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renault.siRenault priporoča

RENAULT STORITEV. Vozite dalje. Uživajte dalje.

BREZPLAČNI  
PREGLED ZA VOZILA

S CENEJŠIMI
NADOMESTNIMI DELI

za starejše modele

Starejši model,  
a še vedno original.

Ponudba velja v pooblaščeni servisni mreži Renault od 31. 7. 2019 do 30. 6. 2019 oz. do razprodaje zalog. Ponudba ni združljiva z ostalimi akcijami. Kupec je upravičen do brezplačnega pregleda 33 kontrolnih točk samo v 
primeru, da je vozilo znamke Renault starejše od 5 let. V primeru opravljenega pregleda kupcu pripada članstvo v program Zvesto na cesto za vozila starejša od 5 let za 9 € z vključenim DDV. Cena 75 € z DDV za menjavo 
olja in oljnega filtra velja za nadomestne dele Motrio blagovne znamke. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Vaš trgovec v Grosuplju

AVTOVAL d.o.o.
Pod jelšami 2, 1290 Grosuplje

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

Senior oddih
         18. 6. - 29. 12. 2019

5 x polpenzion že od 205 €
na osebo za 5 noči

Brezplačno prevoz od doma do Term Dobrna in nazaj.

Kraj sprostitve s tradicijo delovanja, ki sega v leto 1403.
Bližina neokrnjene narave nudi obilo priložnosti za 

aktiven oddih vseh generacij.

•	080 22 10

DOBITE JIH LAHKO SAMOPLAČNIŠKO ALI PREKO NAROČILNICE

NAROČILO Z ENIM SAMIM TELEFONSKIM KLICEM IZ DOMAČE KUHINJE.

030 633 332

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

PRI IZDAJI SE PRILAGAJAMO VAŠIM ŽELJAM.

OSTANITE 
SVOBODNI

DOSTAVA PO SLOVENIJI!

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

www.partnergraf.si
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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, bralec Grosupeljskih odmevov!

Lepo pozdravljena. Vsaka številka našega glasila izide pred ka-
kšnim praznikom, v juniju je za našo domovino eden najpo-
membnejših, dan državnosti. 25 junija 1991 je Slovenija postala 
neodvisna država in nekaj let za tem tudi enakopravna članica 
Evropske unije. Ponosno praznujmo naš največji praznik in po-
kažimo spoštovanje do domovine.
Osrednja prireditev ob prazniku bo v naši občini že 19. junija 
ob 19. uri v osnovni šoli Louisa Adamiča, pred prireditvijo, ob 
18.30, pa bo še slovesnost ob položitvi temeljnega kamna za dodatne učilnice in novo športno 
dvorano.
Eden večjih dogodkov od izida pretekle številke je pričetek gradnje nove garažne hiše na par-
kirišču za občino. Obeležili smo deseto obletnico delovanja nove Podružnične šole v Žalni.
Na kulturnem področju smo imeli kar nekaj letnih koncertov pevskih zborov in zasedb, med 
odmevnejšimi naj omenim koncert ob deseti obletnici delovanja ženskega pevskega zbora 
Brinke, tradicionalni dobrodelni koncert Samorastnikov v cerkvi v Boštanju, pa koncert pod 
šmarsko lipo MoPZ Šmarje - Sap, pa koncert Mihaelovih tamburašev, zbora Univerze za 
tretje življenjsko obdobje U3, skupine ArtVoices in še kaj se bo našlo. Predstavile so se tudi 
glasbene, slikarske, plesne in ostale šole, v juniju je že tako, da se pred počitnicami in dopusti 
vsi predstavijo, da lahko zasluženo, v miru in neobremenjeni preživijo vroče poletje.
Tudi športniki so bili zelo aktivni in izjemno uspešni na mnogih področjih, imamo državne 
prvakinje v mali odbojki, pa državne podprvake v nogometu do starosti 15 let.

Ob zaključku šolskega leta želim vsem učencem lepe in aktivne počitnice, lepo in mirno poletje 
tudi vsem našim občanom, pa veliko praznovanj in piknikov. Vabim tudi ljubitelje petja, da 
se pridružijo pevcem večine pevskih zasedb v občini, ki se tradicionalno zberemo v počastitev 
državnega praznika na prireditvi pod lipo. Zbrali se bomo pred Kulturnim domom v Grosu-
pljem, 21. junija, ob dvajseti uri. Lepo vabljeni.

Vsem želim lepo poletje in veliko lepih dogodivščin.

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 2. julija, na e – naslov:

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

Grosupeljskih odmevov!

Bliža se datum, ko naša država Slovenija praznuje enega najve-

čjih državnih praznikov, dan državnosti. Če si ga z vojno za Slo-

venijo ne bi priborili, kdo ve, v kakšni ureditvi in predvsem, ali bi 

sploh živeli v  miru in blaginji, varni v Evropski uniji in vojaškem 

zavezništvu, Natu. Zato ni nič narobe in nič nazadnjaško, če smo 

ob takih trenutkih ponosni na naše simbole, na našo slovensko zastavo. V naši občini Grosuplje so že kar nekaj 

časa ponosno vidne s pomembnejših točk.  Primož Trubar  in France Prešeren, oba ju lahko ponosno imenu-

jemo za naša rojaka, saj sta se v svojem življenju vsaj na kratko dotaknila naših krajev, sta za vedno vsadila v 

zavest Slovencev slovensko kulturo in slovenski jezik. Pomembni vrednoti, ki sta iz nas naredili slovenski narod, 

a do lastne domovine in države nas je od njunih časov ločila še dolga pot.

Hkrati s Slovenijo obeležuje občinski praznik tudi občina Grosuplje. Letos s slovesno položitvijo temeljnega ka-

mna za nov prizidek in novo športno dvorano k osnovni šoli Louisa Adamiča na Tovarniški v Grosupljem. 

Drugo leto, prvega septembra bodo naši otroci že prestopili prag novih prostorov. Le kdo, če ne naši otroci, so 

tisti, ki so naš up, da bomo tudi v prihodnosti živeli lepo. Prenesimo jim vrednote ljubezni do domovine in jih 

vzgajajmo v samozavestne državljane!

Spoštovani!

Šolsko leto je končano. Vsem šolarjem čestitam k njihovim šolskim uspehom, vsem staršem, učiteljem in šolske-

mu osebju  pa želim lepe in prijetne šolske počitnice!

Nagovor župana

Vaš  Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
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5. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje
V sredo, 29. maja 2019, je v dvorani 

Družbenega doma Grosuplje potekala 
5. redna seja Občinskega sveta Občine 
Grosuplje. 

Občinski svetnice in svetniki so tokrat 
na seji sprejeli Sklep o podelitvi pri-
znanj Občine Grosuplje za leto 2019. 
Priznanje Občine Grosuplje z bronastim 
znakom Občine Grosuplje prejme Alojz 
Zajc, priznanje Občine Grosuplje s sre-
brnim znakom Občine Grosuplje prejme 
Marija Podvršič, dobitnik priznanja Ob-
čine Grosuplje z zlatim znakom Občine 
Grosuplje pa je Turistično društvo Cer 
Cerovo.

Občinski svetnice in svetniki so nada-
lje sprejeli Zaključni račun proračuna 
Občine Grosuplje za leto 2018. Viši-
na realiziranih prejemkov s prenosom 
sredstev iz preteklega leta je znašala 
18.286.847 evrov. Višina realiziranih iz-
datkov pa 17.451.365 evrov. Ostanek 
sredstev v višini 835.483 evrov se je pre-
nesel v leto 2019.

Občinski svetnik Matjaž Trontelj 
(NSi) je ob tej točki dnevnega reda po-
udaril, da zaključni račun predstavlja 
to, kar se je v letu 2018 dogajalo. Tega 
pa je ogromno. Proračun je bil razvojno 
naravnan, izvajale so se investicije, ki so 
bile potrebne. In realizacija prihodkov v 
višini 94 % je zavidanja vredna številka. 
»Mislim, da je zelo malo občin, ki imajo re-
alizirane prihodke v višini nad 90 %. Tako 
da Krščanski demokrati izrekamo pohvalo 
za opravljeno delo v letu 2018 in seveda 
si želimo, da bodo takšni zaključni računi 
tudi v prihodnjih letih.«  

Občinski svetnik Miha Hočevar 
(SDS) se je strinjal s svojim predhodni-
kom, skoraj polovica vseh izdatkov gre 
namreč v investicije, novogradnje. A je 
ob tem želel opozoriti na državno po-
litiko. Ravno ta dan je namreč v članku, 
objavljenem na BBC-ju, prebral, da Slo-
venija od leta 2017 iz kohezij ni počrpa-

la niti centa. Če bi tudi država naredila 
svoje delo, bi bili v naši občini kot tudi 
v drugih deležni še dodatnih projektov 
in novogradenj. »Upam, da bo ta državna 
politika spremenjena, da bo šla zgodba v 
pravo smer. Slovenija je že bila v vrhu po 
črpanju teh sredstev, zdaj smo pa na repu 
in to je zelo zaskrbljujoče,« je dejal.

Župan dr. Peter Verlič pa je ob tej 
točki dnevnega reda povedal, da je mo-
ral tudi sam kar malo pogledati, kaj vse 
smo storili. Človek tisto, kar je storjeno, 
hitro pozabi. Ko se vsak dan peljemo po 
novem nadvozu v Sončne dvore, se nam 
zdi, da je tam že kar od nekdaj. Da je, re-
cimo, čistilna naprava, ki smo jo zgradili 
z evropskim denarjem, tam tudi že od 
nekdaj. Zaradi tega standarda, ki smo 
ga vpeljali tukaj, pa smo tudi vedno bolj 
zahtevni.

Če gledamo premico prihodkov v naši 
občini od leta 2010 naprej, ti lepo nara-
ščajo. Posebej lepo pa jo je videti v letih  
2014, 2015, ko smo imeli tisti velik skok 
zaradi kohezijskih sredstev.

Strinja se z občinskim svetnikom Miho 
Hočevarjem. In žal mu je, da se v okviru 
evropskih volitev mediji niso nič spraše-
vali o črpanju evropskih sredstev. Potem 
bi ljudje imeli malo drugačno sliko. »Ko 

dobiš odgovor Ministrstva za okolje in 
prostor, s podpisom novega ministra, da 
ni denarja in da nismo niti upravičeni do 
evropskih sredstev za ureditev kanalizacij 
v območju Krajinskega parka Radensko 
polje, se takrat pa človek resnično vpra-
ša, zakaj potem Vlada sprejme uredbo o 
krajinskem parku, zakaj to čuvamo, če po-
tem za naselja, ki so okoli, ki kanalizacijo 
potrebujejo, saj vemo, kam gredo fekalije, 
točno v to naravno vrednoto, ni nobenega 
posluha,« je povedal župan.

Dejal je še, da upa, da se bo to spre-
menilo in tako pozitivno gleda v priho-
dnost razvoja naše občine.

Prav tako so občinski svetnice in sve-
tniki sprejeli Odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Grosuplje. Ob-
čina Grosuplje je imela sicer veljaven Od-
lok o kategorizaciji. Ker pa je bil zgrajen 
nov nadvoz nad železnico ter cesta med 
Sparom Grosuplje in novim krožiščem 
pri Sončnih dvorih, smo želeli predme-
tne spremembe evidentirati z novo spre-
membo odloka. 

Občinski svet Občine Grosuplje je 
dal pozitivno mnenje k dodelitvi kon-
cesije za prirejanje posebnih iger na 
srečo gospodarski družbi Grand Casino 
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Ljubljana, d. d., prirejanje iger na srečo, 
Obala 75A, 6320 Portorož, v igralnici na 
naslovu Trg osvobodilne fronte 6, 1000 
Ljubljana. Na podlagi 68. člena Zakona o 
igrah na srečo mora namreč Vlada pred 
dodelitvijo koncesije pridobiti soglasje 
lokalne skupnosti o opravljanju igralni-
ške dejavnosti na njenem območju in 
tudi mnenje sosednjih lokalnih skupno-
sti, tudi občine Grosuplje.

V skladu s 6. členom Zakona o lokalni 
samoupravi, ki določa, da lahko občine 
med seboj sodelujejo in se povezuje-
jo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih 
držav, in 5. členom Statuta Občine Gro-
suplje, je Občinski svet Občine Grosu-
plje tokrat na svoji seji dal tudi soglasje 
k sklenitvi sporazuma o sodelovanju 
med Občino Grosuplje in Občino Vla-
senica v BIH s ciljem izmenjave dobrih 
praks in izkušenj ter krepitve prijateljskih 
odnosov.

Občinski svetnice in svetniki so spre-
jeli tudi naslednje sklepe: Sklep o uki-
nitvi statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičninah parcelni št. 2194/2 
in 2194/3, obe k.o. 1788 Vino; Sklep 
o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičninah parcelni št. 
2273/8 in 2273/9, obe k.o. 1790 Slivni-
ca; Sklep o ukinitvi statusa grajenega 
javnega dobra na nepremičnini par-
celna št. 2432/2, k.o. 1791 Žalna; Sklep 
o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičninah parcelne št. 
897/9, 917/14, 919/13, 919/14, 919/16, 
919/18, 919/20, 919/22, 919/24 in 
919/25, vse k.o. 2642 Grosuplje; Sklep 
o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičnini parcelna št. 
823/1, k.o. 1783 Grosuplje-naselje.

Informacije, pobude in vprašanja 
svetnikov

Občinska svetnica Petra Zakrajšek 
(SDS) je vprašala, kako je z ureditvijo 
Zacurka v Šmarju - Sapu, ve namreč, 
da se bo urejalo, in krajani to že nestr-

pno pričakujejo. Opozorila pa je tudi 
na težave, s katerimi se tamkajšnji kra-
jani soočajo v zadnjih letih. Ob lepem 
vremenu tja prihajajo Romi, taborijo, 
kurijo ogenj, smetijo. Sami pa tja niti ne 
upajo več prihajati. Ob tem je pohvalila 
redarsko službo, saj je redarje na tem 
območju, ko so se peljali proti Zacurku, 
že večkrat opazila. To daje vsaj nek po-
zitiven signal, da se nekako nadzoruje to 
območje.

Direktor občinske uprave mag. Du-
šan Hočevar je odgovoril, da smo za 
ureditev Zacurka pridobili evropska 
sredstva. Predvidoma ga bomo še letos 
uredili, kot je bilo tudi usklajeno s Kra-
jevno skupnostjo Šmarje - Sap. Uredili 
bomo bajer, pa neko manjše otroško 
igrišče, en pomol, da bo res prijeten kraj 
za druženje. Žal pa v projektu ni Medve-
dovega studenčka, saj je na privatnem 
zemljišču in z lastnikom se žal nismo 
uspeli dogovoriti.

Kar zadeva Rome, pa je povedal, da se 
skupaj z našim inšpektoratom že nekaj 
časa ukvarjamo, kako normativno uredi-
ti, da bi to preprečili. Želimo sprejeti nek 
pravilnik, ki bo preprečeval oz. prepove-
doval odprto kurjenje, postavljanje šo-
torov in podobne stvari. Potem pa bodo 
lahko naše inšpekcijske in redarske služ-
be tam tudi opravljale nadzor.

Občinski svetnik Matjaž Trontelj 
(NSi) je postavil vprašanje v imenu do-
ločenih krajanov Šmarja - Sapa, ob Lipo-
glavski cesti, zakaj se je v zadnjih tednih 
pojavil nek neprijeten vonj, ki verjetno 
prihaja iz podjetja, ki naj bi predelova-
lo plastiko. Bi bilo možno dobiti kakšen 
odgovor, če je vse tako, kot mora biti?

Direktor občinske uprave mag. Du-
šan Hočevar je odgovoril, da žal tudi mi 
ne vemo, zakaj je tam ta vonj, podobna 
vprašanja smo tudi že prejeli. Kot obči-
na tudi nimamo pristojnosti. Vse, kar 
lahko storimo, je, da tja pošljemo ko-
munalnega inšpektorja, da se pogovori 
z lastnikom, da preveri, ali se tam odvija 
dejavnost, ki je tam dovoljena ali ne, re-

gulirana vsekakor mora biti.  
Občinski svetnik Uroš Vodopivec 

(SLS) je pohvalil Zaključni račun prora-
čuna Občine Grosuplje za leto 2018, je 
pa to storil ob koncu in ne ob obravna-
vanju te točke na dnevnem redu, ker je 
želel pohvaliti že tudi delo, projekte, ki 
potekajo v letošnjem letu. Teh je bilo v 
letu 2018 nešteto. Celo sam kot svetnik 
jih je težko spremljal, toliko se je doga-
jalo. »Še lepši pogled pa je zdaj, ko hodimo 
po občini, in vidimo, da kljub temu, da je 
takšno deževje, se projekti nadaljujejo, 
tako kot to velja za parkirno hišo v bližini,« 
je dejal. Zanimalo pa ga je sprejetje Ob-
činskega prostorskega načrta.  

Direktor občinske uprave mag. Du-
šan Hočevar je povedal, da je OPN oz. 
SD OPN (Spremembe in dopolnitve ob-
činskega prostorskega načrta) sedaj v 
teku že kar nekaj let. To velja tudi za dva 
občinska podrobna prostorska načrta, 
Športni park Grosuplje in Koščakov hrib, 
ki sta žal oba vezana na OPN. Sta pripra-
vljena, a bosta žal lahko sprejeta šele po 
sprejetem OPN-ju.

Odkar je o tem nazadnje poročal na 
seji, smo sicer pridobili pozitivno mne-
nje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, takrat sta bili še dve odpr-
ti mnenji, še vedno pa nismo pridobili 
mnenja Direkcije RS za vode.

Povedal je še, da se trudijo on sam, 
Urad za prostor in pripravljalci. Lahko, da 
ga bomo dobili že naslednji dan, lahko 
pa da ga do jeseni ne bo. Vsi si želimo, 
da se zadeva premakne naprej. Čaka ga 
gospodarstvo, čakajo ga občanke in ob-
čani, čakamo ga tudi na občini. In tega 
problema nima le naša občina, veliko 
kolegic in kolegov direktorjev ali pa žu-
panov ima popolnoma enake izkušnje. 
Žal je zakonodaja takšna, da nas zavira v 
razvoju.  

Občinska svetnica Valentina Veho-
vec (DeSUS) je kot podpredsednica Ko-
misije za spremljanje položaja romske 
skupnosti  pozvala njenega predsedni-
ka Iztoka Vrhovca, da bi se kot komisija 
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v naslednjih tednih odpravili na teren 
po romskih naseljih.  

Občinski svetnik Iztok Vrhovec (SDS) 
ji je odgovoril, da ima še pred poletnimi 
počitnicami namen sklicati sejo, po kate-
ri se bodo, predvsem z vidika, kako je z 
urejanjem in vzdrževanjem dostopov do 
njihovih domov, odpravili tudi na obisk 
po teh naseljih.

Občinski svetnik dr. Božo Predalič 
(SDS) je obrazložil, da je sam ljubitelj 
psov, star kinolog, tudi tekmovalec je 
bil. Vendar pa meni, da je lastnik psa tudi 
odgovoren, da za njim pospravi. Posebej 
ga je zmotilo, da so kužki opravili svo-

jo potrebo na površinah, kjer se igrajo 
otroci. Njegova pobuda je, da se zeleni-
co oz. park pri šoli ustrezno označi, da 
ljudje s svojimi kužki ne bi hodili tja, da 
opravijo svojo potrebo. 

Direktor občinske uprave mag. Du-
šan Hočevar je dejal, da se s povedanim 
strinja. Z namenom, da bi lastniki za kužki 
pobirali iztrebke in ostalo, smo v zadnjih 
letih postavili kar nekaj infrastrukture. V 
prihodnjih dneh pa bomo tako tudi po-
zvali ravnateljice in skupaj pogledali, kje 
bi lahko namestili obvestilne table.

Sicer pa se čutimo dolžne, da zago-
tovimo infrastrukturo tudi za kužke. In 

ko bosta sprejeta tudi ta dva OPPN-ja, 
Športni park Grosuplje in Koščakov hrib, 
bomo tam tudi uredili t. i. pasje poligo-
ne, parke, torej neka zaprta območja, 
kamor bodo lahko lastniki pripeljali svo-
je kužke. To je predvideno, mora pa biti 
prej prostorsko urejeno.

Župan dr. Peter Verlič pa je dodal, da 
gre predvsem za našo zavest, ali bomo 
za seboj oz. za svojim kužkom pospravili. 
Žal je za to, da pridejo takšne stvari v za-
vest nekaterih, potrebno veliko časa.

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

Jana Roštan

Otvoritev vaškega središča Perovo

V sredo, 22. maja 2019, smo svojemu 
namenu slovesno predali vaško središče 
Perovo. Ob tem veselem dogodku so se 
zbranim vaščankam in vaščanom pridru-
žili tudi: župan dr. Peter Verlič, direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar, 
svetniki in svetnice Občine Grosuplje, 
župnik in dekan Janez Šket ter drugi go-
stje.

»Danes smo se zbrali ob posebni slove-
snosti in nam vaščanom zelo ljubi prilo-
žnosti, na otvoritvi vaškega jedra v osrčju 
nekdaj vasi, ki je prerasla v urbani del me-
sta Grosupljega, na Perovem,« je uvodo-
ma dejal Perovec Marjan Boštjančič in k 
besedi povabil župana.

»Poglejte, dež ni ovira. Pomembni so 
nasmejani obrazi, pomembna je dobra 
volja, pomembno je to, da smo skupaj,« 
je dejal župan. V naši občini ni velikih 
in majhnih projektov, pomembni so vsi. 
»Tudi ta projekt danes tukaj je velik. Odpi-

ramo ga, pomeni pa en kamenček več v 
mozaiku lepšega, čudovitejšega življenja 
v občini Grosuplje,« je dejal. Posebej lepo 
se je zahvalil tudi nekdanjemu ministru 

za infrastrukturo dr. Petru Gašperšiču, 
domačinu, ki je s svojim dobrim sode-
lovanjem prav tako prispeval k temu, da 
smo v naši občini napredovali.

Župan, direktor občinske uprave in v 
imenu Perovčanov Marjan Boštjančič so 
prerezali trak in novo pridobitev v kraju 
tudi uradno predali namenu. Župnik in 
dekan Janez Šket je nato lepo urejeno 
središče vasi tudi blagoslovil.

Že ob pričetku tega veselega dogod-
ka na prostem nas je sicer presenetila 
popoldanska ploha in nekoliko spreme-
nila potek prireditve. Drug ob drugem 
smo se nekoliko stisnili pod manjši šotor, 
pod streho, in nadaljevali s prireditvijo. A 
ta verjetno še nikoli ni minila v tako spro-
ščenem vzdušju in ob toliko smeha. Prav 
to pa je namen tega vaškega središča, 
da bo prostor povezovanja, srečevanja, 
kjer bomo lahko odmislili svoje skrbi, se 
dobro počutili, se nasmejali s svojimi so-
vaščani.

Marjan Boštjančič

Krajane Perovega je nagovoril tudi župan dr. Peter Verlič.

Tina Kadunc
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Slovesna predaja v uporabo novega pločnika in ostalih 
izvedenih del v Veliki Račni

Dogodek sta glasbeno obarvala Žen-
ski pevski zbor Magdalena ter duet Tiana 
in Miha Kadunc. Dobro razpoloženje pa 
je tudi po prireditvi še kar trajalo.

Na Perovem smo uredili lepo središče 
vasi. Staro enostanovanjsko hišo smo 
porušili, s čimer smo dobili večjo pre-
glednost križišča ter širšo manipulativno 
površino vozišča. V preostalem delu pa 
smo uredili parkovno površino za dru-
ženje, srečanja in počitek tako krajanov 
kot sprehajalcev in kolesarjev. Zasadili 
smo lipo, uredili vodnjak s pitnikom ter 
postavili dve klopici, eno z nadstreškom 
in informacijsko tablo, saj tam ustavlja 
tudi avtobus.

Jana Roštan

V sredo, 5. junija 2019, smo v Veliki 
Račni slovesno predali svojemu namenu 
nov pločnik in vsa ostala dela, ki smo jih 
izvedli sočasno, in dvigujejo kakovost 
življenja krajank in krajanov Račne. Slo-
vesnosti so se udeležili: župan dr. Peter 
Verlič, direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar, namestnica direktor-
ja Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana 
Herga, župnik in častni kanonik Janez 
Kebe, svetnice in svetniki Občine Gro-
suplje, predsednik Krajevne skupnosti 
Račna Rajko Palčar in tudi predsedniki 
nekaterih drugih krajevnih skupnosti, pa 
tudi drugi gostje in seveda domači kra-
janke in krajani.

Zbrane sta nagovorila župan dr. Peter 
Verlič in namestnica direktorja Direkcije 
RS za infrastrukturo Ljiljana Herga.

»Veseli smo, da predajamo danes svoje-

mu namenu okoli 440 m novega pločnika. 
440 m več prometne varnosti v naši občini, 
še posebej ob tako prometnih državnih ce-
stah, je velika pridobitev. Zato, da so pešci 
varni pred morebitnimi nezgodami in to je 
največ,« je dejal župan. Poleg tega se je 
v Veliki Račni uredilo še odvodnjavanje, 
samo vozišče, javna raz-
svetljava, skratka vse tisto, 
da Račna lepo in še lepše 
zaživi. Lep del te zgod-
be pa je tudi, da je 90 % 
sredstev za to investicijo 
namenila Direkcija RS za 
infrastrukturo. »Naj bodo 
vaše poti varne. Srečno in 
varno uporabo pločnika že-
lim,« je dejal župan.

»Danes smo tukaj, da 
uradno predamo prometu 

443 m novega pločnika in razširjenega ter 
obnovljenega vozišča. Vrednost izvedenih 
del je 430.000 evrov. Današnja pridobi-
tev je skupno delo Direkcije RS za infra-
strukturo in Občine Grosuplje,« je dejala 
namestnica direktorja Ljiljana Herga. 
Spomnila nas je na svoje besede, ki jih je 

Slovesnosti so se udeležili tudi župan dr. Peter Verlič, direktor občinske 
uprave mag. Dušan Hočevar in namestnica direktorja Direkcije RS za 

infrastrukturo Ljiljana Herga.

Predsednik Krajevne skupnosti 
Račna Rajko Palčar



10 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Junij 2019 Iz občinske hiše

izrekla pred letom in pol, ko smo name-
nu predali v uporabo nov pločnik med 
Šmarjem - Sapom in Cikavo, in sicer da 
postopoma, korak za korakom, Direkci-
ja RS za infrastrukturo izboljšuje stanje 
cestnega omrežja, pri čemer še posebej 
pazi na zagotavljanje ustreznega nivoja 
varnosti za vse udeležence v prometu. 
Projekte izvaja v vseh 212 občinah, po-
sebno skrb pa namenja prav najbolj ran-
ljivim udeležencem v prometu, pešcem 
in kolesarjem.

Prometne obremenitve vse bolj nara-
ščajo in zato so projekti izgradnje pločni-

kov, kolesarskih stez, prehodov za pešce, 
čeprav po obsegu majhni, toliko bolj 
pomembni. »Ne smemo pa pozabiti, da še 
tako urejena infrastruktura ne more nado-
mestiti pozornega ravnanja udeležencev. 
Prometna varnost je zadeva nas vseh. Do-
bra infrastruktura je zgolj izhodišče. Tudi 
od pozornosti, osredotočenosti, presoje, 
strpnosti vseh nas je odvisno, ali bomo oz. 
bodo vsi varno prispeli na cilj. Zato naj-
mlajšim polagam na srce, da razigranost 
prihranijo za igrišče, starejšim pa, da lepo 
osvetljen pločnik ni znak voznikom, da 
smejo voziti hitreje,« je dejala.

Razveselila nas je še z lepim številom 
projektov, ki so v pripravi na območju 
naše občine. V načrtu je izgradnja ploč-
nikov Grosuplje - Spodnje Blato, uredi-
tev Adamičeve ceste, ureditev križišča 
Bambič in rekonstrukcija ceste Škofljica 
- Šmarje - Sap ter na Malem Vrhu. »Ker 
Direkcija RS za infrastrukturo skrbi tudi 
za nadgradnjo železniškega omrežja, naj 
omenim, da bo v kratkem objavljen razpis 
za izbiro izvajalca nadgradnje Železniške 
postaje Grosuplje, v okviru katere bo zgra-
jeno 5 glavnih tirov, dva podhoda ter ob-
novljeno postajno poslopje,« je dejala ter 
svoj govor sklenila z besedami: »Naj bo 
torej vaša pot srečna, varnost in strpnost 
pa vedno pomembnejša od končnega ci-
lja.«

Sledil je slovesen prerez traku. Da 
bomo po pločniku hodili in se po cesti 
vozili varno ter se v prometu tudi zave-
dali svoje odgovornosti, je pločnik in 
cesto blagoslovil tamkajšnji župnik in 
častni kanonik Janez Kebe.

Za prijetno glasbeno obarvan del pri-
reditve so s pesmijo in glasbo poskrbeli 
otroci Podružnične osnovne šole Kopanj 
ter domačina Gregor in Marcel.

Jana Roštan

Člani Upravnega in Nadzornega odbora LAS Sožitje med 
mestom in podeželjem na ogledu uspešno realiziranih 
evropskih projektov v naši občini

V torek, 28. maja 2019, je potekala 
redna seja članov Upravnega in Nadzor-
nega odbora Lokalne akcijske skupine 
»Sožitje med mestom in podeželjem«. Ta 
je sicer bila že 15. po vrsti, je pa tokrat z 
razlogom potekala v Grosupljem.

Predsednica Marjana Marn in osta-
li člani so se sestali v sejni sobi Občine 
Grosuplje. Pregledali so tekoče zadeve, 
se odločili za nekaj naslednjih korakov, 
po seji pa je sledil ogled primerov dobrih 
praks v naši občini, ali pa, če rečemo, kar 
prvih rezultatov projektov, sofinancira-
nih iz ukrepa CLLD (Community Led Lo-
cal Development oziroma Lokalni razvoj, 
ki ga vodi skupnost) v programskem ob-
dobju 2014-2020.

Že realizirani so kar štirje projekti. 
Prvi, ki smo si ga ogledali na terenu, je 
bil Osvetlitev pešpoti ob Grosupeljšči-
ci, sofinanciran iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Projekt je podrobne-

je predstavil direktor občinske uprave 
mag. Dušan Hočevar, ki je sicer tudi član 
Upravnega odbora LAS »Sožitje med 
mestom in podeželjem«. Lepo urejeno 

in prijetno pešpot ob Grosupeljščici, ki jo 
meščanke in meščani radi uporabljajo, 
danes razsvetljuje 51 lučk z vgrajenimi 
varčnimi LED svetilnimi telesi.

Učenci Podružnične osnovne 
šole Kopanj

Na Logu pod vasjo Cerovo
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MRC kot primer dobre prakse črpanja kohezijskih sredstev

Na novi Centralni čistilni napravi 
Grosuplje, ki je sicer tudi sama sofinan-
cirana iz evropskih sredstev, natančneje 
iz Kohezijskega sklada Evropske unije, 
smo več izvedeli o projektu Z glavo za 
naravo - izobraževanje in ozaveščanje 
o okoljskih tematikah. Tam nas je poz-
dravil direktor Javnega komunalnega 
podjetja Grosuplje Stane Stopar in  nekaj 
besed namenil tudi sami čistilni napravi, 
ki za našo občino predstavlja res izredno 
pridobitev. Več o projektu, ki nas je to-
krat pripeljal tja, pa nam je povedal so-
delavec Nejc Vesel.

Javno komunalno podjetje Grosuplje 
v projektu Z glavo za naravo sodeluje 
skupaj s partnerjem Avtotransporti Ka-
stelec, Kastelec Lado, s. p., tudi ta projekt 
pa je sofinanciran iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Opremili so okolj-
sko učilnico na CČN Grosuplje, ki služi 
različnim predavanjem in delavnicam, 
namenjenim širši javnosti, in uredili učno 
pot s kar 7 tablami, ki nam prikazujejo, 
kako poteka čiščenje odpadnih voda v 
čistilni napravi, hkrati pa nas seznanjajo 
s pomembnimi informacijami o tem, kaj 
je tisto, kar sodi oz. kar ne sodi v hišne 
odtoke, in drugimi pomembnimi infor-
macijami, da bo naše zavedanje o po-
menu varovanja našega okolja še večje. 
Prav tako je bil v okviru projekta izpeljan 
dan odprtih vrat na CČN Grosuplje in v 
CERO Špaja dolina, organizirali so več 
brezplačnih delavnic/predavanj za šir-
šo javnost, izdelali tri različne brošure 
(pitna voda, odpadna voda, odpadki) in 
podobno. Partner Avtotransporti Kaste-
lec pa je za namen delavnic in ekskurzij 
med drugim dodatno opremil sobo za 
predstavitev sistema in obrata za ekolo-
ško razgradnjo izrabljenih vozil.

Na Spodnji Slivnici nas je pričakal 
predsednik Krajevne skupnosti Spodnja 
Slivnica Alojz Bavdek. Sledil je ogled pro-

jekta Športno igrišče Spodnja Slivnica, 
sofinanciranega iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja. Novo 
športno igrišče je veliko kar 20 x 40 m, 
asfaltno prevleko pa je dobilo pred krat-
kim. Gre predvsem za dvig kakovosti bi-
vanja tamkajšnjih krajank in krajanov, z 
novim igriščem so dobili urejen prostor 
za šport in rekreacijo, druženje in kvalite-
tno preživljanje prostega časa.

Ob koncu srečanja pa smo se od-
pravili še proti Cerovemu, kjer nas je že 
pričakoval predsednik Turističnega dru-
štva Cer Marjan Koščak. Log pod vasjo 
Cerovo predstavlja čudovit in izredno 
raznolik svet rastlin in živali, ki bivajo ob 
ribnikih, mejici in v mokrišču. Društvo je 
s svojo samoiniciativnostjo v Logu ure-
dilo tudi učno pot, table ob njej pa nam 
prikazujejo večino tamkajšnjih rastlin, 
dreves, vodnih živali in ptic. Prav tako je 
ob učni poti postavljenih več opazoval-
nic za ptice, na gričku se dviga čebelnjak. 
Z uspešno pridobljenimi sredstvi za pro-
jekt Razširitev naravoslovne učne poti 
Po sledeh vodomca pa so, kot nam pove 
ime projekta, uredili daljšo učno pot, v 
dolžini 5,2 km, ter jo  vsebinsko in doži-
vljajsko obogatili. 

Ta nas iz Loga pod Cerovim pelje sko-
zi gozdni rob, bogat z različnimi vrstami 
iglavcev, ki nudijo zavetje za gnezdenje 
mnogih ptic. Pot nadaljujemo mimo 
mokrotnih travnikov skozi gozd in pride-

mo do zaselka Podlom in izvira Podlom-
ščice. Tam se obiskovalcem predstavi 
srčno, gozdno ljudstvo Podlomarji, pra-
vljični junaki, ki sicer živijo skriti v naravi 
in z njo. Naslednji del poti se počasi dvi-
guje po kraškem terenu vse do Župano-
ve jame, nato mimo Tabora Cerovo ter 
nas nato spusti nazaj do vaškega jedra 
Cerovo. Na poti so postavljene številne 
gnezdilnice, ves čas nas spremljajo tudi 
table z zanimivo in poučno vsebino. 
V vaškem jedru Cerovo pa stojita tudi 
dve interaktivni tabli, ob katerih lahko 
prisluhnemo oglašanju ptic. Projekt je 
sofinanciral Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja, njegov glavni namen 
pa je ozaveščanje in izobraževanje ljudi 
o ohranjanju in pomenu biotske razno-
vrstnosti ter odnosa človeka do narave.

Naj spomnimo, da LAS »Sožitje med 
mestom in podeželjem« povezuje kar 48 
partnerjev, ki so v novembru 2015 pod-
pisali Pogodbo o ustanovitvi pogodbe-
nega partnerstva Lokalne akcijske sku-
pine Sožitje med mestom in podeželjem 
za programsko obdobje 2014-2020, z 
namenom pridobivanja evropskih sred-
stev iz programa CLLD. LAS »Sožitje med 
mestom in podeželjem« je tako pripravila 
Strategijo lokalnega razvoja na območju 
partnerskih občin: Ljubljana, Ig, Škofljica 
in Grosuplje v programskem obdobju 
2014–2020, in jo tudi uspešno izvaja.

CLLD namreč temelji na politiki »od 
spodaj navzgor«, kar pomeni, da lokalni 
prebivalci vzpostavijo lokalno partner-
stvo, ki pripravi in izvaja razvojno stra-
tegijo, ki temelji na družbenih, okoljskih 
in gospodarskih prednostih in dobrinah 
lokalnega območja. Lokalnim partner-
stvom tako omogoča dostop do korišče-
nja sredstev iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja in Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.

Jana Roštan

V četrtek, 30 maja 2019, je v Domžalah 
potekal dogodek »Dobre prakse črpanja 
kohezijskih sredstev Osrednjeslovenske 
regije«, ki ga je v okviru projekta »Govo-
riš kohezijsko?« organiziralo Društvo za 

podporo civilne družbe v sodelovanju s 
CNVOS in Radiem Študent.

Kohezijska politika se financira iz treh 
skladov: iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, Evropskega socialnega skla-
da ter iz Kohezijskega sklada. S pomočjo 
evropske kohezijske politike se zmanjšu-
jejo razlike v razvitosti ter krepi gospo-
darske in socialne kohezije različnih regij 
znotraj EU. Spodbujanje pametnega, 
inkluzivnega in trajnostnega regional-

nega razvoja je pomemben dejavnik za 
doseganje ciljev, zastavljenih v strategi-
ji Evropa 2020. V ta namen so podpore 
oziroma razpisi in iz njih izhajajoči pro-
jekti, sofinancirani iz evropskih kohezij-
skih skladov, razdeljeni na 11 tematskih 
področij:

1. Krepitev raziskav, tehnološkega ra-
zvoja in inovacij;

2. Izboljšanje dostopa do informacijsko-
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-komunikacijskih tehnologij ter pove-
čanje njihove uporabe in kakovosti;

3. Povečanje konkurenčnosti malih in 
srednjih podjetij ter kmetijskega sek-
torja ter sektorja ribištva in akvakul-
ture;

4. Podpora prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo v vseh sektorjih;

5. Spodbujanje prilagajanja podnebnim 
spremembam ter preprečevanja in 
obvladovanja tveganj;

6. Varstvo okolja in spodbujanje učinko-
vite rabe virov;

7. Spodbujanje trajnostnega prometa in 
odprava ozkih grl v ključnih omrežnih 
infrastrukturah;

8. Spodbujanje zaposlovanja in mobil-
nosti delovne sile;

9. Spodbujanje socialnega vključevanja 
in boja proti revščini;

10. Vlaganje v spretnosti, izobraževanje 
ter vseživljenjsko učenje;

11. Izboljšanje institucionalnih zmoglji-
vosti in učinkovita javna uprava.

Za kohezijsko politiko je bilo za obdo-
bje 2014-2020 rezerviranih 351,8 milijar-
de evrov, kar je skoraj tretjina celotnega 
proračuna EU. Slovenija v tej perspektivi 
razpolaga s približno 3,25 milijardami 
evrov.

Na dogodku Dobre prakse črpanja 
kohezijskih sredstev Osrednjeslovenske 
regije pa je bilo mogoče iz prve roke sli-
šati predstavitve uspešnih projektov iz 
različnih sektorjev. Uvodoma je zbrane 
pozdravila vodja projekta »Govoriš ko-
hezijsko?« Tjaša Bajc, direktor Urada za 
kohezijsko politiko mag. Bojan Suvorov 
je spregovoril o stanju na področju izva-
janja črpanja sredstev, med govorniki pa 
je bila tudi vodja Medobčinskega razvoj-
nega centra občin Grosuplje, Ivančna 
Gorica in Trebnje Jasmina Selan, ki je na 
dogodku kot uspešen projekt predstavi-

la prav ustanovitev našega medobčin-
skega razvojnega centra.

Z ustanovitvijo skupne občinske 
uprave MRC se je nanjo prenesla naloga 
občin: učinkovito črpanje in poraba EU 
in nacionalnih sredstev. Sedežna občina 
je Občina Grosuplje. Odobreni EU pro-
jekti pa so velika dodana vrednost, saj 
za lokalne skupnosti predstavljajo velik 
delež razvojnih sredstev.

MRC je na javne razpise na nacio-
nalni in EU ravni v letih 2016–2018 za 
navedene tri občine uspešno prijavil 53 
projektov, vrednost teh projektov pa je 
24.022.068 evrov.

MRC oz. občine Grosuplje, Ivančna 
Gorica in Trebnje so s svojim članstvom 
tudi del evropskih mrež občin, in sicer 
ALDE (Evropsko združenje za lokalno de-
mokracijo) in IRE (Inštitut regij in mest).

Jana Roštan

Otroci iz vrtca Zvonček iz Žalne obiskali občinsko hišo

Vrtec Zvonček iz Žalne je v začetku 
oktobra leta 2018 praznoval svojo 10. 
obletnico delovanja. Takrat so na pra-
znovanje povabili tudi župana Občine 
Grosuplje dr. Petra Verliča. Župan je na 
praznovanju vse otroke in vzgojiteljice 
prijazno povabil na obisk v županovo 
pisarno, z namenom, da jim bomo tudi 
na občini pripravili kakšno sladko prese-
nečenje.

Otroci in vzgojiteljice iz vrtca Zvon-
ček so obljubo držali in so tako v sredo, 

22. maja 2019, obiskali občinsko hišo in 
seveda njihova gostitelja, župana, dr. Pe-
tra Verliča in direktorja občinske uprave, 
mag. Dušana Hočevarja.

Razigrani Želodki in Kostanjčki so na 
občino prinesli iskreno veselje, smeh in 
veliko dobre volje. Župan je bil na voljo 
za vsa radovedna vprašanja, na katera je 
z veseljem odgovoril. Vsak, ki se je želel 
poizkusiti v vlogi župana, je lahko sedel 
tudi na njegovem stolu. Ni manjkalo 
bonbonov in ostalih sladkih dobrot, s ka-

terimi smo se skupaj posladkali.
Otroci so v dar županu in direktorju 

prinesli ročno sešite želodke, po katerih 
se imenuje tudi ena izmed skupin v nji-
hovem vrtcu, župan pa je prav vsakemu 
izmed njih podaril barvice, da bodo lah-
ko še več risali in barvali.

Skratka, iskreno, imeli smo se lepo, 
župan pa je na koncu poudaril, da je ta-
kšnih prijetnih obiskov vedno vesel.

Klavdija Mehle
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Otroci iz vrtca Sonček na obisku v občinski hiši

21. kolesarski maraton treh občin Grosuplje, Ivančna Gorica in 
Dobrepolje

Otroci iz vrtca Sonček so v torek, 21. 
maja 2019, obiskali občinsko hišo in v 
naše prostore je z njihovo razigranostjo 
in veliko dobre volje prav zares posijalo 

sonce. Povedali so nam, da se imenujejo 
Barvice. Radi rišejo in barvajo, župana dr. 
Petra Verliča, ki jih je prijazno povabil v 
svojo pisarno, pa so zato presenetili kar s 

svojimi risbicami.
Prav posebno presenečenje pa je 

zanje pripravil tudi župan - barvice. Da 
bodo še z večjim veseljem in še več bar-
vali in risali. Sicer pa so naši najmlajši žu-
panu povedali, da se zelo radi odpravijo 
tudi na sprehod, največkrat skozi Brezje, 
kdaj pa tudi po Grosupljem. Nazadnje so 
odšli do zadrževalnika Bičje in ker vedo, 
da je v naši občini tudi veliko žabic, so 
upali, da bodo kakšno našli. A jim ni 
uspelo.   

Zgovorni naši najmlajši pa so se z žu-
panom tudi dogovorili, ko bodo v Grosu-
plje pripeljali novi vlaki, ko bo ponovno 
vzpostavljen potniški promet proti Ko-
čevju, da se bodo skupaj odpravili tudi 
na vožnjo z vlakom.

Jana Roštan

V nedeljo, 2. junija 2019, so se občine 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje 
odele v kolesarske barve, najbolj pisano 
in najmočneje kolesarsko obarvano pa 
je bilo kar naše mesto. Na že 21. kolesar-
skem maratonu treh občin se je namreč 
na startu na Kolodvorski cesti, kot nam je 
povedal predsednik Kolesarskega dru-

štva Grosuplje Anton Kogovšek, zbralo 
več kot 800 kolesark in kolesarjev.

Pred startom pa so jih s svojimi spod-
budnimi besedami pozdravili župani ne 
le treh, ampak kar štirih občin: naš župan 
dr. Peter Verlič, iz Ivančne Gorice Dušan 
Strnad, iz Dobrepolja Igor Ahačevčič in 
Škofljice Ivan Jordan.

»Dragi kolesarke, kolesarji, lepo poz-
dravljeni in dobrodošli v občini Grosuplje 
na tako lep dan. Čestitke organizatorju, 
Kolesarskemu društvu Grosuplje, ki ima 
odlične veze tam zgoraj, da je vreme ču-
dovito,« je dejal župan dr. Peter Verlič. 
Povedal je, da si v občini in okolici priza-
devamo, da bi tudi kolesarska infrastruk-

In so startali kolesarke in kolesarji že 21. kolesarskega maratona 
treh občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje.
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tura čim bolj zaživela, da bi bilo čim več 
lepih kolesarskih poti. Še v tem mesecu 
odpiramo tudi novo kolesarnico za elek-
trična kolesa pri glavni avtobusni postaji, 
ko bo zgrajena parkirna hiša, bomo imeli 
še eno, in ko bo prenovljena železniška 
postaja, še eno ob železniški postaji. 
»Skratka ne bomo kolesarili samo na ma-
ratonu, ampak skozi vse leto,« je še dodal 
župan in vsem kolesarkam in kolesarjem 
zaželel, da preživijo res lep dan.

Kolesarke in kolesarji so lahko letos 
izbirali kar med štirimi daljšimi progami, 
namenjenimi boljšim rekreativcem, in si-
cer 45-km cestno progo, ki je letos prvič 
potekala po na novo asfaltirani cesti do 
Krke, mimo Luč in se »Na šoli« priključila 
obstoječi progi, 56-km, 78-km in 91-km 
cestni progi z vzponom na 600 m visok 
Korinj, med 30-km progo, namenjeno 
gorskim kolesarjem, že tradicionalno pa 
je potekal tudi Družinski maraton.

Progi Družinskega maratona sta bili 
dolgi 16 in 27 km, tudi letos pa smo na 
poti naredili krajši postanek na Grajskem 
vrtu Boštanj, kjer nas je čakalo okrepči-
lo. Naši najmlajši so lahko s Prepletkami 
barvali, ustvarjali ali pa si omislili tattoo. 
Nekateri so se s svojimi starši sprehodili 
do Boštanjskega gradu, spet drugi so si 
ogledali, kako poteka razgradnja avto-

mobilov, in razstavo starodobnih vozil 
podjetja Avtotransporti Kastelec.

Udeležencev Družinskega maratona 
je bilo letos skoraj 350, sofinanciran pa je 
bil tudi z evropskimi sredstvi preko pro-
jekta RECOV (REthinking COllaborative 
Values for public services), v katerem so-
deluje tudi Občina Grosuplje.

Tisti, ki jim je ljubše pohodništvo kot 
kolesarjenje, pa so lahko odšli na voden 
pohod na Magdalensko goro, in tako 

tudi oni preživeli prijeten, rekreativno 
obarvan dan v naravi.

Na cilju je vse udeležence čakala za-
služena malica, prejeli so tudi medalje. 
Sledilo je žrebanje praktičnih nagrad, 
najstarejši in najmlajši udeleženci ter 
najštevilčnejša skupina pa so bili deležni 
tudi posebnih priznanj.

Jana Roštan

Župani občin (z leve proti desni): Škofljica Ivan Jordan, Ivančna Gorica Dušan Strnad, 
Dobrepolje Igor Ahačevčič in Grosuplje dr. Peter Verlič
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2. lokalni dogodek evropskega pro-
jekta RECOV (REthinking COllaborative 
Values for public services) je Občina Gro-
suplje kot partner v projektu organizirala 
v sklopu prireditve Kolesarski maraton 
občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Do-
brepolje, in sicer v sodelovanju s Kole-
sarskim društvom Grosuplje in Zavodom 
za turizem Grosuplje. Družinski maraton 
je bil letos sofinanciran z evropskimi 
sredstvi. Prav tako je bil v okviru dogod-
ka organiziran voden pohod na Magda-
lensko goro.

Projekt RECOV, ki ga Evropska unija 
sofinancira iz programa Evropa za drža-
vljane, se je začel 1. marca 2018 in bo 
trajal do 29. februarja 2020. Evropa za 
državljane je program Evropske unije, 
katerega ključni cilj je prispevati k in-
tenzivnejšemu razumevanju Evropske 
unije, njene zgodovine in raznolikosti, 
hkrati pa želi program doprinesti tudi 
k približanju evropskega državljanstva 
vsem Evropejcem ter k izboljšanju po-
gojev za državljansko udejstvovanje na 
nivoju Evropske unije. V projekt je vklju-
čenih deset partnerjev iz devetih držav: 
Makedonije, Francije, Italije, Slovenije, 
Portugalske, Srbije, Albanije, Latvije in 
Romunije, vodilni partner v projektu pa 
je Občina Centar. Projekt vključuje različ-
ne aktivnosti tako na mednarodnem kot 
na lokalnem nivoju. Dva mednarodna 
dogodka sta že uspešno za nami, prvi je 
potekal v Makedoniji, drugi v Italiji, sle-
dila bosta še dogodka na Portugalskem 

in v Belgiji.
1. lokalna aktivnost, ki je potekala na 

prireditvi Grosuplje v jeseni, je bila na-
menjena predstavitvi samega projekta 
RECOV ter izmenjavi mnenj in izkušenj 
udeležencev v projektu. S spodbuja-
njem k čim večji udeležbi na lokalnih 
prireditvah uresničujemo cilje projekta, 
da bi prebivalci lokalnih skupnosti ak-
tivneje sodelovali v procesih njihovega 
razvoja ter s tem prispevali k bolj vklju-
čujoči in demokratični družbi. 2. lokalna 
aktivnost pa je potekala na prireditvi 
Kolesarski maraton treh občin. Start ma-
ratona se je pričel v centru Grosupljega, 
na Kolodvorski cesti. Naj kot zanimivost 
povemo, da tukaj poteka tudi E6 pot, ki 
je ena izmed evropskih pešpoti, ki pove-
zujejo Evropo in njene državljane, iz ene 
regije in države v drugo, preko hribov in 
dolin. 2. lokalna aktivnost je potekala v 

športnem duhu, v naravnem okolju, ob 
pogledih na našo naravno in kulturno 
dediščino in v znamenju sodelovanja ter 
povezovanja tako med posamezniki kot 
organizacijami iz različnih okolij, podro-
čij in interesov v lokalni skupnosti.

Vključenost občin v tovrstne evrop-
ske projekte in širjenje rezultatov krepi 
evropsko državljanstvo, zavedanje pra-
vic državljanov in razumevanje ciljev 
Evropske unije, hkrati pa vzpostavlja 
mreže mest in dolgotrajno sodelovanje 
med organizacijami ter spodbuja k aktiv-
nemu vključevanju prebivalstva. Občina 
Grosuplje pozitivno prispeva k povezo-
vanju med lokalnimi deležniki, občani 
ter občankami, pri oblikovanju in orga-
nizaciji lokalnih dogodkov, prijaznemu 
in prijetnemu okolju ter trajnostnemu 
razvoju lokalne skupnosti.

Tjaša Pleško

Občina Grosuplje izvedla 2. lokalno aktivnost v evropskem 
projektu RECOV

Družinski maraton je bil letos sofinanciran z evropskimi sredstvi 
preko projekta RECOV, v katerem sodeluje tudi Občina Grosuplje.

Družinskega maratona se je udeležilo skoraj 350 kolesark in 
kolesarjev.

Krajši postanek in okrepčilo na Grajskem vrtu Boštanj
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Na dogodku »Skupaj za zaščito in obnovo biotske raznovrstnosti« 
tudi predstavitev uspešnega projekta Vezi narave

V ponedeljek, 3. junija 2019, je v Na-
cionalnem parku Risnjak na Hrvaškem 
potekal dogodek »Skupaj za zaščito in 
obnovo biotske raznovrstnosti«, ki sta ga 
v okviru Programa sodelovanja Interreg 
Slovenija–Hrvaška gostila Služba Vlade 
RS za razvoj in evropsko kohezijsko po-
litiko (SVRK) in hrvaško ministrstvo za re-
gionalni razvoj in sklade Evropske unije.

Na dogodku so bili med drugim pred-
stavljeni uspešni projekti s področja 
obnove in zaščite biotske raznolikosti: 
projekt Carnivora dinarica za dolgoroč-
no ohranjanje populacij velikih zveri 
v severnih Dinaridih; projekt Čigra za 
ohranjanje stabilne populacije čigre na 
prodiščih Save in Drave; projekt Like za 
vzpostavitev mehanizmov trajnostnega 
čezmejnega upravljanja z območjem 
kraškega roba; in projekt Vezi narave za 
ohranjanje življenjskega prostora neka-
terih živalskih vrst na območjih Sotle, 
Kolpe, Nacionalnega parka Risnjak, Ra-
denskega polja in kanjona Kamarčnik. 
Slednjega je kot predstavnica vodilnega 
partnerja v projektu, Občine Grosuplje, 
predstavila Nataša Hribernik. Predstavila 
je njegove glavne cilje, že dosežene re-

zultate projekta in načrtovane aktivnosti 
za v prihodnje. 

Na dogodku je sodeloval tudi direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar, 
prav tako so se ga udeležili predstavnik 
Evropske komisije Pascal Boijmans, mi-

nister za razvoj, strateške projekte in ko-
hezijo dr. Iztok Purič in njegova hrvaška 
kolegica ministrica Gabrijela Žalac. 

Nataša Hribernik

Občina Grosuplje sofinancira počitniško varstvo otrok med poletnimi počitnicami

Na javnem razpisu za  izvedbo programa počitniško varstvo sta 
bila izbrana dva izvajalca, in sicer:

1. Zavod Neva, Zavod za razvoj otrok, Adamičeva cesta 14, 
1290 Grosuplje.
2. Društvo Preplet, Zagradec 10 a, 1290 Grosuplje.

Počitniško varstvo obeh izvajalcev bo v terminu od 1. 7. 2019 
do 30. 8. 2019. Za točno informacijo termina izvajanja poči-
tniškega varstva posameznega izvajalca ter informacije glede 
prijave otrok so vam na voljo spodnji kontakti. Pridobili boste 
tudi vse ostale potrebne informacije.
• Zavod Neva bo program počitniškega varstva izvajal v prostorih in okolici OŠ Brinje Grosuplje.  

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

• Društvo Preplet bo program počitniškega varstva izvajal na »fazanariji«, ki je le 2 minuti oddaljena od avtocestnega 
izvoza Šmarje – Sap, vendar vseeno locirana sredi gozdov in travnikov. 
Kontaktna oseba: 
Lara Kastelic, telefon 031 231 681, drustvo.preplet@gmail.com 

Program obsega organizirano varstvo otrok in celodnevne aktivnosti med 7. in 16. uro.
Prehrana je vključena, doplačilo staršev znaša 8 EUR na dan za otroka. Vpis je omejen.
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Praktični nasveti za prilagoditev stanovanja v starosti

Občina Grosuplje - starejšim prijazna občina

Starejši se pogosto znajdejo v po-
ložaju, ko njihovo stanovanje zaradi 
starostnih sprememb ali bolezni posta-
ne neustrezno. Nastane dilema: ali naj 
stanovanje prilagodijo svojim novim 
potrebam ali se preselijo v ustreznejše 
stanovanje? Večino starejših se namesto 
selitve odloči za prilagoditev obstoječe-

ga stanovanja. Kakšno naj bo starostniku 
primerno in prilagojeno stanovanje pa 
vam bomo, kot smo obljubili, predstavi-
li v prihajajočih številkah Grosupeljskih 
odmevov.

V kopalnici so padci najpogostejši, pri 
čemer se največ poškodb zgodi pri vsto-
panju v kopalno kad ali prho. S pravilno 
namestitvijo opreme in njeno uporabo 
je lahko kopalnica varna že za nekaj de-
set evrov.

KOPALNICA - PRHA

1. ROČAJI V PRHI
Ob pravilni in individualno prilagojeni 

namestitvi omogočajo varno vstopanje, 
izstopanje in oporo pri prhanju.

2. POKLOPNI STOL    
Prhanje v sedečem položaju je lažje in 

bolj varno.
3. DODATNE POLICE 
Priročnost pripomočkov za prhanje 

zmanjšuje potrebo po sklanjanju oziro-
ma naprezanju, kar pripomore k večji 
varnosti.

 
KOPALNICA – KOPALNA KAD

1. ZUNANJI ROČAJ
Zunanji ročaj se namesti pred kopal-

no kad ali na njen rob, kar omogoča var-
no vstopanje. 

2. KOPALNA DESKA
Kopalna deska se namesti na rob ko-

palne kadi in omogoča sedenje v kadi.
3. VRTLJIV SEDEŽ
Vrtljiv sedež združuje prednosti zuna-

njega ročaja in kopalne deske.
4. ROČAJI V KADI
Ob pravilni in individualno prilagojeni 

namestitvi omogočajo varno vstopanje, 
izstopanje, usedanje in vstajanje v kopal-
ni kadi.

Klavdija Mehle

ISKRENE ČESTITKE OB DRŽAVNEM IN OBČINSKEM PRAZNIKU
DNEVU DRŽAVNOSTI!

ŽELIMO VAM LEPO, VESELO IN PONOSNO PRAZNOVANJE.

Župan dr. Peter Verlič
in

Občinska uprava 
Občine Grosuplje
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VABILO

na

SLOVESNOST OB OBČINSKEM IN DRŽAVNEM PRAZNIKU

DNEVU DRŽAVNOSTI
s slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Grosuplje in 

podelitvijo priznanj Občine Grosuplje

v sredo, 19. junija 2019, ob 19. uri,
v avli Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje.

Slavnostni govornik: dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje

Kulturni program: Iva in Maja Režek, Petra Ceglar, Ženska vokalna skupina Brinke in  
Pihalni orkester Glasbene šole Grosuplje

Pred pričetkom slavnostne seje Občinskega sveta Občine 
Grosuplje, ob 18.30. uri, bomo slovesno položili temeljni kamen 

za izgradnjo prizidka in nove športne dvorane k Osnovni 
šoli Louisa Adamiča Grosuplje.

Prijazno povabljeni!

Dr. Peter Verlič, župan
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Občina
Grosuplje

Vabilo društvom 
k sodelovanju na 
prireditvi Grosuplje v 
jeseni

Pred nami so topli, sončni, poletni 
dnevi, da pa bo nepozaben tudi vstop 
v jesen, se že sedaj pripravljamo na naš 
tradicionalni festival GROSUPLJE V JESE-
NI. V centru Grosupljega bo tudi letos 
potekal bogat kulturni in zabavni pro-
gram, posebno veselo pa bo, če bodo 
prireditveni prostor tudi letos prepla-
vile stojnice društev in organizacij. Vsa 
kulturna, športna, turistična in druga 
društva in organizacije - lepo pova-
bljeni k predstavitvi - bodisi s postavi-
tvijo stojnice ali na drug poljuben način. 

Osrednji del prireditve Grosuplje v 
jeseni bo potekal v soboto, 14. septem-
bra 2019, na Kolodvorski in Taborski 
cesti v Grosupljem. Če bi bili na priredi-
tvi pripravljeni sodelovati, to sporočite 
koordinatorju prireditve Urošu Per-
metu na uros.perme@visitgrosuplje.si 
ali na 01 788 87 74, in sicer najkasneje 
do petka, 30. avgusta 2019 (število stoj-
nic je omejeno). Uroš Perme vam je na 
voljo tudi za vse ostale podrobnosti in 
morebitna vprašanja.

Turizem Grosuplje in Občina Grosuplje

Slovenc, tvoja zemlja je zdrava 
in pridnim nje lega najprava. 
Polje, vinograd,
gora, morje,
ruda, kupčija
tebe rede.
 (Valentin Vodnik, Dramilo)

Dan državnosti je spomin na našo enotnost, odločnost, moč in ljubezen 
do domovine. Ob prazniku čestitamo vsem občankam in občanom ter 
vsem želimo ponosno in veselo praznovanje.

OBČINSKI ODBOR  SLS GROSUPLJE
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iskrene čestitke ob našem občinskem 
in državnem prazniku dnevu držav-
nosti. Želimo vam lepo praznovanje, 
naj bo tudi ponosno. 

Ob tej priložnosti bi se tudi želeli za-
hvaliti vsem volivkam in volivcem, ki 
ste v nedeljo, 26. maja, odšli na volišča 
in oddali svoj glas. Spoštujemo vsako-
gar, ki je oddal svoj glas, saj s svojo volil-
no udeležbo uresničujete sanje vseh, ki 
verjamemo, da so spremembe možne in 
da se je za svoje ideale vredno boriti. Še 
posebej pa hvala vsem, ki ste glasovali 
za skupno listo SDS in SLS. Obljublja-
mo, da bomo vaše zaupanje z odgo-
vornim delom za Slovenijo večkratno 
povrnili.

V SDS razumemo sporočilo volitev. 
Večina državljank in državljanov vidi pri-
hodnost Slovenije v Evropi, ki bo složna 
in varna, v Evropi, ki bo solidarna in so-
cialno pravična, v Evropi, kjer bodo spo-
štovane človekove pravice in vladavina 
prava, v Evropi, ki bo močna in bo tudi 
v prihodnje trdno zavezana temeljnim 
vrednotam, na katerih je nastala.

In kot je na volilno nedeljo po razglasi-
tvi rezultatov zapisal naš predsednik Ja-
nez Janša: »Slovenska Zdravljica in evrop-
ska Oda radosti sta himni, ki govorita o 
tem, kako pomembno je sodelovanje. V 
sodelovanju je moč. Ko sodelujemo, lahko 
dosežemo nemogoče. Noben cilj ni nedo-
segljiv, nobena ovira previsoka. Evropska 

unija in Slovenija kot njena polnopravna 
članica imata zato najprej odgovornost do 
svojih državljank in državljanov, ki ji pravi-
mo: sodelovanje in povezovanje zato, da 
bo prihodnost nas in naših otrok v svetu, 
kjer »prepir iz sveta bo pregnan, da rojak 
prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak« 
in bo »človek spet brat človeku /.../«. Sreč-
no, Slovenija. Srečno, Evropska unija.«

Občinski odbor SDS Grosuplje

Spoštovani občanke in občani,

Literarno - glasbeni večer, posvečen Jakobu Aljažu

V četrtek, 11. aprila 2019, je v Mestni 
knjižnici Grosuplje potekal literarno-
-glasbeni, domoljubno obarvan večer, 
posvečen življenju in delu triglavskega 
župnika in glasbenika Jakoba Aljaža. 

Lani je minilo 240 let od prvega vzpo-
na na Triglav, sveto goro Slovencev. S 
poezijo, glasbo in slikami smo se ta ve-

čer spomnili teh dogodkov, predvsem 
pa duhovnika in glasbenika Jakoba Alja-
ža, ki je kupil vrh Triglava in nanj postavil 
Aljažev stolp. 

In kot je ob koncu večera dejala pred-
sednica ŽO SDS Grosuplje Marina Rački, 
ali smo že bili na Triglavu ali ne, ta večer 
smo se zagotovo počutili, kot da smo na 

vrhu. Hvala Društvu Fran Govekar Ig in 
njegovi predsednici Alenki Jeraj, ki ste 
nam pričarali čudovit večer.

Ženski odbor 
SDS Grosuplje

Ob DNEVU DRŽAVNOSTI in OBČINSKEM PRAZNIKU Občine Grosuplje
vsem občankam in občanom,

članom stranke in podpornikom krščanske demokracije 
iskreno čestitamo. 

S ponosnim praznovanjem izražamo svojo podporo svoji domovini, kulturi, vrednotam družbe in tradicije.
Z iskrenostjo in spoštovanjem čestitamo tudi vsem nagrajencem in prejemnikom občinskih priznanj ob občinskem prazniku.

Občinski odbor Nove Slovenije – krščanski demokrati – Grosuplje 
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Zahvala NSi ob uspehu na volitvah

V Občinskem odboru Nove Sloveni-
je - krščanski demokrati Grosuplje (NSi) 
se iskreno zahvaljujemo vsem volivkam 
in volivcem občine Grosuplje za preje-
te glasove na volilno nedeljo, 26. maja 
2019. Vsak prejeti glas pomeni za nas 
zaupanje v ljudi, strokovnost in skrbno 
pripravljeni program krščanske demo-
kracije. Zaupanje je vrednota, za katero 
se v stranki krščanskih demokratov za-
vzemamo. Vsak prejeti glas je za našo 
stranko tudi dodatna spodbuda in hkrati 

izziv, da uresničujemo program krščan-
skih demokratov, ki temelji na družbeni 
odgovornosti posameznika in različnih 
organizacij. Želimo skupaj z vsemi do-
bromislečimi prispevati k skupnemu 
ustvarjanju in zadovoljstvu med nami.

Izvoljena poslanka evropskega parla-
menta ga. Ljudmila Novak je zagotovo 
garancija trdnosti in stabilnosti ter zave-
zanosti k evropskim vrednotam.

Zahvala pa tudi vsem lokalnim medi-
jem za korektno in profesionalno poro-

čanje o aktivnostih našega občinskega 
odbora stranke NSi in vseh kandidatov.

Krščanski demokrati smo pripravljeni 
na odgovorno delo in trdno zavezani k 
uresničitvi predstavljenega programa. 
Upamo, da bomo vaše zaupanje na 
konkreten način tudi uspešno upravičili, 
zato še enkrat hvala vsem, ki ste glaso-
vali za listo.

Občinski odbor Nove Slovenije – krščanski 
demokrati – Grosuplje

Evropski tabor NSi v Sv. Trojici

Tradicionalna spominska spravna maša v Kočevskem Rogu

Grosuplje - V nedeljo, 19. maja 2019, je v Sveti Trojici v Slo-
venskih goricah potekal tradicionalni letni tabor NSi, ki se ga 
je udeležilo ogromno članic, članov in simpatizerjev NSi ter 
ostalih gostov iz celotne Slovenije. Članice in člani občinskega 
odbora iz naše občine se redno udeležujemo vseh letnih sho-
dov stranke in tudi to pot je bilo tako.  Tabor je bil namenjen 
predvsem sproščenemu druženju, osrednji del programa pa je 
bil letos v znamenju kampanje pred volitvami v Evropski par-
lament. Osrednja govornika sta bila Matej Tonin in Ljudmila 
Novak.

Matej Tonin: V NSi želimo graditi in ne uničevati
Predsednik NSi Matej Tonin je v svojem govoru poudaril, 

da je NSi sestavila najmočnejšo listo, ker ji je mar za skupno 
evropsko prihodnost. »Na teh evropskih volitvah nista edina 
izbira Orban in Che Guevara, tukaj je Nova Slovenija. Krščanski 
demokrati želimo graditi, ne uničevati. Širimo upanje, ne strah. 
Zanima nas dialog, ne konflikt. 

Ljudmila Novak: Ne smemo dovoliti, da bi v Evropi zma-
gale sile, ki jo želijo razdeliti 

Ljudmila Novak je v svojem nagovoru v Sveti Trojici pouda-
rila, da Evropsko unijo lahko gradimo le na sodelovanju, dialo-
gu ter zaupanju.

»V Evropski uniji živimo v največji demokraciji na svetu, kjer so 
spoštovane človekove pravice. To delo želimo nadaljevati skozi 
sodelovanje in dialog. Evropska unija, ki nam zagotavlja varnost 
in blaginjo, je pred pomembnimi izzivi. Le če bomo pokazali do-
volj zaupanja in modrosti, jih bomo skupaj zmogli uspešno pre-
magati,« je povedala Ljudmila Novak. Poudarila je, da nam je 
Evropska unija prinesla veliko dobrobiti in miru, a kljub temu je 
opozorila, da z vsako napako EU pridobivajo populisti. Srečanje 
se je nadaljevalo v prijetnem vzdušju in povezovanju.

Občinski odbor Nove Slovenije – krščanski 
demokrati – Grosuplje 

Spominska spravna slovesnost v Ko-
čevskem Rogu je letos potekala v sobo-
to, 1. junija 2019. Udeležilo se je je več 
sto ljudi pred kapelo Božjega usmiljenja 
v Kočevskem Rogu na že 30-ti spominski 
slovesnosti za pobite domobrance in žr-
tve revolucionarnega nasilja. Organizira-
ta jo Župnija Kočevje in Nova slovenska 
zaveza, vsako leto pa se je udeležujejo 

tudi občanke in občani naše občine, ki se 
tako v molitvi povežejo s svojimi bližnji-
mi oziroma sorodniki in znanci, ki so v 
Kočevskem Rogu tragično končali svoja 
življenja.  Namen srečanja je molitev za 
pokojne ter za spravo in odpuščanje v 
slovenskem narodu. V nagovorih je bilo 
mogoče slišati, da grobišče pod Krenom 
simbolno predstavlja številna druga gro-

bišča po vsej Sloveniji. Sveto  mašo pri 
kapeli ob grobišču pod Krenom je vodil 
prelat Anton Slabe. Po Slabetovih be-
sedah delo za spravo in mir potrebuje 
velikodušne ljudi, ki znajo zadoščevati 
za grehe našega naroda. »Zato ne zahte-
vamo ničesar. To pa, kar vztrajno želimo in 
iščemo, je le minimum družbene kulture, 
in to zahtevata resnica in pravičnost,« je 
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Mladi za Grosuplje podpiramo aktivno življenje

OO DeSUS Grosuplje  - iskreno čestita 
 vsem občankam in občanom ob 

25. juniju – DNEVU SLOVENSKE DRŽAVNOSTI.

Šport je prav gotovo dejavnost, ki 
pomembno vpliva na kakovost življenja 
vseh nas občank in občanov, saj krepi 
naše zdravje in spodbuja našo ustvar-
jalnost. Temeljni cilj programov športa, 
kot tudi Letnega programa športa v ob-
čini Grosuplje za leto 2019 je omogočiti 
vadbo, treniranje, tekmovalno dejavnost 
in športno rekreacijo čim širši populaciji, 
predvsem pa otroke in mladino usmerja-
ti k zdravemu načinu življenja.

Občina Grosuplje tako s svojimi pro-
jekti in spodbudami na področju športa 
sledi naslednjim dolgoročnim ciljem:

• dviganje športne ozaveščenosti svo-
jih občank in občanov in vključevanje 
čim večjega števila prebivalcev obči-
ne vseh starosti, še posebej mladih v 
različne športne aktivnosti,

• spodbujanje zdravega in aktivnega 
načina življenja,

• zagotavljanje pogojev za celovit ra-
zvoj športa v občini,

• izgradnja športnih objektov na ob-
močju občine, ki bodo omogočali ka-
kovostno in celostno izvajanje tako 
organiziranih športnih programov, 
kot tudi individualne športne rekre-
acije.

Občinska svetnika Liste mladih za 
Grosuplje sva zato z veseljem podprla 
program športa Občine Grosuplje za leto 
2019,  prav tako pa sva podprla tudi gra-
dnjo prizidka k osnovni šoli na Tovarniški 
ulici ter sodobno športno dvorano.

Alja Knep in Nik Gorišek, občinska svetnika

bil jasen prelat Anton Slabe. Spomnil je 
tudi na nedavno preminulega profesorja 
Justina Stanovnika, ki si je prizadeval za 
resnico, da bi se slovenski narod priklonil 
oznanilu tolikim pobitim. V kulturnem 
programu po maši je bil osrednji govor-
nik zgodovinar dr. Renato Podbersič. 
V svojem govoru se je zavzel za zvesto 
iskanje resnice na podlagi kriterijev zgo-
dovinske stroke. Ne sme nas biti strah 
spregovoriti o resnici in soočati različna 
stališča.

Slovesnosti se je udeležil tudi pred-
sednik republike Borut Pahor, ki je pred 
slovesnostjo položil venec k jami pod 
Krenom. Po njegovih besedah se koče-
vske slovesnosti redno udeležuje v znak 
sprave in narodne pomiritve. Venec je 
v imenu Nove slovenske zaveze položil 
novi predsednik dr. Matija Ogrin, med 
drugimi v imenu NSi pa Ljudmila Novak. 
Slovesnosti so se udeležili nekateri po-
slanci državnega zbora, iz vrst krščanskih 
demokratov Iva Dimic in Blaž Pavlin, pa 
tudi nekdanji predsednik NSZ Peter Su-
šnik.

Nova Slovenija - 
krščanski demokrati, 

občinski odbor 
Grosuplje 
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Župnijsko praznovanje v Žalni

To, da se v žalski fari dogaja veliko le-
pega, že veste! Po prvem svetem obha-
jilu – ki so ga s pesmijo tako lepo pope-
strili prvoobhajanci sami, pa tudi njihovi 
starši – in po sveti birmi, ko so naši mladi 
prejeli potrditev svetega duha in se tega 
veselili s svojimi botri in družinami, smo 
se 19. maja poveselili skupaj še kot fara 
na devetem župnijsko-pastoralnem 
dnevu. 

Ja, kar lepo tradicijo imamo s srečanji, 
na katere vedno povabimo naše bolne 
in ostarele sofarane. Za mnoge je to pri-
ložnost, da se po več letih spet srečajo z 
znanci in prijatelji. Tudi letos jim je sku-
paj z domačim župnikom Andrejem Šin-
kom zakrament bolniškega maziljenja 

podelil župnik Jože Kastelic. Sveto mašo 
z ubranim petjem vedno spremljajo žal-
ski pevci, tako odraslega kot otroškega 
oz. mladinskega pevskega zbora. Du-
hovni del farnega praznovanja smo tudi 
letos nadaljevali po koncu maše v cerkvi. 

V letu, ki je v cerkvi na Slovenskem po-
svečeno mladim družinam in otrokom 
pred vstopom v šolo, smo želeli mladim 
in manj mladim približati lepoto prazno-
vanja v slovenskih, žalskih družinah. O 
svojih spominih na otroštvo, molitvi v 
družini, prazničnih velikonočnih ali bo-
žičnih dneh so nam spregovorili naši so-
farani; z veliko ljubeznijo so nas spomnili 
na lepoto preteklih let, celo desetletij, pa 
tudi na mladostno veselje – spregovorili 
so nam predstavniki različnih generacij. 
Skupaj smo odkrivali posebnosti prazni-
kov v naši župniji in tisti, iz katere so ne-
kateri prišli k nam. 

Drugi del našega praznika pa se na-
daljuje zunaj. Muhasto majsko vreme 
nas je sicer letos zbralo v domu svetega 
Lovrenca, kjer so člani župnijskega sveta 
pripravili mize, polne dobrot, ki jih spe-
čejo gospodinje cele fare, fantje pa so 
že od zgodnjega jutra skrbeli za golaž, 
meso in dobro kapljico. V pestrem pro-
gramu so se nam za pokušino predstavili 
mladi s Petrom Klepcem, ki bo osrednji 
lik letošnjega počitniškega oratorija; za-

peli so nam pevci MoPZ Samorastnik, 
ob harmoniki in kitarah pa so nas zaba-
vali tudi mladi žalski muzikantje. Župnik 
Andrej Šink je na lepo srečanje osebno 
povabil mlade družine naše fare in pre-
cej jih je prišlo; za najmlajše so poskrbe-
la dekleta in fantje mladinske veroučne 
skupine, prvoobhajanci in njihovi starši 
pa so nam tudi zapeli. Kot vsako leto se 
naše podružnice – vasi pomerijo v kvizu 
in letos sta zmagali kar dve ekipi – Bo-
štanj in Žalna in si tako prislužili knjižne 
nagrade, predvsem pa navdušen aplavz. 
Enakega so poželi tudi mladi bralci, ki 
jim je župnik podelil bralna Slomškova 
priznanja. 

Ja – župnijsko praznovanje nas pove-
že. Skupaj molimo, zapojemo, tudi za-
plešemo, predvsem pa se srečamo in si 
povemo o lepoti življenja v domači fari 
nekoč in danes, podamo roko naslednji 
generaciji, ki jo s spoštovanjem sprejme. 
Se že veselimo prihodnjega, desetega 
srečanja!

Maja Zajc Kalar, foto: Miha Zajec

Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško zbornico 
Grosuplje

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ 
GROSUPLJE, več informacij in prijavnice 
na www.ooz-grosuplje.si, kjer preverite 
pogoje subvencionirane udeležbe zara-
di sofinanciranja Občine Grosuplje:
• Delavnica »UREJENO IN UČINKOVI-

TO DELOVNO MESTO«, petek, 14. 
6. 2019, v Domu obrtnikov v Grosu-
pljem.  Izvajalec: IZZA, d.o.o, Sloven-
ska Bistrica. 

• 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. 

• Zbiranje prijav za »GROSUPLJE V JE-
SENI« za podjetja, sobota, 14. 9. 2019. 
Ste podjetje iz občine Grosuplje in bi 

se z svojimi izdelki in storitvami želeli 
predstavili na stojnici na omenjenem 
dogodku, ki ga občina Grosuplje or-
ganizira v centru Grosupljega in ga 
spremlja bogat družabni program? V 
tem primeru nam najkasneje do 30. 
8. 2019 pošljite izpolnjeno prijavnico, 
ki jo najdete na www.ooz-grosuplje.
si. Pohitite, število mest oz. stojnic je 
namreč omejeno. 
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9. Pohod po vodnih virih v Krajevni skupnosti Šmarje - Sap,  
18. maj 2019

Turistično društvo Šmarje - Sap je že 
devetič organiziralo pohod Po poti vo-
dnih virov v Krajevni skupnosti Šmarje 
- Sap. V letu 2010 smo se člani in simpa-
tizerji prvič zbrali pri bajerju v Zacurku  
pod geslom »Voda in naše življenje«, kjer 
smo mlade in starejše poučevali o po-
menu vode za življenje. Vsak naš pohod 
je rekreativne in izobraževalne narave. 
Razgiba telo in duha in tudi tokrat je bilo 
tako. 

Vodenje pohoda je bilo zaupano 
predsedniku TD Jožetu Grozdetu. Hidro-
logija je bila predstavljena ob strokov-
nem vodenju članice TD Ane Rustja, ki je 
pripravila vse potrebno za izvedbo me-
ritev kakovosti vode. Za skupinsko delo 
na pohodu in izvedbo hidrometrije je 
pripravila gradivo, na podlagi katerega 
smo se udeleženci razdelili na skupine. 

Pohod je potekal po območju, ki je del 
porečja reke Ljubljanice z raznovrstnimi 
vodnimi oblikami, kot so potoki, izviri, 
ponikalnica, bajer in mokrotna dolina 
Gajniče kot ostalina Ljubljanskega bar-
ja. Zanimiva pa je tudi biotska pestrost 
ob vodnih virih. Krajani vseh generacij 
slabo poznamo območje naše krajev-
ne skupnosti, predvsem izven naselij in  
krajevnih poti. Taki pohodi so dobrodo-
šli, saj pomenijo priložnost predstavitve 
krajinske raznolikosti kraja, prenos znanj 
in zgodovinskega spomina na druge, 
vplivanje na okoljsko zavest in predsta-
vitev ukrepov za izboljšavo bivalnega 
okolja vseh krajanov. TD Šmarje - Sap že 
vrsto let pripravlja odmevne tematske 
pohode, ki pritegnejo k ogledu številne 
obiskovalce.  Doživeli smo naravo kot 
največjo učilnico.  

Krenili smo od Šmarja do bajerja v  Za-
curku, kjer smo se naužili vode iz izvira 
Medvedovega studenca. Po ustnem iz-
ročilu je voda iz izvira zdravilna, čeprav 

po kemičnih in bioloških analizah ne 
odstopa od povprečja. Opravili smo prve 
hitre kemijske in fizikalne meritve vode 
iz izvira. Nad bajerjem ob potoku Trnov-
ka je bil nekoč rezervoar prvega šmar-
skega vodovoda iz leta 1885, katerega 
gradnjo je vodil Ivan Lah, oče pisatelja 
dr. Ivana Laha. Voda je tekla po borovih 
ceveh, dolgih po tri metre s 6 do 8 cm 
široko odprtino, napeljanih vse do cen-
tra Šmarja. Na nekdanjem “gorenjem” 
koncu Šmarja pri Mikužu so postavili 
prvi vodotoč ali “štenzar”, za farovžem je 
bilo korito za napajanje živine, pred cer-
kvijo pa je bil še en vodotoč. Leta 1897 
so zamenjali del lesenih cevi z železnimi 
in ga podaljšali do Razdrtega.  Pot smo 
nadaljevali po ozki dolini med Plešami in 
Repčami, ob potoku Zacurek, mimo pri-
toka Farovški studenec (ali novodobno 
»Y«) do izvira, kjer se nahajata »štirnici« 
(vodni cisterni) novejšega »drugega« 
vodovoda, ki ga je izgradila italijanska 
vojska leta 1941. Ta vodovod, tudi po 
izgradnji sedanjega vodovodnega sis-
tema leta 1954, še danes oskrbuje 26 

gospodinjstev. Kratko predstavitev zgo-
dovine »drugega« šmarskega vodovoda 
je izvedla Anja  Šuštar (Mlekarjeva) in kot 
zanimivost, njihovo gospodinjstvo še ve-
dno uporablja vodo iz tega  vodovoda.

Pot smo nadaljevali skozi Veliki Vrh, 
do ponikovalnega polja Rupe, v katere-
ga se izteka potok Zacurek. Tu so včasih 
napajali živino in prali perilo, starejši do-
mačini ga poznajo tudi pod imenom Po-
nikve. Voda ob močnem deževju dosega 
višino tudi do 10 m. Pri izgradnji cestne-
ga priključka je bil zgrajen  čistilni bazen 
meteornih voda, iz katerega se prečišče-
na voda izliva v Rupe. Od tam po narav-
nem odtoku in dveh dodatnih odtočnih 
ceveh izteka na drugo stran doline pod 
železniško progo v potok  Vir (pod »Lon-
donom«) in naprej po potoku Graben do 
potoka Škofeljščica. 

Ob poti proti Tlakam smo si ogleda-
li tudi dolino proti Škofljici in nekdanjo 
traso rimske ceste iz Ljubljanske kotline 
proti Razdrtemu ter serpentine ali ride, ki 
so omilile višinsko razliko in pot s konj-
skimi vpregami od Škofljice proti Gro-

Zbiranje podpisov za razrešitev 
članov Skupščine Sklada obrtnikov in 
podjetnikov (SOP): v obdobju 31. 5.–28. 
6. 2019 bomo na OOZ Grosuplje zbirali 
podpise za razrešitev članov Skupščine 
SOP zaradi znižanja poklicnih pokojnin 
za 30,4 odstotka, kar je za obrtnike in 
podjetnike nesprejemljivo. Ker so šte-
vilni člani SOP tudi člani ali bivši člani 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 

(OZS), jim OZS kot zastopniška instituci-
ja nudi pomoč pri zasledovanju njihovih 
interesov.  

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

Janez Bajt, sekretar OOZ Grosuplje
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supljemu. Pot smo nadaljevali do izvira 
potoka Gorenjca, kjer na pranje perila in 
napajanje živine spominja staro beton-
sko korito. V Gajničah smo se ustavili in 
okrepčali pri čebelarju  Ferbežarju (pri 
Krstinovih) in kmetiji Blatnik (pri Boho-
vih).  Pohod smo nadaljevali mimo Peril, 
kjer so nekoč prali perilo, po dolini do Kr-
štofovega izvira, nadalje ob nekdanjem 
izsušenim bajerju do izvira potoka Vir (iz-
tok ponikalnega polja Rupe), po domače 
»pri Anžiču«, kjer smo izvedli še zadnje 
hidrološke meritve. Pohodniki smo spre-
mljali in merili kakovost vode od izvira 
potoka Zacurek do njegovega izliva pre-
ko ponikalnega polja Rupe v potok Vir. 
Pohod smo zaključili v gostilni Majolka, 
kjer smo ob žgancih in obari izkoristili 
pogovor za prijetno druženje. 

Pohoda se je udeležilo okrog 30 čla-
nov društva, njihovih simpatizerjev in 

podpornikov. Po poti vodnih virov in se-
veda tudi po Poti kulturne dediščine ali 
po učni arheološki poti na Magdalenski 
gori se lahko odpravite kadarkoli med le-

tom, ne le na dan pohoda, ker je poučna, 
vredna ogleda. Torej pot pod noge! 

 
Marko Fric, Turistično društvo Šmarje - Sap

Čistilna akcija v KS Žalna

Tudi letos je Krajevna skupnost Žalna 
na priporočilo Občine Grosuplje organi-
zirala s pomočjo Javnega komunalnega 
podjetja Grosuplje, ki je zagotovilo vreč-
ke za embalažo, za mešane odpadke, za 
steklo in nevarne odpadke, čistilno akci-
jo na svojem območju. Akcijo smo letos 
izvedli 13. 4. 2019, kar je sovpadalo tudi 
s čistilnimi akcijami, ki jih več ali manj 
vsi naredimo okoli svojih hiš, ko sneg 
in zima nekoliko popustijo, pa tudi lepo 
je, če pred velikonočnimi prazniki kraji 
dobijo nekoliko lepšo podobo – vsaj na 
zunaj. 

Čistilne akcije se je letos kljub slabe-
mu vremenu udeležilo precej mladih s 
Plešivice pri Žalni, Male in Velike Žalne, 

Velike in Male Loke ter Luč. Čistili smo ob 
lokalnih cestah, po vaških središčih, ob 
železniški progi, odstranili smo tudi več 
kosovnih odpadkov, opažamo, da je ob 
cestah vsakodnevno vse več odvržene 
embalaže.  Čemu tako početje?

Po končani čistilni akciji pa so se zbra-
ni lahko posladkali s priboljški iz žalske 
trgovine, za katere je poskrbela krajevna 
skupnost. 

 Danijela Pirman,  
predsednica sveta KS Žalna 

Uspešno izveden tradicionalni občinski test hoje na 2 km

V soboto, 18. 5. 2019, smo zaposleni Zdravstve-
nega doma Grosuplje v sodelovanju z Občino Gro-
suplje izvedli že tradicionalni občinski test hitre 
hoje na 2 km, ki je potekal po Poti zdravja od poko-
pališča proti Spodnji Slivnici. Udeleženci so s pomo-
čjo usposobljenega osebja zdravstvenega doma te-
stirali svojo telesno pripravljenost. Po opravljenem 
testu pa so se okrepčali s zdravimi kruhki iz Pekarne 
Grosuplje. 

Test poteka dvakrat letno. Lepo povabljeni, da se 
nam pridružite tudi jeseni!

Medeja Bučar, dipl. m.s., ZD Grosuplje
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Srečnih in zadovoljnih 10 let zasebnega vrtca Biba

Rituali, praznovanja, druženja - gre za 
sladke trenutke, ki nam pokažejo smisel 
in dajejo priložnost, da se nečesa vese-
limo.

Pogled v preteklo desetletje je bilo za-
znamovano z zdravim načinom življenja, 
s pristnimi  odnosi v “mini” kolektivu, s 
pripadnostjo in izjemno profesionalno-
stjo vseh udeležencev vzgojnega proce-
sa. Skozi ta čas smo skupaj z občutkom 
uvajali drobne, potrebne spremembe 
in novosti. Dnevna rutina je bila glavna  
rdeča nit in osnovno vodilo vsakdana, 
saj je vrtec namenjen otrokom iz  prvega 
starostnega obdobja.

Začetki so bili tipajoči. Zato je bilo naj-
prej  organizirano le družinsko varstvo, v 
letu 2011 pa je bila izpeljana registraci-
ja  vrtca z enim oddelkom s predhodno 
dozidavo  infrastrukture, ki je ustrezala  
vsem zahtevanim normativom. 

Naša maskota je lutka Biba, velik vozi-
ček za 6 otrok, in tudi logotip.

Praznovanje se je pričelo s prireditvi-
jo, kjer so se povabljenim gostom pred-
stavili najmlajši ob igri z bibarijami, dra-
matizacijo in pripevanjem. Sodelovali so 
tudi naši bivši varovanci in se nam pred-
stavili z inštrumentalnimi skladbami.

Program je vodila 10-letna Mia, hčer-
ka in vnukinja vzgojiteljic.

Na koncu nismo pozabili na rojstno-
dnevno torto, ki je nastala v igralnici pod 
budnim očesom slaščičarke.

Skupaj z gosti smo preživeli prijetno 
in sproščeno dopoldne. Popoldne smo 
nadaljevali praznovanje še z družinami 
otrok. Po nastopu najmlajših jih je na 
praznično okrašenem igrišču že čakal 
palačinkar s slastnimi »mini palačinka-
mi«.

Užitek je bilo videti otroško spon-
tanost, igrivost in prikupnost. Njihova 
energija je napolnila vse kotičke. Na kon-
cu smo bili bogatejši: polni novih vtisov, 
spoznanj in doživetij. 

Saj veste, otroci vedno delajo majh-
ne korake, a ti koraki  sežejo do vsakega 
srca. Vzgoja pa je res pristno dajanje lju-
bezni.

In še iskrena hvala za obisk in druženje 
povabljenim gostom:  županu dr. Petru 
Verliču, direktorju občinske uprave mag. 
Dušanu Hočevarju s sodelavkama, pred-
sedniku Krajevne skupnosti Šmarje - Sap 
Janezu Pintarju, ravnateljici VVZ Kekec 
Grosuplje Majdi Fajdiga s sodelavkami.

Ob jubileju še zahvala vsem,  ki so v 
vseh letih pomagali oblikovati vrtec, v 
katerega se z lepimi spomini vračajo pre-
tekle generacije in vstopajo nove.

Kolektiv zasebnega vrtca Biba, 
Šmarje - Sap

Foto: Tina Marn

Ko je metuljček poletel, smo mu 
zapeli pesmico.   
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Medimedo in dan zdravja v vrtcu Tinkara - Grosuplje

V vrtcu Tinkara že tradicionalno vsa-
ko leto v mesecu aprilu obeležimo dan 
zdravja in povabimo različne strokov-
njake na področju zdravstva. Zavedamo 
se, da moramo vsak dan nekaj narediti 
za naše zdravje in zdravje naših otrok. 
Preko različnih projektov, dejavnosti in 
aktivnosti ozaveščamo otroke in družine 
o pomenu zdrave prehrane, telesne de-
javnosti, medsebojnih odnosov, osebne 
higiene itd. In to je tudi naša prioriteta.

Za izvedbo projekta Medimedo smo 
se povezali z Društvom študentov medi-
cine Maribor.

Medimedo je prostovoljni, neprofitni 
projekt, ki deluje pod okriljem Društva 
študentov medicine Slovenije (DŠMS) 
in Društva študentov medicine Maribor 
(DŠMM). Cilj projekta je, da otrok ob po-
moči študentov, bodočih zdravnikov, pri 
zdravljenju svoje plišaste igračke izgubi 
strah pred zdravniki in zdravstvenimi 
posegi. Delo zdravnika predstavijo na 
prijazen način. Dne 25. 4. 2019 se je naš 
vrtec spremenil v bolnišnico Medimedo. 
V naročju otrok je v vrtec prišla tudi pisa-
na druščina živali: medvedki, kužki, zajč-
ki, muce itd. Vsak od študentov, bilo jih 
je devet, je imel svojo ambulanto. Imeli 

so veliko dela z zdravljenjem in vpisova-
njem diagnoz v zdravstvene izkaznice. 
Otrokom se ni bilo treba bati, da bi bili 
sami pregledani in so lahko sproščeno 
sodelovali pri igri. Ob tem je bilo glavno 
vodilo, da se otroke aktivno vključi v sam 
pregled bolne igrače. Lahko so sodelo-
vali, pomagali, poskusili, kako deluje ste-
toskop, merilec tlaka, kakšni so osnovni 
pripomočki, ki jih pri delu uporablja 
zdravnik. Delali so tako na rentgenu kot 
v operacijski sobi, se pogovarjali o zlo-
mljenih kosteh in kaj storiti v tem prime-
ru. Bolni igrači so dali zdravilo, ji povili 
tačko, celo rentgensko sliko so naredili. 
Pri eni izmed delavnic so tudi operirali. 
Prav gotovo so študentje medicine s tem 
srečanjem marsikaterega otroka opogu-
mili za nadaljnje kontakte z zdravniki.

K sodelovanju na delavnicah vsako 
leto povabimo tudi zdravstvene delavce 
iz ZD Grosuplje, s katerimi že nekaj let 
aktivno sodelujemo in se vedno odzove-
jo našemu vabilu. Aktivna organizatorka 
za različne delavnice je dipl. med. sestra 
Sonja Kerin Kos, ki je povabila k

sodelovanju tudi dipl. fizioterapevtko 
Jano Knavs. Pripravili sta dve delavnici.

Dipl. med. sestra Sonja Kerin Kos nam 

je pripravila delavnico o preventivi zo-
bovja in pravilnem ščetkanju. Otroci so 
lahko preizkusili, kako pravilno ščetka-
mo zobe na narisani predlogi zobovja. 

Predstavila in pokazala je tudi, kakšna 
je zdrava prehrana za naše telo: sadje, 
zelenjava, mlečni izdelki, ki jih mora-
mo uživati, da smo zdravi. Otroci so ob 
okušanju pripovedovali o svoji najljubši 
hrani ter iz lastnih izkušenj povedali, kaj 
jedo doma, v krogu svoje družine. Drug 
drugega so spodbujali in se ob tem tudi 
zabavali.

Za naše zdravje je zelo pomembno 
tudi vsakodnevno gibanje, ki pozitivno 
vpliva na otrokov celostni razvoj. Otro-
ci so v tretji delavnici s fizioterapevtko 
Jano Knavs izvajali gibalne vaje ob glasbi 
z žogami. Ozavestili so funkcije svojega 
telesa in kaj vse s svojim telesom lahko

počnejo. Ob veseli glasbi smo vsi sku-
paj zaplesali in zapeli. Veseli smo, da smo 
z vašo pomočjo otrokom pričarali nepo-
zabno dopoldne. Za aktivno sodelova-
nje na delavnicah se vsem sodelujočim 
v imenu kolektiva vrtca Tinkara iskreno 
zahvaljujemo!

Vodja vrtca Tinkara Nevenka Kocijančič

Povezovalne dejavnosti v vrtčevski enoti Mojca

V enoti Mojca se celo leto veliko dru-
žimo in prepevamo ob spremljavi kitar, 
vsak dan telovadimo že pred zajtrkom 
ob glasbi in predvsem veliko ustvarja-
mo. Ustvarjalnost je namreč rdeča nit, 
ki nas to leto v VVZ Kekec Grosuplje po-
vezuje. V mesecu februarju smo v enoti 

pripravili razstavo otroških risb s svinčni-
kom, ki so jih otroci ustvarjali ob  izbrani 
glasbi. Vsak dan smo veliko zunaj v nara-
vi. Naravo spoznavamo, jo doživljamo z 
različnimi čutili, opazujemo spremembe 
v naravi in z različnimi  zanimivimi de-
javnostmi praznujemo prihod novega 

letnega časa. Posebno lepa in raznolika 
z naravnimi materiali je naša čutna pot 
in tudi lončki na ograji pred vhodom v 
vrtec, v katere so otroci iz ene skupine 
zasadili zelišča, rože, jagode ter druge 
rastline. 

V mesecu maju so otroci z vzgojitelji-



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Junij 2019 29Izobraževanje

cami iz dveh najstarejših skupin obiskali 
Hišo medu Božnar v Polhovem Gradcu. 
Kakšno doživetje je bilo to za otroke, saj 
so se nekateri prvič peljali z avtobusom! 
Otroškega veselja na izletu ni zmotilo 
niti vreme, ki nam ta dan ni bilo ravno 
naklonjeno. Še naslednje dni so otroci z 
iskricami v očeh pripovedovali, kako so 
zvijali svojo svečko iz čebeljega voska, 
kako dober je bil med, ki so ga okušali, 
pa pisan čebelnjak in račke so tudi videli.  

V ponedeljek, 3. 6. 2019, smo na igri-
šču vrtca imeli športno popoldne za vse 
otroke in starše za program Mali sonček 
in hkrati zaključek tega šolskega leta. 
Zadovoljstvo, zaupanje v svoje gibalne 

sposobnosti in veselje na obrazih aktiv-
nih udeležencev športnega popoldneva 
so nam strokovnim delavkam to popol-

dne dokazali, da nas gibanje in pozitivna 
energija povezujeta.

Za aktivno sodelovanje na športnem 
popoldnevu in pri ostalih dejavnostih se 
otrokom in staršem strokovne delavke 
enote lepo zahvaljujemo!

Naš vrtec je prijeten, različnih in sve-
tlih barv, otroci se imajo v njem lepo in 
radi hodijo vanj.

Vida Kastelic za enoto Mojca 

Šmarje, kot ga vidijo otroci

V skupini Ježki (3-5 let), enota Pika, 
smo se lotili raziskovanja in odkrivanja 
Šmarja z okolico. Družina je primarna 
celica vsake družbe, pomembno je, da 
vrtec ohranja in krepi dobro povezavo 
z družinami vseh otrok. Dober, zaupen 
odnos se gradi postopoma, neusiljivo 
in na način, ki je blizu vsem deležnikom. 
Nekako takšno prepričanje naju je vodi-
lo k načrtovanju projekta Šmarje, kot ga 
vidijo otroci. 
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Učenke in učenci od 1. pa do 5. razreda šole so s svojimi mentoricami za rojstnodnevno 
praznovanje šole pripravili čudovit program.

Šmarje-Sap je kraj, ki nama kot stro-
kovnima delavkama, ni poznan, saj no-
bena izmed naju ne izhaja od tu. Je pa 
kraj še kako poznan otrokom, ki so se iz-
kazali kot dobri turistični vodiči. Vsak iz-
med otrok je naju in prijatelje iz skupine 
peljal na sprehod do njegove hiše. Otroci 
so bili ponosni, da so lahko pokazali svoj 
dom, pa čeprav smo se pred vhodnimi 
vrati le fotografirali. Pri nekaterih domo-
vih smo se, če so bili starši doma, tudi 
zadržali dlje časa in poigrali na igralih, 
travniku. Spotoma smo opazili veliko 
različnih reči in se dotaknili prometne 
varnosti, upoštevanja prometnih pred-

pisov, kot tudi tega, kaj je otrokom všeč 
v Šmarju in kaj si želijo.

K sodelovanju smo povabili tudi star-
še. Skupaj z otroki so izdelali svoj dom, 
hišo iz odpadnega materiala. Vabilu so 
se v dogovorjenem roku odzvale vse 
družine. Hišic se je nabralo veliko in 
odločili smo se, da pripravimo maketo 
Šmarja z okolico. V ta namen smo v vrt-
cu izdelovali še več manjših hiš, večje, 
otrokom pomembne zgradbe in detajle, 
ki jih otroci vidijo v Šmarju. V maju smo 
pripravili razstavo v Turenčku, ki je bila 
na ogled širši javnosti. Razstavili smo 
vse, o čemer smo se pogovarjali, in ve-

liko maketo.
Ob koncu bi se radi zahvalili staršem, 

ki so se odzvali najini prošnji in skupaj z 
otroki izdelali hiške ter se udeležili otvo-
ritve razstave. Hvala, da ste nama skozi 
celotno vrtčevsko leto stali ob strani in 
smo skupaj lahko izpeljali vse, kar smo si 
zastavili. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste si 
vzeli čas in si razstavo, v katero so otroci 
vložili veliko truda, ogledali. 

Tina Kocman in Nuša Erjavec (skupina Ježki, 
enota Pika, VVZ Kekec Grosuplje)

Nova Podružnična osnovna šola Žalna praznovala 10. rojstni dan

V četrtek, 6. junija 2019, je svoj 10. roj-
stni dan praznovala Podružnična osnov-
na šola Žalna. Še vedno mladostna, 
polna vedrine in veselja, s pravimi smer-
nicami in vrednotami, ki so: spoštovanje, 
prijateljstvo, sodelovanje, zaupanje, zna-
nje, narava, ustvarjalnost, solidarnost, 
domovina in odprtost.

10. obletnico Podružnične osnovne 
šole Žalna so s svojo prisotnostjo poča-
stili: poslanec Državnega zbora Repu-
blike Slovenije Janez Janša, župan Ob-
čine Grosuplje dr. Peter Verlič, direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar, 
ravnateljica Osnovne šole Louisa Ada-
miča Grosuplje Janja Zupančič, vodja 
Podružnične osnovne šole Žalna Stanka 
Erjavec, nekdanji župan Janez Lesjak, 
nekdanji ravnatelj šole Božidar Gabrijel, 
nekdanja vodja šole Meta Košir, predse-
dnica Krajevne skupnosti Žalna Danijela 
Pirman, predsednik Sveta staršev Matjaž 
Kušar, akademska kiparka Lučka Koščak 

in župnik Andrej Šink, ter se tako na pra-
znovanju pridružili učenkam in učencem 
te šole, njihovim staršem ter celotnemu 
kolektivu šole.

Ob tej priložnosti so zbrane nagovo-
rili: poslanec Janez Janša, župan dr. Pe-
ter Verlič, ravnateljica Janja Zupančič in 
vodja šole Stanka Erjavec.
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»10 let je zelo hitro minilo. Spominjam 
se, ko se je ta šola na novo otvarjala in 
ko smo tisti, ki smo hodili še v staro, obu-
jali spomine. V glavnem so lepi, saj slabe 
stvari pozabimo, dobre stvari pa si zapo-
mnimo. Spomini tako ostajajo lepi,« se je 
spominjal odprtja nove šole poslanec 
Janez Janša, ki se je takrat, pred 10 leti, 
12. septembra 2008, tega pomembnega 
dogodka za našo občino, posebej pa za 
žalski okoliš, udeležil tudi kot predsednik 
Vlade RS.

Danes, ko stojita na tem mestu nova 
šola in novo igrišče, pa se spominja, kako 
je bilo, ko je še sam obiskoval tisto staro 
šolo, ki je stala prav na tem mestu. Niso 
najbolj pogrešali lepih učilnic, pa zvez-
kov, ampak igrišča. Bilo je prašno, sploh 
po dežju tudi polno blata, a so kljub 
temu tam igrali nogomet, med dvema 
ognjema. Igrišče je bil tisti prostor, ki so 
ga imeli v okviru šolskega prostora naj-
raje.

Malo v šali pa nam je zaupal, da je 
imela ta šola takrat tudi eno slabo la-
stnost, to je lokacija. Njegova mama ga 
je namreč lahko iz kuhinjskega okna 
spremljala, kako je prihajal v šolo in kako 
odhajal, tako da se ni dalo nič zamujati. 

Seveda pa je to, da greš lahko v šolo peš, 
da je ta v naravi, tudi poseben privilegij. 
Še posebej zdaj, ko je šola nova, ko gre 
za lep objekt s telovadnico, ko se zanjo 
lepo skrbi. »Hvala vsem, ki dejansko v tem 
prostoru skrbite za našo prihodnost, tako 
učiteljem, vodstvu šole, kot tudi učencem,« 
je dejal ter dodal: »Ker se bliža konec šol-
skega leta, pa želim vsem, tako učenkam 
in učencem, učiteljem, učiteljicam, pa tudi 
staršem uspešen zaključek tega leta, naj-
mlajšim učencem pa vesele počitnice, ki 
naj trajajo in trajajo.«

»Čisto vsak 1. september, ko obiskujem 

šole, je na tej šoli ena posebna energija. 
Otroci, še prvošolčki, so nasmejani, kar je 
kar redkost, pa seveda starši, učiteljice, pa 
še z vrtca se pridružijo. In ta energija kar 
traja in traja,« je dejal župan dr. Peter 
Verlič ter nam povedal čudovito novico, 
da bomo že 19. junija, torej čez 14 dni, 
položili temeljni kamen za nov prizidek 
k Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosu-
plje, na Tovarniški, z 8 učilnicami in novo 
športno dvorano. »In dragi otroci, takrat, 
ko boste vi prišli tja, bo že zgrajena. In ne 
bo samo asfaltno igrišče, bo še pokrita 
dvorana. Iskrene čestitke za 10. rojstni dan 

Poslanec Janez Janša

Voditelj Jernej Brlan Voditeljica Tija Kastelec

Župan dr. Peter Verlič Ravnateljica Janja Zupančič Vodja šole Stanka Erjavec
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in srečno!« je dejal.
»Skupnost, njena vizija, modrost in moč 

so pred skoraj 15 leti botrovali pomembni 
odločitvi, da se mlademu rodu iz Žalne in 
okoliških vasi zagotovi kakovostne pogo-
je za učenje. Prevladala je previdnost in 
zgrajena je bila stavba z več učilnicami, 
kot jih je bilo takrat dejansko potrebnih,« 
je dejala ravnateljica Janja Zupančič in 
povedala, da je bila gradnja šole na is-
tem mestu, na katerem je stala prejšnja, 
zahteven organizacijski izziv, a zavzetost 
takratnega vodstva šole in občine je bila 
izjemna. Učenci so gostovali v Št. Juriju 
in v Grosupljem, gradnja pa je trajala 2 
leti. Medtem je leta 2007 sama prevzela 
vodenje Osnovne šole Louisa Adamiča 
Grosuplje. 1. septembra 2008 se je nato 
na znano lokacijo, a v moderno zgradbo 
vrnilo 86 učencev, učiteljice, kuharica in 
čistilke. 12 dni pozneje je sledila uradna 
otvoritev, ki je v Žalno privabila množico 
domačinov, bivših učencev, zaposlenih, 
dodaten pomen pa so dogodku pripisa-
li pomembni visoki gostje. Šola je bila v 
vsem svojem sijaju lepa, pisana, topla, 
kot je še danes. 

Šolo danes v 6 oddelkih obiskuje 130 
učencev. Streho si delijo tudi z vrtcem. 
»Hvala vsem, ki s šolo živite, jo negujete, 
spoštujete, ki se k njej vračate. Naj živi sreč-
no, še na mnoga leta,« je svoj govor skle-
nila ravnateljica ter  posebno zahvalo iz-
rekla dolgoletni vodji šole Stanki Erjavec 
in celotnemu kolektivu.

Tudi vodja šole Stanka Erjavec je 
povedala, da ji je otvoritev te nove šole 
ostala v zelo lepem spominu. Še enkrat 
se je od srca zahvalila vsem, ki so si pri-
zadevali, da so pred dobrimi 10 leti do-
bili novo, moderno šolsko stavbo in to 
športno dvorano, na katero so resnično 
ponosni. Hvala tudi ravnateljici, ki jih vsa 
leta spremlja in jim srčno stoji ob strani, 
jih bodri in se z njimi veseli vseh njihovih 
uspehov. In hvala vsem, ki so v preteklih 
10 letih hodili z njimi z roko v roki, in s 
svojim delom dodali kamenček v bogat 
in razgiban mozaik življenja te šole. Za 
njimi je namreč desetletje uspešnega 
dela in številnih projektov. »Prav je, da 
smo na dosežke ponosni in da nas nav-

dajajo z željo in voljo, da bo tako tudi v 
novem desetletju,« je še dejala in govor 
sklenila z besedami: »Pa srečno žalska 
šola tudi v drugem desetletju«.

Učenke in učenci od 1. pa do 5. ra-
zreda šole so s svojimi mentoricami za 
rojstnodnevno praznovanje šole pripra-
vili čudovit program, mi vsi pa smo tako 
lahko pokukali, kako zgleda v šoli danes. 
Prireditev, skozi katero sta nas popelja-
la učenca 5. razreda Jernej Brlan in Tija 
Kastelec, se je zaključila s šolsko himno, 
ki so jo zapeli kar vsi učenci in cel kolek-
tiv šole. Povemo naj še, da je bil ob prvi 
okrogli obletnici te šole izdan tudi zbor-
nik šole.

Jana Roštan

Projekt »UČILNICA NA PROSTEM« se za letošnje šolsko leto izteka

Ideja učilnice na prostem na PŠ Št. Ju-
rij se je uresničila. V vseh treh delovnih 
sobotah smo ustvarili majhno mlako, 
vrtiček z zelišči in rožami, bivališča za 
žuželke, glasbila iz naravnih materialov 
in kotičke za počitek ali branje. Vsako 
delovno soboto smo pridno delali in 
ustvarjali. Tudi starši so nam veliko po-
magali, saj so prinesli ogromno potreb-
nih materialov. Učiteljice so nam dajale 
spodbudo, nam pomagale in vse organi-
zirale. Končni izdelek nam je zelo dobro 
uspel in vsi smo ponosni nanj.

V učilnici na prostem lahko telovadi-
mo, se sproščamo, opazujemo naravo, 
se igramo in uživamo. Ta kotiček je za to, 
da počneš, kar si želiš. Gotovo ga bomo  
sčasoma še nadgradili. Ideje že zbiramo.

Zbrali sva tudi nekaj mnenj sodelu-
jočih.

Intervju z učiteljico Natašo
V: Kaj vam je v učilnici na prostem naj-

bolj všeč?   O: Najbolj mi je všeč mlaka.

V: Ali mislite, da bi lahko še kaj dodali?   
O: Zagotovo bomo še kaj izboljšali.

V: Katera delovna sobota vam je bila 
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Zlato priznanje za OPZ Št. Jurij

najbolj všeč?  O: Všeč so mi bile vse de-
lovne sobote.

Intervju z učenko Tjašo
V: Kakšna se ti zdi učilnica na pro-

stem?   O: Zdi se mi zelo uporabna.
V: Kateri izdelek se ti zdi najbolj izvi-

ren?  O: Najbolj izviren je del s storži in 
klopcami.

V: Na kaj si  pri učilnici na prostem naj-
bolj ponosna?  O: Najbolj sem ponosna 
na mlako.

Učenki Tajda in Lara Ferk, PŠ Št. Jurij

Letošnje šolsko leto je bilo za pevce 
Otroškega pevskega zbora Št. Jurij nepo-
zabno. Za nami je kar nekaj nastopov na 
šolskih in izvenšolskih prireditvah. Vsako 

leto, ko obeležujemo začetek pomladi in 
obletnico rojstva Louisa Adamiča, radi 
nastopamo na tradicionalni dobrodelni 
prireditvi Od pomladi do pomladi. Še po-

sebej dobro si bomo zapomnili letošnji 
nastop na območni reviji v Grosupljem, 
kjer smo se med konkurenco uspeli uvr-
stiti na regijsko tekmovanje, ki je pote-
kalo v Cerkljah na Gorenjskem. V sredo, 
15. 5. 2019, so iz otroških ust zadonele tri 
pesmi tako uglašeno in prepričljivo, da 
smo osvojili zlato priznanje. Zelo smo se 
ga razveselili.

Zdaj nas čaka še šolska zaključna pri-
reditev, na katero se že nestrpno pripra-
vljamo, da pokažemo vsem obiskoval-
cem, kako čudovito pojemo in kako pri 
tem uživamo.

Mentorica: Karmen Steklačič

OŠPP Brinje Grosuplje na specialni olimpijadi

Slogan specialnega olimpijskega gi-
banja se glasi: "Pustite mi zmagati, če 
pa ne morem zmagati, naj bom pogu-
men v svojem poskusu." To so dokazali 
tudi učenci OŠPP Brinje Grosuplje, ko so 
se 15. 5. 2019 udeležili 26. regijskih iger 
ljubljansko-dolenjske regije specialne 
olimpijade Slovenije.  

Na najhladnejši dan v maju je bilo v 
Športnem parku na Vrhniki zelo živah-
no. Organizatorja VDC Vrhnika – Idrija 
in OŠ Ivana Cankarja Vrhnika sta imela v 
težkih pogojih zahtevno in odgovorno 
nalogo. Tekmovalo je kar 340 udeležen-
cev. Tekmovalci so kljub dežju dali vse 
od sebe. Učenci naše šole so tekmovali 
v metu žogice, metu vorteksa ter teku 
na 200, 400 in 800 metrov. Z dobro vo-
ljo so tekli med kapljicami in premagali 
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dež. Luka, Primož, Urban, Jan, Džanan in 
Aljaž so se zelo potrudili in odlično zasto-
pali našo šolo. Po tekmovanju so dejali, 
da so z veseljem sodelovali na specialni 
olimpijadi, predvsem pa so bili vsi veseli 
medalj. Domov so prinesli vse medalje, 
zlato, srebrno, bronasto, in priznanje za 

4. mesto. Program specialne olimpijade 
ni namenjen le športu, ampak združuje 
športne, socialne in kulturne dejavnosti. 
Namenjen je razvoju psihofizičnih spo-
sobnosti, druženju in povezovanju med 
vsemi udeleženci. 

Čestitamo našim »specialcem« za so-

delovanje in dosežke, organizatorjem pa 
za odlično izvedbo tekmovanja. Takega 
dneva tudi deževno in mrzlo vreme ne 
more pokvariti.

Amalija Škerlj

Zaključek 15. akademskega leta Univerze za tretje življenjsko 
obdobje Grosuplje

V Mestni knjižnici Grosuplje je UTŽO 
Grosuplje v petek,  31. maja 2019, zaklju-
čila že 15. akademsko leto. Letos je našo 
zaključno slovesnost s svojim obiskom 
počastil župan Občine Grosuplje dr. Pe-
ter Verlič, zato smo ga prosili, da pozdra-
vi naš zbor. Pohvalil je raznovrstno delo 
UTŽO, ki skrbi, da v tretjem življenjskem 
obdobju ostanemo aktivni.

Spomnili smo se pokojnega etnologa 
dr. Borisa Kuharja. V Slovenskem etno-
grafskem muzeju so odprli razstavo fil-
mov in fotografij z naslovom Poklon dr. 
Borisu Kuharju, s katerimi so obudili spo-
min na našega občana in mentorja naše 
univerze.    

Vsako leto ob zaključku akademske-
ga leta vodja univerze Andreja Smolič 
analizira delo mentorjev, animatorjev in 
skupin, ki delujejo v okviru UTŽO.  Letos 
je naša UTŽO v navezi z Mestno knjižni-
co Grosuplje, šolami in Občino Grosuplje 
dosegla nekaj opaznih rezultatov.  

Literarno-recitacijska skupina v okvi-
ru UTŽO Grosuplje pripravlja literarni 
del koncertov Barve glasbe in besede in 
nastopa na mnogih prireditvah v okviru 
tretje univerze, tudi na tej prireditvi. Po 
številu je sicer majhna, a intelektualno in 
umetniško izredno močna, je povedala 

Katja Bricelj. Za koncerte Barve glasbe 
in besede je Mestna knjižnica Grosuplje 
23. novembra 2018 prejela priznanje za 
inovativno poseben projekt za odrasle, 
ki nadgrajuje delo knjižnice.

UTŽO Grosuplje je sodelovala tudi 
na 5. mednarodnem festivalu znanja in 
kulture starejših v Domžalah. Predstavili 
smo projekt Naše kapelice. 

Izpostavili so še medgeneracijsko so-
delovanje naših članov. Katja Bricelj je 
napisala dve pravljici, osnovnošolka Kla-
ra Maver pa ju je ilustrirala in skupaj sta 
izdali s pomočjo UTŽO Grosuplje knji-
žico Beli zajček. Razstavo slik in stripa v 
knjižnici pa sta naslovili Likovno ustvar-
janje v srednjem veku.  

Medgeneracijsko sodelovanje z bra-
njem knjig in razgovorom o prebranih 
delih poteka že nekaj let z učenci OŠ 
Louisa Adamiča. Pod pokroviteljstvom 
Mestne knjižnice Grosuplje in v sodelo-
vanju z UTŽO deluje bralni klub Beremo 
ob kmečki peči. Letos smo za skupno 
branje izbrali mladinski roman pisatelji-
ce domačinke Olge Pege Kunstelj Silve-
strski večer. 

Bralni klub Beremo ob kmečki peči v 
sodelovanju z Mestno knjižnico Grosu-
plje deluje na področju bralne kulture 
in bralne pismenosti. Občina Grosuplje 
je 3. decembra 2018 dobila naziv Obči-
na Grosuplje – branju prijazna občina in 
naša UTŽO bo še naprej sodelovala tudi 
v tem projektu.

V Domžalah se je naša univerza izpo-
stavila še z edinstvenim projektom, ki 
ga je predstavil Tone Pelko. Prostovolj-
ci Dora Adamič, Tone Pelko in Milojka 
Stanič pomagajo učencev OŠ Brinje pri 
premagovanju jezikovnih in drugih uč-
nih težav. 

Animatorji so letos prejeli knjigo Čri-
ček v daljavi je pesem zapel, zbirko otro-
ških pesmi zborovodkinje našega MePZ 
U3 Gabrijele Cedilnik, ki jo je ilustrirala 
naša članica Karmina Zadnik.  

Z našimi likovnimi ustvarjalci in nji-
hovima mentoricama se srečujemo na 
številnih  razstavah, ki jih postavljajo po 
različnih grosupeljskih javnih ustanovah 
skozi vse leto. V prostorih Mestne knji-
žnice Grosuplje so letošnjo razstavo na-
slovili Zorenje likovnika.  
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Projekt izmenjave s Francijo na Osnovni šoli Louisa Adamiča

Meseca maja se je na Osnovni šoli 
Louisa Adamiča končal večmesečni pro-
jekt izmenjave s Francijo. Projekt s šolo 
Collège Saint Julien iz slikovitega fran-
coskega mesta Le Mans, pri katerem je 
sodelovalo 20 slovenskih in prav toliko 
francoskih učencev, je tokrat potekal v 
znamenju čebel. Slovenci smo vendar-
le znani kot velik čebelarski narod, ki je 
dosegel, da je OZN lani 20. maj razglasil 
za svetovni dan čebel, pa tudi v Franciji 
se vedno bolj zavedajo pomena teh pri-
dnih opraševalk in hudih posledic, ki bi 
jih imelo njihovo izumrtje. 

Že v času obiska naših francoskih 
partnerjev v Sloveniji konec marca smo 
se zato pridno izobraževali o čebelah in 
čebelarski tradiciji na naših tleh. Ogledali 

smo si Čebelarski muzej v Radovljici, kjer 
smo spoznavali zgodovinske razloge 
za bogato tradicijo slovenskega čebe-
larstva, v Čebelarskem centru v Lescah 
smo si pobliže ogledali tipičen slovenski 
čebelnjak,  v bližnjem Logu pod vasjo 
Cerovo pa smo izvedeli še več o čebelah 
in njihovem življenju. Prav tako smo iz-
delovali svečke iz čebeljega voska, pekli 
medenjake in se preizkusili v slikanju na 
panjske končnice. S projektom smo na-
daljevali med 14. ter 21. majem, ko smo 
se v Francijo odpravili mi. V Le Mansu 
smo spoznali francoski način čebelar-
jenja: nadeli smo si čebelarske zaščitne 
obleke, si čebele ogledali v njihovem ti-
pičnem panju, naučili smo se iz satja pri-
dobivati med, nato pa smo v šoli pošte-

no zavihali rokave in v učilnici za tehniko 
izdelali še svoj lasten panj. Tega smo 
bližnjemu krajinskemu parku Arche de la 
Nature predali v rabo 20. maja, ravno na 
svetovni dan čebel. Francoski panj, okra-
šen s slovensko panjsko končnico, ki jo 
je naša učenka naslikala že dober mesec 
prej, bo sprejel svojo prvo kolonijo čebel 
še to leto in tako bo kmalu začel prispe-
vati k lepši prihodnosti.

Na naš ličen izdelek smo vsi udeleženi 
zelo ponosni. Izmenjava bo vsem ostala 
v lepem spominu, ne zgolj zaradi vseh 
pridobljenih izkušenj in znanj, pač pa 
predvsem zaradi mnogih prijateljstev, ki 
smo jih sklenili na tej poti.

Nina Jerončič, Lea Lenart

Fotografi z mentorjem Francijem Zor-
kom so razstavili svoje najboljše in izbra-
ne posnetke v dvorani Mestne knjižnice 
Grosuplje. Tema letošnje razstave je Uje-
ti trenutek. 

Na zaključni slovesnosti je pel naš 
MePZ U3, ki ga vodita zborovodkinja Ga-
brijela Cedilnik in korepetitor Primož Ce-
dilnik. A cappella smo zapeli Avsenikovo 
Lepe ste ve, Karavanke, ob spremljavi 
harmonike, ki jo je igral Primož Cedil-
nik, pa še En vetrič je pihal in na koncu 
grosupeljsko himno profesorja Edvarda 
Adamiča. Solo sta pela basist Tine Zibel-
nik in tenorist Tone Zalar.

Za posebno presenečenje je poskrbel 
profesor Adamič, ki je Gabrijeli Cedilnik 

podaril uglasbene njene pesmi iz zbirke 
Čriček v daljavi je pesem zapel.

Ob koncu 15. študijskega leta smo 
se zahvalili še naši »rektorici« Andreji 
Smolič in njeni pomočnici Dori Adamič. 
Obe se trudita, da univerza kot društvo 
deluje kot dobro namazan stroj, da ima-
jo študijske skupine prostore, kjer pote-
kajo predavanja, kar je vsako leto težje 
zagotoviti, preskrbita denarna sredstva  
za posebne projekte, iščeta mentorje in 
animatorje za nove študijske smeri in 
sploh skrbita, da vse teče, kot je treba, in 
da se vsi dobro počutimo v svojih študij-
skih skupinah.  

Marija Samec
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Koncert ob 10. obletnici Ženske vokalne skupine Brinke 

V soboto, 11. maja 2019, je v avli 
Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje 
na 10. celovečernem koncertu nastopila 
Ženska vokalna skupina Brinke. Koncer-
ta so se udeležili številni prijatelji njiho-
vega petja, med njimi: župan Občine 
Grosuplje dr. Peter Verlič, župan Občine 
Ig Janez Cimperman, evropski poslanec 
Lojze Peterle, njegov asistent Andrej 
Černigoj, predsednica Zveze prijateljev 
mladine Ljubljana Moste Polje Anita 
Ogulin, direktorica Univerze za tretje 
življenjsko obdobje Grosuplje Andreja 
Smolič in direktorica Mestne knjižnice 
Grosuplje Roža Kek.

Župan dr. Peter Verlič je s svojim 
voščilom Brinkam ob njihovem jubileju, 
10-letnem ustvarjanju, koncert tudi ura-
dno odprl. »Drage Brinke, res ste zvezde 
in zvezdnice,« je dejal ter povedal, da so 
s svojim čudovitim petjem, dobro vo-
ljo, pozitivno energijo prebudile občino 
Grosuplje in jo z nastopi na mnogih do-
godkih, z mnogimi koncerti polepšale. 
»Od srca iskrena hvala za vse to. In iskrene 
čestitke. Ter seveda še veliko veliko uspe-
šnih koncertov in še veliko veliko let mu-
ziciranja ter pesmi in petja,« jim je zaželel 
ter še enkrat iskreno čestital.

»Resje že cvete« je bila prva pesem, 
ki so nam jo zapele. Prav s to pesmijo so 
Brinke začele  svoj prvi koncert leta 2009.

In kako se je vse skupaj pravzaprav 
začelo? Bilo je leta 2009, ko sta se pred-
sednica zbora Jolanda Ravnikar in zbo-
rovodkinja Tina Vahčič, ki se sicer pozna-
ta že 20 let, obe spraševali, iskali, kaj bi 
si želeli novega. In padla je ideja, da bi 

ustanovili žensko pevsko skupino. 31. 
januar je bil tisti datum, ko so se dekleta 
dobila pod okriljem Kulturnega društva 
Šentjurski oktet, in rodile so se Brinke. 
Že meseca maja, torej natanko pred 10 
leti, so prvič nastopile. To je bilo v Mestni 
knjižnici Grosuplje, na fotografski razsta-
vi. Sprva je skupino sestavljalo 7 deklet, 
potem so prihajale nove, a nikoli jih ni 
bilo več kot 12, tako imajo namreč dolo-
čeno v statutu.

Ta večer pa so se tako s svojimi pesmi-
mi spominjale svojih lepih nastopov, še 
posebej tistih prav posebnih, našla se je 
tudi kakšna zares zanimiva prigoda, te 
prijetne in čudovite spomine pa so delile 
z vsemi nami.

Prijetno, glasbeno, kulturno obarvan 
večer pa je bil ravno prav zabaven in 
duhovit. Za to je poskrbel kar sam Peter 

Poles, ki je dogodek povezoval.
Predstavnica Javnega sklada RS za 

kulturne dejavnosti, Območne izpostave 
Ivančna Gorica, Nuša Čuček pa je Brin-
kam ob tej priložnosti podelila prizna-
nje za dolgoletno delo in posameznim 
pevkam še Gallusove značke, bronaste, 
srebrne in zlate. Podeljena je bila tudi ča-
stna Gallusova značka, ki jo je prejela Bi-
serka Jakopin. Jolanda Ravnikar, Marinka 
Vahčič in Vida Šega so prejele priznanje 
za 30 let aktivnega delovanja na podro-
čju vokalne glasbe, jubilejno priznanje je 
prejela tudi Tina Vahčič.

Ob koncu koncerta so sledile še števil-
ne zahvale, da je bil ta koncert lahko za-
res odlično izpeljan, da je bilo za Brinke 
vseh teh 10 let preprosto uspešnih.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Koncert »VEČER POD ŠMARSKO LIPO«

V petek, 24. 5. 2019, ob 19. uri, smo 
bili priča že tradicionalnemu Večeru pod 
šmarsko lipo na trgu pred cerkvijo v or-
ganizaciji MoPZ Šmarje – Sap pod vod-
stvom zborovodkinje Tine Jerman. Letos 
smo se zbrali že četrto leto in k sreči nam 
je bilo naklonjeno tudi vreme, saj je bil 
lep majski večer. 

Večer smo poimenovali »Ko se prete-
klost sreča s sedanjostjo« Odločili smo 
se povezati tradicijo v obliki ljudskih pe-
smi s sodobnim časom, zato so bile vse 
skladbe ljudskega izvora, a večina v pri-
redbah. Preteklost, povezana s sedanjo-
stjo, se je odrazila v medgeneracijskem 
povezovanju med mladimi in starejšimi. 
Tako smo povabili najmlajše iz vrtca v 
Šmarju – Sapu, skupino »Zajčki«, da so 
pod vodstvom vzgojiteljic Maje Martinc 
in Neže Dolinšek Uštar zapeli ljudski 
»Moj očka ima konjička dva« in »Jaz pa 
pojdem na Gorenjsko«. Gostje večera so 
bili še MoPZ Štingl'c iz Borovnice pod 
vodstvom zborovodje Aleksandra Mil-
lerja, Cvet deklet Kristina, Doroteja in 
Veronika iz Borovnice ter kantavtorka, 

šansonjerka in tekstopiska Olga Weisba-
cher z Iga. Program je pripravila zboro-
vodkinja, povezovala sta ga Tina Jerman 
ter Ljubo Vilar. Program je bil pester in je 
navdušil številne poslušalce, ki so napol-
nili prireditveni prostor.

Po koncertu je sledil še družabni ve-
čer v dvorani Družbenega doma. Ob do-
brotah naših donatorjev Pekarne Grosu-
plje in Don Don, skupine Žito ter picerije 

Brajda in ob kozarčku rujnega je še dol-
go odmevala pesem. Zato se najlepše 
zahvaljujemo vsem donatorjem, Občini 
Grosuplje, Krajevni skupnosti Šmarje – 
Sap,  vsem nastopajočim in seveda naši 
zvesti publiki. Ob tej priliki vas že sedaj 
vabimo na 5. večer pod šmarsko lipo v 
prihodnjem letu.

Ljubo Vilar
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Dobrodelni koncert MoPZ Samorastnik pod Boštanjem
»Zakaj pa bi mladi ti fantje veseli ne peli in vriskali ne?«

Žalski Samorastniki smo v nedeljo, 2. 
junija 2019, organizirali že deveti zapo-
redni, skupaj pa kar 12. dobrodelni kon-
cert v cerkvi sv. Martina pod Boštanjem. 

Koncert smo začeli s sklopom zalju-
bljenih fantovskih pesmi in nadaljevali 
z izborom domovinskih pesmi. Del kon-
certa smo posvetili cerkvenim pesmim 
ter pesmim, ki opevajo ljubezen do do-
mače grude in kmečkih opravil. Zaključili 
smo z venčkom naših najbolj priljublje-
nih. 

Koncert so z mladostno energijo in 
ubranimi glasovi poživili naši zdaj že 
stalni gostje, Otroški pevski zbor sv. Lo-
vrenca iz Žalne, ki ga vodita Elizabeta 
Košir in Sara Oven. Samorastniki smo z 

Koncert Mihaelovih tamburašev v Grosupljem 

Mihaelovi tamburaši Kulturnega dru-
štva sv. Mihaela Grosuplje so imeli skupaj 
z Glasbenim društvom Tamburjaši iz Vi-
pave tamburaški koncert 26. maja 2019 
v Kulturnem domu v Grosupljem. Miha-
elove tamburaše sestavlja 14 članov, v 
okviru Društva se je skupina ustanovila 
konec leta 2014. Zadnje leto jih vodi štu-
dentka Glasbene akademije v Ljubljani, 
gospodična Anja Lavrenčič. Zaigrali so 
ljudske napeve in priredbe grške pesmi 
ter znanih slovenskih pesmi. 

Glasbeno društvo Tamburjaši iz Vi-
pave pa je dopolnilo desetletje svojega 
obstoja in ima več sekcij. Nastopili sta 
mlajša in mladinska skupina. Skupino je 

ustanovila in vodila mag. Vlasta Lokar 
Lavrenčič, zadnji dve leti jo vodi organi-
zacijsko, umetniško vodstvo pa je zadnji 
dve leti prevzela akademska  glasbenica, 
dirigentka, Mojca Lavrenčič. Z izvedbo 
različnih zvrsti nas je tamburaški orke-
ster popeljal na klasična glasbena dela, 
skupaj s solistko Gajo Sorč, sopranistko, 
ki je lansko leto magistrirala na Akade-
miji za glasbo v Ljubljani pri profesorici 
Barbari Jernejčič Fürst. Na opernem odru 
je debitirala v vlogi Hmeljske princese, 
aktivna pa je tudi na področju muzikala 
(Pepelka, Moje pesmi, moje sanje …). Je 
redna gostja različnih inštrumentalnih in 
vokalnih zasedb, prireja pa tudi samo-

stojne pevske recitale.
Na koncertu se je predstavila violon-

čelistka Vida Furlan s skladbo Oblivion 
Astorja Piazzolle, v priredbi Dražena Var-
ge.

Za konec so Tamburjaši in Mihaelovi 
tamburaši skupaj izvedli ljudske in  že 
skoraj ponarodele pesmi: Golovrška 
polka, Slovenija, od kod lepote tvoje, Na 
vasi. 

Spored sta povezovala Vera Šparovec 
in Klemen Starc.

Poslušalci smo jih nagradili z dolgo-
trajnim ploskanjem, saj so nam priredili 
lep in bogat večer.

Milena Nagelj
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Ves v cvetju smehljal se je maj – koncert Avsenikovih pesmi 

Dirigentka Gabrijela Cedilnik in kore-
petitor Primož Cedilnik vodita dva pev-
ska zbora: ŽePZ Harmonija iz Ivančne 
Gorice in MePZ U3, UTŽO Grosuplje. Od 
vsega začetka oba zbora organizirata 
skupne nastope in druženja. Skupaj smo 
nastopili s pesmimi o vinu in veselju Iz 
zemlje gre v trsek, skupaj smo povezali 
venček ljubezenskih, vojaških in vaso-
valskih pesmi pod naslovom Sva pevala, 
sva vriskala. Obiskujemo koncerte drug 
drugega in se družimo ter ustvarjamo 
prijateljske povezave med zboroma. 

V mesecu maju je ŽePZ Harmonija 
povabil grosupeljski MePZ U3 k sodelo-
vanju na koncertu Avsenikovih pesmi. 
Dirigentka je izbrala pesmi za vsak zbor 
posebej, skupne pesmi, določila pesmi, 
ki jih bodo peli solisti. Sledile so vaje, 
vsak zbor posebej, vaje s solisti, skupne 
vaje. V nedeljo, 19. maja 2019, ob 18. uri, 
v Kulturnem domu Stična, pa smo zapeli 
pred polno dvorano ljubiteljev zboro-
vskega petja in Avsenikove glasbe.

Koncert je v imenu župana občine 
Ivančna Gorica pozdravil podžupan 
Tomaž Smole. Najprej je nastopil ŽePZ 
Harmonija. Iz prve pesmi Reci le, zakaj? 
je dirigentka izbrala naslov koncerta. 
Vsebinsko so si pesmi sledile od obču-

dovanja narave, ki kar kliče po ljubezni, o 
prvi zaljubljenosti, ki ni vedno srečna in 
kdaj pripelje tudi do ločitve in čakanja na 
vrnitev ljubljene osebe. Vendar, če se vse 
srečno konča, se zaljubljenost okrona z 
zakonom. Pridejo otroci in skrb zanje. 
Toda otroci rastejo, odhajajo, pohajajo 
po zelenih tratah in planinah. In življenj-
ski krog se ponovi. Za konec smo zapeli 
še nekaj domoljubnih pesmi. 

Poseben ton koncerta so obarvali soli-
sti: tenorist Tone Zalar, basist Tine Zibel-
nik in sopranistka Ivica Kocjan Anderlič. 

Pesem Pastirček pa je na klarinetu pope-
strila Sara Mulh.

Skoraj uro in pol trajajoči koncert je 
zanimivo in duhovito povezovala Urška 
Petek. Zbora je na harmoniki spremljal 
Primož Cedilnik. Snemalec Brane Petro-
vič, tudi sam pevec, je nastop posnel. Po 
koncertu je sledilo druženje in spontano 
prepevanje obeh zborov in obiskoval-
cev, ki se še dolgo ni umirilo. 

Marija Samec

njimi združili moči v skupni pesmi. 
Obiskali pa so nas naši pevski prija-

telji, Mešani pevski zbor Krka, ki ga vodi 
energična Mojca Zajc. Predstavili so se s 
cerkvenim in posvetnim repertoarjem in 
ter s svojo uglašenostjo poželi navduše-
nje poslušalcev. 

Kot je že lepa navada, je koncert v za-
okroženo celoto povezala naša zvesta 
sodelavka Maja Zajc Kalar. 

Kulturno popoldne smo sklenili z 
druženjem ob številnih okusnih in lično 
pripravljenih dobrotah izpod rok samo-
rastniških dam ter odličnih sponzorjev. 

Poleg omenjenih gre posebna zahva-
la za pomoč pri organizaciji tudi: Občini 
Grosuplje, ZKD Grosuplje, Slaščičarstvu 
in pekarstvu Brodnik, Pekarni Grosuplje 
– skupini DON DON, Pekarni Evropa, 
Šmarje - Sap, Pekarni Pečjak, Škofljica, 
Dobrote z vasi - Boštanj, Dragu in Mileni 
Oven, Gostilni Vodičar, Piceriji Kovačija, 
Cvetličarni Suzana, Vrtnarstvu Frbežar, 
podjetjem: TICCOPI, Avtotransporti Ka-
stelec, PARTNER GRAF zelena tiskarna, 

PIL-REMAG, Računovodstvo Vida Ho-
čevar Kastelic, Lestetik, Velika Loka, Go-
stinska oprema Kastelic, Klimatizacija 
Štrubelj, Asfaltiranje in gradbena dela 
Kogovšek, Avtoprevozništvo in TGM 
Tone Javornik, Radio Zeleni val, PGD 
Veliko Mlačevo, KS Mlačevo, Branetu Pe-
troviču (snemanje), Mihu Zajcu (fotogra-
firanje), Župniji Žalna in župniku Andreju 

Šinku ter Mariji Kastelic.
MoPZ Samorastnik se iskreno zahva-

ljuje vsem, ki ste darovali svoj čas in 
dobro voljo, hvala za nesebične prosto-
voljne prispevke - za družino v stiski smo 
zbrali okroglih 1000 €. 

Mojca Hribar, foto: Miha Zajec                                                                                                
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Zaključni koncert Glasbene šole Emil Adamič, enota Šmarje – Sap
Premierni nastop Otroškega pihalnega orkestra

Pravimo, da se leta približno enako 
odvijajo in da je letnemu časa primerna 
tudi garderoba ljudi. A če bi letos priča-
kovali zaključni nastop učencev Glasbe-
ne šole Emil Adamič, enote Šmarje – Sap, 
v skoraj  poletnih opravi, bi ga pričakali 
precej kasneje. V ponedeljek, 27. maja, 
so v OŠ Šmarje - Sap pokazali skozi leto 
pridobljeno znanje in s svojim nastopom 
dokazali, da se z veliko truda in vztraj-
nosti premika tudi gore. Za vsakega od 
učencev predstavlja njegova glasbena 
pot svojevrsten izziv, z veliko vzponi in 
padci, z novimi prijemi, ritmi. Vse se po-
plača na nastopu ali vsaj po nastopu ob 
prigrizku in osvežilu.

Letošnji nastop je postregel z daljšim 
programom kot prejšnja leta, saj je kar 
nekaj učencev že v tretjem letu šolanja, 
torej od samega začetka poučevanja v 
Šmarju – Sapu. Predstavili so se posame-
zni komorni sestavi, do vrhunca koncer-
ta pa nas je skozi zgodovine godbe v ve-
znem besedilu popeljala Meta Zoran. Ob 
koncu koncerta se je namreč premierno 

predstavil Otroški pihalni orkester Glas-
bene šole Emil Adamič, ki ga sestavljajo 
učenci enot Šmarje – Sap in Ig.  Čeprav 
so z delom zares začeli šele po novem 
letu, so se predstavili v izvrstni luči. Orke-
ster, ki ga sestavljajo mladi in tudi mla-
di po srcu, a vsi učenci glasbene šole, je 

postregel s kar zahtevnim programom 
za svoj prvi nastop in z veliko mladostne 
energije. Ta jih bo zagotovo spremljala 
še naprej, saj imajo že začrtan program 
za naslednje šolsko leto. 

Janez Dolinar, GŠEA

Koncert ob 16-letnici zbora ArtVoicess Glasbene šole Grosuplje

''Si moj izvor moči. Si moč, ki me oživi. 
Roke dvigujem, ko te ves slavim.''

Izsek je iz refrena pesmi Total Praise 
(Popolno slavljenje), ki je stalnica naših 
koncertov. Člani zbora ArtVoicess smo v 
petek, 31. 5. 2019, z velikim koncertom v 
avli Osnovne šole Louisa Adamiča obe-
ležili 16 let delovanja. Skupaj z glasbe-
nimi gosti smo izvedli raznolik program 
od gospela, sakrala, jazza in popa, z 
najbolj udarnimi napevi, ki so zaznamo-
vali vsa ta leta, odkar prepevamo širom 
Slovenije in zunaj meja naše države. 
Koncerta ne bi mogli izvesti brez naših 
glasbenih gostov: Gregor Ftičar – klavir, 
Peter Smrdel – bas, Žiga Smrdel – bobni 
in Žiga Rojec – beatbox. Za ozvočenje 
je poskrbel Borut Antončič, znova pa je 
svojo opremo posodil naš zvesti spre-
mljevalec in prijatelj Franci Zrnec. Za-
hvala gre Glasbeni šoli Grosuplje na čelu 
z ravnateljem Deanom T. Zavašnikom, 
za vso podporo in prostor, namenjen 
ustvarjalnosti. Hvala Branetu in Urošu 
Petroviču za snemanje, da bo naš dogo-

dek ovekovečen v video obliki.
Ni pa v teh dneh praznoval le zbor, 

ampak smo se spomnili tudi okrogle 
obletnice Irene Vidic, alfe in omege Ar-
tVoicess, ki je najbolj ''kriva'' za vsa glas-
bena popotovanja in doživetja v teh 16 
letih. Irena, še enkrat velika zahvala za 
vse, kar si dala in daješ v naš zbor!

Za konec gre zahvala našim zvestim 
poslušalcem in gledalcem, na čelu z dru-
žinskimi člani, ki nas ves ta čas podpirajo 
in vzpodbujajo. Vsi tisti, ki ste koncert za-
mudili, pa si ga lahko ogledate na You-
Tube na strani branepet.

Metod Hribar, zbor ArtVoicess
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Gostovanje ženskega pevskega zbora Biser na Kanarskih otokih: 
slab začetek, odličen konec

Končno je nastopil težko pričakova-
ni konec letošnjega aprila, ko smo se 
članice ŽPZ Biser, polne pričakovanj, v 
spremstvu našega zborovodje Fernanda 
Mejiasa, naših boljših polovic in nekatere 
tudi podmladka, odpravile  na letališče v 
Benetke. 

Dan se na žalost ni zaključil po priča-
kovanjih, saj nas je po štirih urah čakanja 
letalski prevoznik obvestil, da je let od-
povedan. Še sreča, da se pregovor: »Po 
dnevu se dan pozna,« pri nas ni uresničil. 
Po vseh peripetijah in organizacijskih te-
žavah nam je po skoraj 48-ih urah na poti 
le uspelo priti na Gran Canario, ki je bil 
naša prva destinacija. Odpovedan let je 
imel precej negativnih posledic, od utru-
jenosti, dodatnih stroškov, predvsem pa 
tega, da smo zamudile težko pričakova-
ni nastop v Las Palmasu, glavnem mestu 
otoka Gran Canaria. Po drugi strani nas 
je ta izkušnja neverjetno povezala, spod-
budila k sodelovanju, strpnosti, pomoči 
drug drugemu in solidarnosti, tako da je 
preostanek gostovanja potekal v res po-
zitivni energiji.

Končno smo pristali na Gran Canarii. 
Čisto drug svet. Otok vulkanskega izvo-
ra. Vse naokoli črnorjava kamnina. Nikjer 
nobene trave. Popolnoma drugačen ra-
stlinski svet: predvsem palme, kaktusi 
(od malih do velikih kot drevo). Pogled 
se mora kar malo privaditi. Ko smo ka-
sneje z avtobusom obvozili celoten otok, 
smo ugotovili, da je kot celina v malem. 
Na severu raste zelo bujno rastlinje. Tra-
va pa je samo tam, kjer zemljo redno za-
livajo. Kot smo izvedeli, pri njih ni bogat 

tisti, ki ima zemljo, ampak tisti, ki ima v 
posesti vodo, saj je pri njih redka dobrina 
in jo uporabijo tudi večkrat.

Podobno čudovita in raznolika je na-
rava na drugem otoku, ki smo ga obi-
skale, na otoku Tenerife: videli in kopali 
smo se na črnih peščenih plažah, obiskali 
nacionalni park z vulkanom El Teide, ki je 
s svojimi 3718 m najvišja gora v Španiji, 
obiskali bohoten in cvetoč Loro park s 
čudovitimi predstavami z orkami, delfi-
ni, pticami in drugimi živalmi, noreli po 
pravih puščavskih sipinah in še in še bi 
lahko naštevala.

Tenerife in Gran Canaria sta največja 
od  sedmih Kanarskih otokov, ki imajo 
skupaj 2,1 mio prebivalcev, od tega jih 
na dveh omenjenih živi več kot 60 od-
stotkov. Na Kanarske otoke smo prišle 
na povabilo naših gostiteljev. Na otoku 
Gran Canaria so nas v glavnem mestu 
gostili Coros Infantil y Juvenil de la OFGC 
(Otroški in mladinski zbor iz Filharmoni-
je Gran Canarie), pele pa naj bi v okviru 
glasbenega cikla "XXX Semana Santa 
Musical Gran Canaria" (Trideseta glasbe-
na Velika noč Gran Canaria) v Gabinete 
Literario de Las Palmas de Gran Cana-
ria. To je čudovita stara palača, kjer smo 
načrtovani koncert sicer z velikim obža-
lovanjem zamudile, smo si jo šle pa ka-
sneje ogledat in zapet nekaj pesmi v naši 
nesojeni dvorani. Nismo se mogle  upre-
ti in smo po obisku palače odpele pravi 
koncert na trgu pred njo ter tako prese-
netile in razveselile obiskovalce bližnjih 
restavracij in mimoidoče.

Tudi sicer petja na našem gostovanju 

ni manjkalo. Preizkusile smo akustiko v 
vsaki cerkvi, vsaki palači in na skoraj vsa-
kem trgu, ki smo ga obiskale. In tako smo 
vadile za naš koncert na otoku Tenerife, 
kamor smo prišle na povabilo zbora 
Coro Polifónico de la Universidad La 
Laguna (Večglasni zbor Univerze La 
Laguna), nastopale pa smo v Kristalni 
dvorani bivšega samostana Svetega 
Dominga v La Laguni. V polni dvorani 
so najprej čudovito odpeli nekaj pesmi 
naši gostitelji, potem pa predali oder 
nam. Naš program je bil pester: od pri-
redb slovenskih ljudskih pesmi, črnskih 
duhovnih, afriške do španske pesmi, ki 
smo se jo naučile v zahvalo našim go-
stiteljem. Naš Fernando je popolnoma 
»padel notri«, kot se reče, in nas tako po-
tegnil v svoj glasbeni svet, da smo posta-
le pravi glasbeni instrument v njegovih 
rokah. Očitno so to energijo začutili tudi 
poslušalci, ki so nas nagradili s stoječimi 
ovacijami, kar je seveda za vsakega pev-
ca prav posebno priznanje.

Pot nazaj je bila dolga, ampak na sre-
čo brez zapletov. Ostali so lepi spomini, 
mi pa polni novih vtisov in doživetij, ki se 
jih bomo ob ogledu slikovitih fotografij 
še dolgo spominjali. Naš počitek po go-
stovanju ni trajal dolgo, saj smo kmalu 
po prihodu domov kot gostje sodelova-
le na dobrodelnem koncertu za osebe z 
motnjami v razvoju v Črnučah in nada-
ljevale s pripravami na sodelovanje na 
mednarodnem pevskem tekmovanju, 
kamor odhajamo v začetku junija.

Petra Ravnik, ŽPZ Biser, foto: Marjan Skubic
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Na 3. maratonu folklornih skupin tudi člani folklorne skupine KD 
sv. Mihaela in Mihaelovi tamburaši

SVA PEVALA, SVA VRISKALA v Dolenjskih Toplicah

Člani folklorne skupine KD sv. 
Mihaela in Mihaelovi tamburaši so 
sodelovali na 3. maratonu folklor-
nih skupin na Vranskem. Dogodek 
je bil 25. 5. 2019 in je pritegnil veliko 
obiskovalcev. Nastop članov KD sv. 
Mihaela je bil nekaj posebnega za ta 
del Slovenije, saj je v programu pri-
kazal Zelenega Jurija, ki ga v teh kra-
jih redko vidijo.   

Milena Nagelj

V Dolenjskih Toplicah je MePZ U3, 
Univerze za tretje življenjsko obdobje 
Grosuplje, ki ga vodita zborovodkinja 
Gabrijela Cedilnik in korepetitor ter in-
štrumentalist Primož Cedilnik, nastopil 
lansko jesen z venčkom pesmi o vinu Iz 
zemlje gre v trsek. Nastop je organizira-
la Irma Antončič. Očitno smo navdušili 
zdraviliško publiko, da so nas 30. maja 
2019 znova povabili v goste. 

Zamisel za glasbeno-scenski nastop 
Sva pevala, sva vriskala, ki vključuje va-
sovalske, vojaške in ljubezenske pesmi, 
je naša zborovodkinja Gabrijela Cedilnik 
dolgo nosila v sebi. Zbirala je pesmi in 
jih povezovala v vsebinske venčke. Mla-
deniča, ki je dopolnil 18 let, sprejmejo 
fantje v svojo sredo s krstom. Šele potem 

lahko fant hodi vasovat. Komaj si izbere 
dekle, ga že cesar kliče k vojakom. Nekoč 
so vojsko služili celo življenje, potem pa 
se je vojaški rok skrajševal. Po vrnitvi iz 
vojaške službe si je fant izbral dekle, lju-
bezen pa prinaša tako radosti kot bole-
čine.

Da je večer uspel, so zaslužni vsi: 
članice in člani MePZ U3 Grosuplje, še 
posebej pa Gabrijela Cedilnik, avtorica 
scenarija in zborovodkinja, ki  je poleg 
skupinskih vaj z zborom, s solisti in sku-
pinami vadila še posebej, tudi na svojem 
domu, in Primož Cedilnik, korepetitor, ki 
je posebej pripravljal moški zbor, soliste 
in skupine, pel z njimi in ves večer spre-
mljal pevce in zbor na harmoniki. Solist-
ke so bile: Irma Antončič,  Mira Anžlovar, 

Marica Meglen, Anica Zalar, Jana Šeme 
in Marija Samec ter solista: Tine Zibelnik 
in Tone Zalar. Kot gostja je s svojim zvon-
kim sopranom polepšala naš nastop 
Ivica Kocjan Anderlič. V kvintetu so peli 
Tone Zalar, Lado Burgar, Karel Vidmar, 
Primož Cedilnik in Tine Zibelnik. Recitira-
la sta Tine Zibelnik in Ivo Puhar. Lojze Va-
tovec je slikovito zaigral fanta vasovalca.

Večer smo zaključili z dvema Avseni-
kovima skladbama Prijatelji, ostanimo 
prijatelji in Slovenija, od kod lepote tvo-
je. Po nastopu so nas navdušeni poslu-
šalci iz različnih koncev Slovenije vabili, 
naj pridemo nastopat v njihove kraje.

Marija Samec
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Ples v baletnem krilcu, na konicah pr-
stov, so sanje majhnih in velikih deklic. 
Lahkotni gibi telesa, glasba in baletni 
copatki vabijo v plesne dvorane malči-
ce, deklice, o baletu pa pogosto sanja-
jo tudi tisti, ki ostajajo mladi po srcu.  V 
Grosupljem nam je baletna šola Labod, 
pod strokovnim vodstvom Katarine Ju-
reš, ponudila priložnost stopiti v baletne 
copatke. Že tretje leto deklice različnih 
starosti obiskujejo več baletnih skupin. 
Prav tako se je oblikovala skupina od-
raslih, ki vsak teden pridno preizkušajo 
sposobnosti svojega telesa. Baletno dru-
štvo Labod sicer deluje v različnih vrtcih 
in šolah v okolici Ljubljane (Medvode, 
Trzin, Dob, Dol pri Ljubljani, Vrhnika, Bo-
rovnica in na Dolenjskem Šentrupert in 
Žužemberk). 

Za zaključek vadbene sezone so se 
male in velike plesalke pod strokovnim 
vodstvom svojih plesnih učiteljic 10. 
maja v Kulturnem domu v Grosupljem 
predstavile z baletno plesno predstavo 
BALETNA PEPELKA. Da bi bila predstava 
še boljša, so se šoli v Grosupljem pridru-
žile vrtčevske in šolske baletke iz Žu-
žemberka in Dvora. Navdihujoča plesna 
predstava, pod katero sta se podpisali 
ustvarjalki in koreografinji Lucija Baho-
vec in Katarina Jureš, je navdušila polno 
dvorano Kulturnega doma. Nastopajoči 
so s svojimi čutnimi estetskimi gibi gle-
dalce popeljali na čudovito plesno poto-
vanje. Skrbno izbrana glasba in domisel-
na zgodba sta dali predstavi piko na i. 

V vlogi Pepelke je blestela devetletna 
Sara Lili Kokalj Kokot. Ko je njena mama 
baletka (Mateja Jenič) odšla na plesno 
turnejo, je zanjo skrbela mačeha (Mate-
ja Kokalj Kokot). Njeni polsestri (Izabela 
Šulc in Lila Julija Grad) sta v zgodbi svoji 
baletni učiteljici (Lili Ločniškar) povzro-
čali nemalo preglavic.  Balet se je želela 
učiti tudi Pepelka, a ji mačeha tega ni do-
volila. Pepelka je vadila na skrivaj. Druž-
bo so ji delale miške in ptički (starejša 
vrtčevska skupina in skupina iz Dvora). 
Ko so poklicali dobro vilo (Ajda Predalič), 
je ta z drugimi dobrimi vilami  in zvezdi-
cami (mlajša vrtčevska skupina) Pepelki 
pričarala  baletno obleko in čisto prave 

baletne copatke. Pepelka je odšla na av-
dicijo v baletno šolo. Tam si je ogledala, 
kako vadijo druge male baletke (prva in 
druga baletna skupina). Srečala je odra-
sle baletke, ki so se predstavile z vajo ob 
drogu. Nad Pepelkinim baletnim nasto-
pom so bili seveda vsi navdušeni, a Pe-
pelka je morala pobegniti pred mačeho. 
Ker je v plesni šoli pozabila baletni copa-
tek, jo je iskala plesna učiteljica.  Baletni 
copatek nobeni od sester ni bil prav, 
zato je učiteljica želela, da ga obuje še 
Pepelka. Copatek ji je bil kot ulit. Mačeha 
in polsestri sta užaljeno odšli, Pepelka pa 
je bila sprejeta v baletno šolo. 

V predstavi niso uživali samo gledal-

Baletna Pepelka - edinstvena baletna predstava v Grosupljem
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Odprtje slikarske razstave učencev Slikarske šole Brine Torkar

V ponedeljek, 27. maja 2019, smo v 
Galeriji Mestne knjižnice Grosuplje od-
prli zaključno slikarsko razstavo učencev 
Slikarske šole Brine Torkar. Zbrane na 
dogodku je uvodoma pozdravila direk-
torica knjižnice Roža Kek, še poseben 
pozdrav je namenila županu dr. Petru 
Verliču, akademski slikarki Brini Torkar in 
seveda ustvarjalcem likovne umetnosti.

Povedala je, da se imajo v prostorih 
naše knjižnice vedno možnost s svojimi 
deli predstaviti naši domači ustvarjalci, 
poleg domačih avtorjev pa v prostorih 
knjižnice predstavljajo tudi uveljavljene 
avtorje iz slovenskega in širšega evrop-
skega, celo mednarodnega prostora. In 
ni le sama Galerija razstavni prostor, tudi 
ostali prostori knjižnice so neprestano 
zasedeni z različnimi ustvarjalci. »Likov-
na umetnost je tako v tem prostoru zažive-
la v polnem razmahu,« je dejala. Slikarska 
šola Brine Torkar letos v Mestni knjižnici 
Grosuplje  zaključuje svojo 2. sezono, 

tudi razstavo te šole tako odpirajo že 
drugič.

Župan dr. Peter Verlič se je ob tej 
priložnosti vsem razstavljavcem lepo 
zahvalil, da so s svojimi čudovitimi deli 
napolnili ta prostor knjižnice, kjer si jih 
bomo lahko ogledali. Prav tako se je za 
sodelovanje z našo občino lepo zahvalil 
njihovi mentorici Brini Torkar. Povedal 
pa je še, da se v Grosupljem obeta nova 
kulturna dvorana. »Prav zdaj gremo v eno 
smelo načrtovanje novega objekta, ki bo 
prepuščen kulturi, tudi ustvarjanju,« je 
dejal.

Akademska slikarka Brina Torkar se 
je županu dr. Petru Verliču in direktorici 
Roži Kek zahvalila za vso podporo, ker 
imata posluh za umetnike. Te šole sicer 
v Grosupljem ne bi bilo.

Sicer pa je povedala, da šola deluje že 
9 let, drugo leto v Grosupljem. Vizija in 
želja šole pa je, da bi se lahko razširila po 
vsej Sloveniji. »Likovno znanje lahko do-

bimo marsikje in predvsem volja, veselje, 
želja, vztrajnost, predanost posameznika 
je tisto, da lahko nekaj zraste, ker je slikar-
ski proces v tem današnjem času še vedno 
nekaj zelo počasnega. A menim, da je 
ravno tukaj naša prednost in tudi potreba 
človeštva nasploh, da nas nekaj, kot je sli-
kanje, malo ustavi, da nam pomaga ostriti 
naše oko, naše čute, da nam pomaga, da 
si prisluhnemo,« je še dejala. Vsem, ki so 
uspešno zaključili šolanje in se v knjižni-
ci predstavljajo s svojimi deli, je podelila 
diplome.

Slikanje se lepo prepleta z glasbo. 
Ob odprtju razstave sta nam tako nekaj 
glasbe pričarali Sabina Benedik in Klara 
Gruden.   

Razstavo pa si lahko v Galeriji Mestne 
knjižnice Grosuplje ogledamo vsak dan 
v času odprtosti knjižnice.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

ci. Pravo vznemirjenje in pričakovanje je 
bilo za odrom. Tu so se povezale gene-
racije. Vsepovsod polno ptičkov, mišk, 
zvezdic, vmes pa dobre vile, majhne in 
velike baletke in seveda mala Pepelka, 
ki je urno menjala kostume in bila za 
nastop vedno pravočasno pripravljena. 
Kljub velikemu številu nastopajočih, bilo 
nas je kar 38, je vse teklo kot po maslu. 

Vsaka baletka je vedela, kje mora biti in 
kdaj bo prišel njen trenutek. Vse niti sta v 
rokah držali baletni pedagoginji Katarina 
Jureš in Lucija Bahovec s svojimi sode-
lavkami (Tina Pšag, Pina Kopač Maletič, 
Maruša Peklaj, Larisa Počič in Tamara 
Mihalič). S spretnim prepletanjem smo 
skupaj pričarali nepozabno predsta-
vo.  Gledalci so nastopajoče nagradili z 

gromkim aplavzom. V dvorani je pritekla 
marsikatera solza sreče, občudovanja, 
navdušenja. Tudi nastopajoče smo do-
mov odšle s čudovitimi občutki. 

Katka, ob tej priložnosti se ti vsi na-
stopajoči za nepozabno izkušnjo iz srca 
zahvaljujemo. 

Majda Primec
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Iz Zveze kulturnih društev Grosuplje

ZGODILO SE JE…

Nastop na regijski reviji plesnih skupin – 
Preplesavanje 2019

Območnega srečanja plesnih ustvarjalcev JSKD RS OI 
Ljubljana sta se udeležili tudi naši skupini TeGIBlo 3 in 5 
KD Teater Grosuplje. Srečanje je potekalo 6. maja 2019 v 
dvorani Španskih borcev v Ljubljani.

Na območnem srečanju sta bili izbrani obe skupini za 
Regijsko srečanje plesnih ustvarjalcev Osrednje Sloveni-
je: skupina TeGIBlo 3, pod mentorstvom in koreografijo 
Tini Rozman ter skupina TeGIBlo 5 pod mentorstvom in 
koreografijo Alenke Herman.  

Regijsko srečanje plesnih ustvarjalcev Osrednje Sloveni-
je je potekalo 21. maja 2019 v Ljubljani v dvorani Španski 
borci. Na regijsko srečanje se je uvrstilo 42 skupin s preko 
355 nastopajočimi plesalci. Upamo na uvrstitev vsaj ene 
skupine na državno srečanje.

Vodja skupin TeGIBlo Ana Kastelec

Zaključna produkcija plesno baletnih skupin 
TeGIBlo KD Teater Grosuplje 2018/2019

Članice plesno-baletne skupine TeGIBlo KD Teater 
Grosuplje so izvedli zaključno produkcijo v torek, 4. junija 
2019, ob 18.00 uri, v Kulturnem domu Grosuplje. Program 
je bil izjemno bogat, saj so se plesalke zelo potrudile prika-
zati plese, ki so jih izvajale med letom na različnih srečanjih 
in prireditvah. 

V predstavi je nastopilo 15 plesalk, starih od pet do šti-
rinajst let, pod mentorstvom in koreografijo Tini Rozman, 
Alenke Herman ter vodje skupin Ane Kastelec. S tem za-
ključujemo še eno plesno leto, štirinajsto po vrsti. V vseh 
teh letih se je zvrstilo v naših skupinah preko 435 plesalk 
in plesalcev.

V septembru ponovno vpisujemo nove člane oz. člani-
ce, ki imajo željo po plesu in baletu, da se nam lahko pri-
družijo. Informacije so na internetni strani društva KD Te-
ater Grosuplje.

Ponovno snidenje napovedujemo v začetku novega 
šolskega leta, in sicer v drugi polovici   septembra 2019.

Vodja skupin Ana Kastelec

Tudi letos akcija »NVO gre v šolo« bo!

Že četrto leto organiziramo akcijo 
NVO gre v šolo, kjer lahko otroci na inte-
raktiven način spoznajo okoliške nevla-
dne organizacije. V tednu otroka bomo 
na določenih šolah organizirali dan de-
javnosti za otroke, ki bo potekal na isti 
način kot pouk, samo da bo vsebina dru-
gačna. Do sedaj je v akciji sodelovalo 18 
šol in več kot 160 nevladnih organizacij 
osrednjeslovenske regije. 

Namen akcije »NVO gre v šolo« je 
predstavitev nevladnih organizacij in 

njihovih dejavnosti, programov in pro-
jektov učencem in učiteljem, seznaniti 
učence z različnimi prostočasnimi dejav-
nostmi z možnostjo aktivnega vključe-
vanja v lokalno okolje ter vključitev de-

javnosti oziroma programov nevladnih 
organizacij v izvajanje šolskega učnega 
načrta. Na ta način spodbujamo med-
-sektorska sodelovanja, družbeno odgo-
vornost in krepimo razvoj celotne lokal-
ne skupnosti. 

Če se želite akciji pridružiti ali kaj več 
o njej izvedeti, nam pišite na info@con-
sulta.si ali pokličite telefonsko številko 
01/3209-484.

Nina Groboljšek
Arhiv Stičišča NVO osrednje Slovenije
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Poletni tabori preživetja v naravi za osnovnošolce

Študentski klub GROŠ se že pripravlja na poletje

Danes se otroci redko spontano dru-
žijo, še redkeje skupaj pohajajo po oko-
lici in raziskujejo  ribnik, travnik ali gozd. 
Nekdaj se starši sploh niso obremenje-
vali, kako in kje bodo otroci preživeli po-
čitnice, medtem ko bodo v času šolskih 
počitnic delali za ljubi kruh. Danes so v 
službah tudi stari starši, ki so nekdaj po-
skrbeli za varstvo; če so že v pokoju, si tu 
in tam tudi sami radi privoščijo počitni-
ce. Ko so vnuki že najstniki, jim družba 
starih staršev več ne zadostuje, raje ima-
jo družbo vrstnikov. Starši imamo zato 
pred poletnimi počitnicami prijetno dol-
žnost, da poskrbimo za čim bolj varne, 
prijetne in doživljajev polne počitnice. 

Tabori v gozdu, ki jih organiziramo v 
Natin svet - doživetja v naravi, temeljijo 
na načelih gozdne pedagogike. To je 
metoda vzgoje in izobraževanja, ki sku-
ša otrokom in mladostnikom približati 
naravo, še posebej gozd, s ciljem, da bi 
razvili pozitiven odnosa do nje, se v njej 

dobro počutili in jo v prostem času izbra-
li raje kot telefon ali računalnik. 

Za otroke in mlade bomo na naših 
poletnih taborih za osnovnošolce skr-
beli izkušeni voditelji.  In kaj bomo de-
lali? Predvsem bo poudarek na tehnikah 
preživetja v naravi (ognji, bivaki, vozli, 
vezavi, sledi in živali, orientacija, zelišča, 
drevesa, izdelava bakel, pletenje vrvi 
iz naravnih materialov, filtracija vode 
itd …), športne aktivnosti (nočne igre, 

pohodi, štafetne igre, odbojka, mali no-
gomet …), delavnice (ustvarjalne, raz-
iskovalne, eksperimentalne, tehnične, 
zabavne … ) in vodne igre. Udeleženi 
bodo pri pripravi hrane; čim več obrokov 
si bomo pripravili kar na ognju. Otroci 
bodo spali v šotorih, na manjšem  trav-
niku sredi gozda.

Vmes bo dovolj časa za druženje z 
vrstniki, prosto igro, osvežitev v vodi in 
krajši izlet. Ne pričakujte, da bodo do-
mov prišli čisti, zagotovo pa bodo zado-
voljni, sproščeni in polni novih doživetij. 
Verjamemo, da bodo hitro ugotovili, da 
gozd ponuja mnogo več zabave kot te-
levizija ali telefon.

Dobrodošli v Natin svet na Cerovo pri 
Grosupljem. Več informacij in prijavnico 
dobite na http://www.natin-svet.si in na 
naši FB strani Natin svet - doživetja v na-
ravi. Poskrbite za najboljše poletje vaše-
ga šolarja!

Ekipa Natin svet

Tudi letos je v Grosupljem in njegovi 
okolici potekal  Kolesarski maraton treh 
občin. Na lep sončen dan so se dogodka 
udeležili tudi naši člani in s tem poskrbeli 
za nekaj športno obarvanih uric.

Za razbremenitev med maturitetnim 
in izpitnim obdobjem pa smo poskrbeli 
GROŠ-evci, in sicer z dogodkom, na ka-
terem smo izvedeli veliko novega o du-
ševnem zdravju. Glavna tema je bil stres 
in preobremenjenost, s čimer se v dana-
šnjem času vse prepogosto spopadamo. 
Za zaključek prijetnega dogodka je sledi-
la še delavnica začetniške joge.

Poleg tega smo na začetku mese-
ca junija organizirali dogodek Karting 

z GROŠ-em, s čimer smo poskrbeli za 
manjšo obremenjenost in s tem za lažje 
obdobje učenja.

 Tudi za poletni čas že pridno pripra-
vljamo dogodke za vas. Zelo hitro se že 
približuje Festival ŠVIC, za katerega lah-
ko v času uradnih ur v našem klubu kupi-
te vstopnice. Ne pozabite, da pri nakupu 
prve vstopnice dobite članski popust! 

Ker pa se zavedamo, da smo mlade 
generacije po večini premalo aktivne, or-
ganiziramo v juliju zabavno in družabno 
planinarjenje. Lokacija ostaja še zavita v 
tančico skrivnosti, kmalu pa jo bomo raz-
krili preko naših socialnih omrežij, zato 
bodite pozorni!

Poleg razkritja lokacije za planinarje-
nje pa bodo na naših socialnih omrežjih 
kmalu razkrite podrobnejše informacije 
o našem poletnem pikniku, ki bo v go-
stišču Pr' Martinet, v Lučah. Ta zabavni 
dogodek bo vključeval turnir odbojke na 
mivki, vse skupaj pa bo popestrila dobra 
družba članov.

Več informacij o prihajajočih dogod-
kih lahko izveste na GROŠ-evih uradnih 
urah, ki potekajo v ponedeljek, sredo in 
petek, od 18.00 do 20.00, preko spleta na 
našem uradnem Facebook profilu ali na 
spletni strani www.klub-gros.com.

Groševcu ni nikoli dolgčas!
Neža Androjna, ŠK GROŠ
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Na praznovanju 2. svetovnega dne čebel tudi grosupeljski 
čebelarji

Merjenje krvnega sladkorja in tlaka ter obnovitev temeljnih 
postopkov oživljanja (TPO) na Polici

Čebelarsko društvo Grosuplje se je 
tudi letos odpravilo skupaj s Čebelar-
skimi društvi Stična, Krka, Zagradec in 
Trebnje na praznovanje 2. svetovnega 
dneva čebel, ki je potekalo v soboto, 18. 
5. 2019, na Ravnah na Koroškem. Ves čas 
vožnje je nekoliko deževalo, ko pa smo 
prispeli na Ravne na Koroškem, nas je 
pozdravilo toplo koroško sonce. Na pri-
zorišče smo prispeli dovolj zgodaj, da 
smo si pred samo prireditvijo lahko ogle-
dali ponudbo na stojnicah in poizkusili 
koroško medeno kulinariko. Organizator 
se je potrudil in vse je potekalo nemote-
no. Na praznovanju je številne čebelarje 
in druge obiskovalce nagovoril predse-
dnik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan 
Noč, ki je poudaril, da ima čebelarstvo 
kot kmetijska panoga v Sloveniji izjemen 
socialni pomen, saj nas čebela spremlja 
skozi vse življenje. V otroštvu nam je sim-
bol pridnosti, varčnosti in skrbi za druge, 
ko odrastemo, občudujemo njeno učin-
kovitost, socialni red in gospodarnost, 
ko človek dozoreva, pa je zanj koristno, 
da si poišče dodatna sidra, hobije, da se 
zanima še za kaj drugega kot za službo 

in vzdrževanje doma. Ena izmed takšnih 
dejavnosti, ki krepi duha in telo, je čebe-
larstvo, saj so čebele oz. skrb zanje naj-
boljše zdravilo za vse strese in tegobe, ki 
jih doživljamo zaradi zdajšnjega hitrega 
življenjskega tempa.

Polni prijetnih vtisov smo zapuščali 

Koroško in si že zastavili cilj, da se bomo 
udeležili tudi tretjega praznovanja pri-
hodnje leto, ki bo potekalo v Dolenjskih 
Toplicah. 

Naj medi!
Danijela Pirman

Na nedeljo Dobrega pastirja, 12. 5. 2019, ki letos sovpada z 
godom sv. Pankracija, je v Župniji Polica potekala delavnica pri-
kaza TPO ter meritve sladkorja in tlaka.

Po maši so člani ekipe prve pomoči Rdečega križa Grosuplje 
prikazali postopke TPO na lutki pri odraslem človeku ter do-
jenčku z uporabo AED. AED je na Polici 24 ur na dan dostopen 
na pročelju stavbe PGD Polica.                                                                                               

TPO izvajamo pri osebi, ki je nezavestna (neodzivna), ne 
diha oz. ne diha normalno in se ne premika. Če pri prizadetem 
opazimo občasne neučinkovite poskuse »lovljenja« sape, mo-
ramo posumiti, da je prišlo do srčnega zastoja in pričeti s TPO.

Znaki, kot so barva in temperatura kože ter širina zenic, nas 
lahko zavedejo in predstavljajo vzporedne znake srčnega za-
stoja. Temeljni postopki oživljanja vključujejo zgodnjo prepo-
znavo stanj, ki lahko hitro privedejo do nenadne smrti, klic na 
tel. 112, izvajanje zunanje masaže srca in umetnega dihanja, 
uporabo avtomatičnega defibrilatorja ter ukrepanje pri zapori 
dihalne poti s tujkom.

Poleg tega so prikazali še postopke v primeru zadušitve. 
Prostovoljke Rdečega križa Grosuplje pa so v prostorih Župnije 
Polica izvedle meritve sladkorja in tlaka. Obeh aktivnosti se je 

udeležilo veliko krajanov in drugih obiskovalcev.
Zahvala gre Rdečemu križu Grosuplje, Župniji Polica in vsem 

ostalim, ki so na kakršen koli način pomagali.

Jan Einspieler, tajnik KS Polica
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Srečanje osnovnošolskih krožkov prve pomoči

V letošnjem šolskem letu se veselimo 
razcveta krožkov prve pomoči, ki pod 
vodstvom prizadevnih mentoric delu-
jejo kar na petih osnovnih šolah našega 
območja. S pomočjo naših predavate-
ljev in članov ekip prve pomoči smo na 
Podružnični OŠ Polica 24. 4. 2019 po-
poldne pripravili srečanje vseh članov 
krožkov prve pomoči. Najprej so učenci 
teoretično znanje nadgradili s praktični-
mi vajami na lutki z uporabo defibrilator-
ja. V drugem delu pa so reševali različne 
naloge iz kviza prve pomoči in tudi na ta 
način obnovili in dopolnili že med letom 

pridobljeno znanje. Odzivi učencev in 
mentoric so bili zelo pozitivni, zato upa-
mo, da bomo taka srečanja lahko izvedli 
tudi v naslednjih letih. Zahvaljujemo se 
gostiteljem, ravnateljici OŠ Brinje Nataliji 
Kotar in vsem sodelujočim. Za ilustracijo 
pa objavljamo vtise učenke Zale iz 5. ra-
zreda s Police, kjer delujeta kar dve sku-
pini krožka PP:

V četrtek, 25. 4. 2019, je potekalo sre-
čanje članov krožkov prve pomoči. Bilo 
je zelo zabavno. Prišli so učenci in učitelji 
iz šol Stična, Šmarje - Sap, Louisa Ada-
miča in Dobrepolje. Vsi smo se zbrali v 

telovadnici. Člani Rdečega križa so nam 
pokazali postopke oživljanja. Uporabljali 
smo tudi AED. Sami smo vadili oživljanje 
na lutki odraslega človeka in dojenč-
ka. Bilo je veliko težje, ko sem si mislila. 
Dojenčka lahko masiraš samo z dvema 
prstoma in prsti te zelo bolijo. Na koncu 
smo v jedilnici pojedli malico. To sreča-
nje mi je bilo zelo všeč in mi bo dolgo 
ostalo v spominu.

Anica Smrekar,  
sekretarka RKS – OZ Grosuplje

Na izrednem zboru članov RKS – Območno združenje Grosuplje, ki je potekal 29. 5. 2019, je bilo izvoljeno 
novo vodstvo. Novi predsednik RKS – OZ Grosuplje je Matjaž Marinček, nova podpredsednica pa dr. Zora 
Korošec Koruza. Čestitke in veliko uspeha pri delu!
 
Hvala in lep pozdrav!     Anica Smrekar, sekretarka RKS – OZ Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo  
Ponova vas prireja

21. tekmovanje  
za pokal »TABORA«,

v soboto, 22. junija 2019, ob 18.00 uri,
na travniku pred Ponovo vasjo.

Po tekmovanju bo ob 20. uri velika vrtna veselica
z bogatim srečelovom.

Zabaval vas bo ansambel STIL.

Prisrčno vabljeni.
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Družabno srečanje starejših v Šmarju - Sapu 

Gasilke in gasilci PGD Šmarje - Sap vas v soboto, 29. junija 
2019, ob 20. uri vabimo na gasilsko veselico.

Za hrano in pijačo bomo poskrbeli šmarski gasilci, za ples in 
dobro voljo pa Ansambel Jureta Zajca.

Od 19. ure naprej pa je poskrbljeno za naše najmlajše z 
otroškim zabavnim programom.

Vljudno vabljeni!

PGD Šmarje - Sap

Krajevna organizacija Rdečega križa 
Šmarje - Sap je v soboto, 11. maja 2019, v 
dvorani Družbenega doma Šmarje - Sap 
že 7. leto zapored pripravila družabno 
srečanje za starejše krajane Šmarja - 
Sapa. Na srečanje pa so povabili še inva-
lide in člane iz društva Novi paradoks, ki 
stanujejo na Malem Vrhu.  

Vse zbrane Šmarčane v dvorani je 
pozdravila predsednica Krajevnega 
odbora Rdečega križa Šmarje - Sap 
Sonja Boh. Poseben pozdrav je name-

nila gostom: županu dr. Petru Verliču, 
predsedniku Krajevne skupnosti Šmar-
je - Sap Janezu Pintarju, predsedniku 
društva Novi paradoks Srečku Brumnu, 
podpredsednici Rdečega križa Slovenije 
- Območnega združenja Grosuplje Betki 
Simonič, predsednici Krajevnega odbora 
Rdečega križa Žalna Olgi Jaketič in pred-
sednici Društva upokojencev Šmarje - 
Sap Ani Fabjan.

Sama prireditev je potekala ravno v 
tednu Rdečega križa Slovenije, predse-

dnica KORK Šmarje - Sap Sonja Boh pa 
nam je zaupala, s čim so se v krajevni 
organizaciji ukvarjali v preteklem letu. 
Seveda z dobrodelnostjo, saj so orga-
nizacija, ki pomaga ljudem v stiski. Po-
magajo, kolikor zmorejo. Njihovo delo 
je obsegalo razvoz in razdelitev hrane, 
obiskovanje starejših na domu, prevoze 
do zdravnika in zdravil, kuvertiranje in 
raznašanje vabil krvodajalcem ter orga-
niziranje srečanja, kot je ta. »Šmarje je lep 
in urejen kraj. Dobrosrčni, prijazni in pridni 
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ljudje. Pridnost, dobrota in prijaznost pa so 
vedno v modi. Tako bo tudi za naprej. Vsak 
bo čim bolj poskrbel zase, pomagali bomo 
drug drugemu, pa bo šlo,« so bile še bese-
de, ki jih je delila z nami.

Zbrane v dvorani je nagovoril župan 
dr. Peter Verlič. Kot rad pove, je za vse 
nas pomembno povezovanje, prijatelj-
stvo, sodelovanje, kdaj tudi malo potr-
pljenja. To pa nas vodi naprej v dobre 
stvari, v dobre projekte. Nekaj teh pro-
jektov, pomembnih za vse nas, jim je ob 
tej priložnosti na kratko predstavil ter 
vsem zaželel prav lep dan.

Predsednik Krajevne skupnosti 
Šmarje - Sap Janez Pintar pa je dejal, da 
je vesel, da se je v Šmarje vrnilo kulturno 

življenje v dvorani. Vesel je dogodkov, 
kot je ta, ali pa kadar si lahko v dvorani 
v domačem kraju ogledajo neko tipič-
no slovensko komedijo ali pa dramo. 
»In zato vam želim, da bi bili zdravi, da bi 
lahko hodili tudi na take igre, saj je tukaj 
čisto drugačno vzdušje kot pred televizijo. 
Srečno,« je še dejal.

Prireditev je zaznamoval bogat kul-
turni program, za katerega so poskrbeli 
Šmarčani, mladi in tisti nekoliko starejši. 
Različne pesmi, zaigrane na kitaro, flavto 
in harmoniko, pa tudi ples in skeč. Za-
pele so nam pevke Večerna zarja, člani 
društva Novi paradoks pa so nas tokrat 
spomnili na Prežihovega Voranca in nje-
govo znano delo Solzice, ki sporočajo 

ljubezen otroka do matere. S svojima av-
torskima skladbama se nam je predsta-
vila pevka Petra Ceglar, prireditev pa je 
povezoval David Tomažin in na ta način 
z nami delil veliko svojih lepih misli.

Ob koncu srečanja se je predsednica 
KORK Šmarje - Sap Sonja Boh vsem lepo 
zahvalila za udeležbo, gostom pa tudi za 
prijazne besede. Zahvala gre vsem na-
stopajočim, voditelju in šmarskim gasil-
cem za pomoč pri organizaciji. Prav tako 
posebna zahvala velja sponzorjem: Ob-
čini Grosuplje, skupini Don Don, Pekarni 
Grosuplje, Krajevni skupnosti Šmarje - 
Sap in Pekarni Pečjak.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Brinjski dečki U15 prvaki zahoda v nogometu

Starejši dečki U15 so v zadnjem krogu 
1. SNL zahod na domačem igrišču z zma-
go nad Gorico prišli do zgodovinskega 
uspeha. Postali so prvaki zahoda! V zah-

tevni tekmi so na kolena spravili naspro-
tnika in na koncu pristali na vrhu lestvi-
ce. »To je nagrada za njihovo dosedanje 
delo. Generacija 2004 je skozi delo različ-

nih trenerjev in konstantno nadgradnjo 
prišla do tega zgodovinskega uspeha. 
Vsi v klubu lahko to razumejo kot potr-
ditev naše usmeritve, naših smernic in 

Zgodovinski dan za grosupeljski nogomet. 
Fantje so postali prvaki zahoda. 
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Grosuplje open 2019

absolutno tudi kot motivacijo za priho-
dnje delo,« je po zmagi povedal trener 
Goran Markovič. Kot ključno prednost 
izpostavlja homogenost ekipe. »Imamo 
izjemno ambiciozno skupino igralcev, ki 
smo jo v lanskem poletnem prestopnem 
roku v skladu s potrebami okrepili. A z 
izjemo dveh igralcev so vsi nogomet za-
čeli trenirati v NK Brinje Grosuplje med 
šestim in devetim letom starosti. To eki-
po smo vzgojili sami. Zato so med seboj 
fantje zelo povezani in vzdušje v slačilni-
ci je odlično. Ob tem je vsak fant v ekipi 
sprejel svojo vlogo in svoje zadolžitve. 
Odlično so se odzvali na naše zahteve, 
da morajo igrati samozavestno, sprošče-
no in ob tem na igrišču upoštevati vse 
informacije, ki jih dobijo,« je razloge za 
tako uspešen tim, ki mu je zmaga odprla 

pot v finale za naslov državnega prvaka, 
sklenil Markovič. Potrebno je poudariti, 
da so v selekciji starejših dečkov tudi štir-
je stalni reprezentanti Slovenije v gene-
raciji 2004, člana državne reprezentance 
U15 sta tudi dva igralca generacije 2005, 
kar je za klub izjemen uspeh. »Igranje za 

svojo državo je v katerikoli kategoriji naj-
večja čast. V klubu smo ponosni na fante, 
saj so si vabilo v izbrano vrsto zaslužili z 
odnosom do dela in izvedbo na igrišču. 
V mlajših selekcijah smo z velikim števi-
lom igralcev prisotni na reprezentanč-
nih seznamih Medobčinske nogometne 
zveze Ljubljana.« Igralci iz nogometne 
šole NK Brinje Grosuplje so v preteklosti 
že večkrat prejeli reprezentančna vabila, 
ko so prestopili v druge klube. »Trenutna 
generacija pa dokazuje, da lahko državni 
reprezentant postaneš tudi kot igralec 
NK Brinje Grosuplje, saj klub ponuja iz-
jemno kakovostno delo in odlično mo-
žnost razvoja,« je sklenil Markovič. 

Barbara Pance

Turnir Grosuplje open z mednaro-
dnim ugledom je letos že 17-ič v našo 
sredino privabil številne klube iz Slove-
nije in tujine in poskrbel za nogometno 
evforijo predvsem v mlajših kategorijah. 
Otroci in mladostniki nogometne šole v 
Brinju so se cel mesec, med 27. aprilom 
in 26. majem, na brinjskem stadionu in 
pomožnih igriščih merili s svojimi vrstni-
ki iz slovenskih klubov in od drugod. 

Predsednik NK Brinje Andraž Zrnec 
je zadovoljen, saj se je Grosuplje tudi 
tokrat odrezalo kot dober organizator in 
gostitelj. »Več kot 100 nogometnih ekip, 
za katere je tekmovalo več kot 1500 mla-
dih nogometašev, je Grosuplje zapustilo 

izjemno zadovoljnih.« Turnir Grosuplje 
open je v dosedanjih letih uspel okrepi-
ti status v domačem nogometu. »Naše 
prvo načelo pri pripravi tekmovalnega 
dela je že od začetka usmerjeno v do-
bro počutje trenerjev, otrok in staršev, 
ki spremljajo tekme. Zato razen turnirja 
U12/13 vsak tekmovalni dan organi-
ziramo samo za eno selekcijo, število 
udeležencev pa omejimo tako, da eki-
pa ne čaka naslednje tekme niti 60 mi-
nut. Turnirji večinoma potekajo od 10h 
do 16h, za kar menimo da je še nekako 
sprejemljivo za tako majhne otroke. Vse 
preveč je žal turnirjev s slogani '250 ekip 
iz 12 držav' in podobno, ko pa podrob-

ODZIVI TUJIH EKIP:

Hvala za odlično organizacijo. Fan-
tje so zelo zadovoljni. (NK Lokomo-
tiva Zagreb)

Hvala za vabilo, vse je bilo čudovi-
to. Če boste turnir organizirali tudi 
v prihodnje, nam, prosim, pošljite 
vabilo. (Illes Akademia)

Še enkrat vse pohvale. Bilo je odlič-
no. Upam, da se bomo še družili in 
sodelovali. (OFK Spartak)

Dvakrat se je zatresla mreža 
nasprotnikov iz Gorice. 
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neje pogledaš spored tekmovanja, se 
velikokrat z,godi, da ekipa 7-letnikov v 
10 urah turnirja odigra samo tri tekme 
po 12 minut, med tekmami čaka po dve 
uri, na koncu pa zaključek turnirja več ur 
odstopa od predvidenega sporeda,« je 
dogajanje zaobjel trener Borut Kolarič. 
In prav dobra in premišljena organizaci-
ja na najvišjem nivoju je tisto, zaradi če-
sar dobi grosupeljski klub največ pohval. 
Te jim pomenijo več kot vsaka nagrada. 

Čeprav se spopadajo z veliko težavami, 
kot je slaba infrastruktura ob igrišču, saj 
ekipam ne morejo zagotoviti normalnih 
bivalnih pogojev. To pa omejuje tudi 
razmišljanja o nadgradnji turnirja. »Kljub 
temu je še veliko prostora za nadgra-
dnjo, predvsem kar se tiče športnega 
dela turnirja. V prihodnjih letih želimo 
pripeljati še kakšno eminentno nogo-
metno akademijo. Prav tako želimo na 
določenih selekcijah podaljšati trajanje 

turnirja, in sicer iz eno- na dvo- ali celo 
tridnevni turnir,« ambicij ne skriva tre-
ner Erik Marinšek, ki si prizadeva turnir 
razširiti še na starejše selekcije. Načrtov 
je veliko kot tudi idej, tako da bodo tur-
nirji Grosuplje open v prihodnje še bolj 
atraktivni - ne samo za sodelujoče ekipe, 
ampak tudi za vse ostale.

Barbara Pance

Zasluženo med osem najboljših v Sloveniji

Grosupeljčanke so v letošnji sezoni 
posegle po odličnih rezultatih v odboj-
ki, ki velja za najbolj zastopan kolektivni 
ženski šport v Sloveniji in svetu. V leto-
šnji sezoni je v članski konkurenci držav-
nega prvenstva nastopalo kar 64 ekip.

Članski ekipi Odbojkarskega društva 
Flip - Flop, ki v državnih tekmovanjih 
nastopata pod imenom ATK Grosuplje 
(Avtotransporti Kastelec - generalni po-
krovitelj), sta v svojih ligaških tekmova-
njih pokorile vso konkurenco in si tako 
izborile višji rang tekmovanja. Prva član-
ska ekipa celo najvišjega. Zaigrala bo 
namreč med osmerico najboljših sloven-
skih ekip.

Prva ženska članska odbojkarska eki-
pa Odbojkarskega društva Flip - Flop si 
je po 18 odigranih tekmah v 1.B državni 
ligi, s 16 zmagami in 2 porazoma ter nato 
v zeleni skupini 1.A odbojkarske lige po 
10 tekmah z 8 zmagami in 2 porazoma, 
v sezoni  2019/2020 zagotovila mesto 
med najboljšimi osmimi ženskimi odboj-
karskimi ekipami v Sloveniji. Preseneče-
nje? Vsem, ki delajo v društvu, od vod-
stva društva, trenerjev in igralk, je jasno, 
da je doseženi uspeh le rezultat dolgole-
tnega in načrtnega dela v društvu v vseh 
kategorijah. Od članic do mini odbojke.  
Prva članska ekipa bo z uvrstitvijo v 1.A 
žensko državno odbojkarsko ligo imela 
priložnost še napredovati v igri, same 
tekme pa bodo v grosupeljsko športno 
dvorano prav gotovo privabile še večje 
število športnih navdušencev. Grosuplje 
bo z uspehom prve ženske članske ekipe 
zapisano med tiste slovenske kraje, kjer 
ima šport pomembno vlogo in v kate-
rem se lahko pohvalijo z izjemnimi uspe-
hi domačih športnih kolektivov. 

Športni dosežki niso naključje. Vsi 
doseženi uspehi so rezultat ljubiteljske-
ga načrtnega dela na zdravem temelju 
prijateljskih medsebojnih odnosov in 

skupne ljubezni do športa v Športnem 
društvu Flip - Flop. 

Za prvo člansko ekipo so v sezoni 
2018/2019 igrale: Hana Koletnik, Ita Kuk-
man, Klara Trunkelj, Taja Kobilica, Nika 
Bevc, Naja Kukman, Anamarija Ahlin, 
Nika Čotar, Manca Lenart, Klavdija Čož, 
Helena Mijoč, Anja Malovrh, Neja Habjan 
in Anja Maček,  trener Simon Krakar in 
pomočnika trenerja Rok Pucelj, Matija 
Slobodnik ter kondicijska trenerka Špela 
Čampa.

Prvi ekipi je z uvrstitvijo iz 1.B v 1.A. dr-
žavno odbojkarsko ligo sledila tudi naša 
druga članska ekipa. Dekletom se je po 
22 odigranih tekmah  in samo dveh po-
razih v 3. ligi kot prvim na lestvici uspelo 
uvrstiti v 2. državno odbojkarsko ligo. V 
ekipi bodo nabirale prepotrebne izku-
šnje mlajše igralke, katerih cilj bo v bližnji 
prihodnosti nastop v prvi članski ekipi, ki 
bo igrala v 1.A državni ligi. To je še en 
dokaz več uspešnega dela v društvu in 
kako množično je zanimanje za žensko 
odbojko v Grosupljem.

Za drugo člansko ekipo, ki si je pri-
igrala nastop v 2. državni ligi, so igrale: 
Zala Blatnik, Nina Bregar, Brigita Čož, 

Luna Gala Delič, Lara Gačnik, Ula Kole-
tnik, Hana Omahen, Nika Sekirnik, Meta 
Smrečnik, Polona Smrečnik, Neja Strgar, 
Lara Tomšič, trener je Matija Slobodnik.

Izjava trenerja in vodje selekcij Si-
mona Krakarja:

V zadnjih treh sezonah, odkar smo 
začrtali vizijo in vodenje selekcij, smo 
naredili velik korak naprej. V obeh naših 
članskih ekipah pa so za to zaslužena 
predvsem dekleta, ki se vsakodnevno 
odrekajo in treninge ter tekme prilagaja-
jo ostalim življenjskim prioritetam. Tako 
ponosno predstavljajo barve našega 
kluba in občine Grosuplje. Cela trener-
ska ekipa je na vsa dekleta izjemno po-
nosna in upamo, da bodo nadaljevala v 
tem ritmu še naprej. Obe ekipi imata še 
ogromno rezerv, zato želimo nadaljevati 
in pokazati, do kam lahko posežemo. 

Ob tej priložnosti bi se zahvalili pred-
sedniku prof. Marku Potokarju, ki je že 
od samega začetka predsednik kluba in 
glavni pobudnik ženske odbojke v Gro-
supljem. Brez njegovega nesebičnega in 
prostovoljnega doprinosa v vseh 24 letih 
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Naslov državnih prvakinj v mali odbojki zasluženo ATK GROSUPLJE

Več kot 300 glasnih navijačev iz vseh 
štirih klubov udeleženk turnirja za mlaj-
še deklice v odbojki v Grosupljem je v 
dvorani Brinje pripravilo vzdušje vredno 
finala. V prvi tekmi so na igrišče stopile 
igralke domačega ATK Grosuplje in Bra-
slovče I. Prvi set je pripadal domačin-
kam, v nadaljevanju pa so Braslovčanke 
v setih izenačile na 1:1. O zmagovalcu in 
ekipi, ki se bo v finalu pomerila za naslov 
državnih prvakinj, je odločal tretji set. Po 
vodstvu ATK Grosuplje z 8:5, so Braslov-
čanke izenačile na 8:8, a so jim potem 
domačinske z odlično igro hitro vrnile 
in povedle z 19:14, prednost zadržale do 
konca, set zaključile s 25:19  in si tako za-
gotovile finale in boj za naslov državnih 
prvakinj.

Drugi polfinalni par sta bili ekipi ŽOK 
Šentvid Tektonik iz Ljubljane in Nova 
KBM Branik I iz Maribora. Ljubljančanke 
so bile »tihi« favorit, a so Mariborčanke 
izkoristile njihov slab dan in zasluženo 
zmagale z 2:0 in si s tem zagotovile na-
stop v finalu in najmanj srebrno medaljo. 
Vse štiri ekipe so prikazale odlično igro 
in zavidljivo tehnično znanje za to sta-
rostno obdobje, zato je bilo pričakovati 
ogorčen boj za vsako žogo v tekmah, ki 
so v nadaljevanju odločale, katere barve 
medaljo si bo katera od ekip dala okoli 
vratu.

V tekmi za tretje mesto in bronasti 
medalji sta odločali  ŽOK Šentvid Tekto-
nik in Braslovče I. Ne gre skrivati dejstva, 
da je bila favorit na papirju ekipa  ŽOK 
Šentvid Tektonika, a dekleta iz Braslovč 
so na igrišču pokazale, kdo je boljši. 
Gladko z 2:0 so premagale Mariborčan-
ke in zasluženo osvojile tretje mesto ter 
bronasto medaljo.

Finalni dvoboj za naslov državnih pr-
vakinj med ATK Grosuplje in Novo KBM 
Branikom I je bil po pričakovanju prava 
paša za oči, ogrel pa je tudi grla in dla-
ni številnih navijačev obeh ekip. Po ize-
načenju na 7:7 so v nadaljevanju boljšo 
igro prikazale domače igralke in povedle 
15:10 in 17:12. Nato pa se jim je ustavi-
lo. Mariborčanke so uspele to izkoristiti, 

izenačile na 19:19 in v nadaljevanju celo 
povedle. Domači navijači so že pomislili 
na najslabši možen zaključek seta in po 
novem izenačenju na 22:22 je v nadalje-
vanju domačinkam le uspel preobrat in 
set s 25:23 jim je prinesel vodstvo z 1:0. 
V drugem nizu so bile prepričljivo boljše 
gostje in izid v setih izenačile na 1:1. V 
odločilnem tretjem setu so bolje začele 
igralke Nove KBM Branika I in povedle 
s 3:1, nato pa je sledil preobrat. Igralke 
ATK Grosuplje so najprej izenačile na 3:3, 
nato povedle z 9:5, 15:10 in 18:12. Vod-
stva niso več izpustile iz rok in set zaklju-
čile s prepričljivih 25:18 za zmago 2:1 v 
setih in zasluženim naslovom državnih 
prvakinj v mali odbojki.  

Na igrišču in na tribunah se je začelo 
veselje. Uspeh mladim odbojkaricam 
ATK Grosuplje ni bil podarjen. Je rezul-
tat treningov štirikrat tedensko od sep-
tembra do maja, ko je bil odigran finalni 
turnir za naslov državnih prvakinja v mali 
odbojki. Za uspeh sta zaslužna oba tre-
nerja, Rok Pucelj in Simon Krakar. Verjela 
sta v dekleta in se veselila njihovega na-
predka v igri skozi celo leto, kar je ekipi 
na koncu prineslo zasluženi naslov dr-
žavnih prvakinj. 

Prav gotovo ne bi bili priče takemu 
uspehu, če za mladimi igralkami ne bi 
stali njihovi starši.  Vozili so jih na tre-

ninge in tekme, jih skozi vse leto vzpod-
bujali in verjeli vanje. Tudi njim gre vsa 
zahvala in pohvala za glasno navijanje s 
tribun. Hvala vsem za tak lep in nepoza-
ben dan.

Potrebno je zapisati še kakšno bese-
do o sami organizaciji turnirja, ki je bila 
odlična, pohvale pa so prihajale z vseh 
strani. Podporo športu so pokazali tudi 
sponzorji, ki so za vse udeležence pripra-
vili lepe praktične nagrade. Medalje je 
prispevala Odbojkarska zveza Slovenije, 
ki sta jih najboljšim trem ekipam, trener-
jem in najboljšim igralkam podelila dele-
gat OZS Branko Maček, kapetanka član-
ske ekipe ATK Grosuplje Anamarija Ahlin 
ter predstavnica pokrovitelja dogodka 
Melita Kolbezen.

Za najboljše igralke v posamezni eki-
pi so bile izbrane Lira Pukl Verdel (Nova 
KBM Branik), Mija Šiftar (ŽOK Šentvid) in 
Lucija Kronovšek (ŽOK Braslovče). Pri-
znanje za najboljšo igralko v Sloveniji v 
kategoriji male odbojke pa je prejela Žu-
žemberčanka Maša Pucelj iz ekipe ATK 
Grosuplje.

Končni vrstni red: 1. ATK Grosuplje; 2. 
Nova KBM Branik I; 3. Braslovče I; 4. ŽOK 
Šentvid Tektonik

Špela Pucelj

bi to kvalitetno delo in rezultate dosega-
li veliko težje. Iskreno se zahvaljujemo 
Ladu Kastelcu in njegovemu podjetju 
Avtotransporti Kastelec, ki nam kot ge-
neralni pokrovitelj stoji ob strani že sko-

raj desetletje, podjetju Omaplast in AM 
Inženiring ter Občini Grosuplje. Uvrstitev 
med osem najboljših ekip v Sloveniji je 
odraz srčnega dela vseh trenerjev in pro-
stovoljcev. S to noto želimo tudi nadalje-

vati, kajti za ta uspeh so deležni prav vsi, 
ki so kakorkoli vpleteni v Odbojkarsko 
društvo Flip - Flop.   

Za OD Flip - Flop  Špela Pucelj
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Namizni tenis

Športno društvo BUM aktivno v pomlad

Veterani ŠD Šmarje - Sap so se 25. 4. 2019 
udeležili medobčinskega tekmovanja v igri pa-
rov na Krki. Tekmovanja se je udeležilo 26 po-
sameznikov, ki so tekmovali v dveh starostnih 
kategorijah, in sicer pari do 50 in nad 50 let. V 
kategoriji veteranov nad 50 let je slavil par Franc 
Polajžar – Miran Rutar pred parom Tadej Škerja-
nec – Marjan Pucihar (vsi ŠD Šmarje Sap), ki so 
tako obranili lani osvojeni primat v tej kategoriji.  
Tretje mesto sta osvojila Slavko Globokar in Jože 
Kozinc iz ŠD Krka. V kategoriji pari do 50 let sta 
prvo mesto zasedla člana ŠD Krka Luka Mlakar in 
Bojan Vokal pred parom Zvone Omahen (Krka) 
in Aleš Smrekar (Velike Lašče). Tretje mesto sta 
zasedla Rado Pižem (Stična) in Domen Prijatelj 
(Kompolje). Igralci so prikazali veliko mero bor-
benosti, znanja in športnega duha. Člani ŠD Krka 
pod vodstvom Slavka Globokarja so poskrbeli za 
nemoten potek tekmovanja v okviru ZŠO Grosu-
plje.  

Bojan Vokal, ŠD Krka 

Člani Športnega društva BUM Grosu-
plje smo se 13. 4. 2019 udeležili čistine 
akcije, ki je potekala pod okriljem KS 
Grosuplje. Očistili smo ožji center Gro-
supljega. Delovne akcije se je udeleži-
lo lepo število naših članov, ki smo se 
kljub kislemu vremenu dobro zabavali in 
združili prijetno z koristnim.

V soboto, 11. 5., med 8.00 in 14.00 
smo na parkirišču OŠ Brinje v Grosu-
pljem organizirali prireditev SURF's UP, 
na kateri smo predstavili vodne športe 
na veter. Prireditev je potekala pod okri-
ljem nacionalnega športno-družbenega 
programa Veter v laseh - s športom pro-
ti zasvojenosti, ki ga vodi Športna unija 
Slovenije. Predstavili smo osnovne prin-
cipe jadranja in surfanja na vodi, opremo 
za windsurf in jadranje, ter izvedli prakti-
čen prikaz jadranja na deski (hvala Jože-
tu Zalarju in njegovi ekipi za ventilatorje 
za umeten veter). Med prireditvijo smo 
uživali v mesnih dobrotah iz Primc gril-
la, za pekovske izdelke pa je poskrbela 
Pekarna Grosuplje. Zahvaljujemo se ko-
lektivu OŠ Brinje Grosuplje za pomoč pri 
organizaciji.

Med 16. in 19. 5. smo izpeljali tridnev-
ni windsurf tečaj Surf Opening (Stupice 
2019). Tako kot lansko leto, smo tečaj 
tudi letos izpeljali v hrvaški Istri, točneje 

v avtokampu Stupice v bližini Premantu-
re. Na tečaju je bilo prisotnih 13 članov 
društva. Nekateri so se s tem športom 
spoznavali prvič, spet drugi so ponovno 
pridobivali občutke za vožnjo, pridoblje-
ne pred leti, tretji pa so nadgrajevali in 
pilili svoje obstoječe znanje. Tridnevni 
tečaj je potekal v treh fazah: v prvi smo s 
pomočjo trenažerja na suhem predstavi-
li tehniko vožnje in načine upravljanja z 
opremo, v drugem delu smo se prestavili 
na vodo (v morje), kjer smo pridobljeno 
znanje preizkusili v praksi, seveda pod 
nadzorom izkušenejših članov, v tretjem 

delu pa smo analizirali dogajanje na vodi 
ter pripravili priporočila za naslednje te-
čaje. Vse tri dni je bilo vzdušje fantastič-
no, tudi vreme nam je bilo naklonjeno. 
Poleg windsurfanja, ki je bilo glavna 
tema dogodka, smo se v vmesnem času 
tečajniki pomerili v odbojki na mivki, 
košarki in nogometu. Po koncu smo se 
vsi udeleženci strinjali, da je bil tečaj 
uspešen, dobro izpeljan ter predvsem 
zabaven in poučen, poslovili pa smo se 
z obljubo, da bo takih tečajev čim več, 
predvsem za najmlajše.

ŠD BUM Grosuplje



Kako srčno si ti želela,
da še med nami bi živela.
A smrt pač tega ni hotela,
prezgodaj, mama, te je vzela.
Je konec trpljenja, dela in skrbi, 
miru ti bog naj podari.

ZAHVALA
V 85. letu smo se poslovili 
od naše drage mame, 
babice, prababice, tašče 
in tete 

ALBINE TRONTELJ
(1. 3. 1935–28. 4. 2019)

z Gatine.

Ob slovesu naše drage mame Albine se zahvaljujemo vsem, 
ki ste nam v težkih trenutkih pomagali: pri pripravi poslovilne 
vežice, izkopu groba, organizaciji pogreba in pripravili 
poslovilni govor. Hvala tudi vsem, ki ste darovali  cvetje, 
sveče, za sv. maše in za cerkev. Zahvala gospodu kaplanu za 
lepo opravljen pogrebni obred ter pevkam za zapete pesmi v 
cerkvi in žalostinke ob krsti in grobu. Hvala vsem, ki ste se od 
nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi 
vsem, ki ste jo v času življenja spoštovali in jo imeli radi.

Žalujoči vsi njeni
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Spomini 
in zahvale

Ni res, da si odšla, ker iz naših src 
nikoli ne boš. Imamo te v srcu 
in mislih ter se te spominjamo z 
najlepšimi spomini. Vendar solze 
in bolečine ne moremo skriti, ker 
vemo, da nič te ne more več k 
nam, na žalost, vrniti. Zavedamo 
se le, da boš vedno ob nas, ko 
bomo stopali po poti in nas 
opozarjala na nevarnosti.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustila v 60. letu starosti 

draga hčerka, sestra, teta, sestrična 

EMA PUCIHAR 
 (22. 6. 1958–13. 5. 2019)

iz Šmarja – Sapa.

Strti in z veliko bolečino v srcu se zahvaljujemo vsem ožjim 
sorodnikom, sosedoma Vidi in Jožetu Susmam in vsem ostalim 
za vso pomoč, sočutne in tople besede,  govor ter objeme, za 
sveče, cvetje ter darovane maše. Hvala tudi gospodu župniku 
za lepo mašo ter pevcem za lepo zapete pesmi.

Žalujoči vsi njeni
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ZAHVALA
V 91. letu starosti se je 
poslovila od nas naša
draga mama

JOŽEFA 
KASTELIC,  
ROJ. VIDIC, 
po domače Jurkova Joži,
s Police 53 pri Grosupljem.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, darovali cvetje, 
sveče, za svete maše in cerkev ter izražali pisna in ustna sožalja. 
Hvala župnikoma Slavku in Jožetu za obiske na domu in lepo 
opravljeno poslovilno bogoslužje in nagovor na njeni zadnji poti.
Zahvaljujemo se pogrebni službi Novak za lepo organizirano 
zadnje slovo ter pevcem »Prijatelji« za  skrbno izbrane in lepo 
zapete pesmi.
Hvala vsem, ki ste ji bogatili življenje, jo imeli radi in jo boste 
ohranili v lepem spominu.

Ko ti življenje je čaša trpljenja, je smrt odrešitev,  je tožba odveč …
Le mir in pokoj mi, dragi, želite in zame prižgite lučko v spomin …

Draga mama, naj tvoja duša najde svoj mir in naj ti bo lepo tam 
zgoraj nad mavrico.

Žalujoči: sinova Marjan in Jože ter hči Danijela z družinami                
ter Franci Hrovatič z družino

Ni tvojega iskrivega nasmeha,
ni bitja srca,
sedaj si angel,
najsvetlejša zvezdica neba!

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj se je 
poslovila naša

TEA SIMONIČ
(20. 9. 2014–3. 5. 2019)

iz Velike Račne.

Ob tragičnem dogodku se vsem in vsakemu posebej 
zahvaljujemo za podporo, pogovor, toplino in iskreno sočutje, 
s čimer ste nam v tem težkem obdobju lajšali bolečino in 
polnili praznino. Hvala vsem za prejete darove in darovane 
sveče, še posebej pa vsem tistim, ki ste kakorkoli pomagali, 
da je bilo naše zadnje slovo na poslovilnem obredu resnično 
posvečeno Tei.
Hvala vsem, ki ste Teo imeli radi in se je boste spominjali z 
nasmehom in toplino v srcu ter ji namenili prijazno misel.
Draga Tea, za vedno boš v naših srcih.

Vsi njeni

Ne jokajte ob mojem grobu,
privoščite mi večni mir,

izčrpala sem svoje moči, 
zaprla sem trudne oči.

ZAHVALA
ob boleči izgubi mame, babice in prababice

ANE SAŠEK
(1940–2019).

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno 
sožalje, besede tolažbe, darovano cvetje in sveče. Za lepo opravljen poslovilni 
obred se zahvaljujemo g. župniku, pevcem in pogrebni službi.
Hvala tudi vsem, ki ste jo skupaj z nami pospremili na zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA
V 69. letu starosti naju je zapustila 

žena in mama

BOŽENA ŽIDAN, roj. FINC,
iz Grosupljega.

Iskreno se zahvaljujeva sosedom, prijateljem, sorodnikom in znancem, 
ki ste nama v težkih trenutkih stali ob strani in nama izrekali besede 
sožalja.

Mož Ciril in sin Marko 

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre -

le daleč, daleč je ...

ZAHVALA
V 86. letu se je od nas za vedno poslovila

JOŽEFA ZUPANČIČ
iz Brinja, Grosuplje.

Z bolečino v srcu se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala za vse darovano cvetje, sveče, za svete maše in za cerkev.
Zahvala vsem, ki ste ji stali na življenjski poti ob strani in ji tako bogatili življenje.  
Predvsem pa še enkrat hvala, draga Pepca, za vse trenutke, ki smo jih preživeli 
s tabo. 

Žalujoči vsi, ki te imamo radi. 

ZAHVALA
V 89. letu se je od nas poslovila 

MARIJA KASTELEC
iz Zagradca pri Grosupljem.

Ob slovesu naše mame, babice, prababice in tašče se 
iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 

vaščanom za izrečena sožalja, za darovano cvetje, sveče 
in sv. maše.

Še posebna hvala g. župniku in možem iz vasi za lepo opravljen 
pogrebni obred, pevcem za zapete pesmi ob grobu in v cerkvi in seveda ne 
nazadnje osebju DSO Grosuplje za njihovo skrb.
Hvala vsem, ki ste jo obiskovali v Domu starejših občanov, in vsem, ki jo boste še 
obiskali na grobu ali se boste spomnili nanjo tudi v molitvi.

Žalujoči vsi njeni



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

Leopold Sever

Kako je Alfonz lonec dobro zvezal 

V prejšnjih stoletjih so večinoma kuhali v lončenih loncih, piskrih po domače. Ker se lončenina rada razbije, so jo opletli z žico. Opra-vilu so rekli »piskre vezat«. Delo so večinoma opravljali potujoči piskrovezi, kot na primer Alfonz. Hodil je po vaseh in glasno po-navljal: »Piskre vežem, piskre vežem.« Nekoč ga je zaslišala gospo-dinja Rozalija in mu dala zvezat večji lonec. Alfonz ga je mojstrsko opasal z žico in se na koncu pohvalil: »Tako je trden, da ga lahko na tla zaženete, pa se ne bo razbil.« Triletni Ivanček, ki je pohvalo razumel dobesedno, je splezal na mizo in lonec z vso močjo treščil ob tla – in se, za čuda, res ni razbil. Alfonz se je v prvem hipu pre-strašil, nato pa zmagoslavno zavpil: »Ste videli, da je res.« Po tistem se stari Alfonz na ta način ni več hvalil, še posebej ne, če so bili otroci poleg. To je nauk tudi za nas, če smo hvalisave sorte.

Leopold Sever 

Hudomušnice

Varčna gospodinja pride v trgovino kupit muholovce. 

»Kakšne imate?« vpraša trgovca.

»Take za majhno, za srednje veliko in za veliko 

mrčesa; seveda so tudi cene različno visoke,« pojasni 

prodajalec. Tedaj se gospodinja odloči: »Prosim, malo 

počakajte, grem domov preštet muhe.«

Petelin s težavo privali nojevo jajce in ga pokaže 

kokošim: »Glejte, punce, kaj vse zmorejo nojevke, v 

primerjavi z vašim drobižem.« Putke pa nazaj: »Prav, 

dragi kokot, toda najprej se ti izkaži po nojevsko.«

V ladijski kajuti leži potnik s hudo morsko boleznijo – 

vse, kar je použil, je čez ograjo hitro povrnil v morje. 

Opoldne pride k njemu kuharski strežaj in ga vpraša: 

»Vam prinesem kosilo, ali ga kar direktno vržem v 

morje?« 

»Skozi moja usta še ni prišla nobena laž,« 

samozavestno pove Ančka in se ozre po prijateljicah. 

Te se nekaj časa spogledujejo, nato pa se oglasi Milka: 

»Seveda ne, ko govoriš skozi nos!«

Odgovori:  1. b, 2. c, 3. 36, 4. a, 5. b. 

Kdor ga zmore, je vrhunski

Kviz, ki skuša biti malce hudomušen

1. Kako se držimo po uživanju rabarbare?
    a) grenko
    b) kislo
    c) sladko

2. Kaj nastane, če enemu naših naselij dodamo črko »a«?
    a) burja
    b) toča
    c) sapa

3. Koliko slušnih koščic ima sedem Ponovcev in pet 
Grosupeljčanov ? … 

4. Poišči okras, ki bi se ga vsaka ženska najbolj razveselila. 

V njem je prvina:
    a) C
    b) Au
    c) Ag 

5. Označi gospoda, ki praviloma najbolj »diši« po nafti in 

dolarjih?
                a)                                b)                                   c)

Tudi ko bo nafte zmanjkalo, bomo še vedno odvisni od Arabcev - 

glej, - kako se vozijo !
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ORODJE S KARAKTERJEM NOVOST
NA 

SLOVENSKEM 
TRŽIŠČU

www.g-mm.si

VISOKA KAKOVOST
ODLIČNA CENA
IZJEMNA MOČ

ROČNO ORODJE

VRTNI PROGRAM

PRIBOR

TRGOVINA G-M&M
CESTA DR. JOŽETA PUČNIKA 10
1290 GROSUPLJE 

- POLEG TRGOVINE LIDL -
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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:

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 Z VIZITKO 10% POPUST!

www.maksi-servis.si          070 718 718

Vaša varnost - naša prioriteta

Hitra dobava 
in montaža

Protihrupna 
okna & vrata

Toplotna & 
zvočna izolac�a

PROTIVLOMNA VRATA 
OKNA 
ALU VRATA 
PVC VRATA 
NOTRANJA VRATA

!

Toplotna & 
zvočna izolac�a

CENA

SALON KERAMIKE IN KOPALNIŠKE OPREME

do -40%

*slika je simbolična

Gramat Gril d.o.o.  |  Rožna dolina 9  |  1290 Grosuplje  |  info@gramat-gril.si  

PRI NAS DOBITE VSE ZA GRADNJO IN UREDITEV OKOLICE:

gradbena lepila   |   materiali za izdelavo fasad   |   strešne kri�ne
tlakovci in betonske plošče   |   vodovodni materiali 

izolacijski materiali   |   orodja za keramičarje
mešalnica zidnih barv   |   ter drugo ...

(01) 78 63 363



DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

Ponedeljek, 17. 6. ob 18. uri Srečanje bralnega študijskega krožka Fit za knjigo - 
pogovor o kultni knjigi Nejca Zaplotnika z naslovom Pot

Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 19. 6. ob 18.30 uri Slovesna položitev temeljnega kamna za izgradnjo 
prizidka in nove športne dvorane k OŠ LA Grosuplje

Pred OŠ Louisa Adamiča 
Grosuplje

Občina Grosuplje

Sreda, 19. 6. ob 19. uri
SLOVESNOST OB OBČINSKEM IN DRŽAVNEM PRAZNIKU 
DNEVU DRŽAVNOSTI s slavnostno sejo Občinskega sveta 
Občine Grosuplje in podelitvijo priznanj Občine Grosuplje

Avla Osnovne šole Louisa 
Adamiča Grosuplje

Občina Grosuplje

Četrtek, 20. 6. ob 14. uri Otvoritev VAROVANE KOLESARNICE za električna kolesa
Taborska cesta 6,  
1290 Grosuplje

Turizem 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

Sobota, 22. 6.  ob 18. uri 21. tekmovanje za pokal "TABOR-a" in gasilska veselica z 
Ansamblom Stil v Ponovi vasi

TEKMOVANJE: na travniku pred 
Ponovo vasjo; VESELICA: pred 
gasilnim domom v Ponovi vasi

PGD Ponova vas

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

Sobota, 29. 6. ob 19. uri Veselica PGD Šmarje - Sap z Ansamblom Jureta Zajca
Pred gasilskim domom  
v Šmarju - Sapu

PGD Šmarje - Sap

Četrtek, 4. 7. ob 18. uri Odprtje razstave Melite Garvas Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 30. 8. ob 8. uri Brezplačno davčno in računovodsko svetovanje Dom obrtnikov Grosuplje  OOZ Grosuplje, OZS, SPOT

Od ponedeljka, 15. 7. do 
petka, 19.7. od 10. do 12. ure Ustvarjalne delavnice za osnovnošolce Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Od ponedeljka, 5. 8. do 
petka, 9. 8. od 10. do 12. ure Ustvarjalne delavnice za osnovnošolce 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

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

Vsak petek (julij, avgust) od 
17. do 19. ure Razgibajmo možgane s šahom Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje


