekip osvojili drugo me-
sto, potem ko so po streljanju kazenskih 
strelov morali priznati premoč angleške-
mu AFC Wimbledon. Na enem največjih 
turnirjev za omenjeno starostno katego-
rijo, na katerem so se predstavile ekipe iz 
Evrope, Afrike, Južne Amerike in Severne 
Amerike, so Grosupeljčani pokazali, iz 
kakšnega testa so, in jih niso prestrašili 
tekmeci iz prestižnih svetovnih nogo-
metnih šol. Za najboljšega igralca turnir-
ja je bil izbran Nik Zrnec.

»Na turnirju smo se srečevali z različ-
nimi nogometnimi kulturami, njihovimi 
slogi igranja, obnašanja na igrišču. Lahko 
rečem, da smo se pomerili z zelo dobrimi 
nasprotniki, ki imajo večjo bazo otrok, 
boljše pogoje za delo, predvsem pa izje-
mno selekcijo fantov. Naši fantje so bili 
neverjetni, želni, motivirani, da naredijo 
nekaj, kar še ni uspelo nobeni ekipi v tej 

kategoriji,« je po srečanju pojasnil trener 
Goran Markovič.

Pritisk Brinja se je nadaljeval vse do 
velikega finala, vse tekme so držali niti 
igre v svojih nogah. Čeprav so Grosupelj-
čani ob nekaj nevarnih zaključkih nekaj-
krat stresli okvir vrat, je izid po sodniko-
vem žvižgu ostal 0:0. Sledili so kazenski 
streli, ki pa se v tretje niso izšli.

Osvojili so odlično drugo mesto, če-
prav so bili fantje ves čas finala na igri-
šču boljši od tekmecev iz Londona. Kljub 
razočaranju so domov odšli z vednostjo, 
da so do konca premagovali udeležence 
iz držav svetovnih prvakov in klube z več 
kot 100-letno tradicijo delovanja. »Treba 
se je  zavedati, da smo naredili izjemen re-
zultat. Velike čestitke fantom, saj so skozi 
celoten turnir presegali svoje meje,« je bil 
zadovoljen trener. 

V selekciji U15 je trenutno tudi 6 re-
prezentantov, čeprav trenirajo v ne naj-
bolj zavidljivih pogojih, nogometaši in 
njihovi trenerji delajo prave male čude-
že. »Naš cilj je preboj v 1. ligo kadetov in 
mladincev.  Se pa moramo zavedati, da 

samo z delom na igrišču težko dviguje-
mo standarde. Nujna je izgradnja klub-
skih prostorov,« je največji manjko kluba 
zaobjel Markovič, ki si skupaj z ostalimi 
trenerji in vodstvom NK Brinje prizade-
va, da bi otrokom omogočili optimalne 
pogoje, pri čemer v veliki meri upajo na 
pomoč občine. »Le tako nam bodo po-
magali, da tudi v naslednjih letih zraste 
kakšen mladi reprezentant Slovenije.«

Barbara Pance
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SPOTove medalje od Amsterdama do Sarajeva

Plesni klub Spot je začel novo plesno 
leto več kot odlično. Njihovi dosežki 
doma in v tujini so izjemni, saj so si na 
treh tekmah priplesali kar 16 zmag, 7 sre-
brnih in 15 bronastih odličij.

Plesni klub Spot pod vodstvom ple-
snih učiteljev Žive Radulovič, Urbana 
Tratnika in Mihe Ječnika se je v mesecu 
marcu in aprilu udeležil tekem v Amster-
damu, Ljubljani in Sarajevu.

Drugi vikend  marca so se na plesni 
tekmi v Amsterdamu - Amsterdam Dan-
ce Open - plesalke priplesale 6 zlatih me-
dalj, 3 srebrne in 3 bronaste medalje.

1. mesto: Dance Princesses (hip hop 
mala skupina otroci) , S-Squad (hip hopa 
mala skupina mladinci),  Urban Squad 
(hip hop formacija mladinci), Lina Skok, 
Kiara Garbas, Luciana Njavro (hip hop 
trio otroci), Julija Gobec (hip hop solo 
otroci), Klara Garbajs in Taja Prijatelj (hip 
hop pari mladinci).

2. mesto: Lina Skok in Kiara Garbas 
(hip hop pari mini), Ota Mlakar (hip hop 
solo otroci), Julija Gobec in Nina Strežek 
(hip hop pari otroci). 

3. mesto: Brina Gazi in Zala Kumelj 
(hip hop pari mini), Nina Strežek (hip 
hop solo otroci), Ema Prosenc in Tia Ja-
kopin (hip hop pari otroci).

Skupina S-Squad si je priplesala tudi 
posebno nagrado za najboljšo koreogra-
fijo.

Zadnji vikend v marcu je potekal Libe-
ro Dance Fest na Dobrovi pri Ljubljani.

Plesalci so si z vsemi omenjenimi toč-
kami priplesali bronasta priznanja.

Drugi vikend aprila pa so odpotovali 
v Sarajevo na Inter Dance Fest Sarajevo.

Tekmovanja se je udeležilo 2859 ple-
salcev iz 91 plesnih klubov iz 12 držav.

Spotovci so »pometli« s konkurenco.
1. mesto: Dance Princesses (hip hop 

mala skupina otroci), Urban Squad 
(open dance category), Vida Vurušič (hip 
hop solo mladinke), Klara Garbajs in Taja 
Prijatelj (hip hop pari mladinci), Brina 
Gazi in Zala Kumelj (hip hop pari otro-
ci), Julija Gobec in Nina Strežek (hip hop 
pari mladinci), Klavdija Rozman, Vesna 
Kodrič, Sara Kolarič (hip hop trio otroci), 
Ema Prosenc in Tia Jakopin (hip hop pari 
otroci), Lina Skok in Kiara Garbas (hip 
hop pari mini).

2. mesto: Julija Gobec (hip hop solo 
mladinci), Klara Garbajs (hip hop solo 
mladinci), Vida Vurušič in Lara Pipan (hip 

hop pari mladinci), Črt Šparl (breakdance 
solo otroci), Lina Skok, Kiara Garbas, Lu-
ciana Njavro (hip hop trio mini).

3. mesto: Nina Strežek (hip hop solo 
mladinci), S-Squad (hip hopa mala sku-
pina mladinci), Ema Vurušič in Neža Zu-
panič (hip hop pari mladinci), Lara Pipan, 
Noell Gajić, Živa Kodrič (hip hop trio 
mladinci), Matic Mehle (breakdance solo 
otroci).

Čestitke vsem plesalcem in trenerjem 
za izjemne rezultate. Spotovci se pa že 
pridno pripravljajo na državno prven-
stvo v modernih tekmovalnih plesih, ki 
bo potekalo zadnji vikend v mesecu ju-
niju v Novem mestu.

Plesni klub Spot
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Spomini 
in zahvale

Ni res, da si odšel – nikoli ne boš! 
Ujet v naša srca, z najlepšimi 
spomini, boš vsak naš korak 
spremljal v tišini.

ZAHVALA
V 82. letu se je od nas za 
vedno poslovil  
naš dragi

ALOJZIJ JAGODIC
(25. 10. 1937–21. 4. 2019),

»Mihjavčev Lojze« iz Podgorice pri Šmarju – Sapu.

Ob slovesu našega dragega ata Lojzeta se iskreno 
zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih dneh stali ob 
strani! Hvala vsem za izrečena sožalja in hvala vsem, ki ste 
darovali za cvetje, sveče, za svete maše in za cerkev! Posebna 
zahvala gre gospodu župniku Vinku Veglju za lepo opravljen 
pogrebni obred, pevcem za zapete pesmi ob grobu in v cerkvi 
ter pogrebnikom za organizacijo pogrebne slovesnosti.
Hvala tudi vsem vam, ki ste se s spoštovanjem poslovili od 
njega in ga v velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti 
k večnemu počitku!
Vsem, ki ste mu karkoli dobrega namenili v življenju, in vsem, 
ki ste ga imeli radi, hvala vam!

Žalujoči vsi njegovi

Bolečino se da skriti,
tudi solze zatajiti, 
le drage mame nihče  
nam ne more vrniti.
Vsi, ki jih radi imamo,  
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo  
in naprej živijo.

ZAHVALA

ANTONIJA HOTKO
(1940–2019)

z Velikega Mlačevega

Z bolečino v srcu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem, ki ste z nami delili žalost in bolečino ob 
izgubi naše drage mame, darovali cvetje, sveče in svete maše ter 
jo pospremili na zadnjo pot.
Hvala vam za vsak ljubeč stisk roke, za vse tople in sočutne 
objeme, hvala za vsako iskreno besedo v tolažbo, vse to nam 
pomaga.
Najlepša hvala gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni 
obred, pevcem za zapete žalostinke in KS Veliko Mlačevo.
In navsezadnje en velik HVALA tudi tebi, mami, za vsak trenutek, 
ki si ga delila z nami. Hvala ti za vso tvojo ljubezen  potrpežljivost 
in požrtvovalnost, za vse velike malenkosti, ki si nas jih naučila.
Ni res, da si odšla, nikoli ne boš! Vedno boš v naših srcih! Radi te 
imamo!

Vsi njeni

ZAHVALA

V 86. letu se je poslovil  
od nas

JOŽE KRANJEC
iz Brinja, Grosuplje.

Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili ali ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Hvala vsem, ki ste darovali cvetje, sveče ali za cerkev.

Hvala gospodu župniku za pogrebni obred, hvala g. Adamiču 
za organizacijo pogreba, hvala pevcem, hvala društvu za 
VVPTIC Grosuplje, hvala Društvu upokojencev Grosuplje. 
Hvala sosedi Mariji za pomoč na dan pogreba.

Žalujoči vsi njegovi



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

Leopold Sever

Kako se je Lojza žlajfanja naučila 

Ljudje smo v telesnem oziru dvoji: levičarji in desničarji. Prvih je manj, slaba četrtina. Čeprav ima ta pojav dobre in slabe strani, sle-dnje prevladujejo, zato imajo levičarji malce zagrenjeno življenje.  Vzrok je v možganih. Če iz praktičnih razlogov izrazito levičarstvo na silo preusmerimo v desno, nastanejo motnje, zlasti pri nagli orientaciji. Med takimi nesrečniki je bila tudi Smolarjeva Alojzija. Smolarjevi so imeli zemljo v klancih, zato so pri vozovih veliko uporabljali zavoro, s tujo popačenko »žlajf« imenovano. Mož Blaž je hodil z živino, Lojza pa zadaj pri žlajfu. »Lojza, žlajfaj!« je kričal Blaž, ko je gnalo voz po klancu. Levičarka Lojza je največkrat vrtila zavorni vijak v napačno smer, da je voz še bolj drvel navzdol  in so ga krave komaj zadrževale. Ko je vprega nekoč grdo butnila v Hostnikovo lesenjačo, je Blaž strogo stopil pred ženo: »Lojza, vrti ravno v nasprotno smer, kakor tvoja glava misli, da je prav!« Od-sihmal Smolarjevo vprego ni več tako gnalo po klancih.  Ker ima vsaka palica dva konca, je Lojza veliko odkritje koristno porabila tudi drugje. Kadar se je on, na primer, nameril v gostilno, je tudi Lojza strogo stopila predenj: »Blaž, obrni se ravno v drugo smer, kakor misli tvoja pamet, pa bo prav!« In dedec je včasih ubogal.

Leopold Sever

Hudomušnice

Peter sreča prijatelja Pavla in se pohvali: »Ne boš verjel, 

kako knjige vplivajo na človeka; moja žena je prebrala 

roman o dvojčkih in je res rodila dvojčke.«

»Kaj res?« se prestraši Pavel. »Takoj moram domov; 

moja žena namreč pravkar bere knjigo Ali Baba in 

štirideset razbojnikov!«

Zapornika sta na obveznem sprehodu po dvorišču in se 

šepetaje pogovarjata.

Prvi potarna: »Danes mi je bila ukradena zobna ščetka, 

včeraj glavnik, še prej pa vžigalnik.«.

Drugi: »Tudi meni manjkajo stvari. Vedno bolj sem 

prepričan, da je med nami nekdo, ki ni poštenjakar.« 

Ribji mladenki se dobita na dnu tolmuna za pomenek. 

»Ti,« pravi rdečerepka, »prej sem te večkrat videla s 

prikupnim žabjim paglavcem, zdaj si pa sama?« 

»Veš, zgubil je škrge, pa je moral na površje,« žalostno 

odgovori ribja najstnica.

V šoli preizkušajo domišljijske sposobnosti, zato pišejo 

spis Kaj bi počel, če bi bil direktor. Vsi nekaj škrebljajo, 

le Branko gleda v zrak. »Kaj ti nič ne delaš,« se začudi 

učiteljica. Branko pa nazaj: »Čemu, saj sem trenutno 

direktor.«

Rešitve:  1. vrana, 2. b, 3. b, 4. c,  5. c

Kdor ga reši, ta je modrec

Domač kviz, ki skuša biti hudomušen

1. Katera žival se oglaša tako, kot se začenjajo krava, 
kravata in krap? ...

2. Kaj manjka literarnim ptičkom Milčinskega?
a) hrana
b) gnezdo
c) pevski tečaj

3. Govedu, ki bezlja, se privzdigne(jo):
a) uhlji
b) rep
c) trepalnice

4. Med živalmi poišči »stonogo«!
a) navadna hobotnica
b) morska vetrnica
c) železna kačica 

5. Katera podoba propagira hujšanje?

                a)                              b)                                   c)
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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

GABER PETER KASTELIC s.p.

SERVISIRAMO VSO AVDIO - VIDEO
FOTO in RAČUNALNIŠKO TEHNIKO

PRODAJAMO VSO 
TEHNIKO ZNAMKE

Partizanska cesta 8
1290 Grosuplje

servis.gaber@gmail.com

059 190 524 POOBLAŠČENI
SERVIS ZA:

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

»Vsi cvetovi bodočnosti 
so v semenu sedanjosti.«

CMYK

www.partnergraf.si www.partnergraf.si

www.partnergraf.si

www.partnergraf.si www.partnergraf.si

www.partnergraf.si
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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!



DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

Sreda, 22. 5. ob 17. uri Teden ljubiteljske kulture: MALA ŠOLA RISANJA, odprtje 
razstave in projekcija filmov

Kulturni dom Grosuplje
JSKD OI Ivančna Gorica, ZKD 
Grosuplje, VVZ Kekec Grosuplje

Četrtek, 23. 5. ob 17. uri
Strokovno predavanje slovenskega akademskega slikarja 
Janeza Zalaznika za državni tematski razpis za odrasle 
likovne ustvarjalce 2019 Oblo in oglato 

Mestna knjižnica Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje v 
sodelovanju z JSKD IO Ivančna 
Gorica

Petek, 24. 5. ob 19. uri

Teden ljubiteljske kulture: VEČER POD ŠMARSKO LIPO, 
koncert MoPZ Šmarje-Sap z gosti MoPZ Štingl'c in Cvet 
deklet iz Borovnice, kantavtorica Olga Weisbacher in otroci iz 
Vrtca Šmarje-Sap

Trg pred šmarsko cerkvijo Krajevna skupnost Šmarje - Sap

Sobota, 25. 5. ob 10. uri Pohod po Radenskem polju START: Kulturni dom v Račni Turistično društvo Kopanj

Sobota, 25. 5. ob 15. uri Sveta maša za vse starejše, bolne, invalide in ljudi dobre 
volje

Župnijska cerkev sv. Mihaela 
Grosuplje

Župnijska karitas Grosuplje

Sobota, 25. 5. ob 17.30 uri NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - SAVA KRANJ 
(3. liga center – 26. krog)

Nogometni stadion Brinje 
Grosuplje

Nogometni klub Brinje 
Grosuplje

Nedelja, 26. 5. ob 19. uri
Teden ljubiteljske kulture: TAMBURJAŠI S TAMBURAŠI, 
koncert, Nastopajo: Vipavski tamburjaši in Mihaelovi 
tamburaši

Kulturni dom Grosuplje
KD sv. Mihaela Grosuplje, ZKD 
Grosuplje

Ponedeljek, 27. 5. ob 18. uri Fit za knjigo: prebiranje knjig o teku - tretje srečanje 
študijskega krožka 

Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Ponedeljek, 27. 5. ob 18. uri Odprtje pregledne razstave likovne šole Brine Torkar Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 30. 5. ob 17.30 uri Pravljično-igralna ura za otroke (2 - 4 let) Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 30. 5. ob 19. uri Teden ljubiteljske kulture: Gledališče Hiša: GOSPODAR MUH, 
zadnja ponovitev

Kulturni dom Grosuplje
KD Teater Grosuplje, ZKD 
Grosuplje

Petek, 31. 5. ob 8. uri Brezplačno davčno in računovodsko svetovanje Dom obrtnikov Grosuplje OOZ Grosuplje, OZS, SPOT

Petek, 31. 5. ob 19. uri Koncert zbora Artvoicess
Osnovna šola Louisa Adamiča 
Grosuplje

Zbor ArtVoicess (Glasbena šola 
Grosuplje)

Sobota, 1. 6. ob 19. uri Teden ljubiteljske kulture: Gledališče ggNeNi: ZAPRTA 
VRATA, premiera 

Kulturni dom Grosuplje
KD Teater Grosuplje,  
ZKD Grosuplje

Nedelja, 2. 6. ob 9. uri 21. KOLESARSKI MARATON TREH OBČIN 
(Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje)

START: Kolodvorska cesta v 
Grosupljem

Zavod za turizem Grosuplje in 
Kolesarsko društvo Grosuplje

Nedelja, 2. 6. ob 15. uri DOBRODELNI KONCERT KD SAMORASTNIK ŽALNA Cerkev sv. Martina pod Boštanjem KD Samorastnik Žalna

Nedelja, 2. 6. ob 19.30 uri Teden ljubiteljske kulture: BIG BAND GROSUPLJE IN DUŠNI 
PASTIRJI, avtorski projekt - koncert in snemanje albuma

Kulturni dom Grosuplje
KD Big band Grosuplje, ZKD 
Grosuplje

Torek, 4. 6. ob 18. uri Teden ljubiteljske kulture: TELO, GIB, PROSTOR, zaključna 
produkcija baletnih skupin TeGIBlo

Kulturni dom Grosuplje
KD Teater Grosuplje, ZKD 
Grosuplje

Sobota, 8. 6. ob 10. uri 3. VSESLOVENSKO SREČANJE LJUBITELJEV STARODOBNIH 
VOZIL OLDTIMER GROSUPLJE

Peč 13, Grosuplje (Turistična 
kmetija Gioahin)

Oldtimer Grosuplje

Nedelja, 9. 6. ob 15. uri STATI INU OBSTATI v Škocjanu
Pred društvenim domom v 
Škocjanu

Krajevna skupnost Škocjan
in PGD Škocjan

Sreda, 12. 6. ob 15. uri Usposabljanje iz varstva pri delu Dom obrtnikov Grosuplje  OOZ Grosuplje

Petek, 14. 6. ob 8. uri Strokovna delavnica "urejeno in učinkovito delovno mesto" Dom obrtnikov Grosuplje  OOZ Grosuplje

Sobota, 15. 6. od 9. do 18. ure Rekreativni turnir v odbojki na mivki za mešane ekipe Igrišče pri OŠ Brinje Grosuplje Športno društvo BUM Grosuplje

Sobota, 15. 6. ob 17. uri SLOVESNOST OB 110. OBLETNICI PGD GROSUPLJE
Gasilski center Grosuplje,
pod velikim šotorom

PGD Grosuplje

Sreda, 19. 6. ob 19. uri
SLOVESNOST OB OBČINSKEM IN DRŽAVNEM PRAZNIKU 
DNEVU DRŽAVNOSTI S SLAVNOSTNO SEJO OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE GROSUPLJE

Avla Osnovne šole Louisa 
Adamiča Grosuplje

Občina Grosuplje

Petek, 21. 6. ob 20. uri VEČER POD LIPO, koncert zborov in pevskih skupin ZKD 
Grosuplje v počastitev Dneva državnosti

Pred Kulturnim domom Grosuplje ZKD Grosuplje

Ponedeljek, 24. 6. ob 19. uri Pusti peti moj'ga slavca - večer iz cikla Barve glasbe in 
besede

Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Ponedeljek, 24. 6. ob 19. uri Kresovanje in gasilska veselica na Polici Pred gasilnim domom na Polici PGD Polica

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


