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Vaš oddih v srcu narave
Kraj sprostitve s tradicijo delovanja, ki sega v leto 1403.
Bližina neokrnjene narave nudi obilo priložnosti za
aktiven oddih vseh generacij.

Senior oddih
Velja do 29. 12. 2019

5 x polpenzion že od 205

€

na osebo za 5 noči
Brezplačno prevoz od doma do Term Dobrna in nazaj.

• 080 22 10

info@terme-dobrna.si / www.terme-dobrna.si

OFFSET TISK

DIGITALEN TISK

XXXL TISK

DODELAVA TISKOVIN
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FESTIVAL

PETEK, 13.9.2019
Taborska cesta

19:00

koncert Pihalnega orkestra
Glasbene šole Grosuplje, gost

Oto Pestner

SOBOTA, 14.9.2019

Kolodvorska in Taborska cesta

9:30

NEDELJA, 15.9.2019
Cerovo

10:00

otroški

zeleno, aktivno, zdravo -

Dan podjetnosti z OOZ Grosuplje,

učna pot Po sledeh vodomca

ŽIV ŽAV,

Rok'n'band,

16:00

dobrodelni

Grosupeljski tek

ob 50-letnici POŠ PP Brinje Grosuplje,

19:00

Groš na ulici

ﬁt Grosuplje,

Uvodnik

Kazalo

Spoštovana bralka, dragi bralec Grosupeljskih odmevov!
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Zdravje in sociala / 30
Izobraževanje / 32
Kultura / 33

Lepo pozdravljena! Če sem v prejšnjem nagovoru omenil, da
vsaka številka izide pred kakšnim praznikom, verjetno tudi ta,
saj je počitniška, kar je za mnoge največji praznik in hkrati je
tudi dvojna. Avgusta si tudi v uredniškem odboru vzamemo nekaj prostih tednov. Sicer pa imamo praznik in dela prost dan
tudi v avgustu, tako si lahko prihranimo dan rednega letnega
dopusta, kot sem pa že večkrat omenil, praznujmo in zahvalimo
se za vsak lep dan, ki ga preživimo.
Nekaj večjih praznikov v naši občini smo imeli tudi v preteklem obdobju, saj smo pri šoli Louisa Adamiča položili temeljni kamen za novo športno dvorano in dodatnih osem učilnic, pričela se je gradnja garažne hiše, odprli smo novo pošto, končno je bil sprejet in potrjen prostorski
načrt in še marsikaj se je dogajalo. Nekaj več boste izvedeli tudi iz pogovora z županom dr. Petrom Verličem, ki si je kljub vsestranskim aktivnostim in prezaposlenosti vzel čas tudi za nas.
Opažamo, da se v občini na vseh področjih kar veliko dogaja. Veseli nas, da je z ustanovitvijo
zavoda za turizem opazen tudi nov zagon na tem področju. Lep in spodbuden primer je tudi
delovanje društev, tu je potrebno še posebej omeniti prejemnika zlatega priznanja Občine
Grosuplje Turistično društvo Cer Cerovo. Priporočam, da se oglasite na Cerovem in si ogledate lepote narave ter vse nove pridobitve.
Kar pa zadeva društva, mislim, da je to enkratna priložnost za druženje ljudi s podobnimi
ali enakimi interesi. Človek je družabno bitje in potrebuje poleg redne zaposlitve, še posebej,
če je ta obremenjujoča, še kakšno prostočasno aktivnost, kjer se druži in ustvarja s svojimi
somišljeniki. V občini Grosuplje imamo okoli dvesto različnih društev, tako da ni težko izbrati
sebi primernega,
Lepo je videti, da je današnja mladina zopet nekoliko bolj ogreta za domačo in narodno
glasbo, ki je bila v preteklem obdobju preveč zapostavljena, sedaj pa imamo res dobre domače
harmonikarje in na splošno dobre glasbenike ter tudi narodno-zabavne ansamble. Upam, da
se bo več mladih ogrelo tudi za petje v pevskih zborih, saj vas na tem področju močno pogrešamo. Vabljeni torej tudi v pevske zbore.

Društva / 38
Vsem želimo lepe počitniško dopustniške dni in veliko praznovanj,

Šport / 48
Spomini in zahvale / 51
Razvedrilo / 53
Napovednik dogodkov / 56

Brane Petrovič, odgovorni urednik
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 podpisana s polnim imenom in priimkom. Digitalne fotografije naj ne bodo vstavljene med besedilo, ampak
naj bodo posredovane samostojno. K fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis)
in obvezno avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pravico, da članke ustrezno skrajša in v primeru,
če v skladu s programsko zasnovo časopisa ne sodijo v nobeno od rubrik, ne objavi. V uredništvu nismo
zavezani, da se z vsemi prispevki tudi strinjamo.
DIMENZIJE IN DODATNA NAVODILA ZA PRIPRAVO OGLASOV: celostranski pokončni 185 x 260 mm, 1/2 ležeči 185 x 127,5 mm, 1/4 pokončni 90 x 127,5 mm, 1/8 ležeči 90 x 61 mm. Vsi oglasi so barvni. Format datoteke
naj bo *.PDF ali *.JPG.
GROSUPELJSKI ODMEVI – GLASILO PREBIVALCEV OBČINE GROSUPLJE
Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Grosuplje • Odgovorni urednik: Brane Petrovič • Uredniški
odbor: Gregor Steklačič, Janez Pintar, Marija Samec, Matjaž Trontelj, Maja Zajc Kalar, Zlatko Jagodič • Naslov
uredništva: Občina Grosuplje, 1290 Grosuplje, Taborska 2 (hišna centrala 788 87 50) • Elektronski naslov:
odmevi@grosuplje.si • Lektoriranje: Marija Samec (oglasi in razpisi niso lektorirani) • Oblikovanje in tisk:
PARTNER GRAF d.o.o., Gasilska c. 3, 1290 Grosuplje

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila.
Vaše prispevke pričakujemo do 27. avgusta, na e – naslov:
grosupeljski.odmevi@gmail.com

Iz občinske hiše
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Nagovor župana
Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci
Grosupeljskih odmevov!
Ni še minilo dolgo časa od podpisa pisma o nameri o ustanovitvi
skupne občinske uprave, ki so ga podpisali župani občin Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica in Ig, že je do začetka julija
na svojih rednih sejah tudi vseh pet občinskih svetov sprejelo osnutke odlokov, s katerim sta dani zelena luč in pravna podlaga za njeno ustanovitev. Poimenovali smo jo »SOU 5G«, sedežna občina pa
bo naša Občina Grosuplje. SOU 5G bo opravljala naloge občinskega inšpektorata, redarstva, civilne zaščite, varstva okolja in urejanja prostora, notranje revizije ter izvajala razvojne
naloge za pridobivanje evropskih sredstev. Za naše občine bo to pomenilo zmanjšanje stroškov, saj bo kar 55 odstotkov denarja za delovanje skupne občinske uprave prispeval državni proračun.
V Novem mestu pa smo župani vseh občin od Ljubljane do Metlike, skozi katere poteka dolenjska železniška proga,
podpisali dogovor o sodelovanju pri projektu ustanovitve Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Dolenjska – Karlovačka županija. Prednostna naloga združenja bo pridobivanje državnih in evropskih sredstev za čim
hitrejšo modernizacijo dolenjske proge z njeno elektrifikacijo in sodobnimi vlaki. Cilj projekta je povezati ljubljansko in zagrebško letališče preko Ljubljane, Grosupljega, Novega mesta, Karlovca in Zagreba z moderno regionalno
čezmejno železniško povezavo.
Dodajmo k temu še evropske projekte, ki jih preko medobčinskega razvojnega centra uspešno pridobivamo z različnimi tujimi partnerji iz Evrope.
Vsem naštetim projektom je skupno, da se nova dodana vrednost kvalitete razvoja v naši občini ustvarja s priložnostmi, ki nam jih ponuja povezovanje in sodelovanje. Omrežje 5G ni samo hitrejše kot 3G, ponuja obilo novih
možnosti in priložnosti. To je omrežje povezovanja med ljudmi, sposobnostmi, idejami, ustvarjalnostjo in krepitvijo
odnosov, ki smo jih v dobro in v korist vseh nas sposobni presegati preko občinskih mej!
V tem poletnem času pa omrežimo tudi svoje najbližje in prijatelje, sosede in znance z dobro voljo in pozitivno energijo. Sončni žarki so v poletnem času pravšnje gorivo za ustvarjanje prijetnih in toplih medsebojnih odnosov!
Lepo se imejte in nasvidenje jeseni!

Vaš Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
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INTERVJU Z ŽUPANOM DR. PETROM VERLIČEM
Župana dr. Petra Verliča smo obiskali v njegovi pisarni. Na mizi si je
ogledoval maketo ureditve novega
centra Grosupljega, ki so mu jo prinesli, tik preden smo vstopili k njemu. Kot
nalašč za pričetek najinega pogovora.
Kaj se torej novega obeta zadaj za občinsko hišo?
Novi center Grosupljega nastaja v
središču mesta v trikotniku Adamičeve,
Kolodvorske in Taborske ceste. Na vogalu Taborske in Adamičeve se nahaja
občinska stavba, na parkirišču za njo pa
se že gradi nova parkirna hiša po sistemu »parkiraj in se pelji«. Ko bo zgrajena,
se bodo avtomobili umaknili s peščenih
površin, na tem območju pa se načrtuje izgradnja novega večnamenskega
območja s kulturno dvorano, glasbeno
šolo, poslovnim in stanovanjskim objektom. To pa je tudi zasnova, ki je sedaj v
fazi prve prostorske presoje in katere
maketo gledava tule na mizi pred seboj.
Na drugem vogalu tega trikotnika, na
stičišču Adamičeve in Kolodvorske ceste,
se nahaja mestna knjižnica, pred katero
bo nastal nov trg, ki bo odprl prostor
pred knjižnico na Adamičevi. Tretji vogal
trikotnika predstavlja stičišče Kolodvorske in Taborske, ki bo postal naše novo
multimodalno središče prepleta pešcev,
kolesarjev in javnega avtobusnega in
železniškega prevoza, saj bo na tem
mestu svojo vlogo mestnega kolodvora
prevzelo povsem prenovljeno območje
železniške postaje. Nova Kolodvorska
cesta pa bo preurejena v peš cono. Kolodvorska bo vrnila mestu svoj prvotni,
lahko rečem zgodovinski sijaj in povezala nekdanjo Koščakovo hišo z železniško
postajo v pravo mestno promenado. Na
platoju pred staro upravno enoto in sodiščem, kjer je sedaj peščeno parkirišče,
pa bo po zgledu Kongresnega trga v Ljubljani nastala nova ploščad za srečevanje, druženje in različne prireditve.
Ampak center ni samo eden, kajne?
Vedno smo se zavzemali za enakomeren razvoj naše občine. Središč je toliko,
kolikor imamo naselij v naši občini, in
vsa si zaslužijo, da se razvijejo skladno
s svojimi prostorskimi in razvojnimi danostmi, tako da bo povsod v naši občini
lepo živeti. Upam, da se bo kmalu našel
investitor za izgradnjo centra Šmarja –

Sapa, pričenjamo pa tudi s pripravo prostorskega načrta ureditve območja pri
družbenem domu in osnovni šoli. V veliki meri so za manjše projekte namenjena tudi evropska sredstva s t.i. programa
LAS, s katerimi, recimo, urejamo igrišče
na Zavrhu v Sp. Slivnici, pa bajer Zacurek v Šmarju, pa Tabor Cerovo, obnovo
vodnih korit na izviru Gorenjca in še bi
lahko naštevali. S sredstvi LAS bo urejena tudi osrednja tržnica v Grosupljem,
s temi sredstvi smo osvetlili tudi pešpot
ob Grosupeljščici.
K pridobivanju evropskih sredstev je
zagotovo pripomogel tudi Medobčinski razvojni center, ki ste ga ustanovili
skupaj z občinama Ivančna Gorica in
Trebnje?
Takole je bilo. LAS je bil edini evropski program, v katerem je sodelovala
Občina Grosuplje, preden smo prevzeli
odgovornost za vodenje občine. Črpanje sredstev je bilo tako slabo, stroški
zunanje firme za občino za vodenje tega
programa pa tako veliki, da sem naročil
direktorju občinske uprave, da program
prekinemo. Vendar mi je mag. Dušan
Hočevar predlagal, da ga imenujem v
upravni odbor programa LAS in od takrat naprej so se stvari obrnile v želeno
smer. To nas je spodbudilo, da se spla-

ča investirati v kandidature za evropske projekte in danes lahko rečem, da
je Medobčinski razvojni center več kot
upravičil svoje delovanje, saj imamo
podpisanih ali pa skoraj pred podpisom
že za okoli 5 milijonov evropskih nepovratnih sredstev za občinske vsebine.
Bravo ekipi in Dušanu!
Kateri pa so največji pridobljeni
evropski projekti ta hip?
Od infrastrukturnih projektov je bilo
za izgradnjo že omenjene parkirne hiše
za občino po sistemu P+R odobreno
1,7 milijona evrov, v okviru sodelovanja
z Ljubljansko urbano regijo je za razvoj
kolesarskih povezav mesta Grosuplje z
zalednimi naselji namenjenih 2,2 milijona evrov. Zagotovo pa smo bili najbolj
veseli sporočila, da bo za oživitev Radenskega polja EU namenila v okviru EU projekta LIFE preko 1,2 milijona evrov.
Vemo, da ste močno pripomogli, da
je Občina Grosuplje prejela veliko EU
sredstev. Na sejah občinskega sveta pa
ste velikokrat kritični do vlade in ministrov glede črpanja evropskih sredstev.
Zakaj?
Z ustanovitvijo razvojnega centra
smo dokazali, da lahko občine tudi brez
ministrov uspešno črpamo evropska

Iz občinske hiše
sredstva. Naša zakonodaja pa je takšna,
da ne moremo črpati sredstev za nadaljnje širjenje kanalizacijskega omrežja, za
ceste, vodovode in prostorski razvoj. Če
se ne motim, nam manjka samo še nekaj
manj kot 30 odstotkov kanalizacijskega
omrežja in bi vsa gospodinjstva v naši
občini bila priključena na kanalizacijo.
Vendar so ti razpisi vezani na razpise pristojnega ministrstva za okolje in na programe, ki jih država ovrednoti kot prednostne za črpanje evropskih sredstev.
Žal se je že Cerarjeva in sedaj temu sledi
slepo tudi Šarčeva vlada, odločila, da
kanalizacije niso prednostno pomembne za naše državljane. Tako imamo sedaj neumnost, da naselja okoli našega
največjega krajinskega parka Radensko
polje, ki ga je, zanimivo, skupaj z občino
soustanovila tudi Vlada Republike Slovenije, niso upravičena do evropskega denarja za kanalizacijsko omrežje. Kdo bo
to razložil krajanom Račne? Predlagam,
da kar sam predsednik vlade.
Ampak vi ste optimist in ne vržete
puške v koruzo zlahka!
Zagotovo, zato sem prepričan, da bo
tudi ta vlada spremenila svoja stališča. V
primeru državnih investicij lahko rečem,
da se investicije, ki so bile sicer v državne
proračune umeščene že pred nastopom
te vlade, zaenkrat uresničujejo. Tu imam
v mislih nadaljevanje izgradnje pločnika
od Malega Vrha do Škofljice ob državni
cesti, pa izgradnjo krožišča pri Bambiču,
celovito prenovo osrednje grosupeljske
železniške postaje z novim nadvozom
pri nekdanjem Motvozu in dvema podhodoma ter izgradnjo protipoplavnega
zadrževalnika Veliki potok.
Na socialnih omrežjih je postal zelo
dejaven Turizem Grosuplje, predvsem
so nas na facebooku in instagramu
presenetile lepote, ki jih ponuja naša
občina. Se turizmu v naši občini obeta
razcvet?
Turizem Grosuplje je naš novo ustanovljeni javni zavod, njegovo vodenje
je prevzela Petra Zakrajšek, domačinka
in občinska svetnica. Zavod ima sedež v
Mestni knjižnici Grosuplje, kjer bo kmalu
v polni meri zaživela tudi info točka. Sam
si ne predstavljam boljšega stičišča med
kulturo in turizmom, kot ravno v mestni
knjižnici. Želim si, da bi lepote naše občine spoznali najprej tisti, ki v njej prebivamo, in približati občino Grosuplje nam
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samim bo zagotovo ena izmed prednostnih nalog Turizma Grosuplje.
Bo za prosti čas z nedavno sprejetimi spremembami in dopolnitvami prostorskega načrta še bolje poskrbljeno?
Da, to je bil pogoj, da lahko septembra na občinskem svetu sprejmemo nujno potrebna podrobna prostorska načrta za rekreacijski park Koščakov hrib in
športni park Brezje. Takoj po sprejetju se
začne urejanje prve krožne sprehajalne
poti pri Sončnih dvorih s prepotrebnim
otroškim igriščem. Koščakov hrib, ki ga
lahko primerjamo z ljubljanskim Rožnikom, pa bo postalo osrednje sprehajališče z mnogimi vsebinami za aktivno
preživljanje prostega časa.
Sprejete spremembe in dopolnitve
prostorskega načrta pa omogočajo
tudi nove zazidljive parcele za naše
občanke in občane. Ste bili uspešni pri
vaših predlogih?
Predvsem smo želeli omogočiti občankam in občanom, ki so oddali svoje
vloge, čim več zazidljivih parcel. Žal smo
kot občina zgolj predlagatelji, odločevalcev pa imamo kar 26 različnih, na različnih ministrstvih. Največ težav so nam
povzročali na Ministrstvu za kmetijstvo
in Ministrstvu za prostor. Ostaja pobožna
želja, da bi v prihodnje o prostorskem
razvoju odločali na občinskem nivoju.
Ker sicer takšna ureditev, kot je sedaj,
nima smisla. Občani se jezijo na občino, ki mora formalno peljati postopke,
odločajo pa birokrati na ministrstvih, ki
vso krivdo za svoje negativne odločitve
prevalijo na občino. Občina pri uradniških odločitvah ne more storiti ničesar,
razen da jih sprejme, saj bi sicer delovala
protizakonito. Narobe svet, vam rečem!
Ampak kljub temu, 30 hektarov novih
zazidljivih površin pa je s tem aktom le
potrjenih v dobrobit boljšega standarda
naših občanov!
Boljši standard in kvaliteta življenja
osredotočata vašo vizijo razvoja občine Grosuplje, kar smo občani najbolj
občutili z uvedbo linije mestnega prometa 3G, mnogih novih krožišč in projektom plinifikacije občine. Bo zviševanje kvalitete življenja v občini še naprej
imelo pomembno prioriteto?
Seveda. Na področju mobilnosti smo
resnično izboljšali pretočnost prometa
z novimi krožišči, prometno varnost pa
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z novimi pločniki. Glede na dejstvo, da
osebni promet z avtomobili presega vse
meje normalne rasti, čemur naša avtocesta ni več kos in zato prihaja do zastojev,
smo se mi pravočasno odzvali s spodbujanjem javnega prometa. Modernemu
mestnemu avtobusnemu prometu se
bo z uvedbo kočevske proge pridružil še
železniški, z novimi kolesarnicami bomo
spodbujali kolesarjenje in peš hojo, dovolj bo tudi parkirnih mest, da bodo avtomobili počakali na parkiriščih, v službo
v prestolnico pa se bomo peljali z javnim
prevozom. Tako bo naš zrak čist. Ko bo
projekt plinifikacije končan, se bodo gospodinjstva z individualnih kurišč na trda
goriva lahko preusmerila na čisto gorivo,
cenejši in okolju prijazen zemeljski plin.
Morda pa bo pospešeno priključevanje na optiko v naši občini v prihodnje
omogočilo tudi več dela od doma in ne
bo potrebno vsak dan oditi v službo. Z
moderno čistilno napravo je dolgoročno poskrbljeno za odvajanje in čiščenje
odpadnih vod. Smo v samem vrhu pri ločevanju odpadkov, ki se sodobno obdelujejo v modernem regijskem centru za
obdelavo odpadkov v Ljubljani. Z novimi
vrtinami skrbimo za dolgoročno oskrbo
naših prebivalcev s čisto pitno vodo. Na
nas samih pa je, da s prijaznostjo, povezovalnostjo, včasih tudi potrpljenjem
poskrbimo za sožitje drug z drugim.
Občinsko glasilo vsak mesec na zadnji
strani ponuja obilico dogodkov, kjer se
lahko srečamo v živo.
Kakšen pa je vaš plan za poletje?
Želim si, da si moji sodelavke in sodelavci odpočijejo na zasluženem dopustu,
želim si, da vsi prebivalci naše občine
preživijo prijetno in brezskrbno poletje,
za sebe pa, da mi končno uspe prebrati
kakšno dobro knjigo in s soprogo pogledati kakšen film pod zvezdami. Pred časom me je navdušila Gershwinova Rhapsody in Blue v klavirski izvedbi odlične,
sedaj že svetovno znane pianistke iz vrst
mlajše generacije, morda mi uspe, da
njen koncert slišim v živo še to poletje.
Hvala za pogovor! Vse dobro Vam in
Vaši ekipi na občini želimo tudi z uredništva Grosupeljskih odmevov.
Brane Petrovič
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Podpis Pogodbe o medsebojnem sodelovanju v projektu
»Revitalizacija dolenjske železnice«
Lani, 23. maja 2018, je devet slovenskih občin ob dolenjski železnici in Karlovška županija podpisalo dogovor o
sodelovanju na področju revitalizacije
čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana – Grosuplje – Trebnje – Novo mesto – Metlika – Karlovec – Zagreb. Storjen je bil skupni začetni korak na poti do
prenove več kot 100 let stare železniške
proge, kar bo pripomoglo k boljši povezanosti ter razvoju občin in regij.
Dobro leto pozneje, v torek, 18. junija 2019, pa so župani občin na slovenski
strani: Škofljica - Ivan Jordan, Ivančna
Gorica - Dušan Strnad, Trebnje - Alojzij Kastelic, Mirna Peč - Andrej Kastelic,
Novo mesto - mag. Gregor Macedoni,
Semič - mag. Polona Kambič, Črnomelj
- Andrej Kavšek, Metlika - Darko Zevnik
in seveda župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič, ki je tudi predsednik iniciative
za spodbujanje raziskav in inovacij na
področju železnic Jugovzhodne Evrope
(SEESARI) ter pobudnik projekta, storili
naslednji korak in z Razvojnim centrom
Novo mesto podpisali Pogodbo o medsebojnem sodelovanju v projektu »Revitalizacija dolenjske železnice«. Razvojni
center Novo mesto so določili za koordinatorja oz. za vmesni člen med državo,
Evropsko unijo in občinami. S tem pa je
bil storjen tudi prvi operativni korak za
izvedbo projekta na slovenski strani.
Župan Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni je ob podpisu pogodbe povedal, da je železniška
infrastruktura prav gotovo tista ključna

trajnostna žila v naši regiji, pri kateri smo
žal prišli do skrajnega roba zmogljivosti
prometnih povezav za motorni promet,
zato to sodelovanje predstavlja eno
ključnih razvojnih potez.
Obstoječi potencial imamo, imamo
namreč železniško progo. Vemo pa, da
je ta proga stara dobrih 100 let, in vemo,
kakšni standardi so, kakšen razvoj so na
tem področju naredili drugi. »In dejstvo
je tudi, da vemo, da se da, da vemo, da
Evropska unija razume železniške povezave kot tiste, ki so trajnostne, in jih tudi konkretno sofinancira,« je še dejal ter ob tem
dodal, da projekt predstavlja čezmejno
sodelovanje med občinami, prav to pa je
tudi ena od točk, ki bodo v naslednji finančni perspektivi Evropske unije pred-

nostno obravnavane. »Torej, naš cilj je na
nek način pragmatičen, je pa tudi konkreten,« je strnil.
Župan dr. Peter Verlič pa je še pred
podpisom pogodbe dejal, ko bo ta podpisana, da bodo župani kar čim prej
obiskali tudi Ministrstvo za infrastrukturo, da kar najhitreje ustanovimo tudi
evropsko združenje za teritorialno sodelovanje in da skupaj čim prej pričnemo
ta projekt tudi uresničevati. »Kolikor je
meni znano, bo Evropska unija v prihodnji
perspektivi več sredstev namenjala ravno
takšnim čezmejnim projektom regijskega
sodelovanja, zato sem prepričan, da nam
sredstva za ta projekt ne bodo izostala,« je
še dejal.

6. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje
V sredo, 19. junija 2019, je v dvorani
Družbenega doma Grosuplje potekala
6. redna seja Občinskega sveta Občine
Grosuplje. Občinski svetnice in svetniki
so tokrat na seji obravnavali le 6 točk, a
so med drugim sprejeli težko pričakovani Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu občine Grosuplje (SD OPN 1),
pa tudi pomemben Osnutek Odloka o
ustanovitvi organa »Skupna občinska
uprava 5G«.
Občinski svetnice in svetniki so sprejeli Odlok o spremembah in dopolni-

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Iz občinske hiše
tvah Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu občine Grosuplje (SD OPN 1).
Že na 14. redni seji, 7. 11. 2012, so v
mandatnem obdobju 2010–2014, sprejeli Občinski prostorski načrt (OPN) in ga
objavili v Uradnem listu RS, št. 8/13.
Z javnim naznanilom novembra in
decembra 2012 je nato Občina pozvala
zainteresirano javnost za podajo pobud
za spremembo namenske rabe zemljišč.
Prispelo je 400 pobud na 500 različnih
lokacijah po občini Grosuplje. Pobude
so se nanašale na:
• spremembo namembnosti iz kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna
zemljišča;
• spremembo podrobnejšega ppip prostorsko izvedbenega pogoja na
posameznem območju;
• izvzem iz zazidljivosti.
Junija 2014 je Občina zaključila s
postopkom javnega naročila za izbiro
izdelovalca SD OPN 1, s katerim je bila
podpisana pogodba. Začela se je izdelava strokovnih podlag, ki so sestavni del
SD OPN 1, ogledi posamezne pobude
in priprava gradiva za fazo pridobivanja
smernic nosilcev urejanja prostora.
Še istega leta je župan sprejel Sklep o
začetku postopka sprememb in dopolnitev (SD OPN 1). Osnutek gradiva smo posredovali 26 nosilcem urejanja prostora
za podajo smernic in prvih mnenj in na
Ministrstvo za okolje in prostor za pridobitev Odločbe, ali je potrebno za SD
OPN 1 izvesti presojo vplivov na okolje.
Odločba o izdelavi je bila pozitivna, zato
je bilo potrebno v postopku celovite
presoje vplivov plana na okolje izdelati
Okoljsko poročilo in ga javno razgrniti.
Rok za podajo smernic in prvih
mnenj nosilcev urejanja prostora je sicer
30-dnevni, vendar so nekateri nosilci podajali mnenja iz svoje pristojnosti v večmesečnem roku.
Po pridobitvi vseh mnenj smo organizirali javno razgrnitev, v sklopu katere
je potekala javna obravnava. Javna razgrnitev SD OPN 1 in Okoljskega poročila
je potekala od junija do septembra 2016.
Javni obravnavi sta bili dve; junija in avgusta 2016. V tem času je prispelo 138
različnih pripomb, ki smo jih pregledali
na terenu in analizirali. Pripravili smo
stališča do pripomb, ki so bila objavljena
na spletni strani Občine Grosuplje konec
leta 2016.
V letu 2017 smo dopolnjen osnutek
ponovno posredovali nosilcem urejanja
prostora za pridobitev drugih mnenj.
Večji del drugih mnenj smo prejeli v za-
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konskih rokih, vendar so bila potrebna
tudi usklajevanja. Z dvema nosilcema pa
smo se usklajevali in dopolnjevali gradivo skoraj leto in pol; to sta Ministrstvo
za okolje in prostor, Direkcija za vode RS
in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano. Ti dve mnenji smo prejeli v
aprilu in maju 2019 in sta ključni za zaključek postopka celovite presoje vplivov plana na okolje.
Kljub dolgotrajnemu postopku, stalnim spremembam zakonodaje s področja urejanja prostora in ostalim spremembam je bil prostorski akt kot krovni
prostorski dokument pripeljan do zaključka in je bil tako tudi pripravljen za
sprejem na občinskemu svetu.
Občinski svetnice in svetniki so prav
tako sprejeli Osnutek Odloka o ustanovitvi organa »Skupna občinska uprava
5G«.
Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar je pojasnil, da je bil veljavni Odlok o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje« objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/11 in
se uporablja od 1. januarja 2012, Odlok
o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje«
pa je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
31/16, in je pričel veljati 7. maja 2016.
31. 12. 2017 je bil nato objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 21-943/18; v nadaljevanju: ZFO-1), v
katerem je z vidika delovanja oz. sofinanciranja organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin
Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje« in

organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Grosuplje, Ig in Škofljica« pomembna
sprememba določila 26. člena ZFO-1, saj
se s tem zakonom določajo področja, ki
so sofinancirana iz državnega proračuna, če so izpolnjeni tudi drugi zakonski
pogoji.
Na podlagi 26. člena ZFO-1 je občina
do sredstev državnega proračuna upravičena za sofinanciranje nalog iz drugega odstavka 26. člena (to so: občinsko
inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo, pravna služba, občinsko pravobranilstvo, notranja revizija, proračunsko
računovodstvo, varstvo okolja, urejanje
prostora, civilna zaščita, požarno varstvo in urejanje prometa) v višini 30 %
v prejšnjem letu realiziranih odhodkov
njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav, če je vključena v
skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj
ena naloga, ki jih opravljajo zaposleni, ki
izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Višina sofinanciranja se poveča za pet
odstotnih točk za vsako dodatno nalogo,
ki jo skupna občinska uprava opravlja za
vse občine, vključene v skupno občinsko
upravo, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 % sredstev za
plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah.
Glede na obrazloženo bo na podlagi
Odloka o ustanovitvi organa »Skupna
občinska uprava 5G« ta opravljala naloge na šestih področjih: občinskega
inšpekcijskega nadzorstva, občinskega
redarstva, notranje revizije, varstva okolja, urejanja prostora in civilne zaščite in

jo bo ustanovilo pet občin: Grosuplje,
Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje, kar pomeni, da lahko pričakujemo
maksimalno sofinanciranje v višini 55 %
realiziranih odhodkov proračuna za financiranje Skupne občinske uprave 5G.
Odlok bo sicer sprejet, ko ga bodo
sprejeli občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Občina Grosuplje ga bo nato
objavila v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati bo začel petnajsti dan po
objavi, uporabljati pa se bo začel s 1. 1.
2020.
Občinski svetnice in svetniki Roži Kek
niso dali Soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Mestna knjižnica Grosuplje za petletno mandatno obdobje 2019–2024.
Direktorici Mestne knjižnice Grosuplje Roži Kek sicer 31. 10. 2019 poteče
mandat, novega direktorja pa imenuje
svet zavoda na osnovi javnega razpisa,
na podlagi predhodnega soglasja ustanoviteljic.
Občinski svetnice in svetniki so sprejeli sklep, da Andreju Bahovcu, na podlagi odstopne izjave z dne 28. 1. 2019,
preneha funkcija člana Komisije za
spremljanje položaja romske skupnosti v občini Grosuplje.
Predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja dr.
Božo Predalič je zato pozval občinske
svetnice in svetnike, da podajo nov predlog za člana te komisije za preostanek
mandatnega obdobja.
Video posnetke sej si lahko ogledate
na www.grosuplje.si.
Jana Roštan

Slovesna položitev temeljnega kamna za izgradnjo prizidka z
novo športno dvorano k OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
V sredo, 19. junija 2019, ob praznovanju našega občinskega praznika, smo
v Grosupljem slovesno položili temeljni
kamen za izgradnjo prizidka k Osnovni
šoli Louisa Adamiča Grosuplje z 8 novimi učilnicami in novo športno dvorano.
Slovesnosti so se udeležili župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag.
Dušan Hočevar, ravnateljica Osnovne
šole Louisa Adamiča Grosuplje Janja Zupančič, predsednik uprave podjetja CGP
Martin Gosenca, član uprave Edo Škufca
in finančni direktor Andrej Lah, župan in

podžupan občine Škofljica Ivan Jordan
in Boris Zupančič, župan občine Ivančna
Gorica Dušan Strnad, podžupan občine
Dobrepolje Jože Prijatelj, občinski sve-

tnice in svetniki, predsednice in predsedniki krajevnih skupnosti in mnogi drugi.
Koračnice Pihalnega orkestra Glasbene šole Grosuplje so naznanjale, da se
pričenja velik dogodek. In po uvodnem
pozdravu voditeljice Tadeje Anžlovar
so vse zbrane na dogodku nagovorili
ravnateljica Janja Zupančič, predsednik
uprave podjetja CGP Martin Gosenca in
župan dr. Peter Verlič.
»Skrb za kakovostno prihodnost se odraža tudi v zagotavljanju pogojev, v katerih otroci preživijo najbolj aktiven del dne-
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Ravnateljica Janja Zupančič

Predsednik uprave CGP Martin Gosenca

Župan dr. Peter Verlič

va. V primeru osnovne šole to traja kar 10
mesecev na leto,« je dejala ravnateljica
Janja Zupančič in nas ob tem spomnila na izjemno velike investicije, ki jih je
v zadnjih šestnajstih letih doživela šola,
katere ravnateljica je. Zgrajeni sta bili
novi šolski stavbi Podružnične šole Št.
Jurij in Podružnične šole Žalna, temeljito je bila obnovljena Podružnična šola
Kopanj in nadgrajena takrat Podružnična šola Šmarje, ki je danes samostojna
šola, energetsko sanirana je bila stavba
na Adamičevi in obnovljena tudi telovadnica matične šole na Tovarniški. Prav
matična šola pa je tista, ki je zdaj tik pred
tem, da dobi kar 8 novih učilnic, pa tudi
novo športno dvorano. »Ta pridobitev pa
bo omogočila pomembno izboljšanje prostorskih pogojev za učenje učencev in delo
zaposlenih, in glede na trenutne projekcije
gibanja števila učencev, bodo novi prostori potrebam zadostili za daljše časovno obdobje. Investicija v šolski prostor nikakor ni
strošek, temveč naložba za sedanjost in
bodočnost,« je dejala. Povedala nam je
še, da so jih učenci te šole, ki se aktivno
vključujejo v življenje šole in kraja, tudi

letos izjemno zaznamovali in jih razveseljevali z dosežki na različnih področjih.
»Zato verjamemo, da bomo investicijo v
šolo tudi vnaprej dobro in bogato oplemenitili,« je ob tem dodala ter se zahvalila
vsem, ki verjamejo in soustvarjajo dobro
šolo in prijazno skupnost.
Predsednik uprave CGP Martin Gosenca nas je spomnil, da ni prav dolgo,

ko so sodelovali z našo občino, saj je bilo
prav podjetje CGP tisto, ki je zgradilo
novo šolo na Polici. Povedal nam je, da
se trenutno ukvarjajo s prestavitvijo elektrovodov, delno so gradbišče že uredili,
v naslednjih dneh bodo postavili žerjav,
potem pa že pričeli s širokim izkopom in
s samo izdelavo temeljev in konstrukcije. Vse okoliške prebivalce, zaposlene

Pihalni orkester Glasbene šole Grosuplje
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Voditeljica Tadeja Anžlovar

na šoli, učence pa je ob tej priložnosti
prosil za kanček razumevanja pri sami
gradnji. »Mi se bomo potrudili, da bodo
pouk in vsakodnevne dejavnosti potekale
čim bolj nemoteno,« je še dejal, svoj govor pa sklenil z besedami: »In upam, da
se naslednje leto še pred poletjem zopet
zberemo v takšnem številu, mogoče celo
večjem, na otvoritvi te nove osnovne šole
in telovadnice«.
Župan dr. Peter Verlič pa je v svojem
govoru poudaril, da gre pri projektu res
za pravo naložbo, saj gre za naložbo v
našo prihodnost, v naše otroke. »Prišel
je trenutek, ki smo ga veseli. Veseli smo za
Osnovno šolo Louisa Adamiča, za zaposlene, za osebje, za otroke, za vse bo boljše. Veseli pa smo tudi za celotno občino
Grosuplje. Ne sme biti sosednja šola nič
ljubosumna. Naša občina dobiva 8 novih
učilnic, novo športno dvorano in lahko se
prihodnosti nasmehnemo,« je še dejal.
In prišli smo do osrednjega dela prireditve, ko so si župan dr. Peter Verlič,
direktor občinske uprave mag. Dušan

Hočevar, ravnateljica Janja Zupančič in
predsednik uprave CGP Martin Gosenca nadeli čelade, kot je to potrebno na
gradbišču, ter položili temeljni kamen.
Gradile se bodo nove učilnice, da bo
za kakovostno izvajanje šolskega pouka kar čim bolje poskrbljeno, in česar
se mnogi še bolj veselijo, šola bo dobila
tudi novo športno dvorano. Ta bo zagotavljala 3 vadbene površine z možnostjo
organiziranja uradnih panožnih tekmovanj v košarki, odbojki itn., s potrebnimi
pomožnimi prostori, kot so garderobe s
tuši in sanitarije, s tehničnim prostorom
za hrambo tribun, stolov, zaščite poda in
drugih pripomočkov za organizacijo različnih dogodkov ter drugimi potrebnimi
spremljajočimi prostori.
Če bo šlo vse po načrtih, bodo učenke
in učenci Osnovne šole Louisa Adamiča
Grosuplje s 1. septembrom 2020 vstopili v veliko večjo in še bolje opremljeno
šolo, predvsem kar zadeva šport in re-

kreacijo. Ob tem pa velja še omeniti, da
bomo pri gradnji objekta upoštevali načela trajnostne gradnje.
Da bo gradnja potekala varno, kasneje pa tudi vzgoja in izobraževanje otrok
čim bolj uspešno, smo skupaj z župnikom Janezom Šketom prosili tudi za
božji blagoslov.
Pa naj zaključimo z mislijo, ki jo je za
nas našla in jo z nami ob tej priložnosti
delila Tadeja Anžlovar: »Mark Twain je
zapisal: ko sem bil še deček ob Misisipiju,
so v mestnem svetu predlagali, da bi zaprli javne šole, ker so predrage. Takrat je
star kmet rekel, da s prenehanjem gradnje
novih šol ne bodo nič privarčevali - saj bo
treba za vsako zaprto šolo zgraditi nov zapor«. Sama pa je k temu dodala: »Ja, šola
je res zgradba s štirimi stenami in prihodnostjo vmes. Želimo, da bi bila dobra.«
Jana Roštan
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Slovesnost ob občinskem in državnem prazniku dnevu
državnosti
V sredo, 19. junija 2019, je v avli
Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje potekala slovesnost ob občinskem
in državnem prazniku dnevu državnosti s slavnostno sejo Občinskega sveta
Občine Grosuplje.
Slovesnosti, ki sta jo naznanili slovenska in evropska himna, so se udeležili gostje: župan občine Grosuplje dr.
Peter Verlič, direktor občinske uprave
mag. Dušan Hočevar s soprogo, župan
občine Ivančna Gorica Dušan Strnad,
župan občine Škofljica Ivan Jordan,
podžupan občine Škofljica Boris Zupančič, podžupan občine Dobrepolje
Jože Prijatelj, dobitniki priznanj Občine
Grosuplje, svetnice in svetniki Občine
Grosuplje, predsednice in predsedniki krajevnih skupnosti, vodje uradov
občinske uprave Občine Grosuplje in
zastopniki zavodov Občine Grosuplje.
Slavnostno nas je nagovoril župan
dr. Peter Verlič, ob praznovanju občinskega praznika pa so bila podeljena
tudi priznanja Občine Grosuplje. Priznanje Občine Grosuplje z bronastim
znakom Občine Grosuplje je prejel
Alojz Zajc, priznanje Občine Grosuplje
s srebrnim znakom Občine Grosuplje
je prejela Marija Podvršič, dobitnik
priznanja z zlatim znakom Občine Grosuplje pa je bilo Turistično društvo Cer
Cerovo.
K popolnosti dogodka so s čudovito pesmijo in glasbo prispevali: Iva
in Maja Režek, Petra Ceglar, Ženska
vokalna skupina Brinke in Pihalni orkester Glasbene šole Grosuplje. Skozi
prireditev nas je popeljala Tadeja Anžlovar.
Župan občine Grosuplje dr. Peter
Verlič je v svojem govoru povedal, da
je prav ta dan potekala tudi redna seja
Občinskega sveta Občine Grosuplje, ki
pa je bila prelomna.
Prva zelo lepa novica je ta, da smo po
šestih letih muk in trpljenja sprejeli Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Grosuplje. Na
občini smo bili pri njegovi pripravi hitri,
vendar pa so morali dati svoje pozitivno
soglasje zanj tudi vladni uradniki, šestindvajset nosilcev urejanja prostorov, kar

po sistemu P + R. V celoti bomo preuredili Železniško postajo Grosuplje, urejati
bomo začeli center Grosupljega s Kolodvorsko cesto in graditi zadrževalnik
Veliki Potok, da bo Grosuplje varno pred
poplavami.
»To nam lahko uspe samo, če smo složni, če smo delovni,« je še dejal župan in
vsem nam čestital ob občinskem prazniku in dnevu državnosti. »Praznujmo ga
ponosno,« je govor sklenil župan.
Priznanje Občine Grosuplje z zlatim
znakom Občine Grosuplje je prejelo
Turistično društvo Cer Cerovo.
Župan dr. Peter Verlič

pa je zadevo precej zavleklo. »Ampak
danes smo 30 ha zemljišč spremenili v
zazidljiva. Predvsem so to tista zemljišča,
na katere čakajo naši občanke in občani,
da bodo lahko začeli graditi, bo pa to tudi
podlaga za naše razvojne načrte. Koščakov hrib in Športni park Brezje bosta zdaj
lahko stopila na pot svojega razvoja in
svoje prihodnosti v občini Grosuplje,« je
dejal.
Drugi razlog pa je bil sprejem Osnutka Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G«. Pet občin: Ig, Škofljica, Grosuplje,
Ivančna Gorica in Dobrepolje, smo se
odločile, da se povežemo v hitro omrežje, ki mu rečemo 5G. »To je pet občin, ki so
si med seboj enake, ki so vse gospodarne,
gostoljubne in globalne, in bodo s svetlobno hitrostjo med seboj povezale sile,
energijo in seveda tudi racionalizirale delo
občinskih uprav,« je pojasnil župan in še
dejal: »Tako bomo lahko še bolj uspešni.«
Povedal je še, da zgodbo gradimo na
podlagi dobrih izkušenj iz medobčinskega inšpektorata in pa medobčinskega
razvojnega centra. V tem kratkem času
delovanja medobčinskega razvojnega
centra je samo občina Grosuplje dobila
kar 4,5 milijonov evrov evropskih sredstev. Prepričan je, da podobno velja tudi
za ostali dve občini, ko nas bo sodelovalo še več, bomo še uspešnejši.
Naše investicije pa se seveda nadaljujejo. Pred pričetkom slovesnosti smo
položili temeljni kamen za prizidek k šoli
in novo športno dvorano, že lahko vidimo tudi gradbeno jamo za parkirno hišo

Turistično društvo Cer Cerovo velik del
svoje pozornosti namenja ohranjanju narave in spodbujanju spoštljivega odnosa
do njenih lepot in malih ter velikih prebivalcev. Pri tem v veliki meri apelirajo na
mlajše generacije. Zato so še posebno ponosni na mlade vodnike, ki so pod okriljem
društva Cer, Zavoda za gozdove in Turistične zveze Slovenije opravili izobraževanje s področja gozdne pedagogike.
Njihov trud so opazile državne inštitucije. Turistična zveza Slovenije jim je v lanskem letu podelila priznanje za 2. mesto v
kategoriji tematskih poti Slovenije v okviru
tekmovanja Moja dežela - lepa in gostoljubna. Že pred leti pa so prejeli priznanje
Turistične zveze Slovenije za naj tematsko
pot Ljubljanske regije.
Poleg tega, da s svojim programom
združuje ljubitelje narave, so v lanskem
letu naredili korak naprej tudi pri združevanju turističnih društev občine Grosuplje.
Pri projektu Razširitve naravoslovne učne
poti Po sledeh vodomca so namreč poleg društva Cer sodelovali tudi Turistično

Predsednik Turističnega društva CER
Cerovo Marjan Koščak
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društvo Tabor Cerovo, Turistično in okoljsko društvo Županova jama Grosuplje in
Lovska družina Taborska jama. Njihovo
medsebojno sodelovanje je lep dokaz, da
je v slogi moč in da skupaj zmoremo več.
Njihovi naslednji projekti pa so usmerjeni
predvsem v izobraževanje mladih na področju ohranjanja narave ter v razvoj turizma v gozdnem prostoru.
Priznanje Občine Grosuplje s
srebrnim znakom Občine Grosuplje je
prejela Marija Podvršič.
Marija Podvršič, po izobrazbi profesorica razrednega pouka, z nazivom svetovalka, je bila vse od 1. 9. 1981 pa do 31. 8.
2019 učiteljica razrednega pouka in vodja
Podružnične osnovne šole Polica.
Vseskozi se je zavedala pomena sodelovanja šole s starši in okoljem nasploh. Za
čim večjo povezanost z okoljem je v vzgojno-izobraževalni program vključevala
obiske pri lokalnih prebivalcih (čebelarju,
čevljarju, kmetu, sadjarju,…). Starše učencev je večkrat povabila k pouku, na delavnice, srečanja in številne prireditve. Ves čas
se je samoizobraževala. Njena želja je bila
oblikovati »odprto« šolo s kompetentnimi
učitelji, ki so jim na prvem mestu učenci ne glede na njihove sposobnosti, status,
veroizpoved ali narodnost. Želela si je enakopravno sooblikovanje šolske skupnosti
vseh, učiteljev, staršev in učencev. Šola na
Polici je pod njenim okriljem postala duša
kraja.
Idejno, vsebinsko in scensko so pod
njenim vodstvom ob angažiranem sodelovanju sodelavcev nastali številni nastopi
za starše, javne prireditve in projekti. Naj
navedemo le nekatere:
• Šolski okoliš - moj domači kraj, za katerega je šola Polica 29. 10 1993 dobila občinsko nagrado in plaketo Louisa
Adamiča za dosežene posebne uspehe
trajnejšega pomena na področju sodelovanja s krajani in krajevno skupno-

Marija Podvršič
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stjo;
• Starinske besede in reki;
• Premična in nepremična dediščina v
domačem kraju;
• Ob vaški lipi;
• Igra nas bogati - igre nekoč in danes;
• Naše kulturne poti (v KS Polica) - pohodi
z lučkami;
• Ohranjanje etnografske kulturne dediščine okolja - delavnice;
• Ko se razumemo, je življenje lepše
(vključevanje tujcev).
Vsi ti »utrinki življenja in dela poliške
šole« so opisani v Šolski kroniki, ki jo Marija
Podvršič piše od leta 1990 in predstavlja
dragocen kronološki pregled življenja in
dela šole.
Od leta 1994 je ogromno energije in
prostega časa namenila tudi prizadevanjem za gradnjo nove šole. Bila je pobudnica sestankov s KS Polica, starši, vodovodnim odborom Bistrina, vodstvom šole
in občino.
Leta 1999 so pod njenim vodstvom na
šoli pripravili prvi BAZAR za izgradnjo nove
šole, na katerega so povabili tudi župana
in občinske svetnike. Ponovili so ga leta
2002. O tem je v občinskem glasilu Grosupeljski odmevi v članku Bazar v OŠ Polica
za gradnjo nove šole pisala občinska svetnica Vera Šparovec.
Sledili so izredni roditeljski sestanki,
sestanki z županom, s predstavniki občinskega odbora za investicije, KS Polica,
z ravnateljico OŠ Brinje Grosuplje, s starši
in krajani. Leta 2005 so na njeno pobudo
ustanovili Iniciativni odbor za reševanje
prostorske problematike in gradnjo nove
šole na Polici.
Leta 2008 je odbor s perečo problematiko pisno seznanil Kabinet predsednika vlade, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Ministrstvo za javno upravo in ministra brez resorja, pristojnega za
področje lokalne samouprave in regionalne politike. Potekale so številne aktivnosti.
Leta 2009 je bila zaradi izvajanja pouka v župnišču izpostavljena inšpekcijskim
pregledom, številnim obiskom novinarjev
(intervjuji), podala je izjavo za TV SLO in
v Grosupeljskih odmevih objavila članek
Polica potrebuje novo šolo. In ko na Polici skoraj nihče več ni verjel v gradnjo nove
šole, je ohranjala vero in zaupanje.
Ob vsem tem pa je vsako leto znova iskala prostorske rešitve za izvajanje pouka,
saj je število učencev iz leta v leto naraščalo.
1. septembra 2016 smo dočakali položitev temeljnega kamna, leto kasneje pa
odprtje nove šole na Polici. Ob odprtju je

šola izdala zbornik Nova šola na Polici,
katerega urednica je bila, prispevala pa je
tudi številne članke ter poskrbela za njegovo grafično in slikovno podobo.
Osrednji dogodek odprtja je bila prireditev, ki je nastala pod njenim vodstvom
in ki je bila po besedah župana dr. Petra
Verliča »veličastna«. Častni gost, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ji je
v spomin in v znak hvaležnosti podaril slovensko zastavo, ki jo podarja posameznikom in skupnostim, ki so zelo veliko osebno prispevali k temu, da je naša skupnost,
naša nacija, narod, država, domovina bolj
povezana. Svojo gesto je argumentiral z
besedami, da »ga. Podvršič povezuje, ne
samo otroke in učitelje, ampak tudi vse
krajane, starše, v celoto, ki živi skupaj eden za drugega, drug z drugim in ne drug
mimo drugega«.
Po pridobitvi nove šole s čudovito in
veliko telovadnico je na željo krajanov postala pobudnica ustanovitve Športnega
društva Polica. Društvo, ki so ga ustanovili
avgusta 2017, je danes zelo aktivno in številčno, predvsem pa: tako kot poliška šola
povezuje krajane Polica.
Marija Podvršič z 31. 8. 2019 odhaja v
zasluženi pokoj. Ob koncu njenega zelo
uspešnega poučevanja in vodenja Podružnične osnovne šole Polica je prav, da jo
tudi ustrezno nagradimo.
Priznanje Občine Grosuplje z
bronastim znakom Občine Grosuplje
je prejel Alojz Zajc.
Alojz Zajc je bil polnih 50 let krajevni
odbornik in član sveta Krajevne skupnosti Grosuplje, pri čemer je bil zadolžen za
območje vzhodnega dela KS Grosuplje z
naselji Sp. Blato, Praproče, Gatina in Sp.
Duplice. Vsa leta je bil dejaven član PGD
Gatina, kjer je opravljal razne odgovorne
funkcije, med drugim je bil dva mandata
tudi predsednik. Lojze je še vedno nepogrešljiv tudi med polharji in lovci, aktiven
pa tudi kot planinec, saj je med drugim
veliko prijateljev in znancev prvič popeljal
na Triglav.
Pred Lojzetovim obdobjem je razvoj infrastrukture na območju vzhodnega dela
KS Grosuplje močno zaostajal. Grozilo je
počasno umiranje vasi, saj so se mladi in
izobraženci, ki bi lahko pripomogli k hitrejšemu razvoju, množično odseljevali. Med
preprostimi ljudmi je bilo sicer prisotnega
dovolj patriotskega čuta, a brez sposobnega, pogumnega in predanega voditelja za
preobrat ni bilo veliko možnosti.
Lojze se ob pogledu na hiter razvoj oko-

Iz občinske hiše

Alojz Zajc

liških krajev, skupaj z ostalimi naprednimi
sovaščani, nikakor ni mogel sprijazniti s
tem, da v razvoju domačega kraja ni mogoče narediti nič. V poznih šestdesetih le-

Iva in Maja Režek
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tih je bil pod njegovim vodstvom izveden
prvi projekt - nova cesta med Gatino in
Sp. Blatom, ki je naselje Gatina približala
hitro razvijajočemu se Grosupljemu. Nato
je sledila izgradnja vodovoda, prve telefonije in kanalizacije ter asfaltiranja lokalnih
cest. Vsi navedeni projekti so bili izvedeni
izključno z lastnimi finančnimi sredstvi in
prostovoljnim delom krajanov. Ni potrebno omenjati, kakšen zalogaj je bil to za ne
ravno premožne krajane. Pod Lojzetovim
vodstvom je bila v devetdesetih letih izvedena širitev pokopališča in izgradnja mrliške vežice na Gatini, pozneje v času njegovih mandatov svetnika KS Grosuplje pa
še postopna izgradnja javne razsvetljave
ter sodobne kanalizacije, skupaj z obnovo
ostale infrastrukture. Ob koncu zadnje-
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ga mandata se je Lojzetu v lanskem letu
uresničila njegova velika želja, zagotoviti
asfaltno pot do vsake hišne številke v njihovem območju.
Tudi Lojzetov prispevek pri urejanju
problematike smetišča na Stehanu in v
Špaji dolini je bil zelo velik. Za ugodno rešitev je bilo potrebno vložiti veliko naporov,
modrosti in tudi poguma. Ob vseh projektih pa je kot delaven in odgovoren svetnik
budno spremljal tudi izvajanje komunalnih dejavnosti, kot je vzdrževanje in pluženje cest, urejanje vodotokov, upravljanje
pokopališča in še marsičesa drugega, vse
v skrbi dobrega gospodarja.
Jana Roštan

Petra Ceglar
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Ženska vokalna skupina Brinke

Slovesna otvoritev varovane kolesarnice za električna kolesa
V četrtek, 20. junija 2019, ob praznovanju našega občinskega praznika,
smo v Grosupljem kolesarkam in kolesarjem slovesno predali v uporabo
novo varovano kolesarnico za električna kolesa s solarnimi paneli in sistem
za upravljanje, imenovan MUSE mojEkolo, ki omogoča enostavno uporabo
preko istoimenske aplikacije ali z uporabniško kartico. Kolesarnica je plod
uspešnega sodelovanja Občine Grosuplje z Regionalno razvojno agencijo
Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) v
okviru evropskega projekta MUSE in
prav zares predstavlja novost, saj gre
za pilotni projekt.

Trak so prerezali: župan dr. Peter Verlič, direktorica RRA LUR mag. Lilijana Madjar, direktorica
Turizma Grosuplje Petra Zakrajšek in direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar
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Svoja električna kolesa bo lahko v
njej shranilo in jih napolnilo do 8 kolesark in kolesarjev hkrati, omogočila
pa bo tudi izvajanje različnih meritev.
Med drugim bi namreč želeli, da bi bila
kolesarnica samooskrbna oziroma se
bo v okviru projekta ugotavljalo, kdaj,
pod kakšnimi pogoji, za koliko koles
itd. je slednje možno doseči. Sicer pa je
želja ljudi spodbuditi k uporabi e-koles
kot oblike trajnostne mobilnosti in jim
omogočiti, da svoje kolo lahko varno
shranijo in ga istočasno napolnijo s pomočjo obnovljivih virov energije.
Slovesnega dogodka so se udeležili
župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič,
direktor občinske uprave mag. Dušan
Hočevar, direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
mag. Lilijana Madjar, kolegi župani Ljubljanske urbane regije, svetnice in svetniki Občine Grosuplje, direktorica Turizma Grosuplje Petra Zakrajšek in mnogi
drugi ljubitelji kolesarstva, predvsem
pa tisti, ki podpirajo projekte trajnostne
mobilnosti, ki si prizadevajo, da bo zelena tudi naša prihodnost.
To gotovo velja za našega župana dr.
Petra Verliča, ki strategijo Občine Grosuplje 3G in njeno usmeritev »Grosuplje
Goes Green« nazorno uveljavlja tudi v
praksi. Zbrane ob tej priložnosti je nagovoril: »V občini, pa tudi širše, si prizade-
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vamo, da bi tudi kolesarska infrastruktura
čim bolj zaživela, da bi imeli čim več lepo
urejenih kolesarskih poti.« S kolesarskimi stezami si želimo čim bolje povezati
samo mesto Grosuplje, načrtujemo pa
že tudi kolesarske povezave z zalednimi
naselji, proti Velikemu Mlačevemu, Spodnji Slivnici in Cikavi. Prav tako aktivno
sodelujemo v projektu »4P - Prijetna
Pot Prijateljstva in Povezovanja«. Gre za
ureditev kolesarske poti, ki bo vodila od
Ljubljane, preko Škofljice, Grosupljega,
Ivančne Gorice, Žužemberka in vse do
Dolenjskih Toplic. »Prav zdaj pa v naši
neposredni bližini gradimo tudi veliko parkirno hišo »P+R Grosuplje«, ob kateri dobimo še eno kolesarnico, ta pa se nam obeta
tudi v sklopu celovite prenove Železniške
postaje Grosuplje, s katero pričnemo že
jeseni,« je še povedal župan in dodal,
da vse to zato, da bi čim več uporabljali
okolju prijazen javni prevoz, avtobus ali
vlak, ali pa se usedli kar na kolo.
Župan dr. Peter Verlič se je direktorici RRA LUR mag. Lilijani Madjar lepo
zahvalil za dobro sodelovanje. Sam sodelovanju daje velik pomen. »In nova
kolesarnica za električna kolesa je tukaj,«
je še dejal.
Na slovesnem dogodku je zbrane
nagovorila tudi direktorica RRA LUR
mag. Lilijana Madjar, ki je poudarila,
da je osrednji cilj agencije skladen traj-
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nostni razvoj vseh šestindvajsetih občin
Ljubljanske urbane regije (LUR): »Naše
delovanje usmerjamo v teme in projekte,
s katerimi lahko dolgoročno pripomoremo k dvigu kakovosti življenja prebivalcev
regije. Trajnostna mobilnost, na kateri intenzivno delujemo že več kot 10 let, je ena
izmed ključnih. In vzpostavitev prve varovane e-kolesarnice predstavlja pomemben korak na tej poti. Želimo si, da se bi
dobra praksa razširila tudi v druge občine
LUR in širše po Sloveniji. Razvejana mreža tovrstnih kolesarnic in s tem povečana
uporaba e-koles lahko namreč bistveno
pripomoreta k zmanjšanju prometnih zastojev, zmanjšanju onesnaževanja okolja
in hrupa ter spodbujanju trajnostne mobilnosti in pridobivanju energije iz obnovljivih virov,« obiskovalke in obiskovalce
dogodka pa je povabila k čim prejšnji in
redni uporabi kolesarnice.
Sledil je slovesen prerez traku in že
smo v novo kolesarnico zapeljali prvo
električno kolo, kjer ga bomo lahko varno tudi napolnili.
V projektu MUSE sicer sodeluje šest
partnerjev, trije italijanski in trije slovenski, z namenom, da bi povečali energetsko učinkovitost mobilnosti lokalnih
javnih ustanov na čezmejnem območju
in zmanjšali njihove emisije CO2. Vodilni
partner v projektu je Univerza v Trstu,
kot partner pa v projektu sodeluje tudi
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RRA LUR. Projekt sofinancira Evropski
sklad za regionalni razvoj znotraj programa Interreg ITALIA - SLOVENIA.
Projekt MUSE je med drugim predvideval tudi postavitev varovane kolesarnice za shranjevanje in polnjenje
električnih koles s proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov - solarnih
panelov. Gre za pilotni projekt, ki omogoča shranjevanje in polnjenje do 8 električnih koles. Vsako parkirno mesto za
e-kolo ima svoj vhod oziroma svoja vrata
ter svojo vtičnico za direktno polnjenje.
Vrata kolesarnice imajo vgrajeno električno ključavnico, na katero je priključen sistem za omejitev dostopa. Vstop
v kolesarnico je tako mogoč z mobilno

aplikacijo za upravljanje z garažami za e-kolesa ali z uporabniško kartico. Storitev
- tako hrambe kot polnjenja - pa je brezplačna, s predvideno omejitvijo uporabe
do 12 ur.
Cilj projekta je spodbujanje ljudi k
uporabi e-koles kot oblike trajnostne
mobilnosti in jim omogočiti, da svoje
kolo lahko varno shranijo in ga istočasno napolnijo s pomočjo obnovljivih
virov energije. Namen je tudi testiranje
in izdelava analize/študije, ki bo glede
na rezultate meritev preučila situacijo in
se osredotočila na smernice postavljanja
tovrstnih kolesarnic (optimalna lokacija,
moč panelov glede na želeno število električnih koles, morebitno predrugačenje

tehničnih specifikacij, morebiten izris
novega designa) tudi na drugih mestih
v občini in regiji. S postavitvijo kolesarnice kot pilotnim projektom in možnostjo razširitve mreže le-teh se prispeva k
zmanjšanju prometnih zastojev, zmanjšanju onesnaževanja okolja in hrupa
ter spodbujanju trajnostne mobilnosti
in pridobivanju energije iz obnovljivih
virov.
Jana Roštan, foto: Peter Zakrajšek

Občina Grosuplje uspešno pridobila evropska sredstva za
ureditev Tržnice Grosuplje
Občina Grosuplje je v sodelovanju z
Zavodom za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« s projektom TRŽNICA
ZA VSE uspešno kandidirala na 2. javni
poziv Lokalne akcijske skupine Sožitje
med mestom in podeželjem (LAS SMP),
ki je bil objavljen dne 6. 3. 2018, za izbor
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
v upravičenih naseljih na območju LAS
SMP za leto 2018–2019.
Upravni odbor LAS SMP je sicer že
novembra lani odločal o izboru operacij in že takrat je bil med potrjenimi
projekti tudi Tržnica za vse, dne 20. 5.
2019 pa je Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo zanj izdalo tudi
dokončno potrdilo.
Vemo, da število prebivalcev v naši
občini kot tudi v samem Grosupljem iz
leta v leto narašča, s tem pa pridobiva
na pomenu tudi naša tržnica. Tam vse
dni v tednu obratuje manjši lokal, lahko
si kupimo sadje, enkrat tedensko, ob sobotah dopoldne, pa poteka tudi prodaja
prehrambenih izdelkov. Vendar pa na
lokaciji ni urejenih sanitarij, pomožnih
prostorov in tudi ne primernih stojnic
za izvajanje dejavnosti. V okviru projekta bomo tako uredili prodajne objekte
in okolico ter za potrebe tržnice naku-

pili tudi nove pokrite stojnice. Te bodo
omogočale izvajanje promocijske in tržne dejavnosti tako lokalnim pridelovalcem hrane kot tudi lokalnim obrtnikom,
društvom in ostalim zainteresiranim
skupinam. Ustvarili bomo kvalitetnejše
delovno okolje. In kar je bistveno, tržnica
bo postala prijetnejši prostor tudi za vse
nas obiskovalce.
Poleg same ureditve tržnice pa bomo
v okviru projekta izvedli tudi tri delavnice na temo: Oblikovanje in izdelava eko
turističnih spominkov na osnovi lokalnih
znamenitosti, virov in tradicij, s posebnim poudarkom vključevanja otrok in

ljudi s posebnimi potrebami. Na delavnicah bomo tako združili vse starostne skupine, skupine s posebnimi potrebami, pa
tudi predstavnike obrti in posameznike
z umetniško žilico. Verjamemo, da bodo
nastale lepe, zanimive in inovativne kreacije. Z delavnicami pa bomo nadaljevali
tudi še po zaključku projekta.
Predvidena celotna vrednost projekta
je 164.553,51 evrov, delež sofinanciranja
pa znaša 107.903,94 evrov.
Jana Roštan

Iz občinske hiše

GROSUPELJSKI ODMEVI |

Julij, avgust 2019

Občina Grosuplje uspešna na evropskem razpisu WiFi4EU
Občina Grosuplje je uspešno kandidirala na javnem razpisu WiFi4EU (Free Wi-Fi for Europeans) za pridobitev bona v
višini 15.000 evrov za vzpostavitev brezplačnega omrežja WiFi.
Evropska komisija želi s programom
WiFi4EU evropskim državljankam in državljanom ter tudi našim obiskovalcem
povsod v Evropi omogočiti brezplačen
brezžični dostop do interneta na javnih
mestih, kot so parki, trgi, pa knjižnice,
muzeji, zdravstveni domovi in druge
javne ustanove. Preko programa WiFi4EU se bo zato s proračunom v višini 120
milijonov evrov v obdobju 2018–2020
financirala namestitev najsodobnejše
opreme za brezžični internet v središčih
javnega življenja.
4. in 5. aprila 2019 smo se tako lahko

predhodno registrirane občine prijavile
na drugi javni razpis za pridobitev bona
v višini do 15.000 evrov za vzpostavitev brezplačnega omrežja WiFi. Svojo
prijavo je oddalo več kot 10.000 občin
iz Evropske unije ter tudi Norveške in
Islandije. Glede na razpoložljiva sredstva
je bilo med vsemi prijavljenimi izbranih
3.400 evropskih občin, od tega 34 iz Slovenije, med uspešnimi občinami pa je
bila tudi Občina Grosuplje.
Shema WiFi4EU bo našim občankam
in občanom ter obiskovalcem občine omogočila kakovosten brezplačen
dostop do interneta visoke hitrosti na
izbranih javnih površinah, na najbolj
obiskanih točkah, to so šole, glavno avtobusno-železniško postajališče in ostala najbolj frekventna avtobusna posta-

jališča, nogometno igrišče, zdravstveni
dom in ostale najbolj frekventne javne
površine.
Dostop do spletnih storitev bo lažji in
hitrejši, kar bo kakovost življenja v mestnem središču naše občine še dvignilo.
Evropska unija bo sicer financirala
stroške opreme in namestitve dostopnih
točk Wi-Fi, Občina Grosuplje pa bo najmanj tri leta zagotavljala povezljivost
(internetno naročnino) in vzdrževanje
opreme.
Tjaša Pleško

Občina Grosuplje uspešno pridobila evropska sredstva za
ureditev bajerja Zacurek
Občina Grosuplje je v sodelovanju s
partnerji Krajevno skupnostjo Šmarje Sap, Turističnim društvom Šmarje - Sap,
Vzgojno varstvenim zavodom Kekec
Grosuplje in Osnovno šolo Šmarje - Sap
s projektom UREDITEV BAJERJA ZACUREK Z OKOLICO uspešno kandidirala na
2. javni poziv Lokalne akcijske skupine
Sožitje med mestom in podeželjem (LAS
SMP), ki je bil objavljen dne 6. 3. 2018,
za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR) v upravičenih naseljih na območju LAS SMP za leto 2018 - 2019.
Upravni odbor LAS SMP je sicer že novembra lani odločal o izboru operacij in
že takrat je bila med potrjenimi projekti
tudi ureditev bajerja Zacurek z okolico,
dne 20. 5. 2019 pa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zanj izdalo tudi dokončno potrdilo.
Gre za manjše območje v zaledju naselja Šmarje - Sap, kjer se nahajata bajer
Zacurek in studenec Medvedov izvir.
Območje že sedaj predstavlja prijetno
sprehajalno točko številnih krajank in
krajanov Šmarja - Sapa, na robu gozda,
ki je od centra Šmarja - Sapa oddaljena
cca 1 km. Lokacija je primerna za druže-

nje, manjše športne aktivnosti, hkrati pa
je tudi dobra izhodiščna točka za krajše
pohode po gozdu in daljše ture proti
Plešam in v smeri ljubljanske občine.
Lokacija je poznana tudi našim najmlajšim iz vrtca Pika, pa tudi učenkam in
učencem šole v Šmarju - Sapu, do koder
se radi odpravijo na pohod, prav tako
služi za izvajanje delavnic na temo varovanja okolja, pomena vodnih virov in
tudi za družabna srečanja.
Željo, da bi se območje lepo in primer-

no uredilo, pa so že večkrat izrazili tudi
sami krajanke in krajani Šmarja - Sapa.
V okviru projekta bomo na območju
uredili brežino bajerja, podest za sedenje in manjši pomol, tam bodo svoj prostor našle tudi preproste fitnes naprave
in otroška igrala, prav tako bomo uredili
manjši prireditveni prostor. Na ploščadi
je predvidena tudi postavitev unikatne
skulpture velikega sedečega medveda,
ki bo prostoru dodal njegovo lastno,
edinstveno identiteto.
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Namestili bomo tudi klopi, koše za
smeti in pasje iztrebke, območje bomo
opremili z informativno tablo z informacijami o naravnih vrednotah v okolici in
z interaktivno tablo z vsebino iz okolice, namenjeno predvsem popestritvi za
mlajše.

Nastal bo prijeten, rekreativno družaben prostor za Šmarčanke in Šmarčane,
pa tudi vse nas občanke in občane ter
obiskovalce od drugod. Hkrati pa bo
projekt prispeval tudi k večji informiranosti in ozaveščenosti domačinov in obiskovalcev o naravnih vrednotah, pome-

nu voda in izvirov ter posledično o tem,
kako pomembna je skrb za čisto okolje.
Predvidena celotna vrednost projekta
je 112.605,90 evrov, delež sofinanciranja
pa znaša 73.600,72 evrov.
Jana Roštan

Učenci 5. c razreda Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje na
obisku v občinski hiši

V ponedeljek, 10. junija 2019, so učenci 5. c razreda Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje na Adamičevi obiskali
občinsko hišo. Kot so nam povedali, so
v letošnjem šolskem letu spremljali tako
lokalne volitve kot tudi nedavne evropske volitve. Pogovarjali so se o volitvah,
o Evropskem parlamentu, poslancih,
izvoljenih v Evropski parlament, pa o
državnozborskih volitvah, poslancih, izvoljenih v Državni zbor RS, o naši Vladi
RS, o njenem predsedniku in ministrih,
pa tudi o lokalni ravni, o izvoljenem županu in izvoljenih občinskih svetnikih ter
o občinski upravi.

Zato so nas tudi obiskali. Zanimalo
jih je, kaj delamo na občini. Učenke in
učence sta sprejela župan dr. Peter Verlič
in direktor občinske uprave mag. Dušan
Hočevar. Govorili pa so predvsem o projektih občine, nad katerimi so bili navdušeni.
Ko bomo imeli sprejete občinske prostorske načrte, bomo v Grosupljem uredili Športni park Grosuplje, Mestni park
Koščakov hrib, že naslednji teden pa pri
Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje
na Tovarniški polagamo temeljni kamen
za prizidek z 8 novimi učilnicami, pa tudi
novo športno dvorano. Tega so bili še

posebej veseli, saj z novim šolskim letom
prihajajo ravno na to šolo, bodo pa na
novo športno dvorano morali še malo
počakati, saj bo gradnja še potekala. A 1.
septembra 2020, leto kasneje, bo ta šola
imela že tudi novo športno dvorano.
Med pogovorom pa je beseda nanesla tudi na novo kulturno dvorano v Grosupljem, kjer bi si učenke in učenci želeli
imeti tudi kino, razmišljali so tudi o kinu
pod zvezdami. Pa seveda o McDonald'su
v njegovi bližini. Učenke in učenci so bili
polni idej, projektov na občini pa nam
zagotovo ne bo zmanjkalo.
Jana Roštan
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Stanovanjska skupina društva Novi paradoks na obisku v
občinski hiši
Med županom dr. Petrom Verličem,
predsednikom Krajevne skupnosti Šmarje - Sap Janezom Pintarjem in stanovanjsko skupino društva Novi paradoks se je
stkalo že pravo prijateljstvo.
Že pred nekaj leti sta župan in predsednik krajevne skupnosti obiskala člane
društva Novi paradoks na Malem Vrhu,
kjer stanujejo, ko sta med drugim izvedela, da se kdaj pa kdaj radi odpravijo
tudi na sprehod, ta pa jih pogosto vodi
prav mimo hiše, kjer stanuje župan. In
temu je sledilo povabilo župana, da ga
kdaj obiščejo kar na njegovem domu.
Lani poleti se je to tudi zgodilo, letošnje
poletje pa si bodo zapomnili po obisku
naše občinske hiše.
Župan dr. Peter Verlič jih je namreč
v sredo, 3. julija 2019, prijazno sprejel v
svoji pisarni, tudi tokrat pa se je obisku
pridružil tudi predsednik krajevne skupnosti Janez Pintar. Sledil je prijeten
klepet ob kavici o tem, kateri projekti
trenutno tečejo v naši občini, kaj se gradi in tudi sami so razmišljali, kaj vse bi še

lahko naredili, da bi bilo lepo življenje v
naši občini še lepše. Beseda pa je tekla
tudi o stvareh iz našega vsakdana, pa o
gospodinjskih opravilih in kako si tudi
oni porazdelijo delo doma, kdo kuha,
kdo pospravlja.
Člani društva Novi paradoks so županu ob tej priložnosti izročili tudi lepo

darilo - uokvirjeno fotografijo, ki je nastala lani ob njihovem srečanju, smo pa
seveda tudi tokrat poskrbeli za veselo
skupinsko fotografijo, ki pa nas bo vse
spominjala na njihov obisk na občini.
Jana Roštan

POT PRIJATELJSTVA Vukovar–Ljubljana 2019
V počastitev dneva državnosti sosednjih in prijateljskih držav Republike
Slovenije in Republike Hrvaške je letos
že 17. leto zapored potekala kolesarska
karavana »Pot prijateljstva Vukovar–Ljubljana«. Kolesarke in kolesarji so se že v
četrtek, 20. junija 2019, odpravili na 500
km dolgo pot iz Vukovarja proti Ljubljani, in na poti, pred končnim ciljem, v soboto, 22. junija 2019, naredili tudi kratek
postanek v Grosupljem.
V imenu župana dr. Petra Verliča jih je
v naši občini pozdravil predsednik Krajevne skupnosti Grosuplje Iztok Vrhovec
in jim izrekel prijetno dobrodošlico.
Sama pot predstavlja prijateljstvo
med dvema sosednjima državama, kot je
dejal predsednik Iztok Vrhovec, pa ta pot
tke pravo prijateljstvo tudi med samimi
kolesarkami in kolesarji. Povezala jih je
že 17-krat, skupaj vztrajajo, v športnem
duhu, ne glede na to, ali jih spremlja
lepo vreme ali pa so vremenske razmere
slabe, in naslednje leto bodo skupaj praznovali polnoletnost. »Želim vam srečno
pot naprej do naše prestolnice, do svoje-

ga cilja, in da si tudi letošnje popotovanje
zapomnite v dobri luči, po medsebojnem
druženju in prijateljstvu, in si vsi skupaj nadevate veselja že za prihodnje polnoletno
leto, ko se, upamo, spet srečamo tudi tukaj
v naši občini,« je še dejal.
Vodja projekta Milan Pavelić pa je v
imenu Hrvaškega društva Ljubljana dejal, da pot res že vse od leta 2003 naprej
gradijo na prijateljstvu, pot se razvija,

raste in želijo si, da bi bilo tako tudi v
prihodnje. »Obljubim, da bomo naslednje
leto spet bili dobri gostje,« je še dejal.
Preden se je kolesarska karavana odpravila na pot do končnega cilja, pa smo
tudi letos poskrbeli še za skupno fotografijo. Praznovanje dneva državnosti
obeh držav pa naj bo veselo in ponosno.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Naša občanka Antonija Perovšek praznovala 104. rojstni dan

8. junij je bil dan, ko je naša občanka
Antonija Perovšek praznovala svoj 104.
rojstni dan, v ponedeljek, 17. junija 2019,
pa so ji ob njenem osebnem prazniku
čestitali tudi župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar in predsednik Društva upokojencev
Grosuplje Drago Andročec.
Zbrali smo se v slaščičarni Royal, v
centru mesta. Gospa Antonija Perovšek
pa nas je v družbi svojih domačih tudi

letos pričakala nasmejana, dobre volje.
In res lepo jo je bilo videti takšno. Nazdravili smo s penino, Tonka, kot jo kličejo
domači, pa je ob tej priložnosti upihnila
tudi 4 svečke na torti, seveda na sto podlage.
Tudi Antoniji je minulo leto prav hitro

minilo. Čas preživlja ob gledanju televizije, najraje pa v družbi domačih. Sicer pa
ne mine jutro brez jutranje kave, še vedno rada tudi kaj dobrega spije in poje.
Morda je prav to recept za lepo starost.

Občina Grosuplje - starejšim prijazna občina
Praktični nasveti za prilagoditev
stanovanja v starosti - KUHINJA
Tudi v tokratni številki Grosupeljskih
odmevov nadaljujemo s praktičnimi
nasveti za prilagoditev stanovanja v starosti. Seznanili smo se že s praktičnimi
nasveti za prilagoditev stanovanja v kopalnici, tokrat vam predstavljamo praktične nasvete za prilagoditev stanovanja
v kuhinji.
Glede na to, da kuhinja predstavlja
svojevrstno središče stanovanja, v katerem povprečen človek preživi največ
časa, so žal tudi poškodbe v njej zelo
številne. Največ se jih zgodi med seganjem oziroma sklanjanjem za pripomočki, pogosti so tudi udarci v odprta vratca
kuhinjskih elementov in padci z neprimernih/nestabilnih predmetov. Večini
tovrstnih tveganj v kuhinji se lahko izognemo s primerno organizacijo prostora
in optimizacijo delovnega procesa.
NIŠA POD DELOVNO POVRŠINO – 1
Praktična rešitev, ki omogoča delo v
sedečem položaju, hkrati pa služi kot priročen prostor za shranjevanje.

PREMIČNI PREDALNIK – 2
Vsestransko uporaben element, ki služi za shranjevanje posode, čistil ali smeti,
poleg tega pa ga lahko uporabljamo kot
dodatno delovno površino.
ŠTEDILNIK – 3
Zaradi enostavnega čiščenja in premikanja posode je najprimernejša steklokeramična ali industrijska plošča, ki
naj bo po možnosti opremljena s samodejnim izklopom, saj ta preprečuje nesreče zaradi pozabljivosti.
PRIPOROČILA
• Za varno gibanje in kuhanje je treba
imeti dovolj prostora, zlasti pozorni
moramo biti na ozke prehode med
kuhinjskimi elementi in stoli ob jedilni
mizi.
• Priporočljiva je uporaba predalov, ki
se odpirajo v celotni globini.
• Ročaj ponve na štedilniku obrnite od
sebe, tako se ne morete zatakniti vanj.
• Nove naprave naj bodo opremljene s
časovnim izklopom.
Klavdija Mehle

Jana Roštan
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Opozorilni sistem COPS@rail na nivojskem prehodu Šmarje Sap - Podgorica
Na nivojskem prehodu Šmarje - Sap–
Podgorica čez železniško progo je po novem nameščen opozorilni sistem COPS@
rail (Collision Preventing Safety System).
Sestavlja ga nabor detektorjev vozil,
kontrastna tabla z ustreznim stalnim
prometnim znakom ter rumeni utripalci za učinkovito opozarjanje prometnih
udeležencev na približevanje nivojskemu prehodu.
Opozorilni sistem se aktivira, ne glede
na prisotnost vlaka, s čimer udeležence
opozarja na večjo previdnost ob približevanju nevarnemu prometnemu odseku.
Programski algoritem sistema COPS@
rail pa tudi ugotavlja, ali udeleženec ob
približevanju k nivojskemu prehodu
prilagaja hitrost, ter ga v primeru, da
ne zazna upočasnitve, z višjo frekvenco
utripanja še intenzivneje opozori na pri-

bliževanje nevarni lokaciji.
Občina Grosuplje je sistem COPS@rail
na omenjenem prehodu namestila v so-

delovanju s podjetjem COPS SYSTEMS in
ZAVAROVALNICO TRIGLAV, ki sta se odločila, da bosta nekaj nevarnih nezavarovanih nivojskih prehodov v letošnjem
letu opremila s sistemom COPS@rail, na
njun razpis pa se je uspešno prijavila tudi
Občina Grosuplje.
Nabava, dobava in montaža sistema je znašala 7.699,20 evrov z ddv, od
tega znaša sofinanciranje občine v višini
2.698,20 evrov z ddv.
Naj ob tem spomnimo, da smo že
pred dobrima dvema letoma podoben
opozorilni sistem, COPS@road, namestili tudi v križišču Kosovelove in Taborske
ceste iz smeri Spodnje Slivnice proti Grosupljemu, da bo v naši občini za varnost
v prometu kar se da dobro poskrbljeno.

PREDSTAVITEV IN JAVNA RAZPRAVA NA TEMO LOKALNEGA PROGRAMA ZA MLADINO
OBČINE GROSUPLJE 2019 - 2023
Vljudno povabljeni na predstavitev in javno razpravo Lokalnega programa
za mladino Občine Grosuplje 2019 – 2023, ki bo potekala v
Družbenem domu Grosuplje,
v četrtek, 29. avgusta 2019, ob 17. uri.
Občina Grosuplje v sodelovanju s Komisijo za mladinska vprašanja

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 JESENI. V centru Grosupljega bo tudi letos
potekal bogat kulturni in zabavni program, posebno veselo pa bo, če bodo prireditveni prostor
tudi letos preplavile stojnice društev in organizacij. Vsa kulturna, športna, turistična in druga
društva in organizacije - lepo povabljeni k predstavitvi - bodisi s postavitvijo stojnice ali na drug
poljuben način.
Osrednji del prireditve Grosuplje v jeseni bo potekal v soboto, 14. septembra 2019, na
Kolodvorski in Taborski cesti v Grosupljem. Če bi bili na prireditvi pripravljeni sodelovati, to
sporočite koordinatorju prireditve Urošu Permetu na uros.perme@visitgrosuplje.si ali na 01 788
87 74, in sicer najkasneje do petka, 30. avgusta 2019
(število stojnic je omejeno). Uroš Perme vam je na voljo tudi za vse ostale podrobnosti in morebitna
vprašanja.
Turizem Grosuplje in Občina Grosuplje

Jana Roštan
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OB VELIKEM ŠMARNU, PRAZNIKU MARIJINEGA VNEBOVZETJA,
občankam in občanom občine Grosuplje, članicam in članom, podpornikom krščanske demokracije,
iskreno čestitamo.
15. avgust je za kristjane največji cerkveni Marijin praznik. Mariji je posvečenih veliko božjepotnih cerkva in kapelic,
zato je v našem verskem izročilu globoko cenjen.
Želimo prijetno praznovanje praznika veselja in druženja.
Občinski odbor Nove Slovenije - krščanski demokrati Grosuplje

Pripravljeni na prihodnost!

Za podjetje Winterhalter Gastronom,
d.o.o., Slovenija in njegove zaposlene je
bil 6. junij poseben in težko pričakovan
dan. Slavnostno so se namreč tudi uradno odprla vrata nove poslovne zgradbe
Winterhalter v Grosupljem. Povabljene
goste, med katerimi so bili vsi najpomembnejši prodajni zastopniki in končni kupci v Sloveniji kot tudi dolgoletni
poslovni partnerji iz Hrvaške, Bosne in
Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Severne
Makedonije, Kosova, Albanije in Grčije,
je najprej pozdravil in nagovoril dolgoletni direktor Marko Škerl. Vzpodbudne
besede in čestitke ob otvoritvi novogradnje pa sta v imenu matičnega podjetja
in družine Winterhalter iz Nemčije prišla izreči Thomas Pfeiffer, podpredse-

dnik prodaje in marketinga, ter Manuel
Rehm, direktor prodaje in marketinga za
Evropo.
Začetki podjetja Winterhalter Gastronom, d.o.o., Slovenija segajo v leto 1992.
Že po desetih letih dinamičnega poslovnega razvoja in dvoštevilčne rasti prodaje so se pokazale potrebe po širitvi. Tako
sta zdaj v pritličju nove poslovne zgradbe velik skladiščni prostor in servisna
služba, v prvem nadstropju prostorne
pisarne in v drugem razstavno-prodajni
salon ter soba za predstavitve. Tu je še
razstavni prostor, ki obiskovalca popelje skozi zgodovino razvoja pomivalnih
strojev in podjetja Winterhalter – v svetu
velja za specialista na področju profesionalnega pomivanja posode in se ponaša

z več kot 70 leti družinske tradicije – ter
zgodovino slovenske podružnice Winterhalter Gastronom. Ta si želi z novo
poslovno stavbo in sloganom »Skupaj
z nami bo vaša posoda vedno čista« še
okrepiti vezi s svojimi že obstoječimi in
bodočimi kupci.
Na otvoritveni slovesnosti, ki jo je
vodil Boštjan Romih, ni manjkalo dobre
glasbe in kulinarike, a tudi dobrodelnosti. Winterhalter Gastronom, d.o.o., je
namreč Zvezi prijateljev mladine podaril
pomivalni stroj serije PT – M. In zasajeno
je bilo tudi drevo prijateljstva, kar priliči
tudi novemu naslovu - Pod jelšami 9.
Urša Cvilak, foto: Brane Petrovič

Gospodarstvo
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Odprtje novih poslovnih prostorov Pošte Grosuplje

V petek, 5. julija 2019, je svoje nove
poslovne prostore odprla Pošta Grosuplje. Slovesnega dogodka so se udeležili:
župan dr. Peter Verlič, podpredsednik
Državnega sveta RS Matjaž Švagan, član
nadzornega sveta Pošte Slovenije Matjaž Fortič, svetovalec uprave Nove KBM
Gvido Jemenšek, član poslovodstva Pošte Slovenije mag. Andrej Rihter, direktorica PE Ljubljana Pošte Slovenije Karmen Hauc, vodja Pošte Grosuplje Renata
Petan s sodelavci, pa tudi naši občinski
svetnice in svetniki ter mnogi drugi.
Zbrane sta nagovorila župan dr. Peter
Verlič in član poslovodstva Pošte Slovenije mag. Andrej Rihter.
Župan je povedal, da občino Grosuplje označujemo s tremi G-ji in tako pravimo, da smo gospodarni, gostoljubni in
globalni. To pa velja tudi za Pošto Grosuplje in veseli smo, da so se preselili v

nove prostore in s tem začeli oblikovati
naš novi center Grosupljega. »Ta se bo
lepo podaljšal od občinske stavbe, tukaj
po Adamičevi, vmes se ustavimo na pošti,
in končamo pri tržnici,« je dejal.
Povedal je še, da smo poštarjev vedno
veseli, ko nam prinesejo pošto, in ko jih
zjutraj pozdravimo, vedno nasmejane,
dobre volje, pa tudi, če je vreme zelo slabo.
»Čestitke za to pridobitev. V občini Grosuplje nas je že 21.000 prebivalcev. Rastemo, se širimo, postajamo neko regionalno
središče ob Ljubljani in vsakega servisa za
občane, ki pomeni dodano vrednost, smo
zelo veseli,« je še dejal župan.
Mag. Andrej Rihter pa nam je zaupal,
da so se, ko so sestavljali nov strateški
razvojni program, spraševali, kaj bo s
pošto v prihodnosti. Ali si bomo še pisali? Zdaj so elektronski mediji, zdaj se

vse dogaja na spletu. Vendar pa so si
rekli, da grejo naprej. In odločili so se,
da Pošta Slovenije iz klasičnega poštnega operaterja postane sodobno poštno
logistično podjetje, ki bo zagotavljalo in
že zagotavlja logistične storitve po meri
naročnika, kupca. Rešujejo probleme, izzive drugih podjetij in znižujejo stroške
logistike. Dotikajo se trga IT-ja in hkrati
ostajajo prenašalec univerzalne poštne
storitve vsaj petkrat na teden v vsa gospodinjstva v Republiki Sloveniji.
Poleg tega pa je res, da pisemske pošiljke padajo, a imamo na drugi strani izjemno rast paketnih pošiljk. So logistična podpora internetni prodaji.
Vsem meščanom in vsem, ki prihajajo v Grosuplje, je zaželel, da bi ta objekt
s pridom uporabljali, vsem zaposlenim
pa, da se bodo v novih prostorih dobro
počutili.
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Sledil je slovesen prerez traku, novi
prostori Pošte Grosuplje, lepi, svetli, prostorni pa so bili tako za vse nas tudi uradno odprti.
Dogodek so z glasbo popestrili: učenec Glasbene šole Grosuplje Gašper Štajnar, ki nam je zaigral na harmoniko, in
trobilni kvartet Pihalnega orkestra Pošte
Maribor v zasedbi: David Čonč, Miha Mir,
Andraž Vergles in Kristijan Matjašič. Pri-

reditev je povezovala Tadeja Anžlovar.
Novi poslovni prostori Pošte Grosuplje obsegajo 660 m2 površine in so tako
še enkrat večji kot prejšnji. Uporabnikom
poštnih storitev so na voljo štiri sodobno
opremljena okenca za sprejem in izročanje poštnih pošiljk, opravljanje denarnih
storitev in 91 poštnih predalov. Prav tako
je uporabnikom na voljo specializirano
bančno okence Nove KBM.

Pošta 1290 Grosuplje sicer pokriva območje s 5.512 gospodinjstvi in
opravlja vse vrste storitev. V šestkrat
tedensko dostavo je vključenih 2.436
gospodinjstev, medtem ko ima 3.076
gospodinjstev petkrat tedensko dostavo. Od skupno 32 zaposlenih na pošti je
20 pismonoš.
Jana Roštan

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 zaradi sofinanciranja občine Grosuplje:
• UČENJE TUJIH JEZIKOV, POSLOVNE
ANGLEŠČINE IN POSLOVNE NEMŠČINE. Začnemo 26. 8. (ob ponedeljkih)
oz. 29. 8. 2019 (ob četrtkih), 12 terminov po dve šolski uri, v večernih urah
v Domu obrtnikov v Grosupljem. Podjetniki in obrtniki, preverite možnost
subvencionirane udeležbe za vas in
za vaše zaposlene. Število mest je
omejeno, zato pohitite s prijavo.

• Prijavite se na brezplačno individualno "DAVČNO IN RAČUNOVODSKO
SVETOVANJE" s Tadejo Bučar, davčno svetovalko na OZS, v petek, 30.
8. 2019, v Domu obrtnikov v Grosupljem. Svetovanje bo izvedeno v okviru SPOT Osrednja slovenska regija.
Prijave mogoče do zapolnitve prostih
mest.
• USPOSABLJANJE IZ VARSTVA PRI
DELU, v sredo, 4. 9. 2019, ob 15.00,
Dom obrtnikov v Grosupljem.
• Zbiranje prijav za »GROSUPLJE V JESENI« za podjetja, sobota, 14. 9. 2019.
Ste podjetje iz občine Grosuplje in bi

se s svojimi izdelki in storitvami želeli
predstaviti na stojnici na omenjenem
dogodku, ki ga občina Grosuplje organizira 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.
Dodatna pojasnila na OOZ Grosuplje, ooz.grosuplje@ozs.si, 01-786 51 30,
www.ooz-grosuplje.si, kjer smo Vam na
voljo tudi za kakršna koli vprašanja poslovne narave.
Janez Bajt, sekretar OOZ Grosuplje

Delavnica Urejeno delovno mesto,
14. 6. 2019

Pohod »Spoznaj sosednjo vas«
Člani Turističnega društva Tabor Št.
Jurij smo tudi letos, 9. junija 2019, pripravili tradicionalni pohod »Spoznaj sosednjo vas«.
Zbrali smo se pred KD v Mali vasi in se
v lepem vremenu odpravili na pot, ki nas
je vodila skozi Kobiljek. V senci gozda
smo se spustili proti Cerovemu. Postali
smo v vaškem jedru in na poti proti Logu
spoznavali vsebine naravoslovne učne
poti Po sledeh vodomca. Za kratek čas

smo se ustavili ob mokriščih in poklepetali o zanimivostih v njih. Nadaljevali
smo po E6 in nato proti Podlomu. Med
daljšim postankom smo si ogledali lisjakovo kočo in stopili do izvira Podlomščice. Hlad gozda in Podlomščica sta nas
prijetno osvežila.
Gozd je vedno navdih, zato sem nad
Podlomom smreki posodila svoj glas.
Pohodniki so poslušali zgodbo drevesa,
ki pripoveduje o človekovem krutem

poseganju v gozd in naravo. Drevo je
obiskovalcem spregovorilo o tem, kako
po gozdu rohnijo štirikolesniki, žage, drvijo kolesarji. Kako ljudje hodimo mimo
in ne vidimo lepot, ne slišimo petja ptic,
ne vonjamo cvetja. Ljudje ne vemo, kako
vse to občutijo drevesa, narava, ne zavedamo se tega. Pozabljamo, da gozdovi
čistijo vodo, ki jo pijemo, zrak, ki ga dihamo, dajejo les in druge dobrine, mi pa
mislimo, da nam vse to pripada. Na kon-

Turizem
cu zgodbe drevo prosi obiskovalce, naj
vse, kar jim je povedalo, ponesejo med
ljudi. Naj s svojim zgledom varovanja in
odnosa do narave učijo otroke in odrasle.
Da je bilo še bolj zanimivo, nam je
naša kolegica pripravila animacijo »fotoaparat in fotograf«. Razdelili smo se v
pare. Eden je imel zaprte oči - fotoaparat,
drugi- fotograf - pa ga je popeljal do motiva, ki ga je izbral. Vse je potekalo brez
besed, le z usmerjanjem. Ko smo končali,
je fotoaparat povedal, kaj je fotografiral,
fotograf pa, kakšen je bil njegov izbran
motiv. Veliko smeha je bilo, saj je vsak vi-
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del po svoje. Bistvo animacije je, da spoznavamo, kako različni smo ljudje in da
vsak gleda s svojimi očmi.
V dobrem razpoloženju smo se odpravili naprej po naravoslovni učni poti
do Županove jame, se malce ohladili in
odšli proti Taboru nad Cerovim.
Za obzidjem našega lepega protiturškega tabora smo se v senci okrepili z
odličnim golažem in pogasili žejo. Stekli
so sproščeni pogovori o tem, kar smo videli in doživeli. Tisti, ki so to pot prehodili prvič, so prepričani, da bodo naslednjič
pripeljali družine, prijatelje, znance, da
si skupaj ogledajo Tabor nad Cerovim,
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mokrišča v Logu, naravoslovno pot Po
sledeh vodomca ali Županovo jamo.
Poletje, čas dopustov in počitnic, bo
marsikoga zvabilo v objem gozdov, da
se nadihamo svežega zraka, naužijemo
ptičjega petja in umirimo. Za oči in dušo
ima naša okolica obilo lepot in zanimivosti, ki čakajo, da jih obiščemo in doživimo.
Prav predstavitve, spoznavanja in odkrivanje lepot v naši bližini pa je namen
tradicionalnih pohodov »Spoznaj sosednjo vas«.
Za TD Tabor Št. Jurij, Jožica Rus

19. srečanje Turističnih društev podeželja in 30. kresna noč
v Mokronogu
V soboto, 22. rožnika 2019, meseca
cvetja, smo se na povabilo Turistične
zveze Slovenije in Turističnega društva
Mokronog predstavili na srečanju TD
podeželja in mokronoški kresni noči Turistično in okoljsko društvo Županova
jama Grosuplje ter Turistično društvo
Tabor-Št.Jurij.
Program obeh tradicionalnih prireditev je bil precej pester, skupna nit pa je
bila vezana na temo kresne noči, in sicer
skozi enega ali več načinov: običaje, petje, obrede, plese in kulinariko. Plenarni
del v izvedbi etnologa in umetnostnega zgodovinarja dr. Janeza Bogataja
je bil izredno zanimiv s poudarkom na
ohranjanju kulturne dediščine, načinih
kresovanja in kako to kulturno dediščino umestiti v sodobni čas in v turistične
namene.
Kresna noč ima prav magično noč.
V kresni noči je mogoče najti zaklad,
izvedeti prihodnost in celo slišati ter
razumeti govorico živali, saj praprotno
seme v žepu deluje magično. Brez pomisleka lahko praprot postavimo na prestol med vsemi rastlinami.
V tej magični noči imajo največjo moč
tudi vile in škrati, močno sonce pa naj
bi rastline, kot so kresnice, šentjanževke in praprot, napolnilo s skrivnostnimi
močmi. Ni čudno torej, da je prav ta noč
najbolj čarobna noč v letu.
Dan, ko sonce doseže vrh in je narava v polnem razcvetu, imata prazničen
pomen.
Praznično vzdušje so nam popestrili z
vodenim ogledom kulturne krajine Žalostne gore, vinske kleti Vinski dvor Deu,

ogledom 200 let starega dolenjskega
vinskega hrama in degustacije dolenjskega posebneža - cvička!

Spremljajoči dogodki pa so potekali tudi na Starem trgu, saj so praznovali
740-letnico prve omembe trga Mokronog, ki je že najmanj od leta 1279 trg in
je vpisan na pergamentni listini, shranjeni v Celovcu.
Udeleženci smo sodelovali med drugim na tematski delavnici spletanje
venčkov iz magičnih rastlin, ki smo jih
veličastno razstavili in opremili svoje
stojnice.
TOD Županova jama je ponudila
pravljico o Netopirju Branku, ki je pred
kresno nočjo iz radovednosti poletel iz
jame, v tem času spoznaval njemu neznane živali in njihovo govorico. Predstavitev pravljice, katere avtorica je Ma-
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rija Samec, je potekala s posebno obliko
pripovedovanja zgodbe ob slikah …s
kamišibaj-em, japonskim uličnim gledališčem. Dandanes je to dragulj, ki
svojo neposrednostjo na pristen način
- kot nekoč - poveže ljudi ob pripove-

dovanju zgodb.
Vrhunec večera pa je bil skupni prižig
kresnega ognja, kar je v Mokronogu že
star obred.
Prireditev smo zaključili povezani z
naravo, čar tega večera in noči pa bomo

uporabili - kot svoje čarobne moči - v dobre namene v prihodnosti, za katero se
trudimo. Znanje in izkušnje tega dogodka pa bomo v društvu s pridom uporabili
pri svojem delu.
Andreja Vesel

Svoja vrata je odprla Vodomčeva učilnica
V torek, 25. 6. 2019, je svoja vrata odprla Vodomčeva učilnica. Na rojstni dan
naše mlade države je Turistično društvo
Cer Cerovo v Logu pod vasjo predalo v
uporabo objekt, ki je namenjen izobraževanju in vzgoji vseh generacij. V našem društvu se dobro zavedamo, da se
bo raznolikost živalskega in rastlinskega sveta ohranila le, če bomo vzgajali
otroke v spoštljivem odnosu do narave.
Zato smo v društvu še posebno ponosni
na mlajšo generacijo vodnikov po učni
poti. Tako se bosta znanje o biotski raznolikosti našega okolja in ljubeč odnos
do narave še nadaljnja leta prenašala na
mlajše rodove.
V otvoritev Vodomčeve učilnice nas je
pospremila slovenska himna, ki so jo zapele petošolke iz šole Št. Jurij. Nato nam
je Andreja Lotrič predstavila nastanek
učne poti Po sledeh vodomca v Logu ter
pomen vodomčeve učilnice. Poudarila
je, da naše izobraževanje o naravi temelji
na pripovedovanju, umetniškem izražanju, vzpodbujanju domišljije, raziskovanju in spodbujanju čutnih zaznav.
Zatem nas je nagovorila direktorica
Zavoda za turizem Grosuplje Petra Zakrajšek. Predstavila nam je kar nekaj projektov, ki jih načrtuje Zavod za turizem
Grosuplje, hkrati pa je poudarila tudi pomen Vodomčeve učilnice za razvoj turizma v Občini Grosuplje. Objekt bo poleg

Trak so prerezali: Uroš Perme, Petra Zakrajšek, Marko Koščak in Neja Podržaj.

izobraževanja namenjen tudi pripravi in
izvedbi različnih turističnih produktov v
naravi, ki jih pripravljajo vodniki po učni
poti.
Vodomčevo učilnico so s prerezom
traku svečano odprli Petra Zakrajšek,
Uroš Perme, Marko Koščak in Neja Podržaj, najmlajša vodnica v TD Cer Cerovo.
Po otvoritvi je sledilo prvo predavanje
na temo mokrišča, ki ga je izvedla Lučka
Jere, nato pa podelitev priznanj novim
vodnikom v Logu. Društvo je svoje vrste okrepilo s štirimi novimi vodniki, ki
so takoj zatem obiskovalce popeljali na
voden ogled naravoslovne učne poti Po
sledeh vodomca. Popoldanski del je bil

Ekologija
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namenjen druženju in utrjevanju prijateljskih vezi.
Mokrotna območja so za prebivalce
Grosupljega in okoliških vasi precej vsakdanje okolje, nenazadnje od tu izvirajo
tudi imena vasi Bičje, Loka in deli polja,
kot denimo Log. Kljub temu se morda še
vedno premalo zavedamo, da so ribniki,
močvirja, poplavne ravnice, mokrotni
travniki, pa tudi zadrževalniki, življenjski
prostor mnogim pogostim in ogroženim
rastlinskim ter živalskim vrstam. So tudi
naravni vodni zbiralniki, ki napajajo pod-

talnico, in ledvice pokrajine. Delujejo kot
naravne čistilne naprave, poleg tega pa
zadržujejo vode v času poplav, česar so
se s prilagojeno gradnjo zavedali predvsem naši predniki. Zelena pokrajina z
vodami in gozdovi tudi blaži vplive poletne vročine. Vsi našteti dejavniki prispevajo k razumevanju, da so mokrišča še
kako pomembna za ohranitev narave, in
razveseljivo je, da se v zadnjem desetletju oz. dveh pospešeno obnavljajo nekdanja degradirana mokrotna območja.
Nenazadnje prepoznavamo mokri-
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šča tudi kot priložnost za sproščanje
in oddih pa tudi za šport in rekreacijo,
zato lahko veliko prispevajo k razvoju
zelenega turizma. Z učno–doživljajskimi
programi (vodeni ogledi s pristopom
gozdne pedagogike, team-buildingom,
tabori, meditacijami) postajata Log in
učna pot Po sledeh vodomca privlačna
turistična točka Slovenije.
Katarina Podržaj, foto: Brane Petrovič

Odvoz odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) iz
gospodinjstev v občini Grosuplje:
Javno komunalno podjetje Grosuplje v sodelovanju z družbo za ravnanje z električno in elektronsko opremo ZEOS, d.o.o., organizirata odvoz odpadne električne in elektronske opreme iz gospodinjstev v občini Grosuplje, ki bo v soboto, dne 7. 9. 2019.
Odvoz bo potekal po naslednjem vrstnem redu:
Datum
07.09.2019

SKUPINA
I.

II.

ZBIRNO MESTO

NASELJA, KI ZAJEMAJO POSAMEZEN OKRAJ

ČAS POSTANKA

ŠMARJE - SAP - Ljubljanska cesta nad predorom

Mali in Veliki Vrh, Tlake, Gajniče, Tlake, Razdrto

8.00 - 8.30

ŠMARJE - SAP - na parkirišču pri gasilskem domu

osrednji del naselje Šmarje - Sap, Huda Polica,
Podgorica

8.45 - 9.15

CIKAVA - pri podjetju Rofix

Cikava, Sela, Paradišče, Hrastje, Zgornja Slivnica

9.30 - 10.00

POLICA - pri gasilskem domu

Polica, Blečji Vrh, Kožljevec, Troščine, M. Konec, Dolenja
in Gorenja vas, Peč, Zgornje Duplice, Dole pri Polici

10.15 - 10.45

GROSUPLJE - pri strelišču

Grosuplje, Perovo, Dobje, Mala in Velika Stara vas,
Jerova vas, Spodnje Duplice

11.00 - 11.30

GROSUPLJE - parkirišče pri sodišču

središče Grosupljega, Brvace

11.45 - 1.00

GROSUPLJE - Sončni dvori - pred mobilno kotlarno

Sončni dvori, Brezje pri Grosupljem

12.15 - 12.45

SPODNJA SLIVNICA - pred družbenim domom

Spodnja Slivnica, Predole

13.00 - 13.30

ŠKOCIJAN - pri šoli

Velike in Male Lipljene, Rožnik, Železnica, Škocjan, del
Medvedice

8.00 - 8.15

MALA VAS - pri družbenem domu

Mala vas, Ponova vas, Pece, Bičje, Podgorica, Št. Jurij,
Vrbičje, Rogatec, Medvedica, Udje, Vino, Cerovo

8.30 - 9.00

VELIKO MLAČEVO - za gasilskim domom

Malo in Veliko Mlačevo

9.15 - 9.30

LOBČEK - pri avtobusni postaji

Lobček, Zagradec, Plešivica

9.45 -10.00

VELIKA RAČNA - pred družbenim domom

Mala in Velika Račna, Čušperk, Gabrje

10.15 - 10.45

MALA ILOVA GORA - pred gasilskim domom

Mala in Velika Ilova Gora

11.00 - 11.15

LUČE - pred gasilskim domom

Luče

11.30 - 11.45

VELIKA LOKA - pri gasilskem domu

Velika in Mala Loka

12.00 - 12.15

VELIKA ŽALNA - pred trgovino

Velika in Mala Žalna

12.30 - 12.45

GROSUPLJE - pri gasilskem domu

Grosuplje, Spodnje Blato, Gatina, Praproče

13.00 - 13.30

Med odpadno električno in elektronsko opremo sodijo:
1. Veliki gospodinjski aparati: pomivalni stroji, pralni stroji,
štedilniki na elektriko, ipd.
2. Hladilniki, zamrzovalne omare, klime, ipd.
3. Monitorji, televizorji.
4. Mali gospodinjski aparati: sesalniki, likalniki in drugi
aparati, ki se uporabljajo v gospodinjstvu, osebni računalniki z vso opremo (miška, tipkovnica, procesor, tiskalnik,…), telefoni, radijski sprejemniki, ipd.
5. Plinske sijalke oz. varčne žarnice.

Vso odpadno električno in elektronsko opremo je potrebno
na dan odvoza do določene ure pripeljati do zbirnega mesta
in direktno naložiti na kamion. Prevzem te opreme bo brezplačen. Občane pozivamo, da na prevzemno mesto prinesete
le odpadno električno in elektronsko opremo, saj drugih odpadkov ne bomo sprejemali.
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Pozdrav poletju v DSO Grosuplje

Tudi v Domu starejših občanov Grosuplje smo v mesecu maju zelo pogrešali
sonce. Zato smo še pred prihodom poletja pripravili medgeneracijsko druženje
stanovalcev, delavcev, svojcev, članov
Centra aktivnosti Grosuplje, članov Šole
zdravja, balinarjev in drugih obiskovalcev, z naslovom »Pozdrav poletju v DSO
Grosuplje«.
Po večerji smo se zbrali na prostoru
balinišča pred domom, kjer so Vili Mokorel s svojo sceno, radio Univox z ozvočenjem, nastopajoči z nastopom, kuhinja

pa s pogostitvijo poskrbeli, da smo se
počutili kot na dopustu.
Morsko klimo nam je z dalmatinsko
glasbo pričarala Klapa Lavanda, ozračje so močno segrele trebušne plesalke
plesne skupine Habibi babi in poskočne
mlade plesalke plesne skupine Plesnega
kluba Spot Grosuplje. Z dopustniškim
skečem so nas nasmejale stanovalke
doma: gospe Paulin, Pečnik in Vrečič. Prireditev je spretno povezoval Žiga Novak.
Za popestritev prireditve smo s pomočjo dobaviteljev, ki so prispevali svoje

izdelke in promocijski material, pripravili
srečelov. Z dobro hrano in dobro kapljico so nas razvajali zaposleni v kuhinji.
Ob zaključku prireditve smo soglasno
ugotovili, da nas čaka dolgo, toplo in dogodivščin polno poletje.
Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo za vso pomoč pri pripravi in izvedbi prireditve.
Metka Velepec Šajn, DSO Grosuplje
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Center aktivnosti Grosuplje na zaključnem izletu
Jutro 7. 6. 2019 je naznanjalo, da nas
čaka lep, sončen dan. Zato se je 35 članov Centra aktivnosti odločilo, da dan
preživimo v dobri družbi.
Odpeljali smo se v Belo krajino.
Najprej smo si ogledali največjo vinsko klet, kjer smo okusili metliško črnino
in belokranjsko pogačo. Zgodovino Bele
krajine in Metlike smo spoznavali v Belokranjskem muzeju, skozi katerega nas je
z belokranjsko govorico popeljala simpatična voditeljica.
Naši naslednji gostitelji so bili v Domu
starejših občanov Metlika. Direktorica
doma Ivica Lozar nas je odpeljala do njihove enote, kje bivajo osebe z demenco.
Že ob prihodu so se gostitelji izkazali za
izredno gostoljubne. Sprejeli so nas v narodnih nošah in z belokranjsko pogačo.
Predstavili so nam gospodinjski način
dela z dementnimi osebami in nam razkazali lepo urejen dom in okolico.
Pod okriljem doma Metlika deluje
tudi večgeneracijski center Srebrni dvor.

Tudi mi smo si ga ogledali. Gostitelji so
nam ob ogledu predvajali predstavitveni film centra in doma. V domu so nam
pripravili okusno kosilo in nam postregli
z dobro kapljico.
Popotovanje smo v popoldanskih
urah zaključili z ogledom znamenite

božje poti Tri fare.
Polni lepih vtisov smo se proti večeru
vrnili v Grosuplje. Na koncu smo se vsi
udeleženci strinjali, da je bil to lep, sončen dan, preživet v najboljši družbi.
Metka Velepec Šajn, CAG Grosuplje

Jesenske aktivnosti v Zdravstvenem domu Grosuplje
Začetek delavnic v Zdravstveno-vzgojnem centru
• Zdravo hujšanje: 9. 9. 2019 ob 17.00 - zbiramo zgodnje prijave;
• Delavnice: Spoprijemanje s stresom, tesnobo, depresijo, Gibam se, Ali sem fit, Tehnike sproščanja, Zdrava prehrana,
Opuščanje kajenja.
Začetek delavnic v jesenskih mesecih - zbiramo zgodnje prijave.
Prijave na delavnice in dodatne informacije na 01 78 18 400 ali zvc@zd-grosuplje.si

Tematska srečanja »Vitalni v zrela leta«
V želji, da bi grosupeljski občani v zrelih letih ostali čim dlje v dobri fizični in psihični kondiciji, smo se v Zdravstvenem domu
Grosuplje odločili, da bomo s septembrom 2019 začeli sklop brezplačnih srečanj, ki bodo namenjena predvsem druženju
starejših občanov ob kavi, ob tem pa jim bomo zaposleni v zdravstvenem domu ponudili tudi zanimive in poučne vsebine
iz različnih področij, ki jim bodo prišle prav pri vzdrževanju ali izboljšanju zdravja.
Na srečanjih, ki bodo potekala dvakrat mesečno, bomo obravnavali teme: pomen pravilne prehrane, gibanja in preprečevanja
padcev, ustne higiene, pomen sproščanja, ohranjanja socialnih stikov, vzdrževanja kvalitetnega spanja, organizirali bomo
druženja z otroki in drugo.
Prvo brezplačno srečanje bo potekalo 25. 9. 2019 ob 10.00 v predavalnici v prvem nadstropju stare stavbe
Zdravstvenega doma Grosuplje.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!
Medeja Bučar, dipl. m. s., ZD Grosuplje
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VVZ Kekec Grosuplje praznoval 20. obletnico uvajanja
metodologije Korak za korakom
Štirinajstega maja letos smo v VVZ Kekec Grosuplje praznovali pomemben jubilej, 20. obletnico izvajanja metodologije
Korak za korakom, ki jo je Strokovni svet RS
za izobraževanje potrdil kot izvedbeno varianto Kurikuluma za vrtce, nacionalnega
dokumenta za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na predšolski stopnji. Izvajanje metodologije KZK močno podpirajo
pedagoška načela, ki v središče pedagogovega dela umeščajo otroka, oblikujejo
močna partnerstva z družinami in skupnostjo, spodbujajo enak dostop do kakovostne vzgoje in izobraževanja za vse otroke,
spoštovanje različnosti in zagotavljanje
socialne inkluzije ter osebnostno rast in
trajen strokovni razvoj.
Dogodek je bil namenjen skupnemu
sprehodu skozi pomembne mejnike pri
uvajanju in nadaljnjem izvajanju metodologije Korak za korakom.
Z nami so bili tisti, ki so zaznamovali in
tlakovali našo pot.
Vesela in ponosna sem, da smo postali
del te družine, spoznali ljudi, ki vedo, kaj
želijo, kaj je dobro in najbolje za otrokov
razvoj ter za strokovno in osebno rast zaposlenih. Nenazadnje smo se povezali
med seboj, da lahko znanja in izkušnje
med seboj delimo. Tako smo spoznali tudi
čudovite sogovornike 800 km južno od
nas, v vrtcu Radost Novi Banovci, ki so bili

tudi naši gostje.
Prikaz našega dela je odražal visoko kakovost in zavzetost zaposlenih pri svojem
delu.
Zadovoljstvo na obrazih je potrjevalo,
da smo na pravi poti in da smo se trudili v
pravi smeri.
Prepričana sem, da smo bili deležni strokovne in osebne potrditve, se med seboj
povezali in stkali nove nitke prijateljstva.
Dogodek je bil za nas še bolj pomemben zato, ker smo imeli priložnost deliti
izkušnje s strokovnimi delavkami in ravnateljicami sosednjih vrtcev in drugih ustanov, s strokovnimi sodelavkami Centra za
kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak
za korakom na Pedagoškem inštitutu v
Ljubljani ter s celotnim kolektivom.
20. obletnica uvajanja metodologije Ko-

rak za korakom je v našem vrtcu prelomni
dogodek za vse nas, saj od tu naprej korak
za korakom odslej stopamo vsi po poti
metodologije, ki danes simbolizira učečo
se skupnost, kateri pripadamo. Pridobljena
znanja, izmenjava izkušenj in iskanje novih
izzivov nas ne bo pustilo stati in ostati na
mestu, temveč potovati naprej. Spoznanja, ki jih bomo znova in znova lahko posodabljali in iskali rešitve, bodo pripomogla,
da bomo skupaj gradili boljši svet.
Vsem strokovnim delavkam in ostalim
zaposlenim velja velika pohvala in zahvala
za opravljeno delo. Zahvaljujem pa se tudi
vsem, ki ste nas strokovno in osebno podpirali na tej poti.
Majda Fajdiga, ravnateljica

Prazničen zaključek pouka v PŠ Št. Jurij
Za nami je zaključek šolskega leta in dan
za tem je sledil še praznik naše domovine.
To se praznuje! V ta namen smo v četrtek,
20. 6. 2019, učenci in učitelji PŠ Št. Jurij pod
vodstvom učiteljice Karmen Steklačič pripravili zaključno šolsko prireditev.
Starši, stari starši, krajani, učenci, gospa
ravnateljica Janja Zupančič in delavci šole
smo zapolnili skoraj vsak kotiček telovadnice. Iz grl petošolk je svečano zadonela
slovenska himna. Kulturno prireditev so z
gimnastično točko, v kateri so nas navdušile tudi akrobacije, popestrile deklice ŠD
Št. Jurij pod vodstvom mentorice Helene
Predalič.
Petošolca Neja in Rožle sta nas z vodenjem prireditve igrivo ter sproščeno popeljala skozi pevske, plesne, športne in dramske točke učencev vseh razredov. Ozračje
je bilo toplo tudi zaradi vremena, a čutiti
je bilo splošno toplino, veselje, radost in

praznično vzdušje.
Petošolci so se simbolično s svojo sliko
šole poslovili od šentjurske podružnice.
Vodja šole, Nataša Zidar, je povedala, da jih
bomo pogrešali, hkrati pa se je vsem staršem zahvalila za uspešno sodelovanje.
Po koncu programa so predstavniki KS

Št. Jurij in PGD Št. Jurij poskrbeli za skupno
druženje ob dobri hrani in pijači ter kresu,
za kar se jim iskreno zahvaljujemo.
In zopet smo vsi, ki smo vpleteni v šolski
vsakdan, pokazali, da skupaj zmoremo več.
Kolektiv PŠ Št. Jurij
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Zaključek vrtčevskega leta v Zasebnem vrtcu Sonček
V ponedeljek, 10. 6. 2019, smo v Zasebnem vrtcu Sonček proslavili zaključek vrtčevskega leta.
Ob navzočnosti staršev, bratcev in

sestric ter dedkov in babic smo na vrtčevskem igrišču predstavili program, ki
smo ga za to priložnost pripravili. Zapeli
in zaplesali smo ob spremljavi kitare, naj-

mlajše pa so s svojo aktivnostjo opogumljale tudi mamice.
Letos je bil zaključek še prav poseben
za deklico Petro, ki se z novim vrtčevskim
letom poslavlja od vrtca, saj bo septembra prestopila prag šole.
Tudi letos smo pripravili srečelov z
več kot 100 dobitki. Zbrani znesek bomo
namenili v Sklad vrtca za sofinanciranje
nadstandardnih storitev za otroke. Hvala
staršem, ki so se aktivno udejstvovali pri
zbiranju dobitkov.
Sledila je igra na igralih, preizkušanje umetniških sposobnosti z risanjem s
temperami na velika platna in druženje
ob slastnem pecivu, sadju in pijači, za kar
so poskrbeli starši. Najlepše se jim zahvaljujemo, da so naši želodčki domov odhajali polno zadovoljni.
Strokovne delavke enote Sončni dvori

23. kulturna prireditev STATI INU OBSTATI
V nedeljo, 9. junija 2019, je v Škocjanu potekala 23. kulturna prireditev Stati
inu obstati, ko se Škocjanci spominjajo
rojaka Primoža Trubarja, ki je bil prav na
ta dan leta 1508 krščen v tamkajšnji župnijski cerkvi sv. Kancijana in tovarišev.
Z besedami »stati inu obstati« je v pridigi
o veri poudaril pomen človekove duhovne pokončnosti, neomajnosti in trdnosti.
Besede »stati inu obstati« so sestavni del
njegovega Katekizma in prve slovenske
knjige iz leta 1550. Spomnili pa so se tudi
28-letnice samostojnosti našega naroda
v samostojni Sloveniji, ki se je približevala, in 15 let članstva v Evropski uniji.
Zbrane krajanke in krajane ter ostale
obiskovalce je na kulturni prireditvi pozdravil predsednik Krajevne skupnosti
Škocjan Martin Tomažin. Poseben pozdrav je namenil predsedniku Državnega
sveta Republike Slovenije Alojzu Kovšci,
županu dr. Petru Verliču, župniku Janezu
Selanu, vsem prisotnim občinskim svetnicam in svetnikom, predsednicam in
predsednikom ter članicam in članom
svetov krajevnih skupnosti in idejnemu
očetu te tradicionalne prireditve Jožefu
Maroltu.
Spomnil nas je, da so škocjanske vasi
poleg Primoža Trubarja zaznamovali tudi
mnogi drugi. V Škocjanu sta delovala Ju-

rij Dalmatin in diakon Andrej Savinec.
Poleg znamenitih mož iz dobe reformacije se spominjajo tudi župnika, kulturnega buditelja, graditelja župnijske cerkve in kronista Janeza Jereba. Neizbrisen
pečat sta s svojim plodnim, ustvarjalnim
delom in krščanskimi vrednotami kraju
in ljudem zapustila župnik dr. Edo Škulj
in duhovni pomočnik, prelat dr. France
Oražem. S hvaležnostjo in spoštovanjem
se spominjajo rojaka lazarista in duhovnika Toneta Zrneca. Mnogi lepi spomini
pa Škocjance vežejo tudi na dr. Borisa
Kuharja, ki je od leta 1964 raziskoval te

kraje in jim zapustil neprecenljivo delo v
ohranjanju kulturne dediščine prelepih
škocjanskih vasi.
»Držimo skupaj. Bodimo ponosni na
svoje krščanske korenine in več kot tri četrt
tisočletno zgodovino škocjanske župnije
še naprej,« je še dejal Martin Tomažin.
Zbrane sta nagovorila tudi predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in
župan dr. Peter Verlič.
»Slaviti očeta, brata in preroka, kot je
poimenoval Primoža Trubarja literarni
zgodovinar dr. Jože Rajhman, je velika
čast. Slaviti rojaka pa velik ponos. In prav
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ta ponos je moč čutiti danes v tej zbrani in
nasmejani množici pred menoj,« je dejal
predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca. Povedal je, da od rojstva Primoža
Trubarja mineva že 511 let. Dan Primoža
Trubarja pa kot slovenski državni praznik
obeležujemo od leta 2010, na posredno
pobudo tržaškega pisatelja Borisa Pahorja. S tem, ko je Trubar Slovencem dal
v roke prvo tiskano knjigo, Katekizem
in Abecednik, je postal utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika. Trubar velja
za osrednjo podobo v slovenski kulturni
zgodovini in mnogi ga v različnih pogledih celo označujejo za glavno zgodovinsko osebnost Slovencev. Njemu gre med
drugim zahvala, da kot narod danes
obstajamo, saj je z uveljavitvijo njegove
knjižne slovenščine in znanjem jezika
zrastla tudi narodna zavest.
Poudaril je, da moramo slovenščino,
naš materni jezik, negovati, ter vsem zaželel lepo praznovanje.
»Vedno je lepo priti na to prireditev, ki

je pravzaprav tudi prireditev naše zavesti,
naše zavednosti, da smo Slovenci. Slovenci smo in bomo obstali kot narod, če bomo
cenili in spoštovali naše vrednote. Jezik,
kulturo, domovino, državo,« nas je nagovoril župan dr. Peter Verlič.
Z jezikom nam je, kot smo ta dan večkrat slišali, neizmerno pomagal Primož
Trubar. Ozavestil je naš jezik, tako da ga
je ubesedil v črke, ki so postale tudi tiskane in ki nam za vedno dajejo enakopravno veljavo med vsemi narodi.
Glede na aktualna dogajanja, ko živimo v svetu globalizacije, ko je pred nami
nov val migrantske krize, ko nam nenazadnje skozi multikulturnost grozi kriza
identitete, se mu zdi zaskrbljujoče, da bi
se lahko utopili v nekem loncu, kjer ne
bomo vedeli, kdo smo in od kod prihajamo. »Prepričan sem, da bo ravno spoštovanje teh vrednot to preprečilo,« je dejal
in povedal, da smo v naši občini tudi
zato, da vemo, da smo Slovenci, da smo
tu doma, na javna mesta začeli izobešati

slovenske zastave. »Nekatere medije so te
naše zastave že zmotile. Ker ne vedo, zakaj bi visele. Mi vemo, zakaj visijo, in naši
predniki, kot sta Primož Trubar in France
Prešeren, ki sta se oba dotaknila naših krajev, sta si to želela. Mi smo pa imeli to čast,
da smo dočakali tudi svojo državo. Torej
bodimo ponosni Slovenci, ponosni občani občine Grosuplje in srečno,« je še dejal
župan.
S petjem, glasbo in plesom so kulturno prireditev obogatili: pevke in pevci
Župnijskega mešanega pevskega zbora
Škocjan, pesnica in pisateljica besedil
Nataša Klinc Vybiralik, Otroški pevski
zborček Krhelčki, kitaristka Lara in flavtistka Tajda Ferk, harmonikar Drago Elikan, Folklorna skupina Grmada ter kvintet domačih fantov Drugačni muzikanti.
Prireditev sta povezovali Marta Smole in
Darinka Virant.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

VEČER POD LIPO, koncert zborov in pevskih skupin ZKD
Grosuplje v počastitev DNEVA DRŽAVNOSTI
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Vera Šparovec, Barbara Režek
in Alenka Adamič

ŽePZ Lastovke

MoPZ Samorastnik

MePZ Zgodnja danica

Poliški oktet

ŽePZ Nasmeh

MoPZ Šmarje-Sap

ŽVS Brinke

Mladinski pevski zbor Brevis

V petek, 21. junija 2019, smo zbori in
pevske skupine tradicionalno s pesmijo
počastili praznik dneva državnosti.
Brane Petrovič

ŽePZ Biser

MoPZ Corona

Podružnična cerkev sv. Petra in Pavla na Spodnji Slivnici
Lani se je pričela restavracija fresk v
podružnični cerkvi župnije Grosuplje sv.
Petra in Pavla na Spodnji Slivnici. Freske
so nastale v letih 1530 do 1540. Ugotovilo se je, da so tri različne plasti poslikave. Najstarejša plast je slabo ohranjena,
kot se vidi v okolici grba na stropu. Čez
prvotno poslikavo je bila prevlečena
nova freska, čez njo pa se mestoma pojavlja tudi tretja plast gotskih fresk, ki
dopolnjujejo posamezne prizore ali pa
le delčke, s katerimi so poskušali sanirati
že tedaj poškodovane poslikave. Restavratorka je opozorila, da vlaga najbolj
uniči freske, ker se nabirajo soli. Zato je
potrebno poskrbeti za zračenje in drenažo, tako zunaj kot v cerkvi, saj so talne

Čiščenje poslikave z geli, foto: Jerneja
Kos, akademska konservatorkarestavratorka

ploščice položene tik stene.
Restavriranje poteka v več fazah. Lani
so najprej pristopili k odstranjevanju
ostankov prekrivnih plasti beležev in

ometov po plasteh, nato je sledilo fino
čiščenje ostankov. Uporabili so kladivo,
dleto, skalpel, gravilnik z diamantno konico. Kemično so očistili vidne poslikave
s topili in rigidnimi geli, da so freske očistili nečistoč. Na nekaterih mestih je bilo
potrebno z injiciranjem utrjevalca na
bazi nanodelcev apna učvrstili trdnost
freske. S temi postopki freska na novo
zasije v vsej lepoti.
Podružnična cerkev sv. Petra in Pavla
je edinstveni biser gotike in zgodnje renesanse.
Po razlagi gospe Jerneje Kos, akademske konservatorke in restavratorke,
zapisala:
Milena Nagelj
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ŽPZ Biser na mednarodnem pevskem tekmovanju Zlatna lipa
Tuhlja osvojil zlato priznanje

»Se upamo preizkusiti na mednarodnem tekmovanju?« je bilo vprašanje,
ki smo si ga pevke Ženskega pevskega
zbora Biser skupaj z našim zborovodjo
Fernandom Mejiasom kot izziv postavile
v začetku letošnjega leta. In se odločile,
da poizkusimo. »Potrudile se bomo po
najboljših močeh, potem pa bo, kar bo,«
smo si dejale.
In tako smo se v soboto, 8. junija zjutraj, z avtobusom odpeljale malo čez
slovensko-hrvaško mejo v Tuhelj, kjer je
v kongresni dvorani Tuheljskih term potekalo jubilejno, deseto tekmovanje Zlatna lipa Tuhlja. Obetal se je lep, vroč poletni dan, me pa smo polne pričakovanj
prispele v hotel, kjer so nam za ta dan
dodelili spremljevalko in gostiteljico.
Takoj se je začutilo, da kraj živi za ta
dogodek, saj je tekmovanje in druženje
med tekmovanjem potekalo v prijetnem in sproščenem vzdušju. 600 pevk
in pevcev, 24 zborov in vokalnih skupin
iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Slovenije. Vsakdo je poskušal pokazati, kaj
se je naučil, in odpeti najbolje, kar zna.
Pozitivne treme ni manjkalo, saj je vse
potekalo zelo zares. Čas za upevanje,
pevska vaja, tonska vaja na odru. Vmes
druženje ob kavici in osvežilni pijači, veliko smeha. Želele smo si odpeti najbolje,
kar znamo, prevelikih pričakovanj pa v
resnici nismo imele.
Tekmovanje je potekalo pred strokovno komisijo, ki so jo sestavljali trije
priznani glasbeniki: iz Hrvaške Robert
Homen in Goran Jerković ter iz Sloveni-

je Borut Smrekar, umetniški vodja Zbora Slovenske filharmonije in pomočnik
direktorice. Vsak zbor so ocenjevali po
petih kriterijih: težavnost in zasnova
programa, intonacija, interpretacija, vokalna tehnika in splošni umetniški vtis.
Zbori, ki dosežejo več kot 90 od 100 možnih točk, prejmejo zlato priznanje in se
z dodatnim nastopom potegujejo za veliko nagrado tekmovanja.
Biserke smo se predstavile s štirimi
pesmimi: prelepo prekmursko ljudsko
Ne ouri, ne sejaj v priredbi Radovana
Gobca, gorenjsko Visoka je gora, ki jo je
posebej za naš zbor uglasbila skladateljica Katarina Pustinek Rakar in slovensko
ljudsko Jaz bi rad cigajnar bil v priredbi
Tadeje Vulc. Popolnoma drugačna in
velik izziv za nas pa je bila četrta pesem Spring, the sweet spring. Poezijo
Thomasa Nasha, v 16. stoletju živečega
angleškega pesnika, je uglasbil latvijski
skladatelj Ēriks Ešenvalds. Pesem govori
o vznemirjenju in radosti ob prihodu pomladi. Je čarobna kombinacija rim, petja,
oponašanja ptičjega petja in igranja na
uglašene kozarce, napolnjene z vodo.
Poslušalci dobijo občutek, da so sredi
pomladnega gozda, kjer se vse prebuja
in brsti. In tak občutek dobimo tudi pevke, vsakič, ko izvajamo to pesem. Pesem
zahteva ogromno koncentracije pevk, še
posebej pa zborovodje, ki mora paziti,
da je res vse natanko usklajeno. Z izvedbo smo popolnoma navdušile tudi strokovno komisijo in poslušalce.
Samo štirje zbori smo presegli 90 točk

in prejeli zlata priznanja: dva moška zbora, en mešani zbor in naš ženski zbor.
Razlike med nami so bile zelo majhne,
zato je bila prava loterija napovedati,
kdo bo prejel glavno nagrado. Veselje
ob razglasitvi finalistov je bilo nepopisno, sploh med nami, ker smo si to želele,
nismo pa čisto verjele, da je res dosegljivo že na našem prvem mednarodnem
tekmovanju. Dosežek je za nas pomenil
čisto zmago. Seveda je to pomenilo, da
nas čaka še en nastop, kjer smo ponovile
pesem Spring, the sweet spring ter odpele še dodatno pesem Bon šla na goro
v priredbi Pavla Merkuja. Tudi ta nastop
nam je izvrstno uspel, Grand prix pa so
prejeli mladi fantje iz Kranja, MPZ Cantores Carnioli, ki smo jim z veseljem prisluhnile in jim zmago zares privoščile.
V posebno čast nam je bilo, da nam
je strokovna komisija podelila še prav
posebno nagrado, in sicer za najbolj
originalen izbor programa in najboljšo
interpretacijo, k čemur je v največji meri
pripomogel naš zborovodja Fernando.
Dan je bil dolg, vroč, stresen, a poln
novih pozitivnih vtisov in občutkov.
Nova izkušnja, potrditev dosedanjega
dela, nagrada za vložen trud. Splačalo se
je potrpeti tudi v majhni hotelski sobici,
ko smo si pri 30 in več stopinjah Celzija
oblačile male črne oblekice ter nadevale
biserne ogrlice, da bi nas bilo veselje ne
samo poslušati, ampak tudi gledati.
Petra Ravnik
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50. letnica Tabora slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični

Od 15. do 16. junija 2019 je potekal
jubilejni 50. tabor slovenskih pevskih
zborov Šentvid pri Stični, z geslom »Pa se
sliš' – naj se sliš'«. Srečanje pevskih zborov obsega sobotni koncert slovenskih
zborov iz drugih držav in nedeljsko manifestacijo z nastopom združenih zborov
iz Slovenije in zamejstva. Na okroglemu
jubileju je bil slavnostni govornik predsednik republike Borut Pahor. V nedeljo
je skupaj nastopilo več kot 120 združenih moških, ženskih in mešanih pevskih
zborov, to je bilo približno 2000 pevcev
in pevk, ki so pod vodstvom Igorja Švare
zapeli 22 pesmi. Šentviški tabor so pripravili kulturno društvo Tabor slovenskih
pevskih zborov, Občina Ivančna Gorica
in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.
Prireditve ne bi bilo brez Osnovne šole
Ferda Vesela in šentviških krajanov ter

društev, ki vsako leto sprejmejo več kot
tisoč pevcev iz Slovenije in tujine. Folkloristi Kulturnega društva sv. Mihaela
Grosuplje in Mihaelovi tamburaši so tudi

MAF - festival glasbe in umetnosti 2019
Glasbena šola Lipičnik je lani, 9. junija,
ob praznovanju 10-letnice svojega obstoja tudi v Grosupljem, v Life cafe-ju, organizirala 1. festival glasbe in umetnosti
- MAF (Music & Art Fest). Gre za festival,
ki prepleta in povezuje umetnike vseh
vrst, delujoče v grosupeljski občini, ter
jim daje platformo, da se predstavijo širši
javnosti. Dogodek povezuje glasbenike,
plesalce, likovnike, fotografe in druge
ustvarjalce.
V soboto, 15. junija 2019, prav tako v
Life cafe-ju, pa je potekal že 2. MAF. Festivala se je udeležil tudi župan dr. Peter
Verlič ter ustvarjalce glasbe in umetnosti, pa seveda obiskovalce dogodka tudi
nagovoril.

počastili veliki jubilej s plesom, igranjem
in petjem.
Milena Nagelj
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Festival je letos drugič, a je prepričan,
da lahko že rečemo, da je tradicionalen.
»In sem zelo vesel, da se to dogaja,« je dejal ter dodal, da v Grosupljem res potrebujemo novo kulturno dvorano, potrebujemo center, in zato drži pesti, da se
nam to v čim krajšem času tudi uresniči.
»Ampak saj veste, eno je beton, eno je asfalt, drugo pa je, kar naredimo ljudje. In
takrat, ko se ljudje povežemo, ko znamo
to energijo združiti, takrat so pred nami
čudeži,« je še dejal in govor sklenil z besedami: »Hvala lepa za odlično idejo in lep

glasbeno umetniški festival želim«.
Za otvoritveno glasbo je poskrbela
komorna zasedba Glasbene šole Lipičnik, za njimi pa so se zvrstili številni povabljeni gostje: Combo zasedba Big banda
Grosuplje, Plesno baletna skupina TeGiblo 5, pevsko plesna skupina Rock’N’LoL,
kantavtor in vsestranski umetnik Luka
Gluvić, z nami so bili tudi posebni gostje,
Lumberjack, uveljavljena skupina mladih rokerjev, ki se nam je letos predstavila tudi na Emi.
Prav tako so se nam predstavili: ben-

da Neznanci in Strele, vokalna skupina
Singerca, harmonikaši pod vodstvom
Martina Težaka, absolutnega svetovnega prvaka na diatonični harmoniki, in še
posamezni nadarjeni učenci Glasbene
šole Lipičnik.
Glasbeni in plesni program so spremljale umetniške delavnice za otroke ter
razstave umetnikov, prireditev pa je povezovala Urška Strnad.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

MELITA GARVAS/ Sobivanje
Poletno vročino smo v četrtek, 4. julija
2019, v Galeriji Mestne knjižnice Grosuplje začinili z razstavo slik Melite Garvas.
Melita je profesorica likovne pedagogike in specialistka pomoči z umetnostjo,
smer drama in likovnost. Je svetovalka in
predavateljica, predvsem pa je odlična
umetnica z velikim ustvarjalnim potencialom, ki se odraža v likovni umetnosti,
v pisanju pesmi ter v ustvarjanju in režiranju dramskih del. Njene slike odražajo
zrelo ustvarjalko, ki suvereno obvlada likovni medij, ustvarja poglobljeno, ohranja pa tudi veliko mero spontanosti in
veselja do igre z barvo in obliko. Ostanke
barve uporabi pri ustvarjanju unikatnega nakita, ki odraža Melitino edinstvenost in kreativnost.
Razstava je odsev Melitinega ustvarjanja v zadnjem času. Če so njene slike
iz prejšnjih obdobij z okroglo obliko žarčile navzven, jih zdaj umirja pravokoten
format, ki likovno zgodbo zapre v pripovedni okvir, ji ustvari lastno notranje
okolje. Gledalca ta svet posrka vase, ga
spodbudi, da začuti vse bogastvo impul-

zov in se poglobi v oblikovni svet slike.
Melitina likovna govorica je jezik barve. Barva je medij in simbol, je dojemanje
in čutenje. Je prevod izjemno senzibilnega zaznavanja sveta in odnosov v njem v
barvne kode, ki jih lahko razumemo bolj
na čutni kot na razumski ravni. Barve, ki
se Meliti naslikajo, so močne barve, barve z značajem, barve z energijo, pa vendar prehajajo ena v drugo na nežen, zelo
prefinjen način, se zlivajo, se prepletejo
in ustvarijo harmonično celoto. Kontrasti
se postavijo kot simbolni akcenti, kot kažipoti, ki nas vodijo po likovnem zemljevidu slike.
Barvni nanosi se formirajo v abstraktne oblike, barvna polja in linije, ki oblikujejo čarobno pokrajino, skrivnostno
okolje notranjega dogajanja. Svetloba se
lovi na forme, prizor prežame z magijo,
da dobi arhetipske razsežnosti. V te abstraktne svetove so naseljene figure, na
kakšni sliki komaj zaznavne, spet drugič
glavne akterke slikarske drame. Odnosi,
ki se razvijajo med figurami, so glavno
gonilo likovne zgodbe. Figure povežejo

v lastni intimni svet, ki je prežet s čustvi.
Samo slutimo lahko vso čustveno paleto, ki jo barve kot ogledalo odsevajo:
veselje, žalost, ljubezen, povezanost,
pogrešanje, nežnost… vse, kar je del sobivanja.
Tudi slike, ki so popolnoma abstraktne, dajo slutiti te simbolne povezave in
s svojimi barvami pripovedujejo o vsem,
kar zaznavajo občutljiva tipala o svetu
zunaj in znotraj. Spirala se kot simbolno
sonce pojavlja na skoraj vseh slikah. Konce in začetke povezuje v cikel neskončnega prerajanja življenja, v katerega so
vpeti tudi naši odnosi in sobivanja.
Razstava Melite Garvas barva poletno dogajanje v Grosupljem. Ljubitelje
lepega toplo vabimo v Galerijo Mestne
knjižnice Grosuplje, da si pridejo ogledat čudovito lepe, barvite in pripovedne slike in si polepšat vroče dneve.
Razstava bo odprta do 2. septembra
2019 v času odprtosti knjižnice.
Darija Kovačič

Mladinski svet Grosuplje z velikimi načrti za mlade v naši občini
– zbor članstva in izvolitev novega vodstva MSG
V ponedeljek, 1. julija 2019, je v prostorih Študentskega kluba GROŠ potekal
zbor članstva Mladinskega sveta Grosuplje, hkrati pa je potekala izvolitev novega vodstva, ki bo skupaj z Občino Grosuplje, Komisijo za mladinska vprašanja
in drugimi mladinskimi organizacijami
soustvarjal in krepil razvoj mladinske politike v občini Grosuplje nadaljnji 2 leti.
Za novega predsednika Mladinskega

sveta Grosuplje je bil izvoljen Jaka Trilar.
Za člane nadzornega odbora so bili
izvoljeni Tanja Kastelec, Anton Krampelj
in Žan Skubic.
Za člane izvršilnega odbora pa so
bili izvoljeni Nik Gorišek, Rok Weiss, Alja
Knep, Maša Androjna ter Tjaša Pleško.
Novemu vodstvu iskrene čestitke in
uspešno delovanje!
Urša Leah Predalič, zdaj že bivša pred-

sednica Mladinskega sveta Grosuplje, je
predstavila poročilo o preteklem delovanju, ki je bilo res pestro in predvsem humanitarno obarvano, ni pa manjkalo tudi
športnih aktivnosti. Naj kot enega izmed
zadnjih izvedenih projektov omenimo
Pohod na Magdalensko goro, katerega
se je udeležilo večje število pohodnikov.
Novi predsednik Mladinskega sveta
Grosuplje Jaka Trilar je zbranim predsta-
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vil Program za obdobje 2019, v katerem se izpostavlja predvsem intenzivno
in produktivno sodelovanje z Občino
Grosuplje. Med drugim se bodo potrudili vzpostaviti spletno stran MSG, ki bo
okrepila participacijo in informiranje
mladih, skupaj z Občino in Komisijo za
mladinska vprašanja bo sodeloval pri
pripravi strateškega lokalnega programa
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na področju mladinske politike, promocijo in prepoznavnost MSG pa si želijo
dvigniti na višjo raven.
MSG bo pripravljal razne projekte na
področju mladinske politike, spodbujal bo medgeneracijsko povezovanje in
povezovanje med mladinskimi društvi
v občini Grosuplje, soorganiziral bo dogodke, ki jih bodo organizirale članice
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Mladinskega sveta Grosuplje.
Skratka načrtov je veliko, veliko pa je
tudi sveže mladostniške energije, katero
bodo zagotovo dodobra izkoristili, da se
bo mladinska politika v občini Grosuplje
še bolj okrepila in dvignila na višjo raven.
Za Mladinski svet Grosuplje
Klavdija Mehle

Gozdne raziskovalnice in gozdne počitnice
Uspešno smo zaključili še eno sezono
Gozdnih raziskovalnic, ki jih izvajamo v
okviru društva Preplet. To leto smo raziskovali Koščakov hrib in našli kar nekaj
prijetnih kotičkov za igro in sprostitev.
Pozimi smo gradili zavetja, da smo se
zavarovali pred snegom. Naučili smo se,
kako pravilno zakuriti ogenj in - da je v
gozdu prepovedano kuriti. Spomladi
smo se čudili hitri rasti rastlin in prepoznavali različne vrste ptic. Gozdnemu
škratu smo pomagali popraviti hišo, pripovedovali smo si zgodbe, predvsem pa
smo uživali v naravnem okolju. V gozd

smo se odpravili tudi, ko je bila vremenska napoved slaba. Večkrat nas je ujel
dež, kar pa smo izkoristili za gradnjo zavetij in drsanje po blatu.
Gozdne raziskovalnice bodo zopet na
sporedu septembra, do takrat pa bomo
uživali na Gozdnih počitnicah. V tednu
od 22. do 26. julija bo v gozdu pri Selah
potekalo celodnevno počitniško varstvo.
Več informacij o društvu Preplet in naših aktivnostih najdete na spletni strani
www.preplet.org.
Kristina Sever

Zabavno in aktivno preživljanje prostega časa šmarskih otrok
Člani Društva prijateljev mladine
Šmarje – Sap smo letos za otroke iz našega kraja pripravili zabavne in aktivne
prostočasne dejavnosti.
Za najmlajše smo organizirali športni
dogodek v sodelovanju z Mini športom;
na igrišču so se otroci lahko preizkusili v
različnih športnih igrah, kot so: hoja po
vrvi, spretnostni poligon, hokej, žoga in
pol ter kotaljenje v napihljivi žogi. Vsaka uspešno opravljena postaja je bila
nagrajena s štampiljko. Ko so vsi otroci
uspešno opravili z vsemi športnimi po-

stajami in zbrali vse štampiljke, so prejeli
čisto pravo diplomo in praktično darilce.
Ob koncu našega druženja smo izžrebali
tudi tri glavne nagrade, in sicer tri bone
v vrednosti 50 evrov, ki se lahko koristijo
za katerokoli storitev, ki jih ponuja Mini
šport. Dogodek je bil zelo dobro obiskan, saj letos beležimo rekordno število
športno uspešnih otrok - preko 70!
Na nočni ogled živalskega vrta smo
odpeljali 43 otrok. Ob prihodu na lokacijo smo se najprej razdelili v dve skupini,
vsako s svojim vodičem. Odšli smo v učil-
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nico, kjer smo si ogledali nekaj zanimivih
živali: dva velika sikajoča ščurka z Madagaskarja, kraljevega pitona, krastačo in
madagaskarskega tenreka. Živali smo si
pozorno ogledali, nato pa se še čisto tiho
sprehodili po živalskem vrtu. Pozdravili
smo žirafe, slona, jazbeca, sovo, opice,
geparda, volkove, morska leva in medveda. Vsi, otroci in spremljevalci, smo na
nočnem ogledu živalskega vrta izjemno
uživali in se predvsem tudi veliko novega naučili.

Otroke višjih razredov smo odpeljali
na rafting. Vodniki Skok športa so nam
razložili pravila ter razdelili obleke iz neoprena, plavalne jopiče in čelade. Na reki
Savi smo se vkrcali v dva rafta, med spustom preveslali kar nekaj nezahtevnih
brzic, tekmovali, se zaletavali, guncali,
vrteli, špricali, plavali in uživali na vodi.
Po dobri uri smo priveslali do Skok šport
centra, kjer so nas čakala suha oblačila.
Hitro smo se preoblekli, pomalicali in
nato še dve uri uživali v odbojki na miv-

ki in košarki. Po napornem popoldnevu
smo se vsi veseli in utrujeni vrnili domov.
Ponosni smo, da se otroci našega
kraja z veseljem udeležujejo dogodkov,
ki jih organiziramo v Društvu prijateljev
mladine Šmarje - Sap. Ob tej priložnosti
se iskreno zahvaljujemo tudi Krajevni
skupnosti Šmarje – Sap za vso podporo,
ki nam jo nudijo.
Lea Potočnik,
predsednica DPM Šmarje - Sap

Društva

GROSUPELJSKI ODMEVI |

Julij, avgust 2019

Poletje na vsakem koraku, tudi z GROŠ-evci v hribih
Vroče ozračje nam je že naznanilo pravi prihod poletja in zabavnih
počitniških dni. Že veste, kaj boste
počeli v teh dveh mesecih? Zagotovo vam ne bo žal, če se udeležite
dogodkov, ki smo jih skrbno pripravili za pestrejše preživljanje vašega
prostega časa.
Ker so temperature v hribih vedno nekoliko nižje kot v mestih in
po nižinah, so sončni dnevi kot
nalašč za planinarjenje. Za julij in
avgust smo zato organizirali dva pohoda. Julija se bomo skupaj podali
na Krim, v avgustu pa bomo obiskali
še Veliko planino. Julijski izlet bo 20.
7., za natančnejše informacije pa sledite našim prihodnjim objavam.
Za tiste pa, ki vam planinarjenje
ni užitek in se raje zabavate ob družabnih igrah, glasbi in vodi, v kateri
se lahko osvežite, kadar je vročina
res neusmiljena, je kot nalašč GROŠ-ev Kolpafest. Zgovorno ime pove
vse; člani se bomo tokrat odpravili

na Kolpo. Četudi je izlet enodneven, bo časa in prilik za smeh, zabavo in veselje dovolj. Izlet bo 27. 7.
Lepo vabljeni!
Kaj pripravljamo v prihodnje?
Tudi v avgustu bomo organizirali kar nekaj zabavnih dogodkov.
Kot že omenjeno, bo v tem mesecu
še eno planinarjenje, poleg tega pa
načrtujemo tudi paintball. Glede
nekaterih drugih dejavnostih želimo ostati malce skrivnostni. Morda
zaenkrat le to - obeta se nekaj res
posebnih in zanimivih dogodkov,
zato ne pozabite slediti našim prihodnjim objavam!
Več informacij o prihajajočih
dogodkih lahko dobite na GROŠ-evih uradnih urah, ob ponedeljkih,
sredah in petkih, 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

110 let Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje

V soboto, 15. junija 2019, je Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje slovesno obeležilo svojo častitljivo 110. obletnico. Slovesnost so s svojo prisotnostjo
in nagovori zaznamovali številni visoki
gostje, zvrstilo se je tudi veliko slavnostnih trenutkov.
Praznovanja 110-letnice Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje so
se udeležili: župan nadškof metropolit
msgr. Stanislav Zore, ministrica za pravosodje Andreja Katič, poveljnik sil Slo-

venske vojske brigadir Milan Žurman in
major Timon Kopitar, predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik in
nekdanji predsednik Gasilske zveze Slovenije Anton Koren, predsednica Sveta
članic Gasilske zveze Slovenije Elizabeta
Čampa, namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje mag. Stanislav Lotrič,
direktor občinske uprave Občine Grosuplje mag. Dušan Hočevar s soprogo mag.
Janjo Garvas Hočevar, predsednik Gasil-

ske zveze Grosuplje Andrej Bahovec,
poveljnik Gasilske zveze Grosuplje Janez
Pezdirc, predsednik Regije Ljubljana 2
Uroš Gačnik, poveljnik Regije Ljubljana 2
Borut Lončarevič, župnik in dekan Janez
Šket, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje Iztok Vrhovec,
poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje Jošt Kadunc, predsedniki,
poveljniki in člani drugih prostovoljnih
gasilskih društev iz naše in drugih gasilskih zvez, častni člani, župan sosednje
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občine Škofljica Ivan Jordan, občinski in
krajevni svetniki, zastopniki javnih zavodov, generalni donatorji in ostali donatorji ter mnogi drugi prijatelji gasilstva.
Predsednik Gasilske zveze Slovenije
Janko Cerkvenik je dal poveljniku Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje Joštu Kaduncu dovoljenje za pričetek slavnostne parade in praznovanje
110-letnice Prostovoljnega gasilskega
društva Grosuplje se je pričelo.
Na čelu parade je bilo gasilsko vozilo
PGD Grosuplje GV1, ki mu je sledila slovenska zastava, za njo Pihalni orkester
Glasbene šole Grosuplje in nato gasilski
znak. Sledili so ešaloni praporov, mladine, članic, članov, za njimi pa so se zvrstila še vozila naših gasilskih društev.
Pričetek slovesnosti je naznanila slovenska himna. Zbrane je nagovoril predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje Iztok Vrhovec.
»Pogum, vztrajnost, volja in pripravljenost. To so vrednote, zaradi katerih smo,
delamo in nudimo pomoč na različnih
področjih, ki jih zastopamo. Bistvo našega
poslanstva in naše etike je enakopravno
sodelovati, graditi in ustvarjati, ne škoditi
drugim ter vse opravljati kulturno, z znanjem in s spoštovanjem. Za vse to se trudimo članice in člani PGD Grosuplje, ki letos
praznuje 110 let. Ponosni smo na svoje
delo in pogumni v svojih dejanjih,« so bile
uvodne besede predsednika PGD Grosuplje Iztoka Vrhovca, ki nas je ob tej priložnosti spomnil na tiste najpomembnejše
prelomnice društva v teh 110 letih.

Leta 1909 so njihovi predniki zapisali
prva t. i. Pravila o delovanju gasilnega
društva Grosuplje in z ustanovno listino
istega leta je bilo društvo tudi ustanovljeno. Ustanovni člani so že v začetku
gasilstvo gradili na zdravih temeljih,
iz katerih gasilci še danes črpajo moč,
zgled in čut za ljudi v stiski.
Je pa bilo za PGD Grosuplje vsekakor
prelomno leto 1976, saj so se v tem letu
člani društva začeli pogovarjati o gradnji
novega gasilskega doma. Načrti so postajali vse odločnejši in 15. junija 1978
je bil položen temeljni kamen za nov
gasilski center. Slovesno otvoritev tega
centra pa so obeležili 25. oktobra 1980.
V letih, ki so sledila, velja izpostaviti začetek izdajanja letnega poročila o
delu PGD Grosuplje leta 2004, nakup
takrat najsodobnejšega gasilskega vozila s cisterno v Sloveniji GVC 16/25 leta
2008, prvi zbor mladih po dolgih letih
leta 2010 in nakup novega vozila avtocisterne AC 24/60 pred 5 leti. Leto 2015
je zaznamoval energetsko prenovljen
gasilski center, ko so temeljito prenovili

tudi notranjost stavbe, leto pozneje pa
je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje PGD Grosuplje uvrstila
med dodatne gasilske enote za izvajanje
tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu. S tem je PGD Grosuplje
postalo gasilska enota širšega pomena.
Prav tako je bila takrat izbrana lokacija
za vadbeni poligon za Regijo Ljubljana
II, in sicer ob njihovem gasilskem centru.
Septembra lani pa so naročili novo hitro
tehnično reševalno vozilo HTRV-1, ki so
ga slovesno predali v uporabo prav ta
dan, v sklopu praznovanja 110-letnice
društva.
Zaznamovali so jih tudi tekmovalni
uspehi, prva mesta njihovih veteranov.
Zmagovali so na državni, regijski, zvezni in drugih ravneh. Ponosni so tudi na
tekmovalne ekipe mladine in pionirjev,
ki žanjejo lepe uspehe. Prav tako so prejemniki številnih priznanj in odlikovanj.
Predsednik PGD Grosuplje Iztok Vrhovec se je vsem članicam in članom
društva zahvalil za ves njihov trud. Tudi
praznovanje 110-letnice in nakup no-

Društva

GROSUPELJSKI ODMEVI |

Julij, avgust 2019

Orkester Slovenske vojske

vega vozila sta bila velika zalogaja, zato
gre ob tej priložnosti še posebna zahvala
ekipi, ki je zbirala denar, in podjetnikom
za njihovo velikodušnost in pomoč. Hvala tudi vsem prisotnim gostom za njihovo podporo.
»Pogumno, vztrajno, z veliko dobre volje in pripravljenosti gremo naprej. Ohranimo plemenitost, strnimo vrste, ko je treba,
pomagajmo tistim, ki nas potrebujejo, in
ohranimo vrednote, da bomo še naprej
zavzeto in ponosno opravljali delo prostovoljnega gasilca! Želim vam prijetno praznovanje v družbi čilega in pokončnega
110-letnika,« je svoj govor sklenil predsednik PGD Grosuplje Iztok Vrhovec.
Zbrane je slavnostno nagovoril župan
dr. Peter Verlič ter članicam in članom
Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje iskreno čestital ob tem visokem
jubileju, hkrati pa se jim zahvalil za vse,
kar so storili in še delajo v dobro lokalne
skupnosti in pa tudi širše. 110 let je hkrati tudi priložnost, da počastimo spomin
na vse tiste generacije, ki so delovale in
ustvarjale gasilstvo v naši občini skozi
vseh 110 let.
Čestitkam so se v svojih nagovorih
pridružili in z nami delili tudi svoje misli
in razmišljanja o gasilstvu, pa o gasilcih,
in tudi o tem, kako bi lahko za njihovo
opremljenost, usposobljenost, izobraževanja namenili več sredstev, tudi: direktor občinske uprave mag. Dušan
Hočevar, predsednik Gasilske zveze
Slovenije Janko Cerkvenik, predsednik
Gasilske zveze Grosuplje Andrej Bahovec, predsednik Državnega sveta Alojz
Kovšca in ministrica za pravosodje Andreja Katič.

Na slovesnosti smo svečano predali
svojemu namenu novo vozilo HTRV 1,
ki ga je ljubljanski nadškof metropolit
msgr. Stanislav Zore tudi blagoslovil. Gre
za hitro tehnično reševalno vozilo, ki je
namenjeno za posredovanje ob prometnih nesrečah in ob drugih manjših
tehničnih intervencijah, pa tudi za podporo pri vodenju večjih intervencij. Ker
je manjše, bo z njim lažje priti do kraja
dogodka, predvsem so to mišljene prometne nesreče na avtocestnem odseku
Grosuplje - Višnja Gora.
Slovesnost pa so zaznamovali tudi
dogodki: predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik je PGD Grosuplje
podelil plaketo ob njihovi 110-letnici,
predsednik PGD Grosuplje Iztok Vrhovec
in poveljnik PGD Grosuplje Jošt Kadunc
sta slovesno razvila spominsko listino
ob 110. obletnici društva, namestnik generalnega direktorja Uprave Republike

Slovenije za zaščito in reševanje mag.
Stanislav Lotrič je PGD Grosuplje slovesno podelil srebrni znak Civilne zaščite
Republike Slovenije, ob koncu pa sta
predsednik PGD Grosuplje Iztok Vrhovec
in poveljnik PGD Grosuplje Jošt Kadunc
podelila še zahvale generalnim donatorjem, botrom, pa tudi sodelujočim in
gostom.
Slovesnost je s častnim pokroviteljstvom podprl predsednik Republike
Slovenije Borut Pahor, svečano pa jo je
z glasbo obarval tudi Orkester Slovenske
vojske.
Prireditev je povezovala Tadeja Anžlovar, novinarka, in tudi sama ponosna
grosupeljska gasilka. Praznovanje se je
nadaljevalo še z veliko gasilsko veselico
s skupino Gadi.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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3. srečanje Društva Oldtimer Grosuplje

Društvo starodobnih vozil in motorjev
Oldtimer Grosuplje je v soboto, 8. junija
2019, priredilo že tretje vseslovensko
srečanje ljubiteljev starodobnih vozil.
Ljubitelji starodobnikov so se s svojimi jeklenimi konjički že tradicionalno
zbrali na Peči, na Turistični kmetiji Gioahin, kjer jim je dobrodošlico izrekel predsednik društva Andrej Habjan.
Zbrane pa je ob tej priložnosti nagovoril tudi župan dr. Peter Verlič, tudi
sam ljubitelj starodobnih vozil. »Zelo sem
vesel, da se ta dogodek prijemlje. Da se ta
naša tehnična kultura v občini pokaže na
takšen način,« je dejal ter čestital društvu
za organizacijo dogodka. Meni pa tudi,
da s tem, ko na takšen način pokažejo
svoje avtomobile, pokažejo tudi našo
zgodovino in jo na nek način ohranjajo.
Avtomobili, motorji ali pa kolesa so
kar velik del našega življenja. In v naši
občini skušamo prometno infrastruktu-

ro urejati po najboljših močeh, da promet teče tekoče. V Grosupljem je veliko
novih krožišč, nedavno smo dobili tudi
nov nadvoz. Za občino se gradi velika
parkirna hiša, v 4 nadstropjih, ki bo omogočila, da se bo več ljudi proti Ljubljani
odpeljalo z vlakom ali pa z avtobusom,

septembra pa se začne prenova kompletne železniške postaje.
»Vsem želim srečno vožnjo. Lepo skrbimo za te naše lepotce! Preživimo lep dan,
drugo leto pa na snidenje!« je še dejal župan.
Župnika Jože Plut in Slavko Judež
sta jeklene konjičke in njihove voznike
tudi blagoslovila, da bo vožnja potekala varno, nato pa je sledila panoramska
vožnja po naši občini, s Peči proti Grosupljemu in nato na Cerovo, s Cerovega
proti Šmarju - Sapu, pa proti Polici in nazaj na Peč.
Na poti smo jih lahko spremljali s svojimi pogledi in si jih ogledovali, obujali
spomine na pretekle čase, težko pa so jih
pričakovali tudi stanovalke in stanovalci v Domu starejših občanov Grosuplje,
kjer so starodobniki naredili svoj prvi
postanek in jim tako prav lepo popestrili
sončno sobotno dopoldne.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Obisk starodobnih vojaških vozil iz II. svetovne vojne v
Grosupljem

Tudi minulo soboto, 15. junija 2019, smo lahko v Grosupljem
občudovali jeklene konjičke, ki so
nas popeljali kar nekaj let v preteklost, pravzaprav bi lahko rekli, v
čas II. svetovne vojne. Iz Ljubljane
so se namreč v Grosuplje pripeljali lastniki in ljubitelji vojaških vozil
predvsem iz II. svetovne vojne.
Kratek postanek so naredili pri
železniški postaji, prijazno dobrodošlico v naši občini pa jim je izrekel župan dr. Peter Verlič. Svojo pot

so nato nadaljevali proti Ravnemu
Dolu, mimo izvira reke Krke, proti
Velikemu Globokemu, Žužemberku, pa nazaj do Gradišča nad Stično, skozi Polico in do Ljubljane.
Srečanje ljubiteljev vojaških vozil, ki je letos potekalo ob čudoviti
reki Krki, je organiziral Jeep club
Ljubljana, dvodnevni dogodek
pa so poimenovali »Spoznavanje
Suhe krajine«.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

40. lovska strelska prireditev Pokal Ilove Gore
V nedeljo, 30. junija 2019, je Lovska družina Grosuplje na Ilovi Gori organizirala jubilejno že 40. lovsko strelsko tekmovanje
za Pokal Ilove Gore, ki ga sami imenujejo tudi pokal oz. tekma
za bukov list.
Pred pričetkom tekmovanja je zbrane tekmovalce pozdravil
starešina Lovske družine Grosuplje Bojan Rakar, na povabilo pa
se je odzval in zbrane na tem prazničnem dogodku pozdravil
tudi župan dr. Peter Verlič.
Starešina Bojan Rakar je ponosno povedal, da Lovska družina Grosuplje goji strelstvo že od samega začetka. V teh 40
letih so se menjale generacije tekmovalcev, v društvu pa so v
vseh teh letih doživljali vzpone in padce. Tako so se srečevali z
manjšimi uspehi, pa tudi s tistimi večjimi, pohvalijo se namreč
lahko, da so bili med lovci in strelci iz Lovske družine Grosuplje
tudi državni prvaki.
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Sicer pa strelstvo zanje ni le šport, ampak veliko več. Za humano streljanje živali je varen in točen strel zelo pomemben.
Povedal je še, da Lovska družina Grosuplje šteje 73 članov in
pokriva 5.600 ha lovne površine.
Župan dr. Peter Verlič pa je članom društva za organizacijo že 40. strelskega tekmovanja iskreno čestital. Povedal je, da
na občini veliko delamo na projektih, da se investicijsko veliko
dogaja, a kaj nam bi pomenile vse investicije, vsi objekti, če ne
bi bilo ljudi, društev, življenja. In pomemben del tega so tudi
naši lovci.
Župan je razmišljal, da lovce mnogi potrebujemo, ko se zgodijo napadi volkov, medvedov, a na drugi strani so ljudje, ki razmišljajo drugače in lovcem radi dajejo nek negativen prizvok.
Sam ni takšnega mnenja. Meni, da so lovci za ohranjanje ravnovesja v naravi zelo pomembni, in ve, da so naši lovci odgovorni in da si vsi skupaj želimo ohranjati živalstvo, rastlinstvo,
gozdove. »Ste zaščitniki narave in tudi živali,« je dejal ter vsem
tekmovalcem zaželel mirno roko in ostro oko.

Župan je nato sprožil prvi strel in s tem tekmovanje tudi
uradno odprl. Potekalo je v več disciplinah, sledila pa je prava
fešta, s hrano in pijačo.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Za domovino ni nobena žrtev odveč
S to mislijo so se podali na pot udeleženci letošnjega spominskega pohoda
Viljema Podržaja (v njihovi hiši v Medvedici je bilo pred osamosvojitveno vojno
shranjeno orožje TO), ki ga vsako leto, v
počastitev dneva državnosti, organizira
Območno združenje veteranov vojne
za Slovenijo Grosuplje. Da pohod ne bo
prav lahek, so napovedovale že vremenske napovedi, ki so grozile z močnim
dežjem. Čeprav se vremenarji včasih tudi
zmotijo, oziroma narava ubere svojo nepredvidljivo pot, žal tokrat ni bilo tako.
Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje, ki združuje člane iz občin Grosuplje, Dobrepolje
in Ivančna Gorica, njihovi družinski člani
in prijatelji so se zbrali v soboto, 22. junija 2019, pred spominskim obeležjem
ob Gasilskem centru Grosuplje. Pridružili
so se jim tudi predstavniki območnega
združenja Vrhnika–Borovnica in Ribnica. Točno ob 9. uri so krenili na pot proti
Magdalenski gori.
OZVVS Grosuplje, kot organizator,
vsako leto izbere drugo traso ter s tem
udeležencem pohoda pokaže najlepše
in najzanimivejše kotičke naše občine.
Na vmesnem cilju, to je Magdalenski
gori, je udeležencem pohoda kratek postanek po strmi poti proti vrhu kar prijal.
Okrepčali so se s sladkimi dobrotami, ki
jih je prispevala Pekarna Grosuplje, in se
na kratko seznanili z nadvse zanimivo
zgodovino Magdalenske gore, ene največjih grosupeljskih kulturno-zgodovinskih znamenitosti.

Toda vreme, ki jim je vse do tedaj bilo
naklonjeno, se je nenadoma spremenilo.
Močan dež in veter sta jih spremljala vso
pot do končnega cilja pri Gasilskem centru v Grosupljem, kamor so se dodobra
premočeni, toda kljub temu dobre volje, vrnili kmalu po 12. uri. Večina izmed
njih so že »stari pohodniški mački«, zato
so imeli s seboj seveda suha oblačila, v
katere so se nemudoma preoblekli. Organizatorji slovesnosti, ki je sledila, pa so
iz previdnosti že prej prireditveni prostor
ob pomoči grosupeljskih gasilcev preselili v prostore Gasilskega centra.
Slovesnost je pričel Moški pevski zbor
Samorastnik, ki je zapel državno himno.
Nato pa so sledile točke mladih glasbenic iz OŠ Louisa Adamiča: Maje in Ive
Režek ter Ivane in Pavline Šifrar, ki so jim
udeleženci slovesnosti navdušeno zaploskali.

Prisotne je nagovoril sekretar Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje Franci Zorko. V svojem
nagovoru je poudaril pomen dneva državnosti ter ohranjanja spomina na dni,
ko je Slovenija stopila na svojo samostojno pot. Ob tem je pozval vse, naj ne pozabijo izobesiti zastav domovini Sloveniji
v čast in ob tem je dejal: »To smo dolžni,
ne samo domovini, ampak tudi vsem
preteklim rodovom, ki te sreče in možnosti niso imeli.« Svečanost je zaključil
zbor Samorastnik pod vodstvom Draga
Zakrajška z dvema domoljubnima pesmima iz njihovega bogatega repertoarja. Udeleženci pohoda in slovesnosti pa
so se zadržali v prijateljskem druženju še
v pozno popoldne.
Franci Zorko,
foto: Davorin Tomažin in Jože Erjavec
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NOVICE IZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠMARJE - SAP

Naše druženje spomladi in načrti za poletje
Še enkrat kratko obudimo spomin na
pokrajinsko prvenstvo v pikadu, ki smo
ga letos prvič organizirali Šmarčani. 18
ekip, 84 tekmovalcev, pa pomočniki in
gostje, skupaj 106 udeležencev. Dolge
in skrbne priprave, uspešna izvedba in
lepe pohvale. Na fotografiji so šmarski
pikadisti in pomočnice iz vodstva društva. Manjkata le zapisnikarica Jelka in
računalničar Matjaž.
Izleti: Dva izleta za člane smo imeli.
Aprila v Ajdovščino, junija pa v luko Koper in novi muzej pomorstva v Izoli.
Fotografija je z RTV Ljubljana. Tam
zaposleni Grosupeljčan Jože Škrjanec
nas je popeljal po prostorih radia in televizije. Ta nagradni izlet je bil za člane
širšega vodstva društva.
Naš ženski pevski zbor in harmonikar Tone so nastopali na našem občnem
zboru, v domovih starejših občanov Grosuplje, Škofljica in Videm, na prireditvi
šmarskega Rdečega križa in spominski
slovesnosti Zveze borcev. Poslušalce
vedno povabijo, naj tudi oni zapojejo
zraven.
Skupne rekreacije in tekmovanj imamo vedno več. Ženska rekreacija v telovadnici, šah, pikado, namizni tenis, balinanje, kegljanje in letos prvič tudi tenis.
Šmarčani smo bili po številu udeleženih
ekip in doseženih rezultatih drugi v vsej
ljubljanski pokrajini. Planinci so skupaj z
Ivančani opravili sedem pohodov v gore,
nazadnje na Blegoš.
Še druge dejavnosti: Redno smo pozorni tudi do članov, ki ne morejo več
od doma. Tajnica pridno pošilja čestitke ob okroglih obletnicah, blagajničarka vestno zapisuje prihodke in izdatke.
Imamo že odobreno občinsko dotacijo.
Hvala vsem za pomoč in vzorno sodelovanje.
In naslednje mesece: Šah, pikado in
hoja v hribe bodo redno tudi poleti. 8.
avgusta gremo na Studenec na ogled
gledališke predstave Lepo je biti muzikant - 2. del, 20. avgusta na izlet v Bohinj
in na Vogel, 3. septembra pa za en teden
v Izolo. Lepo vabljeni tudi na klepet na
uradno uro vsak ponedeljek od 9. do
10.30. ure. Lahko nas tudi kadarkoli pokličete.
Jožica, Vida in Anka

Pokrajinsko prvenstvo v pikadu

Izlet na RTV Ljubljana

Skupna rekreacija
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Aktivna pomlad članic in članov Društva upokojencev
Grosuplje
V Društvu upokojencev Grosuplje
smo bili aktivni tudi letošnjo pomlad.
Poleg številnih aktivnosti smo se tudi
letos udeležili že tradicionalnih »Dnevov
medgeneracijskega sožitja«, ki so potekali od 14. do 16. maja 2019 na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču.
V torek, 14. maja 2019, so se prireditve
udeležile tudi članice našega društva, ki
se družijo in ustvarjajo pod geslom »BABICE PEČEJO IN USTVARJAJO.« Gospodarsko razstavišče je preplavil omamni
vonj »grosupeljske pogače« ter privabil
k stojnici številne goste.
Namen prireditve ni samo prikaz
ustvarjalnosti članic in članov društev
upokojencev, ampak je tudi edinstvena
priložnost za izmenjavo izkušenj ter prijateljsko druženje. Takšne prireditve so
tudi priložnost za tkanje prijateljskih vezi
z vrstniki iz vseh koncev Slovenije.
Pod okriljem Društva upokojencev
Grosuplje deluje tudi Ženski pevski zbor
Lastovke, ki ga vodi zborovodkinja Mojca Intihar.
Lastovke so se pred kratkim udele-

žile 9. srečanja pevskih zborov društev
upokojencev osrednje slovenske regije.
Srečanje je bilo tokrat v Zalogu pri Ljubljani. Naše Lastovke so na tem srečanju
zasedle 1. mesto. S to zmago so ponovno dokazale, kako s predanim delom in
ljubeznijo do petja lahko tudi v jeseni ži-

vljenja še veliko pokažemo. Članice zbora in njihova dirigentka si za ta trud in
dosežek, ki jim je odprl vrata na jesenski
nastop v Cankarjevem domu v Ljubljani,
zaslužijo vse čestitke.
Drago Andročec,
predsednik Društva upokojencev Grosuplje

Zaključek sezone Nogometnega kluba Brinje Grosuplje 2018/19

»Grosuplje je nogometno mesto. O tem
priča tako število otrok, ki vsako leto pridno trenirajo in nizajo nogometne uspehe,
kot tudi tradicija mednarodno uveljavljenega turnirja Grosuplje open, ki je letos že

17-ič privabil številne klube iz Slovenije in
tujine ter poskrbel za nogometno evforijo
predvsem v mlajših kategorijah,« pravijo
v Nogometnem klubu Brinje Grosuplje.
Turnir Grosuplje open je potekal vse

od 27. aprila pa do 26. maja, ko so se
otroci in mladostniki Nogometnega kluba Brinje Grosuplje na brinjskem stadionu in pomožnih igriščih merili s svojimi
vrstniki iz slovenskih klubov in drugod.
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Turnirja se je udeležilo več kot 100 nogometnih ekip, za
katere je tekmovalo več kot 1500 mladih nogometašev.
V soboto, 8. junija 2019, pa so članice in člani Nogometnega kluba Brinje Grosuplje in njihovi podporniki
obeležili uspešen zaključek sezone kluba ter podoživeli
številne dosežke v tej sezoni. Druženje je popestrila tudi
tekma selekcije U15, ko so se mladi nogometaši Nogometnega kluba Brinje Grosuplje za naslov prvaka Slovenije pomerili proti ekipi A2S Celje. Zmaga je sicer šla v
roke slednjim.
Je pa nogometašem Brinja Grosuplje, posebej selekciji U-15, za odlične uspehe v letošnji sezoni čestital tudi
župan dr. Peter Verlič, ki se jim je ob zaključku sezone
tudi pridružil.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Poletni športni tabor
Nogometni klub Brinje je tudi letos že
tradicionalno organiziral poletni športni
tabor. Otroci do 11. leta starosti so lahko
teden in pol uživali v športnih aktivnostih na brinjskem stadionu. Pod budnim
očesom klubskih trenerjev so fantje
igrali nogomet in se preizkušali v različnih športnih igrah, tekmovali na mini
olimpijadi in v mini ligi prvakov ter se ob
visokih temperaturah osvežili z vodnimi
igrami. Petek (5. 7. 2019) pa je bil poseben dan, saj so odšli na mokro zabavo v
vodno mesto Atlantis. Poletnega športnega tabora se je tudi letos udeležilo
nekaj deset otrok, ki so počitniško druženje zaključili utrujeni, a polni pozitivnega
športnega naboja.
Barbara Pance

Podmladek grosupeljskega nogometa na Dunaju
Podmladek slovenskega nogometa,
kamor se je na podlagi spomladanskih
kvalifikacij v Kranju uvrstil tudi NK Brinje,
se je konec junija, med 21. in 23., mudil
na evropskem prvenstvu za nogometaše, starosti 9 let, na Dunaju. Uglednega
tekmovanja Efco Championship 2019
se je udeležilo 72 ekip iz 16 držav, poleg
Grosupeljčanov pa so barve Slovenije
zastopali še mladi iz Bistrice, Velesovega
in Kranja. Na velikem mednarodnem turnirju so devetletniki iz Brinja nabirali izkušnje s sovrstniki s Češke, Slovaške, Madžarske, iz Avstrije in Nemčije. Tridnevni
turnir se je začel z otvoritveno slovesno-

Na stadionu sta vihrali tudi brinjska in slovenska zastava.
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stjo in mimohodom ekip z visoko dvignjenimi
klubskimi in državnimi zastavami. Na stadionu se je zbralo več kot 800 otrok, med njimi
tudi pripadniki legendarnih klubov, kot so Liverpool, Juventus, Roma, Porto, Herta, Sporting, Dinamo in Lokomotiva. Drugi dan je bil
namenjen razigravanju v skupinskem delu.
Varovanci trenerja Saše Tekiča so imeli nekaj
športne smole, zato jim je za las ušla uvrstitev
od 1. do 25. mesta. Zadnji dan so se tako borili
za uvrstitev do 36. mesta in po nekaj razburljivih tekmah končali v prvi polovici lestvice,
na 29. mestu. Slavil je belgijski Club Brugge,
odlični drugi pa so bili Bistričani. Grosupeljske
otroke so na Dunaju spremljali in glasno bodrili klubski trener in njihovi starši.

Pokal za 29. mesto so prejeli:
(z leve stojijo) Jurij Špiranec, Vid Koren,
Samo Korošec, Žiga Sever, Žan Majhen,
(z leve čepijo): Žiga Okorn, Martin Kušlan,
Jon Dremelj Pance, Ambrož Remic, Stefan
Stojanovič, David Zavodnik. Z otroki je
trener Saša Tekič.

Barbara Pance

Rekreativni turnir v odbojki na mivki
Člani Športnega društva BUM iz Grosupljega smo v soboto, 15. 6., na odbojkarskem parku na igrišču OŠ Brinje
izpeljali rekreativni turnir v odbojki na
mivki. Turnirja se je udeležilo 12 ekip, ki
so se pomerile v mešanih dvojicah. Prvo
mesto je zasedla ekipa iz ŠD Žalna, druga je bila ekipa ŽŽ, tretji pa sta bili Luna
in Lara iz ekipe Aškerčeva. Turnir je imel
tudi ekološko noto, saj so naši najmlajši
člani očistili strugo Grosupeljščice od naselja »Dahovo« vse do Toplotne postaje
na Bevkovi. Poleg tega smo - tako kot
je že praksa na vseh naših prireditvah uporabili vračljive kozarce za večkratno
uporabo, s tem smo zmanjšali plastične
odpadke kar za 70 %, pri PuciCup-u pa
obljubljajo, da bomo naslednjič že lahko
uporabljali tudi pribor in krožnike za večkratno uporabo, s čimer bomo zmanjšali
plastične odpadke za 90 % v primerjavi
s prireditvami, kjer uporabljajo pribor

in kozarce za enkratno uporabo. ŠD
BUM je ekološko usmerjeno društvo,
ki poleg spodbujanja športa za stare in
mlade močno poudarja in ozavešča tudi
pomembnost ohranjanja okolja. Zahva-

Na izobraževanju Jadralne zveze Slovenije
Trije člani Športnega društva BUM
so se udeležili prvega izobraževanja Jadralne zveze Slovenije po sprejetju novega Zakona o športu, ki je potekalo v
prostorih Jadralnega centra Portorož s
podporo Mednarodnega olimpijskega
komiteja in svetovne jadralske krovne
organizacije World Sailing. Izpit je zaobjemal dva sklopa in sicer splošne in specialne vsebine. Predavanja za splošne
vsebine so potekala na Fakulteti za šport

v vikendu med 24. in 26. 5., specialni del
pa se je odvijal v tednu med 3. – 7. 6. v nacionalnem panožnem centru za jadranje
v Portorožu. Vsi trije člani so usposabljanje za učitelje jadranja, jadranja na deski
in kajtanja 1. stopnje uspešno zaključili.
Pridobljena znanja nam bodo pomagala
pri treningih in tečajih z mladimi na področju vodnih športov na veter.
ŠD BUM Grosuplje

ljujemo se Tim-tradu Grosuplje, Pekarni
Grosuplje, Zobni, d.o.o., 1K avto, d.o.o.,
HK Photography, Borštnik, d.o.o, PuciCup-u, Občini Grosuplje in Primc Grill-u.
ŠD BUM Grosuplje

Spomini in zahvale
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PLESNO MESTO v Grosuplju
PLESNO MESTO v Grosuplju deluje že 30 let,
zato Anita Vihtelič in Marko Hren s svojimi sodelavci pripravljata za novo plesno sezono veliko novosti.
Med drugim bomo plesalce PLESNEGA MESTA lahko znova občudovali na
prireditvi GROSUPLJE V
JESENI in če boste želeli,
boste z njimi lahko tudi
zaplesali.

VABILO

Moški pevski zbor Šmarje-Sap
vabi k sodelovanju nove pevce.

Vaje se pričnejo prvo sredo v septembru ob 19. uri.
Za več informacij pokličite na telefon:
041 706 621 ali 041 265 014.

Marko Hren

Spomini
in zahvale

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

ZAHVALA

ob izgubi naše drage mame, stare mame,
prababice in tašče

DARINKE OMAHEN, roj. Maver,
(16. 7. 1932–11. 6. 2019)
z Levstikove ceste 16 v Grosupljem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno
sožalje, tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče, mašne namene in darove za cerkev.
Hvala g. Adamiču za organizacijo žalne slovesnosti ter g. kaplanu Petru Steletu za lepo
opravljen pogrebni obred, pevcem za lepo odpete pesmi slovesa in trobentaču. Iskrena
hvala prijaznemu osebju doma starejših občanov Škofljica za strokovno oskrbo in nego.
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Mama, hvala ti za vse. V naših srcih in mislih boš vedno z nami.
Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA
Dne 14. 6. 2019 smo se na pokopališču
v Šmarju - Sapu poslovili od naše drage mame

MARIJE - MICKE MARN

(roj. Črnugelj, Gornja Lokvica, 1932).
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom in znancem,
Društvu upokojencev in KO ZB Šmarje - Sap ter službi
JKP Grosuplje, ki ste mamo pospremili na zadnji poti, za
izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Še posebej se iskreno zahvaljujemo negovalnemu in
zdravstvenemu osebju ljubljanskega Doma upokojencev Center, Enota Poljane,
za pomoč in izkazano sočutje pri njeni oskrbi v zadnjih letih življenja.
V svojem srcu je bila ponosna, da je udejanjila svoje na videz skromno poslanstvo
žene, matere, (pra)babice, prijateljice in tovarišice.
Žalujoči Mojca, Samo, Vesna z družinami
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Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje zbrane,
od včeraj in kdo ve od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj vseh majev…
Ne kličite me nazaj!
		
T. Kuntner

Ko nekoga za vedno izgubiš,
ko odnese s seboj del tebe,
šele takrat se zaveš,
da ga ljubiš bolj kot sebe.

ZAHVALA

ob boleči izgubi naše
drage mame, tašče, sestre
in tete

ob nenadni izgubi drage
žene, mame in stare mame

ALOJZIJE STAREC,
roj. PERME,

ZAHVALA

VIDE KMETEC

(21. 6. 1936–26. 5. 2019)
iz Grosupljega.

(26. 3. 1934–20. 5. 2019) iz Predol.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom, sodelavcem in znancem za izrečene besede sožalja,
darovane sveče in cvetje, svete maše ter darove za cerkev.
Hvala župnikoma g. Janezu Kebetu in p. Lojzetu Marklju za
opravljen cerkveni obred in pevcem za lepo zapete pesmi
slovesa.
Hvala vsem Vam, ki ste nam kakorkoli pomagali pri pripravi
pogreba, in vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeno
zadnjo pot.
Vsi njeni

Ob slovesu naše drage mame Vide se iskreno zahvaljujemo
vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečeno sožalje,
darovano cvetje in sveče. Hvala vam, da ste nam v teh težkih
trenutkih stali ob strani in nam kakorkoli pomagali.
Hvala gospodu kaplanu za lep poslovilni obred in pogrebno
sveto mašo. Zahvaljujemo se tudi gospodu Adamiču za
organizacijo in izvedbo pogreba, pevcem za lepo zapete
pesmi v slovo ter trobentaču za zaigrano Tišino.
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na zadnji
poti. Hvala tudi vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.
Draga mama, hvala ti za vso dobroto. Radi te imamo in zelo te
pogrešamo. Vedno boš v naših mislih in srcih.
Žalujoči vsi njeni

Glej, zemlja si je vzela,
kar je njenega.
A kar ni njeno,
nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno
dragoceno,
je večno in nikdar ne more
umreti.

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si.

ZAHVALA

Po dolgi bolezni
nas je zapustil,
dragi mož, oče in dedi

V 86. letu starosti se je od
nas poslovila

ZAHVALA

JAKOB ZAJEC

FRANČIŠČA JANEŽIČ,
roj. STEKLASA,

(1945 – 2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
znancem in vaščanom za izrečeno sožalje, stisk rok.

iz Grosupljega.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh
najgloblje žalosti. Hvala vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje
ter sveče.
Zahvaljujemo se Matjažu za sočutne poslovilne besede. Hvala
tudi pevcem in g. župniku za opravljen obred ter g. Adamiču
za vso pomoč.
Hvala, ker našo Fani ohranjate v spominu.
Vsi njeni

Hvala tudi vsem, ki ste darovali cvetje, sveče, za sv. maše in
cerkev.
Zahvala gospodu župniku za lepo mašo, pevcem, pogrebni
službi Perpar ter trobentaču.
Žalujoči vsi njegovi

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

Leopold Sever

Hudomušnice
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Prijatelja prever
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Kdor ga ne bo zmogel, bo rdeč ko puran
Kviz, ki skuša biti malce hudomušen
1. V katerih školjkah ne najdemo biserov?
a) v morskih
b) straniščnih
c) sladkovodnih
2. Poišči selišče, ki po imenski simboliki lahko zarjavi!
a) Gatina
b) Železnica
c) Udje

Kako so mati Jera sina k pameti spravili
Vdova Jera so bili krepostna ženska, zato s sinom
Martinom niso
bili zadovoljni. Martin je imel namreč lastnost, ki
je bila po materinih merilih nespodobna: skrivoma je zahajal k
trem puncam, kajpak v primerno oddaljenih krajih.
Čeprav je bil previden kot lisjak na lovu, so mati
slutili sinovo pregrešnost in ga včasih pokarali. Vendar je fant vse
utajil. Potem pa
so se mati zadeve lotili detektivsko. Skrbno so
pregledali potí v
vseh treh sumljivih naseljih, zgodaj zjutraj pregl
edovali fantove
čevlje in si dognanja sproti zapisovali. Ko je bil »korp
us delikti« dovolj močan, pa nad sina: »Martin, da mi ne pisne
š; dobro vem, da
si bil prejšnji teden dve noči zaporedoma v Dolah
, nato dvakrat v
Dobravi in trikrat v Gabrolcah. Fant je zazijal od
presenečenja in
hotel ugovarjati, a so mu mati takoj zamašili usta:
»Najprej si imel
čevlje dvakrat prašne od dolskega makadama, nato
dvakrat blatne
od dobravske ilovice, trikrat pa so smrdeli po
gnojnici, ki v Gabrolcah na debelo polzi po poti.« Tako krepkim
dokazom kajpak ni
kazalo ugovarjati, zato je Martin poparjen ostal
doma. Celo noč je
tuhtal in sklenil opustiti grešno početje. Čez
pol leta si je poiskal
novo družico in se oženil. Mati so bili kajpak
vsi srečni: »Vidiš, sine,
da sem imela prav; kaj
bi s tremi, kdor je božji,
ima eno dovolj!«
Leopold Sever

3. Koliko slušnih koščic ima sedem Šmarčanov? ……….
4. Kaj v naši občini preveč porabimo?
a) plastičnih vrečk
b) toaletnega papirja
c) ovsenih otrobov
5. Pričujoča podobica prikazuje:
a) Slovenec ziblje Francoza
b) Slovenec ziblje Madžara
c) Slovenec ziblje Laha

Ko sem zjutraj odhajal
- Prav nič me ne skrbi, kako bo doma!
.« No, pa se imam lepo.
v sužbo mi je žena rekla: »Imej se lepo
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Odgovori: 1.

3. 42, 4. a, 5.
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URINSKI KATETRI |
URINSKE VREČKE | VSE ZA STOME
NAROČILO Z ENIM SAMIM TELEFONSKIM KLICEM IZ DOMAČE KUHINJE.

030 633 332

DOBITE JIH LAHKO SAMOPLAČNIŠKO ALI PREKO NAROČILNICE

DOSTAVA PO SLOVENIJI!
PRI IZDAJI SE PRILAGAJAMO VAŠIM ŽELJAM.

Urinski katetri | Urinske vrečke | Podloge za oskrbo stome | Vrečke za oskrbo stome
Blaginja, medicinski pripomočki,
Vodnikova cesta 105, 1000 Ljubljana

www.blaginja.si
www.lekarnaljubljana.si

Veljavnost od 13. 6. do 2. 9. 2019.

zabavno
in toplo
poletje

izbrano iz kataloga ugodnosti
ALOE VERA X2, ALOE ČISTI GEL
IN KREMNI GEL

BRUSNICA
30 kapsul

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

ALOE ČISTI GEL, 150 ml

11,05 €

3

8,08 €

POPUST:

20%

MALČEK OTROŠKI PONČO
64 x 62 cm

2

redna cena: 14,24 €
cena s Kartico zvestobe

POPUST:

20%

POPUST:

40%

3

POPUST:

20%

280 ml

redna cena: 3,20 €
cena s Kartico zvestobe

5

11,39 €

LOKALNI ANTISEPTIK
V PRŠILU
50 ml

redna cena: 14,90 €
cena s Kartico zvestobe

8,94 €

ALOE KREMNI GEL, 150 ml

redna cena: 10,10 €
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 13,81 €
cena s Kartico zvestobe

2,56 €

redna cena: 6,92 €
cena s Kartico zvestobe

1

POPUST:

20%

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite

5,54 €

1

POPUST:

20%

na brezplačno telefonsko številko

080 71 17!

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, v specializirani prodajalni LL VIVA (v okviru razpoložljivega
asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega
števila jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 13. 6. do 2. 9. 2019 oz. do prodaje zalog.
logotip Lekarna Ljubljana 200x201 1

2/5/2009 8:58:29 AM

Oglasi

GROSUPELJSKI ODMEVI |

Julij, avgust 2019

ZOBNA AMBULANTA

P REN A D E N T
Draga 1, 1292 Ig
GSM: 040 934 000
• estetsko zobozdravstvo,

www.maksi-servis.si

• protetika,

PROTIVLOMNA VRATA
OKNA
ALU VRATA
PVC VRATA
NOTRANJA VRATA

• implantologija,
• otroško zobozdravstvo,
• brezbolečinsko lasersko zobozdravstvo,

Vaša varnost - naša prioriteta

• zdravljenje parodontalne bolezni,

Hitra dobava
in montaža

• laserski dermatološki posegi

Toplotna &
zvočna izolacija

Z VIZITKO 10% POPUST!

www.zobozdravstvo-prenadent.si

glas Prenadent 2016_97x137.indd 1

Protihrupna
okna & vrata

070 718 718

4. 02. 2019 09:02:36

Za sproščen nasmeh skrbimo že 20 let.

BREDENT
IMPLANTANT
480,00 €
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DATUM/URA

DOGODEK

LOKACIJA

ORGANIZATOR

Ponedeljek, 15. 7. Ustvarjalne delavnice za osnovnošolce
petek, 19. 7. od 10. do 12. ure

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Ponedeljek, 29. 7. ob 18. uri

Fit za knjigo – pogovor o knjigi Jaz, Maja Plisecka

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Ponedeljek, 5. 8 petek, 9. 8. od 10. do 12. ure

Ustvarjalne delavnice za osnovnošolce

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Ponedeljek, 5. 8 petek, 9. 8. od 10. do 14. ure

Brezplačne dramske počitnice za osnovnošolce

Večgeneracijski center Skupna
točka, Taborska 6, Grosuplje

VGC Skupna točka Grosuplje

Sobota, 24. 8. ob 17. uri

Meddruštveno tekmovanje: Napad na Rdečega petelina

Veliko Mlačevo 6a, Grosuplje

PGD Veliko Mlačevo

Četrtek, 29. 8. ob 17. uri

Predstavitev in javna razprava na temo Lokalnega
programa za mladino Občine Grosuplje 2019 - 2023

Družbeni dom Grosuplje

Občina Grosuplje in Komisija
za mladinska vprašanja
Občine Grosuplje

Petek, 30. 8. ob 8. uri

Brezplačno davčno in računovodsko svetovanje

Dom obrtnikov Grosuplje

OOZ Grosuplje

Sreda, 4. 9. ob 15. uri

Usposabljanje iz varstva pri delu

Dom obrtnikov Grosuplje

OOZ Grosuplje

Petek, 13. 9. ob 19. uri

FESTIVAL GROSUPLJE V JESENI:
Koncert Pihalnega orkestra Glasbene šole Grosuplje,
gost OTO PESTNER

Taborska cesta v Grosupljem

Občina Grosuplje, Zavod za
turizem Grosuplje

Sobota, 14. 9. ob 9.30 uri

FESTIVAL GROSUPLJE V JESENI:
Otroški ŽIV ŽAV, dan podjetnosti z OOZ Grosuplje,
Rok`n`band, dobrodelni Grosupeljski tek, GROŠ na ulici

Občina Grosuplje, Zavod
Taborska in Kolodvorska cesta v
za turizem Grosuplje, OOZ
Grosupljem
Grosuplje in ŠK GROŠ

Nedelja, 15. 9. ob 10. uri

FESTIVAL GROSUPLJE V JESENI:
Zeleno, aktivno, zdravo – FIT GROSUPLJE;
Učna pot po sledeh vodomca

Cerovo pri Grosupljem

Občina Grosuplje, Zavod za
turizem Grosuplje

Vsak petek (julij, avgust)
od 17. do 19. ure

Razgibajmo možgane s šahom

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

