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CERTIFICIRANI TRANSPORTNI BETONI 
Z DOSTAVO IN ఁRPANJEM

DELOVNI RADIJ ఁRPALKE 28 m

LASTEN PREVZEM BETONA MANJŠIH 
KOLIఁIN OD 0,1 m3

Rekon d.o.o.
Gasilska cesta 7, 1290 Grosuplje

Delovni ഁas: 
Pon-Pet: 7.00 – 17.00, Sob 7.00 – 13.00

Alenka Peഁnik / Aleš Kastelic, GSM: 051/655 622
alenka.pecnik@rekon.si / ales.kastelic@rekon.si

Poraba pri mešanem ciklu 4,1–6,3 l/100 km. Emisije CO 109–142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0175–0,0275 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00023–0,00088 g/km. Število delcev (x10

11

): 0,05–0,72. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritevWLTLTL P.P.P Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno2balno2 segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. VečVečV informacij formacij f
o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na v11v11o11o11 ljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunaj Dunaj Duna ska 22, 1511 Ljubljana.

Renault pripororor ča renault.si

Navdihnjen z življenjem.

Novi

Renault CLIO

Pod jelšami 2
1290 Grosuplje www.avtoval-renault.si; e-mail: prodaja.renault@avtoval.si

tel: 01 78 11 305; 051 603 670

AVTOVAL, Grosuplje
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SENIOR ODDIH
         Velja do 29. 12. 2019.

5 x polpenzion že od 205,00 €
na osebo za 5 noči

Termalna voda z bogato mineralno sestavo, za
revitalizacijo in zdravje telesa.

Kraj oddiha od leta 1403

www.terme-dobrna.si
•	080	22	10

Brezplačen prevoz do Term Dobrna in nazaj.

Knut 2019 TOPL KAMIN 90x1275 odmevi.indd   2 30/01/19   00:25

BREDENT 
IMPLANTANT

480,00 € 

Za sproščen nasmeh skrbimo že 20 let.



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

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

Lep jesenski pozdrav. V zadnjih nekaj tednih smo bili priča kar nekaj 
lepim dogodkom. Verjetno nas je večino navdušila odbojkarska evfo-
rija, kjer smo videli, kako se lahko zedinimo in vsi skupaj podpremo 
naše športnike, ki so nam prinesli veliko veselja in navdušenja. Lepo 
je bilo videti, ko so navijači ekipo navdušeno pozdravili tudi takrat, 
ko so tekmo izgubili. Najmočnejši čustveni trenutki pa so bili, ko so 
vsi v dvorani ubrano in brez glasbene podlage peli našo himno. V od-
bojki so se na evropskem prvenstvu zelo solidno predstavila tudi naša 
dekleta in med nastopajočimi sta bili tudi dve naši občanki, Monika 
Potokar iz Žalne in Leja Janežič iz Zgornje Slivnice. Čestitke!

Večji dogodek v občini je seveda že tradicionalna prireditev Grosuplje v jeseni. Letos smo imeli vse tri 
dni, ko so potekale aktivnosti, zelo lepo vreme. Veliko pozornosti je tudi tokrat v petek zvečer  privabil 
nastop orkestra Glasbene šole Grosuplje z legendarnim pevcem Otom Pestnerjem. V soboto so se na 
stojnicah v centru Grosupljega predstavila društva, vrtci, šole in podjetniki, poskrbljeno je bilo za 
pester program za vse generacije, vrhunec pa je bil nastop glasbene skupine Rok'n'bend ter plesalcev 
Plesnega mesta. Za večerni spored je poskrbel GROŠ. V nedeljo smo se udeležili pohoda po naravo-
slovni učni poti okoli vasi Cerovo. V teh lepih jesenskih dneh priporočam čim več takih sprehodov v 
naravi, saj se tako lahko nekoliko sprostimo in odmislimo vsakdanje probleme. Tudi Turistično in 
okoljsko društvo Županova jama Grosuplje se je s prireditvijo Noč netopirjev postavilo na občinski 
koledar jesenskih dogodkov.

Veliko navdušenja so poželi nastopajoči plesalci na mednarodnem folklornem festivalu, ki je za en 
dan gostoval tudi v Grosupljem, tokrat v Osnovni šoli Louisa Adamiča.

Od okroglih obletnic je potrebno izpostaviti proslavo ob 110-letnici delovanja Čebelarskega društva 
Grosuplje v družbenem domu. 

Športniki v naši občini so iz leta v leto boljši in dosegajo lepe uspehe na vseh področjih, veseli nas, 
da se s športom ukvarja vse več mladih in med njimi je kar nekaj velikih upov, tokrat si lahko med 
drugim preberete tudi članek o mladem smučarskem skakalcu Jaši Juršiču iz Plešivice ter pogovor s 
trenerjem Ženskega košarkarskega kluba Grosuplje Slavkom Duščakom.

Kot ste že v prejšnji številki opazili, smo ostali brez Razvedrila na predzadnji strani glasila. Žal nas je 
prezgodaj zapustil dolgoletni ustvarjalec te rubrike gospod Leopold Sever.

Vsem želim lepo jesen, uspešno delo na vseh področjih, lepe krompirjeve počitnice vsem šolarjem, 
spomnili pa se bomo tudi naših dragih, ki so nas zapustili.

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 5. novembra, na e – naslov:

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

»Sreča je doma tam, kjer so doma srečni in prijazni ljudje.«   
To  misel sem nekje našel  zapisano, pa se ne morem dobro 
spomniti,  kje se mi je vtisnila v spomin.  Zagotovo pa  bomo ob 
tej misli, po že drugem izredno visokem dobitku igre na srečo, 
ki je bil izžreban  našemu občanu ali pa občanki v Grosupljem, 
vedno najprej pomislili na našo srečno občino Grosuplje.  Po 
rekordno izplačanem eurojackpotu, ki nam je omogočil lažjo izgradnjo novega prizidka k Zdravstvenemu 
domu Grosuplje v višini nekaj več kot tri milijone evrov, smo od izplačanega davka na ta zadnji dobitek 
že plačali prvi račun za izgradnjo novega prizidka in športne dvorane k Osnovni šoli Louisa Adamiča  na 
Tovarniški v Grosupljem, v višini nekaj manj kot milijon evrov.  

V obeh primerih smo denar dobro in koristno uporabili. K temu nas dodatno zavezuje tudi pred leti sprejeta 
strategija, v kateri smo začrtali prihodnost naše občine s tremi G-ji:  Gospodarno – Gostoljubno – Globalno.  
Ravno gospodarnemu načrtovanju in porabi občinskih proračunskih sredstev posvečamo v občinski upravi 
posebno skrb in pozornost.  

K izboljšanju �nančne slike pripomorejo tudi evropska nepovratna sredstva. Odločitev pred nekaj leti, da 
oblikujemo Medobčinski razvojni center, se je resnično izkazala za pravilno. Kar nekaj občinskih projektov 
je že prejelo evropska sredstva, z zadnjim uspešno pridobljenim projektom LIFE – AMPHICON pa Občina 
Grosuplje skupaj s Turizmom Grosuplje po projektu VEZI NARAVE že drugič vstopa v projekt kot vodilni 
partner. Cilj projekta je oživitev Radenskega polja  in njegovih habitatov. Res iskrene čestitke  mladi,  zavzeti 
in predani ekipi na občini, ki več kot uspešno utira evropske projekte v našo lokalno okolje!

Ob koncu  pa še majhen nasvet: kupite kdaj pa kdaj srečko in z njo osrečite koga, ki vam je drag!

Nagovor župana

Vaš  Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
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Obisk delegacije iz Ukrajine in podpis pisma o nameri 
sodelovanja med Mestnim svetom Obuhiv in občino Grosuplje

Delegacija iz Ukrajine, vodstva več ob-
čin, med njimi Mestnega sveta Obuhiv, 
je v sodelovanju s Centrom za evropsko 
prihodnost, v času od 8. do 13. septem-
bra 2019, obiskala Slovenijo. V okviru 
mednarodnega študijskega obiska v Slo-
veniji pa je v sredo, 11. septembra 2019, 
obiskala tudi občino Grosuplje. 

Goste so v dvorani Družbenega 
doma Grosuplje prijazno sprejeli župan 
dr. Peter Verlič, direktor občinske upra-
ve mag. Dušan Hočevar in vodja Med-
občinskega razvojnega centra Jasmina 
Selan ter jim izrekli prijetno dobrodošli-
co v naši občini.

Župan dr. Peter Verlič je ukrajinsko 
delegacijo seznanil z nekaterimi splošni-
mi informacijami o naši občini, 21.000 
nas je že, jim povedal za našo Županovo 
jamo, Tabor Cerovo, Log pod Cerovim, 
Magdalensko goro in za naš Krajinski 
park Radensko polje, pa za dogodka ko-
lesarski maraton treh občin in Grosuplje 
v jeseni ter tudi to, da skozi našo občino 
vodi evropska pešpot E6. Imamo torej 
veliko lepot, pa tudi možnosti za rekre-
acijo, počitek, oddih.

Povedal je tudi, da je naša občina go-
spodarsko izrazito razvojno naravnana, 
tudi zaradi prednosti, kot je avtocesta, 
bližina prestolnice Ljubljana. Imamo 
preko 1000 malih in srednjih podjetij 
in lahko se pohvalimo, da vsa poslujejo 

brez izgube, celo več, z dobički. Nekaj 
podjetij pa je tudi zelo močnih (logistika, 
kovinska industrija), imamo tudi podje-
tje Don Don, ki nadaljuje tradicijo pekar-
stva v naši občini in je vodilno na Balka-
nu. Od tujih podjetij imamo švicarsko 
podjetje Belimed, ki proizvaja medicin-
sko opremo, ter farmacevtsko podjetje 
Wooshin Lapache iz Južne Koreje. Prav 
tako imamo močno gradbeno podjetje 
Komunalne gradnje.

Župan je spregovoril še o razvoju 
naše občine, ki je v zadnjih 10 letih še po-
sebej viden, ter o z razvojem povezanimi 
projektih, ki dvigujejo kakovost življenja 
naših občank in občanov.

Po uvodnem srečanju pa sta župan 
dr. Peter Verlič in tajnik Mestnega sveta 
Obuhiv Sergij Kločko podpisala tudi Pi-
smo o nameri sodelovanja med Mestnim 
svetom Obuhiv v kijevski oblasti in Obči-
no Grosuplje.

Namen podpisa pisma o nameri je 
bil predvsem ta, da se določi sporazum 
med Mestnim svetom Obuhiv in Obči-
no Grosuplje, ki se nanaša na področje 
sodelovanja med občinama glede lokal-
nega razvoja in razvoja na področju ru-
ralno-urbanega sodelovanja. Med dru-
gim nameravamo opredeliti morebitne 
projekte, ki bi se lahko izvajali v okviru 
sodelovanja v prihodnje, ter izvesti sku-
pna srečanja, organizirati dejavnosti in 

podobno, za katera bi menili, da so po-
trebna za razvoj sodelovanja.

Občina Obuhiv je leta 2010 prejela na-
ziv mesto regijskega pomena. Nahaja se 
jugovzhodno od prestolnice Kijeva in so 
zelo zelena lokacija, saj imajo veliko goz-
dov. Uradno imajo 33.000 prebivalcev, 
vendar pa k tej številki lahko prištejemo 
še 10.000 prebivalcev, ki so se preselili iz 
Kijeva, vendar se še niso uradno prijavili. 
V občini je 6 osnovnih šol, 7 vrtcev, so-
doben zdravstveni dom, pa tudi nov so-
doben stadion, ki ustreza vsem novejšim 

Župan dr. Peter Verlič in tajnik 
Mestnega sveta Obuhiv Sergij Kločko sta 
podpisala Pismo o nameri sodelovanja 
med Mestnim svetom Obuhiv v kijevski 

oblasti in Občino Grosuplje.
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Skupaj za Ljubljano - Evropsko prestolnico kulture 2025

standardom, in bazen. Prav tako je na 
območju te občine prisotnih več uspe-
šnih podjetij.

Podpisu je sledil še terenski ogled 
nekaterih projektov, kot primerov do-
bre prakse, ki so se izkazali kot uspešni 
oziroma so zelo aktualni in so še v fazi iz-
vedbe. Tako smo si ta dan ogledali Zdra-
vstveni dom Grosuplje, Čistilno napravo 
Grosuplje, nogometni stadion Brinje 
Grosuplje, Podružnično osnovno šolo 
Polica, torej objekte, zgrajene ali dogra-

jene v zadnjih letih, sodobne, moderne, 
na katere smo kot občanke in občani 
zelo ponosni, pa tudi gradnjo prizidka z 
8 učilnicami in nove športne dvorane k 
Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje 
in gradbišče bodoče parkirne hiše P + R 
Grosuplje.

»Občina Grosuplje se je odločila, da 
postane gospodarna, gostoljubna in glo-
balna že v svoji strategiji in to globalnost 
želimo uresničevati tudi s takšnimi pove-
zovanji, kot je današnje. Občina, s katero 

smo danes podpisali pismo o nameri, je 
zelo primerljiva z našo. Z enakimi izzivi, 
z enakimi razvojnimi priložnostmi. Skozi 
evropsko sodelovanje pa si tudi obetamo, 
da bomo vzpostavili sodelovanje ne samo 
na strokovno politični ravni, ampak da 
se bodo povezala tudi naša društva, da 
bomo napravili izmenjavo osnovnošolskih 
učencev, skratka vse tisto, kar nas bogati,« 
pa je po srečanju povedal župan dr. Pe-
ter Verlič.

Jana Roštan

V petek, 13. septembra 2019, so župan 
Mestne občine Ljubljana Zoran Janković 
ter župani in predstavniki preostalih 25 
občin Ljubljanske urbane regije, med 
njimi naš direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar, v Mestni hiši v Ljubljani 
podpisali Sporazum o sodelovanju pri 
skupnem projektu kandidature Mestne 
občine Ljubljana za naziv Evropska pre-
stolnica kulture 2025 (EPK 2025).

Župan Zoran Janković je ob podpisu 
sporazuma izpostavil odlično sodelo-
vanje občin Ljubljanske urbane regije, 
ki kaže, da je osrednjeslovenska regija 
povezana življenjsko in razvojno. Župa-
ni regije so pri vseh odločitvah soglasni, 
to velja tudi za potrditev sklepa o skupni 
kandidaturi za naslov Ljubljana - Evrop-
ska prestolnica kulture.  Mag. Lilijana 
Madjar, direktorica Regionalne razvojne 
agencije Ljubljanske urbane regije, pa 
je ob tem izpostavila, da sta s podpisom 
sporazuma že znana dva pomembna 
zmagovalca. To sta kultura, ki je s tem 

dobila posebno mesto v regiji, ter pove-
zovanje, na katerem temelji uspešno de-
lovanje regije in to bo sedaj še močnejše.

Podpisani sporazum je temeljni ka-
men prvega stebra Evropske kulturne 
prestolnice, uspešna izvedba projekta 
pa bo imela dolgoročen pozitiven uči-
nek na razvoj celotne regije, tako na 
razvoj kulture kot tudi na razvoj drugih 
področij, ki so tesno povezana s kulturo.

Sicer pa je program Ljubljana - Evrop-
ska prestolnica kulture 2025 priložnost 
za celotno regijo, da skozi kulturo in 
s kulturo uresniči ambiciozne cilje, ki 
bodo prispevali k višji kakovosti življe-
nja za vse prebivalce in obiskovalce. Vsi 
podpisniki sporazuma se zavedajo, da 
Evropska prestolnica kulture ni le kultur-
ni ali umetniški projekt, temveč odgovor 
na izzive prihodnosti v regiji.

Regionalno kulturno sodelovanje bo 
tako tudi ena izmed prednostnih nalog 
kulturne politike MOL v naslednjem stra-
teškem obdobju 2020–2023 in skupna 

kandidatura je izvrstna priložnost za 
uresničevanje strateških razvojnih ciljev 
celotne regije. Ena izmed zavez spora-
zuma pa je tudi ta, da bo v primeru, da 
bo Ljubljana izbrana kot nosilka naslova 
EPK 2025, ena tretjina vseh dogodkov v 
okviru kulturnega programa EPK 2025 
izvedenih izven območja Mestne občine 
Ljubljana, na območjih drugih občin Lju-
bljanske urbane regije.

Številna evropska mesta, ki so doslej 
nosila naziv EPK, niso imela le uspešnega 
programa, narejenega posebej za leto 
naziva, temveč so imela koristi tudi od 
trajne zapuščine v obliki nove ali obno-
vljene kulturne infrastrukture, izboljšane 
mednarodne prepoznavnosti in še bi 
lahko naštevali.

Jana Roštan

Predstavniki 26 občin Ljubljanske urbane regije ob podpisu Sporazuma o sodelovanju pri skupnem projektu kandidature Mestne občine 
Ljubljana za naziv Evropska prestolnica kulture 2025 (EPK 2025)
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GROSUPLJE V JESENI

Za nami je 9. festival Grosuplje v je-
seni, ko smo doživeli vse lepo, kar nam 
je obljubljal: petje, glasbo, ples, lepe 
predstavitve naših društev in podje-
tnikov, otroški živ žav, zabavo. V naši 
zeleni, aktivni, zdravi - fit skupnosti je 
vse to dopolnil še Grosupeljski tek in 
kratek pobeg v čudovito naravo, na 
Cerovo.

Srečali smo svoje prijatelje, znance, 
in letos nas je prav vse tri dni med to-
plimi jesenskimi barvami razveseljeva-
lo tudi sonce. Res je bilo lepo.

9. festival Grosuplje v jeseni je v petek, 
13. septembra 2019, v centru Grosuplje-
ga odprl koncert pod zvezdami. Oder je 
zavzel Pihalni orkester Glasbene šole 
Grosuplje pod dirigentsko palico Andre-
ja Tomažina in prelepi glasbi se je kmalu 
pridružil še čudovit glas, vrhunski voka-
list in legenda slovenske zabavne glasbe 
Oto Pestner. S svojo glasbo in pozitivno 

energijo nas je v nadaljevanju očarala še 
etno-folk skupina Gross upi.

Za nami je bil čudovit večer in že nas 
je voditeljica Tadeja Anžlovar popeljala 

v še en čudovit dan v centru mesta. »Da-
nes bo še posebej pisan dan, kot je jesen. 
Čakajo nas dobra glasba, odlično vzdušje, 
druženje, zabava, šport – tudi tokrat bomo 
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tekli, popoldne nas čaka Grosupeljska 
5-ka, pestro bo torej za vse,« je dejala.

V centru mesta so nas k svojim stoj-
nicam prijazno vabila številna naša 
športna, kulturna, turistična in druga 

društva, ki so za nas pripravila veliko 
zanimivega: Bela kava, društvo za ustvar-
jalno starševstvo, Čebelarsko društvo Gro-
suplje, Društvo Brest, Natin svet, Društvo 
gojiteljev malih pasemskih živali Grosu-

plje, Društvo podeželskih žena Sončnica, 
Društvo prijateljev mladine Šmarje - Sap, 
Društvo za varstvo in vzgojo ptic Gro-
suplje, Izobraževalno društvo Emperus, 
Kinološko društvo Grosuplje, Kolesarsko 
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društvo Grosuplje, Konjeniški klub Giovan-
ni, Ženski košarkarski klub Grosuplje in Ko-
šarkarski klub Grosuplje, Likovna skupina 
Paleta, Lovska družina Grosuplje, Mladin-
ski svet Grosuplje, Nogometni klub Brinje 
Grosuplje, Plesni klub Spot, Plesni klub Tial, 
Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje, 
Rdeči križ Slovenije - Območno združe-
nje Grosuplje, Rokometni klub Grosuplje, 
Rotary klub Grosuplje, Sankukai karate 
klub Grosuplje, Skavti Grosuplje, Strelsko 
društvo Grosuplje, Strojni krožek Kmeto-
valec, Športno društvo BUM, Študentski 
klub Groš, Turistično društvo Cer Cerovo, 
Turistično društvo Šmarje - Sap, Turistič-
no društvo Tabor - Št. Jurij ter Županova 
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jama  -  turistično in okoljsko društvo Gro-
suplje.

Vsem tem društvom so se pridružili 
še: Center aktivnosti Grosuplje, Dom sta-
rejših občanov Grosuplje, Mestna knjižni-
ca Grosuplje, VVZ Kekec Grosuplje, Osnov-
na šola Brinje Grosuplje, Podružnična 
osnovna šola s prilagojenim programom 
Brinje Grosuplje, Osnovna šola Louisa 
Adamiča Grosuplje, Osnovna šola Šmarje 
- Sap, Glasbena šola Lipičnik, Večgenera-
cijski center Skupna točka, Stičišče NVO 
osrednje Slovenije, Energetika Ljubljana, 
Vadbeni center Grossgym ter Vadbeni cen-
ter Natural in Plesna šola Mini.

Ker je bil to že tradicionalno tudi dan 
podjetnosti, so se nam na stojnicah pred-
stavljali tudi grosupeljski podjetniki: 
Akinos, Sonja Oblak, s. p., Jingarna, Tanja 
Zajc, s. p., Atelje DR Jewelry, Lara Podvr-
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šič, s. p., Jana Miklavčič, ZDAY, s. p., Metka 
Trading, d. o. o., Dobo, Dobovšek Tatjana, 
s. p., FIBB sistemi, d. o. o., Barbio`s, Barbara 
Meža, s. p., Barabin, Gašper Korošec, s. p., 
Shiva, Špela Baričič, s. p., Masaže BELIN, 
Anita Sever, s. p., Mamin malček, Neža Le-
gin, s. p., Selan Pro, d .o. o., Avtoservis Boh, 
d. o. o., Avtoval, d. o. o., Avtotehna Vis, d. 
o. o., PE Grosuplje in PSC Omahen, d. o .o. 
Svojo stojnico je imela tudi Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Grosuplje. 

Vodja projekta Vezi narave Nataša 
Hribernik je v Družbenem domu Grosu-
plje za vse, ki so se želeli bolje seznaniti s 
projektom, ki jim ni vseeno za našo nara-
vo in imajo radi Krajinski park Radensko 
polje, pripravila lepo predstavitev pro-
jekta. Gre za projekt, ki se izvaja v okviru 
programa Interreg V-A Slovenija - Hrva-
ška 2014–2020, in ga je podprla Evrop-
ska unija ter sofinanciral Evropski sklad 
za regionalni razvoj.

Za budno domišljijo in smeh naših 
najmlajših je letos med drugim poskrbel 
čarodej Sam Sebastian, oder na Tabor-
ski pa so že dopoldne s plesom in glas-

bo obarvali: Folklorna skupina KD sv. 
Mihaela Grosuplje s spletom gorenjskih 
plesov, kitarista Maj Vrhovec in Tilen 
Lampret iz Glasbene šole Lipičnik, zdaj 
tudi člana skupine Rivertone, nasmejane 
in pozitivne pevke Ženskega pevskega 
zbora Nasmeh, odlični plesalke in ple-
salci Plesne šole Mini, Plesnega studia 
Tina, Plesnega kluba Spot in Plesnega 
mesta, z ljudskimi plesi naših prababic in 
dedov se nam je predstavila plesna sku-
pina Čukec iz društva Sožitje, slišal se je 
tudi topot škornjev, kavbojski pozdrav 
»yeehaw« in country glasba, ob kateri 
se je zavrtela Country plesna skupina 
Vrtičkarji, ki sicer prihaja iz Bele krajine. 
Svoje spretnosti z žogo so nam prikazale 
članice Ženskega košarkarskega kluba 
Grosuplje, borilne veščine pa članice in 
člani Sankukai karate kluba Grosuplje.

Za zabavno popoldne je poskr-
bela vsem dobro poznana skupina 
Rok'n'band, po nekaj začetnih akordih, 
na vrhuncu dogajanja, je vse obiskovalke 
in obiskovalce pozdravil tudi župan dr. 
Peter Verlič. »Drage Grosupeljčanke, dra-

gi Grosupeljčani, prav lepo vas vse skupaj 
pozdravljam, dobrodošli na Grosupljem v 
jeseni,« je dejal in v luči zadnjih dogod-
kov, ki so njegove nadaljnje besede še 
potrdili, dodal: »Dobrodošli v najbolj sreč-
ni občini v Sloveniji.«

Večer pa je bil ta dan v znamenju Gro-
ša na ulici. Groševci so se letos odločili, 
da bo na odru odmevala lokalna scena, 
Rivertone, Ice on Fire in Excentral, ter 
tudi Crazy Neighbours, ki kot edini ne 
prihajajo iz lokalnega okolja, pač pa iz 
Poljanske doline in Kranja.

Zeleno, aktivno, zdravo - fit Grosuplje 
je tudi letos ponazarjal nedeljski voden 
pohod po 5,2 km dolgi, lepo urejeni kro-
žni učni poti Po sledeh vodomca. Že do-
poldne smo se zbrali na Cerovem in me-
stni vrvež je zamenjalo občutje narave. 
Nas pa je v dogodek že dan prej vpeljal 
tudi 2. GROSUPELJSKI TEK, ki je bil letos 
obarvan dobrodelno. 

In se vidimo spet prihodnje leto. Kar 
težko je verjeti, a pred nami je že 10. fe-
stival Grosuplje v jeseni.

Jana Roštan
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2. dobrodelni Grosupeljski tek

Da je naša občina tudi športna obči-
na, da smo fit skupnost, nam pove tudi 
Grosupeljski tek, ki je bil v soboto, 14. 
septembra 2019, v sklopu festivala Gro-
suplje v jeseni organiziran že drugič. 
Letos pa je bil tudi dobrodelno obarvan.

Vse donacije in prispevke od startnin, 
teh se je nabralo za 1.500 evrov, smo 
namreč podarili Podružnični osnovni 
šoli s prilagojenim programom Brinje 
Grosuplje, ki letos praznuje 50-letnico 
svojega obstoja. To šolo trenutno obi-
skuje 70 učencev, ki jih poučujejo učite-
lji, ki učence tudi spodbujajo, motivirajo. 
Učenci, ki obiskujejo posebne programe 

vzgoje in izobraževanja, se tam lahko 
izobražujejo vse do svojega 26. leta. Po 
končani osnovnošolski obvezi se nato 
lahko podajo v srednje šole v lov za že-
leno izobrazbo.

Na 2. Grosupeljskem teku nas je s svo-
jo prisotnostjo razveselila in počastila 
ena najboljših slovenskih atletinj, naša 
domačinka Maruša Mišmaš, ki se je rav-
no takrat pripravljala na svetovno atlet-
sko prvenstvo v Dohi.

Sprva so naši najmlajši po centru me-
sta pogumno odtekli cici tek v dolžini 
250 m, šolarji šolski tek v dolžini 500 m, 
tako prve kot druge je pred tekom dobro 

ogrela Maruša Mišmaš, Grosupeljsko 
5-ko pa je s svojim bratom odtekla tudi 
sama.

Tekačic in tekačev je bilo letos skoraj 
300, najhitrejšim trem v moški kategori-
ji in najboljšim trem v ženski kategoriji, 
ki so pretekli Grosupeljsko 5-ko, smo v 
športnem slogu podelili tudi medalje in 
nagrade.

Zmagovalci teka na 5.000 m:

MOŠKI:
1. Rok Jeranko
2. Amir Halilović
3. Rok Voroš

ŽENSKE:
1. Lana Savanović
2. Tara Voler
3. Tia Vidmar Tomšič
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No, v ženski kategoriji je najboljši 
rezultat dosegla naša atletinja Maruša 
Mišmaš, a je, kot je dejala, tekmovala 
izven kategorije, in tako prepustila svo-
jo zmago. 

Omeniti pa moramo še en dogodek, 
ki je pomembno zaznamoval letošnji 
dobrodelni Grosupeljski tek oz. kar ves 9. 
festival Grosuplje v jeseni. V sklopu do-
brodelnega Grosupeljskega teka je na-
mreč potekala tudi dražba za dres Luke 
Dončića. Kdo je Luka Dončić, vemo, slo-
venski košarkar in trenutno najboljši no-
vinec v ligi NBA. Najvišji dražitelj, Dejan 
Milojević, Demi Trade, d. o. o., je za dres 
namenil 1.350 evrov, in tudi ta denar je 
prejela Podružnična osnovna šola s pri-
lagojenim programom Brinje Grosuplje. 
Kot nam je povedala ravnateljica šole 
Natalija Kotar, ki se je tudi sama udele-

žila Grosupeljske 5-ke, bo slovesna pri-
reditev ob 50-letnici šole predvidoma 
potekala 7. oktobra, takrat bomo dres 
najvišjemu dražitelju tudi izročili.

Zbranim 1.500 evrom smo tako pri-
šteli še 1.350 evrov in z veseljem lahko 
povemo, da je bilo z dobrodelnim Gro-
supeljskim tekom skupaj zbranih kar 
2.850 evrov. Z zbranimi sredstvi bomo 
omogočili nakup didaktičnih pripomoč-
kov za učenke in učence Podružnične 
osnovne šole s prilagojenim programom 
Brinje Grosuplje.

Naj še povemo, da je za odlično ohra-
njanje športnega vzdušja ves čas skrbel 
moderator Žiga X Gombač.

Ob koncu pa zahvala tudi vsem do-
natorjem za pomoč pri izvedbi teka: 
Demi Trade, d. o. o., Intersport, SKB, d. d., 
THE Nutrition, Pekarna Grosuplje - DON 

DON Skupina, Tvojih 5 minut - DON 
DON Skupina, ARC Kranj, d. o. o., Zavod 
za turizem in promocijo »Turizem Gro-
suplje«, Lidl Slovenija, Akripol Trebnje, 
KIMI, d. o. o., FAVN, d. o. o., POT, d. o. o., 
Silveco, Grosuplje, d. o. o., Mrož, d. o. o, 
Arhitektura-oblikovanje in Športno dru-
štvo BUM Grosuplje.

Posebna zahvala gre soorganizatorju 
teka, podjetju Good timing, s. p. (Orga-
niziranje športnih prireditev in meritev 
športnih tekmovanj).

In seveda, hvala vsem tekačem, ki ste 
se teka udeležili in s svojo startnino pri-
spevali k nakupu didaktičnih pripomoč-
kov za učenke in učence Podružnične 
osnovne šole s prilagojenim programom 
Brinje Grosuplje.

Jana Roštan
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Posvet o prihodnosti Evropske unije: KAKŠNO EVROPSKO 
UNIJO SI ŽELIMO DRŽAVLJANI?

V sredo, 18. septembra 2019, je v dvo-
rani Družbenega doma Grosuplje pote-
kal posvet o prihodnosti Evropske unije: 
KAKŠNO EVROPSKO UNIJO SI ŽELIMO 
DRŽAVLJANI? Na dogodku so sodelovali 
in z nami svoja mnenja delili: naš župan 
dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave 
mag. Dušan Hočevar, direktorica Turizma 
Grosuplje Petra Zakrajšek ter župani so-
sednjih občin: Škofljice Ivan Jordan, Do-
brepolja Igor Ahačevčič in Ivančne Gorice 
Dušan Strnad. Od vladnih predstavnikov 
so na posvetu sodelovali: minister brez 
listnice, pristojen za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, dr. Iztok Purič, vodja 
Projektne skupine za predsedovanje Slo-
venije Svetu EU Goranka Krošelj, general-
na direktorica za turizem na Ministrstvu 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Renata Martinčič, iz Slovenske turistične 
organizacije vodja korporativnega PR Li-
vija Kovač Kostantinovič ter iz Urada vla-
de za komuniciranje direktorica mag. Kri-
stina Plavšak Krajnc, iz institucij Evropske 
unije pa: vodja Predstavništva Evropske 
komisije v Sloveniji dr. Zoran Stančič in iz 
Informacijske pisarne Evropskega parla-
menta v Sloveniji Andrej Miholič. Razpra-
vo je moderirala Tadeja Anžlovar.

Začetki Evropske unije segajo v čas po 
drugi svetovni vojni, leta 1958 je nastala 
Evropska gospodarska skupnost, sprva 
povezava šestih držav: Belgije, Francije, 
Nemčije, Italije, Luksemburga in Nizo-
zemske. Do danes se jim je pridružilo še 

22 držav članic in nastal je ogromen eno-
tni trg. Gospodarska organizacija je pre-
rasla v politično organizacijo, ki ureja po-
dročja od podnebja, okolja, zdravja, do 
zunanjih odnosov, varnosti, pravosodja 
in tako naprej. Evropska unija seveda ni 
idealna in ni brez težav, a imamo enotno 
valuto, mogoče je prosto potovati skoraj 
po vsej celini, lažje se je preseliti, zapo-
sliti, potovati v drugo državo EU-ja. Vsak 
državljan se lahko svobodno odloči, v 
kateri državi želi delati, študirati, se upo-
kojiti. Enotni trg omogoča prost pretok 
blaga, storitev in kapitala, pa tudi prosto 
gibanje ljudi.

To je nekaj iztočnic, ki jih je kot izho-
dišče razprave navedla moderatorka 
Tadeja Anžlovar. »Smo torej del družine 
27 držav in 490 milijonov državljanov,« 
je dejala, in se ob tem vprašala, ali smo 
kdaj pomislili, kaj vse je Evropska unija 
naredila za nas, kako čutimo Evropsko 
unijo v vsakdanjem življenju in v katerih 
kontekstih se identificiramo kot Evropej-
ci. Kako zaznavamo in občutimo skupne 
evropske vrednote, kot so: nedotakljivo 
človekovo dostojanstvo in človekove 
pravice, svoboda, demokracija, enakost 
in seveda pravna država.

V drugem delu pa se je razprava osre-
dotočila na evropske projekte, izposta-
vili smo tudi področje turizma. V naši 
občini je namreč nedavno začel delovati 
Zavod za turizem in promocijo »Turizem 
Grosuplje«.

»Sam sem zaprisežen Evropejec,« je na 
posvetu dejal župan dr. Peter Verlič. 
Tudi zaradi preteklih službenih obvez, ko 
je na področju transporta sodeloval pri 
vključevanju Slovenije v skupni evropski 
prostor. In zagotovo je transport eden 
izmed tistih področij, ki Evropo združuje 
in je ne ločuje.

Sicer pa meni, da je vrednost tega, da 
je Slovenija del demokratične skupine 
držav, ogromna, in se je v vsakdanjem 
življenju sploh ne zavedamo. To verje-
tno bolj vemo tisti, ki smo prej živeli v 
enopartijskem sistemu, in eden glavnih 
naših ciljev, poleg osamosvojitve, je bil 
prav vstop v Evropsko unijo.

Med drugim je poudaril, da je to, da 
danes nimamo meja, res velikega po-
mena. Čeprav se sicer te, zaradi drugih 
vzrokov, žal občasno postavljajo. Tudi 
skupna valuta pomeni neko stabilnost, 
državi daje dodatno težo.

Župan pa se je dotaknil tudi mladih 
in programa Erasmus, tudi njegova dva 
sinova sta ga kot študenta pred kratkim 
izkusila. Meni, da ko mladi študirajo in 
gredo preko Erasmus programov tudi v 
druge evropske države, gredo tudi skozi 
neke svoje osebne izkušnje, Evropo izku-
sijo. In prav tako preko teh programov 
drugi mladi Evropejci izkusijo Slovenijo. 
»Mislim, da je to dobra popotnica, da bodo 
naši otroci, pa tudi naslednje generacije 
res postali Evropejci, da bodo povezani,« 
je dejal.
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»Sam sem bil vedno optimist in mislim, 
da je to, da smo del Evropske unije, nekaj 
povsem naravnega in normalnega, in 
upam, da se bo čim prej uresničilo tudi to, 
da se nam pridružijo tudi države nekdanje 
Jugoslavije,« je strnil župan.

»Če pogledamo proračune slovenskih 
občin in če pogledamo osnovni denar, ki 
je na voljo, lahko vidimo, da transferji po-
berejo večji del proračunov, investicijske-
ga denarja pa nam tako ostane zelo malo. 
Veliko premalo, da bi se lahko tako razvi-
jali, kot si želimo, in tako kot to pričakujejo 
naši občani. Zato je ta želja po dodatnih 
sredstvih iz državnega in evropskega pro-
računa seveda realnost in pa tudi nuja,« je 
povedal direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar.

Kot občina se v Sloveniji po razvitosti 
uvrščamo na visoka mesta, kljub temu 
pa je še kar nekaj naših občanov brez te-
koče pitne vode, 30 % jih ni priključenih 
na kanalizacijo. In vsaki dve, tri leta je po-
trebno zgraditi novo šolo ali nov prizidek 
k šoli, skoraj v celoti z lastnim denarjem.

Tako je poudaril, da bi moralo biti več 
evropskih sredstev na voljo za infrastruk-

turo. In kot je dodal župan, so seveda 
tudi mehke vsebine potrebne, a Sloveni-
ja žal še ni v takem razvojnem preboju, 
rabimo namreč osnovno infrastrukturo.

Smo pa izredno veseli, ker smo uspe-
šno prijavili dva evropska projekta, ki bo-
sta veliko doprinesla na področju ureja-
nja našega Krajinskega parka Radensko 
polje. To sta projekta Vezi narave in LIFE 
AMPHICON.

Vendar pa so na obrobju krajinske-
ga parka vasi, ki žal še nimajo urejene 
kanalizacije. Meni, da bi morali preko 
evropskih projektov dobiti sredstva za 
ureditev kanalizacije vsaj na zavarovanih 
območjih, da bi bila ta območja res lah-
ko tako zavarovana, kot si želimo.  

Dotaknil pa se je tudi turizma. »Danes 
ni dovolj, ne za domačine, ne za obisko-
valce od drugod, da imamo čudovit gozd. 
Potrebno je urediti tudi potko v gozdu, po-
staviti klopce in koše,« je dejal.

Direktorica Turizma Grosuplje Petra 
Zakrajšek pa je poudarila, da imamo v 
naši občini veliko naravnih znamenito-
sti in kulturne dediščine. Na težavo na-
letimo, ko gre za kulinariko. Kam gremo 

lahko po ogledu nekaj dobrega pojesti. 
»In tukaj bi mogoče želela apelirati na 
naše lokalne prebivalce, da bi v tem videli 
priložnost, da bi sami začeli kakšno svojo 
zgodbo,« je dejala. Ob tem je še dodala, 
da si želi, da bi obisk naših znamenitosti 
v svoje programe pogosteje vključevale 
tudi naše lokalne šole.

Naše občinsko vodstvo kot tudi ostali 
župani bodoče skupne občinske uprave 
5G so tako na posvetu poudarili, da mo-
rajo v prihodnje evropska sredstva ostati 
namenjena financiranju tudi osnovne 
infrastrukture, kot so ceste in kanaliza-
cija, in ne le tako imenovanim mehkim 
vsebinam.

Nasploh pa so bili razpravljavci mne-
nja, da je članstvo Slovenije v Evropski 
uniji edina možna pot za Slovenijo. 
Zato tudi pozdravljajo uvajanje drža-
vljanske vzgoje v srednje šole. Še bolje 
pa bi bilo začeti krepiti zavest in evrop-
sko identiteto že z ozaveščanjem otrok 
v vrtcih.

Jana Roštan

Podpis Sporazuma o sodelovanju med Občino Grosuplje in 
Občino Vlasenico

Kmalu bo dve leti od dne, ko je župan 
občine Vlasenica iz Bosne in Hercegovi-
ne Miroslav Kraljević s svojimi sodelavci 
obiskal našo občino. V prostorih občine 
sta jih prijazno sprejela župan dr. Peter 
Verlič in direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar, pridružil pa se jim je tudi 
direktor Javnega komunalnega podjetja 
Grosuplje Stane Stopar, saj je sprejemu 
v občinski hiši sledil še ogled naše mo-
derne čistilne naprave, ki je pri predstav-
nikih Občine Vlasenice vzbudila veliko 
zanimanja.

V petek, 20. septembra 2019, pa se 
je v Vlasenico odpravilo naše občinsko 
vodstvo, župan dr. Peter Verlič, direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar 
in predsednik odbora za mednarodno 
sodelovanje Janez Pintar, kjer je dan ka-
sneje potekala osrednja proslava ob pra-
znovanju občinskega praznika Občine 
Vlasenica.

Ta se je pričela s sv. mašo v cerkvi 
apostolov Petra in Pavla ter se nadalje-
vala s svečano sejo občinskega sveta v 
dvorani Hiše kulture. Podelili so najvišja 

priznanja Občine Vlasenica, župan Mi-
roslav Kraljević pa je z našim županom 
dr. Petrom Verličem podpisal tudi Spo-
razum o sodelovanju med Občino Gro-
suplje in Občino Vlasenico.

Župan Miroslav Kraljević je ob podpi-
su sporazuma povedal, da je Grosuplje 
med najrazvitejšimi slovenskimi občina-
mi, z močnim gospodarstvom in dobro 
vzdrževano komunalno infrastrukturo, 
naš župan dr. Peter Verlič pa je dejal, da 
podpis tega sporazuma predstavlja do-
ber začetek vzpostavljanja prijateljskih 

Župan dr. 
Peter Verlič 
in župan 
Miroslav 
Kraljević sta 
podpisala 
Sporazum o 
sodelovanju 
med Občino 
Grosuplje 
in Občino 
Vlasenico.
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odnosov med obema občinama in pri 
dobrih skupnih projektih mogoče lahko 
računamo tudi na podporo evropskih 
sredstev.

Sicer pa želimo s podpisom sporazu-
ma spodbuditi sodelovanje med posa-
mezniki, družbeno dejavnimi organizaci-
jami in združenji v obeh občinah tako na 
gospodarskem, kulturnem, vzgojno-izo-
braževalnem, družbenem kot tudi špor-
tnem področju. Z organizacijo srečanj in 
s sodelovanjem državljanov bomo lahko 
na podlagi medsebojnega razumevanja 
in zaupanja prispevali k razvoju prijatelj-
skih odnosov med Republiko Slovenijo 

in Republiko Srbsko - Bosno in Hercego-
vino, ob poglobitvi pozitivnih vrednot 
ter uresničitvi ideje mirne in solidarne 
Evrope.

Ob praznovanju občinskega praznika 
pa so v tej občini potekale tudi številne 
druge prireditve in dogodki, med njimi 
dan varnosti v prometu in Tek skozi Vla-
senico.

Dan varnosti v prometu je potekal 
že v petek, ko so predstavniki Agencije 
za varnost prometa Republike Srbske 
obiskali najmlajše v vrtcu Prvi koraki, 
pa tudi učenke in učence Osnovne šole 
Vuka Karadžića in Srednješolskega cen-

tra Milorada Vlačića. Skupaj so se odpra-
vili do mestnega parka, kjer so varnost v 
prometu spoznavali na kreativen način, 
skozi likovne delavnice in maškarado, 
postavljen je bil tudi poligon, med dru-
gim pa si je bilo mogoče ogledati tudi 
demonstracijo reševanja poškodovane 
osebe v prometni nesreči, ki so jo orga-
nizirali tamkajšnji gasilci. Na ta način so 
obeležili tudi Evropski teden mobilnosti.

V nedeljo pa je tako potekal že 5. tek 
skozi Vlasenico, ki se ga je udeležilo okoli 
400 tekačic in tekačev.

Jana Roštan

Gradbena dela za izgradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje 
intenzivno potekajo

Na lokaciji poleg avtobusne in žele-
zniške postaje v Grosupljem intenzivno 
potekajo gradbena dela za izgradnjo 
nove parkirne hiše P+R Grosuplje. Že 
spomladi letos, kmalu po podpisu po-
godbe z izvajalcem del, podjetjem Pom-
grad, so se pričele arheološke raziskave, 

sedaj pa že poteka izkop za izdelavo te-
meljne plošče. 

V parkirni hiši P + R Grosuplje bo sicer 
skupno 222 parkirnih mest, od tega jih 
bo parkiranju po sistemu P+R namenje-
nih 161. Ob njej bo tudi zaprta kolesarni-
ca za 40 koles.

Pogodbena vrednost del znaša 
5.557.903,47 evrov z ddv, za projekt pa 
so bila občini dodeljena tudi nepovratna 
evropska sredstva.

Jana Roštan

VABILO

Spoštovani občanke in občani,
temeljni kamen za izgradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje  

bomo slovesno položili  
v sredo, 16. oktobra 2019, ob 16. uri, na lokaciji bodoče parkirne hiše.

Lepo povabljeni, da se nam pridružite in se poveselite z nami. 

Občina Grosuplje
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Občina Grosuplje je v sodelovanju s Tu-
rizmom Grosuplje (Krajinski park Raden-
sko polje), Krajinskim parkom Ljubljansko 
barje, Kozjanskim regijskim parkom, Di-
rekcijo Republike Slovenije za infrastruk-
turo (MZI), Centrom za kartografijo flore 
in favne (CKFF) ter tujima partnerjema iz 
Danske, Amphi International ApS in Obči-
na Nyborg, in tujim partnerjem iz Nemči-
je, Verein der Freunde des Deutsch-Poln, 
EU-Nationalparks Unteres Odertal e.V., 
na razpis programa LIFE uspešno prija-
vila projekt Ohranjanje dvoživk in obno-
va njihovih habitatov (LIFE AMPHICON 
- AMPHIbian CONservation and habitat 
restoration).

V ponedeljek, 7. oktobra 2019, pa je bila 
med Občino Grosuplje, kot vodilnim par-
tnerjem v projektu, in Izvajalsko agencijo 
za mala in srednje velika podjetja (EASME) 
za projekt LIFE AMPHICON podpisana tudi 
pogodba o sofinanciranju iz sredstev LIFE. 
Pogodbo je podpisal župan dr. Peter Ver-
lič, s strani EASME pa jo je že predhodno 
podpisal vodja enote za LIFE in ekoinova-
cije Angelo Salsi.

»Zelo me veseli, da je bila tista ideja, ki 
smo jo pred nekaj leti s strategijo treh G-jev 
kot gospodarne, gostoljubne in globalne ob-
čine zastavili v naši občini, in se kasneje od-
ločili tudi za pristop v medobčinski razvojni 
center, kjer smo potem postali celo sedežna 
občina, res prava, in je privedla do intenziv-
nega pridobivanja tistega evropskega nepo-
vratnega denarja, ki bi nam drugače ušel,« 
je ob podpisu pogodbe povedal župan dr. 
Peter Verlič. Ob tej priložnosti se je tako 
zahvalil tudi vodji Medobčinskega razvoj-
nega centra Jasmini Selan in njeni ekipi. 
V takšen projekt je potrebno vložili veliko 
energije in dela.

Župan je še povedal, da si kot občina 
prizadevamo za številne infrastrukturne 
in podobne projekte, se za njih trudimo 
pridobiti investicijska sredstva. Za projekt 
kot je ta pa drugače zagotovo ne bi našli 
sredstev, in vendar so to vsebine, ki boga-
tijo in izboljšujejo naš naravni prostor in 

naš Krajinski park Radensko polje. Kot do-
bra poteza se je izkazala tudi ustanovitev 
Turizma Grosuplje, ki pa ga uspešno vodi 
direktorica Petra Zakrajšek.

Podpisu je prisostvoval tudi predstav-
nik Ministrstva za okolje in prostor dr. Pe-
ter Gašperšič, ki je v imenu ministrstva 
čestital vsem, ki so sodelovali pri pridobitvi 
tega projekta. Gre za velik, pomemben, pa 
tudi lep projekt ohranjanja dvoživk. Sam se 
že veseli, da bo projekt uspešno izpeljan, 
da bo prinesel koristi tako za ljudi, kot tudi 
za živali in rastline na teh območjih. »Da 
se bomo potem lahko vsi skupaj še z večjim 
veseljem podajali na to prelepo Radensko 
polje,« je še dejal.  

Podrobneje je projekt LIFE AMPHICON 
predstavila Tjaša Pleško iz Medobčinske-
ga razvojnega centra. Njegov osrednji cilj 
je izboljšati stanje ohranjenosti dvoživk, ki 
jih varuje Direktiva o habitatih, v štirih Na-
tura 2000 območjih v Sloveniji (Ljubljan-
sko barje, Radensko polje - Viršnica, Dobra-
va - Jovsi in Bohor) ter v treh območjih na 
Danskem in v Nemčiji.

V okviru projekta želimo izboljšati po-
pulacijo ciljnih vrst in njihove habitate, 
zmanjšati povoze ciljnih vrst, rešiti urhe 
pred izumrtjem, združiti znanja in izkušnje 
iz 3 različnih držav na področju ohranjeno-

sti ciljnih vrst ter povečati ozaveščenost.
V Sloveniji bo tako vzpostavljenih cca. 

130 mrestišč, zgradilo se bo minimalno 60 
podhodov in postavilo 10.200 m stalnih 
ograj, prav tako se bo vzpostavilo učne in 
interpretacijske poti ter učilnice na pro-
stem, postavilo informacijske table in opa-
zovalnice. V Kozjanskem parku bo vzpo-
stavljen Informacijski center za dvoživke, 
na Centru za kartografijo favne in flore pa 
Koordinacijski center za dvoživke.

Na območju našega Krajinskega par-
ka Radensko polje pa se bo tako zgradilo 
podhode in ograje, ki bodo dvoživkam 
omogočili varno prehajanje cest ob seli-
tvah, uredilo učne in interpretacijske poti, 
učilnico na prostem ter postavilo informa-
cijske table, opazovalnice in tudi razgledni 
stolp.

Kot je še povedala Tjaša Pleško, gre 
za projekt v vrednosti 8.079.824 evrov, 
pri čemer sofinanciranje Evropske unije 
znaša 60  %, sofinanciranje države 20 %, 
20 % predstavlja lastni delež. Občina Gro-
suplje bo tako za izvedbo projekta preje-
la 561.580 evrov, Turizem Grosuplje pa 
276.613 evrov. Projekt se bo pričel izvajati 
s 1. novembrom 2019 in bo trajal do 31. 
decembra 2026.

Jana Roštan

Občina Grosuplje in Izvajalska agencija za mala in srednje 
velika podjetja podpisali pogodbo za projekt LIFE AMPHICON



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Oktober 2019 19Iz občinske hiše

OBVESTILO

Obveščamo, da  Občina Grosuplje na svoji spletni strani http://www.grosuplje.si/ objavlja  
javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja na naslovu Tovarniška cesta 1, Grosuplje.

Razpisano enosobno  stanovanje (42,43 m2) se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe,  
leto gradnje 1962, obnovljeno leta 1994.

Javni razpis se izvede v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. 
Rok za oddajo vlog je do 18. 11. 2019.

OBVESTILO

Obveščamo lastnike psov in mačk, pri katerih je bil v obdobju od vključno 10. 11. 2018 do vključno 29. 10. 2019 opravljen 
poseg sterilizacije ali kastracije, da Občina Grosuplje na svoji spletni strani http://www.grosuplje.si/ objavlja  

javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2019.
Rok za oddajo vlog poteče v sredo, 30. 10. 2019, do vključno 17.00 ure, ne glede na vrsto dostave.

Občina Grosuplje

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

Prijavo za oba počitniška objekta uredite v sprejemni pisarni Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 
Grosuplje. Preveritev prostih terminov in ostale informacije lahko pridobite tudi po telefonu številka  
01 7888 750 ali na elektronski naslov info@grosuplje.si.

Želimo vam prijetno počitnikovanje!                            Občina Grosuplje

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE
Enota Grosuplje, Cesta na Krko 1b
1290 Grosuplje
Tel: 01 7872 594; 041 310 169

VABILO

V četrtek, 7. 11. 2019, vas ob 10. uri vabimo na kmetijo Zdravka Podržaja, Vrbičje 13, 1290 Grosuplje,  
na delavnico sajenja orehov.

Ker je za sajenje sadnega drevja jesen najbolj primerna, bomo izvedli delavnico na temo sajenja orehov. Pogovorili 
se bomo o času sajenja in pravilni pripravi sadilne jame, načinu gnojenja in zaščiti drevesa. Pogovorili se bomo tudi o 

sajenju drugih sadnih vrst. 

Izobraževanje bo potekalo v okviru javnega naročila Občine Grosuplje; izvedla ga bo kmetijska svetovalna služba KGZS 
Zavoda Ljubljana: Alenka Caf in Franci Omahen.

Dodatne informacije: Franci Omahen, 041 310 169

Vabljeni!
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V OO NSI Grosuplje smo se v skladu u našimi razvojnimi prioritetami odločili, da za vse naše članice in člane ter vse občane 
občine Grosuplje ponovno odpremo vrata naše pisarne in vas povabimo v naše prostore, če imate za nas kakšna vprašanja, 
pobude, predloge ali pa če si želite z nami samo prijeten pogovor ali druženje. 
Pisarna bo odprta vsaki prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 17.00  v naših strankarskih prostorih na Kolodvorski 2  
v Grosupljem.

Začnemo 28. 10. 2019 ob 17.00.
Vljudno vabljeni.

Vse informacije lahko dobite:
Andrej Peterle 031793435 ali
Nsigrosuplje.stikijavnost@gmail.com 
Občinski odbor Nove Slovenije – krščanski demokrati občine Grosuplje

Teharje - spominska slovesnost

V Spominskem parku Teharje je na 
nedeljo rožnega venca, 6. oktobra 2019, 
potekala spominska slovesnost za žr-
tve medvojnega in povojnega nasilja. 
V organizaciji župnije Teharje in Nove 
Slovenske zaveze (NSZ) je sveto mašo 
daroval upokojeni celjski škof Stanislav 
Lipovšek, zbrane pa je nagovoril Slavko 
Žižek, ki pogosto piše za revijo Zaveza. 
Škof Lipovšek se je zahvalil vsem, ki so 
se podali na pota, ki vodijo k odpušča-
nju, medsebojni spravi in k resničnemu 
miru. V nadaljevanju je poudaril, da  vse 
bolj zori prepričanje, da družba in narod, 
ki zanika ali ima neurejeno svojo pre-
teklost, tudi nima zdrave, rodovitne in 
ustvarjalne sedanjosti in ne svetle priho-
dnosti. Hvaležen je vsem, ki so poskrbeli, 
da je vendarle stekel proces postopnega 
urejanja več kot 600 morišč in grobišč. 
Novo upanje budijo tudi simbolni pogrebi 
žrtev, ki so bili v Hudi jami, na dobravskem 
pokopališču v Mariboru in drugod. V teku 

je tudi postopek identifikacije žrtev in pre-
nos posmrtnih ostankov iz nekaterih gro-
bišč v prostore začasne kostnice. Po maši 
je sledila akademija v organizaciji Nove 

Slovenske zaveze. Zbrane je v imenu 
organizatorja spominske slovesnosti na-
govoril publicist in raziskovalec Slavko 
Žižek. Kot je dejal, so bili ljudje na Tehar-
jah krivično pomorjeni, oropani življenja, 
pravice do groba in dobrega imena.

Na slovesnosti so bili prisotni nekateri 
poslanci državnega zbora, iz vrst krščan-
skih demokratov Aleksander Reberšek 
in Tadeja Šuštar, pa tudi nekdanji pred-
sednik NSZ Peter Sušnik. Slovesnosti se 
je udeležil tudi predsednik sveta Nove 
Slovenije in občinskega odbora NSi Gro-
suplje Matjaž Trontelj s soprogo ter kar 
lepo število občank in občanov občine 
Grosuplje.

Nova Slovenija - Krščanski demokrati, 
občinski odbor Grosuplje

 

6. Srečanje podjetnic in poslovnih žensk: Znam poskrbeti zase?!

V četrtek, 3. oktobra 2019, je v Druž-
benem domu Grosuplje potekalo že 6. 
srečanje podjetnic in poslovnih žensk, 
»Znam poskrbeti zase?!« pa je bilo tokrat 
osrednje vprašanje oz. rdeča nit srečanja.

Lepo dobrodošlico je vsem zbranim 
podjetnicam in poslovnim ženskam izre-
kla direktorica Izobraževalnega zavoda 
Znanje mag. Martina Šetina Čož. »Ko smo 
prišli do številke 73, smo zaklenili vrata,« 
je dejala in tako z zadovoljstvom pove-
dala, da dogodek raste, da je zanimanje 
zanj vsako leto večje. Poseben pozdrav 
je namenila tudi županu dr. Petru Verli-
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ču, direktorju občinske uprave mag. Du-
šanu Hočevarju in sekretarju Območno 
obrtno-podjetniške zbornice Grosuplje 
Janezu Bajtu ter se jim zahvalila za vso 
podporo, ki jo nudijo dogodku. Uspešno 
pa je tudi sodelovanje s Slovensko po-
slovno točko (SPOT), njena predstavnika 
na srečanju sta bila Tadeja Bučar in Rok 
Gros.

»Ta dogodek je vedno priložnost, da 
lahko malo povemo, kaj se v naši občini 
dogaja, da začutite ta utrip občine tudi z 
naše, občinske strani,« je podjetnice na-
govoril župan dr. Peter Verlič. Letos smo 
in tudi drugo leto bomo zelo investicij-
sko obremenjeni, vendar z dvema lepi-
ma investicijama. Prva je nov prizidek k 
Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje 
z novo športno dvorano, ki jo bomo ob 
pričetku novega šolskega leta prihodnje 
leto slovesno predali svojemu namenu, 
druga je nova parkirna hiša, po sistemu 
parkiraj in se pelji, katere gradnja tudi že 
poteka. Svoj avtomobil bomo parkirali v 
parkirni hiši in se naprej odpeljali z avto-
busom ali vlakom. Sam je zelo dejaven 
tudi na področju železniške infrastruktu-
re, kjer si med drugim prizadeva za čim 
prejšnjo modernizacijo proge Ljubljana 
– Grosuplje–Novo mesto–Metlika–Karlo-
vac–Zagreb, velika dodana vrednost pa 
bi bila, če bi vzpostavili tudi železniško 
povezavo do letališč v Ljubljani in v Za-
grebu. Preko evropskih projektov pa si 
na občini prizadevamo tudi za gradnjo 
novih pločnikov, za urejanje kolesarskih 
povezav.  

Župan je ob tej priložnosti z vsemi 
nami delil še lepo novico, da smo tik 
pred podpisom za objavo javnega raz-
pisa za izgradnjo zadrževalnika Veliki 
potok, da bo Grosuplje varno pred po-
plavami in da bomo lahko pričeli tudi z 
razvojem mestnega jedra.

Direktor občinske uprave mag. Du-
šan Hočevar pa je povedal, da sam že 
več mesecev aktivno dela na projektu 
ustanavljanja skupne občinske uprave 
petih občin: Grosupljega, Ivančne Go-
rice, Škofljice, Iga in Dobrepolja. Dode-
ljene ji bodo naloge, ki jih lahko 5 občin 
skupaj opravlja bolje. »Ta skupna občin-
ska uprava, ki jo ustanavljamo, je lepa 
zgodba. Verjamem, da če nas je več, da 
smo lahko uspešnejši, boljši, da bo tako 
več znanja. Skratka, verjamem v zgodbo, 
da če nas je več, je bolje,« je dejal.

Župan in direktor sta še povedala, da 
se naslednji teden odpravljata na Evrop-
ski teden regij in mest, ki vsako leto po-
teka v Bruslju, da bomo pridobili nova 
znanja, nova poznanstva, da bomo še 
uspešnejši. Že v ponedeljek pa bomo 
podpisali tudi pogodbo o sofinanciranju 
iz sredstev LIFE za projekt LIFE AMPHI-
CON. Projekt je vreden 8 milijonov 
evrov, v projektu pa sodelujemo kot vo-
dilni partner.

V nadaljevanju srečanja pa sta podje-
tnice nagovorili Saša Einsiedler, ki se jo 
lahko spominjamo z radia in televizije, 

danes pa je prva v tem delu Evrope s cer-
tifikatom svetovno znanega Jacka Canfi-
elda »Success Principles«, je certificirana 
DreamBuilder coach-inja, ima mednaro-
dno licenco persolog DISK trenerke, je 
družinska in transformativna mediatorka 
ter avtorica dveh priročnikov: Moja sa-
mopodoba je moja odločitev in Trening 
komunikacije in javnega nastopanja s 
Sašo Einsiedler, ter Magdalena Fabčič, 
izkušena svetovalka za izzive srednjih 
let, ki pomaga posameznicam in organi-
zacijam ohranjati polno angažiranost ter 
zmanjšati vpliv hormonskih težav me-
nopavze na uspešnost in odnose na de-
lovnem mestu ter na kvaliteto življenja, 
sicer pa univ. dipl. biologinja z dolgole-
tnimi izkušnjami v farmacevtski indu-
striji, coach po ACTP in poslovni coach 
(Glotta Nova) ter moderatorka (DMS).

Srečanje je tudi tokrat predstavlja-
lo sklepanje novih prijateljskih vezi ali 
ustvarjanje trdnejših prijateljskih vezi, 
pa seveda navdih, motivacijo in mnogo 
drugega, za kar sta poskrbeli izkušeni 
predavateljici.

Jana Roštan

ISKRENA HVALA GLAVNIM SPONZORJEM DOGODKA:

6. SREČANJE PODJETNIC IN POSLOVNIH ŽENSK

ZNAM POSKRBETI ZASE?!
GROSUPLJE, 3. OKTOBER 2019
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Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško zbornico 
Grosuplje

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ 
GROSUPLJE, več informacij in prijavni-
ce na www.ooz-grosuplje.si, kjer preve-
rite pogoje subvencionirane udeležbe 
zaradi sofinanciranja občine Grosuplje:
• Delavnica "Kako preko Linkedina 

pridobite 4 ali več prodajnih raz-
govorov na teden?", četrtek, 17. 10. 
2019, med 16.00 in 20.00, v Domu 
obrtnikov v Grosupljem. Brezplačna 
udeležba.

• Strokovni seminar "RAČUNOVOD-
SKA PRIPRAVA NA ZAKLJUČEK 
LETA?", torek, 29. 10. 2019, ob 9.00, v 
Domu obrtnikov v Grosupljem. Brez-
plačna udeležba.

• SAMO ŠE DO 31. 10. 2019: Javno po-
vabilo podjetjem k oddaji vlog k so-
financiranju stroškov individualnih 
izobraževanj in usposabljanj v letu 
2019. Vabimo vsa upravičena podje-
tja s področja občine Grosuplje, da do 
31. 10. 2019 na OOZ Grosuplje podajo 
Vlogo za sofinanciranje stroškov izo-
braževanj in usposabljanj, ki so se jih 

lastniki podjetij ali njihovi zaposleni 
udeležili v letu 2019. Ukrep sofinan-
cira Občina Grosuplje. Več na spletni 
strani OOZ Grosuplje.

• Računalniški tečaj »IZDELOVANJE 
PROSTORSKIH RISB – AUTOCAD 3D«, 
4.–8. 11. 2019, med 16.00 in 20.00, v 
Domu obrtnikov v Grosupljem. Sub-
vencionirana udeležba.

• Brezplačno individualno "DAVČNO 
IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE" 
s Tadejo Bučar, davčno svetovalko 
na OZS, v petek, 29. 11. 2019, v Domu 
obrtnikov v Grosupljem. Svetovanje 

bo izvedeno v okviru SPOT Osrednja 
slovenska regija. Prijave možne do za-
polnitve prostih mest. 

• Usposabljanje iz varstva pri delu,  
sreda, 4. 12. 2019, ob 15.00, v Domu 
obrtnikov v Grosupljem. 

• Delavnica za ženske »SAMO ZDRA-
VA IN VITALNA SEM LAHKO PO-
SLOVNO USPEŠNA«, četrtek, 28. 11. 
2019, ob 9.00, v Domu obrtnikov v 
Grosupljem. 
Dodatna pojasnila na OOZ Grosu-

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

Janez Bajt,
sekretar OOZ Grosuplje

Dan podjetnosti na Grosuplju v jeseni 2019

Pekarna Grosuplje: LCHF KRUHEK ZDRAVKO

Pekarna Grosuplje ne le spremlja, 
temveč tudi ustvarja trende v pekarski 
branži. Z novim kruhom po imenu LCHF 
KRUHEK ZDRAVKO se pridružujemo 
trendu prehranjevanja, imenovanem 
LCHF (low carb, high fat). To pomeni, 
da na jedilniku zmanjšamo ogljikove 
hidrate (do 10 %), vnašamo beljakovine 
(20 %), večino energije pa pridobimo iz 
maščob (70 %).

LCHF KRUHEK ZDRAVKO zaradi do-
ločenega razmerja hranilnih vrednosti 
ustreza LCHF načinu prehranjevanja. 
Vsebuje kar 55 % manj ogljikovih hidra-
tov kot ostali kruhi Pekarne Grosuplje, 
saj največji delež v kruhu, kar 38 %, za-
sedajo semena. Kruhek je narejen brez 
kvasa in brez dodanih aditivov. Moke je 
le toliko, kot jo vsebuje dodano polnozr-
nato kislo testo. Kruhek je izredno boga-
tega, rahlo sladkastega in polnega oku-
sa. V sredici se skriva zaklad semen, med 
katerimi prevladuje okus bučnih semen. 
Sredica je sočna in ostane sveža več dni. 

O njegovem bogastvu pričajo spodnje 
prehranske in zdravstvene trditve.

Prehranske trditve:
• VIR BELJAKOVIN
• ZMANJŠANA VSEBNOST OGLJIKO-

VIH HIDRATOV
• VISOKA VSEBNOST NENASIČENIH 

MAŠČOB
• VISOKA VSEBNOST VEČKRAT NENA-

SIČENIH MAŠČOB
• VISOKA VSEBNOST PREHRANSKE 

VLAKNINE

Zdravstvene trditve:
• BELJAKOVINE PRISPEVAJO K POVE-

ČANJU MIŠIČNE MASE
• BELJAKOVINE PRISPEVAJO K VZDR-

ŽEVANJU MIŠIČNE MASE
• BELJAKOVINE PRISPEVAJO K OHRA-

NJANJU ZDRAVIH KOSTI
• NADOMESTITEV NASIČENIH MA-

ŠČOB Z NENASIČENIMI MAŠČOBAMI 
V PREHRANI PRISPEVA K VZDRŽEVA-
NJU NORMALNE RAVNI HOLESTE-
ROLA V KRVI

Novi kruh se pridružuje skupini tako 
imenovanih funkcionalnih kruhov Pe-
karne Grosuplje, kjer so svoje mesto že 
zasedli: pirin polnozrnati kruh, hud kru-
hek, super kruh in beljakovinski kruh.

LCHF KRUHEK ZDRAVKO je na voljo 
kupcem v trgovinah Mercator od 24. 9. 
2019 dalje.

Maja Maroša,
Pekarna Grosuplje
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Banka desetletja zdaj tudi v Grosupljem OGLASNI ČLANEK

DH Krediti

Izbrali smo 
pravega!

Do 31.12.2019 vsi potrošniški  
in stanovanjski krediti  
BREZ STROŠKOV ODOBRITVE.

Več informacij: 

E-pošta: grosuplje@dh.si
Tel. št.: 01 33 09 730

Akcija velja za občane občin Grosuplje in Dobrepolje. 

DH KRE oglas Krediti - Izberite pravega.indd   1 30. 09. 2019   12:42:03

V oktobru 2019 je svoja vrata na Adamičevi ulici 10 v Grosu-
pljem odprla nova, že 39. poslovna enota Delavske hranil-
nice. V Delavski hranilnici tako s širitvijo svoje poslovne mreže 
nadaljujejo 28. letno tradicijo in zgodovino uspešnega po-
slovanja na slovenskem bančnem trgu. 

Vizija hranilnice je ostati samostojna slovenska banka, ki je 
prva izbira tako za prebivalstvo kot tudi samostojne podjetnike, 
društva ter majhna in srednje velika podjetja. 

»Veseli me, da lahko z ekipo ustvarjam novo zgodbo Dela-
vske hranilnice v Grosupljem. Pri nas ljudje ustvarjajo za lju-
di, zato želimo, da se stranke počutijo spoštovane in vedno 
dobrodošle. Ponujamo široko paleto kvalitetnih, cenovno 
ugodnih in uporabniku prijaznih bančnih produktov ter stori-
tev, tako za prebivalstvo kot za poslovne subjekte, zato seveda 
vljudno vabljeni, da nas obiščete,« je ob otvoritvi povedala di-
rektorica nove poslovne enote Grosuplje Snežana Banović. 
Nove stranke čaka prav posebno darilo, vsem občanom občin 
Grosuplje in Dobrepolje do 31. 12. 2019 nudijo stanovanj-
ske in potrošniške kredite brez stroškov odobritve. 
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Obnovljena veterinarska ambulanta  
Veterine Dobro – Grosuplje, d. o. o., enota Grosuplje

OGLASNI ČLANEK

V Veterini Dobro – Grosuplje, d. o. o., smo 
prenovili našo podružnično ambulanto, ki 
se nahaja na Taborski cesti 32 v Grosup-
ljem. 

S 1. 10. 2019 smo podaljšali tudi delov-
ni čas ambulante. Ta je med tednom 
odprta med 7.00 in 11.00 ter med 
15.00 in 18.00, ob sobotah pa med 
8.00 in 11.00. Telefonski številki am-
bulante sta 01/786-31-70 in 01/786-
28-50. Za nujne primere imamo orga-
nizirano 24-urno dežurstvo vse dni v 
letu. Dežurni veterinar je dosegljiv na 
telefonski številki 041/327-716.

Pri  nas je zaposlenih 6 veterinarjev in 
1 veterinarski tehnik. Ukvarjamo se z na-
slednjimi storitvami:

Male živali:
• zdravljenje bolnih živali, 
• preventivna cepljenja proti steklini ter 

kužnimi boleznimi,

• druge preventivne in kurativne stori-
tve na področju zdravstvenega varstva 
živali,

• sterilizacije in kastracije psov in mačk, 
• stomatološki posegi,
• obdelave ran, 
• drugi manj invazivni operativni posegi,
• toaleta krempljev, sluhovodov itd. 

Velike živali:
• zdravljenje velikih živali,
• osemenjevanje govejih plemenic,
• pregledovanje brejosti z ultrazvokom 

(krave, kobile),
• označevanje telet, mikročipiranje žre-

bet,
• koprološke preiskave blata živali itd.

Poleg nove razporeditve prostorov smo 
bogatejši tudi za nekaj diagnostičnih pri-
pomočkov. 
Pri tem so nam v pomoč ultrazvok, he-
matološki in biokemijski analizator krvi, 
mikroskop, hitri testi za ugotavljanje do-
ločenih kužnih bolezni, inhalacijski sistem 

za anestezijo, diagnostični monitoring za 
spremljanje življenjskih funkcij živali med 
operacijo, ultrazvočni odstranjevalec zob-
nega kamna ipd. 
Na voljo imamo še pestro izbiro antipara-
zitikov, pripomočkov za nego hišnih lju-
bljenčkov, hrane, prehranskih dodatkov 
in priboljškov za pse in mačke. 

Vljudno vabljeni v našo prenovljeno vete-
rinarsko ambulanto!

Veterinarji Veterine Dobro - Grosuplje

Lupa 2019

Poletje, ki se je prevešalo v zgodnjo 
jesen, nam je ponudilo zanimiv festival 
Lupa 2019, 18. vseslovenski festival ne-
vladnih organizacij v Ljubljani.

Festival je letos praznoval polnole-
tnost, saj je potekal že 18. leto zapored, 
njegov namen pa je bil pokazati pestrost 
in razgibanost nevladnega sektorja ter 
njegovo družbeno vlogo.

Stojnice v senci dreves na Bregu smo 
zasedli nevladniki z vseh vetrov, med 90 
raznolikimi nevladnimi organizacijami 
smo se  aktivno predstavili   Turistično 
in okoljsko društvo Županova jama Gro-
suplje, Turistično društvo Cer Cerovo in 
Turistično društvo Tabor - Št. Jurij. 

Program na zunanjem prizorišču je 
bil živahen in razgiban, saj je vsaka ne-
vladna organizacija na svoj način pred-
stavljala delovanje, s katerim bogatijo 
življenje vseh nas.

Gibalnim in glasbenim programom 
smo svoj pester program dodala pri-
sotna turistična društva z različnimi 
predstavitvami in zanimivimi temami. 

Na notranjem prizorišču pa so potekale 
projekcije kratkih filmov, predavanja  in 
pogovori z nevladniki. 

Letošnje Lupe se je udeležil tudi mi-
nister za javno upravo Rudi Medved, ki 
se je sprehodil med stojnicami. Ugoto-

vili smo, da je naše delo pomembno in 
dragoceno, da je delo preko nevladnih 
organizacij ena izmed poti, da ljudje do-
sežemo spremembe. 

Andreja Vesel
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TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARJE - SAP

 VABI

na 11. tradicionalni jesenski pohod
 po POTI KULTURNE DEDIŠČINE ŠMARJE - SAP

v soboto, 19. 10. 2019, ob 9. 30 uri.

Pohod je rekreativno-izobraževalne narave, s strokovnim 
vodenjem. Vsako leto v program pohoda dodatno vključi-
mo tudi eno od lokalnih zanimivosti. 

Na pohodu bomo predstavili prometne komunikacije na 
območju Šmarja in njihov vpliv na življenje in razvoj v kra-
ju. Letos beležimo 151-letnico (leta 1868) izgradnje dežel-
ne ceste Ljubljana–Šmarje skozi »rede«, ki je nadomestila 
tedanjo cesto, ki je potekala po nekdanji trasi rimske ce-
ste, 61-letnico (leta 1958) izgradnje avtocestnega odseka 
»bratstva in enotnosti« iz Ljubljane proti Zagrebu ter 30-le-
tnico izgradnje nove avtocestne povezave Ljubljana–Novo 
mesto in ne nazadnje 2. obletnico odprtja AC priključka 
Šmarje – Sap–Ljubljana. Pred 126 leti (leta 1893) je v Šmarje 
pripeljal tudi prvi vlak. 

Strokovno vodenje: Jože Miklič

PRIJAVNINA: 7 EUR odrasli, 4 EUR otroci
V ceno so  vključeni stroški vodenja,  informacijsko gradivo, čaj in topla malica ob zaključku pohoda.

V primeru močnega dežja bo pohod izveden  26. 10. 2019!

VLJUDNO VABLJENI!

Evropska noč raziskovalcev 2019

Evropska noč raziskovalcev je vsee-
vropska akcija v okviru programa za raz-
iskovanje in tehnološki razvoj Obzorje 
2020, ki ga sofinancira Evropska komisija 
Marie Skłodowska-Curie actions.

Evropska noč raziskovalcev je pro-
jekt, ki se odvija v več kot 350 evropskih 
mestih istočasno in prireja številne do-
godke na temo raziskovanja in inovacij. 

Konzorcij partnerjev Ustanova Hiša 
eksperimentov, Institut »Jožef Stefan«, 
Kemijski inštitut in Tehniški muzej Slove-
nije je skupaj sooblikoval projekt »Noč 
ima svojo moč«, ki je bil letos izveden že 
drugič zapored.

Projektu se je tradicionalno pridružilo 
kot sponzor in s programom Jama Lab 
tudi Turistično in okoljsko društvo  Žu-
panova jama Grosuplje. 

V petek, 27. 9. 2019, so  ulice, glavne 
trge in parke zasedli raziskovalke in raz-
iskovalci petnajstih fakultet in akademij 
Univerze v Ljubljani. 

Festivalsko dogajanje je potekalo 
v kar  22-ih mestih po vsej Sloveniji. V 
Ljubljani je 50 pestrih dogodkov vklju-
čevalo predstavitve, izlete, delavnice, 
razstave, razprave, eksperimente, dneve 
odprtih vrat (v raziskovalnih in kulturnih 
ustanovah, mednarodnih pisarnah fa-
kultet), filmski festival in zaključno slav-
nostno podelitev nagrad z glasbenim 
koncertom.

Skozi ves dan smo se otroci, učenci, 
dijaki, študentje pa tudi odrasli lahko 
udeležili interaktivnih delavnic, ogledov 
laboratorijev, navdihujočih klepetov z 
znanstveniki, zanimivih predavanj, po-
učnih razstav in drugih aktivnosti.

Program Jama Lab je bila eksperi-
mentalna delavnica, ki je nagovarjala 
širšo javnost: otroke, mladino, študente, 
družine in starejše osebe. Z interpreta-
tivnim prikazom smo pokazali proces 
korozije - raztapljanje  kamnin in mor-
skih  organizmov, školjk. 

Med ostalimi raziskovalnimi eksperi-
menti sta bila izredno zanimiva »Merje-
nje aktivnosti možganov« in »Zakaj je moj 
glas na posnetku čuden«, ki ga je predsta-
vljala Fakulteta za elektrotehniko.

Fakulteta za družbene vede pa nam je 
prikazala, kako Svet ni črno-bel (v naravi 
nekaterih stvari ne moreš spremeniti, v 
družbi pa lahko marsikaj).

Dejavnosti so bile izredno preplete-
ne, vse je potekalo v smeri ozaveščanja 
o pozitivni vlogi dela raziskovalcev na 
vsakodnevno življenje občanov, a hkrati 
s posebnim poudarkom na mladih, ki se 
za karierno pot še odločajo.  

Če pogledamo skozi oči mladih, pa 
opazimo veliko radovednosti, želje po 
znanju in raziskovanju, saj je znanost 
čudovita!

Andreja Vesel, TOD Županova jama 
Grosuplje
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Deluje. Kot nekoč.
Ob visokem jubileju Lekarne Ljubljana so v Galenskem 

laboratoriju oživili nekatere stare recepture in jih posodobili 
z novimi znanji. Ustvarili so posebno linijo izdelkov, ki 

združuje tradicijo in sodobnost - nekoč in danes.

Pri izboru receptur za GRENČICO, ELIKSIR in 
TONIČNO VINO smo upoštevali tradicionalno poznavanje 

ugodnega vpliva določenih zdravilnih rastlin.
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Izdelano v Galenskem laboratoriju Lekarne Ljubljana.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Izdelano v Galenskem laboratoriju Lekarne Ljubljana.

Luka, podjetnik in učitelj joge

Zvesta vašemu zdravju. Že 70 let.

GABER PETER KASTELIC s.p.

SERVISIRAMO VSO AVDIO - VIDEO
FOTO in RAČUNALNIŠKO TEHNIKO

PRODAJAMO VSO 
TEHNIKO ZNAMKE

Partizanska cesta 8
1290 Grosuplje

servis.gaber@gmail.com

059 190 524 POOBLAŠČENI
SERVIS ZA:
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tako za življenje ljudi kot tudi za ohranitev posebnosti naravne-
ga okolja Radenskega polja. Naj zato zaključimo s povabilom 
na srečanje.

Na pobudo aktivnih kmetov Radenskega polja vabimo 
7. 11. 2019 ob 19.30 uri v Družbeni dom v Veliko Račno na 
prvo srečanje, na katerem bomo na razpolago kmetovalcem, 
ki vas zanimajo številne vsebine povezane s kmetovanjem na 
zavarovanem območju.

Lepo vabljeni vsi, ki kmetujete na območju Krajinskega par-
ka Radensko polje.

Mag. Tina Mikuš
Vodja Krajinskega parka Radensko polje

ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJAk r a j i n s k i   p a r k 

 radenskopolje

Oživili smo Krajinski park Radensko polje

Z veseljem sporočamo, da je po dolgoletnem premoru, s septembrom 2019, začela z delom organizacijska 
enota Krajinskega parka Radensko polje.

Od ustanovitve Krajinskega parka Radensko polje (v nada-
ljevanju KPRP) je preteklo veliko let. Uradno leto razglasitve 
zavarovanega območja KPRP se šteje leto 2009, ko je Občinski 
svet Občine Grosuplje na 30. redni seji dne 23.12. sprejel Od-
lok o Krajinskem parku Radensko polje. Država Slovenija se je s 
sprejemom Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje pridru-
žila odločitvi Občine Grosuplje dne 21.12. 2011.

Navkljub temu, da je preteklo od takrat že veliko vode, osta-
ja KPRP še vedno unikum v Sloveniji. Še vedno velja za prvi in 
edini naravni park, kjer sta vse od procesa ustanavljanja obmo-
čja z roko v roki zgledno sodelovali občina in država.

Vsak, ki je območje Radenskega polja že doživel, obiskal, ali 
ki tam celo živi, bi lahko potrdil, da je območje nekaj izjemne-
ga. Na vsega skupaj 15 km2 velikem zavarovanem območju, 
kjer so le dobri 4 km2 tista prava srčika območja, je moč videti 
izjemne in edinstvene naravne pojave.

Za tiste, ki nismo domačini, ki nismo vajenih čudes, ki jih po-
nuja kraški svet, je tako območje še toliko bolj dih jemajoče. V 
vsakem letnem času ponuja novi zorni kot, ki ga prej še nismo 
videli. Izjemnost območja so prepoznali in opisovali že številni 
raziskovalci. Od krasoslovca Pavla Kunaverja, geografa Draga 
Mezeta, botanika Luke Pintarja in Andreja Seliškarja in števil-
nih drugih. Posebno mesto ima biolog Stane Peterlin, ki je med 
drugim, poleg ostalih zapisov o Radenskem polju, veliko pri-
speval z izdajo izjemne knjižice, vodnika z naslovom Radensko 
polje (2007), ki ga zainteresirani lahko dobite na sedežu Zavo-
da za turizem.

Tisti, ki območje KPRP še vedno najbolj cenijo in poznajo pa 
so brez dvoma domačini. Ljudje, ki z njim dihajo, ki ga vsako-
dnevno živijo. Mnogim območje pomeni vir dohodka in šte-
vilnim kakovostni prostor, kjer so bivali že njihovi stari starši. 
Vsi ti so se skozi generacije prilagajali naravi tega območja, ki 
z vsakoletnimi poplavami v resnici narekuje in na nek skrivno-
sten način tudi umirja tok življenja tega območja.

Poplave in z njo povezana voda je tista, kateri se prilagaja 
razvoj območja. Kmetijstvo, pozidava in ostala infrastruktura 
upoštevajo naravne cikle tega kraškega polja. Temu sledijo 
tudi rastlinske in živalske vrste, ki so si tu poiskale svoj bivalni 
prostor.

Z aktivno udeležbo upravljavca Krajinskega parka Radensko 
polje želimo omogočiti še naprej trajnostni in sonaravni razvoj 
območja s poudarkom na sobivanju človeka in narave. Naloga 
upravljavca je, da pomaga iskati rešitve, ki bodo sprejemljive 

Organizacijska enota Krajinskega parka Radensko polje deluje v okviru 
Zavoda za turizem in promocijo Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje.

Dobite nas na telefonski številki:  
08 20 07 156

info@radenskopolje.si  |  www.radenskopolje.si
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Odpadne nagrobne sveče

Slovenci smo v svetovnem vrhu po 
številu prižganih plastičnih sveč na pre-
bivalca. Ko jih odvržemo, povzročimo 
veliko obremenitev za okolje. Na po-
kopališčih občani odpadne nagrobne 
sveče sedaj odvržete ločeno v za to na-
menjen zabojnik. Nato jih, kot izvajalec 
javne službe, odpeljemo v skladišče lo-
čeno zbranih frakcij. Od tu jih oddamo 
shemam, ki sveče preusmerijo do podje-
tij, ki se ukvarjajo z njihovo reciklažo. 

Ob prazniku, ko se spomnimo umrlih, 
se količina odpadnih nagrobnih sveč še 
poveča. Veliko bolj prijazne do okolja so 
alternativne sveče, ki so brez ohišja ali v 
steklenem ohišju. Za razliko od umetnih 
mas se steklo lahko reciklira v neskonč-
nost. 

Javno komunalno podjetje Grosuplje 
Vas vabi, da v letošnjem novembru po-
sežete po svečah, ki so okolju bolj prija-
zne, položite kamen z mislijo ali na grob 

prinesite cvetje, ki je biološko razgradljiv 
odpadek, ter ga nato odvrzite v zabojnik 
za biološke odpadke. Morda bo gesto 
opazil še kdo in se bo tradicija prižiga-
nja plastičnih sveč umaknila okolju bolj 
sprejemljivim navadam. 

Misli modro, delaj zeleno!
Anita Zore

Dan Tabora in pogled v srednji vek

Slabo vreme nas je sicer pregnalo iz 
prelepe narave na taborskem griču v 
dvorano zadružnega doma, a to nam ni 
vzelo dobre volje. Glavna zvezda tokra-
tnega dogodka Dan Tabora, ki ga orga-
nizira Turistično društvo Tabor – Št. Jurij, 
je bila Druščina Zlate ostroge – Društvo 
ljubiteljev srednjega veka. Povedali in 
tudi pokazali so, kako je bilo na Sloven-
skem v 15. stoletju. Prikazati ljudem čim 
bolj živo sliko tega obdobja, ki jo gradijo 
na virih iz tistega časa, je namreč njihovo 
glavno vodilo. Da o obravnavanem ob-
dobju vedo res veliko, priča dejstvo, da 
nobeno vprašanje obiskovalcev ni ostalo 
neodgovorjeno. Poleg oblačil, viteške in 
kovaške opreme tistega časa so predsta-
vili tudi vrsto iger, ki so jih ljudje nekoč 
igrali. Najbolj korajžni so se v igrah po-
merili, drugi pa so lahko oblekli srednje-
veška oblačila.

Prireditev sta popestrili mladi glasbe-
nici Iva in Maja Režek s svojim petjem in 
igranjem. Odpete viže mogoče niso se-
gle prav do srednjega veka, kljub temu 
pa so nas ponesle v preteklost in podale 

lep prikaz tega dela slovenske kulturne 
dediščine. 

Na prireditvi, ki jo je povezovala Bar-
bara Režek, je spregovoril predsednik 
Turističnega društva Tabor–Št. Jurij Ja-
nez Kozlevčar, ki je zbranim povedal, da 
bo odslej oziroma v bližnji prihodnosti 
obisk našega protiturškega tabora še 
prijetnejši. Ob taborskem obzidju sta 

bili namreč nameščeni lični klopci, ki 
utrujenim obiskovalcem nudita počitek 
z lepim razgledom. Druga novica pa je 
ta, da bo dotrajan skedenj ob pobočju 
taborskega griča v kratkem dobil novo 
podobo in funkcionalnost, saj njegova 
obnova poteka zelo hitro.

Mojca  Zupančič, TD Tabor - Št. Jurij
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Več nas je, bolj je luštno in zdravo!

Verjetno ste že kdaj zjutraj pred Do-
mom starejših v Grosupljem opazili  sku-
pino ljudi, oblečenih v oranžne majice, ki 
vneto telovadi. To so člani Šole zdravja, 
trideset jih je, ki se vsako jutro zberejo 
ob 7.30 in pol ure vneto delajo vaje po 
metodi 1000 gibov, ki jo je »izumil« ru-
ski zdravnik dr. Nikolaj Grišin, ki že dolgo 
živi in dela v Sloveniji. Po njegovi metodi 
vsako jutro telovadijo v okoli sto sloven-
skih krajih. Vaje so namenjene razgiba-
nju celotnega telesa,  od glave do pete. 

Šola zdravja Grosuplje praznuje peto 
obletnico svojega delovanja. Prvič so 
telovadci »nastopili« 3. oktobra 2014. 
Najbolj zaslužen za to, da se vsako ju-
tro dobivamo, je naš predsednik Anton 
Rajh, ki skrbi za nas, nas spodbuja, ob-
vešča o vsem, kar moramo vedeti in je v 
resnici zelo predan gibanju. Sam je tudi 
strasten pohodnik in velikokrat se mu 

kdo iz skupine z veseljem pridruži na 
njegovih pohodniških potepanjih. Tone 
Rajh o svojih »varovancih« pravi, da so 
vsi po vrsti zmagovalci, saj zjutraj vsta-

nejo in pridejo na telovadbo. Dan, ki se 
začne na tak način, je zagotovo dober 
dan, pa pravijo vsi redni telovadci. Pa ni 
samo razgibavanje tisto, ki koristi člove-

Izvedba delavnice eko čistil v sklopu izvajanja programa
»Raziskujem, se učim, zato da lahko zdravo živim«

Javno komunalno podjetje Grosuplje je s projektom 
»Raziskujem, se učim, zato da lahko zdravo živim« uspešno 
kandidiralo na 2. javni poziv LAS, Sožitje med mestom in po-
deželjem za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije 
lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj (ESRR). V sklopu sofinanciranih aktivnosti je tudi 
izvedba brezplačne delavnice za vse občane na temo EKO 
ČISTIL. Več o sami delavnici si lahko preberete v spodnjem 
vabilu.

VSEBINA DELAVNICE
• spoznavanje osnovnih sestavin za izdelavo čistil
• aromaterapija v čistilih  
• rastline in druge naravne sestavine v čistilih 
• izdelava čistilnih encimov in njihova uporaba
• praktična izdelava čistila za steklene površine
• praktična izdelava čistila za sanitarno keramiko in druge 

keramične površine 
• praktična izdelava tabletk za pomivalni stroj
• praktična izdelava gel praška za pisano perilo 
• praktična izdelava pralnega praška za belo perilo
• praktična izdelava univerzalne polirne paste
• druga čistila: za lesene površine, preproge, madeže

KAJ PREJMETE:
• pisno gradivo 
• 6 lastnih izdelkov 
• prikaz postopka izdelave posameznega izdelka
• recepte in ideje za samostojno delo 
• priporočila in napotke za nakup surovin
• uporabno znanje za izdelavo lastnih čistil in za ustvarja-

nje lastnih receptov

LOKACIJA: Večnamenska učilnica na Čistilni napravi Grosu-
plje, Kosovelova cesta 15, 1290 Grosuplje (poleg podjetja 
OMAPLAST)
DATUM: Torek, 22. 10. 2019
URA: 17.00
ČASOVNI OKVIR: 3 ure
PRIJAVE: 041 376 609 ali nejc.vesel@jkpg.si  
(število mest je omejeno)

Delavnica je za vse udeležence brezplačna!

Vljudno  vabljeni!
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Zavod Pelikan - Karitas, Materinski dom Škofljica

ku, tudi druženje je pomembno. Vemo, 
da je največja nadloga starosti osamlje-
nost, ki velikokrat vodi v depresijo. Z 
nami pa človek ni nikoli sam. Vsako jutro 
se po telovadbi  družimo ob kavici ali 
čaju, lahko pa tudi samo ob vodi. Malo 
poklepetamo, si povemo kakšno težavo, 
ki nas žuli, in ta takoj postane manjša: 

delimo pa tudi naše lepe trenutke, ki po-
stanejo še lepši, ko jih ubesedimo.

Tale prispevek naj bo poleg infor-
macije tudi povabilo. Pridružite se nam, 
telovadite z nami! Začnite se družiti z 
nami.  Nič vas naj ne bo strah, da so vaje 
pretežke, saj telovadimo tako, kot zmo-
remo. Če boste vztrajali, boste opazili, da 

se vsak dan počutite bolje. Telo vam bo 
hvaležno, duša pa tudi. Pridite pred Dom 
starejših v Grosupljem, pocukajte naše-
ga predsednika Toneta za rokav, on vam 
bo dal vse potrebne informacije. Začne-
te lahko takoj, mi pa vas bomo veseli!

Alenka Cevc, foto: Šimen Zupančič

Zlati kotiček pod okriljem Društva upokojencev Grosuplje s pomočjo Uprave za varstvo pred sevanjem RS  
in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje

vabi vse zainteresirane na predstavitev vsebine z naslovom

Radon, naravna danost sevanja okolja in naše zdravje 
(smisel ukrepanja za zmanjševanje vplivov okolja za varovanje zdravje)

Predstavitev bo potekala  
v četrtek, 14. novembra 2019, od 17. ure dalje, v Družbenem domu, Taborska 1, Grosuplje

Kvaliteta bivalnega okolja kot osnovna skrb za zdravje je moto, slišan vsakodnevno z vseh strani. Ozaveščanje o škodljivih 
vplivih pri izvajanju različnih človekovih aktivnosti, ki zaradi neznanja lahko povzročijo nedovoljene škodljive obremenitve 
našega prostora, je pogosta tema raznih predavateljev. Sprejemanje ukrepov za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih 
vplivov na okolje je smoter programa varovanja okolja. Okolje je osnovni dejavnik, ki ima velik vpliv na zdravje posameznika. 
V človekovi naravi, poleg skrbi za lastno zdravje, obstaja tudi potreba po ugodnih bivalnih pogojih v povezavi s finančnimi 
zmožnostmi in želji po možnih prihrankih.

Da ne bi posameznik nezavedno škodoval svojemu zdravju, je smiselno, da spozna in razume naravne danosti, ki v okolju 
obstajajo.
Le tedaj bo zaradi skrbi za lastno zdravje sprejel ukrepe, ki bodo pomagali, da vplivi iz okolja, kot zatečene naravne danosti, 
ne bodo povzročali poslabšanja kvalitete pogojev bivanja.

S tem namenom bosta pooblaščena strokovnjaka Uprave za varstvo pred sevanji in Nacionalnega inštituta za javno zdrav-
je v brezplačnem predavanju vsem tistim, ki se boste udeležili srečanja, omogočila dodatno ozaveščanje o skrbi posamezni-
ka za lastno zdravje.   

Koordinatorka: Darja Divjak (031 510 011)

O nasilju nad starejšimi se vedno več 
govori in piše. Mednarodna mreža za 
preprečevanje nasilja nad starejšimi lju-
dmi, ustanovljena 1997 v Kanadi, je dala 
pobudo za svetovni dan osveščanja o 
nasilju nad starejšimi, ki ga praznujemo 
vsako leto 15. junija. Tudi Državni zbor 
Republike Slovenije vsako leto pripravi 
posvet. Na Ministrstvu za delo, družino 
in enake možnosti so nas že pred več kot 
petimi leti prosili, da bi Materinski dom 
na Škofljici namenili starejšim ženskam, 
ker je lokacija zanje zelo ugodna.

Ker je Karitas že v preteklosti dajal 

pobude in odpiral ustanove za tiste, ki 
so potrebovali pomoč, je potrebno tudi 
tem ženskam ponuditi nekaj konkretne-
ga. To pomeni, umik iz domačega okolja, 
če ni možna druga oblika pomoči. Glede 
na to, da so se v 30. letih odprli materin-
ski domovi po vsej Sloveniji, Materinski 
dom na Škofljici nudi možnost bivanja s 
prilagojenim programom tudi starejšim 
ženskam.

Izkušnje kažejo, da so starejši na-
vadno slabše informirani o možnosti 
pomoči v primeru doživljanja nasilja, 
pogosto so izolirani, sram jih je, čutijo 

se ponižani in zato o svoji izkušnji težko 
spregovorijo. Zato je to besedilo name-
njeno tudi vam, ki lahko spregovorite v 
njihovem imenu, nas pokličete ali nam 
pošljete elektronsko pošto. Vabimo vas, 
da se obrnete na nas in skupaj poiščemo 
rešitev. 

 Vodja Materinskega doma Lidija Jerebic

KONTAKT:  
Materinski dom, Gumnišče 5, Škofljica 
(telefon 01/366 77 21 ali elektronski 
naslov: materinski.dom@karitas.si)
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September v vrtcu Pika

Evropski dan jezikov na OŠ Brinje Grosuplje

September je mesec, ki je vsaj za veči-
no družin stresen. Čas, ko se brezskrbno 
poletje konča in se prične novo šolsko, 
vrtčevsko leto. Vse skupaj je toliko bolj 
čustveno, če je otrok v vrtec vključen 
prvič, ali pa zgolj menja skupino, vrtec. 
Spremembe so včasih težke. Tako ne-
kako se je pričel naš letošnji septem-
ber. Polni pričakovanj smo vstopili vanj. 
Vzgojiteljice smo se odločile, da pri otro-
cih krepimo občutek pripadnosti in po-
vezanosti. Otroci vseh treh skupin so se 

med seboj spoznavali, odkrivali skupne 
interese.  Ideja o izletu v živalski vrt pa se 
je porodila spontano. Navdušenje otrok, 
da gremo vsi, je bilo tisto, ki nas je gnalo, 
da smo sam izlet organizirale in izvedle. 
Teden prej so otroci odštevali dneve, se 
o izletu pogovarjali, načrtovali, kaj vse si 
bodo ogledali in koga bodo vzeli s seboj. 
Malce nam jo je skoraj zagodlo vreme, 
a na koncu je z oblačnega jutra posijalo 
sonce in naredil se je lep, topel dan. Z 
otroki smo si ogledali živali. Sedaj vemo, 

kako izgleda ris, našli smo tudi sovice, po 
katerih smo poimenovani. Le lisičk ni-
smo videli, saj jih v živalskem vrtu ni več. 
S pozitivnimi vtisi prvega skupnega izle-
ta smo uvajalni mesec uspešno zaključili. 
Vse tri skupine smo se med seboj zelo 
povezale in že načrtujemo naslednje 
skupne izlete, tokrat v obliki pohoda po 
Šmarju - Sapu.

Tina Kocman, Nuša Erjavec

Več jezikov znaš, več veljaš. Ta prego-
vor poznamo vsi. Ko si starejši, ga bolje 
razumeš, mlajši pa ga že zelo zgodaj do-
življajo kot nekaj vsakdanjega, saj se tuji 
jeziki v tem vedno bolj multikulturnem 
prostoru ves čas vrtijo okoli nas. Da na 

naši šoli jezikom dajemo velik pomen, 
zagotovo dokazujejo tudi naši mednaro-
dni projekti. Letos so kar trije – spet po-
teka izmenjava s Francijo, učenci bodo 
sodelovali v Erasmus projektu KA2 M@
kers, učitelji pa se bomo izobraževali v 

Erasmus projektu KA1. 
V petek, 27. septembra, pa smo poskr-

beli, da se je jezikovno »dogajalo« skoraj 
vsem na šoli in govorilo se je res v števil-
nih jezikih. Učencem 7., 8. in 9. razreda 
smo pripravili dan dejavnosti na temo 
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»jeziki«. Pripravili smo pravo jezikovno 
tržnico, kjer so se predstavili slovanski, 
romanski in germanski jeziki, pobliže pa 
smo spoznali še en jezik – znakovni jezik, 
jezik gluhih in naglušnih. Ravno ta se je 
izkazal kot najbolj zanimiv za naše učen-
ce, saj je bila večini ta znakovna govorica 
nekaj popolnoma novega. 

Na šoli smo gostili kar 15 zunanjih 
sodelavcev in naj se na tem mestu tudi 
javno zahvalimo Goethe Inštitutu, Fran-
coskemu inštitutu ter Filozofski fakulteti 
Ljubljana, ki je k nam poslala kar ekipo 
10 študentov slavistike. Vsi so se prija-
zno odzvali našemu vabilu, pripravili so 

zanimive in zelo raznolike delavnice, na 
koncu pa smo še izmenjali izkušnje ob 
dobrem kosilu iz naše brinjske kuhinje. 

Potekalo je res mnogo različnih de-
lavnic (znakovni jezik, nemščina, franco-
ščina, španščina, angleščina, kitajščina, 
hrvaščina, srbščina, makedonščina, če-
ščina, slovaščina, poljščina, albanščina, 
recepti tujih kultur, možganska telovad-
ba), med katerimi so krožili naši učenci 
in tudi učitelji. Lahko so si ogledali jezi-
kovno tržnico in reševali kviz o različnih 
jezikih, neznane besede pa spretno iskali 
po svetovnem spletu. 

Septembra smo razpisali natečaj za 

šolski LOGO DNEVA JEZIKOV in naši 
otroci so se ponovno izkazali kot zelo 
ustvarjalni. Kar nekaj jih je sodelovalo s 
svojimi prispevki in komisija je kar težko 
izbrala, kateri bi bil najboljši, vsi sodelu-
joči pa so bili nagrajeni. 

Take raznolikosti jezikov pri nas ni 
vsak dan in izkušnja je bila za vse zelo 
dragocena. Uživali so učenci, pa tudi uči-
telji, ki smo videli, da je tak način učenja 
nekaj, kar vsi potrebujemo in kar nas vse 
zelo bogati. 

Sabina Kavšek, OŠ Brinje Grosuplje

Mednarodna folklorna prireditev v Grosupljem

V petek, 20. septembra 2019, v nabito 
polni avli OŠ Louisa Adamiča Grosuplje 
je bil "Mednarodni folklorni večer 2019", 
ki ga je omogočila Folklorna skupina Kul-
turnega društva sv. Mihaela Grosuplje 
po trimesečnih pripravah.

Številčne zasedbe gostujočih folklor-
nih skupin iz Srbije, Moldavije in Ukrajine 
so se predstavile s svojo bogato kostu-
mografsko in zelo živahno ter zahtevno 
plesno vsebino. Gledalce so tako animi-
rali, da so jih nenehno nagrajevali s plo-
skanjem. Tudi domača folklorna skupina 
je še posebno požela velik aplavz publi-
ke. Dveurna prireditev je navzočim mini-
la prehitro, zato bomo hvaležni publiki 
in donatorjem tudi v prihodnje pripravili 
podobne kulturne dogodke.  

Večerne prireditve so se udeležili 
sekretarka veleposlaništva Ukrajine iz 

Ljubljane gospa Oleksandra Yanushe-
vska in gospa Olga Moroz, vodja ukra-
jinskega kulturnega centra  v Ljubljani, 
ter gospod Yuriy Voynarovskyy, direktor 
mednarodne ukrajinske sekcije C.I.O.F.F, 
gospa Janja Ravnikar, predsednica slo-
venske sekcije C.I.O.F.F, in gospod Bruno 
Ravnikar, starosta strokovne literature 
na področju folklore in plesnega izraža-
nja. Prav tako so bili na prireditvi navzoči 
direktor ŠentFolka Tim Kastrevc s sode-
lavci iz KD Vidovo iz Šentvida pri Stični. 
Gospa Anica Volkar je odlično poskrbela 
za povezovanje prireditve in napovedi 
programskih vsebin. 

Našo kulturno prireditev so omogo-
čili in podprli: Občina Grosuplje, Akra-
povič, d. d., Avtotransporti Kastelec, s. 
p., Komunalne gradnje, VARPO, d. o. o.,  
Javno komunalno podjetje Grosuplje, 

Partnergraf Grosuplje, SMTours, d. o. o., 
Boljka Janez, Gostišče Krpan, Cvetličarna 
Zvonček, Frida Bijec, s. p., DON DON, d. 
o. o., ZKD Grosuplje, HI – PO, d. o. o., Pu-
šlar Milan, s. p., Markelj, d. o. o., Društvo 
podeželskih žena  Sončnica, Klimatizaci-
ja Štrubelj, d. o. o., EKO – PRETOK, Adles 
nepremičnine, oddajanje nepremičnin, 
d. o. o., Refaktor razvoj informacijskih sis-
temov in svetovanje, d. o. o. Brane Petro-
vič je vrhunsko posnel celotni program 
in ga že drugi dan pripravil za ogled na 
Youtube (Branepet/youtube).   

Veseli in hvaležni smo vsem, ki so 
omogočili in izvedli prireditev, prav po-
sebno pa našim folklornikom in jim za 
uspeh čestitamo. 

Kulturno društvo sv. Mihaela Grosuplje
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Razstava Iva Frbežarja Drznost vrvohodca

V ponedeljek, 9. septembra 2019, so v 
galeriji Inštituta »Jožef Stefan« v Ljublja-
ni odprli razstavo fotografij Iva Frbežarja 
ob njegovi sedemdesetletnici. Razstavo 
so naslovili Drznost vrvohodca. Avtor-
ja je predstavila pesnica in umetnostna 
kritičarka Tatjana Pregl Kobe in poveda-
la, da so Iva Frbežarja sprejeli v Društvo 
fotografov Ljubljana. 

Ivo Frbežar, ki ga bolj poznamo kot 
pesnika, je v mladosti vse svoje ustvar-
jalne napore usmeril v slikarstvo, a mu 
ni bilo dano, da bi se izšolal v profesio-
nalnega slikarja. K slikarstvu se je sicer 
še vračal, tudi kot ilustrator. Njegov 
vizualni predstavni svet je spet zaživel 
v fotografiji. Izkušnje iz slikarstva in 
grafičnega oblikovanja je vtkal v geo-
metrijsko izpopolnjene kompozicije, 
barvne kontraste, osvetlitev in teme, ki 
spominjajo na tihožitja in impresioni-

stične prizore iz narave.
V prijetnem okolju galerije smo si 

ogledali razstavljene fotografije po te-
matiki in po izbrani tehniki. Fotografa 
zanima struktura materialov, kot so les, 
kovina, zemlja, kopice snega, ki dobijo 
pod posebnim fotografovim pogledom 
človekolike podobe. Včasih za barvni 
kontrast ob naravne materiale nastavi 
raznobarvne sadeže, živobarvne liste in 
vejice. Na njegovih fotografijah je opazi-
ti odsotnost človeka, pogosto pa vidimo 
odslužene predmete in stroje.

»Zajet v objektiv in izoliran v svoji 
minljivi enkratnosti najnaključnejši iz-
med Frbežarjevih prizorov premore mi-
lino in poezijo haikuja,« je v brošuri ob 
razstavi zapisal likovni kritik in pesnik 
Jure Vuga. 

Marija Samec

Umetnostna zgodovinarka Tatjana 
Pregl Kobe, Ivo Frbežar in dr. Jure Vuga 

na otvoritvi Frbežarjeve razstave.

MATJAŽ STOPAR/ To sem jaz

V sredo, 4. septembra 2019 smo v Ga-
leriji Mestne knjižnice Grosuplje odprli 
razstavo Matjaža Stoparja z naslovom To 
sem jaz. Retrospektivna razstava pred-
stavlja izbrani del umetnikovega obse-
žnega opusa. Je pogled nazaj na ustvar-
jalno pot, ki se je začela v Robovi šoli pod 
mentorstvom slikarja Rajka Slapernika. 
Študij je umetnik nadaljeval na triletni 
Likovni večerni šoli na Akademiji za li-
kovno umetnost v Ljubljani pri profe-
sorjih Zoranu Didku in Marijanu Tršarju. 
Kasneje se je izpopolnjeval v kiparstvu 
pri kiparki Meti Kastelic.

Matjaž Stopar je ustanovitelj in član 
Likovnega društva 2002, kjer vodi tudi 
izobraževalne tečaje in likovne delavni-
ce. Od leta 2018 je državljan NSK. Leta 
2018 je ustanovil avtorski kolektiv Kunst-
kollektiv in prispeval idejno zasnovo za 
performans »Kaj pa tvoja vest«. Zadnja 
leta je likovno ustvarjanje njegova te-
meljna življenjska dejavnost. Živi in dela 
v Ljubljani. 

Celosten pogled na razstavo nam 
odkrije izredno pronicljivega umetni-
ka, katerega umetniški razvoj je usidran 
v sočasne umetnostne tokove, hkrati 
pa vseskozi ohranja lastno umetniško 
identiteto. Njegovo likovno izražanje 

temelji na poglobljenem razmisleku, 
v sebi nosi intelektualno noto, ki bo-
truje vsebinskim in likovnim učinkom. 
Njegova dela so izčiščena, prosta vsa-
kršne odvečnosti, sledijo minimalistični 
estetiki tako v barvi kot v obliki. Če je 
šel razvoj v moderni umetnosti v smeri 
razgrajevanja in abstrahiranja, se Ma-
tjaž Stopar obrača nazaj v zgodovino v 
obratno smer. Njegov pristop je sinteza 
osnovnih elementov, kot so črta, barvna 
lisa, geometrijska oblika, v realno for-
mo, figuro, portret … Ustvarjalni pro-

ces poteka sproščeno in spontano, kot 
jazzovske skladbe, katere ga spremljajo 
med slikanjem. V svojem bistvu je igra z 
minimalno količino likovnih sredstev, iz 
katere pa nastanejo tople in občutene 
podobe sveta in ljudi, ki ga obkrožajo. 
Naslov razstave To sem jaz je tako krov-
ni simbol umetnikovega raziskovanja 
svojega osebnega univerzuma in ozi-
ranje nazaj na uspešno umetniško pot. 

Darija Kovačič
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Iz Zveze kulturnih društev Grosuplje

NAPOVEDUJEMO...

Otroški abonma 2019/20

V letošnjem šolskem letu 2019/20 vam ponujamo abonmajsko obliko ogleda  petih predstav za otroke od 3. leta starosti 
dalje. Abonma ZKD Grosuplje organizira skupaj z VVZ kekec Grosuplje. Izvajalci bodo umetniki različnih priznanih lutkov-
nih gledališč. Vseh pet predstav si boste lahko ogledali  v Kulturnem domu Grosuplje, ob četrtkih, ob 17:00 ali 18:00 uri. 
Vpis abonmajev poteka do 22. oktobra. Kontakt: Zveza kulturnih društev Grosuplje, T:01/786 40 28, grosuplje@kultura.si, 
www.kultura.si. Vabljeni vsi otroci!

Izbor predstav:
• Gledališče MalihVelikih: SUPERBRINA
• Gledališče FRU – FRU: DIČI, DIČA
• Lutkovno gledališče Maribor: ŽOGICA MAROGICA
• Lutkovno gledališče Ljubljana: SOVICA OKA
• Andrej Rozman Roza: OSVEŽILNE RIMONADE

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

PETEK, 17.10., OB 19.30, KULTURNI DOM GROSUPLJE
PROFESOR KUZMAN MLAJŠI, monokomedija

Ste pripravljeni na najzabavnejše šale na temo šole?
 
Po prepolni dvorani v prejšnji sezoni se Uroš Kuzman ponovno vrača v Grosuplje. V  mo-
nokomediji Profesor Kuzman mlajši nas popelje na ekskurzijo po spominih na piflanje, 
plonkanje, pisanje in špricanje. Uroš, edini slovenski komik z doktoratom iz matematike, 
je v tej krohotanja in hihitanja polni blok uri profesor, ki smo si ga vsi vedno želeli: spro-
ščen, duhovit in ga bolj kot golo predavanje zanima to, da iz nas izvleče največ - smeha. 

ČETRTEK, 24. 10, OB 17.00 IN 18.00 URI, KULTURNI DOM GROSUPLJE
OTROŠKI ABONMA, Gledališče MalihVelikih: SUPERBRINA

Deklica Brina zna brati, pisati, šteti in tudi zelo rada računa. Še raje pa se igra s svojim 
mačkom Zdenkom. Zakaj pa je Brina super? Kaj je njena super moč? Da leti kot Super-
man? Da premetava skale kot Peter Klepec? Ne, ne ...
Igrano-lutkovni muzikal je delno interaktivne narave, saj se otrokom zastavljajo tudi 
neposredna vprašanja, na katera odgovarjajo, v glasbenih delih pa se otroci pridružijo 
s petjem in ploskanjem. Vse to je podprto z veliko situacijskega humorja in prvinami 
pripovedništva.

Za abonma in izven.

ČETRTEK, 7. 11., ob 19.30, KULTURNI DOM GROSUPLJE
Špas teater: KRIZA SREDNJIH LET, komedija

Želeli smo še, zdaj pa nas bo zadela: KRIZA SREDNJIH LET
Po uspešnici Moška copata, ki je presegla kar nekaj rekordov, na gledališke odre prihaja nova 
avtobiografska komedija Ranka Babića: Kriza srednjih let. 
Kriza srednjih let je hujša od pubertete! Stvari žal ne gredo več navzgor, ampak obratno!
V predstavi bo Ranko z občinstvom zaupno delil izkušnje o tem, kako se sooča s krizo srednjih 
let, ki prej ali slej doleti vsakega moškega. In kako ta, hočeš-nočeš, vpliva na odnose z boljšo 
polovico.
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PETEK, 15. 11., OB 20.00, KULTURNI DOM GROSUPLJE
VID VALIČ: SEKS PO SLOVENSKO

Seks je nekaj, kar povezuje vse ljudi. Zaradi seksa obstajamo. Vendar je zanimivo, da 
vsak narod gleda na seks malce drugače. Kako seksamo pa Slovenci in Slovenke?
Vid Valič v svoji novi predstavi z naslovom »Seks po slovensko« govori o svojih sek-
sualnih in aseksualnih anekdotah, ki jih je bilo za nekatere malo, za druge veliko, spet 
za tretje pa tam tam. Obenem pa pogleda na seks tudi bolj na široko. Kakšen je vpliv 
seksa na slovensko družbo, gospodarstvo, politiko in naše vsakdanje življenje … 
Lepo vabljeni na avtorsko komedijo »Seks po slovensko«! Obenem pa hvala, ker pri-
hajate.

ČETRTEK, 21. 11., OB 17.00 IN 18.00, KULTURNI DOM GROSUPLJE
OTROŠKI ABONMA: Gledališče FRU – FRU: DIČI DIČA

V svoji sobi je deklica. Osamljeno se prestopa po sobi, dokler ne zagleda zelene vrvi-
ce, ki visi iz njenega zabojčka za igrače. In na koncu vrvice je privezan majhen lesen 
konjič. Kar naenkrat se konjiček začne gugati sam od sebe, zelena vrvica pa na steni 
izrisuje neznano, čarobno pokrajino. Deklica najde vedno nove predmete in igrače, ki 
oživijo v črtni risbi sveta na steni.
Predstava je kolaž otroške poezije Otona Župančiča v sodobni in sveži glasbeni pre-
obleki. Vsak izmed koščkov kolaža s svojo zgodbo in likovno podobo, ki temelji na 
otroških risbah, pričara celostno gledališko izkušnjo za najmlajše.

Mladinski svet Grosuplje na obisku pri županu dr. Petru 
Verliču - predstavitev novega vodstva in kreativno obarvanih 
prihajajočih projektov

Po zaključku vročega poletja in dopu-
stniškega razpoloženja smo člani Mla-
dinskega sveta Grosuplje (MSG) aktivno 
pričeli z uresničevanjem ciljev in realiza-
cijo programa, ki smo si ga zastavili do 
konca leta 2019. Tako smo se še pred 
začetkom šolskega leta lotili našega 
prvega projekta, in sicer ogleda zuna-
njih športnih površin, s katerim bomo 
nadaljevali tudi v jesenskih mesecih. 
Prav tako smo dobili priložnost, da smo 
se predstavili na festivalu Grosuplje v 
jeseni, v pripravi pa je tudi že naslednji 
projekt »Treningi starševstva za mlade 
družine - Neverjetna leta«.

Glavna tematika našega delovanja je 
izboljšanje delovanja in participacije na 
področju mladih v občini Grosuplje, zato 
smo še posebej veseli, da sta nas v svo-
jih prostorih v ponedeljek, 16. 9. 2019, 
prijazno sprejela tudi župan dr. Peter 
Verlič in direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar, mi pa smo njima imeli 
priložnost predstaviti naš program dela 
in projekte, ki jih načrtujemo.

MSG je namreč krovna mladinska or-

ganizacija, ki je ustanovljena po Zakonu 
o mladinskih svetih, in združuje mla-
dinske organizacije v Grosupljem ter je 
hkrati nosilec mladinskega dela in mla-
dinskih politik v Občini Grosuplje. Naše 
prioritete so povezovanje mladinskih or-
ganizacij, promocija mladinskega orga-
niziranja v občini ter sooblikovanje mla-
dinskih politik. Ključna vez med vsemi in 
ena izmed pomembnejših pa je ravno 

sodelovanje z Občino Grosuplje, seveda 
v zadevah, ki se tičejo mladih.

Župan in direktor občinske uprave 
sta se dobro odzvala na naše pozitivne 
spodbude, to pa je za zastopanje inte-
resov mladih ter za uresničevanje idej 
in potreb mladih v naši občini zelo po-
membno.

Tjaša Pleško, Mladinski svet Grosuplje
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Mladinski svet Grosuplje v novi sestavi že pričel s prvimi 
aktivnostmi - projekt Zunanje športne površine

Gozdna pedagogika v Evropi, Sloveniji in v Grosupljem

V soboto, 31. avgusta 2019, smo člani 
Mladinskega sveta Grosuplje (MSG) pri-
čeli s projektom Zunanje športne povr-
šine, katerega cilj je spodbujanje aktivne 
participacije mladih pri ohranjanju in 
vzdrževanju urejenih/uporabnih zuna-
njih športnih površin v naši občini, ki 
bodo s pričetkom novega šolskega leta 
zagotovo še bolje obiskane. 

Zunanje športne površine so tiste, ki 
tako v dnevnem, kot tudi v večernem 
času omogočajo mladim družabno 
življenje, glavna naloga MSG pa je za-
stopanje interesov mladih ter trud za 
uresničevanje idej in potreb mladih v lo-
kalni skupnosti. S tem projektom želimo 
spodbujati tako razvoj socialnih spretno-
sti kot tudi aktivno preživljanje prostega 
časa, ki je pomembno za zdravo in kvali-
tetno življenje mladih v naši občini.

V naselju Grosuplje in Šmarje-Sap 
smo si ogledali zunanje športne povr-
šine pri Osnovni šoli Louisa Adamiča 

Grosuplje na Tovarniški cesti in Osnovni 
šoli Šmarje-Sap, ki so dostopne mladim 
ter hkrati naredili popis, s katerim želi-
mo spodbuditi ohranjanje, vzdrževanje, 
odpravo morebitnih pomanjkljivosti in 
nadaljnje prizadevanje po ureditvi. 

V Šmarju - Sapu nas je lepo sprejel 
tudi predsednik Krajevne skupnosti 
Šmarje - Sap Janez Pintar, ki je povedal, 
da se je v zadnjih letih veliko naredilo na 
tem področju, kar je med drugim rezul-
tat dobrega sodelovanja med občino, 
krajevnimi skupnostmi in šolami.

Z ogledi smo nadaljevali v torek, 25. 
septembra 2019, in obiskali še štiri igri-
šča v občini Grosuplje, ki so dostopna 
otrokom, mladim ter tudi starejšim ob-
čanom. V Krajevni skupnosti Spodnja 
Slivnica smo obiskali novo zgrajen Špor-
tno-rekreacijski park Zavrh, ki je velika 
pridobitev za tamkajšnje krajane in osta-
le prebivalce. Pri ogledu se nam je prija-
zno pridružil predsednik krajevne sku-

pnosti Alojz Bavdek, ki nam je povedal, 
da je igrišče že zelo dobro obiskan kraj, 
kjer se stari starši igrajo s svojimi vnuki in 
družijo mladi - kraj, kjer se srečujejo vse 
generacije. Igrišče se nahaja na svežem 
zraku sredi lepe in mirne narave. Želja po 
nadaljnjem razvoju je, da bi postal Zavrh 
športni park v naravi in vstopna točka 
v Krajinski park Radensko polje, zato si 
bodo še naprej skozi dobro sodelovanje 
z občino prizadevali za širjenje. 

Ogledali smo si tudi igrišče pri OŠ 
Št. Jurij, v centru Grosupljega pa smo 
si ogledali tudi športne površine pri 
Osnovni šoli Brinje in Osnovni šoli Louisa 
Adamiča Grosuplje na Adamičevi cesti, 
kjer je bilo začutiti živahen in vesel duh, 
še posebej lepo pa je bilo videti otroke 
in ostalo mladino, kako uživajo na pro-
stem.

Tjaša Pleško, Mladinski svet Grosuplje

Septembra smo v Radljah ob Dravi 
praznovali 30 let delovanja organizacije 
Pro Silva. Pro Silva je organizacija, ki se 
zavzema za sonaravno gospodarjenje z 
gozdovi, države članice pa prihajajo iz 
cele Evrope. Tudi Slovenija je, kot država 
z dolgo tradicijo sonaravnega gospodar-
jenja z gozdovi, članica tega združenja. 
V Sloveniji pri gospodarjenju z gozdo-
vi, poleg proizvodne, upoštevamo tudi 
ostale funkcije gozdov, tudi izobraževal-
no. Zato je bila na otvoritvi jubilejnega 

dogodka Pro Silva predstavljena gozdna 
pedagogika kot del okoljske vzgoje, ki jo 
izvajamo v Sloveniji. 

Gozdna pedagogika se v Sloveniji hi-
tro razvija. Na tem področju smo dejav-
ni približno 10 let. Potreba po okoljski 
vzgoji ter po aktivnostih v naravi se iz 
leta v leto povečuje. V Sloveniji je na tem 
področju aktivnih kar nekaj organizacij: 
Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski 
inštitut Slovenije, Inštitut za gozdno pe-
dagogiko in različne neprofitne organi-

Člani MSG s predsednikom KS Spodnja Slivnica Alojzom Bavdkom Člani MSG s predsednikom KS Šmarje - Sap Janezom Pintarjem
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zacije, kamor spada tudi društvo Preplet 
iz Grosupljega.

Društvo Preplet pri izvajanju goz-
dne pedagogike sledi načelom skupne 
Evropske strategije o gozdni pedagogi-
ki. Otrokom želimo podati znanje o nara-
vi in gozdu, prav tako znanje o življenju 

na zanimiv in zabaven način. Na način, ki 
je prilagojen vsakemu otroku posebej. 
Ker naše aktivnosti potekajo v gozdu, in 
to v vsakem vremenu, je vse skupaj še 
bolj zabavno.

Tudi to šolsko leto organiziramo Goz-
dne raziskovalnice na Koščakovem 

hribu, kjer bomo celo leto raziskovali 
gozd in življenje v njem. Raziskoval-
nice potekajo vsako sredo, od 16.00–
18.00. Več informacij in prijave najdete 
na spletni strani www.preplet.org/pro-
jekti/gr2019/.

Kristina Sever

110 let Čebelarskega društva Grosuplje

V soboto, 21. septembra 2019, je 
v dvorani Družbenega doma Grosu-
plje potekalo slovesno praznovanje ob 
110-letnici Čebelarskega društva Gro-
suplje. Predsedniku Andreju Trontlju 
ter številnim članicam in članom Čebe-
larskega društva Grosuplje, ljubiteljem 
čebel, narave, zdravega okolja in sloven-
stva, so se na slovesnem praznovanju 
pridružili tudi gostje: predsednik Čebe-
larske zveze Slovenije Boštjan Noč, pod-
predsednik Čebelarske zveze Slovenije 
Marko Alauf, predsednik Regijske čebe-
larske zveze Petra Pavla Glavarja Anton 
Koželj, direktorica zavoda Prijetno do-
mače Maja Lampret ter predstavniki so-
sednjih čebelarskih društev: Krka in Za-
gradec, Stična, Škofljica, Ig, Dobrepolje, 
Straža-Dolenjske  Toplice in Trebnje.

Slovesnost je naznanila čebelarska hi-
mna, zbrane pa je nato nagovoril pred-
sednik Čebelarskega društva Grosuplje 
Andrej Trontelj.

Dejal je, da se je v vseh teh letih za-
menjalo kar nekaj generacij čebelarjev, 
število članov pa se je nekoliko poveča-
lo. Danes se sicer živi drugače kot nekoč, 
saj so se ljudje včasih veliko več družili 
med seboj. Da bi to druženje čebelarjev, 
ki so jim skupna nit marljive čebelje dru-
žine, spodbudili tudi v novejšem času, 
so leta 1979 zgradili čebelarski dom na 
Spodnjem Blatu. Ta letos praznuje svo-
jih častitljivih 40 let. Dom, na katerega 

so zelo ponosni, saj predstavlja kulturni 
spomenik slovenskega čebelarstva, pri-
hodnje leto dobi novo ostrešje. V pritli-
čju doma je bar Čebelica, ki je primeren 
za prijetno druženje v lepi naravi in kjer 
si obiskovalci lahko ogledajo obnovlje-
no teriško jamo, ki se je še v prejšnjem 
stoletju uporabljala za predelavo lanu v 
predivo in za sušenje sadja. 

Društvo  šteje 115 članov. V spomla-
danskem času organizirajo čistilno akci-
jo, s katero poskrbijo, da ostane dom lep 
in čist. Redno sodelujejo na prireditvah 
in dogodkih, kot so Grosuplje v jeseni, 
Ekotržnica, Tradicionalni slovenski zaj-
trk. Vsako drugo nedeljo v mesecu de-
cembru v grosupeljski župnijski cerkvi 

organizirajo Ambroževo mašo za vse po-
kojne čebelarje, letos tudi za njihovega 
dolgoletnega predsednika Janeza Žni-
daršiča. V okviru društva prav tako orga-
nizirajo strokovna predavanja, nakupe 
sladkorja, čebelarske izlete in strokovne 
posvete. Na martinovo imajo tradicio-
nalno Martinovo sejo, ki je namenjena 
tudi praznovanju njihovih članov, ki so 
dopolnili jubilejnih 70, 80 ali več let. 

S prapori obeležujejo pomembne do-
godke ter dobro sodelujejo s sosednjimi 
društvi, z Regijsko čebelarsko zvezo Pe-
tra Pavla Glavarja ter z njihovo krovno 
organizacijo, Čebelarsko zvezo Sloveni-
je. Pohvalijo pa se lahko tudi s svojo sple-
tno stranjo http://cdgrosuplje.si/. 



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Oktober 2019 39Društva

Predsednik Andrej Trontelj pa se je 
ob tej priložnosti spomnil tudi ustanov-
nega člana Franca Košaka, kateremu v 
čast podeljujejo bronasta, srebrna in 
zlata odličja. Kot je povedal, je bil uspe-
šen velečebelar, ki je trgoval širom Evro-
pe s čebelami in čebeljimi pridelki. Na 
njegovem posestvu, na katerem je tudi 
današnja mestna knjižnica, so potekali 
čebelarski tabori. Tja so prihajali čebe-
larji in čebelarke iz ožje in širše okolice 
na izobraževanje, trgovanje in druženje. 
Dejavnosti, ki jih ima društvo danes, pa 
so na nek način tudi poklon njihovim 
prednikom, hkrati z njimi nadaljujejo če-
belarsko tradicijo, na katero smo lahko 
vsi ponosni. Svoj govor je sklenil z bese-
dama: »Naj medi«.

»Naj medi« so Čebelarskemu društvu 
Grosuplje ob 110. obletnici čestitali tudi 
predsednik Regijske čebelarske zveze 
Petra Pavla Glavarja Anton Koželj ter 
podpredsednik in predsednik Čebelar-

ske zveze Slovenije Marko Alauf in Bo-
štjan Noč, ki sta tudi poudarila pomen 
slovenskih čebelarjev v svetu in Čebelar-
skemu društvu Grosuplje ob praznova-
nju 110. obletnice podelila častno diplo-
mo Čebelarske zveze Slovenije.

Predsednik pobratenega Čebelarske-
ga društva Straža–Dolenjske Toplice pa 
je Čebelarskemu društvu Grosuplje po-
daril spominsko sliko njihovega čebelar-
skega doma Podstenice.

Slovesno praznovanje so s pesmijo, 
glasbo in plesom obogatili Ženski pev-
ski zbor Biser, Folklorna skupina KD sv. 
Mihaela Grosuplje ter učenki Glasbene 
šole Grosuplje Eva Čresnar in Katarina 
Zorec, pod mentorstvom prof. Polone 
Kopač Trontelj. Ob tej priložnosti pa so 
bila podeljena tudi priznanja zaslužnim 
čebelarjem.

Prireditev je povezoval David Kaste-
lec. In naj zaključimo z eno izmed števil-
nih lepih misli, ki so nas spremljale skozi 

celotno prireditev: »Čebelarstvo je v Slo-
veniji tradicionalna gospodarska dejav-
nost. Slovenci smo narod čebelarjev. Ure-
jeni slovenski čebelnjaki, posajeni po naši 
deželi, predstavljajo spoštovanja vreden 
odnos čebelarjev do naše marljive kranjske 
čebele, ki je po razširjenosti druga v svetu 
in vodilna v Evropi. V tujini smo znani kot 
dežela odličnih čebelarjev, tuji obiskovalci 
pa so največkrat očarani nad lepo urejeni-
mi čebelnjaki, saj takšnih ni mogoče videti 
nikjer drugje po svetu. Drobna, plemeni-
ta kranjska čebela od nekdaj predstavlja 
simbol marljivosti, od njene dejavnosti v 
naravi pa je še kako odvisno naše življenje. 
Zakoni, ki veljajo v čebeljih družinah, so 
lahko zgled za vse nas. Spoštovanje, pripa-
dnost, odgovornost do lastnih in skupnih 
nalog so temelji za njihovo preživetje. In so 
temelji za preživetje narave. Prej ko bomo 
to spoznali tudi ljudje, večja je možnost, da 
rešimo ta naš svet.« 

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Motivacijski september in oktobrska priprava na spektakularni 
november

September je bil tudi v Študentskem 
klubu GROŠ zelo pester. V okviru festi-
vala Grosuplje v jeseni smo tudi letos 
organizirali enega naših večjih projek-
tov, GROŠ na ulici. Za dobro glasbo so 
poskrbele skupine Rivertone, Excentral, 
Crazy Neighbours in Ice on Fire in ta dan 
prijetno popestrile. Upamo, da ste se do-
godka udeležili in zaplesali z nami!

Poleg začetka novega šolskega oz. 
študijskega leta so se v septembru od-
vijali še številni drugi zanimivi dogodki, 
kot na primer GROŠ-ev izlet v Gardaland 
in motivacijski vikend za člane kluba. 
Med  omenjenim vikendom smo akti-

visti organizirali in pripravljali dogodke 
za vnaprej, poleg tega pa smo se preko 
zabavnih aktivnosti in družabnih iger še 
bolj povezali in utrdili naša prijateljstva.

Vas zanima, čemu smo se med moti-
vacijskim vikendom najbolj posvetili?

Osredotočili smo se predvsem na 
koncert ob 20. obletnici Študentskega 
kluba GROŠ, na katerem bodo nastopile 
sijajne glasbene skupine S.A.R.S., MI2 in 
Lumberjack. Upamo, da ste si za soboto, 
9. 11., že sprostili svoj urnik, kajti obeta 
se nam pravi glasbeni spektakel! Do-
godek bo potekal za gasilskim domom 
v Grosupljem, ob 20.00 uri. Člani lahko 

svoje karte kupite na naših uradnih urah, 
nečlani pa na spletni strani www.moje-
karte.si ali na bencinskih servisih Petrol 
in OMV. Trenutna cena članske karte je 
5 €, nečlanske pa 10 €, vendar pohitite, 
saj se bodo pred dogodkom podraži-
le! Groševci že delamo s polno paro in 
komaj čakamo na koncert, vas pa lepo 
vabimo, da si priskrbite svojo karto in se 
nam pridružite!

September pa je letos minil tudi v 
protestnem duhu. 27. 9. smo se Groševci 
skupaj odpravili na ulice Ljubljane, kjer 
smo z  ostalimi protestniki vladi zopet 
skušali dopovedati, da NI planeta B! Kot 
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člani kluba se zavedamo, kako pomemb-
ni za doseganje ciljev sta složnost in so-
delovanje,  zato poskušamo takšno držo 
razširiti med mlade in doseči konkretne 
spremembe. Podnebne spremembe so 
grožnja vsem nam; pred njimi ne more-
mo zbežati ali se skriti. Ukrepati moramo 

zdaj, preden bo prepozno! Priborimo si 
prihodnost nazaj!

Z novim šolskim oz. študijskim letom 
pa vas želimo spomniti, da se morate po-
novno vpisati v naš klub oz.  podaljšati 
svoj status člana. Če ne veste točno, kako 
bi to storili, vas čakajo navodila za vpis 

na naši Facebook in spletni strani.
Več informacij o prihajajočih dogod-

kih lahko dobite na GROŠ-evih uradnih 
urah, ob ponedeljkih, sredah in petkih, 
od 18.00 do 20.00, preko spleta na na-
šem uradnem Facebook profilu ali na 
spletni strani www.klub-gros.com.

Groševcu ni nikoli dolgčas!

Neža Androjna, ŠK GROŠ

18. meddruštveno tekmovanje »Napad na rdečega petelina«

Na Velikem Mlačevem smo ponovno 
petelina lovili tudi letošnje leto! V sobo-
to, 24. avgusta, se je odzvalo na naše va-
bilo šest ekip, ki se je v dežju podilo za 
našim bahavim petelinom. Dežne kaplje 
so nas prepodile v zavetje gasilskega 
doma, kjer smo se nato pogreli in podru-
žili.

Z željo po obuditvi tega dogodka vsa-
ko leto med našimi gasilskimi društvi že 
sedaj vabimo društva k večjemu sodelo-
vanju, naše vaščane pa k povezovanju. 
V letošnjem letu nam je na pomoč pri 
organizaciji tudi finančno priskočila Ob-

čina Grosuplje z namenom ohranjanja 
tradicije naših prednikov, ki so s svojo 
inovativnostjo in dobro voljo Napad na 
rdečega petelina ustvarili, in medgene-
racijskim prenosom gasilske tekmovalne 
discipline na mlade, krepitvijo timskega 
duha, pristnega druženja s soljudmi …

PGD Veliko Mlačevo se tudi zahvaljuje 
vsem letošnjim pomočnikom pri izvedbi 
dogodka. 

Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!  

Klavdija H. Kastelic

ČLANI

Uvrstitev Tekmovalna enota

1 LUČE

2 VELIKO MLAČEVO

3 ŠT. JURIJ

4 PONOVA VAS   

5 POLICA

ČLANICE

Uvrstitev Tekmovalna enota

1 LUČE
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Veterani PGD Ponova vas so že četrto leto zapored postali 
pokalni zmagovalci Gasilske zveze Slovenije

Klekljarice razstavljale v Nabrežini

Za Pokal Gasilske zveze Slovenije za 
leto 2019 se je za starejše gasilce zvrstilo 
sedem tekmovanj, ki so potekala od me-
seca maja do meseca septembra 2019, in 
sicer v Oplotnici, Prepoljah, Vojniku, Po-
lju, Latkovi vasi, Lovrencu na Dravskem 
polju in v Prevaljah.

Starejši gasilci so se pomerili v dveh 
tekmovalnih disciplinah: vaja s hidran-
tom in vaja raznoterosti. Tekmovalna 
ekipa, ki je v letošnjem letu na tekmo-
vanjih zbrala največje število točk, pa je 
bila ekipa gasilcev veteranov Prostovolj-
nega gasilskega društva Ponova vas, ki 
je tako postala zmagovalna ekipa ciklusa 
Pokalnega tekmovanja Gasilske zveze 
Slovenije. In to že četrto leto zapored.

Gasilka zveza Grosuplje je zato v sre-
do, 18. septembra 2019, za ponovske 
gasilce veterane v gostišču Krpan pri-
pravila poseben sprejem, na katerem je 
tekmovalcem za dosežek iskreno čestital 

predsednik Gasilske zveze Grosuplje An-
drej Bahovec, prav tako je zmagovalcem 
iskrene čestitke izrekel župan dr. Peter 
Verlič. »Pa nazdravimo uspehu in da bo-
ste uspešni še naprej. Srečno!« je še dejal 
župan.

So pa nam prejemniki pokala ob tem 
povedali, da je za njimi veliko vaj, veliko 
vloženega truda in dragocenega časa, so 
pa zato uspeha še toliko bolj veseli, po-
kal je zato še toliko bolj dragocen.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

V okviru DU Grosuplje med drugim 
deluje tudi skupina sedmih klekljaric 
pod imenom Ažur, Tonkina klekljarska 
šola. Ta letos praznuje 30 let delovanja. 
Učiteljica Tonka je bila povabljena, da v 
Nabrežini pri Trstu postavi na ogled kle-
kljarske izdelke. Predstavili naj bi izdelke, 
ki so jih izdelale njene učenke iz Ljublja-
ne–Mirje in Grosupljega. Izbira vsebine 
razstave je bila prepuščena naši učitelji-
ci, ki je tudi poskrbela za srečno dostavo 
naših izdelkov na mesto postavitve.

13. avgusta ob 20. uri je v pozdrav-
nem nagovoru razstavo, postavljeno v 
prostorih župnijske dvorane, z nago-
vorom odprl gospod župnik, upravitelj 

župnije Nabrežina. Otvoritveni dogodek 
je posnela lokalna TV postaja, ki ga je 
naslednji dan predstavila svojim gledal-
cem. Tudi TV Slovenija je v oddaji »Slo-
venci v zamejstvu« sporočilo o razstavi 
posredovala slovenskim gledalcem.

17. avgusta smo se članice skupine 
iz Grosupljega in Ljubljane odpravile 
na klekljarski izlet v Nabrežino. Pogled 
na Tržaški zaliv je bil izjemen, a najlepše 
nas je čakalo v župnijski dvorani, mestu 
postavitve razstave. Nekaj punkeljcev s 
pečno čipko so na odru predstavile do-
mačinke, levo od vhoda je devetdesetle-
tna gospa, po rodu iz Sicilije, razporedila 
svojo poročno balo. Po vsem osrednjem 

prostoru dvorane pa so bile naše čipke. 
Obiskovalcev je bilo presenetljivo veliko 
in z zanimanjem so si ogledovali naše 
razstavljene izdelke. Medsebojni klepet 
z obiskovalci je pokazal, da so podobni 
dogodki dobrodošli tudi v prihodnje.

Gostitelji so nas ob zaključku obiska 
povabili še na ogled vožnje drevaka v 
sprevodu, kar je njihov vsakoletni kul-
turni praznik. Naše slovo je bilo v vaški 
osmici, kjer so nam postregli z domačimi 
dobrotami in obljubo, da se zagotovo še 
srečamo.

DU Grosuplje,
skupina Ažur, Marija Vidic
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Intervju s trenerjem članic ŽKK Grosuplje Slavkom Duščakom

Slavko Duščak, letnik 1974. Nekoč 
odličen košarkar, ki je zaigral za številne 
slovenske in tuje klube. S svojimi pred-
stavami na igrišču si je zaslužil tudi vpo-
klic v slovensko košarkarsko reprezen-
tanco in zaigral na evropskem prvenstvu 
leta 2003. Po končani igralski karieri se 
je najprej preizkusil v trenerski vlogi v 
moški košarki, a ga je pot kmalu zanesla 
v žensko košarko. Zdaj že 5 let deluje v 
ŽKK Grosuplje, kamor se dnevno vozi iz 
Mengša, kjer si je z družino po selitvi iz 
Velikih Lašč ustvaril svoj dom. Pred leti 
je bil selektor mladinskih ženskih repre-
zentanc, zadnja leta pa deluje v trener-
skem štabu ženske članske košarkarske 
reprezentance Slovenije. 

Slavko, od zadnje prvenstvene tek-
me članic je minilo skoraj pol leta. Ka-
kšni so občutki na začetku sezone?

Moram priznati, da je občutek prvič 
po dveh ali treh letih dober, saj smo za-
čeli priprave tako, kot je treba. To pome-
ni, da smo s treningi začeli že mesec in 
pol pred začetkom sezone. Zadržali smo 
vse igralke iz lanske sezone, vrnili sta se 
dve poškodovani igralki, dobili pa smo 
tudi dve okrepitvi. Zaradi vsega naštete-
ga moram biti zadovoljen. 

Takoj po koncu lanske sezone sta 
bila s trenerjem kadetinj Predragom 
Radovićem tudi del strokovnega štaba 
državne ženske reprezentance, ki je 
uspešno nastopala na evropskem pr-
venstvu. Če pogledava nazaj, kako ste 
z doseženim zadovoljni?

Naredili smo korak naprej, to je res. 
Vseeno pa ostaja nekoliko grenak prio-
kus po četrtfinalni tekmi. Na tej tekmi je 

o zmagovalcu odločala ena žoga, en sam 
met. In nam se žal ni izšlo. Vseeno pa eki-
pa napreduje in resnično se že zelo vese-
lim naslednje reprezentančne akcije.

Ker deluješ tako na klubskem po-
dročju kot v različnih reprezentančnih 
selekcijah, imaš verjetno kar nekaj idej, 
kaj se lahko v slovenski ženski košarki 
še izboljša?

Velika rezerva je predvsem v menta-
liteti deklet. Morali bi jim pokazati neko 
vizijo, da lahko tudi one naredijo velik 
skok naprej in ne nazadnje v košarki tudi 
nekaj zaslužijo. 

Kot primer naj navedem Grosupelj-
čanko Tejo Goršič, ki nas je zapustila lani 
sredi sezone. S svojo izjemno željo po 
tem, da odide v tujino, si je to tudi zaslu-
žila. Preskok na višjo raven se ji še kako 
pozna. To je bilo vidno na treningih re-
prezentance in tudi minute, ki jih je do-
bila na evropskem prvenstvu, je dobro 
izkoristila. 

Vendar na podlagi pogovorov z de-
kleti iz grosupeljskega bazena ugota-
vljam, da premalo verjamejo, da so spo-

sobne narediti ta preskok. Moje mnenje 
je, da je razlika, ki te odpelje naprej ali 
ostaneš na mestu, tako majhna, da se re-
snično velja še bolj potruditi. 

Vrniva se na klubsko sceno. Kako so 
potekale priprave?

Letos smo bolj kot taktični pripravi 
dali poudarek fizični pripravi. Ker je jedro 
ekipe ostalo skupaj, smo vse koncepte 
sistema igre prenesli iz lanskega leta. 

Pomembno je tudi delo kondicijskega 
trenerja, saj je Luka Trekman letos z nami 
od začetka sezone. Res je, da smo imeli 
tudi lani na voljo fitnes in vem, kako se 
dela v fitnesu. Vendar je veliko bolje, če 
se s tem ukvarja nekdo, ki je strokovnjak 
na tem področju in bo igralkam različnih 
selekcij kluba lahko dal bistveno več.

Kakšna so pričakovanja in želje član-
ske ekipe v sezoni 2019/2020? 

Jaz pravim, pojdimo tekmo po tekmo 
in bomo videli, do kam lahko sežemo. 
Mislim, da smo sposobni priti med štiri 
najboljše v državi, je pa rezultat odvisen 
od številnih dejavnikov. Predvsem si že-
lim manj poškodb kot v pretekli sezoni 
ter da nam uspe sestaviti čim več sku-
pnih treningov. Tudi tu so se določene 
stvari spremenile na bolje in kot kaže, 
bomo letos skupaj več kot v pretekli se-
zoni.

Ali drži, da je mladost velik adut te 
ekipe?

Že v lanski sezoni smo bili med naj-
mlajšimi, če ne celo najmlajša ekipa v 
prvi ligi. Vendar pa moram poudariti 
nekaj drugega. Moj princip je, in tega se 
bomo v klubu držali, da morajo mlajše 
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September v znamenju priprav na novo sezono ŽKK Grosuplje

igralke igrati najprej tekme v svoji kate-
goriji, šele potem se lahko pogovarja-
mo o tem, koliko igrajo tudi za starejše 
selekcije. 

Za vaju s trenerjem Radovićem lah-
ko rečemo, da sta trenerski »dream 
team«. Pomagata drug drugemu pri 
delu v klubskih ekipah, skupaj sta tudi 
v reprezentanci. Tako sodelovanje ver-
jetno prinese veliko plusov?

Kar lahko rečem, je, da boljšega po-
močnika oziroma sodelavca ne bi mogel 
imeti. Pogosto se dobiva v dopoldanskih 
urah, delava analize, se pogovarjava in 
iščeva najboljše rešitve. Resnično živiva 
za ŽKK Grosuplje. Ta povezava se čuti v 
klubu, predvsem pa lahko na tak način 
resnično veliko pomagava dekletom. 
Zanimivo je tudi to, da v zadnjih letih 
skoraj ni bilo situacije, kjer bi imela raz-
ličen pogled.

Kakšno je stanje v mlajših selekcijah 
kluba? Spremljaš napredek tudi pri teh 
selekcijah?

Seveda spremljam in je super. 
Dejstvo je, da je v klub z novim pred-

sednikom, upravnim odborom in novimi 
trenerkami prišla nova energija, kar se 
pozna na vseh nivojih. Klima se je zelo iz-
boljšala. To je odlična novica za dekleta, 
ki so se v preteklih sezonah obremenje-
vale s stvarmi, s katerimi se ne bi smela.

Pomembno je tudi, da se je začela 
povečevati baza igralk. Moja želja je, da 

se vsi skupaj potrudimo, da dekleta čim 
dlje vztrajajo v športu in da čim več igralk 
pripeljemo do mladink in članic.

 Veseli me, da se ekipi trenerjev mlaj-
ših ekip zdaj priključuje še članica Ana 
Hrbljan, ki ima veliko volje in želje delati 
z mladimi. Čim več takih deklet je treba 
vključiti v delo z mladimi. Zato res vse 
pohvale klubu. 

Za konec se dotakniva še posebne 
zgodbe. Tvoj sin Dan, nekdanji igralec 
KK Grosuplje, je pred dnevi prvič za-
igral v članskem dresu madridskega 
Reala. Kako gledaš na njegovo športno 
pot kot oče in kot košarkarski trener?

Kot oče gledam zelo pozitivno, saj nas 
je vse presenetil. Ko je dobil priložnost, 

jo je izkoristil. Postavil se je zase in do-
kazal, da zmore. Lahko mu dam samo 
»kapo dol«, saj je morda že dosegel več v 
karieri kot jaz, pa je star šele 17 let. 

Zanimivo je, da mu je šlo v prvem letu 
po odhodu iz Grosupljega vse gladko in 
brez težav. V drugem letu je bilo težav 
nekaj več, ker so imeli v Realu na njego-
vi poziciji večje število igralcev in je bila 
velika rotacija. V Realu so se odločili, da 
je bil tisto sezono cilj predvsem izboljšati 
njegovo fizično moč in je bilo igranje te-
kem šele v drugem planu.

Kot trener pa lahko rečem, da bo ven-
darle moral še malo trenirati, da bo prišel 
do najvišjega nivoja.

Igor Pečar
Foto: ŽKK Grosuplje

V novo sezono smo aktivno pristopili 
vsi, ki smo s klubom kakorkoli povezani. 
Dekleta in trenerji s pridnim delom na 
treningih in prvih tekmah, upravni od-
bor pa s pridobivanjem novih sredstev 
za delovanje kluba.

Pripadnost lokalnemu okolju smo do-
kazali tudi z izdelavo videoposnetka, v 
katerem smo povabili dekleta na trenin-
ge košarke in hkrati slovenski javnosti 
predstavili čudovito video razglednico 
Grosupljega.

Video, ki si ga še vedno lahko ogleda-
te na naši Facebook strani, je bil prava 
spletna uspešnica v lokalnem in širšem 
slovenskem okolju. Veseli smo, da se ga 
je prijelo ime - najbolj izviren slovenski 
video, ki vabi na trening košarke.

V klubu se zavedamo pomena prido-
bivanja novih članic kluba, saj se le moč-
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Grosupeljčanki na evropskem prvenstvu v odbojki za dekleta

Ob vsesplošni evforiji ob velikem uspehu naših fantov na EP 
v odbojki smo hitro pozabili, da je tudi naša ženska reprezen-
tanca v odbojki dosegla do sedaj največji uspeh na evropskih 
tekmovanjih. 

Ponosni smo, da sta pri tem uspehu igrali vidno vlogo dve 
Grosupeljčanki Leja in Monika, ki sta svojo odbojkarsko pot 
začeli v Odbojkarskem društvu Flip-Flop Grosuplje, v ekipi 
članic ATK Grosuplje.

Leja Janežič je svojo pot nadaljevala v kamniškem Calcitu. 
Njeno nadarjenost in borbenost je opazil tudi selektor in jo po-
vabil v reprezentanco.

Monika Potokar pa je bila članica odbojkarske reprezentan-
ce že ob naši prvi uvrstitvi na EP pred štirimi leti, kar je bil do ta-
krat največji uspeh za slovensko žensko člansko reprezentan-
co. Monika, ki je do sedaj igrala že za številne evropske klube in 
igra trenutno v Grčiji pri Panathinaikosu, se je tudi letos odzva-
la na povabilo selektorja in pomagala pri do sedaj največjem 
uspehu naše ženske reprezentance v odbojki.

Moni in Leja, želimo vama še naprej uspešno odbojkarsko 
pot!

Odbojkarsko društvo Flip-Flop
Foto: Aleš Oblak 

ne vrste najmlajših v mladinskem pogo-
nu obrestujejo v prihodnosti.  

Zato smo s skupnim sodelovanjem 
vseh članov kluba in v sodelovanju s KK 
Grosuplje izvedli tudi izvrstno prestavi-
tev obeh klubov na prireditvi Grosuplje 
v jeseni. Naša stojnica, kjer je najmlajše 
navduševal Lipko, dekleta in fantje pa so 
jih povabili k metanju na koš, je bila med 
najbolj obleganimi. 

V našem klubu vsako sezono tekmu-
jejo deklice in dekleta v vseh selekcijah 
od najmlajših do članic. V novo sezono 
se članska ekipa podaja skoraj nespre-
menjena. Tako v ekipi ostajajo Tinkara 
Zoran, Ana Hrbljan, Anita Merlak, Jana 
Jurečič, Meta Černač, Mojca Ahac, Nika 

Kodelja, Pia Fistrovič, Tina Vide in naj-
mlajši Eva Mrhar in Sara Omahen. 

Veseli smo, da sta se po daljši odso-
tnosti v lanski sezoni na parket vrnili tudi 
Lea Mehle in Jelica Petrović, novi članici 
pa sta Tina More in Iva Ferencek. Prav 
tako trenersko vlogo še naprej zaupamo 
Slavku Duščaku in njegovemu pomoč-
niku Predragu Radoviću. Za članicami in 
mlajšimi selekcijami so tudi že prve tek-
me v prvenstvu, ki so jih dekleta nestr-
pno pričakovala.

Verjamemo, da je pred nami razburlji-
va sezona, polna dobrih predstav naših 
deklet v vseh selekcijah. Na mestu je po-
vabilo vsem Grosupeljčanom in seveda 
ostalim ljubiteljem košarke, da pridete 

podpret naša dekleta v živo na tekme, 
saj so gledalci s svojo podporo šesti igra-
lec vsake tekme. 

Razporede tekem bomo tako kot v 
pretekli sezoni še naprej objavljali na 
naši Facebook strani Ženski košarkarski 
klub Grosuplje, kjer lahko spremljate 
tudi vse ostale aktivnosti, ki se dogajajo 
v klubu. 

Prav tako so k vpisu v klub še vedno 
lepo vabljene deklice vseh starosti, ki 
jih veseli ta šport. V oktobru se je začela 
tudi Šola košarke za najmlajše, ki je brez-
plačno dostopna dekletom in fantom po 
osnovnih šolah v Grosupljem.

Ženski košarkarski klub Grosuplje

Leja Janežič in Monika Potokar
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Leti, leti, leti... Jaša!

Odbojkarice Flip-Flop to sezono igrajo v 1.A državni 
odbojkarski ligi!

VRHUNSKA ODBOJKA SE VRAČA V GROSUPLJE

Trdno dolgoletno delo se vedno obrestu-
je, kar izkazujejo rezultati v vseh skupinah 
odbojke deklet zadnjih let. Odlikujejo nas 
dobri rezultati v vseh kategorijah deklic. V 
sezoni 2018/19 se ekipa male odbojke lah-
ko pohvali z nazivom prvakinj v svoji kate-
goriji, mlajše članice so v svoji krstni sezoni v 
3. državni odbojkarski ligi skozi celo sezono 
zmagovale in se že v enem letu prebile v 2. 
DOL, članice pa so v zadnjih dveh sezonah 
držale formo z odličnim 1. mestom na le-
stvici 1.B državne odbojkarske lige in si tako 
zagotovile napredovanje.  

A še posebej smo lahko ponosni, da 
bomo to sezono v članski ekipi po letu 2009 

znova igrali med elitnimi ekipami odbojke deklet v Sloveniji.  
Tako si bomo lahko navdušenci odbojke in športa nasploh 
prav v domačem kraju ogledali tekme na najvišjem nivoju. Eki-
pe, proti katerim se bodo letos pomerile domače odbojkarice, 
bodo Nova KBM Branik, Calcit Volley, GEN-I Volley, SIP Šempe-
ter, Luka Koper, Ankaran in Formis. 

Oktobra gre zares! 
Zavzemimo se in jih v čim večjem številu glasno spodbu-

dimo na tekmah. Nenazadnje je naloga in odgovornost širše 
družbe spodbuditi mlade k zdravemu načinu življenja in jim 
tako dati priznanje za trdno delo. Da bomo sezono zaključili z 
dobrimi občutki, da smo bili vsi del uspešne sezone. 

Se vidimo v Brinju!
Za odbojkarsko društvo Flip-Flop,

Tanja Ahlin

Ni dvoma, da se v fantu, ki bo konec 
leta dopolnil šele 12 let, pa ima za se-
boj že več kot 2500 skokov na različnih 
smučarskih napravah širom Evrope, skri-
va nekaj nevsakdanjega. Kombinacija 
nadarjenosti in trdega dela je zagoto-
vo prvi pogoj, da je naš mladi sokrajan 
Jaša Juršič s Plešivice pri Žalni pri svojih 
rosnih letih tako uspešen, saj kot po te-
kočem traku zbira naslove državnega 
prvaka tako v smučarskih skokih kot v 
nordijski kombinaciji.

Učenec 6. razreda Osnovne šole Lo-
uisa Adamiča iz Grosupljega prihaja iz 
nadvse športne družine. Štiri leta sta-
rejša sestra Pia je odbojkarica v klubu 
Flip-Flop, 13-letni brat Jure je uspešen 

nogometaš v Ivančni Gorici. Tudi Jaša 
je sprva brcal nogometno žogo, a ga je 
pred štirimi leti zajela »prevčemanija«, 
tako da mami Nataši in očetu Alešu ni 
preostalo drugega, kot da sta mu kupi-
la prve skakalne smuči. Odveč je najbrž 
poudarjati, da se je za družino Juršič ta-
krat marsikaj spremenilo, redni treningi 
v Skakalnem klubu Ilirija v ljubljanskem 
Mostecu namreč zahtevajo ogromno 
odrekanja. Aleš sicer ponosno pove, da 
je v zadnjih sezonah »že skorajda zame-
njal poklic, tako da je zdaj bolj ali manj 
sinov taksist«. Ja, vrhunski šport že v tej 
starostni kategoriji zahteva nenehna pri-
lagajanja, vožnje na treninge in tekme, 
predvsem pa neizmerno voljo do dela za Odhod na štart
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obetavnega tekmovalca.
Jaša je minulo nedeljo zaključil z le-

tošnjo poletno skakalno sezono in to, 
verjeli ali ne, z vsemi možnimi točkami 
državnega prvenstva! V Žireh, kjer je 
bilo pred številnimi gledalci tudi odprtje 
nove skakalnice, je Jaša vnovič postal dr-
žavni prvak med dečki do 13 let, skupno 
je na tekmah državnega prvenstva osvo-
jil maksimalnih 400 točk za vse zmage 
poletne sezone. 

Mladenič s Plešivice je zmag sicer va-
jen, četudi se to pri njegovih manj kot 12 
letih morda sliši malce preuranjeno. A 
roko na srce, po Janu Kusu, ki je bil prav 
tako član SSK Ilirije, in je žal že končal s 
svojo kariero, občina Grosuplje v smu-
čarskih skokih bržčas še ni imela takšne-
ga talenta, ki bi na državni ravni  pometel 
s konkurenco v kategorijah dečki do 12 
let in dečki do 13 let. Jaša je bil namreč 
že v lanski zimski sezoni v kategoriji do 
12 let najboljši v Sloveniji v skokih in no-
rdijski kombinaciji, poleg naslova držav-
nega prvaka je obe lovoriki osvojil tudi v 
sklopu tekem državnega prvenstva. Pri 
Iliriji se počuti zelo dobro, pogoji za delo 
v Mostecu so odlični, temu sledijo nje-
govi rezultati. Seveda je predpogoj zanje 
trening, trening in znova trening, kar se 
odraža že v številkah iz minule sezone – 

za Jašo je namreč kar 181 dni treninga, 
od tega 27 dni na pripravah, 781 skokov 
ter več kot tri tisoč minut treninga na te-
kaških smučeh.

Jaša se je že dvakrat prebil prek kvali-
fikacij na neuradnem svetovnem prven-
stvu najmlajših kategorij v Ruhpoldingu, 
kjer je bil lani posamično četrti, ekipno 
pa tretji, in s tem potrdil velik talent tudi 
na mednarodni ravni. Najmlajši v družini 
Juršič komaj čaka na naslednjo sezono, 
ko se bo prebil v višjo kategorijo (dečki 
do 14 let), kjer bo konkurenca zanj, ki je 
med najmlajšimi v generaciji, nova veli-
ka priložnost. Dotlej bo zaradi pravil še 
tekmoval na največ 40-metrskih skakal-
nicah, nato pa ga čakajo tudi večji izzivi. 
Za vse našteto je seveda potrebnih tudi 
precej sredstev, za kar so v družini Juršič 
še posebej hvaležni lokalnemu sponzor-
ju Logo Grosuplje z Jožetom Kikljem ter 
donatorjem Fischerju, Mesarstvu Blatnik, 
Sport Media Focusu in Dvoru Jezeršek. 
Posebna zahvala pa gre tudi Osnovni šoli 
Louisa Adamiča Grosuplje, Podružnični 
šoli Žalna, in sedaj tudi Tovarniški, ki mu 
omogočajo, da lahko redno trenira in ga 
pri tem ne ovirajo.  

In kdaj se bo naš mladi krajan Jaša 
Juršič, katerega rekord je trenutno 78 
metrov, zadovoljil? Cilji so res najvišji: 

»Nekega dne bi rad domov prinesel dva 
orla. Enega za mamico, drugega za ati-
ja!« pravi še ne 12-letni Jaša, ki tako cilja 
kar na skupno zmago na prestižni novo-
letni skakalni turneji. Seveda, saj je nje-
gov vzornik Peter Prevc, ki takšno zmago 
že ima.

Rok Šinkovc

 

Z reprezentanco v Ruhpoldingu, Nemčija

Državni prvak, 6. 10. 2019, Žiri - dečki do 13 let Državni prvak v nordijski kombinaciji

»u podn«

Vitrina postaja 
premajhna.
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Športno društvo BUM

Člani športnega društva BUM smo se 7. 9. udeležili tradici-
onalne regate v jadranju na deski,  All you can ride WINDSURF 
race & SUP contest Piranja 2019. Regate se je udeležilo 73 tek-
movalcev iz različnih držav, člani ŠD BUM pa smo se odlično 
odrezali, saj smo v močni konkurenci v svoji kategoriji osvojili 
dve medalji, za 2. in 3. mesto.

S predstavitvijo delovanja in vizije našega društva pa smo 
sodelovali tudi na letošnji prireditvi Grosuplje v jeseni. Na pri-
reditvi smo poleg predstavitve društva v zameno za Suzanin 
domač bezgov sok in unikatne PUCI-cup kozarčke zbirali tudi 
prostovoljne prispevke. Zbrali smo 70 evrov, katere smo po-
darili OŠPP Brinje ob njihovi 50. obletnici. Prireditev so Gorazd 
Virant in člani ekipe GOOD Timing izkoristili tudi za lepo ge-

sto, saj so nam podarili zelo dobro ohranjeno windsurf desko, 
ki nam bo služila za učenje mlajših nadobudnih generacij. Še 
enkrat hvala za donacijo!

ŠD BUM Grosuplje

Spoznajte svojega notarja

Evropskemu tednu civilnega pra-
va se letos ponovno pridružujejo tudi 
slovenski notarke in notarji, ki vabijo 
vse uporabnike notarskih storitev, da 
se 25. oktobra. od 9. do 14. ure, ogla-
sijo na pogovor in svetovanje.

 
Notarke in notarji bodo v svojih no-

tarskih pisarnah obiskovalcem na voljo  
za predstavitev in pogovor o svojem 
delu in koristih, ki jih na vseh področjih 
pravne varnosti prinašajo svojim stran-
kam. Glede na to, da je letos stopil v ve-

ljavo nov Družinski zakonik, vam bodo 
notarji lahko osebno podali odgovore 
tudi na vaša vprašanja, ki se nanašajo 
na vrsto novosti na področju urejanja 
premoženjsko-pravnih razmerij  med 
zakonci, zunajzakonskimi partnerji in 
partnerji sklenjene in nesklenjene par-
tnerske zveze. Z notarji se boste lahko 
tako pogovorili o obliki predporočnih 
pogodb, o sklepanju sporazumov o 
delitvi skupnega premoženja in o mo-
žnostih sklenitve sporazumne razveze 
zakonske zveze, če zakonca ali partner-

ja nimata skupnih otrok, o sklepanju 
sporazuma o preživnini za zakonca ali 
partnerja in polnoletnega otroka in o 
drugih novostih Družinskega zakonika.

 Vabljeni v eno izmed  92 notarskih 
pisarn v Sloveniji.

 Notarska zbornica Slovenije
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Spomini 
in zahvale

Sled grenkih solza 
po licu se vije. 
Spomin nate, ljuba teta, 
v naših srcih za večno naj klije.

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše 
drage tete

JOŽEFE ZRNEC
(1919–2019)
s Spodnjega Blata.

V objemu svojih najdražjih je v 101. letu starosti za vedno 
zaspala draga teta Jožefa Zrnec, po domače Pepca. Angeli so 
ji odprli pot v nebesa, kjer je našla večni mir in spokoj. Vsem, 
ki ste ji izkazali globok poklon in jo pospremili k počitku, 
se iz srca zahvaljujemo. Hvala, ker boste nanjo ohranili 
globok spomin. Še posebej hvala g. župniku Janezu Šketu 
za obiske na domu in obred, g. Tonetu Adamiču za pomoč 
pri organizaciji pogrebne slovesnosti, patronažni sestri, ge. 
Andreji, za zdravstveno oskrbo, družini Kozlevčar za podporo 
ob izgubi in nesebično pomoč. Iskrena hvala vsem sosedom 
in vaščanom za podporo, darovane sveče in za vašo prisotnost 
na tetini zadnji poti. Naj vas njena neizmerna dobrota oplaja 
in navdihuje tudi iz nebes. Nam bo za večno kazala pravo 
smer v tuzemskem življenju.

Nečak Janez in užaloščeni vsi njeni

Niti zbogom nisi rekel, niti roke nam podal, 
le trudne si oči zaprl in v večnost se podal.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, 

dedija in pradedija 

ALOJZIJA KRANJCA
(29. 9. 1936–14. 9. 2019) iz Grosupljega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in sosedom, posebej še Janezu Štangarju in Gregorju 

Perovšku.
Hvala vsem, ki ste darovali sveče, cvetje in mašne darove, predvsem pa za 
izražene besede sočutja in tolažbe. Hvala g. župniku Janezu Šketu za lepo 
opravljen pogrebni obred ter zboru Zgodnja danica za lepo petje in govor.  
Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoča žena Marija, hčerki Nataša in Damjana,  
sin Slavko ter vsi njegovi vnuki in pravnuki

Tako kot reka v daljavo se zgubi,
odšel si tiho, brez slovesa,
za seboj pustil si spomin
na naša skupna srečna leta.
Le srce in duša ve,
kako boli, ko več te ni …

ZAHVALA
V 86. letu nas je 
nepričakovano zapustil 
naš dragi mož, oče, dedek 
in pradedek 

MARJAN VIDIC 
iz  Grosupljega ( 4. 8. 1934–12. 9. 2019).

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem ter vsem, ki ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti, izrazili sožalje, 
darovali za cerkev in sveče.
Zahvala tudi ZŠAM Grosuplje za lepo opravljen pogrebni 
obred in Obrtni zbornici Grosuplje.
Zahvaljujemo se g. Avgustu Grilu in g. Miru Škrjancu za 
poslovilna govora.
Zahvala tudi gospodu župniku Janezu Šketu za poslovilni 
obred in sv. mašo ter gospodu Adamiču za pogrebne storitve.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA
V 89. letu starosti se je 
poslovila

STANISLAVA 
TRONTELJ 
(Košemajeva Slavka)

(28. 2. 1931–29. 9. 2019)
iz Grosupljega, Pod 
gozdom cesta I/2.

Ob slovesu naše tete Slavke, ki smo jo nečaki klicali Aka, 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
vaščanom za izrečena sožalja, za darovano cvetje, sveče in sv. 
maše.
Še posebna zahvala gre  g. župniku Janezu Šketu za lepo 
opravljen pogrebni obred, pevcem za zapete pesmi ob 
grobu in v kapeli ter trobentaču. Hvala gospodu Adamiču 
in pogrebni službi Komunalnega podjetja Grosuplje. Hvala 
govornici za občutene besede slovesa. Hvala tudi osebju 
Zavoda svete Terezije za skrbno nego v času njenega bivanja v 
Domu starejših občanov v Dobrepolju.
Hvala vsem, ki ste jo v času življenja spoštovali, jo imeli radi 
in ste jo obiskovali v Domu starejših občanov, in vsem, ki ste 
jo pospremili na njeni zadnji poti in boste še obiskovali njen 
grob ali se boste spomnili nanjo v molitvi.

Žalujoči vsi njeni
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Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.

(T. Pavček)

ZAHVALA

V 92. letu se je poslovila 
mama, babica, prababica

ANA KUPLENK
(1927–2019) iz Velike Račne 28.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali 
sveče in svete maše. 

Zahvala župniku Janezu Kebetu za opravljeno sveto mašo in 
pogrebni obred, hvala moškemu pevskemu zboru s Kopanja 
in hvala pogrebni službi PIETA iz Vrhnike.

Hvala vsem, ki ste se poslovili od naše drage mame in jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 84. letu se je od nas poslovil 

KAROL KRANJEC
iz Brinja – Grosuplje.

Na njegovo željo smo ga pospremili v rodno Prekmurje 
na pokopališče v Kuzmi–Dolič. Zahvaljujemo se vsem za 

darovane sveče in članom upokojencem, ki so se poslovili od 
njega v imenu Društva upokojencev Grosuplje.

Vsi njegovi

Poslovil se je naš občan Leopold Sever, učitelj, publicist, 
domoznanec, sodelavec Grosupeljskih odmevov in Zbornika 
občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje.

Rodil se je 3. januarja 1939 v Ljubljani na Viču. Tik pred voj-
no se je družina preselila v očetov rojstni kraj Male Lipljene. V 
osnovno šolo je Leopold hodil v Škocjanu, tedaj je bila tu še 
popolna osemletka. Že kot otrok je rad bral. Želja po učenju 
in branju je bila pri njem tako močna, da je delal zobotrebce 
in zaslužil toliko, da je pri desetih letih naročil časopis TT (Te-
denska tribuna), ki ga je bral na paši.

Po mami je prevzel vztrajnost in smisel za red in lepo, na-
gnjenje do naravoslovja pa po očetu.  

Ko je izrazil željo po študiju, oče ni bil ravno navdušen, 
mama pa je sinu pomagala, da se je v Ljubljani najprej vpisal 
v nižjo gimnazijo, ker v Škocjanu ni imel tujega jezika, nato 
pa še v višjo gimnazijo. Doštudiral je biologijo in kemijo na 
Pedagoški akademiji.  

Njegovo prvo delovno mesto je bilo v Prevolah v Suhi kra-
jini. S prvo plačo je nakupil flavte in učil učence igrati, da so 
lahko nastopali na proslavah.

Njegova naslednja služba je bila na OŠ Stična, kjer je pou-
čeval kemijo in biologijo, in tu je leta 2002 tudi dočakal upo-
kojitev. Čeprav je pisal že preje, je po upokojitvi začel izdajati 

knjige. Svoje otroške izkušnje iz naravoslovja je leta 2009 
opisal v knjigi Pisani plamenčki – zgodbe, v katerih se snov 
spreminja. Knjiga, s katero je oral ledino v kemijskem lepo-
slovju, prinaša zgodbice o uporabni kemiji, ki jo srečujemo v 
vsakdanjem življenju.  

Posebno pozornost je namenil geologiji in mineralogiji. 
Prve kamnine in fosile je sam kupil, da je popestril pouk. Nje-
gova zbirka je obsegala nekaj tisoč primerkov. Tudi učenci 
so mu prinašali kamnine, fosile in minerale, ki so jih našli v 
svojem okolju.

Leopold Sever (3. 1. 1939–8. 9. 2019)
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Zanimale so ga vode, njihovo imensko in skrivnostno iz-
ročilo in pomen vodnih virov v preteklosti za današnji čas. 
Leta 2004 je izdal knjigo Pozabljene vode – mali vodni viri 
v občini Ivančna Gorica nekoč in danes. Po njegovi ideji so 
postavili spomenik vodi na Ploščadi Osvobodilne fronte v 
Ivančni Gorici. 

Ob gradnji avtoceste so odkopali veliko lepih kamnov, Le-
opold jih je več rešil. Z lastniki zemlje se je dogovoril, da jih 
je smel postaviti kam v bližino ceste, bageriste je prosil, da 
so mu kamne prepeljali na mesto, enega tudi v krožišče pri 
železniški postaji v Ivančni Gorici. 

Do konca je bil aktiven član Turističnega društva Ivančna 
Gorica, dolga leta tudi njegov predsednik. Na lastne stroške 
je organiziral očiščevalne akcije, sam je zvaril koše za smeti in 
jih razporedil po kraju, sadil je drevesa. Njegova ideja je ko-
lesarski izlet po rimski cesti od Ivančne Gorice do Dvora, zato 
je postal tudi častni občan Žužemberka. Svoj prispevek k tej 
zanimivi akciji je leta 2015 popisal v zloženki 20 let s kolesi 
po rimski cesti Ivančna Gorica–Dvor.

Sodeloval je pri odkritju spominske plošče pesniku in 
čbeličarju Mihi Kastelicu v Gorenji vasi. Za potrebe ekoloških 
tržnic in proslav je obudil tradicijo »kulčarjev«, ki so na enoo-
snih vozičkih, kulah, tovorili pridelke ne samo z njiv domov, 
ampak so vozili prodajat pridelke tudi v večja mesta, celo v 
Trst. Njegovo delo v Turističnem društvu Ivančna Gorica je 
preobširno, da bi lahko vse popisali.

V letih 1962 in 1964 se je v Škocjanskih hribih mudila eki-
pa etnologov pod vodstvom dr. Borisa Kuharja. Leopold je 
tvorno sodeloval z ekipo pri raziskovanju kmečkih običajev v 
okolici Škocjana, zato ni čudno, da je raziskoval domačo zgo-
dovino tudi kasneje.

Leta 2009 je organiziral obnovo »zgodovinskega pral-
nega stroja« – obnovili so lužo s kamni za pranje perila. Ta 
dogodek je popisal v zloženki Zgodovinske, etnološke in 
naravne zanimivosti na Škocjanskem. S svojimi članki o na-
ravoslovnih posebnostih domačih krajev je obogatil nekaj iz-
daj Zbornika občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje.

Rad je popotoval po Hrvaški, Bosni, Srbiji in Makedoniji, 
peš, s kolesom in z avtom. Kupil si je skledo za izpiranje in 
odšel v Varaždin, da je iz Drave izpral nekaj zrnc zlata. Potoval 
je na Islandijo, v Nemčijo in povsod zbiral minerale, fosile in 
kamnine. V zadnjem času mu je najmočnejši vtis pustilo po-
tovanje po Sveti deželi.

Pogosto je pisal scenarije in vodil prireditve: npr. ob odkri-
tju plošče Mihi Kastelicu, pevske, etnološke prireditve, tudi 
predstavitve svojih knjig je pogosto organiziral sam. Otroci 
sodelavcev se ga spomnijo kot dedka Mraza, ki je znal ob 
vsakem novoletnem obdarovanju z igralsko spretnostjo po-
dati tudi kakšno poučno temo.

Organiziral je več pohodov po vodnih virih v okolici Ško-
cjana. Raziskoval je gradišča in življenje gradiščanov, kar je 
opisal v knjigah Iskal sem prednamce – dokazi in razmi-
šljanje o starožitnosti Slovencev na dolenjskem zahodu 
(2003) in Prazgodovinski svatje in mi – kultura staroveških 
gradiščarjev jasno odseva tudi v naš čas (2009). Manjše 
skupine somišljenikov je popeljal po gradiščih in Tičnicah, 
o katerih je leta 2013 pisal v knjigi Tičnice iz naravoverja 
– zanesljivi kažipoti v slovensko prazgodovino. Svojo hu-
morno iskrico nam je leta 2011 zapustil v knjigi Vse dogodi-

vščine na kakó – 88 zgodb z bolj vesele plati.

Leta 2018 je pod vaško lipo zbral skoraj vse sovaščane 
Malih Lipljen in jim predstavil svojo knjigo Male Lipljene – 
vas, ki je ravno prav. V njej se je sprehodil skozi vas, od hiše 
do hiše, popisal ljudi in zanimive zgodbe družin, ki so ali pa 
še živijo v Malih Lipljenih.

Leopold Sever je bil tudi amaterski novinar. Pisal je za raz-
lične časopise, splošne in strokovne, predvsem pa v občin-
ski glasili Klasje in Grosupeljski odmevi, v katere je prispeval 
humorne zapise in zanimive kvize. V Klasju je popisoval po-
sebne rekorde in jih izdal v dveh knjigah Dosežki in presežki 
– 99 + 1 rekord iz vsakdanjega življenja (2007) in Z rekordi 
prijetno in domače – 100 dosežkov in presežkov (2015). Za 
potrebe poučevanja in novinarskega dela se je lotil fotogra-
firanja. Več tisoč posnetkov je hranil lepo urejene in razvršče-
ne po tematiki v albumih.

Leopold Sever je bil človek, ki je deloval na različnih po-
dročjih, vedno pripravljen vso svojo energijo, znanje in prosti 
čas vložiti v vse, česar se je lotil. Zato tudi uspehi niso ostali 
neopaženi, čeprav v svoji skromnosti ni nikoli javnosti pose-
bej opozarjal na svoje delo. Njegovo 'vitrino' krasijo mnoga 
društvena, šolska, občinska in republiška priznanja. Že leta 
1983 je prejel Jurčičevo plaketo za dolgoletno vestno in 
uspešno vzgojno-izobraževalno in raziskovalno delo. Leta 
1990 mu je Zveza organizacij za tehnično kulturo - Sekcija 
za kemijo podelila priznanje za delo z mladimi v akciji Giba-
nje znanost mladini. Prirodoslovno društvo Slovenije ga je 
leta 1990 nagradilo z Zlato značko za več uspešno izpeljanih 
projektov pri raziskavah naravnega okolja. Od leta 1995 do 
2002 so njegovi krožkarji prejeli 28 zlatih Preglovih priznanj 
za geološka raziskovanja po Dolenjski.

Leta 1999 je prejel Plaketo Antona Tomšiča za uspešno 
časnikarsko delo, saj je od nastanka ivanškega občinskega 
časopisa Klasje pisal in urejal svoji dve strani, pisal pa je tudi 
še za mnoge tudi strokovne časopise. Kot dolgoletni krvoda-
jalec je dobil občinsko in republiško priznanje Rdečega križa 
Slovenije. S področja šolstva moramo omeniti še priznanje 
iz leta 2000 za najuspešnejšega mentorja kemijskih krožkov 
in leta 2001 priznanje matične šole za 41-letno delo v OŠ. 
Najbolj pa je bil ponosen na nagrado Republike Slovenije na 
področju šolstva za leto 2002. Prejel jo je za življenjsko delo 
v vzgoji in izobraževanju na področju osnovnega šolstva, za 
izvirne ideje in osebno zavzemanje za njihovo uresničitev v 
vzgojno izobraževalnem delu na šoli in širšem šolskem oko-
lju. Postal je tudi častni občan občin Ivančna Gorica in Žu-
žemberk.

Po upokojitvi se je iz Ivančne Gorice preselil v Male Liplje-
ne. Sadil in cepil je sadno drevje, vzgajal je sadike iz pešk, 
odporne proti škodljivcem. Zbiral je staro izročilo z zgodo-
vinskega, ekološkega, naravovarstvenega, etnološkega sta-
lišča in neutrudno pisal ter izdajal knjige, večinoma v samo-
založbi.

Prezgodnja smrt mu je preprečila mnoge načrte. Tako de-
lovnega človeka, ki se je razdajal na toliko različnih področjih 
in nam zapustil toliko knjižnih del, lahko označimo le z Ašker-
čevimi verzi iz Čase nesmrtnosti: »V delih svojih živel sam boš 
večno.« 

Marija Samec
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Sporočilo o prostem delovnem mestu
Naziv delovnega mesta: Srednja medicinska sestra I

Opis delovnega mesta: 

Izvajanje zdravstvene nege in varstva oskrbovancev, 
priprava in delitev predpisane terapije, vodenje 
zdravstvene dokumentacije, sodelovanje pri delitvi hrane 
in hranjenju oskrbovancev, nudenje medicinske pomoči 
oskrbovancem.

Delo za nedoločen čas, zakonsko pripadajoči dodatki za 
delo in 15% dodatek na redno delo zaradi neposrednega 
dela z osebami, ki imajo težave v duševnem zdravju. 

Pogoji delodajalca: opravljen strokovni izpit

Kontakt: Katarina Žnidaršič, 01-7880-100,  
info@prizma-ponikve.si 

PRIZMA Ponikve, 
Posebni socialno varstveni zavod  
Ponikve 76, 1312 Videm – Dobrepolje

ZOBNA AMBULANTA
PRENADENT

www.zobozdravstvo-prenadent.si

• estetsko zobozdravstvo,

• protetika,

• implantologija,

• otroško zobozdravstvo,

• brezbolečinsko lasersko zobozdravstvo,

• zdravljenje parodontalne bolezni,

• laserski dermatološki posegi

Draga 1, 1292 Ig

GSM: 040 934 000

oglas Prenadent 2016_97x137.indd   1 4. 02. 2019   09:02:36

ga-sistemi.si

ga-sistemi.si

Industrijska cesta 1g, 1290 Grosuplje, +386 (0)1 7818 474, info@ga-sistemi.si

SERVIS IN PRODAJA
RACUNALNIŠKE OPREME

varnost

prenosniki
mobilni telefoni

racunalniška
periferija

tablicni racunalniki
usmerjevalniki omrežja internet

wi-fi omrežja

Soundcore 
Icon Mini IP67 vodoodporen prenosni zvočnik

Vrhunski zvok
12 urno predvajanje

Zvok na poti
Poenostavljena povezljivost

Brezskrbna garancija
Lastnosti

Akcijska cena 43,99€ 

ga-sistemi.si

ga-sistemi.si

Industrijska cesta 1g, 1290 Grosuplje, +386 (0)1 7818 474, info@ga-sistemi.si
RACUNALNIŠKE OPREME

tablicni racunalnikitablicni racunalniki

racunalniška

59,90€



DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

Sreda, 16. 10. ob 18. uri Bralna čajanka - tema: novinarstvo Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 17. 10. ob 16. uri Delavnica "KAKO PREKO LINKEDINA PRIDOBITE  
4 ALI VEČ PRODAJNIH RAZGOVOROV NA TEDEN?" Dom obrtnikov Grosuplje OOZ Grosuplje

Četrtek, 17. 10. ob 19.30 uri PROFESOR KUZMAN MLAJŠI, monokomedija Kulturni dom Grosuplje Na TRI, Amanda Mlakar s.p.,  
ZKD Grosuplje

Sobota, 19. 10. ob 9.30 uri 11. tradicionalni jesenski pohod po Poti kulturne dediščine 
Šmarje - Sap Start: Družbeni dom Šmarje - Sap Turistično društvo Šmarje - Sap

Sobota, 19. 10. ob 15.30 uri NOGOMET: Brinje Grosuplje - Kočevje (3. liga - zahod - 10. krog) Nogometni stadion Brinje Grosuplje Nogometni klub Brinje Grosuplje

Sobota, 19. 10. ob 17. uri ODBOJKA: ATK Grosuplje II - OD Krim II (2. liga zahod - 3. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Ponedeljek, 21. 10.  
od 7. do 13. ure KRVODAJALSKA AKCIJA Družbeni dom Grosuplje Rdeči križ Slovenije - Območno 

združenje Grosuplje
Ponedeljek, 21. 10. ob 18. uri Fit za knjigo - bralni študijski krožek Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Torek, 22. 10. ob 17. uri Izdelava učinkovitih EKO čistil

Večnamenska učilnica na čistilni 
napravi Grosuplje, Kosovelova cesta 
15, 1290 Grosuplje (poleg podjetja 
OMAPLAST)

Javno komunalno podjetje 
Grosuplje

Torek, 22. 10. ob 19. uri Sončni ditiramb - glasbeno literarni večer iz cikla Barve glasbe 
in besede Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 23. 10. ob 20.30 uri ODBOJKA: ATK Grosuplje - Calcit volley (1.A liga - 3. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop
Četrtek, 24. 10., 14. 11. in  
28. 11. ob 17.30 uri Pravljično-igralna ura (otroci od 2. do 4. leta) Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 24. 10. ob 17. in 18. uri Otroški abonma: SUPERBRINA, predstava za otroke 3+ Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje, Gledališče 
MAlihVelikih 

Petek, 25. 10. od 9. do 14. ure Brezplačni pogovori in svetovanja pri notarjih v sklopu 
Evropskega tedna civilnega prava

Notarske pisarne v Grosupljem 
(Brezplačna svetovanja potekajo po 
celotni Sloveniji)

Notarska zbornica Slovenije 
v sklopu Evropskega tedna 
civilnega prava

Petek, 25. 10. ob 16. uri Komemoracija s kulturnim programom ob sodelovanju  
častne straže Slovenske vojske Partizansko pokopališče Grosuplje KO ZB Grosuplje

Petek, 25. 10. ob 17. uri Komemoracija s kulturnim programom ob sodelovanju  
častne straže Slovenske vojske Spominski park Šmarje - Sap KO ZB Šmarje - Sap

Sobota, 26. 10. ob 14. uri JAMA Lab Županova jama - Cerovo 9, 1290 
Grosuplje TOD Županova jama

Sobota, 26. 10. ob 17.30 uri KOŠARKA - ženske: Grosuplje - Ledita (1. liga - 5. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Ženski košarkarski klub Grosuplje

Sobota, 26. 10. ob 18. uri Komemoracija s kulturnim programom ob sodelovanju  
častne straže Slovenske vojske

Pred spomenikom na Spodnji 
Slivnici KO ZB Grosuplje

Sobota, 26. 10. ob 20. uri KOŠARKA - moški: Grosuplje - Jesenice (3. liga center - 3. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Košarkarski klub Grosuplje
Ponedeljek, 28. 10. in  
torek, 29. 10. ob 14. uri Zabava pri netopirju Branku Županova jama - Cerovo 9, 1290 

Grosuplje TOD Županova jama

Torek, 29. 10. ob 9. uri Strokovni seminar »RAČUNOVODSKA PRIPRAVA  
NA ZAKLJUČEK LETA?" Dom obrtnikov Grosuplje OOZ Grosuplje

Sreda, 30. 10. in  
četrtek, 31. 10. ob 14. uri Kaj se "plete" pri Županovi jami? Županova jama - Cerovo 9, 1290 

Grosuplje TOD Županova jama

Sobota, 2. 11. ob 14. uri NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE  ARNE TABOR 69  
3. LIGA  ZAHOD  12. KROG Nogometni stadion Brinje Grosuplje Nogometni klub Brinje Grosuplje

Sobota, 2. 11. ob 17. uri ODBOJKA: ATK Grosuplje II - Neptun Kanal  
(2. liga zahod - 5. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Ponedeljek, 4. 11. ob 16. uri Računalniška delavnica »IZDELOVANJE PROSTORSKIH RISB – 
AUTOCAD 3D« Dom obrtnikov Grosuplje OOZ Grosuplje

Torek, 5. 11. ob 18. uri V enem zamahu po Slovenski planinski poti -  
potopis Katje Kegl Vencelj Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 6. 11. ob 20.30 uri ODBOJKA: ATK Grosuplje - Nova KBM Branik (1. A liga - 5. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Četrtek, 7. 11. ob 19.30 uri Ranko Babić: KRIZA SREDNJIH LET, komedija Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje, Špas teater 

Petek, 8. 11. ob 20.30 uri ROKOMET: Grosuplje - Dol TKI Hrastnik (1. B liga - 7. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 9. 11. ob 13.30 uri NOGOMET: Brinje Grosuplje - Bled Hirter  
(3. liga - zahod - 14. krog) Nogometni stadion Brinje Grosuplje Nogometni klub Brinje Grosuplje

Sobota, 9. 11. ob 17. uri ODBOJKA: ATK Grosuplje II - Aquawatt Žirovnica  
(2. liga zahod - 6. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Torek, 12. 11. ob 18. uri Ko se življenje sreča z jesenjo - večer poezije Mestna knjižnica Grosuplje
KD sv. Mihaela Grosuplje v 
sodelovanju z Mestno knjižnico 
Grosuplje

Četrtek, 14. 11. ob 17. uri Radon naravna danost sevanja okolja in naše zdravje Družbeni dom Grosuplje DU Grosuplje (Zlati kotiček)

Petek, 15. 11. ob 20. uri Vid Valič: SEKS PO SLOVENSKO, komedija Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje, Špas teater 

Sobota, 16. 11. ob 17.30 uri KOŠARKA - ženske: Grosuplje - Triglav (1. liga - 9. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Ženski košarkarski klub Grosuplje

Sobota, 16. 11. ob 20. uri KOŠARKA - moški: Grosuplje - Krvavec Meteor  
(3. liga center - 5. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Košarkarski klub Grosuplje

Torek, 19. 11. ob 18. uri Koncept ljubezni skozi zgodovino - predavanje Katarine 
Majerhold Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 21. 11. ob 17. in 18. uri Otroški abonma: DIČI, DIČA, predstava za otroke 3+ Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje,  
Gledališče FRU - FRU

Petek, 22. 11. ob 20.30 uri ROKOMET: Grosuplje - SVIŠ Ivančna Gorica (1. B liga - 9. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 23. 11. ob 17. uri ODBOJKA: ATK Grosuplje II - Piran (2. liga zahod - 8. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Sobota, 23. 11. ob 19.30 uri ODBOJKA: ATK Grosuplje - SIP Šempeter (1. A liga - 7. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Nedelja, 24. 11. ob 14. uri 20. dobrodelna prireditev Z ROKO V ROKI Kulturni dom Žalna Krajevna organizacija Rdečega 
križa Žalna

Vsako soboto ob 10. uri Šah Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje




