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Podjetje Akrapovič se lahko pohvali s tehnično 
podporo več kot 150 svetovnim prvakom!

Pridruži se nam na dirki do novih naslovov svetovnih prvakov, 
postani del ekipe in prispevaj k novim zmagam kot:

LOKACIJA IVANČNA GORICA:

PROTOTIPNI VARILEC-SESTAVLJALEC 

OPERATER NA KRIVLJENJU 

TEHNOLOG VZDRŽEVANJA

VZDRŽEVALEC

LOKACIJA ČRNOMELJ:

VARILEC-SESTAVLJALEC

OPERATER NA KRIVLJENJU

OPERATER NA CNC STROJIH

STRUGAR

DELAVEC V PROIZVODNJI PREPREG

DELAVEC NA RAZREZU

DELAVEC V POLIRNICI

VZDRŽEVALEC

Ne zamudi ponujene priložnosti in nam posreduj vlogo z 
življenjepisom na razpis.proizvodnja@akrapovic.com

www.akrapovic.com/zaposlitev
UGLEDNI

DELODAJALEC

-  2 0 2 0  -

Vaša zelena tiskarna.

DIGITALNI TISKOBLIKOVANJE DODELAVAOFFSET TISK

Pokličite nas: 08 385 04 81 | info@partnergraf.si
PARTNER GRAF zelena tiskarna d.o.o. | Gasilska cesta 3 | 1290 Grosuplje

V harmoniji z naravo

Vrtni center

PE DOBROVA Podsmreka 7B, 1356 Dobrova, tel: 01 24 25 100

PE KRŠKO Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, tel: 07 49 88 385

-20%

KAMADO RAMDA ŽARI

BENCINSKE KOSILNICE

RASTLINA MESECA MAJA
OKRASNA PRAPROT

ROBOTSKA KOSILNICA

NE SPREGLEJTE

VRTNO POHIŠTVO

VSE ZA VAŠ ZELENJAVNI
IN OKRASNI VRT

VRTNI TRAKTORJI

ŽE OD
149,99€



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Maj 2022 3Oglasi

• Prodaja in servis vozil Renault in Dacia 
• Prodaja rabljenih vozil
• Premontaža in centriranje pnevmatik
• Možnost menjave staro za novo 
• Prodaja dodatne opreme
• Kleparske in ličarske storitve
• Popravilo poškodb od toče 
•Cenilno mesto za zavarovalnice

Dacia SANDERO 

Pod jelšami 2, 1290 Grosuplje

tel: 01 78 11 300
info@avtoval.si
www.avtoval.si 

ZEN Tce 140 EDC

* Multimedijski 7” zaslon z navigacijo 
2x USB in 1x AUX + DAB

* Platišča iz lahke litine 17” Bahamas
* Sistem za pomoč pri parkiranju 

spredaj in zadaj
* Sistem za aktivno zaviranje v sili z 

zaznavo pešcev pri mestni vožnj 

Že za

25.490€*

 
eLIMITED Tce 90 

Renault CAPTUR

Že za

18.290€*
* Ročna klimatska naprava
* Električno nastavljiva in 

ogrevana zunanja ogledala
* Sredinska konzola z naslonom 

za roke
* Barvni 10 cm (4”) informacijski 

zaslon med merilniki pred voznikom 

Renault MEGANE CONQUEST  
e ESSENTIAL  

Dacia SANDERO STEPWAY 

Že za

15.090€*
Že za

13.690€*
* Regulator in omejevalnik hitrosti
* Meglenki spredaj
* Full LED luči s Y-shape dnevnimi 

lučmi
* Ročna klimatska naprav

Dacia JOGGER

* Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi�
* Meglenki spredaj
* ECO LED prednji Y-Shape žarometi
* Radio R&Go s funkcijami MP3, 

Bluetooth, AUX, USB, DAB�

ESSENTIAL

* Cene ne vključujejo popustov. V primeru povišanja cen na trgu, si pridržujemo pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila. Več o ponudbi, nakupu in pogojih na www.avtoval.si ali tel.: 01 78 11 305

NAŠE STORITVE

KAKOVOST S TRADICIJO.

menjava prednjih 
zavornih ploščic

83€ že od
z DDV

Ponudba ni združljiva z ostalimi akcijami. Priporočena maloprodajna cena 83 EUR z vključenim 
DDV velja za menjavo prednjih zavornih ploščic za model »Twingo I I X06«. 
Paketna ponudba za vaše vozilo  in vse ostale informacije so vam na voljo pri našem 
servisnem svetovalcu. 



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.

GROSUPELJSKI ODMEVI – GLASILO PREBIVALCEV OBČINE GROSUPLJE 
Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Grosuplje • Odgovorni urednik: Brane Petrovič • Uredniški 
odbor: Gregor Steklačič, Janez Pintar, Marija Samec, Matjaž Trontelj, Maja Zajc Kalar, Zlatko Jagodič • Naslov 
uredništva: Občina Grosuplje, Taborska 2 (hišna centrala 788 87 50), 1290 Grosuplje • Elektronski naslov: 
grosupeljski.odmevi@gmail.com • Lektoriranje: Marija Samec (oglasi in razpisi niso lektorirani) • Oblikovanje 
in tisk: PARTNER GRAF d.o.o., Gasilska c. 3, 1290 Grosuplje

Uvodnik / 4

Nagovor župana / 5

Iz občinske hiše / 6

Politika / 20

Iz naših krajev / 20

Gospodarstvo / 22

Turizem / 23

Zdravje in sociala / 26

Dobrodelnost / 27

Izobraževanje / 28

Kultura / 36

Društva / 43

Šport / 52

Spomini in zahvale / 56

Uvodnik
Draga bralka, bralec Grosupeljskih odmevov!

Lep majski pozdrav obema. Smo v mesecu, ko se narava 
prebudi v vsej svoji lepoti, sadno drevje je že odcvetelo in 
če ne bo kakšnih hujših vremenskih nevšečnosti, si lahko 
obetamo dobro letino sadja in upajmo tudi ostalih pri-
delkov. Počasi spoznavamo, kako važna je samooskrba v 
kmetijstvu in tudi na ostalih področjih. 
Žal so se razmere v svetu zaradi nesmiselne vojne v Ukra-
jini močno poslabšale in le upamo lahko, da se kmalu umirijo. Sedaj lahko tudi vidi-
mo, kako narobe je, če si preveč odvisen od drugih, če pa že, je dobro, da ne samo od 
enega ponudnika.
Smo v letu volitev in prve, državnozborske, so zdaj za nami. Kar smo volili, to bomo 
imeli in želim si, da bi politiki v veliko večji meri mislili in delali za dobro države in 
državljanov, čeprav vidimo že pri sestavljanju vlade, kako je mnogim le do položajev. 
Kot vedno se je tudi sedaj izkazalo, kako veliko moč na mišljenje državljanov in na 
politiko imajo mediji. Tudi sam sem večkrat naše vojake vprašal, katero orožje je 
najmočnejše v Slovenski vojski, tam sem namreč zaposlen. Odgovor je jasen, kamera 
in fotoaparat.
Če odmislimo nesmiselno vojno, pa smo veseli, da smo se vsaj v domovini spet vrnili 
v normalno življenje, kar zadeva epidemijo, ki nas je spremljala predolgo. Spet se ve-
liko dogaja tako na kulturnem, športnem in vseh ostalih družbenih področjih. Obisk 
prireditev je še večji kot pred epidemijo, kar kaže, kako smo pogrešali druženje, saj 
človek to potrebuje. 
Naslednji mesec bo dosegel vrh dogajanja pred počitnicami in dopusti, tako se v za-
četku junija vrača kolesarski maraton treh občin, priča bomo kar nekaj koncertom, 
med drugimi bo šmarski pevski zbor s koncertom obeležil že 75. obletnico obstoja, 
25. junija bomo praznovali  občinski in največji državni praznik, dan državnosti. 
Praznujmo ponosno, saj smo pred 31 leti, v dolgi zgodovini, le dočakali, da imamo 
lastno državo. 
Naj bo praznik vsak dan, vsem nam in naši državi po srečno in uspešen razvoj!

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 7. junija, na e – naslov:

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

bralci Grosupeljskih odmevov!

Večje investicije v naši občini, financirane iz 

državnega proračuna, se počasi približujejo 

svojemu zaključku. Železniška postaja 

Grosuplje, nov nadvoz na Taborski, 

zadrževalnik Veliki potok,  ureditev 

odseka regionalne ceste s pločniki, javno 

razsvetljavo in ostalimi komunalnimi 

ureditvami med Škofljico in Malim Vrhom 

bodo pomenile dolgoročno izboljšanje infrastrukture, povečale prometno varnost in približale uporabo 

trajnostnih načinov mobilnosti. 

V kratkem pa se bo začela še zadnja izmed pomembnejših državnih investicij v prometno 

infrastrukturo, celovita rekonstrukcija regionalne državne ceste, Adamičeve ceste, skozi središče 

Grosupljega, z ureditvijo pločnikov in kolesarskih stez. V ta sklop sodi tudi celovita ureditev ravno 

tako državne ceste, Ceste na Krko z ureditvijo križišča v krožišče pri Tušu (»pri Bambiču«) pa vse do 

odcepa za Račno v Velikem Mlačevem, kjer bomo obstoječe križišče ravno tako preuredili v krožišče. 

Tudi na tem odseku bodo urejene površine za pešce in kolesarje in javna razsvetljava. Gradbena dela 

bodo povzročila nekaj nevšečnosti  v prometu, a vas bomo o vseh zaporah ter obvozih na posameznih 

cestnih odsekih tekoče obveščali preko občinske spletne strani in ostalih medijev. Že vnaprej se vsem 

udeležencem v prometu zahvaljujemo za razumevanje in vas prosimo za potrpežljivost v prometu. 

Ko bodo dela končana, bomo vsi imeli spet lepše pogoje za hojo po pločnikih, za varno kolesarjenje in 

tekoč promet. 

Želim vam prijetne, tople spomladanske dni, izkoristimo jih za nabiranje notranje energije!

Vaš  župan  
dr. Peter Verlič

Nagovor župana
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Vrtec Jurček obiskal veleposlanik Ukrajine

V Društvu katoliških vrtcev Slove-
nije so se odločili, da bi Ukrajini, vsem 
državljankam in državljanom Ukrajine, 
še posebej pa ukrajinskim otrokom 
želeli pomagati po svojih močeh. Član 
društva je tudi vrtec Jurček v Mali vasi, 
direktorica vrtca Katarina Mohar pa je 
tudi predsednica društva, in odločili so 
se, da na obisk povabijo ukrajinskega 
veleposlanika.

V torek, 12. aprila 2022, je tako vrtec 
Jurček obiskal nj. eksc. gospod Mihajlo 
Brodovič, veleposlanik Ukrajine v Slo-
veniji, v družbi svoje soproge. Pričakali 
so ju župan dr. Peter Verlič s soprogo, 
predsednik Državnega sveta Alojz Ko-
všca, tudi naš občan, in seveda direkto-
rica vrtca Jurček Katarina Mohar.

Veleposlanika Ukrajine so seznanili o 
nameri društva, da bi vzpostavili sode-
lovanje, v okviru katerega bi se lahko v 
društvu organizirale stalne akcije pomo-
či. Predvsem bi zbirali potrebščine za 
ukrajinske otroke, igrače oziroma tisto, 
kar potrebujejo.  

Predsednik Državnega sveta Alojz 
Kovšca je ob tem dejal: »Zelo smo vese-
li, da vam lahko izkažemo našo podporo, 
naše spoštovanje do vašega naroda, do 
boja za svobodo, in tudi da vam lahko iz-
kažemo našo žalost zaradi vaših izgub v 
Ukrajini.«

»Rad bi izrazil našo hvaležnost Slove-
niji, vsem Slovenkam in Slovencem, vladi 
države, vodstvu države. Res sem ponosen, 
da svoje delo opravljam v Sloveniji. Neka-
teri radi pravite, »mi smo majhna država«, 
vendar ne, v teh časih ste za Ukrajino, v 
našem boju, v podpori naši državi, v prvi 

vrsti. V vseh pogledih, v humanitarni po-
moči, v vojaški pomoči. Izredno velikega 
pomena je za nas tudi človeška podpora, 
kako so Ukrajinci, ki so bili primorani zapu-
stiti svojo državo, sprejeti tukaj v Sloveniji. 
To je neverjetno,« so bile besede, ki jih je 
vsem nam namenil ukrajinski veleposla-
nik Mihajlo Brodovič. »Zato bi vam rad 
še enkrat izrazil svojo hvaležnost za pod-
poro, pomoč, solidarnost v teh zelo težkih 
časih za mojo državo. Tega nikoli ne bomo 
pozabili,« je še dejal. Vesel in hvaležen je 
tudi za to povabilo, da obišče vrtec Jur-
ček. »Vsako dejanje podpore naši državi je 
za nas velikega pomena.«

Veleposlanik nam je pripovedoval 
tudi o grozotah, ki se danes dogajajo v 

Na obisku v vrtcu Jurček.

Igrače, ki so jih v vrtcu zbrali za otroke iz Ukrajine.

Otroci so se nam predstavili z lepimi pesmicami, 
plesi, videli pa smo lahko tudi, kako se prične 

njihov dan v vrtcu.
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Ukrajini, kar lahko dnevno spremljamo 
v medijih, a kljub temu so nam njegove 
besede globoko segle v srce. To se ne bi 
smelo dogajati. Borijo se za svojo svobo-
do, borijo se za svoboden svet.

Župan dr. Peter Verlič je povedal, da 
smo v naši občini pred dobrima dvema 
letoma gostili predstavnike več ukrajin-
skih občin, z eno izmed njih smo vzpo-
stavili tudi sodelovanje. Pogovarjali smo 
se o možnostih našega sodelovanja, tudi 
o našem obisku Kijeva in drugih občin. 
»To našo pot, ki smo jo zastavili, pa je pre-
prečila ta kruta agresija, ta kruta vojna. In 
zdaj je seveda na nas, da čim bolj poma-
gamo. V občini Grosuplje smo že poma-
gali in po svojih najboljših močeh tudi še 
bomo,« je še dejal župan.

Veleposlanika pa je ob tej priložnosti 
povabil tudi k vpisu v našo spominsko 
knjigo, ki jo hrani Mestna knjižnica Gro-
suplje.

Otroci v vrtcu Jurček so se nam pred-

stavili z lepimi pesmicami, plesi, videli 
pa smo lahko tudi, kako se prične njihov 
dan v vrtcu. Pomislijo na to, koga vse 
imajo radi, spomnijo se, katera dobra 
dela so opravili dan prej.

Videli pa smo lahko tudi igrače, ki so 
jih zbrali za otroke iz Ukrajine. »Za otroke, 
ki so ostali brez igrač in mi jim želimo po-
magati,« so nam povedali. Če se jim bo 
v vrtcu pridružil kateri izmed ukrajinskih 
otrok, se bodo z njim z veseljem igrali.

Jana Roštan

Veleposlanik Ukrajine nj. eksc. g. Mihajlo Brodovič se je vpisal v Spominsko knjigo Občine 
Grosuplje. Ob svojem podpisu je zapisal: »Rad bi izrazil svojo hvaležnost Sloveniji in 

slovenskemu narodu za pomoč in solidarnost v teh za Ukrajino zelo težkih časih.  
Najlepša hvala!«

Z leve proti desni: predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, nj. eksc. gospod Mihajlo Brodovič, veleposlanik Ukrajine v Sloveniji,  
s soprogo in župan dr. Peter Verlič s soprogo 
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V jeseni lani, 28. oktobra 2021, smo 
v sodelovanju z Veleposlaništvom Ja-
ponske in podjetjem Toyoto Adria v 
Grosupljem zasadili drevored japonskih 
češenj »sakura«. V spomin na olimpijske 
in paraolimpijske igre v Tokiu 2020 ter 
na 30-letnico vzpostavitve diplomatskih 
odnosov med Japonsko in Slovenijo.

Češnje predstavljajo dobro sodelova-
nje in prijateljstvo med državama, Slove-
nijo in Japonsko, ter tudi med Evropsko 
unijo in deželo vzhajajočega sonca. Če-
šnje prav tako ponazarjajo prijateljstvo 
in medsebojno spoštovanje narodov 
sveta ter mir v svetu.

Nekaj mesecev pozneje, pred prvo-
majskimi prazniki, pa so češnje, kar 80 
jih je, v našem mladem drevoredu ob 
Adamičevi cesti že odprle svoje čudovite 
cvetove v nežni roza barvi.

Ob prvih cvetovih japonskih češenj 
nas je v torek, 3. maja 2022, ponovno 
obiskal tudi nj. eksc. g. Hiromichi Matsu-
shima, veleposlanik Japonske v Sloveni-
ji. V družbi župana dr. Petra Verliča sta si 
zadovoljno ogledala, kako lepo krasijo 

naše mesto. Pogled na njih nas že sedaj 
razvedri, kako lepo bo šele čez nekaj let. 
Zagotovo pa so tudi lep prispevek k ze-
lenim površinam v našem mestu, k varo-
vanju okolja, k »Grosuplje goes green«. 
Tudi to so namreč naša skupna prizade-
vanja z Veleposlaništvom Japonske in 
prav tako znamko Toyota, ki je projekt z 
veseljem podprla tudi zaradi svoje inicia-
tive zniževanja ogljičnega odtisa.

Župan pa je dejal, da je prepričan, da 
bodo dobri odnosi v prihodnje prispeva-

li k vzpostavitvi še kakšnega sodelovanja 
z Japonsko, še zlasti na področju gospo-
darstva. »Nenazadnje, občina Grosuplje je 
odprta občina k sosedom, pa tudi v svet,« 
je dejal.

Župan je veleposlanika Japonske še 
povabil tudi k vpisu v Spominsko knji-
go Občine Grosuplje, ki jo hrani Mestna 
knjižnica Grosuplje.

Jana Roštan

Prve cvetove japonskih češenj v našem mladem drevoredu ob Adamičevi cesti si je v družbi 
župana dr. Petra Verliča ogledal veleposlanik Japonske nj. eksc. g. Hiromichi Matsushima.

Ob prvih cvetovih japonskih češenj nas je obiskal nj. eksc.  
g. Hiromichi Matsushima, veleposlanik Japonske

Veleposlanik Japonske nj. eksc. g. Hiromichi Matsushima se je vpisal v Spominsko knjigo 
Občine Grosuplje.
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Koncert Big banda Grosuplje ob otvoritvi prenovljenega 
Kulturnega doma Grosuplje

Težko obdobje epidemije novega ko-
ronavirusa covid-19, še posebej za tiste, 
ki smo radi v družbi, ki nam družabno 
življenje veliko pomeni, ki se radi udele-
žujemo različnih prireditev, dogodkov, 
pa najsi bodo športni, kulturni, je v večji 
meri le za nami. Verjamemo, da je tako. 
Smo pa to obdobje, kolikor se da dobro 
izkoristili in prenovili notranjost Kul-
turnega doma Grosuplje. Prenovljena 
dvorana nam je še bolj dala vedeti, kako 
manjkajo nastopajoči, kako manjkajo 
obiskovalke in obiskovalci. Vendar pa je 
prišel čas, da lepa, moderna dvorana na 
široko odpre svoja vrata za vse nas, na-
povedan koncert Big banda Grosuplje 
pa je bil lepa priložnost, da s simboličnim 
prerezom traku prenovljen kulturni dom 
tudi uradno predamo svojemu namenu.    

V petek, 22. aprila 2022, je v Kultur-
nem domu Grosuplje potekal koncert 
Big banda Grosuplje z gostom Urošem 
Perićem. Obiskovalke in obiskovalce, žu-
pana dr. Petra Verliča s soprogo, držav-
no sekretarko na Ministrstvu za kulturo 
dr. Ignacijo Fridl Jarc s soprogom, bivše 
dirigente Big banda Grosuplje, vse dru-
ge »jazzarje« in vse ostale, je pred pri-
četkom koncerta pozdravil predsednik 
Zveze kulturnih društev Grosuplje Jan 
Pirnat.

»Kot ste verjetno po 2-letnem premoru 
opazili, ste prišli v ne samo preoblečeno, 
ampak skoraj povsem novo dvorano,« je 
dejal in se ob tem v svojem imenu in v 
imenu članic in članov Kulturnega dru-

štva Grosuplje lepo zahvalil tako občini 
kot ministrstvu. Posebej hvaležni so tudi 
za posluh pri sami prenovi, da so upošte-
vali njihove želje, predloge, in verjamejo, 
da bo prenovljena dvorana lepo služila 
in bo primeren prostor tako za potrebe 
naših društev, kot tudi za same priredi-
tve.

K besedi je nato povabil še župana 
dr. Petra Verliča, ki je dejal, da je ta ve-
čer prva glasba. »Dvorana je prenovljena, 
nove so tudi klimatske naprave, tako da 
nas ne bo zeblo ali pa da nam ne bo pre-
vroče. Pa da bo zrak vedno 'ta pravi',« je z 
zadovoljstvom povedal župan.  

Predsedniku zveze kulturnih društev 
Janu Pirnatu in županu dr. Petru Verliču 
se je nato na odru pridružila še državna 
sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc, sledil je Slovesen prerez traku ob otvoritvi prenovljenega Kulturnega doma Grosuplje.

Big band Grosuplje z gostom Urošem Perićem

Polna dvorana navdušenih obiskovalcev
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slovesen prerez traku, nato pa smo že 
zaslišali prve takte Big banda Grosuplje.  

Pred nami je bil spektakularen kon-
cert, pričakovan od Big banda Grosuplje. 
Po dveh letih so spet nastopili, v novi 
dvorani kulturnega doma, pod vod-
stvom novega dirigenta Rudija Javorni-
ka. Bilo pa je prav na rojstni dan njego-
vega dolgoletnega predhodnika Klemna 
Kotarja, legendo Big banda Grosuplje, 
kot pravijo.

V goste so tokrat povabili Uroša Pe-
rića, enega najbolj uspešnih slovenskih 
glasbenikov doma in v tujini. Po bese-
dah svetovnih glasbenih kritikov je eden 
redkih belcev z vokalom in stilom črn-
skih glasbenikov. Poznamo pa ga tudi po 
njegovi dobrosrčnosti in dobri volji, ki jo 
poleg glasbe širi vsepovsod. Na odru so 
se mu pridružile tudi njegove spremlje-
valne pevke Perlete. In slišali smo sklad-
be, kot so Unchain My Heart, You Are My 
Sunshine, Georgia, Mess Arround, What 
I'd Say in mnoge druge.

Kulturni dom Grosuplje je sicer bil v 
svoji notranjosti prenovljen spomladi 

lani. Zamenjali smo vrata, akustične tal-
ne, stenske in stropne obloge, oder, pla-
tno za projekcijo, notranjost kulturnega 
doma pa krasijo tudi nove zavese, prav 
tako se danes dvorana ponaša z novimi 
udobnimi sedeži.

Vrednost investicije je znašala 
496.393,92 evrov, obnovo je v višini 
159.822,51 evrov financiralo tudi Mini-
strstvo za kulturo.

Jana Roštan

Interaktivne delavnice s šotorom Vidko na naših  
osnovnih šolah

V tednu od 4. do 10. aprila 2022 smo 
v sodelovanju z Javno agencijo Republi-
ke Slovenije za varnost prometa v občini 
Grosuplje organizirali teden prometne 
preventive za otroke, v okviru katerega 
na naših treh osnovnih šolah potekajo 
interaktivne delavnice s šotorom Vidko.

Že v torek, 5. aprila, so maskoto Pasav-
ček spoznali učenke in učenci Osnovne 
šole Louisa Adamiča Grosuplje in se v šo-

toru Vidko prepričali, kako pomembna 
je uporaba odsevnih teles v temačnem 
okolju, v četrtek, 7. aprila, so se prome-
tni varnosti posvetili učenke in učenci 
Osnovne šole Šmarje - Sap, v petek, 8. 
aprila, pa bodo raziskovali šotor Vidko in 
se o prometni varnosti poučili učenke in 
učenci Osnovne šole Brinje Grosuplje.

Učenke in učence na Osnovni šoli 
Šmarje - Sap je v času interaktivne delav-

nice obiskal tudi župan dr. Peter Verlič, 
prav tako so se jim na delavnici pridru-
žili: direktor Javne agencije za varnost 
prometa Jože Hribar, namestnica direk-
torja Javne agencije za varnost prometa 
Urška Naglič, pomočnik načelnika Poli-
cijske postaje Grosuplje Damjan Lenček 
in vodja redarjev SOU 5G Mihael Prelc.

Govorili so o prometni varnosti, kako 
moramo ravnati v prometu, da bo naša 

Z leve proti desni: župan dr. Peter Verlič s soprogo, državna sekretarka na Ministrstvu za 
kulturo dr. Ignacija Fridl Jarc s soprogom in predsednik Zveze kulturnih društev Grosuplje 

Jan Pirnat.
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Župan dr. Peter Verlič ob svetovnem dnevu gibanja pozdravil 
pohodnike na Magdalensko goro

pot varna. Ko se vozimo s kolesom, si 
moramo nadeti čelado, prav tako, ko se 
vozimo s skirojem. Ko gremo čez cesto, 
je potrebno pogledati levo in desno, te-
lefona takrat ne uporabljamo in nasploh 
moramo biti v prometu pozorni. Ko smo 
v avtu, se moramo pripeti z varnostnim 
pasom.

V šotoru Vidko pa so otroci lahko vi-
deli, kako jih vidijo vozniki osebnih av-
tomobilov ob cesti. Pomembno je, da 
imajo pešci svetla oblačila, da jih vozniki 
in ostali udeleženci v prometu vidijo, da 
je potrebno uporabljati svetlobna telesa, 
kresničke, lučko, posebej ponoči.

Župan dr. Peter Verlič je ob dogod-
ku povedal, da se je prometna varnost 
v naši občini v zadnjih 10 letih močno 
izboljšala. »Praktično ne beležimo smrtnih 
žrtev, statistika je odlična, seveda tudi na 
račun vlaganja v infrastrukturo,« je dejal. 
»Od meje s Škofljico pa do središča mesta 
Grosuplje se lahko sprehodimo po ploč-
niku, prej nevarna križišča so preurejena 
v krožišča, Sončne dvore z Grosupljem 
povezuje nov nadvoz, kritična točka pri 
Sončnih dvorih je danes urejena z novim 

podhodom pod železniško progo, gradi-
mo sodoben podhod pri železniški postaji, 
ki bo urejen tudi za invalide,« je nadaljeval 
župan. Največ pa lahko za svojo varnost 
naredimo mi sami, s tem ko upoštevamo 
prometne predpise in v prometu ravna-
mo odgovorno.

Župan takšne akcije pozdravlja. »Ta 
predstavitev tukaj lepo pokaže, kaj pome-
ni, če ponoči nosiš odsevnik, da se te vidi, 
ali pa če ga ne nosiš,« je dejal in vse ude-
ležence v prometu pozval: »Pazimo drug 
na drugega.«

Jana Roštan

V torek, 10. maja 2022, ob svetovnem 
dnevu gibanja, je Zdravstveno vzgoj-
ni center Grosuplje, ki deluje v okviru 
Zdravstvenega doma Grosuplje, za naše 
občanke in občane organiziral pohod na 
Magdalensko goro. Pohodnike sta, pre-
den so se izpred zdravstvenega doma 
odpravili na pot, pozdravila direktorica 
zdravstvenega doma Štefka Zaviršek in 

župan dr. Peter Verlič.
»Ponavadi se srečujemo tukaj gor na 

hribu iz kakšnih drugih razlogov, pred-
vsem ko pride do bolezni, danes pa je lepši 
dan, lepše srečanje, ko boste naredili nekaj 
zato, da do bolezni ne pride,« je zbrane 
pohodnike pozdravila direktorica zdra-
vstvenega doma Štefka Zaviršek.

Povedala je, da se zadnja desetletja 

daje velik poudarek preventivi, se pravi 
predvsem preprečevanju kroničnih bo-
lezni. Eden od pomembnih načinov pre-
prečevanja pa je gibanje.

Gibanje je posebej pomembno za 
preprečevanje bolezni srca in ožilja. Z 
gibanjem pospešimo delovanje srca, iz-
boljšamo dihanje. Posledica tega je, da 
je celo telo, da so vsi organi bolje oskr-
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bljeni s kisikom. Pozitivno vpliva tako na 
telesno, kot na duševno zdravje. Gibanje 
je hkrati tudi sprostitev. Vemo, da je v 
lepem sončnem vremenu zelo lepo iti 
med zelene travnike, drevesa, v gozd, 
človek se tako tudi čustveno sprosti. »To-
rej, s tem kar začenjate danes, nadaljujte,« 
jih je še spodbudila.

Župan dr. Peter Verlič pa je povedal, 
da bomo nasvet direktorice zdravstve-
nega doma upoštevali. »Koščakov hrib 
smo umestili v poseben prostorski načrt. 
Postati mora namreč grosupeljski Rožnik, 
tako najraje povem, Rožnik je namreč v 
Ljubljani zelo lepo sprehajališče,« je dejal. 
Povedal je še, da Pot zdravja že imamo, 
čas pa je, da na Koščakovem hribu zaživi 
tudi naša Pot sreče. Pot bo lepo urejena, 
vzpon bo prijeten, primeren tudi za ma-
mice z vozički. »Na vrhu, zdaj smo že tik 

pred zdajci, pa se bo uredil tudi vadbeni 
poligon, za vaje, razgibavanje. Zraven bo 
tudi otroško igrišče z otroškimi igrali,« je še 
dejal in sklenil: »Na občini se bomo potru-
dili, da se bomo še bolj posvetili rekreaciji, 
prostemu času. Menim, da je to zelo po-
membno za vse generacije.«

Manca Grum iz Zdravstveno vzgoj-
nega centra Grosuplje, ki se je na pohod 
tudi odpravila, pa nam je ob tem pove-
dala, da se je v času epidemije gibanje 
med Slovenci poslabšalo. Tako je veliko 
debelosti, veliko zasedenosti. Temu sta 
zato namenjeni tudi njihovi delavnici 
Zdravo hujšanje in Gibam se, na katerih 
spodbujajo aktivno življenje in pred-
vsem gibanje.

V maju bodo organizirali več poho-
dov. Ta, na Magdalensko goro, ob sve-
tovnem dnevu gibanja, je prvi pohod, 

sledil bo pohod po Poti zdravja, na Ostri 
vrh in po Radenskem polju.

Že to soboto, 14. maja, bo potekal 
tudi občinski test hoje na 2 km, in sicer 
po Poti zdravja, pri pokopališču Resje. 
Predvidena imajo tudi testiranja Ali sem 
fit, na katerih se testira telesno pripra-
vljenost. Prvo testiranje bo potekalo že 
v četrtek, 12. maja, pred Upravno enoto 
Grosuplje, testiranji pa bosta nato še 20. 
maja pred Zdravstvenim domom Škoflji-
ca in 26. maja pred Domom starejših ob-
čanov Grosuplje. Sledil bo še en občinski 
test hoje, 4. junija, ravno tako pri poko-
pališču Resje, po Poti zdravja.

Možnosti za gibanje, da nekaj nare-
dimo zase, za svoje zdravje, imamo tako 
občanke in občani Grosupljega veliko.

Jana Roštan

Nova povezovalna cesta v Brinju

Prenovljena cesta v Tlakah

V Brinju v Grosupljem smo zgradili novo cesto, ki povezuje 
cesti Brinje cesta I in Brinje cesta II.

Z deli smo pričeli v februarju 2022, konec marca smo cesto 
že asfaltirali, v aprilu pa so bila dela zaključena.

Nova povezovalna cesta je speljana skozi gozd. Zgrajena je 
kot dvopasovnica, v dolžini cca 180 m. Posamezen vozni pas je 
širok 2 m, vozišče ima na obeh straneh urejeno tudi bankino 
oziroma muldo. Prav tako je urejeno odvajanje meteorne in za-
ledne vode, cesta pa je opremljena tudi s cestno razsvetljavo in 
prometno signalizacijo.

Izvajalec del je bil podjetje Komunalne gradnje, vrednost in-
vesticije je po pogodbi znašala 145.000,00 evrov z DDV.

Jana Roštan

Jeseni leta 2017 je Energetika Ljubljana pričela z gradnjo 
plinovodnega omrežja tudi na območju naše občine, gradnja 
zadnjega odseka plinovoda na relaciji Škofljica - Grosuplje pa 

je bila zaključena septembra 2021.
Sledila je priključitev plinovodnega omrežja, zgrajenega na 

območju občine Grosuplje, na obstoječe distribucijsko omrež-
je zemeljskega plina v občini Škofljica. Konec oktobra 2021 pa 
je že stekla tudi dobava plina.

Gradnja plinovodnega omrežja po naši občini se sedaj na-
daljuje v notranjost naselij, pri čemer sledimo načelu sočasne 
gradnje vseh komunalnih vodov. Na območju od odcepa re-
gionalne ceste v naselju Mali Vrh do naselij Tlake in Gajniče, 
v dolžini cca 1.000 m, je v sodelovanju s podjetji Gratel, Tele-
komom Slovenije in  Elektrom Ljubljana potekala tudi gradnja 
optičnega omrežja in delne kabelske kanalizacije za elektro 
omrežje in javno razsvetljavo.

Cesto v dolžini cca 700 m smo tudi preplastili. Dela so bila 
zaključena konec meseca marca 2022.

Jana Roštan
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Prenovljena Rimska cesta v 
Šmarju – Sapu

Prenovljena cesta in druga izvedena dela na komunalni 
infrastrukturi v Veliki Stari vasi

Gradnja plinovodnega omrežja po naši občini lepo napre-
duje. V marcu in aprilu 2022 se je tako plinovodno omrežje do-
gradilo tudi na Rimski cesti v Šmarju - Sapu, izvedli pa smo tudi 
celotno preplastitev cestišča v dolžini cca 70 m. 

Jana Roštan

V mesecu februarju 2022 se je v Veliki Stari vasi pričela ob-
nova vodovoda, sočasno je bila vgrajena tudi cevna kanalizaci-
ja za pokablitev napajalnih kablov za cestno razsvetljavo. Dela 
so bila v aprilu zaključena. Že v naslednjih mesecih pa lahko 
pričakujemo tudi odstranitev zračnih vodov in njihovo presta-
vitev v novo cevno kanalizacijo.

Sočasno bomo obnovili tudi prižigališče javne razsvetljave, 
ki bo tako že pripravljeno tudi na priklop večnamenskega igri-
šča, z gradnjo katerega bomo v Veliki Stari vasi prav tako kmalu 
pričeli.

Cesto, v dolžini cca 270 m, pa smo razširili in na novo asfal-
tirali.

Jana Roštan

Na novo zgrajen in lepo urejen most Bičje

Na potoku Bičje je bil leta 2009 zgra-
jen suhi zadrževalnik, ki je že v prvih letih 
dokazal smotrnost izvedbe. Za zaščito 
Sončnih dvorov in Industrijske cone pa 
je bila potrebna še ureditev vodotoka 
Bičje na tem območju, ureditev dotokov 
ter za varno prehajanje potoka izgradnja 
novega mostu.

Jeseni 2021 se je tako v Brezju pri Gro-
supljem pričelo z rušenjem starega mo-
stu, ki je svojo novo obliko dobil konec 
januarja letos, v aprilu pa so bila dela v 
glavnem zaključena.

Most Bičje je po obnovi 56 cm višji kot 
prej in s tem 50 cm nad nivojem stoletne 
vode. Širok je 9 m, z voznima pasovoma, 
širokima po 3 m, in hodnikoma za pešce 
v širini po 1,2 m.

Poleg vodnogospodarske ureditve 
vodotoka in izgradnje mostu so bili pre-
stavljeni in dograjeni tudi vsi infrastruk-
turni vodi. Elektrika iz obstoječega trans-
formatorja na levem bregu po novem v 
celoti poteka pod strugo Bičja, v samem 
mostu pa so vsi telekomunikacijski vodi, 

plinska napeljava in vodovodno omrež-
je. Dopolnjeno in delno obnovljeno je 
bilo tudi omrežje meteorne kanalizacije 
in javne razsvetljave.

Zaradi nove višine mostu je bilo po-
trebno prilagoditi tudi vse nivoje uvozov 

in dostopov. Na površinah za pešce so 
bile dodane taktilne oznake za slabo-
vidne. Celoten obnovljen odsek meri 
150 m.

Jana Roštan
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3. mednarodni dogodek projekta SOLIDART: “Facing climatic 
challenges by solidarity”

Igralne urice v Mestni knjižnici Grosuplje

Občina Grosuplje kot vodilni par-
tner skupaj s še 7 projektnimi partnerji, 
FAJUB – Federação de Associações Ju-
venis do Distrito de Braga (Portugalska), 
WIPSEE (Francija), Ayuntamiento de 
Dolores (Španija), Fundacja Autokreacja 
(Poljska), Bulgarian Youth Association 
(Bolgarija), Preili County Council (Latvi-
ja) in Dimos Lariseon (Grčija), sodeluje 
pri projektu »SOLIDART: Network for 
the youth debate about the solidarity in 
crisis times, through creativity and art.« 
Njegov glavni namen je, da se med ude-
leženci v projektu na področju solidar-
nosti v kriznih časih ustvari trajnostno 
sodelovanje.

Med 5. in 8. aprilom 2022 je v okviru 
projekta potekalo tretje mednarodno 
srečanje projektnih partnerjev z naslo-
vom “Facing climatic challenges by soli-
darity”, ki so se ga kot predstavniki Ob-
čine Grosuplje udeležili Jasmina Selan, 
Domen Jere in Živa Vertič. Za razliko od 

prvega in drugega srečanja projektnih 
partnerjev, ki sta zaradi situacije, vezane 
na koronavirus, potekala preko platfor-
me Zoom, je tokratni dogodek potekal 
v živo, natančneje v španskem mestu 
Dolores. Osrednja tema srečanja je bila 
soočanje s podnebnimi spremembami z 
vidika solidarnosti.

V sredo, 6. aprila 2022, sta zbrane na 
uvodnem sestanku med drugim nago-
vorila župan Doloresa Jose Joaquin Her-
nández Saez in lokalni mladinski svetnik 
Efrén Zaplana. Sledile so predstavitve 
projektnih partnerjev, uskladili pa smo 
tudi nadaljnje korake v okviru projekta, 
vključujoč prihajajoče dogodke. Po kon-
čanem sestanku je sledil ogled Dolore-
sa, na katerem smo se zbrani seznanili 
z zgodovino mesta ter solidarnostjo, ki 
so jo tamkajšnji prebivalci izkazali v času 
hudih poplav leta 2019. Zvečer je pote-
kala še delavnica na prostem, v okviru 
katere smo izvedli intervjuje na temo 

podnebnih sprememb.
V četrtek, 7. aprila 2022, se je dan začel 

s kolesarskim izletom, v okviru katerega 
smo si udeleženci ogledali naravni park 
El Hondo. Ta dan smo sodelovali tudi v 
radijskih intervjujih, v večernih urah pa 
je potekala še delavnica, ki je vključevala 
slikanje na platno, glavna tema delavni-
ce je bila razvoj Doloresa do leta 2030.

V sklopu mednarodnih dogodkov 
projekta SOLIDART, kakršen je bil za-
dnji v Doloresu, poteka neprecenljiva 
izmenjava veščin, pogledov, izkušenj in 
mnenj. Na ta način udeleženci pridobi-
vamo znanja, ki jih lahko uporabimo pri 
svojem delu in tako sodelujemo pri obli-
kovanju boljše družbe. Glede na umir-
janje situacije, vezane na koronavirus, 
bodo predvidoma tudi nadaljnji medna-
rodni dogodki, predvideni v okviru pro-
jekta SOLIDART, potekali v živo.

Miha Drobnič

Občina Grosuplje v okviru projekta 
URBACT Playful Paradigm oziroma Igri-
va paradigma sodeluje tudi z Mestno 
knjižnico Grosuplje. Slednja v aprilu in 
maju gosti otroke iz različnih enot VVZ 
Kekec Grosuplje, ki se bodo tokrat v 
knjižnico prišli igrat.

Vodilni partner projekta URBACT 

Playful Paradigm - Občina Udine (Videm) 
- je ustanovila Izposojevalnico igrač 
(angl. Toy Library) z imenom Ludoteca. 
Slednja je odprta od leta 2012. Prostor, 
kjer se širi igralna kultura, je namenjen 
tako otrokom kot odraslim. Otroci lahko 
prosto uporabljajo svojo domišljijo, raz-
vijajo avtonomijo ter se učijo sodelova-

nja z vrstniki. Izposojevalnica igrač kot 
prostor za socializacijo, povezovanje in 
deljenje izkušenj pa staršem nudi tudi 
podporo.

Ludoteco, ki je tudi primer dobre pra-
kse, smo imeli možnost videti in izkusiti 
novembra 2021, ko smo odšli na stro-
kovno ekskurzijo v občino Udine.
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Na Občini Grosuplje smo se nato od-
ločili ta primer dobre prakse prenesti v 
lokalni kontekst ter k sodelovanju po-
vabiti Mestno knjižnico Grosuplje. Knji-
žničnim storitvam smo želeli dodati ne-
kaj novega ter omogočiti najmlajšim, da 

pridejo v knjižnico z drugačnim namenom 
kot sicer. Aprila in maja tako Mestna knji-
žnica Grosuplje organizira igralne urice 

za vrtčevske otroke iz naše občine. Igre, 
ki so na voljo za naše najmlajše občane, 
so kakovostne ter podpirajo motoričen 
in kognitiven razvoj.

Igralne urice pa se tukaj ne bodo za-
ključile. V nadaljevanju projekta bodo 
zaposleni v knjižnici usmerjeni v to, da 
bodo uporabniki knjižnico videli kot ne-
formalen prostor, ki omogoča srečeva-
nje, druženje in povezovanje ljudi tudi 
z igro. Tako bodo pripravili stalno zbirko 
družabnih iger, ki bodo na voljo za izpo-
sojo na dom oziroma igro v knjižnici. Ga-
lerija pa bo poleg razstavne vloge imela 
tudi družabno vlogo, kamor se bodo ob-
čani vseh starosti lahko prišli igrat.

Za nadaljnje dogodke v knjižnici 
spremljajte naša ter knjižnična socialna 
omrežja.

Živa Vertič, koordinatorka projekta

Razpis za 6. skupino usposabljanja za samostojno podjetniško pot

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije 
(RRA LUR) je objavila šesti (predzadnji) razpis za vključitev v 
projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI 
LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativne in napredne 
ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, 
manjka pa jim nekaterih ključnih znanj. Program je obliko-
van tako, da udeleženci v štirih mesecih osvojijo znanja in 
veščine, ki so nujni za uspešen in učinkovit razvoj ideje ter 
zagon podjetja. 

V okviru projekta jih čaka zaposlitev na agenciji ter popolno 
podporno podjetniško okolje. S pomočjo mentorjev in uspe-
šnih podjetnikov ter strokovnjakov z različnih področij bodo 
pridobivali številna znanja, vse od razvoja poslovne ideje do 
izdelave poslovnega modela in načrta, marketinških in pro-
mocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije, upravljanje z IKT, 
pridobivanje virov financiranja in osnovna pravna ter finančna 
znanja.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne gle-
de na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. 
Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bi-
vališče v bivališče v eni od 26 občin Ljubljanske urbane regije 
ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za 
določen čas štirih mesecev. 

Razpis je objavljen na spletni strani www.rralur.si. Prijave so 
možne do 6. 6. 2022, udeleženci pa bodo v projekt vključeni 
predvidoma s 1. 8. 2022.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan do vključno 
3. 6. 2022 med 10.00 in 12.00, na telefonski številki 01 306 19 35 
oz. elektronski pošti  poni@rralur.si. Vabljeni tudi na informa-
tivni dan, ki bo potekal 12. 5. 2022 ob 10. uri preko video-po-
vezave Zoom. Obvezne so predhodne prijave preko obrazca, 
objavljenega na www.rralur.si.
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IZBIRA RAZLIČNIH TRAS:
• 91 km cestna proga: zelo razgiban teren | vzpon na 600 m 

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

Korinj;
• 56 km cestna proga;
• 45 km cestna proga: proga poteka po asfaltirani cesti od 

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

nim kolesarjem | na voljo sta trasi 16 in 27 km | del trase je 
makadamski.

PRIJAVE IN STARTNINA

Elektronska prijava do 2. junija 2022
• www.kdgrosuplje.si

Prijave na dan dogodka | 5. junij od 7.30 dalje: 
• startno ciljni prostor

 
STARTNINA  NA 

DAN PRIREDITVE
ELEKTRONSKA 

PRIJAVA

cestni 45 km, 56 km,  
78 km, 91 km

35 € 25 €

MTB 30 km 35 € 25 €

družinski (odrasli) 15 € /

družinski  
(otroci do 15 let)

0 € /

Za skupine 10 ali več udeležencev je startnina 20 evrov. 

START IN CILJ 

9.00 - cestne proge: 91 km, 78 km, 56 km, 45 km
9.10 - družinski maraton: 27 km
9.20 - MTB
9.30 - družinski maraton: 16 km

Udeležencem maratona s plačano startnino bodo ob pro-
gah na voljo okrepčila, potujoče servisne delavnice in ostala 
spremljevalna vozila – kontrolirali bomo zapestnice. Na križi-
ščih bo poskrbljeno za usmerjanje kolesarjev.

Na cilju bo vsak udeleženec ob predložitvi startne številke 
prejel medaljo in praktično darilo, deležen bo malice, žrebanja 
praktičnih nagrad - glavna nagrada bo zložljivo električno kolo. 
Žrebanje bo potekalo na zaključni prireditvi med 14. in 15. uro. 
Nagrade prejmejo samo prisotni. Posebnih priznanj bodo de-
ležni najstarejši in najmlajši udeleženci in najštevilčnejša sku-
pina.

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

Maraton bo potekal v redno odvijajočem se prometu ob 
upoštevanju cestno-prometnih predpisov, navodil in opozoril 
organizatorja.  Udeleženci vozijo na lastno odgovornost. Ne-
kateri spusti so strmi, zato je treba hitrost vožnje prilagajati 
razmeram na cesti. Posebna pozornost je potrebna pri vklju-
čevanju na prednostne ceste. Otroci do 15. leta starosti smejo 
voziti samo v spremstvu odrasle osebe, ekipe šol pa v sprem-
stvu učiteljev ali staršev. Za vse udeležence je obvezna upora-
ba zaščitne čelade. Organizator ne prevzema odgovornosti za 
škodo, ki bi jo udeleženci povzročili sebi ali drugim. 

V sklopu Družinskega maratona bo na postajališču na Ma-
lem Mlačevem zagotovljena tudi animacija otrok. 

Na internetni strani bodo sproti objavljene vse informacije 
v zvezi z maratonom, dodatne pa so na voljo na kdgrosuplje@
gmail.com ali na info@visitgrosuplje.si.

Vljudno vabljeni! 
Kolesarsko društvo Grosuplje 

 in Zavod za turizem Grosuplje

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

nedelja, 5. junij 2022,
start ob 9. uri na Kolodvorski cesti, Grosuplje

Kolesarsko društvo Grosuplje
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Občina Grosuplje v okviru evropskega programa URBACT 
Playful Paradigm in projekta Starejšim prijazna občina v so-
delovanju z Domom starejših občanov Grosuplje in »Aktivni 
z mano« vabi vse občane Grosuplja na

»Medgeneracijski igralni dan«.

Dogodek bo v soboto – 28. maja 2022, ob Svetovnem dne-
vu igre. S tem želimo poudariti, kako pomembna sta igra ter 
igranje za posameznike vseh starosti in prav tako za skupnost. 
Na dogodku bo kaj zanimivega za vsakega občana. 

Program:
10.00 Začetek
10.30 – 10.40 Pozdravni nagovor župana dr. Petra Verliča
11.00 – 11.45 Plesna delavnica za majhne in malo večje
11.00 – 14.00 Delavnica ročnih spretnosti
10.00 – 15.00 Gibalni poligon za vse generacije
13.00 – 14.00 Tekmovanje – gibalni poligon
11.00 – 14.00 Delavnice urjenja spomina in logike
14.00 – 14.45 Plesna delavnica za majhne in malo večje
14.00 – 15.00 Delavnica za hrbtenico in sklepe
10.00 – 16.00 Demenci prijazna točka
15.00 – 16.00 Čarobna družinska joga
16.00 – Zaključek

• Pridružujemo si pravice do sprememb programa.
• V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen na 

drug datum.
• Društvo podeželskih žena Sončnica bo z domačimi do-

brotami poskrbelo za vaše prazne želodčke. Članice društva 
nam bodo prikazale tudi izdelavo izdelkov iz testa (ple-
tenice, ptičke itn.) in s tem pokazale mlajši generaciji stare 
tradicije.

Pridite in se igrajte z nami!

KONTAKT:
Klavdija Mehle, koordinatorka projekta »Starejšim prijazna 

občina« - klavdija.mehle@grosuplje.si
Živa Vertič, koordinatorka projekta »URBACT Playful Paradi-

gm« – ziva.vertic@grosuplje.si

Občina Grosuplje v juliju organizira brezplačen tečaj rolanja

V okviru projekta URBACT Playful Paradigm, Občina Grosu-
plje in Aktivni z mano vabita na tečaj rolanja.

Tečaj je namenjen občanom občine Grosuplje - otrokom in 
odraslim, tako začetnikom kot nadaljevalcem.

Namenjenih je 20 prostih mest za otroke in 20 prostih mest 
za odrasle.

Tečaja bosta potekala istočasno.

Kdaj? 4. – 8. julij 2022 med 17.00 - 18.30
 
Kje? Šolsko igrišče OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje

Pogoj: Lastna oprema - rolerji, čelada, ščitniki (za dlani, ko-
molce in kolena)

Tečaj je brezplačen.

Medgeneracijski igralni dan
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Prijave začnemo zbirati v ponedeljek, 
16. maja, do zapolnitve mest.

Pri prijavi navedite ime in priimek, na-
slov, datum rojstva, telefonsko številko 
ter ali ste začetnik ali nadaljevalec.

Nepopolnih prijav ne bomo upošte-
vali!

Kontaktna oseba:
Tjaša Ferkov Babnik
aktivnizmano@gmail.com 

V primeru velikega interesa bomo ko-
nec avgusta organizirali dodaten termin.

 URBACT je program Evropskega terito-
rialnega sodelovanja, ki deluje že od leta 
2002. Financira ga Evropski sklad za regio-
nalni razvoj držav članic Norveške in Švice. 
Program omogoča prenos dobrih praks in 
sodelovanje med evropskimi mesti. Zno-
traj programa se odvijajo projekti, ki ima-
jo pomemben vpliv na različna področja: 
okolje, ekonomija, urbani razvoj, upravlja-
nje in vključevanje.

PLAYFUL PARADIGM oziroma Igriva 
paradigma je projekt, ki se odvija znotraj 
programa URBACT. Projekt se zavzema 

za socialno vključenost, medgeneracijsko 
povezovanje, zdrav način življenja in traj-
nost. K sodobnim urbanim izzivom se pri-
bliža z igrivim pristopom. Igra je prepozna-
na kot univerzalna dejavnost, ki bi morala 
biti dostopna in blizu vsakemu posame-
zniku. S pomočjo igrivega pristopa nam je 
omogočen nov, svež pogled na pozitivne 
vplive, ki nam jih lahko ponudi skupnost.

Živa Vertič, koordinatorka projekta

Pričenja se rekonstrukcija Adamičeve ceste, križišča Bambič  
in ceste Grosuplje-Veliko Mlačevo

Spoštovani občanke in občani,

obveščamo vas, da v mesecu juniju pričenjamo s težko pričakovano rekonstrukcijo Adamičeve ceste, križišča Bambič in 
ceste Grosuplje-Veliko Mlačevo.

Ker pa vemo, da dela na cesti pomenijo tudi delne ali popolne zapore cest, vas v času del prosimo za razumevanje in 
potrpežljivost.

O zaporah cest in drugih pomembnih informacijah boste redno obveščeni na občinski spletni strani:  
https://www.grosuplje.si/. Spremljate nas lahko tudi na facebook strani Občine Grosuplje.

Spletna stran Občine Grosuplje pa vam omogoča tudi prejemanje e-obvestil, vabljeni, da se nanje naročite: 
https://www.grosuplje.si/einforming.  

Za razumevanje in potrpežljivost se vam lepo zahvaljujemo.

Spoštovani občanke in občani!

Občinski praznik  
Občine Grosuplje  

bomo s slavnostnim nagovorom 
župana dr. Petra Verliča, 

podelitvijo priznanj Občine 
Grosuplje in bogatim kulturnim 

programom obeležili  
v četrtek, 23. junija 2022,  

ob 19. uri, v dvorani Kulturnega 
doma Grosuplje.

Prijazno povabljeni!
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Možnost najema počitniškega objekta v Kranjski Gori in v Termah Čatež

Občina Grosuplje obvešča občane, da imajo v letošnjem letu možnost najema počitniškega objekta v Kranjski Gori ali v 
Termah Čatež. Počitniški objekt v Kranjski Gori, s pogledom na kranjskogorsko smučišče, ponuja udobno namestitev za 7 
oseb (5 osnovnih ležišč + 2 dodatni ležišči), v počitniški hišici v Termah Čatež, ki se nahaja v neposredni bližini termalnih 
kapacitet, pa lahko počitnikuje do 6 oseb (4 osnovna ležišča + 2 dodatni ležišči).

Več informacij je dostopnih na www.grosuplje.si, pod zavihkom počitniški apartmaji, kjer si lahko ogledate tudi foto-
grafije počitniških objektov.  

Prijavo za oba počitniška objekta uredite v sprejemni pisarni Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje. Preve-
ritev 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 sofinancira počitniško varstvo otrok med 
poletnimi počitnicami

Počitniško varstvo se bo izvajalo v 
času od 1. 7. 2022 do 30. 8. 2022, naš 
cilj pa je otrokom na območju občine 
Grosuplje zagotoviti varno, kakovostno, 
ustvarjalno in aktivno preživljanje pro-
stega časa v času šolskih počitnic.

Na javnem razpisu za  izvedbo pro-
grama počitniškega varstva sta bila iz-
brana dva izvajalca, in sicer:
• Zavod Neva, Zavod za razvoj otrok, 

Adamičeva cesta 14, 1290 Grosuplje 
in

• Društvo Preplet, Zagradec 10 a, 1290 
Grosuplje.

Zavod Neva bo program počitniške-
ga varstva izvajal v prostorih in okolici 
OŠ Brinje Grosuplje. 

Kontaktna oseba:
Irena Kuntarič Žibert, telefon:  

040 601 977, zibert.irena@gmail.com. 

Društvo Preplet bo program poči-
tniškega varstva izvajalo na »fazanariji« 
pri Šmarju – Sapu, ki jo upravlja Lovska 
družina Grosuplje, ter v Žabji hiši v Mali 
Račni. Prijave prek spletnega obrazca se 
bodo odprle v torek, 24. 5. 2022, ob 20. 
uri,  na spletni strani www.preplet.org. 

Kontaktna oseba:
Darja Koščak, telefon: 031 259 738, 

drustvo.preplet@gmail.com.

Program obsega organizirano varstvo 
otrok in celodnevne aktivnosti med 7. in 
16. uro.

Prehrana je vključena, vpis je omejen.
Prijave otrok zbirata izvajalca na zgo-

raj navedenih kontaktnih številkah, prav 
tako vam bodo posredovali vse dodatne 
informacije.

Na Občini Grosuplje je skrbnica raz-
pisa:

Klavdija Mehle, mag. upr. ved  
(01-7888-788 ali klavdija.mehle@grosu-
plje.si).
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Otvoritev terase v Antica pizzeria & lounge bar

Antica pizzeria & lounge bar je v soboto, 23. apri-
la 2022, otvorila teraso, ki bo obiskovalcem ob lepih, 
sončnih in toplih dneh omogočala še bolj prijetno 
preživljanje prostega časa ob svoji najljubši pijači in 
prigrizku.

Otvoritve terase se je udeležil tudi župan Občine 
Grosuplje dr. Peter Verlič s soprogo Barbaro, ki sta nad 
ambientom, ki ga nudi Antica pizzeria & lounge bar, 
navdušena. Župana in soprogo sta sprejela lastnika, 
Mateja Zavodnik in Marko Krezič.  

Župan jima je zaželel srečno in uspešno delo tudi 
v nadaljnje.

Klavdija Mehle, foto: Nostalgia.si

ZAHVALA NOVE SLOVENIJE OB USPEHU NA VOLITVAH  
V DRŽAVNI ZBOR RS

V Občinskem odboru Nove Slovenije - krščanski demokrati 
Grosuplje (NSi) se iskreno zahvaljujemo vsem volivkam in voliv-
cem občine Grosuplje za prejete glasove na volilno nedeljo, 24. 
aprila 2022. Vsak prejeti glas pomeni za nas zaupanje v ljudi, stro-
kovnost in skrbno pripravljen program krščanske demokracije. 
Zaupanje je vrednota, za katero se v stranki krščanskih demokra-
tov močno zavzemamo. Vsak prejeti glas za našo kandidatkinjo 
Mojco Gruden je za stranko tudi dodatna spodbuda in hkrati 
izziv, da uresničujemo program krščanskih demokratov na te-
melju družbene odgovornosti posameznika in različnih orga-
nizacij. Želimo skupaj z vsemi dobromislečimi prispevati k sku-
pnemu ustvarjanju in zadovoljstvu med nami. Doseženi rezultat 
je pokazal, da smo stranka rasti in zaupanja, naša rast se utrjuje 
tudi z doseženim 3. mestom.

Zahvala pa tudi vsem lokalnim medijem za korektno in pro-
fesionalno poročanje o aktivnostih našega občinskega odbora 
stranke NSi.

Krščanski demokrati smo pripravljeni na odgovorno delo in tr-
dno zavezani k uresničitvi predstavljenega programa. Upamo, da 
bomo vaše zaupanje na konkretni način tudi uspešno upravičili, 
zato še enkrat hvala vsem.

Občinski odbor Nove Slovenije - krščanski 
demokrati Grosuplje

Obisk stanovalcev bivalne enote CUDV Draga pred veliko nočjo

Že tradicionalno vsako leto pred veliko nočjo članice Žen-
skega odbora SDS Grosuplje obiščemo stanovalce v Centru za 
usposabljanje, delo in varstvo Draga, bivalna enota Grosuplje. 
Razveselili smo jih z majhno pozornostjo ter jim zaželeli mirne, 
blagoslovljene velikonočne praznike, predvsem zdravja in po-
guma še naprej.

Marina Rački
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Blagoslov traktorjev   
 V nedeljo, 20. 3. 2022, dan po godu sve-
tega Jožefa, sta župnik Martin Golob in 
kaplan Peter Čemažar blagoslovila trak-
torje, njihove voznike in delo na polju in 
v gozdu. 

Božji blagoslov je nujen pri vsakem 
opravilu.

 
Izdelava butaric na Spodnji Slivnici
V soboto, 9. aprila 2022, sta Kulturno 
društvo Spodnja Slivnica in Krajevna 
skupnost Spodnja Slivnica organizira-
la izdelavo butaric v Gasilskem domu. 
Mentorja Martin Oblak in Danijel Nagelj 
sta organizatorjem povedala, kakšno ze-
lenje je potrebno, nato pa sta pokazala, 
kako se izdelujejo butarice. Za vsakega 
udeleženca je bila njegova butarica naj-
lepša.

Na cvetno nedeljo so jih odnesli v 
cerkev sv. Mihaela Grosuplje, kjer sta jih 
pri vseh mašah duhovnika blagoslovila 
in izbirala največjo in najlepšo. Mogoče 
bomo naslednjo leto skupaj pripravili 
največjo butarico?

 
Cvetna nedelja  
Na cvetno nedeljo, 10. 4. 2022, v župni-

ji Grosuplje je pri vseh mašah dišalo po 
resi, bršljanu, rožah, saj so verniki prinesli 
blagoslovit butarice in zelenje, ki sta jih 
župnik Martin Golob in kaplan Peter Če-
mažar blagoslovila.

 
Veliki petek  
Na veliki petek, 15. aprila 2022, ob 15. 
uri, so mladi iz Grosupljega ob uri Jezu-
sove smrti predstavili Družinski križev 
pot, ki ga je napisal opat Anton Nadrah. 
Posamezne postaje so brali duhovnika, 

župnik Martin Golob in kaplan Peter Če-
mažar, in predstavnika župnijskega pa-
storalnega sveta Grosuplje. Križev pot je 
bil še toliko poseben, saj so posamezne 
postaje spremljali tudi trobentači, tako 
smo še bolj ganljivo podoživeli zadnje 
trenutke in trpljenje Jezusa Kristusa. Fo-
tografije spričujejo Jezusovo darovanje 
za nas vse.

Milena Nagelj

Utrinki iz Župnije Grosuplje

Blagoslov traktorjev  

Izdelava butaric na Spodnji Slivnici

Veliki petek Veliki petek

Cvetna nedelja
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Vrhunski ambasadorki podjetja Pan Jan, Urška Bogataj  
in Nina Pušlar, uglašeni s športom, glasbo in avtomobili 

OGLASNI ČLANEK

Vrhunski ambasadorki podjetja 
Pan Jan, Urška Bogataj in Nina Pušlar, 
uglašeni s športom, glasbo in avto-
mobili 

Avtohiša Pan Jan, ki posluje že več 
kot 30 let, je na lokacijah v Trebnjem 
in Ivančni Gorici osrečila kupce več kot 
19.000 avtomobilov (Škoda, Kia in ra-
bljena vozila). Odličnost poslovanja Pan 
Jan dokazuje dejstvo, da so bili že trikrat 
izbrani za najboljšega prodajalca vozil 
Škoda v Sloveniji. 

Na dogodku dnevi odprtih vrat, ki se 
je letos odvijal konec aprila, želijo še bolj 
podrobno predstaviti vse dejavnosti, s 
katerimi se ukvarjajo. Ponosni so na svo-
jo servisno in kleparsko delavnico, avto-
vleko, pri njih pa lahko opravite tudi teh-
nični pregled, sklenete zavarovanje in 
registrirate vozilo. Poleg prodaje novih 
vozil imajo vedno na zalogi tudi bogato 
ponudbo rabljenih avtomobilov različ-
nih blagovnih znamk  (do danes so jih 
prodali že več kot deset tisoč). Obisko-
valce dnevov odprtih vrat še posebej raz-
veselijo testne vožnje, letos sta največje 
zanimanje vzbudila atraktivna električna 
modela Kia EV6 in Škoda Enyaq.

Urška Bogataj razkrila skrivnost 
načrtov v novi sezoni

Urša Bogataj je na dogodku Pan Jan 
zaupala ekskluzivno novico, da ima v 
naslednji sezoni prav poseben cilj – po-
leteti na skakalnici v Vikersundu. »Malo 
že vizualiziram polet, vendar so se pri FIS 
odločili, da bo poletelo le 15 najboljših 
ženskih skakalk.«

Kdo ve, mogoče jo prav Kia Sportage 
odpelje do Vikersunda. Urška uživa v vo-
žnji, med katero jo sprošča dobra glasba 
in med sezono se vedno sama zapelje 
do zbornega mesta ekipe. Pravi, da ima 
Kia dovolj prostora za njene skakalne 
smuči, pa še za smuči njene »cimre«, so-
stanovalke Nike Križnar in za vse pokale 
in medalje, ki jih nameravata osvojiti v 
naslednji sezoni. Trenutno se posveča 
obveznostim na fakulteti in si želi, da se 
ji uresniči poklicna želja – biti trenerka 
otrok, obenem pa komaj čaka, da jo bo 
Kia odpeljala na morje. 

Nina Pušlar se pripravlja, da svojo 
Kio opremi z otroškim avtosedežem 

»Vsak reče vau, zaslon kot bi bil pred 
TV, jaz sicer navigacije ne uporabljam 

pogosto, raje se prepustim toku. Seveda 
rada poslušam glasbo, a še raje zapo-
jem«, je svojo zgodbo o (so)bivanju s Kio 
Sportage začela Nina Pušlar, ki je med 
vrtenjem volana tudi učinkovita: »Med 
vožnjo dobim navdih za melodijo in be-
sedilo in takrat ustavim mojo Kio ter za-
pišem. Nič ne prepustim naključju, tako 
kot Kia Sportage ne. Občutim jo kot ose-
bo, ki je moj najboljši spremljevalec na 
in s koncertov in vedno poskrbi za mojo 
varnost. Če ne držim volana, napiše drži-
te volan, če vozim predolgo, me opozori, 
da naredim premor, če se zasanjam pa, 
da je vozilo pred mano speljalo. Vožnja 
z njo je res pravi užitek. Še več kot to - je 
moja meditacija. Prostoročno telefoni-
ranje le redko uporabljam, nikoli pa, ko 
so v avtu nečaki. Komaj čakam in si že-
lim, da bo avtomobil kmalu dobil novo 
dodatno opremo – otroški avtosedež 
za mojega otroka,« je povedala prilju-
bljena pevka, ki je z avtomobili Pan Jan 

uglašena že pet let. Vedno je rada pela in 
vedno si je mislila, da bo njeno življenje 
povezano z glasbo, čeprav je sprva misli-
la, da bo nadaljevala družinsko tradicijo 
v maminem frizerskem salonu. Zdaj ji je 
v največje veselje nastopati pred doma-
čim občinstvom, v OŠ Stična, kjer ji diri-
gira učiteljica iz otroških let in ti domači 
koncerti, začinjeni z zanimivimi gosti, so 
že dosegli zavidljivo številko 10. 

Dobrodošli pri nas, za vas na voljo 
365 dni na leto

Tako kot smo radi vsakodnevno v 
družbi dobre glasbe in športa, so v sa-
lonih Pan Jan, le 20 minut vožnje iz Lju-
bljane, na lokacijah v Ivančni Gorici in 
Trebnjem, skozi vse leto na voljo in omo-
gočajo vse na enem mestu: svetovanje, 
prodajo (novih in rabljenih) vozil, servis, 
tehnične preglede, sklenitev zavarovanj, 
kleparstvo, ličarstvo in avtovleko. V baru 
Virida je poskrbljeno tudi za odlično 
kavo in hitro malico, ki jo z veseljem po-
strežejo na senčni terasi ali v klimatizira-
ni notranjosti lokala. 

Ko boste naslednjič imeli kakšen av-
tomobilistični izziv, bodo z veseljem 
poklepetali z vami, seveda pa vam lahko 
potešijo tudi želje po testnih vožnjah ali 
uredijo servis in pripravijo vse za regi-
stracijo vašega vozila. Vaše zadovoljstvo 
je njihova garancija. 

Intervju Urške Bogataj in Nine Pušlar 
si lahko ogledate na Youtube kanalu: 
Avtohiša Pan-Jan.

Iskreno dobrodošli! Le najboljši vozijo 
najboljše.
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Pohod po Krajinskem parku Radensko polje

Pomladi se narava prebuja in človek, 
ki naj bi živel v sožitju z njo, si želi sprosti-
tve, rekreacije, ki jih krajinski park ponuja 
v vseh letnih časih, zato je ta naš biser na 
dolenjskem krasu pravo doživetje.

Številne življenjske prostore so vzlju-
bile cvetice, trave, drevesa, živali, ptiči … 
Posebno v zgodnji spomladi, ko se teloh 
in zvončki, prvi znanilci pomladi posla-
vljajo, se že pričenja drevje olistavati. Na 
gozdnem robu in ob stezah, ki povezu-
jejo posamezne zanimivosti Radenskega 
polja, zacvetijo tevje, votli petelinček, 
navadni jetrnik, gomoljasta lopatica, ža-
fran, podlesna vetrnica, pasja čebulica, 
zlatičnata vetrnica, hostni teloh, ob me-

andrih struge Šice in tudi drugod so že 
odcveteli močvirski tulipani ali logarice, 
pa tudi rožmarinolistna vrba in črni trn 
sta v odcvetanju. Na obodu retij v gosti 
zarasti je že zacvetela poletna kronica ali 
poletni zvonček, ki ima tri do pet manj-
ših cvetkov na daljšem steblu. V mozaiku 
življenjskih prostorov najdemo tudi mo-
čvirja in prava barja s šotnimi mahovi. 
Šotni mahovi v svojih posebej prilago-
jenih lističih lahko shranijo neverjetno 
količino vode, tudi za 30-kratno lastno 
težo, s katero preživijo sušo, dovolj jim 
je torej padavinska voda. Druga poseb-
nost je nenehna rast zgoraj in postopno 
odmiranje rastlinice spodaj. Odmrli deli 

zaradi kislega okolja in odsotnosti gni-
lobnih bakterij ne strohnijo. Sesedajo se 
in nalagajo v plasti, iz katerih v letih in 
tisočletjih nastaja šota.

Na velikonočno soboto in teden ka-
sneje so si člani dveh planinskih društev 
vzeli čas za raziskovanje krajinskega par-
ka.

Z eno skupino smo pričeli kar na par-
kirišču cerkve sv. Martina, na severnem 
delu Radenskega polja, se povzpeli na 
grič k boštanjskem gradu in se spustili 
po Blagajevi poti do Velikih retij. Do-
bravka, ki dobi ime, ko se združita Grosu-
peljščica in Podlomščica pod Slivniškim 
hribom, tu prvič začne izginjati, če je 
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Spomladanski pohod 
po Krajinskem parku 
Radensko polje

Krajinski park Radensko polje, Turizem 
Grosuplje in Turistično društvo Kopanj vas 
vabimo na tradicionalni Spomladanski pohod 
po Krajinskem parku Radensko polje, ki bo 
21. maja 2022 z začetkom ob 9. uri.

Izhodišče pohoda bo parkirišče pod Bošta-
njem. Pohod bo v vsakem vremenu, trajal pa 
bo približno 4 ure. Potrebna so primerna obla-
čila in obutev.

Zaželene so predhodne prijave na e-pošto 
info@radenskopolje.si.

Vabljeni, da skupaj odkrivamo zelene kotič-
ke v okolici Grosupljega!

vode obilo pa nadaljuje v meandrih do 
ponora Beznica. Ponor je bil do polovice 
zalit, spremljalo ga je bučanje vode, ker 
je prejšnje dni deževalo.

Na obodu Srednic, najlepši estaveli 
ali retju, so že cvetele prve zaplate po-
letnih zvončkov, v dnu pa so bile vidne 
kamnite apnenčaste skale. Presenečenje 
za eno od skupin sta bila nastopa članov 
KD Franceta Prešerna, pevcev in folklo-
ristov ob dnevu vseslovenskega petja, 
ki je po naključju bilo prav ta dan pred 
Kulturnim domom v Račni.

Nasmejani in navdušeni nad ubranim 
petjem smo nadaljevali proti ponorne-
mu sistemu Zatočne jame. Med potjo 
smo se ozrli na bližnji hum, osamelec 
Kopanj, kjer je cerkev Marijinega vne-
bovzetja z župniščem. Na pročelju je 
spominska plošča Francetu Prešernu, v 

bivši kašči pa spominska soba, posve-
čena našemu največjemu pesniku, ki je 
bival par let pri svojem prastricu.

Ob meandrih Šice smo prišli do prve, 
Lazarjeve jame, kjer smo si nadeli čelne 
svetilke in se podali previdno skozi rešet-
ke v skrivnostni jamski svet do svetlikajo-
čih se kapnikov.

Le nekaj korakov naprej smo prišli še 
do največjega ponora Zatočne jame, kjer 
so tako imenovane dvojne grablje, na 
katerih se je nabralo kar nekaj vejevja, in 
bilo je slišati bučanje vode, ki je izginjala 
v ponor.

Ker je bilo precej vlažno, smo se spre-
hodili le do stopnic, ki peljejo do suhe 
jame Viršnice.

Na koncu smo obiskali še Žabjo hišo 
na izviru vode Šice, prvi naravovarstve-
ni center v Sloveniji. Tu je razstava, ki v 

sliki in besedi predstavi biser dolenjske-
ga krasa Krajinski park Radensko polje z 
vsemi kraškimi pojavi, floro in favno.

Sama pot ni zahtevna, med nami so 
bili celo dvoletnik, triletnik, šolski otro-
ci prve triade, ki so nam polepšali dan s 
svojo vztrajnostjo, pogumom in radove-
dnostjo. Mrest in paglavci ob Žabji hiši 
so bili otrokom pravo doživetje.

Smaragdna Šica nam je žuborela v 
pozdrav in za nasvidenje je napisala na-
ravovarstvenica: »Ja, še se bom vračala, 
verjetno niti četrtič, niti petič ne bo do-
volj!« Ne samo njo, vse so prevzele lepo-
te in doživetja, kmalu pridejo spet med 
zelene dolenjske griče in polja.

Marija Kavšek, lokalna vodnica
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Igre s pirhi na Taboru

Sončen velikonočni ponedeljek je bil 
iztočnica za medgeneracijsko druženje, 
ki ga je organiziralo Turistično društvo 
Tabor - Št. Jurij z namenom, da se ohra-
nja vez z našo dediščino, našo kulturo. 
Saj so prazniki vendar namenjeni temu, 
da praznujemo skupaj, se družimo in po-
veselimo. 

In kako se neprisiljeno združiti, po-
vezati različne posameznike? Odgovor 
je igra, v kateri so otroci pravi mojstri, z 
malce zadrege pa jim sledijo tudi odrasli. 
Vse pa ni bilo samo igra, malo je vleklo 
tudi na pravo tekmovanje. Dogodka se 
je udeležilo okoli 30 otrok, njihovih star-
šev in starejših.

Igre za odrasle so se odvijale pod ob-
zidjem tabora pri info točki, za mladino 
pa znotraj obzidja.

IGRE ZA OTROKE

Lov za pirhi
Otroci so bili razdeljeni v dve igralno-

-tekmovalni skupini in so morali najprej 

znotraj taborskega obzidja poiskati vse 
skrite pirhe in jih prinesti v svoji košarici. 
Male roke in radovedne oči so hitro našle 
pirhe v travi, listju, med mahom in kakšni 
prašni špranji. 

Pirhova abeceda
Najdeni pirhi so bili popisani s črkami 

in  vsaka skupina je morala sestaviti čim 
daljšo  besedo. Glavice so razmišljale, 
roke prestavljale, v številu je moč. Zma-

Slovenski vodni krog – Grosupeljščica in Radensko polje  
na TVSLO

Na televiziji SLO 2 je bila 20. aprila 
2022 na sporedu oddaja Slovenski vodni 
krog - Grosupeljščica in Radensko polje.

V novembru 2021 je ekipa CV kon-
cept multimedija snemala v Grosupljem 
in na Radenskem polju. Spremljali so tok 
Grosupeljščice z različnimi imeni od izvi-
ra pod Polico do Radenskega polja, kjer 
ponikne. O zadrževalniku Veliki potok in 
njegovem pomenu za varovanje pred 
poplavami je govoril mag. Rok Penec. 
Marija Samec je spregovorila o mlinih, 
žagah in povezanosti ljudi z vodnim 
tokom skozi čas. O vodah, živalstvu in 
rastlinstvu na Radenskem polju je pripo-
vedovala Tina Stepišnik, Luka Mrzel nas 
je seznanil z ribami in vodnim življem, 
Robert Robek pa nam je predstavil pe-
strost drevesnih vrst. Dr. Nataša Ravbar 
nas je popeljala po kraških pojavih na 
Radenskem polju in okolici, Uroš Perme 
pa je predstavil Žabjo hišo ob vstopu na 
Radensko polje in ekološko delovanje 
zaposlenih v njej.

RTV Slovenija je v redakciji otroškega 
in mladinskega programa pred sedem-
najstimi začela raziskovati in snemati do-
kumentarne oddaje o slovenskih vodah, 
njen namen pa je bil opozoriti na števil-
na naravna vodna bogastva Slovenije. 
Zadnjih šest let so oddaje delo 'Produk-
cije CV koncept multimedija' in neodvi-

snega producenta, režiserja in scenarista 
Matjaža Mihelčiča.  

Oddajo Slovenski vodni krog – Gro-
supeljščica in Radensko polje si lahko 
ogledate na spletni strani RTVSLO v nji-
hovem arhivu. 

Marija Samec
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Podpisali pismo o nameri za gradnjo enot Doma starejših 
občanov Grosuplje tudi v občinah Bloke in Sodražica

V sredo, 4. maja 2022, je direktori-
ca Doma starejših občanov Grosuplje 
Metka Velepec Šajn z županoma Obči-
ne Bloke Jožetom Dolesom in Občine 
Sodražica mag. Blažem Milavcem pod-
pisala pismi o nameri, ki predstavljata 
dogovora o skupnih prizadevanjih in 
usmeritvah za delovanje in medsebojno 
sodelovanje za izvedbo projektov »dom 
starejših« v občinah Bloke in Sodražica.

Projekta »dom starejših« predstavlja-
ta sklop več del, kamor sodi priprava 
projektnih dokumentacij, zagotovitev 
zemljišč in seveda sama izgradnja objek-
tov, enega v občini Bloke, drugega v 
občini Sodražica, v katerih se bo izvajala 
institucionalna oskrba starejših, z doda-
tnimi programi tudi za zunanje uporab-
nike, kot je npr. dnevno varstvo starejših, 
nega na domu in drugi programi za sta-
rejše občane.

Občini bosta za projekta zagotovi-
li zemljišče in pripravili projektno do-

kumentacijo, na podlagi katere bosta 
pridobili gradbeno dovoljenje. Dom 
starejših občanov Grosuplje pa se bo za 
omenjena projekta prijavil na javni raz-
pis za pridobitev državnih in evropskih 
oz. drugih sredstev, aktivno in konstruk-
tivno bo sodeloval pri pripravi projektne 
dokumentacije, pripravil pa bo tudi po-
trebni program in načrt izvajanja službe 
dolgotrajne oskrbe starejših za občane 
občin Blok in Sodražica.

»Za naš dom je danes poseben dan. S 
podpisom pisem o nameri namreč spre-
jemamo nov izziv in nove obveznosti. S 
tem podpisom se zavezujemo, da bomo v 
prihodnjih letih naše dejavnosti opravljali 
tudi v občinah Bloke in Sodražica. V novi 
enoti bomo prenesli naše strokovno zna-
nje, izkušnje, vizije, poslanstvo in vredno-
te,« je ob podpisu pisem o nameri pove-
dala direktorica Doma starejših občanov 
Grosuplje Metka Velepec Šajn, prepriča-
na, da bodo izziv odlično opravili. To je 

utemeljila z besedami: »Z najboljšo ekipo 
sodelavk in sodelavcev, z veliko podporo 
lokalne skupnosti in sveta zavoda. In se-
veda, s podporo naših dragih stanovalcev, 
ki nam s svojo energijo, željami, potreba-
mi kažejo nove poti za razvoj in uvajanje 
novih programov in storitev. … Naš cilj 
za naslednja leta je postati center dolgo-
trajne oskrbe, tako v občinah, v katerih že 
delujemo, kot tudi v občinah, kjer se naše 
sodelovanje šele začenja,« je še dejala.

Župana občin Bloke Jože Doles in So-
dražica mag. Blaž Milavec sta se direkto-
rici doma Metki Velepec Šajn zahvalila za 
sodelovanje, za odločitev, da pristopijo k 
projektoma in za izkazano veliko zagna-
nost, da s projektoma tudi uspejo. Kot 
sta dejala, se bo tako občanom Blok in 
Sodražice, ki takšno storitev potrebujejo, 
omogočilo, da bodo svojo jesen življenja 
preživeli v domačem kraju, v bližini svo-
jega doma. To je želja marsikoga. Za iz-
kazano podporo pa sta se zahvalila tudi 

govalna skupina je sestavila 11-črkovno 
besedo. Bravo.

Zbijanje jajc z nihalom
Za cerkvico sv. Nikolaja je bilo mon-

tirano  3 m visoko nihalo z navezano 
plastenko vode.  Z njim so otroci skušali 
zbiti pirh. Ob ostrem pogledu na pirh in 
z zanesljivo roko je pirh zagotovo padel. 
Spet skupinsko veselje in nove točke.

Trofeje
Vsi tekmovalci, igralci, so bili tudi 

zmagovalci, zato so si na koncu naredili 
spominke na današnje druženje - lese-
ne medalje v obliki pirha. Ustvarjalno so 

jih porisali s prazničnimi in pomladnimi 
motivi ter si jih nadeli.

IGRE ZA ODRASLE

Sekanje prihov
Bolj resno in napeto tekmovanje pa 

je bilo med odraslimi, ki so se pomeri-
li v sekanju in zbijanju pirhov. Sekanje 
pirhov je tradicionalna igra, kjer je po-
trebno s kovancem ciljati v pirh v kotu. 
Tekmovalci so jih ciljali z v ta namen pri-
pravljenimi kovinskimi žetoni. Najboljši 
je, kdor pirh z njim preseka ali zadane 
tako, da v pirhu ostane. Šteje tudi, če 
pirh okruši.

Kotaljenje, zbijanje pirhov
Kotaljenje ali spuščanje pirhov po 

klančini, narejeni iz dveh palic, je tudi 
tradicionalna igra. Zmaga tisti, ki svoj 
pirh najbliže prikotali izbranemu pirhu. 
Tradicionalno so se v teh igrah pomerjali 
samo moški, danes pa temu ni več tako. 
Pomerila so se tudi dekleta, žene, otroci.

Člani se ob tej priložnosti zahvaljuje-
mo obiskovalcem za obisk dogodka in 
prešerno voljo.

TD Tabor - Št. Jurij
Marija Katarinčič
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našemu županu dr. Petru Verliču.
»Lahko samo potrdim, da sta izbrala 

pravi dom, pravega partnerja. Dom sta-
rejših občanov Grosuplje je dom z dušo. Mi 
odlično sodelujemo. Odlična je direktori-
ca, odlično je osebje, odlični so stanovalci. 
In vsi projekti uspejo. To lahko garantiram 
in jaz se že veselim, da boste kmalu zgradi-

li in tudi odprli nova domova,« pa so bile 
spodbudne besede našega župana, ki jih 
je namenil županoma Blok in Sodražice 
ter vsem podpisnikom za ta korak iskre-
no čestital.

Dogodku so prav tako prisostvovali 
predsednica Sveta zavoda Doma starej-
ših občanov Grosuplje Klavdija Mehle, 

namestnik predsednice Janez Svetek in 
ostali člani sveta zavoda.

Dom starejših občanov Grosuplje že 
ima svojo enoto v Loškem Potoku, gra-
dnja enot na Blokah in v Sodražici pa naj 
bi stekla prihodnje leto in bila končana 
do leta 2025.

Jana Roštan

Zahvala krvodajalcem

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 
na 376. dopisni seji, ki je potekala dne 11. 5. 2022, uvrstila 
nadzidavo DSO Grosuplje.

Ocenjena vrednost investicije znaša 
1.124.335,75 evrov z DDV. Investicija se 
bo izvajala v letu 2022. Z izvedbo inve-
sticije bo zagotovljenih 8 mest za zača-
sne namestitve, ki jih bodo v primeru 
okužb lahko uporabili za organizacijo 
sive in rdeče cone, prav tako pa tudi 

varnejše bivalno okolje za stanovalce 
in svojce, varnejše delovno okolje za 
zaposlene in ločenost čistih in nečistih 
poti.

V domu bodo z omenjeno investicijo 
pridobili tudi prostore za izvajanje fizi-
oterapije, delovne terapije, prostore za 

druženje, nove prostore bodo pridobili 
tudi zaposleni.

Investicija se počasi zaključuje, 8. ju-
nija 2022 pa sledi slavnostna otvoritev.

Klavdija Mehle

Z velikim občudovanjem in hvaležnostjo sporočamo, da je 
na spomladanski krvodajalski akciji v Ivančni Gorici darovalo kri 
147 krvodajalcev, v Grosupljem 104 in v Dobrepolju 53 - skupaj 
304. Hvala tudi vsem, ki darujete kri na Zavodu za transfuzijsko 
medicino v Ljubljani. 

Veselimo se vseh zvestih dolgoletnih krvodajalcev in vseh 
mladih, ki so darovali kri prvič. Vsak dober namen naj pomaga k 
reševanju življenj in okrevanju pri hudih boleznih ali operacijah! 

Zahvaljujemo se Srednji šoli Josipa Jurčiča, Občini Grosuplje 
in Občini Dobrepolje  za tople in svetle prostore, ki so omogočili 
izvedbo krvodajalskih akcij in vso ostalo podporo, za možnost 
brezplačnega parkiranja v parkirni hiši Grosuplje med darova-
njem krvi ter Študentskemu klubu Groš in Radiu Zeleni val za 
obveščanje in motivacijo.

RKS – Območno združenje Grosuplje    
Anica Smrekar in Matjaž Marinček
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Eko igrarije v Mestni knjižnici Grosuplje

Obisk kmetije Šeme v Žalni

Do konca meseca maja si lahko na 
otroškem in mladinskem oddelku Me-
stne knjižnice Grosuplje še vedno ogle-
date likovno razstavo eko dejavnosti 
VVZ Kekec Grosuplje. Pri pripravi raz-
stave je aktivno sodelovalo vseh 9 enot 
našega vrtca, enota Pastirček pa je sode-
lovala tudi z dijakinjami in dijaki GSŠRM, 
predšolska smer. Utrinke ustvarjalnega 
procesa pri obravnavi najrazličnejših 
okoljsko naravnanih tem otrok si po-
glejte na plakatih enot, v brošurah bolj 
podrobno preberite o izvedbah in ciljih 
dejavnosti, knjižne police pa se šibijo od 
najrazličnejših zanimivih in inovativnih 
eko izdelkov otrok ter strokovnih delavk. 
Otroci lahko preizkusijo ter se igrajo tudi 
z eko igrami v pravljični sobi in mizi na 
otroškem oddelku. V knjigi vtisov lahko 
preberemo izraze pohval in navdušenja 
tistih, ki so si razstavo že ogledali, otro-
kom pa je najbolj všeč, ko poiščejo izdel-
ke in slike svoje skupine in se naigrajo z 
eko igrarijami. Pri vsej tej ustvarjalnosti 

in zavedanju ter iskanju poti pri okolj-
skih težavah, ki smo jih odrasli »zakuha-
li« otrokom, nas lahko navdaja upanje o 
bolj smotrni uporabi sredstev in izkori-
ščanju obnovljivih virov. Zato se raje kot 
v trgovino po novo igračo s svojim otro-
kom napotite v knjižnico po navdih, kaj 

vse se da početi in narediti iz odpadnih 
materialov, ki bi drugače pristali v sme-
teh. Vabljeni!

Taja Ožbolt Ilaš,
VVZ Kekec Grosuplje

V torek, 12. aprila 2022, smo se otro-
ci iz Zasebnega vrtca Malček odpravili 
na ogled kmetije v Žalno. Zamislili smo 
si, da bi hkrati imeli še mini športni dan, 
zato smo se do tja odpravili kar peš!

Iz vrtca smo okoli 9. ure zjutraj odšli 
na pot proti Žalni. Odpravili smo se skozi 
Lobček proti osnovni šoli. Od tu smo se 
po ozki poti sprehodili skozi vas. Naše hi-
tre noge so nas kmalu pripeljale na cilj. 

Tam nas je že pričakovala prijazna dru-
žina Šeme. 

Razkazali so nam hlev, bike, krave in 
teličke. Imeli smo možnost, da smo te-
ličke tudi nahranili. Ker si dela na kmetiji 
brez traktorja ni več predstavljati, smo 
preizkusili tudi traktorski sedež in otroci 
so ugotovili, da imajo s traktorja dober 
razgled. 

Po končanem ogledu smo dobili še 

okrepčilo – sadni sok in sladke prigriz-
ke. Seveda smo to za šalo tudi pojedli in 
popili ter napolnili naše želodčke. Otro-
ška razigranost je nato otroke vodila še 
na igrala, ki so stala na dvorišču. Otroci 
so veselo plezali, se spuščali po toboga-
nu in raziskovali bližnjo okolico kmetije, 
nekateri pa so si še enkrat ogledali živali. 
Po končanem ogledu smo se gostiteljem 
zahvalili za ogled, potem pa smo odšli na 
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32. nacionalni otroški parlament in Časoris

pot nazaj proti vrtcu. Na poti sta nas raz-
veselili še dve kozici, ki sta nam pripravili 
pravo predstavo. Stali sta na zadnjih no-
gah, se igrali, plezali na kamne … 

Sprehodili smo se tudi mimo ranča, 
kjer smo videli konje. Ob vrnitvi v vrtec 
smo napolnili naše želodčke z okusnim 
kosilom, potem pa smo pri počitku slad-

ko zaspali in sanjali o naši dogodivščini 
in še enem nepozabnem dnevu v vrtcu!

Urška V. Klemenčič

V ponedeljek, 11. aprila, se je učenka 
9.b OŠ Brinje Grosuplje, Ema Lacmano-
vič, udeležila 32. nacionalnega otroške-
ga parlamenta v Ljubljani.

Takole je opisala svojo izkušnjo:
11. 4. smo se na ponedeljkovo jutro 

zbrali pred Državnim zborom na 32. na-
cionalnem otroškem parlamentu. Nasta-
jale so skupine regij, po katerih smo ka-
sneje tudi sedeli. Ko smo se prepričali, da 
smo vsi prisotni, so nas sprejeli v stavbo, 
nato pa smo hitro vstopili v veliko dvora-
no, kjer je vsakega že čakalo dodeljeno 
mesto. Po kratkem nagovoru je sledilo 
delo v skupinah. Tako smo v 4 mešanih 
skupinah začeli debato, vsaka skupina 
o svoji temi, znotraj vsake pa smo do-
delili tudi predstavnika, ki je naše ideje 
kasneje predstavil preostalim prisotnim. 
Seveda smo se tudi slikali, pri čemer pa 
se nam je pridružil predsednik republike 
Borut Pahor, ki nam je kasneje posvetil 
nekaj besed. Nato je nekaj časa potekala 
skupna seja, na kateri smo se širše pogo-
varjali in izmenjevali mnenja o poklicni 
prihodnosti. Dan smo zaključili z vode-
nim ogledom Državnega zbora (parla-
menta) in kosilom. Izkušnja je bila zelo 
zanimiva, saj je čas med nadobudnimi 
mislečimi vrstniki vedno najbolje izkori-
ščen, sama pa najdem veliko interesa v 
razlikovanju mnenj in drugačnosti. 

Ema se je udeležila tudi dogodka 
Jamstvo za otroke z otroki, ki je potekal 
preko spleta. Tam so v različnih manjših 
skupinah razpravljali o aktualnih temati-

kah. Na pobudo časopisa Časoris je Ema 
napisala članek na temo, kako otroci 
vidijo revščino in socialno izključenost, 
kjer je povzela delo njihove skupine. 

Med drugim je zapisala, da se z re-
vščino spopadajo različne skupine ljudi. 
Poudarek razprave je bil predvsem na 
izkušnjah otrok v šoli, saj izključenost 
postane velik problem, ko začne le-ta 
vplivati tudi na duševno zdravje otrok.

Pravi, da je veliko devetošolcev letos 
pod stresom, saj po dolgem obdobju šo-
lanja na daljavo niso prepričani v svoje 
znanje, hkrati pa jih čaka boj za točke ob 
vpisu na srednje šole. Zaradi visoke ome-
jitve točk si učenci zastavljajo visoke, tež-
ko uresničljive cilje. Neuspeh jih lahko 
zelo potre, saj lahko izjemno vpliva na 

njihovo prihodnost. Bliža se namreč ko-
nec izobraževanja v osnovni šoli in pre-
hod v srednjo šolo, ko bodo njihovo delo 
in zbrane točke zelo pomembne. Ob glo-
bljem razmisleku so v skupini ugotovili, 
da imajo velik problem tudi tujci, ki so 
pred kratkim prišli v Slovenijo in še niso 
spoznali našega jezika. Težav nimajo le 
z ocenami, ampak tudi s spoznavanjem 
novih prijateljev. Ker so zapustili svojo 
domovino, šola trenutno ne bi smela biti 
njihova prioriteta. Za Emo je bil dogodek 
zelo dragocen, saj je pomembno, da se 
otrokom pred spremembami, ki se jih 
dotikajo, najprej prisluhne. Zaključila je 
z mislijo, da le s skupnimi močmi lahko 
izboljšamo svet.

Marjetka Kolb
Foto: STA/Daniel Novaković

Drugačen svet za drugačne ljudi

Letošnje šolsko leto zaradi znanih 
razlogov, povezanih s širitvijo korona-
virusa, ni bilo naklonjeno umetniškemu 
ustvarjanju. Kljub temu smo na OŠ Brinje 
Grosuplje ustvarili predstavo, v kateri 
pripovedujemo močno zgodbo. Scenarij 
predstave Drugačen svet za drugačne 
ljudi je nastal po motivih odličnega mla-
dinskega romana Kit na plaži avtorja Vin-
ka Möderndorferja. Mentorica skupine 

in režiserka predstave sem zgodbo o iz-
redno nadarjeni najstnici Niki in njenem 
bratu Igorju spremenila tako, da je zgod-
ba postala naša, pisana na kožo naši sku-
pini. Predstavo  je namreč oblikovalo 15 
devetošolcev redne OŠ ter glavna igral-
ka Maja, učenka osnovne šole s prilago-
jenim programom, ki blesti na odru.  

Kdor je prebral roman, ve, da skozi 
zgodbo Nika odkriva v prvi vrsti sebe, 

spoznava, kaj želi in kam hoče, po dru-
gi strani pa ji življenje ne pusti pozabiti, 
da je del skupnosti, da je del družine, 
ki je drugačna. In da je – čeprav si tega 
morda noče priznati – tudi del razreda, 
v katerem so različni sošolci, s katerimi je 
v takem ali drugačnem odnosu. Po vseh 
mogočih zapletih, prepiru z očetom, z 
mamo in s sošolci, pobegu od doma in 
neuspelem poskusu samomora prijate-
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ljice Nika na koncu ugotovi, da ima rada 
Majo, svojo posebno sestro z downovim 
sindromom. Ker je Maja vedno odkrita in 
ker od nje vedno dobi toliko ljubezni, kot 
ti jo lahko da le nekdo, ki te ima neskonč-
no rad. 

Predstavo so Maja, Tinkara, Lina, Filip, 
Tim, Neja, Ema, Taja, Iva, Meta, Dan, Miša, 
Ajda, Žan ter Tajda in Naja premierno 
predstavili že septembra, kjer so jo lahko 
zaradi epidemioloških razmer prikazali 
le omejenemu številu gledalcev. 21. 4. 
2022 pa so jo lahko končno zaigrali pred 
nabito polno dvorano Kulturnega doma 
Grosuplje v sklopu območnega srečanja 

otroških gledaliških skupin JSKD. 
Opazili so jih tudi gledalci izven Gro-

supljega, saj so bili povabljeni na za-
ključni dogodek Prostor za vse na Lju-
bljanskem gradu ter na gostovanje na 
OŠ Šmartno pri Litiji. Predstavo bodo v 
tem šolskem letu zaigrali ponovno spet 
v kulturnem domu, zato jih boste imeli 
možnost videti tudi tisti, ki ste jih morda 
zamudili. 

Naša predstava Drugačen svet za 
drugačne ljudi ni le predstava, saj igralci 
pripovedujejo zgodbo o tem, kako je biti 
drugačen v svetu, ki je narejen za enake 
ljudi. Mnogokrat se tega morda ne zave-

damo, a dosti stvari v življenju se nam 
zdi samoumevnih – pa v resnici niso ozi-
roma ne bi smele biti samoumevne. In 
včasih se moramo vprašati, koliko nam 
pomenijo ljudje okoli nas in katere so 
stvari, ki jih imamo radi. Predvsem pa se 
moramo ves čas spraševati, na kakšen 
način smo lahko mi tisti, ki spreminjamo 
svet na bolje – zato, da bodo v njem do-
brodošli vsi, da bo svet končno spreje-
mal vse, ki so drugačni. Kajti vsak od nas 
je na svoj način drugačen. In to dela svet 
čudovit. 

Mateja Zupančič

Pohodniki na Primorskem 

Kljub ne ravno spodbudni vremen-
ski napovedi smo se v petek, 6. maja, 
podali na Primorsko. 16 pohodnikov iz 
Osnovne šole s prilagojenim progra-
mom Brinje Grosuplje smo dolgo čakali 
na ta pohod, saj smo vedeli, da je hoja 
po čudoviti slovenski pokrajini in obali 
res nekaj posebnega. 

V petek smo v zgodnjem popoldan-
skem času prispeli do Centra za komuni-
kacijo, sluh in govor v Portorožu, kjer so 
nas prijazno sprejeli in nam ponudili pre-
nočišče v svojih prostorih. Skupaj z novi-
mi prijatelji smo se odpravili do Pirana, 
naredili skupinsko sliko na Tartinijevem 
trgu in si privoščili sladoled na piranski 
mestni plaži. Zvečer smo si sami pripra-
vili večerjo in lahko rečemo, da smo res 
odlični kuharji, saj smo se do sitega na-
jedli. 

Ker smo vedeli, da nas v soboto čaka 
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Grosupeljčan Grega Hribar med dijaki srednje vzgojiteljske šole 
Ljubljana na praktičnem usposabljanju ERASMUS+ na Irskem

dolga pot vse do Kopra, smo se hitro od-
pravili spat. Zjutraj smo se zbudili dobre 
volje, pojedli zajtrk, pospravili sobe in 
pričeli z našim pohodom. 

Pot je potekala iz Portoroža do Stru-
njana, nato pa naprej do Izole in Kopra. 

Na poti smo se pogovarjali, opazovali le-
pote slovenske obale, spoznavali sadno 
drevje v sadovnjakih in bili navdušeni 
nad hojo v tunelu, dolgem več kot pol 
kilometra. Drug drugega smo spodbu-
jali in hitro puščali kilometre za seboj. V 

Izoli smo se okrepčali s pico, si ohladili 
noge v morju, nato pa pot nadaljevali 
proti Kopru. Tudi nekaj dežnih kapelj nas 
ni zmotilo in z nasmeški na obrazu smo 
prispeli do Kopra. V obeh dneh smo pre-
hodili nekaj manj kot 25 kilometrov, kar 
je za večino izmed nas zagotovo osebni 
rekord. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam 
pomagali in omogočili to čudovito izku-
šnjo. Še posebej bi se radi zahvalili Pe-
karni Grosuplje, ki nam je prijazno doni-
rala sladke dobrote, ki so še kako prijale 
ob naših postankih. 

Za konec pa še misel, ki za nas še kako 
velja: 

Ne ustavim se, 
ko sem utrujen. 
Ko končam, se ustavim. 

- David Goggins – 

Tadeja Veit, Živa Ovsenek in Urška Šteh

Zelo sem bil vesel, ko sem izvedel, 
da sem med prijavljeni dijaki SVŠGUGL-
-smer predšolska vzgoja, tudi jaz izbran 
za 14-dnevno praktično usposabljanje 
v okviru projekta Erasmus+ na Irskem. 
Udeležilo se ga je 15 dijakinj in dijakov 
ter dva naša profesorja kot spremljeval-
ca.  

6. marca smo poleteli z zagrebškega 
letališča proti Dublinu na Irskem. Prvič 
sem letel brez družine, nekoliko zaskr-
bljen, kako bo potekalo moje sporazu-
mevanje v angleščini. Skupaj s sošolcem 
Rubnom sva bila nameščena v irsko 
družino v manjšem kraju Cametigue. 
Bivala sva na kmetiji, obkrožena z veliko 
živalmi, kar mi je bilo zelo všeč. Vsi dru-
žinski člani, zlasti najina „host“ mama, ki 
sva jo klicala Missy, so bili zelo prijazni in 
odprti. Naj povem, da smo jedli veliko 
in dobro, glede angleščine so bili člani 
družine zelo razumevajoči, zato sem po 
nekaj dneh bivanja ugotovil, da jezik ne 
bo ovira.

Z Rubnom sva med tednom delala v 
bližnjem vrtcu, ki uporablja programa 
Aistear in Siolta in malo Montessori. Jaz 
sem bil dodeljen v skupino Gosenice, v 
starostno skupino 4-5 let. Že kmalu sem 

opazil kar nekaj razlik v primerjavi z na-
šimi vrtci. Otroci imajo zelo veliko časa 
za prosto igranje po kotičkih. Vodena 
dejavnost je le ena preko dneva. Mento-
rica mi je razložila, da se po koroni zelo 
vzpodbuja igra otrok  in socializacija. Ker 

sem sam športne narave in rad veliko zu-
naj, so mi bili še posebej všeč pohodi in 
igra na svežem zraku. Tega je na Irskem 
kljub slabemu vremenu zelo veliko. 
Otroci so imeli na voljo blatni kotiček, v 
katerem so izredno uživali. Ko so uma-
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Odlični uspehi učencev Glasbene šole Grosuplje na državnem 
tekmovanju TEMSIG

zani zaradi tacanja po blatu prišli v igral-
nico, so se preoblekli, vzgojiteljica pa je 
umazana oblačila kar takoj oprala v pral-
nem stroju, ki je bil v igralnici. To se mi je 
zdelo zelo praktično. Poleg pralnega je 
bil v igralnici tudi sušilni stroj. Glede vr-
tčevskega kosila oziroma obrokov pa mi 
je veliko bližji in bolj zdrav  slovenski na-
čin. V irske vrtce otroci namreč sami no-
sijo s sabo hrano, tako da kuhinje ni. Nji-
hove škatlice s hrano vzgojiteljica zjutraj 
pobere in shrani. Ko je kosilo, vsak dobi 
svoj  obrok. Zelo sem bil presenečen, ko 
otroci mirno jedo, ne gledajo k sosedu 
in se ne pritožujejo nad različno hrano, 
ki jo imajo s sabo. Nekateri namreč jedo 
zelo zdravo, pri nekaterih pa sem opazil 
veliko slaščic. Vzgojiteljici sem pomagal 

pri razdeljevanju hrane, pospravljanju 
igralnice, pripravi materiala za igro, veli-
ko časa pa sem se z otroki tudi igral. Ker 
sem bil na Irskem ravno v času praznova-
nja dneva svetega Patrika, sem doživel, 
kako se otroci nanj pripravljajo s parado 
in kako komaj čakajo na zeleni sladoled.

Med vikendom je naša skupina dija-
kov s profesorjema obiskala Dublin in 
njegove znamenitosti, predvsem pa smo 
imeli veliko videti na sam dan praznova-
nja svetega Patrika. Ob tej priložnosti 
smo si tudi mi porisali obraze z značil-
no zeleno barvo in si ogledali številne 
parade. Na splošno sem ugotovil, da so 
Irci veliko bolj sproščeni ljudje kot mi, 
znajo se poveseliti in radi pojejo. To smo 
začutili tudi ob obisku njihovih pubov, 

kjer smo tudi mi zapeli nekaj slovenskih 
pesmi.  

Domov sem se vrnil obogaten s šte-
vilnimi novimi izkušnjami tako na oseb-
nem kot strokovnem področju, z občut-
kom samostojnosti in veselja, da mi je 
bila dana ta izkušnja. Kar predstavljam 
si, kako bom čez leta 'mojim' slovenskim 
otrokom v vrtcu pripovedoval zgodbice 
o otrocih z zelenega otoka.

Grega Hribar, dijak 3. letnika SVŠGUGL - 
smer predšolska vzgoja 

Foto: Prof. Aleš Zobec

Za učenci in učitelji Glasbene šole 
Grosuplje je nekaj izredno uspešnih do-
mačih in mednarodnih glasbenih tek-
movanj, kjer smo dokazali, da sodimo v 
sam vrh slovenskih glasbenih šol. Poleg 
preizkusa znanja na tekmovanjih otroci 
pridobivajo tudi nove izkušnje in samo-
zavest za nastopanje. Odlični tekmovalni 
uspehi so najboljša popotnica za mesec 
maj, v katerem Glasbena šola Grosuplje 
organizira sprejemne preizkuse za nove 
učence. Več informacij na www.gsg.si/
vpis, kjer lahko izpolnite elektronsko 
prijavo in si zagotovite termin preizku-
sa. 

Zaradi izjemno številčne udeležbe 
naših učencev na tekmovanjih, ki po 
dveletnem predahu spet potekajo v 
živo, tokrat objavljamo le uspehe s pre-
stižnega državnega tekmovanja TEMSIG 
– 51. Tekmovanja mladih glasbenikov 
Republike Slovenije, ki je potekalo v le-
tošnjem marcu.

SAKSOFON, mentor Tadej Piko:
Klemen Dornik – zlato priznanje in  

posebno priznanje za najboljšo izvedbo 
obvezne skladbe.

KLARINET, mentorica Ana Anderlič:
Lenart Šifrar – zlato priznanje in 1. 

nagrada, 
Jerca Erjavec – zlato priznanje, 
Sara Mulh – zlato priznanje.
FAGOT, mentorica Jasna Rojc:
Gal Toman – srebrno priznanje. 

KLJUNASTA FLAVTA, mentorica Jasna 
Rojc:

Maša Redek Novakovič – srebrno pri-
znanje.

KLAVIR, mentorica Eva Sotelšek:
Maj Kos – srebrno priznanje.
PETJE, mentorica Polona Kopač Tron-

telj:
Lara Zabukovec – bronasto prizna-

nje,
Teja Zaletelj – bronasto priznanje,
Marija Grandovec – bronasto prizna-

nje,
Žiga Jože Štrus – priznanje.

J. J. A. jazz trio, v katerem sodelujejo 
naš učenec Jakob Jon Doblekar ter nek-
danja učenca Glasbene šole Grosuplje 
Jaša Krevh in Aleksander Črtalič – zlato 
priznanje, 1. nagrada, posebno prizna-
nje za doseženih maksimalnih 100 točk 
in posebno priznanje za interpretacijo 
slovenske jazz skladbe.

Učencem, mentorjem in staršem is-
krene čestitke!

Za Glasbeno šolo Grosuplje pripravila Nina 
Kaufman

www.gsg.si

Svet glasbe
čaka nate.
Pridi na sprejemne preizkuse 
Glasbene šole Grosuplje
21. in 28. maja od 9. do 12. ure ter 
25. maja od 18. do 20. ure
v prostore matične šole Grosuplje.
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Učenci Glasbene šole Grosuplje na seminarju za klarinet v Mengšu

Glasbena šola Grosuplje na 
citrarskem tekmovanju v Münchnu

Pred kratkim je v Mengšu potekal 
seminar za klarinet predavatelja prof. 
Jérômea Voisina. Udeležili so se ga tudi 
naši učenci Eva Dorić, Jerca Erjavec, Sara 
Mulh in Lenart Šifrar.

V sklopu seminarja je bil izveden kon-
cert Orkestra klarinetov Alpe Adria pod 
vodstvom Boštjana Dimnika.

Ana Anderlič, foto: Ana Anderlič

V februarju 2022 je v Münchnu na Visoki šoli za glasbo in gledališče 
potekalo 9. mednarodno tekmovanje za citre 2022 »Nachwuchsför-
derpreis«, ki so se ga udeležili mladi citrarji do 18. leta starosti iz Av-
strije, Italije, Nemčije in Slovenije. Sodelovala je tudi učenka Glasbene 
šole Grosuplje Julija Koritnik z mentorico Neli Zidar Kos in prejela prvo 
nagrado v svoji kategoriji. Iskrene čestitke!

Slovenci smo na tekmovanju prejeli kar sedem nagrad od osmih, kar 
je vrhunski dosežek za slovensko citrarstvo in ob odličnih mladih citrar-
jih z veliko potenciala se lahko imamo Slovenci brez pomislekov za ci-
trarsko velesilo!

Neli Zidar Kos, foto: Neli Zidar Kos

Koncert učiteljev Glasbene šole Grosuplje

»Pomembneje je, kdo učitelj je, kot 
tisto, kar poučuje.« Karl Menninger

Ljudje dajemo tisto, kar imamo. Na 
kakšen način dajemo, je odvisno od nas 
– ali bomo o glasbi govorili, pojasnjevali 
njene zakonitosti, morda o njej pripo-
vedovali, ali pa bomo skladbe zaigrali, 
zapeli in spodbudili učence, da sami po-
skusijo enako. Korak več je, kadar učite-
lji pripravimo koncert in poleg znanja z 
učenci delimo ljubezen do glasbe. 

Ko je učitelj na odru in igra, ni več uči-
telj.  Je človek, ki doživlja, čustvuje, pri-
poveduje, interpretira, deli celega sebe s 
poslušalci. Morda s tem prižge še kakšno 
iskrico v otroških srcih, jih navdihne za 
radovedno raziskovanje, preizkušanje in 
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poglabljanje v svet zvoka in glasbe. 
V današnjem času še posebej cenimo 

priložnosti poslušati koncerte v živo. Sli-
šati vsak odtenek tona, čustev, tudi naj-
manjši vdih izvajalca, zaznavati energijo, 
ki valovi med glasbenikom na odru in 
publiko in se ob zaključku koncerta čutiti 
izpolnjenega, je neprecenljivo in nena-
domestljivo. 

V ponedeljek, 28. 3. 2022, smo učitelji 
Glasbene šole Grosuplje za svoje učence 
in širšo javnost pripravili prav tak dogo-
dek. Slišali smo različne zvrsti in ume-
tniške sloge glasbe – od baroka do so-
dobne klasične glasbene umetnosti, od 

lahkotne klasike do zabavne glasbe, vse 
v interpretaciji učiteljev naše glasbene 
šole z gosti. Zazveneli sta tudi avtorski 
deli učiteljev: Sfumatura Žarka Živko-
vića ter Beltuna polka Mateja Kovačiča 
in Deana T. Zavašnika. Glasen aplavz ob-
činstva je skozi ves dogodek še dodatno 
dvigal energijo v nabito polni dvorani 
glasbene šole.

Na letošnjem koncertu učiteljev so 
igrali: citrarka Neli Zidar Kos z gostjo 
Karmen Zidar Kos; učitelji trobilnega od-
delka Daniel Savnik, Marko Jenič, Robert 
Petrič in Luka Logar z gostom Rokom 

Grubelnikom; ansambel Harmonikarjev 
5 (Primož Kranjc, Dean T. Zavašnik, Matej 
Kovačič) ter gostje Dušan Drobnič, De-
jan Mesec, Miha Lampe in Aleš Gačnik; 
zasedba [TriO] flavta-rog-klavir (Nikolina 
Kovač, Robert Petrič, Lovorka Nemeš Du-
lar) z gostjo pevko Tejo Saksida; flavtistki 
Helena Potočnik in Nikolina Kovač ter pi-
anistke Tjaša Fišer Jakšič, Eva Sotelšek in 
Lovorka Nemeš Dular.

Za Glasbeno šolo Grosuplje pripravila 
Nikolina Kovač 

Foto: Peter Zakrajšek

Kakšno bo tvoje letošnje poletje?
Midva, Klara in Ernest iz glasbene šole Tvoja glasba, želiva, da bi bilo zares tvoje.  

Da bi delal tisto, kar si želiš, kar je del tebe.
Zato te vabiva, da z nami preživiš 

poletni glasbeni teden,
Tvoj teden.

Glasbena šola Tvoja glasba v Grosupljem bo v letošnjem poletju prvič organizirala poletni glasbeni teden, poimenovan 
Tvoj teden. Potekal bo od 4. do 8. julija 2022, od 8. do 15. ure.

Otroci in mladostniki boste deležni delavnic beatboxa, petja in ustvarjanja z inštrumenti, spoznali in igrali boste na afri-
ška tolkala ter izdelali in ob mentorstvu poslikali lasten cajon (tolkalo). Vse to – izvajanje z glasom, tolkali, cajoni, beat-
boxanje – bomo posneli, dodali v računalniški glasbeni program in se naučili osnov glasbene produkcije ter digitalnega 
glasbenega zapisovanja.

Enkrat v tednu bomo obiskali Ljubljano in njeno znamenito Slovensko filharmonijo, ki vam bo z ogledom žive vaje 
orkestra dala vpogled v košček dneva poklicnih glasbenikov.

Prijavnina obsega pedagoški program in vodenje vseh aktivnosti, delo zunanjih izvajalcev, delavnice, uporabo inštru-
mentov in digitalnih naprav, obisk Slovenske filharmonije, avtobusni prevoz, vse potrebne pripomočke za delo, pijačo in 
hrano (malica in kosilo) ter prostor.

Vse informacije, ceno in spletno prijavo najdete na spletni strani www.tvojaglasba/tvojteden. 

Prepričana sva, da bo ta teden nekaj za tvojo dušo, nekaj res tvojega … Skratka, tvoj teden, v katerem boš res užival.

Klara in Ernest Miklič, glasbena šola Tvoja glasba
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Po desetih letih delovanja Glasbene 
šole Emil Adamič, ko izobraževanje za-
ključuje že tretja generacija učencev, 
priznanja na tekmovanjih kar dežujejo. 
Po omilitvi ukrepov zaradi epidemije 
smo sprva hitro pričeli z javnimi nasto-
pi, saj so jih učenci in starši že zelo po-
grešali. Najbolj ambiciozni in talentirani 
učenci pa so pričeli tudi s pripravami na 
glasbena tekmovanja. In kakšna je bera 
do sedaj?

Na Tekmovanju mladih glasbenikov 
TEMSIG sta Klara Malavašič in Neža Te-
hovnik pod mentorstvom Klavdije Fe-
guš s flavto osvojili srebrno in bronasto 
priznanje.

Še posebej se je izkazala Lucija Ana 
Dragaš, ki je prejela kar dve prvi nagradi 
in zlati priznanji na slovenskem tekmo-
vanju “Mladi violinist” v Ljubljani in na 
mednarodnem tekmovanju Internati-
onal Music Competition v Gorici. Pod 
mentorstvom Tine Blaznik je navdušila 
komisiji in postala celo absolutna zma-
govalka v svoji kategoriji. Vse pohvale 
Luciji Ani in učiteljici Tini!

Na glasbeni olimpijadi v organizaciji 
Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani 
in Glasbene mladine Slovenije je klarine-
tist Lenart Dolinar osvojil zlato prizna-
nje. Glasbena olimpijada je pravi glasbe-
ni mnogoboj, saj se tekmovalci pomerijo 
v znanju glasbene teorije in zgodovine, 
napisati morajo avtorsko skladbo, jo 
sami izvesti ter pokazati še svoje pevsko 
znanje. Večmesečne priprave so poteka-

le v odličnem sodelovanju z OŠ Šmarje 
– Sap in učiteljico Nives Kemperle.

Učence v prihodnjih tednih čaka še 
zaključek šolskega leta in ustvarjanje 
načrtov za naprej. Glasbena šola Emil 
Adamič tudi letos omogoča vpis novih 
učencev, ki bo potekal v soboto, 4. ju-
nija, ob 9h v prostorih OŠ Šmarje – Sap. 
Vabljeni otroci, mladi in tudi odrasli, ki 
vas je glasba zamikala. Saj veste, kako 
pravijo – glasba je najbolj univerzalen 
jezik na svetu.

Janez Dolinar, GŠEA 

Lenart Dolinar na snemanju avtorske 
skladbe (foto Nives Kemperle)

Zlata priznanja učencev Glasbene šole Emil Adamič

Lucija Ana Dragaš

Glasbena šola Tvoja glasbaGlasbena šola Tvoja glasba
vabi k vpisu v šolsko leto 2022/2023.

Glasbeni pouk glasbene šole Tvoja glasba poteka v prostorih hiše na Adamičevi cesti 20.

Vpis v šolsko leto 2022/2023 bo potekal spletno, od 23. 5. do 15. 7. 2022.

Vse o programih, informacije in prijavnico za vpis najdete na spletni strani www.tvojaglasba.com.

Vabljeni!
Glasbena šola Tvoja glasba,

Klara in Ernest Miklič
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Franci Zorko in UMETNOST MOŽNEGA V MOKREM DOLU

Predstavitev knjig POTA MAJDE SENČAR in ZGODBE, PRIGODE 
IN DOGODIVŠČINE za zaključek 18. 'akademskega' leta 
Univerze za tretje življenjsko obdobje Grosuplje

23. aprila je praznik, svetovni dan knji-
ge, ki ga je proglasil UNESCO leta 1995. 
Pred pandemijo smo ga praznovali kot 
noč knjige. Njegov namen pa je preko 
najrazličnejših kulturnih dogodkov pro-
movirati branje in knjigo v vseh plasteh 
družbe.

In v čast prazniku knjige je naš me-
ščan Franci Zorko, ki je tudi član UTŽO 
Grosuplje, predstavil svojo novo knjigo 
kratkih zgodb UMETNOST MOŽNEGA V 
MOKREM DOLU.

Za uvod v ta večer je zapel MePZ Gro-
suplje, ki ga vadita in vodita zborovod-
kinja Gabrijela Cedilnik in Primož Cedil-
nik, ki je solista Toneta Zalarja in Tineta 
Zibelnika ter zbor spremljal na harmoni-
ki. Zapeli so dve pesmi: Dve beli brezi in 
Grosupeljsko, himno našega mesta, za 
katero je besedilo in glasbo napisal pro-
fesor Edvard Adamič s Police.  

Pred nami je torej nova knjiga Franci-
ja Zorka Umetnost možnega v Mokrem 
Dolu. Delovni in ustvarjalni pisec je to-
krat svojega junaka Tineta postavil v 
okolje lokalne politike v socialističnem 
času. Ambiciozen fant, ki je rad sredi 
dogajanja, sprejme politično funkcijo v 

mladinskih vrstah. Delo opravlja z vso re-
snostjo in zagnanostjo, vedno z mislijo, 
da bo za vse dobro.

Z mamo se je težko prebijal skozi ži-
vljenje, zato je bil vajen vsega hudega. 
Navajen na skromno življenje je tako rav-
nal tudi kot mladinski funkcionar. Skozi 
politično kariero mladinskega funkcio-
narja pa je spoznaval tudi šolo življenja, 
kot Cankar v enajsti šoli pod mostom.

Odkar uživa v zasluženem pokoju, 
je napisal in izdal že tri knjige: Zgod-
be iz Mokrega Dola (2014), Življenje je 
kot cvetoče polje (2018), Boža in Bučko 
(2019), četrta pa je ta, letošnja – Ume-
tnost možnega v Mokrem Dolu (2022). 
Knjiga je izšla v samozaložbi. Avtor jo je 
sam napisal, oblikoval in založil. Pri izdaji 
pa sta mu pomagala JSKD Ivančna Gori-
ca in UTŽO Grosuplje.

Medtem ko je nastajala njegova knji-
ga, je pomagal še pri pripravi dveh knjig 
pesnice Mirjane Šernek iz Šmarja – Sapa 
in prozaistke Majde Senčar iz Grosuplje-
ga. Predvsem pa je veliko bral – v Jurčiče-
vem letu je prebral celotno zbrano delo 

Josipa Jurčiča – nekaj malega nastopal in 
tudi vodil prireditve. 

Francijev knjižni junak Tinček se, ker 
so bile vse druge popoldanske dejavno-
sti v mladinski delovni brigadi v Novem 
Beogradu že zasedene, udeleži foto-
grafskega tečaja. In Franci še vedno rad 
fotografira, vodi pa tudi fotografsko sku-
pino pri UTŽO Grosuplje. V preddverju 
Kulturnega doma v Grosupljem je te dni 
na ogled razstava njihovih 'uličnih foto-
grafij'. Zanimiva je naslovnica knjige, ki 
je računalniško obdelana fotografija kra-
jev iz okolice našega mesta. Franci svoje 
knjige tudi sam ilustrira.

Prijeten dogodek v dvorani Mestne 
knjižnice Grosuplje je popestrila glasba. 
Poleg MePZ Grosuplje sta nastopili tudi 
Francijevi vnukinji Mihaela na klavirju in 
Elizabeta na flavti. Večer pa je zaključila 
s svojim lepim glasom Mirjana Šernek. 
Avtor in samozaložnik Franci Zorko pa 
je vsem nastopajočim in obiskovalcem 
v dvorani podaril svojo tokratno knjigo. 

Marija Samec

»Resnično težki časi so za nami. Časi, 
ko je bilo naše druženje, če ne že onemo-
gočeno, pa vsaj bistveno oteženo. Toda 
kot pravi star pregovor: 'Vsaka stvar je 
za nekaj dobra.' Ta zaprtost v nekakšne 
mehurčke je v marsikom vzpodbudila 

njegovo ustvarjalnost.« Tako je polno 
dvorano Mestne knjižnice Grosuplje na-
govoril voditelj sredinega večera Franci 
Zorko, ki je scenarij oblikoval skupaj s 
Katjo Bricelj.  Obkrožale so nas čudovi-
te slike na stenah dvorane in v galeriji, 

delo slikarjev UTŽO, fotografska skupi-
na UTŽO pa razstavlja svoje fotografije 
na temo Ulična fotografija v preddverju 
kulturnega doma v Grosupljem.

Literarni ustvarjalci med korono niso 
počivali. Ob pomoči UTŽO sta izšli dve 
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knjigi. Prva je delo Majde Senčar in nosi 
naslov Pota. Drugo z naslovom Zgodbe, 
prigode in dogodivščine pa je ustvarilo 
kar enajst članov naše univerze: Katja 
Bricelj, Majda Senčar, Alojz Zupančič, Ka-
tica Pavkić Špiranec, Marija Samec, Dora 
Adamič, Franjo Matjašič, Andreja Smolič, 
Kristina Šircelj Oblak, Martin Oblak in Ivo 
Puhar.

Obe knjigi sta tudi zelo lepo obliko-
vani. Za prvo je naslovnico izdelal pisa-
teljičin sin slikar Alen Ožbolt, ilustraciji 
pa vnuka Sara Rajh in Tjaž Ilaš. Drugi pa 
je vdihnila čarobno atmosfero s  svojimi 
akvareli slikarka Dora Adamič.

Majda Senčar začenja svojo knjigo z 
naslovom POTA s spomini na svojo rano 
mladost v rodni Štrigovi in nadaljuje s 
pripovedjo o svojih dijaških in študent-
skih letih. Nato pa, kot je na zavihku 
knjige zapisala sama, zagrne zaveso nad 
leti svoje radosti ter jih prekrije s tančico 
skrivnosti. Zaveso odgrne šele ob svojem 
prihodu v Grosuplje, kjer v svoji hišici na 
Brinjskem hribu zaživi novo življenje. Tu 
pod gozdovi Koščakovega hriba in nad  
šolo Brinje, kjer je vedno živahno in kjer 
se vedno sliši otroški živ-žav, ki jo tako 
neizmerno razveseljuje, preživlja svoje 
najbolj ustvarjalne dni. Tu nastajajo nje-
na literarna dela kot so Okruški, Pota in 
druga. V zadnjem času ji bolezen ome-
juje gibanje, a zvesto spremlja dogajanje 
na kulturnem področju.

Nekaj avtorjev je prebralo odlomke iz 
svojih črtic, objavljenih v knjigi ZGODBE, 
PRIGODE IN DOGODIVŠČINE. Majda Sen-
čar je v črtici Brez omejitev – dovoljeno 
druženje opisala druženje s ptički na 
svojem balkonu. Alojz Zupančič je popi-
sal svoje delo ob osamosvajanju Sloveni-
je v črtici Carinik na Kolpi. Kristina Šircelj 
Oblak nas je seznanila s svojimi otroški-

mi šolskimi potmi in dogodivščinami. 
Katica Pavkič Špiranec nas je popeljala 
v svet svojih dveh domovin, hrvaške 
Slavonije, ki jo je rodila, in Slovenije, ki 
jo je posvojila. Ivo Puhar pa nam je pri-
povedovalo svoji ljubezen do živali, da 
je postal veterinar. Pred in po črtici Katje 
Bricelj Vrt v slikah, o spominu na moža, ki 
je naslikal rože z domačega vrta, pa sta 

nastopila naša odlična glasbenika Mojca 
Menoni Sikur z violino in Martin Sikur z 
violončelom. Zaigrala sta dve čudoviti 
skladbi. Ob koncu večera se jima je Ka-
tja Bricelj v imenu vseh zahvalila za vse 
čudovite koncertne večere Barve glasbe 
in besede, ki smo jih skupaj oblikovali, in 
obžalujemo, da jih ni več.

'Rektorica' UTŽO Andreja Smolič je 
podala poročilo o preteklih dveh letih, 
ko je tudi UTŽO prizadela zaprtost zaradi 
pandemije, in zaželela, da UTŽO še na-
prej deluje v dobro vseh, predvsem pa 
starejših. Zahvalila se je tudi upokojeni 
direktorici Roži Kek za zgledno sodelova-
nje in zaželela, da bi imelo novo vodstvo 
knjižnice tudi posluh za naše potrebe in 
želje.

Predstavnica članov UTŽO Katja Bri-
celj se je v sklepu zahvalila tudi vodilni-
ma, predsednici Andreji Smolič in njeni 
pomočnici Dori Adamič, za vse delo, ki 
sta ga opravili, da UTŽO tako dobro de-
luje. 

Večer je bil poln lepih besed, glasbe 
in čustev. 

Marija Samec
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Od Zveze kulturnih društev Grosuplje 
smo prejeli obvestilo z naslednjo vsebi-
no:

»Že peto leto se povezujemo v sku-
pnem projektu Vseslovensko petje s 
srci, na dan svetega Jurija, 23. aprila 
2022, med 10. in 11. uro.

S skupnim prepevanjem povezuje-
mo vse generacije, vse družbene sloje 
doma in po svetu, negujemo slovensko 
kulturo in jezik, krepimo nacionalno pri-
padnost in ustvarjamo boljše vzdušje. 
Vse to prenašamo na mladi rod. 

Petje je naša najobsežnejša kultur-
na dediščina, na katero smo še posebej 
ponosni. Naša bogata zakladnica ljud-
skega izročila je naša odgovornost, da jo 
ohranimo in da jo predamo naslednjim 

rodovom. Na vas se obračam z željo, da 
tudi v vašem društvu skupaj zapojete vsi 
v en glas.

Povežimo se  in sestavimo nevidno 
mrežo naših src s skupno mislijo o miru, 
ljubezni, iskrenosti in radosti. Bodimo 
srečni!«

Ideja se nam je zdela zanimiva, še po-
sebej pa smo jo lahko uresničili, ker je 
sveti Jurij letos godoval v soboto. Zato 
smo se člani vseh skupin našega društva 
zbrali pred Kulturnim domom v Račni in 
skupaj zapeli, mladinska folklorna skupi-
na pa je tudi zaplesala. 

Imeli pa smo tudi poslušalce. Malo 
pred deseto se nam je po Radenskem 
polju približevala skupina planincev, ki 
jih je vodila naša pevska članica Marija 

Kavšek. V želji, da bi nas slišali, so pohite-
li, in se nam pravočasno pridružili. Tisti, 
ki so poznali izbrane pesmi, so z nami 
tudi zapeli, ostali so samo poslušali. Za-
dovoljstvo je bilo obojestransko – bili 
so zadovoljni, saj smo jim polepšali dan, 
nam pa je bilo prav tako všeč, da smo 
imeli poslušalce. Obljubili so, da se bodo 
zagotovo še kdaj vrnili k nam. Odšli so 
naprej proti Zatočnim jamam, mi pa 
smo se še podružili in skupaj ugotovili, 
da nam v teh ne preveč obetavnih dneh 
takih dogodkov in druženj zelo primanj-
kuje.  

Obljubili smo si, da bomo dogodek 
prihodnje leto ponovili, če nam le ne bo 
tega preprečilo kaj nepredvidljivega.

Olga Gruden

Orgelski koncert v župniji Grosuplje

Na velikonočni ponedeljek, dne 18. 
4. 2022, je v župnijski cerkvi sv. Mihaela 
Grosuplje, po večerni sveti maši, orga-
nist Tine Likovič izvedel orgelski koncert 
na temo Kristusovega trpljenja in vstaje-
nja, ki so jih ustvarili francoski skladatelji 
iz obdobja romantike in moderne. 

Prvi del je bil iz štirih umirjenih skladb, 
ki prikazujejo Kristusovo trpljenje: Jehan 
Alain: Choral Dorien (Dorski koral), Jean 
Langlais: Mode de ré (modalni D-dur iz 
cikla Huit pièces modales), Louis Vierne: 
Communion (Op. 8).

Drugi del pa je sestavljalo šest bolj 
veselih in mogočnih skladb, ki nakazu-
jejo Kristusovo vstajenje, napisali pa so 

jih: Olivier Messiaen: Le banquet céleste 
(Nebeška gostija), Jean Langlais: Incan-
tation pour un jour saint (Vzklik na sve-
ti dan), Charles-Marie Widor: Tokata (iz 
Simfonije št. 5), Olivier Messiaen: Appa-
rition de l'église éternelle (Prikaz večne 
cerkve), Léon Boëllmann: Gotska suita, 
Eugène Gigout: Tokata v b-molu, Louis 
Vierne: Marche épiscopale (Škofovska 
koračnica).

Tine Likovič je ponovil te koncerte še 
v cerkvi Antona Puščavnika na Brezovici 
pri Ljubljani, v baziliki Kraljice Svetogor-
ske na Sveti Gori ter v cerkvi sv. Frančiška 
Asiškega v Ljubljani - Šiška.

Milena Nagelj

Tudi v Račni smo zapeli
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Grosupeljčana v Orkestru Slovenske filharmonije

Martin Sikur in Jakob Ivan sta člana 
Orkestra Slovenske filharmonije, kjer 
igrata že vrsto let. Svoje delo oba opra-
vljata s srcem. Povezuje ju iskrena lju-
bezen do glasbenega izvajanja, ki sta jo 
začutila že ob prvih stikih z glasbo in ki z 
leti postaja čedalje večja.

Jakob Ivan se je rodil v Ljubljani in 
prvih petnajst let preživel ob Ljubljanici, 
v samem centru mesta. Pogled iz njego-
vega doma je segal na nasprotni breg 
reke, prav tja, kjer še danes stoji stavba 
Slovenske filharmonije. Ker je bila glas-
bena šola na Vegovi ulici blizu, je bil vpis 
vanjo logično izbira. »In prav do petnaj-
stega leta me je glasba že tako prevzela, 
da sem podzavestno čutil, da bo moja 
poklicna pot,« pravi Jakob. Ob začetku 
srednje šole se je z družino preselil v 
Ponovo vas, kjer je živel naslednjih tride-
set let. Njegove glasbene izkušnje med 
drugim zajemajo vodenje Šentjurskega 
okteta ter orglanje in vodenje zbora v 
župnijski cerkvi. Danes živi z družino v 
Grosupljem, zadnjih petindvajset let pa 
deluje kot kontrabasist v Orkestru Slo-
venske filharmonije.

Iz lanske sezone mu je v spominu 
najbolj ostalo sodelovanje s švicarskim 
dirigentom Charlesom Dutoitom, pri 
katerem ga je navdušila neverjetna 
energija, ki jo glasbenik premore kljub 
častitljivi starosti – lani je praznoval 85. 
jubilej. V novi sezoni pa poslušalcem to-
plo priporoča obisk abonmajskih ciklov 
Filharmonični klasični koncerti – FKK ter 

Same mogočne skladbe – SMS, ki ponu-
jata dela iz železnega simfoničnega re-
pertoarja. »FKK abonma vsebuje po več 
različnih skladb na koncert in tako poslu-
šalcem gotovo ne bo dolgčas, SMS abo-
nma pa prinaša dela, pri katerih bo orke-
ster »zadihal« s polnimi pljuči in največjo 
zasedbo glasbenikov,« dodaja Jakob.

Martin Sikur prihaja iz Brezja pri Gro-
supljem. Violončelo je študiral pri Cirilu 
Škerjancu na Akademiji za glasbo v Lju-
bljani, pri Enricu Bronziju in Giovanniju 
Gnocchiju na Fondazione Musicale San-
ta Cecilia v Portogruaru, komorno igro 
pa pri Chia Chou-ju na Univerzi za glas-
bo in upodabljajočo umetnost v Gradcu. 
Za svoje glasbeno delovanje je prejel 
več nagrad in priznanj. Izpopolnjeval se 

je na mojstrskih tečajih violončela in ko-
morne igre pri priznanih profesorjih. Od 
leta 2001 do leta 2005 je bil član mladin-
skega orkestra Gustav Mahler. Kot solist 
in komorni glasbenik nastopa doma in 
v tujini. Trenutno igra v Klavirskem triu 
Ars Musica in Godalnem kvartetu M.ARS. 
Član Orkestra Slovenske filharmonije je 
od leta 2004.

Martin pravi, da si zase ne predstavlja 
lepšega poklica, kot je igranje v orkestru. 
»Zvočna masa, ki te obdaja, preplet har-
monij in poustvarjanje najlepših dragu-
ljev iz repertoarja klasične glasbe ... vse 
to je nepopisno.« Med vsemi skladatelji 
mu je najbližja glasba Franza Schuberta. 
»S tem v zvezi bi izpostavil dogodek iz 
prejšnje sezone, ki je name naredil naj-
večji vtis. To je bil koncert z dirigentom 

SF_Vpis22_oglGrsuplje185x127o.indd   1SF_Vpis22_oglGrsuplje185x127o.indd   1 09/05/2022   12:1209/05/2022   12:12



40 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Maj 2022 Kultura

Douglasom Boydom in Schubertovo 
Tretjo simfonijo v D-duru. V prihajajoči 
sezoni pa se najbolj veselim koncerta z 
dirigentom Heinzem Holligerjem. Med 
drugim bo zazvenelo Schubertovo naj-

bolj znano in največkrat izvajano delo, 
to je Simfonija št. 7 v h-molu, »Nedokon-
čana«. Ta koncert resnično priporočam 
vsem.« Zraven pa še dodaja, »Vendar je 
glasbo težko opisati z besedami, dožive-

ti jo je treba v koncertni dvorani z živo 
izvedbo. Vabljeni!«

Aleksandra Korbar

Ulična fotografija, fotografska razstava

V četrtek, 14. aprila 2022, je v avli 
Kulturnega doma potekala otvoritev 
fotografske razstave z naslovom Ulična 
fotografija. Zveza kulturnih društev je 
skupaj s fotografom Petrom Zakrajškom 
organizirala delavnico za foto krožek 
UTŽO Grosuplje, ki je bila posvečena fo-
tografiji v urbanem okolju. Peter Zakraj-
šek je na predavanju predstavil različne 
vidike urbane fotografije in jih podkrepil 
s primeri svetovno znanih ustvarjalcev. 

Po teoretičnem delu je sledil praktični 
del, na katerem so fotografi skušali ujeti 
urbane trenutke v občini Grosuplje. Na 
podlagi nastalih fotografij so udeleženci 
skupaj z mentorjem pripravili izbor naj-

boljših utrinkov uličnega dogajanja in 
urbanizacije  v občini Grosuplje. Nastala 
je razstava štirinajstih fotografij, ki bodo 
na ogled v avli Kulturnega doma Grosu-
plje do konca meseca junija, nato pa bo 
razstava na ogled še v Mestni knjižnici 
Grosuplje.  Vabimo vas k ogledu!

ZKD Grosuplje

ULICNA FOTOGRAFIJA
Kulturni dom Grosuplje

14.4 - 30.6. 2022

Spoštovane gospe, spoštovani gospodje. Ljubitelji lepih pesmi.

Vljudno vabljeni na 

koncert Moškega pevskega zbora Šmarje - Sap  
z gosti – Mihaelovi tamburaši, KUD sv. Mihaela Grosuplje

ob častitljivi 75. obletnici pevskega ustvarjanja in obstoja zbora. 

Dobimo se v soboto, 11. 6. 2022, v prostorih OŠ Šmarje - Sap, ob 19.30. uri.

Podajte se skupaj z nami skozi zgodovino bogate zakladnice našega ustvarjanja in petja pesmi, ki smo se jih 
naučili tekom našega delovanja.

Vaš Moški pevski zbor Šmarje - Sap 
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OSREDNJI DOGODEK
petek, 3. 6. ob 19:00, Kulturni dom Grosuplje

DOBRODELNI KONCERT ZA UKRAJINO
Na koncertu bodo nastopile pevske, plesne, folklorne, literarne, gledališke in 
insturmentalne skupine ZKD Grosuplje.

četrtek, 19. 5. ob 18:00, Kulturni dom Grosuplje
Gledališče Hiška, KD Teater &OŠ LA
MEDVEDEK PU, predstava za otroke
Zgodba govori o dečku z bujno domišljijo Christopherju Robinu. Mama mu ob večerih 
pripoveduje zgodbice o njegovem najljubšem medvedku, Medvedku Puju. V svoji 
domišljiji se potepa po gozdu in uganja norčije s svojimi gozdnimi prijatelji.

sobota, 21. 5. ob 19:00, Kulturni dom Grosuplje
Ženski pevski zbor Biser, KD Lotos Grosuplje
MOJE SRCE BI ZAPELO, VSAKO PESEM ODPELO, letni koncert
Koncert bo letos posvečen filmu in tako je program koncerta zasnovan še posebej za 
vse ljubitelje filmske glasbe. Koncert bo potekal pod taktirko zborovodje Fernanda 
Pabla Mejiasa, za klavirsko spremljavo pa bo poskrbel Franco Páez.

četrtek, 26. 5. ob 19:00, Kulturni dom Grosuplje
REKREATIVNE ZGODBE, literarni večer
Večer avtorskega branja zgodb, ki so nastale v okviru delavnic kreativnega pisanja 
s pesnico in pisateljico Stanko Hrastelj.

petek, 27. 5. 19:00, Družbeni dom Grosuplje
KD Mešani pevski zbor Grosuplje
POMLAD JE ČAS LJUBEZNI, koncert
V prvem delu koncerta bodo pevci z zborovodkinjo Gabrijelo Cedilnik peli pesmi o 
pomladi z nekaj igranimi prizori, v drugem delu pa ljubezenske pesmi. 

nedelja, 29. 5. ob 17:00, Kulturni dom Račna
KD Franceta Prešerna Račna
LJUBEZEN NEKOČ IN DANES, koncert vokalne skupine Mlada Zarja
Koncert je prepleten z ljudskimi in umetnimi pesmimi, povezanimi z dialogi, na tak 
način bodo prikazali način snubitve, zaljubljenosti, razočatranja in ljubezni nekoč in 
danes.

torek, 7. 6. ob 18:00, Kulturni dom Grosuplje
Plesno-baletna skupina TeGIBlo, KD Teater Grosuplje
ČUDOVIT SVET METULJEV, letna produkcija
Balerine plesne skupine TeGIBlo bodo nastopile na svoji letni produkciji pod 
mentorstvom Sare Vilič.

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV GROSUPLJE

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE
Od 20. - 29. maja 2022 poteka teden ljubiteljske kulture, ki pa je zaradi 
množnice prireditev razširjen na ves mesec. Tudi Zveza kulturnih društev 
Grosuplje se pridružuje ustvarjalnemu mesecu ljubiteljev s številnimi dogodki. 
Društva vas tako vabijo na različne dogodke, o katerih si lahko več preberete 
spodaj. Vabljeni, da se nam pridružite!

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

INFO

0
1
/7

8
6
 4

0
 2

8
g
ro

su
p
lje

@
ku

ltu
ra

.s
i

w
w

w
.k

u
ltu

ra
.s

i



42 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Maj 2022 Kultura

KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOCJAN
 

IN
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠKOCJAN

vas vljudno vabita na tradicionalno kulturno prireditev

STATI INU OBSTATI,
V ŠKOCJANU (1997–2022),

ki bo v nedeljo, 12. 6. 2022, ob 15. uri,
PRED DRUŠTVENIM DOMOM V ŠKOCJANU

Slavnostni govornik bo župan Občine Grosuplje dr. PETER VERLIČ

PRIREDITEV JE POSVEČENA KRAJEVNEMU PRAZNIKU OB 514. OBLETNICI ROJSTVA NAŠEGA ROJAKA PRIMOŽA 
TRUBARJA, KI JE BIL 9. JUNIJA 1508 KRŠČEN V NAŠI ŠKOCJANSKI CERKVI, POSVEČENI SV. KANCIJU, KANCIJANU IN 

KANCIJANILI TER NJIHOVEMU UČITELJU PROTU.

V PROGRAMU NASTOPAJO DOMAČI PEVCI, GLASBENIKI IN RECITATORJI
S hrano in pijačo vas bodo pogostili članice in člani Prostovoljnega gasilskega društva Škocjan  

in Krajevna skupnost Škocjan.

Vljudno vabljeni!

KS Škocjan, predsednik Martin Tomažin
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Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava v letnem gleda-
lišču letos pripravlja uprizoritev  romana Rokovnjači, ki ga 
je zasnoval Josip Jurčič in je napisal tudi prvih 11 poglavij. 
Po njegovi smrti ga je dokončal Janko Kersnik. Izšli so leta 
1881 v Ljubljanskem zvonu. 

Je zgodovinski roman, ki se odvija med letoma 1810 in 
1855, ko so rokovnjači delovali na Slovenskem. Dogajanje 
je postavljeno v Kamnik, Trojane, Zagorje, Črni graben. 

Na Muljavi smo se projekta z vso vnemo lotili koncem 
preteklega leta. Številna ekipa igralcev in tehničnega ose-
bja že pridno vadi, pod spretnimi rokami kostumografinje 
nastajajo zanimivi kostumi, domači rokodelci izdelujejo 
rekvizite, scenski mojstri pa so že pričeli s postavitvijo ob-
sežne scenske zasnove.

Muljavci so to delo v letnem gledališču uprizorili leta 
1987. Dramatizacijo je tokrat pripravil Dane Zupančič, ki 
delo tudi režira. Z ekipo okoli 70 sodelujočih nastaja upri-
zoritev, ki si jo boste lahko ogledali ob petkih in sobotah, 
od 17. junija do 9. julija, ob 21. uri. Upamo na lepo vreme, 
sicer pa informacijo o morebitnih odpovedih predstav 
spremljajte na: https://namuljavi.si/kulturno-drustvo-josi-
pa-jurcica-2/

Veselimo se naših poletnih večerov z vami.

KD Josipa Jurčiča Muljava

Na Muljavi letos Rokovnjači

Odmeval je Glasbeni atlas

KULTURNO DRUŠTVO 
JOSIPA JURČIČA MULJAVA

vabi na ogled predstave
Josip Jurčič, Janko Kersnik
 

V primeru dežja predstava odpade.

v letnem gledališču na Muljavi

Premiera: 17. junij 2022 ob 21. uri
Ponovitve: 18., 24. in 25. junij
1., 2., 8. in 9. julij 2022 ob 21. uri
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Študentski klub Groš, ki pod svojim 
okriljem združuje dijake in študente iz 
občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Do-
brepolje, letos obeležuje svojo 23-letni-
co delovanja. V ta namen je bil prirejen 
Glasbeni atlas.

Glas koncerta Glasbeni atlas je bilo 
mogoče slišati 23. aprila od 20. ure na-
prej pri Gasilskem centru v Grosupljem. 
Prireditev smo v celoti organizirali v la-
stni režiji, kar zajema postavitev prizo-
rišča in vzpostavitev odra, varovanje, 
celoten potek koncerta, katerega del je 
tudi izbor nastopajočih. Glasbeni oder 
je tako otvorila lokalna zasedba Tommy 
and the easy peasies, sledila je mlada 
skupina Koala Voice ter nato zasedba 
Babooni, za vrhunec večera je poskrbela 
ena in edina skupina Joker Out. Program 
pa je zaključil mladi DJ Porth Nole. Na 
koncertu smo igrali tudi na dobrodelne 

note, in sicer smo od vsake prodane kar-
te namenili 1 € Zvezi prijateljev mladine 
Moste-Polje. Skupaj smo za dober na-
men zbrali 779 €. Kaj lahko še povemo 
o koncertu? To, da je bilo nepozabno, 

vrhunsko vzdušje, neverjetna publika, 
odlična glasba in še bi lahko naštevali. 
Hvala vsem za udeležbo in soustvarjanje 
odlične atmosfere ob praznovanju oble-
tnice našega delovanja. Zahvaljujemo se 

V primeru dežja predstava odpade.
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tudi sponzorjem, Zvezi ŠKIS, Študentski 
organizaciji Slovenije – ŠOS, Mali pivo-
varni Kajtimar, Mojekarte.si, Računovod-
stvu Bauer in Življenjski zavarovalnici 
Vita. Hkrati upamo, da bomo lahko tudi 
naslednje leto skupaj praznovali na Glas-
benem atlasu.

Po koncertu smo se predstavili tudi na 
Škisovi tržnici, ki je potekala 5. maja na 
Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Škisova 
tržnica je projekt, na katerem se pred-
stavijo študentski klubi, in dogodek, ki 

združuje mlade iz vse Slovenije. Letos pa 
je ta dogodek podiral rekorde, saj se ga 
je udeležilo kar 28.000 obiskovalcev. Bili 
pa smo tudi del Dogodka za vse gene-
racije, ki je 7. maja potekal v Brezju pri 
Grosupljem.

Seveda tudi v prihodnje ne bomo po-
čivali, že za konec meseca, natančneje 
21. maja, organiziramo izlet v Gardaland. 
Vse naše člane lepo vabimo, da se nam 
pridružijo na kratkem majskem oddihu 
pred zaključkom šolskih in študijskih ob-

veznosti. Prav tako ste člani lepo vablje-
ni na družabne petke. Ti potekajo vsak 
petek od 20.00 ure naprej v prostorih ŠK 
Groš. Vsak teden bomo imeli drugačne 
tematike, od družabnih iger do karaok 
itd.

Za vse informacije smo vam na voljo 
v času uradnih ur, te še vedno ostajajo 
v ustaljenih terminih, in sicer: v Grosu-
pljem ob ponedeljkih, sredah in petkih, 
med 18. in 20. uro, v Ivančni Gorici ob 
torkih, med 18. in 20. uro, v Dobrepolju 
pa po predhodnem dogovoru. Vabimo 
vas tudi k spremljanju naših socialnih 
omrežij, na katerih redno posodabljamo 
vse novice in informacije o delovanju 
naše organizacije.

I Facebook: Groš študentski klub I In-
stagram: @sk.gros I spletna stran: www.
klub-gros.si

Groševcu ni nikoli dolgčas! 

Tjaša Bregar, ŠK Groš

Šmarski gasilci izvedli vajo reševanja ponesrečencev iz 
kamnoloma z vrvno tehniko

Prostovoljno gasilsko društvo Šmarje 
– Sap je društvo III. kategorije in je s svo-
jo usposobljenostjo in opremo drugo 
najmočnejše društvo v občini Grosuplje. 
Območje delovanja društva je Krajevna 
skupnost Šmarje – Sap z enajstimi nase-
lji, skladno z Operativnim gasilskim načr-
tom občine Grosuplje in načrtom alarmi-
ranja pa društvo v primeru zahtevnejših 
intervencij  posreduje na celotnem ob-
močju občine Grosuplje. 

Za uspešno delovanje prostovoljnih 
gasilcev je prav gotovo potrebna profe-
sionalna gasilska oprema, ki pa je  brez 
vrhunsko usposobljenih gasilcev lahko 
le mrtev kapital v gasilskih domovih. Da 
lahko gasilci uspešno intervenirajo in 
rešujejo v različnih intervencijah, se mo-
rajo stalno izobraževati in usposabljati. 
Poleg rednega izobraževanja na tečajih 
imajo velik pomen tudi praktične vaje, 
skozi katere se gasilci pripravljajo za raz-
lične in praviloma vnaprej nepoznane 
situacije in nesreče. Za gasilce požari niti 
niso najpogostejši primer posredovanja. 

Zelo pogosto se srečujejo s prometnimi 
nesrečami, poplavami, neurji, nudenju 
prve pomoči s temeljnimi postopki oži-
vljanja, pomoč reševalcem, odpiranje 
vrat itd.

Poleg splošnih gasilskih veščin daje-
mo v PGD Šmarje – Sap velik pomen tudi 
delu na višini in v okviru teh veščin se 
usposabljamo ne samo za delo na višini 
ampak tudi za reševanje iz globin in vi-
šin s tako imenovano vrvno tehniko. Ker 
gre za izredno zahtevno tehniko, pri ka-
teri mora biti velik poudarek na varnosti 
tako gasilcev kot tudi ponesrečencev, je 
potrebno večkrat letno usposabljanje.

V ponedeljek, 25. 4. 2022, je gasilska 
enota PGD Šmarje – Sap organizirala 
izredno zahtevno vajo reševanja pone-
srečencev iz kamnoloma »London« za 
pokopališčem v Šmarju – Sapu.

Vaja je bila izvedena ob predpostav-
ki, da so si trije mladoletni krajani želeli 
ogledati kamnolom z gornjega roba, za 
kar so odmaknili železno ograjo in se 
približali robu kamnoloma.  Enemu od 
fantov je zdrsnilo, drugi je skočil, da bi 
ga prijel, vendar sta oba padla čez rob 
in obležala na skalni polici. In se pri tem 
hudo poškodovala. Skalna polica, na ka-
teri sta obležala ponesrečenca, je cca 20 

Priprava vrvne žičnice
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m pod vrhom kamnoloma in cca 50 m 
nad spodnjim delom  kamnoloma in je 
nedostopna iz vseh smeri. Tretji fant je 
poklical 112 – ReCo Ljubljana in prosil za 
pomoč.

Ob 17.55 prejmejo operativni člani 
PGD Šmarje – Sap poziv od ReCo Ljublja-
na z naslednjim besedilom: VAJA - REŠE-
VANJE DVEH PONESEREČENCEV V KA-
MNOLOMU ZA POKOPALIŠČEM ŠMARJE 
– SAP – VAJA.

Ob prihodu na mesto nesreče vodja 
intervencije oceni, da je dostop do skal-
ne police, na kateri sta ponesrečenca, 
možen samo po vrveh, vendar dvig po-
nesrečencev navzgor ni možen, oziroma 
bi bil prezahteven, zato se odloči za re-

ševanje ponesrečencev z vrvno žičnico 
navzdol na dno kamnoloma. 

Po razdelitvi nalog so se najprej štirje 
prvi posredovalci – bolničarji spustili ob 
vrveh do ponesrečencev in jih oskrbeli 
ter pripravili za transport, med tem ča-
som pa so ostali gasilci pripravili vrvno 
žičnico z nosili za transport ponesre-
čencev. Zgoraj je bila žičnica sidrana na 
močno bukev,  spodaj pa na gasilsko vo-
zilo GVC 16/25. Celotna dolžina žičnice 
je bila cca 90 m, z višinsko razliko med 
60–70 m.

Na vaji so gasilci najprej naložili in 
spustili trenažno lutko kot prvega pone-
srečenca, nato pa kot drugega ponesre-
čenca še prostovoljca Jana Zavirška. 

Celotna vaja, ki je trajala uro in pol, 
je bila izvedena varno, s profesionalno 
opremo za vrvno tehniko, ob večnivoj-
skem preverjanju varovanja vsakega de-
tajla posebej.

Zelo poučna vaja, s številnimi ele-
menti reševanja z vrvno tehniko,  je bila 
uspešno zaključena  v večernih urah po 
ponovni namestitvi varnostne ograje 
nad kamnolomom in analizi, ki smo jo 
opravili po vrnitvi  v gasilski dom.

V vaji so poleg gasilcev PGD Šmarje 
– Sap sodelovali tudi štirje gasilci iz PGD 
Grosuplje.

Janez Pezdirc

Varovanje spuščanja nosil s ponesrečencem  po vrvni žičnici Spuščanje ponesrečenca z vrvno žičnico

Dvig gasilske olimpijske zastave v Grosupljem

Letošnje leto v mesecu juliju bo v 
Celju potekala Gasilska olimpijada Celje 
2022. Gre za velik dogodek, na katerem 
se pričakuje okrog 3.100 tekmovalcev 
iz 25-ih držav. 100 dni pred pričetkom 
tega spektakularnega dogodka, v petek, 
8. aprila 2022, pa so se gasilke in gasilci 
po vsej Sloveniji zbrali in točno ob 18. uri 
izobesili zastave Gasilske olimpijade Ce-
lje 2022 ter s tem simbolnim dejanjem 
naznanili prihajajoči dogodek. Gasilke in 
gasilci iz naših kar 18 gasilskih društev so 
zastavo izobesili pred Gasilskim centrom 
Grosuplje.

»Spoštovani gasilke in gasilci! Zbrali 
smo se, da slovesno dvignemo zastavo 
Gasilske olimpijade Celje 2022. Gre za po-
membno in množično simbolno dejanje, 
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točno 100 dni pred slovesno otvoritvijo 
s prižganim ognjem Gasilske olimpijade 
Celje 2022. To bo prva tovrstna gasilska 
olimpijada v Sloveniji. Gostilo jo bo knežje 
mesto Celje,« je zbrane gasilke in gasil-
ce nagovoril predsednik Gasilske zveze 
Grosuplje Andrej Bahovec.

Povedal je, da je mednarodna gasil-
ska organizacija CTIF slovenskim gasil-
cem zaupala organizacijo tega velikega 
dogodka zaradi izjemnih tekmovalnih 
uspehov naših gasilskih enot na tovr-
stnih tekmovanjih v preteklosti, pa tudi 
zato, ker so se že večkrat izkazali kot do-
bri gostitelji ob različnih priložnostih.

In želijo si, da bi bilo tudi letos tako, 
da bi se slehernemu udeležencu gasilska 
olimpijada v Celju za večno zasidrala v 
kar najlepšem spominu.

Za pomoč pri organizaciji se je zato 
zahvalil državi, različnim ministrstvom, 
Upravi Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje, Mestni občini Celje s svojimi 

službami ter številnim sponzorjem in 
donatorjem.

In nastopil je čas za slovesen dvig za-
stave Gasilske olimpijade Celje 2022.

Pri Gasilskem centru Grosuplje pa 
prav zdaj poteka tudi gradnja regijskega 
vadbenega poligona za usposabljanje 
gasilcev. Predsednik PGD Grosuplje in 
predsednik gradbenega odbora Iztok 
Vrhovec je  povedal, da je gradnja že v 
zaključni fazi. Poligon bo velik cca 172 
m2, na njem bo stal stolp, ki v višino sega 
14,5 m. Vidimo lahko že tudi plato za 
vaje, bazen za odvzem vode ter delovno 
površino za tehnično izvajanje del.

Poligon bo na voljo vsem gasilkam in 
gasilcem, gasilskim društvom in vsem 
gasilskim zvezam, ki prihajajo iz Regije 
Ljubljana 2.

Po prvomajskih praznikih bodo opra-
vili finalna dela, uredili okolico. Poligon 
bo ograjen in osvetljen. Slovesen pre-
vzem in predaja regijskega poligona bo 

v soboto, 11. junija 2022, ob 17. uri.
Zbrane gasilke in gasilce je nato poz-

dravil tudi župan dr. Peter Verlič. »Verje-
tno ste v teh dveh letih kar malo pogrešali 
tole druženje. Zelo sem vesel, da se vidimo 
v živo in da smo že imeli priložnost slišati 
tudi lepe informacije o gradnji regijske-
ga poligona, ki je regijski zato, da bo slu-
žil vsem gasilcem, ne samo v naši občini, 
ampak tudi širše. In predvsem, da bo služil 
svojemu namenu. Da boste dobro pripra-
vljeni in vešči opravljali svoje delo,« je de-
jal župan.

Vsem gasilkam in gasilcem se je v svo-
jem imenu in v imenu občank in obča-
nov občine Grosuplje tudi zahvalil, da so 
ves čas, ko smo bili več kot dve leti pod 
različnimi ukrepi, ohranjali tudi operativ-
no pripravljenost, in da so, če je bilo po-
trebno, priskočili na pomoč, čuvali našo 
imovino in naša življenja.

Jana Roštan

Gasilce bo varoval župnikov kipec

Novomeški škof dr. Andrej Saje se je 
po desetletjih vrnil v grosupeljsko cer-
kev, kjer je začel svojo kaplansko službo, 
in blagoslovil kip sv. Florjana in srčne 
prostovoljce.

Ta-ta-ta-ta, je mali boben udarjal ri-
tem korakom stopajočih, ti so v složnem 
taktu ubirali pot po cerkvenem hribu, 
kjer je že čakala množica častilcev žena 
in deklet, ki neustrašno in nesebično 
pomagajo v stiski ali nesreči. Četa gasilk 
in gasilcev s praporščaki in svetniškim 
zavetnikom na čelu, ki ga je z belimi 
rokavicami v naročju pestoval gasilski 
starešina, se je približevala hramu sv. 

Mihaela v Grosupljem, kjer že trideseto 
leto zapored slovesno posvečujejo god 
sv. Florijana in z zahvalno gasilsko mašo 
prosijo za varnost in pogum pri reševa-
nju življenj in premoženja. Gasilci iz treh 
prostovoljnih društev, Grosupljega, Ga-
tine in Spodnje Slivnice, so se zbrali pri 
gasilskem centru na obrobju mesta ter 
se ob blagoglasnih zvokih dobrepoljske 
godbe na pihala strumnega koraka po 
mestnih uličicah odpravili v cerkev. Po 
mimohodu, stopali so svečanih obrazov 
in v paradi, jih je ob dospetju pozdravil 
farni zvon. Spoštljivo so sneli kape in 
se potopili v cerkev. Med starostami so 

bile tudi mične gasilke, pa veteranke, 
ovenčane s cvetjem, nekaj podmladka, 
za njim pa glavnina v paradne uniforme 
odetih mož.

Od vajenca do škofa
Za brata brat, ko kliče rog, pomagat 

pojde z nami Bog, se je nad njihovimi 
glavami razpela misel, razpeta med slo-
kimi smrekami, in že pred mašno daritvi-
jo ovrednotila veličino in pomen dela, ki 
ga opravljajo brez plačila. Obrisi oltarja 
so se izvijali iz dima, saj škof ob slovesno-
sti ni varčeval s kadilom. Dr. Andrej Saje, 
novomeški cerkveni poglavar, je imel še 
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razlog več za slavje, mineva tudi trideset 
let, odkar je v župniji Grosuplje nastopil 
kaplansko službo, ko so se tudi gasilci jeli 
zatekati na priprošnjo k svetniku Florja-
nu. »Spominjam se, da sva z gospodom 
župnikom obiskala sosede v okolici žu-
pnišča. Med njimi tudi gospoda Brodni-
ka. Ne bom pozabil njegovih besed, ko 
mi je dejal: 'Ti si pa župniški vajenec.' In 
pravi župnik v Grosupljem res nikoli ni-
sem bil,« je prvič razgrnil anekdoto, ki ga 
je zaznamovala ob začetku prve službe. 
Po 30 letih se je v grosupeljsko cerkev vr-
nil kot škof, in čeprav so se medtem za-
menjali številni duhovniki, verniki in tudi 
gasilci, je, kot je poudaril, poslanstvo 
gasilcev še naprej nesebično žrtvovanje 
za skupno dobro ali ko pokliče stiska ali 
nesreča. »Svetniki so bili ljudje kot mi, 
imeli so svoje radosti in probleme, kot 
jih imamo mi. Ko jih častimo, častimo nji-
hova dejanja, s katerimi so uresničevali 
Jezusov evangelij. Posnemajmo zgled 
sv. Florjana, da pridemo do popolnega 
človeka,« jim je dobrohotno položil škof 
Saje, medtem ko je blagoslovil kipec 
svetnika, ki ga je gasilcem podaril žu-
pnik Martin Golob in bo odslej opravljal 
vlogo patrona v prostorih gasilskega 
centra. Farni duhovnik pa jim je zaželel 
zdravja, poguma, dobre volje. »Hvala za 
pomoč, ki jo prispevate v župniji, vsem, 

ki jo potrebujejo. Župnik ve, da se lahko 
zanese na vas.«

Ponosno so gasilci vpijali besede du-
hovnikov, iz njih črpali moč za delo v 
najtežjih razmerah. »Besede imajo moč. 
Zapisane ali izgovorjene imajo prav ne-
verjeten učinek na tistega, ki so mu na-
menjene. Lahko nas pomirijo, raznežijo, 
razveselijo, ganejo, dolgočasijo, prestra-
šijo, vznemirijo, užalijo, razjezijo in še kaj. 

A besede so premalo, da bi izrazili naše 
veselje danes, ko smo tu z vami, spo-
štovani novomeški škof in predsednik 
Slovenske škofovske konference Saje. 
Spomini segajo v leto 1992, ko smo se z 
vami veselili vaše nove maše in vas pri-
čakovali kot našega novega kaplana v 
župniji Grosuplje, ravno v letu, ko smo 
po drugi svetovni vojni spet lahko začeli 
Florjanove maše. Dve leti smo smeli biti 
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Florjanova nedelja v Šmarju

Sv. Florjan, zavetnik gasilcev, goduje 
4. maja, hkrati pa na ta dan obeležujemo 
tudi mednarodni dan gasilcev.

V nedeljo, 8. 5. 2022, so se šmarski 
gasilci zbrali pred gasilskim domom, od 
koder so se v sprevodu, ki ga je vodil po-
veljnik PGD Šmarje – Sap Martin Hribar, 
odpravili do cerkve Marijinega rojstva. 
Tam jih je sprejel naš gospod župnik dr. 
Bojan Korošak in jih povabil v cerkev, da 
se skupaj priporočijo v varstvo našemu 
zavetniku sv. Florjanu.  

Na začetku maše nas je nagovorila 
predsednica PGD Šmarje – Sap Monika 

Kastelic, ki je v nagovoru povedala, da 
je vesela, da se po dveh letih lahko po-
novno srečamo pri sveti maši v čast sv. 
Florjanu – našemu zavetniku. 

Ob prevzemu funkcije predsednice 
društva si ni predstavljala, da bo društvo 
vodila v času, ko bo ogroženo zdravje - 
življenje nas vseh. V razmerah, v katerih 
je bilo druženje omejeno, celo prepo-
vedano. Pa vendar je gasilska družina 
uspela ostati skupaj. Z omejitvami so se 
izobraževali, se usposabljali, z omejitva-
mi so obeležili 140. obletnico delovanja 
društva in kupili novo vozilo. Nikoli pa 

blizu vas, se z vami srečevati, delati in 
drug drugega bogatiti. Vaše delo med 
nami je bilo kratko, a izjemno bogato in 
pomenljivo. Posebno blizu smo vam bili 
župnijski sodelavci in različne skupine 
občestva, s katerimi ste začeli utrjeva-
ti duhovniško pot in z nami deliti svoje 
sposobnosti, ki jih nismo pozabili. V vas 
smo že takrat videli človeka, ki ni samo 
duhovnik, ampak tudi učitelj in prijatelj, 
in prav zato ste v naši župniji pustili ne-
izbrisen pečat. Posebno spoštovanje in 
izraz vaše bližine smo v župniji čutili tudi 
gasilci. Spominjam se leta 2012, ko ste 
na našo pobudo vodili jubilejno dvajse-
to Florjanovo mašo v samostojni Slove-
niji, takrat kot generalni tajnik Slovenske 
škofovske konference. Hvala vam za 
vašo pripravljenost in čut do ljudi, ki vas 
imamo preprosto radi,« je v imenu gasil-

cev posvetilo škofu namenil predsednik 
PGD Grosuplje Iztok Vrhovec.

Vselej pripravljeni
»Če delo gasilca pogledam skozi žen-

ske oči, je težko, vroče, mokro, umazano 
in večkrat nevarno. Biti prostovoljni ga-
silec ni služba ali hobi, je poslanstvo in 
način življenja. Svoje delo opravljamo 
prostovoljno in profesionalno,« je nepo-
grešljivo pomoč ženskih rok poudarila 
tudi dolgoletna gasilka Andreja Kozlev-
čar z Gatine, ki je v vrste prostovoljcev v 
rodni Žalni stopila pred 37 leti in pridobi-
la čin gasilke. Poleg spoznavanja in upo-
rabe gasilske opreme jo je močno pri-
tegnilo druženje z vrstniki, saj so gasilci 
znani kot dobri gostitelji in organizatorji 
najboljših veselic. Tudi njena soseda, 
prijateljica in sopotnica v društvu, prav 

tako gasilka po činu, Nada Lampret, je 
zraven od mladih nog. »V gasilske vrste 
sem vstopila že ob vstopu v prvi razred, 
ko me je v društvo vpisal kar moj oče, ak-
tivni član, in tako se mu je zdelo povsem 
samoumevno, da bomo gasilci tudi vsi 
otroci. V gasilskem domu, ki stoji v bližini 
našega doma, se je vedno kaj dogajalo 
in kot otroku pionirju so mi bili zlasti za-
nimivi občni zbori in pa seveda gasilske 
veselice, ko so naši starši kljub obilici skr-
bi in dela na kmetijah vedno našli čas za 
sodelovanje in prostovoljno delo. Tudi 
mama je prispevala del sebe, čeprav 
uradno nikoli ni bila gasilka,« se prvih 
korakov spominja Nada, ki ji gasilska or-
ganizacija, kot poudari, »v dobi spletnih 
omrežij« daje upanje, da še »lahko oseb-
no krepimo medsebojni odnos, zlasti ob 
druženju na delovnih akcijah, gasilskih 
vajah, pri pripravah veselic, saj bi brez 
društva tudi na vasi lahko postali samo 
še nepomembni neznanci, lahko rečem 
kar tujci. Pri nas ima gasilska organizacija 
res vpliv in pomembno vlogo,« je nani-
zala gasilka.

»Vrednote, ki jih imamo gasilci, so 
izredne. Ponosni smo na svoje delo, po-
gumni v svojih dejanjih in pripravljeni 
pomagati ljudem, ko nas potrebujejo. 
Gasilstvo je poslanstvo, je način življenja 
in je služenje ljudem. Po svojih močeh 
se trudimo in s tem, ko nas sprejemate 
take, kot smo, je naš trud poplačan,« se 
je predsednik Iztok Vrhovec ob koncu 
zahvalil tudi občestvu, ki gasilce bodri 
in spoštuje, predvsem pa se zaveda, da 
je prav zaradi njihove srčnosti in preda-
nosti življenje v kraju lahko bolj varno in 
mirno.  

Barbara Pance
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ni bilo vprašanje odzvati se klicu na po-
moč. Odzvali so se vsakič, tako kot to v 
Šmarju gasilci počnejo že 140 let.

Vemo, da so situacije, v katerih se 
znajdejo gasilci, vse težje. Njihovo delo 
že dolgo ni več samo gašenje požarov. 
Postalo je zelo raznovrstno. Od reševa-
nja muckov z dreves, pobiranja ključev iz 
jaškov do reševanja imetja ob naravnih 
ujmah in reševanja življenj. Kdaj se zgo-
di, da jih dogodki - nesreče tudi prese-
gajo. V tem času so uspeli prestati težke 
osebne preizkušnje. Zavedajo se, da smo 
vsi samo ljudje, vsak s svojim križem; 
zato si med seboj pomagajo in pomaga-
jo tudi drugim. Zaradi te izkušnje so še 

bolj povezani.
Velikokrat smo pri vsakdanjem delu 

premalo hvaležni za delo tistih, ki so bili 
pred nami in ki so pustili svoj pečat v 
knjigi življenja gasilstva. Bili so v pomoč 
in zgled. Spomnimo se jih.

Gasilci so se pri sveti maši priporočili 
sv. Florjanu, božjemu blagoslovu in Ma-
rijinemu varstvu; da bi se gasilske sirene 
čim manjkrat oglasile in da bi še naprej 
imeli voljo in pogum pomagati sočlo-
veku ter ustvarjati vse dobro, da bi se 
zadovoljni, predvsem pa zdravi vračali v 
domači objem.

Župnik dr. Bojan Korošak je v svoji pri-
digi poudaril pomen gasilstva in gasilcev 

za družbo, poudaril je njihovo tradicijo 
in kako je gasilstvo napredovalo tudi po 
zaslugi nagovarjanja župnikov v prete-
klosti. Gasilci resnično uživajo ugled v 
družbi od nekdaj in veliko dobrega nare-
dijo za skupnost, saj nesebično pomaga-
jo ljudem v stiski.

Pri maši so sodelovali mladi gasilci, ki 
so podali prošnje za gasilce ter ostale kri-
stjane ter mladinski pevski zbor Župnije 
Šmarje – Sap. 

Ob koncu maše je župnik blagoslovil 
gasilce ter vse prisotne. Po maši pa je sle-
dilo kratko druženje z vsemi prisotnimi 
pred cerkvijo.

PGD Šmarje – Sap
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Telovadimo, včasih pa tudi čistimo

Člani in članice Šole zdravja Grosu-
plje vsako jutro (razen nedelje),  tudi če 
padajo »ošpičene prekle«,  telovadimo 
na zunanjem športnem igrišču osnov-
ne šole Brinje. Vsi udeleženci vadbe na 
prostem se zavedamo, da smo za svoje 
zdravje najbolj odgovorni sami. Ne bom 
pisal o tem, kako pomembna je telesna 
aktivnost, saj o tem čivkajo že vrabci.

Udeleženci smo izjemno hvaležni, 

da lahko vadimo na čudovitem igrišču 
osnovne šole Brinje. Malce zadreg ima-
mo le, kadar dežuje, saj nimamo strehe 
nad glavo. Upamo na ureditev nadstre-
ška, ki ne bo uporaben samo za nas, am-
pak za vse uporabnike igrišča. Telovadci 
smo se pogovarjali, kako bi se šoli zahva-
lili za gostoljubnost. Padla je ideja – oči-
stimo igrišče!

In zavihali smo rokave! Čistilna akcija 

je odlično uspela. Očedili smo zelenico 
pred šolo, tekaško progo, igrišči za ko-
šarko in nogomet, pospravili  smo tudi 
obalo Grosupeljščice. Izpraznili smo be-
tonske smetnjake in v njih vložili nove 
vrečke, dve članici pa sta bili zadolženi 
za pometanje.

Skupaj smo nabrali približno dva 
kubična metra smeti, naložili  smo jih v  
smetarski avto, ki so nam ga poslali gro-

GASILSKA REGIJA LJUBLJANA II                               GASILSKA ZVEZA GROSUPLJE

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GROSUPLJE

V A B I L O 
Vabimo vas 

na otvoritev in blagoslov Regijskega vadbenega poligona 

v SOBOTO, 11. junija 2022, ob 17. uri,
pri Gasilskem centru Grosuplje. 

Z nami bodo:
predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije  JANKO CERKVENIK in FRANCI PETEK,

župan Občine Grosuplje dr. PETER VERLIČ,

kardinal dr. FRANC RODE 
in drugi gosti. 

Častni pokrovitelj dogodka je predsednik Republike Slovenije BORUT PAHOR.

Slavnostna povorka izpred Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje. 

Ob tej priložnosti bomo članice in člani PGD Grosuplje v uporabo prejeli novo večnamensko 
gasilsko vozilo in nova dvižna vrata.

Sodelovali bodo: Godba Stična, harmonikarji Skubic, Ljudski pevci Zarja in folklorna
skupina KD Franceta Prešerna Račna.

Po prireditvi bo velika zabava s skupino POP DESIGN in ansamblom ZDOMARJI.

Uroš Gačnik
predsednik Regije LJ II 

Andrej Bahovec 
predsednik GZ Grosuplje

Iztok Vrhovec
predsednik PGD Grosuplje

Veselimo se srečanja z vami.
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supeljski komunalci. 
Po končani akciji smo šli, tako kot vsak 

dan, na zasluženo kavico, kjer smo sogla-

sno ugotovili, da smo zadovoljni z opra-
vljenim delom.

Že naslednji dan pa nas je na igrišču 

pričakalo neljubo presenečenje: vsebina 
ene vreče smeti je bila raztresena po igri-
šču, cigaretni ogorki povsod, odvržene 
pločevinke piva. Mladostna objestnost 
očitno nima meja. Pa sta dva moška 
člana spet zavihala rokave in pospravila 
smeti, vse vrečke v betonskih smetnjakih 
pa sta privezala z vrvico. Upamo, da bo 
nekaj časa držalo.

Naj izkoristim tole objavo še za pova-
bilo v naše vrste. Pridite, seniorji, oblju-
bljamo vam, da boste že po 14 dneh 
redne vadbe čutili pozitivne spremem-
be na svojem telesu. In če se telo počuti 
dobro, je tudi duša zadovoljna. To pa še 
kako šteje v tem norem času. 

Anton Rajh

ZDRAVSTVENO LETOVANJE, KOLONIJA IN SAMOPLAČNIŠKO LETOVANJE OTROK IN ŠOLARJEV 
NA DEBELEM RTIČU bo potekalo od 29. 7. do 6. 8. 2022. 

Več informacij in prijavnico najdete na spletni strani Rdeči križ Grosuplje na povezavi:
http://grosuplje.ozrk.si/sl/letovanje_otrok/

Za ZDRAVSTVENO LETOVANJE mora za otroka izdati potrdilo njegov izbrani zdravnik, o čemer se predhodno posvetujte preko tele-
fona. Prispevek staršev za zdravstveno letovanje za 8 dni je 58,00 €.

KOLONIJA je namenjena otrokom s slabšim socialnim statusom, ki niso bili bolni in zato ne morejo pridobiti potrdila zdravnika. Izpol-
njeni prijavnici morate priložiti kopijo odločbe CSD za otroški dodatek in kratko opisati socialno materialni položaj družine. Višina 
prispevka za 8-dnevno kolonijo je odvisna od dohodka družine. Na voljo je samo 15 mest. Prednost bodo imeli otroci iz družin z nižjimi 
dohodki. 

Otroka lahko prijavite tudi na SAMOPLAČNIŠKO LETOVANJE. Cena za 8 dni je 384,00 €. 

Podpisane in v celoti izpolnjene prijavnice s prilogami pošljite čim prej, zbiramo jih do zapolnitve mest. 

K sodelovanju vabimo VODITELJE skupin otrok in mladostnikov, starih od 6 do 15 let. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• starost najmanj 20 let,
• študentje in diplomanti pedagoške, zdravstvene ali druge ustrezne smeri,
• izkušnje pri delu z otroki,
• znanje osnovnih plavalnih veščin.
Prijave zbiramo preko spletne prijavnice na: https://forms.gle/mURkA5MimUPs2VxBA
ali na naslov RKS - Območno združenje Grosuplje, Taborska cesta 6, 1290 Grosuplje in preko e-pošte: grosuplje.ozrk@ozrks.si.
Dodatne informacije na tel. št 01 781 16 30 ali 051 380 351 in na http://grosuplje.ozrk.si/sl/letovanje_otrok/

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Grosuplje
Sekretarka Anica Smrekar, predsednik Matjaž Marinček

Občni zbor turističnega društva Tabor

V sredo, 16. 3. 2022, je v prostorih kul-
turnega doma Mala vas potekal redni 
letni občni zbor Turističnega društva 
Tabor - Št. Jurij. Podano je bilo finančno 
poročilo za lansko leto ter hkrati predsta-
vljen plan za leto 2022. Delo društva v 
preteklem letu je predstavil predsednik 

društva Janez Kozlevčar, ki je poudaril, 
da je zadovoljen z izidom dela v letu 
2021. Ob predstavitvi obširnega plana 
za letošnje leto je k smelemu sodelova-
nju povabil vse navzoče člane in članice. 
Društvo se je že konec marca udeležilo 
odmevne osrednje turistične sejemske 

prireditve v Sloveniji, Alpe-Adria. Ob vo-
lilnem letu smo izvedli tudi volitve. Ob 
priložnosti vabimo vse bralce na obisk 
Tabora.

TD Tabor - Št. Jurij 
Marija Katarinčič
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Župan na obisku v športnem parku Brinje

Vsi, ki se dnevno vozite skozi Jero-
vo vas, lahko spremljate vrvež na no-
gometnem igrišču, ki traja od jutra do 
poznega večera. Čez teden treningi, ob 
koncih tedna pa tekme. Nekajkrat je bilo 
celo naklonjeno vreme, tako da so lahko 
zvesti navijači posedeli ob na novo po-
stavljeni brunarici, si privoščili kakšen 
kozarček in se najedli dobrot z žara. Ob 
brunarici so tudi nova stranišča, kar še 
dopolnjuje sodobnejšo in bolj urejeno 
podobo v okolici stadiona. Potrebovali 
bi še modernejšo in varnejšo tribuno, ki 
bi omogočala spremljanje tekem tudi v 
dežju, posebej zdaj, ko se je Grosuplje 
prebilo v drugo ligo. Tudi župan dr. Pe-
ter Verlič se zaveda hitre rasti in napred-
ka mladih in malce starejših nogometa-
šev, zato je osebno obiskal športni park 
Brinje, da bi se prepričal o novih pridobi-
tvah ter se seznanil s pomanjkljivostmi, 
ki pestijo športnike in jih ovirajo pri še 
boljšem delu in napredku. Tudi sam, je 
pojasnil, presenečeno spremlja otroke 
na zelenicah, ko se pelje mimo stadiona, 

kako zavzeto brcajo in obenem opazuje 
novosti, ki so v zadnjem obdobju zrasle 
ob znatni pomoči staršev in donatorjev. 
S pomočjo občine je klub pridobil nove 
garderobe, ki jih je nujno potreboval za 
nemoteno izvajanje treningov in tekem. 
Zdaj se otroci in starejši tekmovalci lahko 
dostojno preoblečejo v prostorih, ki so 
opremljeni z novimi omaricami za vsa-
kega nogometaša, in očedijo v urejenih 

tuših. Kar 350 otrok, zraven pa še član-
ska ekipa, veterani in ženski tim Borke 
neutrudno teptajo zelenice, zato so, se 
je seznanil župan, tudi te počasi potreb-
ne obnove, prav tako pa je ob uvrstitvi 
članov v drugo ligo nepogrešljiva ure-
jena in varna tribuna. Župan je bil nad 
urejenostjo in ličnim videzom stadiona 
in njegove okolice navdušen, saj klub 
s svojim zgledom in urejenostjo daje 
ugled celotni občini. Župan se je strinjal, 
da je Občina pomemben in ključen par-
tner v projektih, ki terjajo več deset tisoč 
evrov vložka, posebej pri obnovi narav-
ne zelenice, vzpostavitvi novega igrišča 
in tribune, upravi kluba z Andražem Zr-
necem in Janezom Kušlanom na čelu je 
zato obljubil pomoč pri razvoju in rasti 
kluba ter prenovi športnega parka. Klub 
pa je županu obljubil, da bo z dobrimi 
rezultati in trdim delom ter urejenostjo 
stadiona občino Grosuplje pozitivno 
predstavljal tudi izven njenih meja. 

Barbara Pance

Župan dr. Peter Verlič in predsednik  
NK Brinje Andraž Zrnec

NK Brinje v drugi ligi!

Po visoki zmagi, ki jo je članska ekipa 
uspela vknjižiti dva dni pred dnevom 
zmage in Evrope, je tudi NK Brinje uspel 
občutiti sladkosti, ki pritičejo zmagoval-
cem. S 5:0 so Grosupeljčani ugnali Savo 
Kranj, za Grosuplje pa so zmagovite gole, 
ki so jih popeljali naravnost med drugo-
ligaše, prispevali  dvakrat Matej Čož, po 
enkrat pa Milan Đajič, Kevin Tomšič in 
Al Mahič.

Le 19 minut je domača, gorenjska 
obramba zadrževala napade grosupelj-
skih nogometašev, nato je bilo vse v 
hipu odločeno. Ob ugodnem razpletu 
tekme v Izoli si je NK Brinje že tri kroge 
pred koncem prvenstva zagotovil na-
slov prvaka v 3. SNL zahod, ki tako pri-
naša tudi uvrstitev v 2. SNL za sezono 
2022/2023. Po tekmi je bil trener Goran 
Markovič vidno zadovoljen, trud s fanti 
se je več kot obrestoval: »Še ena zaslu-
žena visoka zmaga in tudi matematična 
potrditev prvega mesta. Fantom čestitke 
za dosedanje tekme, saj so si res zaslužili 
biti na vrhu, saj je bilo veliko odrekanja, 
glede na minimalne vložke, tako da jim 
še enkrat lahko samo čestitam in se jim 
hkrati zahvalim.« Moštvo se je tako še 

pred zaključkom sezone ustoličilo na 
mestu prvakov, za kar so v izdatni meri 
zaslužni tudi domači navijači, ki jih pri-
hajajo bodrit na brinjsko zelenico ali celo 
v goste. Še naprej vzpodbujajte ekipo in 
vzdržujte navijaškega duha, navdušence 
nad nogometom pozivajo tudi v klubu, 
kjer se po dolgih 20 letih spet veseli-
jo izjemnega, zgodovinskega  uspeha. 
Trener Markovič upa, da bodo tudi v pri-
hodnje domače tribune polne, s čimer 
bodo navijači »podprli naše fante na tek-

mah, saj so si to tudi zaslužili, ker so spet 
priigrali Grosupljemu drugo ligo«. Vse-
kakor je doseženi rezultat plod trdega 
dela, odrekanja in prizadevanj igralcev in 
kluba. Za zdaj dosežek še navdušuje, po 
drugi strani, se zavedajo v klubu, pa jih 
tudi obvezuje. A o tem bodo razmišljali 
v prihodnjih dneh in tednih, zdaj je čas 
za zmagoslavje in proslavljanje epskega 
uspeha. 

Barbara Pance

Borbenost Grosupeljčanov je neizmerna. 
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Polfinale članske ekipe tudi v državnem košarkarskem 
prvenstvu

Članska ekipa si je poleg polfinala v 
pokalnem tekmovanju z izvrstnimi pred-
stavami priborila tudi polfinale v držav-
nem prvenstvu. Redni del tekmovanja 
so dekleta zaključila na tretjem mestu. K 
skupnemu uspehu so prispevale Tinkara 
Zoran, Sara Meden, Eva Stefanoski, Moj-
ca Ahac, Dunja Novović, Eva Mrhar, Ani-
ta Merlak, Lea Mehle, Nika Kodelja, Zala 
Belak, Ana Hrbljan, Sara Omahen, Nika 
Tomšič, Naja Pečar, Tea Komadina in Pe-
tja Belc. Dekleta so celo sezono trenirala 
pod budnim očesom glavnega trenerja 
Slavka Duščaka in njegovega pomočnika 
Predraga Radovića. Na tekmah sta skrbe-
la in spodbujala, da so dekleta dogovore 
in zamisli v kar najboljši meri prenesla 
tudi na igrišče. Za kondicijo deklet je 
skrbel kondicijski trener Luka Trekman, 
Anja Šajn pa bila njihova fizioterapevtka.

Uvrstitve v polfinale smo neizmerno 
veseli, sami polfinalni tekmi pa sta imeli 
grenak priokus, saj ekipa konec sezone 

ni bila več v isti postavi kot za začetku. 
Nekaj igralk je z igranjem košarke kon-
čalo in čeprav so bolezen in poškodbe 
ekipo pestile celo sezono, je bil največji 

udarec za ekipo poškodba Eve Stefano-
ski. Z oslabljeno ekipo so se dekleta v 
polfinalni seriji, ki se igra na dve dobljeni 
tekmi, pomerila s kranjskim Triglavom, 

Košarkarice ekipe U13 so se v času 
velikonočnih praznikov odpravile na pot 
v Sarajevo. Tam so se udeležile medna-
rodnega turnirja Basket Cup 2022, na 
katerem je sodelovalo 98 ekip in več kot 
1.000 igralk in igralcev iz petih različnih 
držav.

Dekleta so odigrala štiri mednarodne 
tekme. Najprej so se pomerila proti ma-
džarski košarkarski akademiji Ratgeber 
Akademia, KK Hrasnica Sarajevo in me-
šani ekipi KK Orli. 

Ob koncu tretjega dne pa je sledila 
še polfinalna tekma turnirja proti ženski 
reprezentanci BIH U14. Po pričakovanju 
reprezentantke niso dovolile nobenega 
presenečenja in tako so naša dekleta s 
porazom v polfinalu zaključila s tekmo-
vanjem.

HVALA vsem donatorjem, ki ste po-
magali, da je ekipa v Sarajevu resnično 
uživala, saj je bil to po nekaj letih premo-
ra spet nastop kakšne naše mlajše selek-
cije na mednarodnem turnirju v tujini.

Po turnirju je trenerka ekipe Mateja 
Pečar povedala: »Za nami so čudovi-

ti štirje dnevi. Glede na to, da z nami v 
Sarajevo niso mogle oditi tri pomembne 
igralke, posebnih rezultatskih ambicij 
niti nismo imeli. Vesela sem, da so de-
kleta spoznala, kako se igra košarka v 
drugih državah, in ponosna sem nanje, 
da so skoraj vse dosegle vsaj kakšen koš. 
Najpomembnejše pa je, da je ekipa po-

kazala svoj karakter in predvsem ekipni 
duh – skupaj smo se veselile zmag in 
spodbujale druga drugo ob porazih. Pri-
dobile smo dragocene izkušnje in ostali 
nam bodo čudoviti spomini.«

ŽKK Grosuplje

Ekipa U13 na turnirju v Sarajevu
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V aprilu so v Mariboru potekale kva-
lifikacije mladinske odbojkarske repre-
zentance U-19 za uvrstitev na evropsko 
prvenstvo, ki bo septembru v Severni 
Makedoniji. Vabilo selektorja sta prejeli 
tudi igralki ATK Grosuplje Ajda Gornjec 
Hodnik  in Maša Pucelj. Na prvi tekmi 
so naša dekleta premagale Finsko s 3:1 
in nato še Bolgarijo s 3:0 ter zasluženo 
osvojile prvo mesto.

Maša je bila najmlajša v reprezentan-
ci in edina od igralk letnika 2006, ki se ji 
je s kadetsko in z mladinsko državno re-
prezentanco uspelo uvrstiti na evropsko 
prvenstvo. 

Največje priznanje za njen izjemen 
odbojkarski talent je bilo za konec aprila 
prejeto vabilo na priprave članske od-
bojkarske reprezentance v Kranjski Gori.  
Novi slovenski selektor, priznani italijan-
ski strateg Marco Bonitta, ki je žensko 
člansko izbrano vrsto prevzel v začetku 
letošnjega leta, je v skladu z napovedmi 
objavil seznam igralk, s katerimi bo Slo-
veniji skušal zagotoviti uvrstitev v zlato 
evropsko ligo in na EuroVolley 2023. 
Maša ima priložnost, da v članski repre-
zentanci spozna način dela v športu na 

najvišjem nivoju. Kot za Mašo povedo 
strokovnjaki, ima vse možnosti, da v 
bližnji prihodnosti postane vrhunska 
odbojkarica. Kot priznanje za delo v ATK 
Grosuplje je bil na prvi del reprezentanč-
nih priprav povabljen tudi trener Matija 
Slobodnik. Še en dokaz več, da se v ATK 
Grosuplje odlično dela z mladimi. 

Iskrene čestitke vsem.  

Za Odbojkarsko društvo Flip flop
Darko Pucelj

Ajda in Maša v mladinski, Maša tudi v članski reprezentanci

V članski kategoriji so igralke pod 
vodstvom trenerjev Matije Slobodnika 
in njegovega pomočnika Roka Puclja z 
osvojitvijo 5. mesta v državnem prven-
stvu ponovile uspeh iz prejšnje sezone. 
Do največjega uspeha v zgodovini dru-
štva in do uvrstitve v polfinale med štiri 
najboljše ekipe v Sloveniji, sta jim zmanj-

kali samo malo športne sreče in dve toč-
ki na odločilni tekmi s SIP Šempetrom. 

Na prvi tekmi četrtfinala so na go-
stovanju v Šempetru Grosupeljčanke 
pripravile veliko presenečenje in gladko 
zmagale s 3:0. Priložnost, da se uvrstijo 
v polfinale, je imel ATK Grosuplje že na 
povratni tekmi v Športni dvorani Brinje 

pred številnimi glasnimi navijači, a so 
bile gostje iz Šempetra boljše s 3:1. O 
polfinalistkah je odločala tretja tekma v 
Šempetru, v kateri so domačinke pove-
dle z 2:0. Grosupeljčanke se niso predale 
in izid v nizih izenačile na 2:2. O zmago-
valcu je odločal skrajšan peti niz, ki so ga 
Štajerke dobile tesno na razliko s 15:13.

Ajda Gornjec Hodnik št. 22 in Maša 
Pucelj št. 24

Za odbojkaricami ATK Grosuplje še eno uspešno leto

ki je sezono končal na drugem mestu. 
Kljub dobri predstavi naših deklet so Tri-
glavanke upravičile vlogo favoritinj in se 
po dveh tekmah uvrstile v finale.

Glavni trener Slavko Duščak po kon-
cu sezone pravi: »Ko potegnem črto pod 
člansko sezono, sem lahko zelo zadovo-
ljen. Dosegli smo oba cilja tako v pokalu 
kot državnem prvenstvu, to je uvrstitev 
v polfinale. V polfinalu prvenstva smo 
igrali zelo dobro, se je pa poznalo, da 

smo zaradi poškodb imeli premalo igralk 
v rotaciji. Imamo dobre temelje za gra-
ditev ekipe, ki se bo lahko v obdobju 
enega ali dveh let potegovala tudi za kaj 
več.«

Svoje misli je strnila tudi kapetanka 
Tinkara Zoran: »Izpolnili smo cilj, ki smo 
si ga zadali pred sezono. Na žalost smo 
imeli veliko težav s poškodbami, kar se 
je na koncu zelo poznalo. To, kar smo ka-
zale skozi celo sezono, se je izkazalo tudi 

na koncu, ko smo kljub vsem težavam 
vztrajale do konca. Lahko smo zadovolj-
ne s tretjim mestom, ki je zelo lep rezul-
tat za naš klub.«

Zadovoljstva ne skriva niti predsednik 
kluba Darko Brezovar: »Za nami je ena iz-
med najboljših sezon v klubski zgodovi-
ni. Tretje mesto v državnem prvenstvu je 
res velik dosežek. Zato čestitke igralkam 
in strokovnemu štabu.«

ŽKK Grosuplje
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Kljub porazu v četrtfinalu so z uspe-
hom članske ekipe zelo zadovoljni. V 
ATK Grosuplje so močno pomladili član-
sko ekipo in tako so ob izkušenih Klavdiji 
Čož, Heleni Mijoč, Karin Pavič, Anji Mač-
kek in Neji Kukman dobile priložnost za 
nabiranje izkušenj mlade igralke Maša 
Pucelj, Ajda Gornjek Hodnik, Tara Filipič, 
Lana Žužek in Ana Lončar, zato so uspe-
ha še toliko bolj veseli. V Odbojkarskem 
društvu Flip flop vse delo poteka ljubi-
teljsko in končno 5. mesto članic v držav-
nem prvenstvu je velik uspeh.

Uspešni so tudi pri mlajših kategori-
jah. Mladinke so med 42 ekipami osvoji-
le končno 20. mesto v državnem prven-
stvu in starejše deklice med 81 ekipami 
9. mesto, medtem ko v mini, v mali in pri 
kadetinjah končni vrstni red še ni znan. 
V sezoni 2021/2022 so v ATK Grosuplje 
ponosni, ker je šestnajstletna Maša Pu-
celj dobila vabilo za nastopanje v članski, 
mladinski in kadetski,  Ajda Gornjec Ho-
dnik v  mladinski in Nika Pucelj v kadet-
ski državni reprezentanci.  Odbojka je v 
Sloveniji najbolj množičen in najbolj pri-
ljubljen šport med deklicami ter dekleti 
in v ATK Grosuplje se lahko pohvalijo, da 
s svojimi ekipami nastopajo prav v vseh 
kategorijah. 

Najbolj razveseljujoče pa je, da mlade 
odbojkarice podpirajo starši,  da društvo 

že od ustanovitve dalje uspešno vodi 
predsednik prof. Marko Potokar z ostali-
mi člani upravnega odbora. Da je ženska 
odbojka priljubljena v Grosupljem, do-
kazujejo tudi številni glasni navijači. Na 
tekmah, kjer ni veljala prepoved priso-
tnosti gledalcev zaradi korona virusa, so 
lepo napolnili tribune Športne dvorane 
Brinje. Tudi njim hvala za vso podporo. 

Trenerkama/trenerjem Tadeji Veit, 
Nataši Cingerle, Simonu Krakarju, Matiji 
Slobodniku, Roku Puclju in sponzorjem/
donatorjem, generalnemu pokrovitelju 

AvtoTransporti Kastelec, pokroviteljem 
Omaplastu, AM inženiringu, Zavaroval-
nici Triglav, Avtovalu Grosuplje, Kocma-
nu, strojne instalacije, Občini Grosuplje 
in ostalim sponzorjem se  še posebej 
zahvaljujemo, ker je ATK Grosuplje z nji-
hovim delom in finančno podporo uspe-
šno zaključil še eno tekmovalno leto. 

Foto: Arhiv ATK Grosuplje
Za Odbojkarsko društvo Flip flop

Darko Pucelj

Ostal jim bo lep spomin

Odbojka ni samo šport, je več kot 
samo to. Vsaj pri ATK Grosuplju je tako. V 
društvu dajo velik poudarek tudi druže-
nju deklet izven igrišča. Ekipa, ki je sku-
paj od male odbojke in je v tej kategoriji 

osvojila prvi naslov državnih prvakinj in 
je naslednje leto ponovila uspeh v kate-
goriji starejših deklic, ima letos lepe mo-
žnosti, da osvoji naslov tudi v kategoriji 
kadetinj.  

Dekleta so nekaj dni preživela na pri-
pravah v Žužemberku. V času prvomaj-
skih počitnic so vadile v telovadnici žu-
žemberške osnovne šole, med prostim 
časom pa so si ogledale znamenitosti 
kraja in šle plavat v bazen v Dolenjskih 
Toplicah. Da v ATK Grosuplje odlično de-
lajo z mladimi odbojkaricami, so dokaz 
tudi v zadnjih dveh letih prejeta vabila 
v kadetsko, mladinsko in člansko držav-
no reprezentanco. Maša, Nika in Tara v 
kadetsko, Ajda in Maša v mladinsko ter 
Maša pri svojih šestnajstih letih tudi že 
za člansko državno reprezentanco. Ne 
samo treningi in tekme, za tekmovalni 
uspeh so pomembni  prijateljstvo ter 
druženje igralk in trenerjev tudi izven 
igrišč. Priprave v Žužemberku so bile 
prava odločitev. 

Na fotografiji manjkata Maša Pucelj 
in Ajda Gornjec Hodnik ter trenerji Rok 
Pucelj, Matija Slobodnik in Simon Krakar.

Za Odbojkarsko društvo Flip flop
Darko Pucelj
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Kar štiri jahačice (Julija Černota, Lena 
Škrjanec, Sara Hren in Zarja Radmano-
vič) ter 2 trenerki ter strokovni sodelavki 
pri Konjeniški zvezi Slovenije (Manca in 
Živa Kukman) so se udeležile prvega tek-
movanja v preskakovanju ovir CSN* KK 
PIP v letošnji sezoni, ki ga je organiziral 
Konjeniški klub PIP Ljubljana.

V dveh tekmovalnih dneh so jahačice 
opravile več kot 25 štartov, in sicer v pre-
skakovanju ovir na višini 80 cm, 90 cm, 
100 cm in 105 cm. 

Lena Škrjanec je prvi tekmovalni dan 
prejela pokal za 2. mesto na višini 90 cm. 

Ekipa je nabrala tudi 8 rozetk za brezhib-
no opravljen parkur. Julija, Sara in Zarja 
so na podlagi svojih popolnih nastopov 
napredovale v licenco A2 (do višine 115 
cm). Vsa dekleta trenirajo pod vodstvom 
pri KZS registriranih strokovnih sodelavk 
Mance in Žive Kukman. 

Med prvomajskimi prazniki pa so se 
Lena Škrjanec, Nikoleta Grubač in Zarja 
Radmanovič udeležile prvega letošnjega 
tekmovanja CDNA v dresurnem jahanju. 
Zarja Radmanovič je zmagala v tekmo-
vanju kategorije A, bila še 2. in 3., v tek-
movanju v kategoriji L med izkušenimi 
dresurnimi jahači pa je dosegla odlično 

3. mesto. Lena Škrjanec je na svojem pr-
vem tekmovanju v dresurnem jahanju v 
soboto dosegla 3. in 4. mesto, v nedeljo 
pa je zmagala na tekmovanju v kategori-
ji E z odlično oceno 71,243 %.

Tudi ostali naši jahači se razvijajo in 
napredujejo proti tekmovalnim licen-
cam, tekmam ter samostojnemu jaha-
nju. Tako je že v letošnjem letu nekaj 
mladih jahačev opravilo izpit jahač 1 ter 
nekaj drugo stopnjo jahač 2. Ena članica 
pa je uspešno zaključila usposabljanje 
strokovnih delavcev Konjeniške zveze 
Slovenije.

Konjeniški klub GiovanniLena Škrjanec

Andrej Ambrožič (1941–2022)
Nekrolog

V 81. letu starosti je 11. 4. 2022 sklenil 
svojo življenjsko pot učitelj, politični de-
lavec, športni in rokometni strokovnjak 
Andrej Ambrožič. Pot, ki jo je zaznamo-
vala osebna skromnost, pristna dobro-
hotnost, globoka poštenost, pronicljiv 
intelekt in pravičnost do slehernika. 

Andrej je bil rojen 17. 7. 1941 v Lju-
bljani, julija 1945 pa je družino zadela 
tragična smrt očeta, zato se je mama s 
štiriletnim Andrejem in enoletnim Jane-
zom preselila v Višnjo Goro. Leta odra-
ščanja v Višnji Gori so mu vse življenje 
ostala v lepem spominu, Višnja Gora pa 
vseskozi drag domači kraj. 

Andreja je označevalo nagnjenje do 

športa, ki mu je zaznamovalo velik del 
življenja. Po učiteljišču je končal Visoko 
šolo za telesno kulturo v Ljubljani. Po-
stal je učitelj športne vzgoje na osnovni 

šoli v Višnji Gori, na Gimnaziji Stična in v 
osnovni šoli v Grosupljem.  

Bil je aktiven rokometaš v različnih 
klubih in aktiven funkcionar in trener 
v Rokometnem klubu Grosuplje do 
poznih let. Bil je pobudnik ustanovi-
tve ženske ekipe Rokometnega kluba 
Grosuplje in njen trener. Po zaključku 
trenerske kariere je postal športni funk-
cionar v grosupeljskem klubu ter član 
upravnega odbora, kasneje tudi pred-
sednik kluba, ki je precej prispeval k 
obstoju, delovanju in razvoju dolenjske 
rokometne sredine.

Bil je tudi urednik in med avtorji pre-
gledne publikacije 50 [Petdeset] let ro-
kometa v Grosupljem: Rokometni klub 
Grosuplje 1960–2010, ki je izšla leta 

Članice Konjeniškega kluba Giovanni uspešno začele 
tekmovalno sezono v preskakovanju ovir in dresuri

Zarja Radmanović
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Andreju Adamiču (15. 9. 1950–18. 4. 2022) v spomin

Usodi nisi sam gospod;
pospravi vse,

pripravi se,
ne veš, kdaj treba bo na pot.

(Oton Župančič)

Na velikonočni ponedeljek, ko se 
kristjani spominjamo Jezusovega pri-
kazovanja učencema na poti v Emaus, 
je na svojo zadnjo pot – pot v večnost 
odšel dolgoletni predsednik Kulturne-
ga društva Škocjan Andrej Adamič, po 
domače Pčkov Andrej iz Malih Lipljen 
32. Težko je slovo od sokrajana, s kate-
rim nas vežejo mnogi lepi spomini na 
naše dolgoletno skupno popotovanje 
po naših rodnih škocjanskih vaseh.

Rodil se je očetu Vinku in materi 
Frančiški, rojeni Lunder. Bil je najmlaj-
ši od sedmih otrok. Osnovno šolo je 
obiskoval v domačem Škocjanu, kjer 
stavba danes kot Društveni dom Ško-
cjan stoji na hribčku nad škocjansko 
župnijsko cerkvijo. Že kot osnovnošo-
lec se je vključil v delo Prostovoljnega 
gasilskega društva Škocjan, kjer so se 
skupaj z ostalimi vrstniki vadili v gasil-
skih veščinah in kasneje tudi tekmovali. 
Po osnovni šoli je nadaljeval s šolanjem 
v Ljubljani in se zaposlil v ljubljanskem 
Litostroju. Kasneje je odšel v podjetje 
Kovinastroj Grosuplje, kjer je dočakal 
upokojitev. Kot odličen kovinostrugar 
je v litostrojskih letih sodeloval na tek-
movanjih po vsej takratni Jugoslaviji in 
za svoje znanje in uspešnost prejel več 
odlikovanj in priznanj.

Po poroki leta 1975 sta si z ženo Da-
rinko ustvarila družino v Ljubljani. V za-

četku 80-ih let prejšnjega stoletja pa sta 
v bližini njegove rojstne hiše začela gra-
diti nov dom. Že takoj po vrnitvi v rodne 
Male Lipljene se je dejavno in z zano-
som vključil v delo Kulturnega društva, 
Krajevne skupnosti in Prostovoljnega 
gasilskega društva Škocjan.

Leta 1990 sta skupaj z Alojzom Nuči-
čem obnovila delo KD Škocjan, s katerim 
smo v naslednjih letih na oder postavili 
nekaj ljudskih iger in z njimi gostovali 
po bližnji in daljni okolici. Veselje ga je 
bilo gledati v vlogah, ki jih je upodobil 
na ljubiteljskih odrskih deskah in jih 
delil z gledalci v komedijah Razvalina ži-
vljenja, Vdova Rošlinka, Kadar se ženski 
jezik ne suče in Osvobojena svoboda ter 
kot Primož Trubar.

V tem času se je ponovno pridružil 
PGD Škocjan in aktivno sodeloval pri 
pripravah na praznovanje 70-letnice 
delovanja društva v letu 1993. V društvu 
je opravljal različne funkcije; bil je tudi 
član Upravnega odbora in blagajnik.

Leta 1997 je na pobudo Jožefa Ma-
rolta pod okriljem KD in KS Škocjan za-
živel kulturni projekt Stati inu obstati, ki 
se je prva štiri leta odvijal v škocjanski 
župnijski cerkvi sv. Kancija, Kancijana 
in Kancijanile, kjer je bil 9. junija 1508 
krščen Primož Trubar. Pri tem projektu 
je dolga leta deloval kot gonilna sila in 
kot nastopajoči. Projekt Stati inu obstati 
je tudi po njegovi zaslugi kot praznik KS 
Škocjan ostal tradicionalen vse do da-
našnjih dni.

V 90-ih letih je bil z veliko večino iz-
voljen v Svet Krajevne skupnosti Ško-
cjan. Svoj pečat je pustil tudi med ekipo 
škocjanskih pritrkovalcev, s katerimi so 
iz zvonov v zvoniku župnijske cerkve v 
Škocjanu in podružnične cerkve Marije 
Vnebovzete na Železnici, izvabljali mi-
lozvočne melodije, ki so všeč Bogu in 
ljudem.

Za delo v KD Škocjan je prejel Jurči-
čevo priznanje; za delo v PGD Škocjan 
pa več odlikovanj – nazadnje za 60 let 
dela v gasilski organizaciji in plaketo ga-
silskega veterana.

Zaradi vseh njegovih vrlin in pozi-
tivne energije se ga bomo spominjali s 
hvaležnostjo in spoštovanjem. V imenu 
krajanov, v imenu Kulturnega društva 
Škocjan, Prostovoljnega gasilskega 
društva Škocjan, Krajevne skupnosti 
Škocjan ter v svojem imenu se mu za-
hvaljujem za opravljeno delo v dobrobit 
kraja in ljudi. Hvala, da smo lahko z njim 
delili življenje v teh prelepih škocjanskih 
vaseh.

Martin Tomažin

2010. Tako je poskrbel, da je ostalo za-
pisano delovanje kluba, kjer je sodelo-
val s srcem in organizacijskimi sposob-
nostmi. 

Tudi ko se je umaknil iz aktivnega 
športnega delovanja, je bil v stalnih sti-
kih s predstavniki kluba na vseh ravneh. 
Za svoje delovanje je prejel številna 
priznanja v občini, več priznanj pa mu 
je podelila tudi Rokometna zveza Slo-
venije.

Leta 1968 se je preselil iz Višnje Gore 
v Grosuplje, kjer so mu bile zaupane 
ustanoviteljske in vodilne funkcije v Te-
lesno-kulturni in Izobraževalni skupno-

sti. Sledil je projekt izgradnje Šolskega 
centra Stična–Ivančna Gorica, ki ga je 
vodil kot njegov prvi direktor. Začetke 
centra so opisali tudi v drobni knjižici, ki 
je izšla v letu 1981. Ta izobraževalni za-
vod je še danes ena od najpomembnej-
ših izobraževalnih institucij na našem 
širšem območju. 

Sledila je nova etapa Andrejeve pro-
fesionalne poti. V Grosupljem je deloval 
kot funkcionar Občinskega in Medob-
činskega komiteja ZK in na koncu kot 
predsednik Izvršnega sveta Občine Gro-
suplje. To funkcijo je opravljal do spre-
memb družbenega sistema. Nato je šel 

na pot podjetništva in odprl trgovino 
»Olimpic šport«, kjer je bil bolj svetova-
lec kot trgovec. 

Po upokojitvi so mu bili najlepše da-
rilo štirje vnuki. Stik z naravo pa je našel 
na kmetiji pri kraju Polzélo pri Karlovici, 
kar ga je prav tako osrečevalo. 

In prav prijateljstvo, druženje, srčna 
gostoljubnost, imeti rad ljudi in biti po-
šten do vsakogar je bilo njegovo temelj-
no življenjsko vodilo. 

Pokopan je na ljubljanskih Žalah. 

Malči Žitnik

Andrej Adamič kot Balantač v predstavi  
Vdova Rošlinka leta 1992
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Poslovil se je Andrej Ambrožič (1941–2022)

Na zadnji poti so Andreja Ambroži-
ča pospremili sosedje in prijatelji z Jak-
hlove ulice, na katero so se preselili kot 
mlade družine, polni entuziazma, ve-
selja, pričakovanja in vere v boljši jutri.

Vsi so se trudili ustvariti udobno ži-
vljenje ter bivanje sebi in potomcem. 
Hkrati so vedno našli čas za skupno 
druženje, kar jih je neomejeno pove-
zovalo. Na tak način so se utrjevali.

Ohranjenih je veliko prijetnih in ne-
pozabnih spominov: pričetki gradnje 
hiš, pikniki, delovne akcije, med kate-
re spada za tiste čase vzorno in složno 
izvedena javna razsvetljava v celotni 
ulici, novoletna srečanja in obiski.

Andrejeva poklicna pot je obsegala 
pedagoške, športne, politične in po-
slovne dejavnosti, med katerimi izsto-
pajo: učitelj športne vzgoje, pedagog, 
trener, organizator športnih tekmo-
vanj; aktiven družbeno-politični de-
lavec, altruist, kar je značilna lastnost 

delovanja v dobro drugih brez kančka 
egoizma in koristoljubja; funkcionar 
v Obrtni zbornici Grosuplje; eden od 
ustanoviteljev Šolskega centra Stična–
Ivančna Gorica in v prvem mandatu 
direktor centra; partijski sekretar med-
občinskega komiteja ZK in organizator 
prve javne predstavitve nastajajočih 
demokratičnih strank v Logatcu leta 
1989.

Značajsko karakterno je bil vedno 
povezovalen, enak do vseh ljudi, razu-
mevajoč do različnih stališč ali do dru-
gače mislečih. Njegove odlike so bile: 
poštenost, strokovnost, skromnost, 
resnicoljubnost.

Kot športni strokovnjak je leta 1990 
odprl trgovino Olimpic šport s pestro, 
kvalitetno ponudbo športnih rekvizi-
tov. Poleg prodaje je tudi strokovno 
svetoval primernost nakupa, kar je bilo 
za zadovoljstvo strank bistvenega po-
mena.

Rekreativno se je ukvarjal še s teni-
som in pomagal pri delovanju Teni-
škega kluba Grosuplje v več odborih in 
komisijah.

Z velikim veseljem se je ukvarjal 
tudi z vrtnarstvom in čebelarstvom.

Rad je potoval v tujino, doma pa je 
obiskoval najraje prijatelje v Višnji Gori 
in Velikih Laščah.

Kot družinski človek je bil vzoren 
mož in oče, ki je najbolj užival, ko so 
začeli prihajati vnuki. Navdušeno jih je 
razvažal v vrtce, šole, na razne izven-
šolske dejavnosti, treninge in tekmo-
vanja.

Dragega Andreja bomo ohranili v 
lepem in nepozabnem spominu so-
sedje z grosupeljske Jakhlove ulice in 
športni prijatelji.

Ludvik Kovačič

Spomini 
in zahvale

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

ZAHVALA
V 81. letu se je od nas za vedno poslovil  

dragi mož, oče, dedi in brat

MILAN BERČAN
(28. 8. 1940–30. 3. 2022) iz Grosupljega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče ter darove za sv. maše in 
cerkev, pevcem za ganljivo odpete pesmi. Hvala tudi gospodu župniku 
Martinu Golobu za ganljiv obred in pogrebno mašo.

Žalujoči vsi njegovi

Tako kot reka v daljavo se izgubi, odšla si tiho, brez slovesa. 
Za seboj pustila si spomin na naša skupna, srečna leta.

Le srce in duša ve, kako boli, ko te več ni.

ZAHVALA
Zapustila nas je

PAVLA PODLOGAR
(1. 7. 1928–4. 4. 2022) iz Vina.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, za 

podarjeno cvetje in sveče, za darove, dar za cerkev in sv. maše.
Iskrena hvala g. župniku Boštjanu Modicu in pogrebni službi JKP Grosuplje, hvala 
pevkam in trobentaču.
Hvala vsem, ki so se poklonili njenemu spominu in jo pospremili na njeno zadnjo 
pot. 

Žalujoči vsi njeni
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Vsi bomo enkrat zaspali,
v  miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.
Takrat, zvonovi, zvonite…
                                 (A. M. Slomšek)

ZAHVALA 
Od nas se je za vedno 
poslovil naš dragi mož, 
oče, dedek in pradedek

ALOJZIJ MALAVAŠIČ
(1. 6. 1937–1. 4. 2022)

iz Čušperka.

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja in darove. 
Še posebej se zahvaljujemo Martinovčevim za vso nesebično 
pomoč in podporo.

Posebna zahvala tudi gospodu župniku Janezu Kebetu, 
gasilcem in pevcem za lepo izveden obred ter Tadeju 
Cimermanu za zaigrano Tišino. Hvala tudi sorodnikom, 
prijateljem in sosedom, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Gospod, daj mu večni mir in pokoj. In večna luč naj mu sveti.

Žalujoči vsi njegovi

V šumenju vetra slišim tvoj glas,
v šopku cvetja vidim obraz,
veseli s teboj smo živeli;
a v bolečini ostali so živi spomini -
z nami potuješ vse dni ...

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage 
mame in babice

ANE BEVC
(13. 9. 1934–11. 4. 2022)

se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
iskreno zahvaljujemo za vso podporo, izrečena sožalja ter za 
prineseno cvetje in  sveče.
Hvala patronažni ekipi ZD Grosuplje, še posebej dr. Denisu 
Vogi, zdr. tehnici Patriciji Omejc ter zdr. tehnici Barbari Šavli.
Hvala g. Antonu Adamiču za  pomoč in organizacijo pri 
pogrebu ter pevcem za zapete pesmi in zaigrano Tišino.
Posebna zahvala gre sosedoma  Mariji Biščak in Mari Sever 
ter gospe Ljubi Dremelj, ker so skupaj z nami skrbele za njeno 
dobro počutje.
Iskrena hvala tudi Tini Gačnik – Tiani za prečudovito odpeto 
pesem.
Hvala Vsem, ki ste jo pospremili na njeno zadnjo pot. Ohranite 
jo v lepem spominu!

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Poslovil se je  
naš dragi

ANDREJ AMBROŽIČ
(17. 7. 1941–11. 4. 2022)

iz Grosupljega.
 

 S hvaležnostjo in iskrenostjo se zahvaljujemo vsem, ki ste mu 
lajšali težko bolezen, ter za vsa pisno in ustno izrečena sožalja, 
za dragocene besede tolažbe in skrbno izbrane besede ter 
pesmi zadnjega slovesa. Hvala  za darovano cvetje, sveče in 
vse druge pozornosti, ki ste jih namenili našemu dragemu 
Andreju, in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Skupaj ga ohranimo v lepem spominu.
 
Pogrešali bomo njegov optimizem, življenjsko voljo in srčnost.
    

Žena Vera, brat Janez, sinova Tomaž in Vasja z družinama

Dobrota tvojih rok ne mine,
čas ohranja nam spomine.
In hvaležna misel nate.

ZAHVALA

Ob izgubi drage mame  
in babice

ANGELE HRIBAR
(24. 7. 1936 – 7. 5. 2022)

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

Hvala osebju DSO Grosuplje za njeno oskrbo v času bivanja 
pri njih.

Iskrena zahvala škofu Antonu Jamniku in župniku Martinu 
Golobu za darovanje pogrebne maše in opravljen obred 
slovesa in pokopa pokojne, g. Adamiču za organizacijo 
pogreba ter pevcem za zapete pesmi.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste pokojno mamo Angelo 
pospremili na zadnjo pot.

Ohranimo jo v lepem spominu.

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

ZAHVALA

Nepričakovano nas je 
zapustil ljubljeni

ANTON CIMERMAN
(28. 2. 1944–5. 2. 2022) z Male Ilove Gore.

Na turoben dan, 10. 2. 2022, smo se z bolečinami v naših srcih 
od njega za vedno poslovili.
Čutimo dolžnost, da se z nekaj besedami zahvalimo vsem, ki 
ste ga tako lepo in v velikem številu pospremili na njegovo 
zadnjo pot.
Zahvaljujemo se gasilcem in vaščanom Male Ilove Gore 
za nudenje hitre pomoči, župniku Martinu Golobu, 
praporščakom lovskih družin, čebelarjem, pevcem, rogistu, 
nosilcu Tonetove puške in vsem, ki ste nam stali ob strani. 
Hvala Lovski družini Dobrepolje, še posebej predsedniku 
Bojanu Zgoncu za ganljive besede ob odprtem grobu. 
Posebna zahvala tudi župniku dobrepoljske fare Francu Škulju 
za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

Mnogo si ustvaril,
zdaj vsak korak
spomin je nate in
hvaležna misel luč je, 
ki ne ugasne …

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega 
dragega moža, očeta, 
dedka, pradedka in 
prapradedka

JANEZA ČERNIČA
(21. 12. 1930–2. 4. 2022) iz Sel pri Šmarju.

Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej, ki ste ga 
imeli radi, ga spoštovali in ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Hvala za vse darove, sveče, cvetje, maše in vsa izrečena sožalja.

Posebna zahvala osebju Zdravstvenega doma Grosuplje, 
g. župnikom za lepo opravljen cerkveni obred, ženskemu 
kvartetu za skrbno izbrane in zapete poslovilne pesmi.

Hvala tudi Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje - g. 
Adamiču za organizacijo pogreba.

Tebi, dragi ata, pa hvala za ljubezen, ki si jo obilno delil med 
vse nas in jo bomo ohranili v nadaljnjih rodovih.

Vsi tvoji

ZAHVALA
Sredi cvetoče pomladi, na 
veliki četrtek, ob 20. uri, 
se je ustavilo srce - dobro 
kot najboljša velikonočna 
potica - najinemu 
dragemu možu, očku, 
zaupniku, zavezniku in 
prijatelju …

JANKU ŠKUFCA
(14. 7. 1952–14. 4. 2022),

po domače Dežmanovemu Janezu
z Vrha 49 pri Višnji Gori.

Iz srca se zahvaljujeva vsem, ki ste v zadnjih letih pomagali pri skrbi za 
udobje in zdravje najinega moža in očeta.
Hvala patronažni sestri Marici Kastelic, zdravniku v ZD Grosuplje dr. 
Virantu, zdravstvenemu tehniku in sestram, pa tudi vsem v recepciji 
ZD Grosuplje.
Srčna hvala tudi gospodu župniku Slavku Judežu za Božjo besedo in 
blagoslov ter vsem, ki prižigate sveče ob našem grobu.
Iskreno in s spoštovanjem se zahvaljujemo tudi Pogrebni službi 
PERPAR s prijazno gospo na čelu, DU Višnja Gora, gasilcem iz 
domačega društva, ter vsem, ki ste se prišli poslovit od njega. Hvala 
tudi g. Milku Jevnikarju za lepo zaigrano melodijo v cerkvi sv. Tilna.
Dragi mož in očka, vedno boš ostal v najinih srcih, pogrešava te na 
vsakem koraku …
Kako lepo nam je bilo, ko smo imeli drug drugega.

Žena Jožica in sin Matjaž

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

ZAHVALA

Od nas se je tiho poslovila
naša draga mama, babica, 
prababica in teta

JOŽEFA ŠTRUS
(20. 11. 1923–24. 4. 2022)

s Plešivice pri Žalni.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, 
svete maše in darove za cerkev. Iskrena hvala gospodu 
župniku Andreju Šinku za lepo opravljeno pogrebno sveto 
mašo, pevcem pevskega zbora Samorastnik za občuteno 
odpete pesmi, g. Adamiču za organizacijo pogreba, g. Marku 
Jeromnu za ureditev groba in patronažni sestri Romani.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
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Preventivni pregledi  

in posveti

Konzervativa

Protetika

BREDENT SKY implantati

Nevidni ortodontski aparat  

INVISALIGN

Ortopansko slikanje zob  25 let

Za lep nasmeh skrbimo že 25 let

Adamičeva 30   I   1290 Grosuplje    I    T +386 1 787 34 13   I   M +386 41 723 731

Veljavnost od 21. 4. do 6. 6. 2022www.lekarnaljubljana.si

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL VIVA (v okviru razpoložljivega asortimana) in 
v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer 
veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 21. 4. do 6. 6. 2022 oz. do prodaje zalog.

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite 080 71 17!
na brezplačno telefonsko številko 

izbrano iz kataloga ugodnosti

Male 
skrivnosti 

večne 
mladosti.

B-KOMPLEKS
Prehransko dopolnilo z vitamini 
skupine B v obliki žvečljivih 
tablet, z okusom pomaranče, s 
sladkorjem, 60 žvečljivih tablet.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

MALČEK NEGOVALNA KREMA
Z mandljevim oljem in izvlečkom prave kamilice je 
namenjena vsakodnevni negi občutljive otroške kože. 
50 ml. Izdelano v Galenskem laboratoriju Lekarne 
Ljubljana.

SILVER CARE
Zobne ščetke 
za otroke. Na 
voljo zobne 
ščetke 6-36 
mesecev, 2-6 
let in 7-12 let.

MAGNEZIJ 300 MG
Prehransko dopolnilo z 
magnezijem z okusom 
pomaranče, s sladili, 
20 šumečih tablet.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

ALOE VERA X2, 
ALOE INTIMNI GEL
S prebiotiki, probiotiki, hialuronsko 
kislino, oljem čajevca, izvlečkom
grenivke in muškatne kadulje, 80 ml.

redna cena: 7,19 €

cena s Kartico zvestobe

5,75 €
2

POPUST: 
20 %

redna cena: 3,53 €

cena s Kartico zvestobe

2,82 €
1

POPUST: 
20 %

THERMO THERAPY 
NASTAVLJIV TRAK 
PRI BOLEČINAH V 
VRATU IN HRBTU
Toplota se enakomerno 
razporedi v globino telesa, 
kar pomaga blažiti bolečine 
v mišicah in sklepih.
Medicinski pripomoček.

redna cena: 2,97 €

cena s Kartico zvestobe

2,38 €
1

POPUST: 
20 %

20%
popust

ugodnost za imetnike Karti
ce

zv
es

to
be

S prebiotiki, probiotiki, hialuronsko 

grenivke in muškatne kadulje, 80 ml.
redna cena: 10,90 €

cena s Kartico zvestobe

8,72 € 2
POPUST: 
20 %

20%
popust

ugodnost za imetnike Karti
ce

zv
es

to
be
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HIPERBARIČNA KISIKOVA TERAPIJA NARAVNI PRETOK

Vdihnite čist kisik. Za vas in vaše 
telo.

Vdihnite prihodnost.

Več informacij o hiperbarični kisikovi terapiji lahko 
pridobite na spletni strani:

www.hbot-naravnipretok.com

Lahko pa nas obiščete v naši poslovalnici v Adamič 
centru(Taborska cesta 4, Grosuplje) ali pa nas 

kontaktirate preko mobilne številke 031 718 240.

Avtohiša Zalar d.o.o.  Male Lašče 105, 1315 Velike Lašče
031 331 920,  040 490 070, prodaja@avtohisa-zalar.si,   www.avtohisazalar.si,  FB, Instagram, Twitter

SUVereno!
Slovenci že četrto leto SUV modelom Hyundai pripisujejo najvišjo raven kakovosti. Tako lahko že zdaj suvereno vstopite v novo obdobje mobilnosti s tremi najsodobnejšimi 
modeli. KONA Electric se ponaša z izjemnim dosegom do 484 km* že z enim samim polnjenjem. TUCSON Plug-in Hybrid ponuja povsem električno vožnjo s pritiskom na 
gumb, za daljše poti pa poskrbi še učinkovit bencinski motor. BAYON pa je na novo opredelil prostor v svojem segmentu.  Vsi so zasnovani tako, da vam omogočajo suveren 
način premikanja v prihodnost.

Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje. 
Električna mobilnost je šele začetek.

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 6,557 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 149 g/km. 
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. Slike so 
simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si. 
Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/SLOVENIA-653YP18.* Doseg glede na WLPT cikel. Doseg se lahko nekoliko 
razlikuje glede na razmere na cesti, način vožnje in temperaturo. Odvisen je tudi od vrste pnevmatik, s katerimi je opremljeno vozilo.
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GABER PETER KASTELIC s.p.

SERVISIRAMO VSO AVDIO - VIDEO
FOTO in RAČUNALNIŠKO TEHNIKO

PRODAJAMO VSO 
TEHNIKO ZNAMKE

Partizanska cesta 8
1290 Grosuplje

servis.gaber@gmail.com

059 190 524 POOBLAŠČENI
SERVIS ZA:

Vaša zelena tiskarna.

DIGITALNI TISKOBLIKOVANJE DODELAVAOFFSET TISK

Pokličite nas: 08 385 04 81 | info@partnergraf.si
PARTNER GRAF zelena tiskarna d.o.o. | Gasilska cesta 3 | 1290 Grosuplje



DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

Sobota, 21. 5. ob 9. uri Spomladanski pohod po Krajinskem parku  
Radensko polje

Krajinski park Radensko polje
Krajinski park Radensko polje, Turizem 
Grosuplje in Turistično društvo Kopanj

Sobota, 21. 5. ob 19. uri MOJE SRCE BI ZAPELO, VSAKO PESEM ODPELO,  
letni koncert ŽePZ Biser

Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje

Od ponedeljka, 23. 5. do srede, 
25. 5., med 9. in 12. uro ter 
med 15. in 18. uro

Pavilijon Medena zgodba v Grosupljem Adamičeva ploščad
Občina Grosuplje in Čebelarsko društvo 
Grosuplje

Ponedeljek, 23. 5. ob 9. uri "Zvišan krvni sladkor" - predavanje
Zbirna točka pred vhodom v 
Zdravstveni dom Grosuplje

ZD ZVC Grosuplje - prijave na 031 345 
653 (klic ali sms) ali zvc@zd-grosuplje.si

Ponedeljek, 23. 5.  
ob 10.30. uri Pohod po Poti zdravja do ribnika Mlačevo

ZBOR: ob 10:30 pred začetkom 
Poti zdravja pri pokopališču Resje 
v Grosupljem

ZD ZVC Grosuplje

Torek, 24. 5. ob 10.30. uri Pohod na Ostri vrh
ZBOR: ob 10:30 na parkirišču v 
Čušperku

ZD ZVC Grosuplje

Sreda, 25. 5. ob 18. uri Koncert Pavline in Ivane Šifrar: citre in  
violončelo - sestrski duet

Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 26. 5. ob 9. uri "Zvišane maščobe v krvi" - predavanje
Zbirna točka pred vhodom v 
Zdravstveni dom Grosuplje

ZD ZVC Grosuplje - prijave na 031 345 
653 (klic ali sms) ali zvc@zd-grosuplje.si

Četrtek, 26. 5. ob 10. uri POSTOPEK ZAPOSLITVE – PRAVNE PODLAGE IN 
PRAKTIČNA IZVEDBA

Dom obrtnikov Grosuplje OOZ Grosuplje

Četrtek, 26. 5.  
od 11. do 13. ure Testiranje telesne pripravljenosti "Ali sem fit"

Pred Domom starejših občanov 
Grosuplje

ZD ZVC Grosuplje

Četrtek, 26. 5. ob 19. uri REKREATIVNE ZGODBE, literarni večer Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje

Petek, 27. 5. ob 9. uri "Spanje" - predavanje
Zbirna točka pred vhodom v 
Zdravstveni dom Grosuplje

ZD ZVC Grosuplje - prijave na 031 345 
653 (klic ali sms) ali zvc@zd-grosuplje.si

Petek, 27. 5. ob 10.30. uri Pohod po Radenskem polju
ZBOR: ob 10:30 na parkirišču pod 
Boštanjem

ZD ZVC Grosuplje

Petek, 27. 5. ob 19. uri Glasbeno-scenski večer "Pomlad je čas ljubezni" Družbeni dom Grosuplje MePZ Grosuplje

Sobota, 28. 5. od 10. ure dalje MEDGENERACIJSKI IGRALNI DAN
Šolsko igrišče pred OŠ LA 
Grosuplje

Občina Grosuplje v okviru projekta 
Starejšim prijazna občina in projekta 
URBACT Playful Paradigm

Sobota, 28. 5. od 10. ure dalje Dan doživetij pri Županovi jami Županova jama Turizem Grosuplje, TOD Županova jama

Sobota, 28. 5. ob 17. uri NOGOMET: Brinje Grosuplje - Šobec Lesce  
(3. liga - zahod - 26. krog)

Nogometni stadion Brinje 
Grosuplje

NK Brinje - Grosuplje

Nedelja, 29. 5. ob 10. uri Pohod "Spoznaj sosednjo vas"
Zbor pohodnikov: ob 10. uri pri 
OŠ Št. Jurij

Turistično društvo Tabor - Št. Jurij

Nedelja, 29. 5. ob 17. uri LJUBEZEN NEKOČ IN DANES, koncert vokalne skupine 
Mlada Zarja

Kulturni dom Račna KD Franceta Prešerna Račna

Ponedeljek, 30. 5. ob 9. uri "Zvišan krvni tlak" - predavanje
Zbirna točka pred vhodom v 
Zdravstveni dom Grosuplje

ZD ZVC Grosuplje - prijave na 031 345 
653 (klic ali sms) ali zvc@zd-grosuplje.si

Ponedeljek, 30. 5. ob 10. uri "Zvišan krvni sladkor" - predavanje
Zbirna točka pred vhodom v 
Zdravstveni dom Grosuplje

ZD ZVC Grosuplje - prijave na 031 345 
653 (klic ali sms) ali zvc@zd-grosuplje.si

Torek, 31. 5. ob 9. uri "Spanje" - predavanje
Zbirna točka pred vhodom v 
Zdravstveni dom Grosuplje

ZD ZVC Grosuplje - prijave na 031 345 
653 (klic ali sms) ali zvc@zd-grosuplje.si

Petek, 3. 6. ob 19. uri Dobrodelni koncert za Ukrajino Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje

Sobota, 4. 6. ob 8.30. uri Občinski test hoje na 2km
Pokopališče Resje v Grosupljem 
(Pot zdravja)

ZD ZVC Grosuplje

Sobota, 4. 6. po 14. uri Golažijada
Za kulturnim domom v Veliki 
Račni

Turistično društvo Kopanj

Nedelja, 5. 6. ob 9. uri 22. KOLESARSKI MARATON TREH OBČIN Kolodvorska cesta v Grosupljem
Kolesarsko društvo Grosuplje, Zavod za 
turizem Grosuplje

Torek, 7. 6. ob 18. uri ČUDOVIT SVET METULJEV, letna produkcija Kulturni dom Grosuplje
Plesno-baletna skupina TeGIBlo, KD 
Teater Grosuplje

Sobota, 11. 6. ob 19.30. uri
Koncert MePZ Šmarje - Sap ob njegovi 75. obletnici  
z gosti – Mihaelovi tamburaši, KUD sv. Mihaela 
Grosuplje

OŠ Šmarje - Sap MePZ Šmarje - Sap

Sobota, 11. 6. ob 17. uri Otvoritev regijskega vadbenega poligona ter velika 
zabava s skupino Pop design in ansamblom Zdomarji

Gasilski center Grosuplje
Gasilska regija Ljubljana II, Gasilska 
zveza Grosuplje, PGD Grosuplje

Nedelja, 12. 6. ob 15. uri Tradicionalna kulturna prireditev "STATI INU 
OBSTATI"

Pred društvenim domom v 
Škocjanu

KS Škocjan in PGD Škocjan

Nedelja, 12. 6. ob 15. uri Koncert z odmevom v Županovi jami Županova jama TOD Županova jama

Sobota, 18. 6. ob 18.30. uri Gasilska proslava ob 110. obletnici PGD Račna in 
veselica z ansamblom Gregorja Kobala

Pred gasilnim domom v Račni PGD Račna

Četrtek, 23. 6. ob 19. uri

SLOVESNOST OB OBČINSKEM IN DRŽAVNEM 
PRAZNIKU DNEVU DRŽAVNOSTI S SLAVNOSTNO 
SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE GROSUPLJE in 
podelitvijo priznanj Občine Grosuplje

Kulturni dom Grosuplje Občina Grosuplje

Petek, 24. 6. ob 20. uri Kulturni program in kresovanje pred 
državnim praznikom

Vodni rezervar v Ponovi vasi Turistično društvo Tabor - Št. Jurij

Sobota, 25. 6. ob 20. uri Veselica PGD Šmarje - Sap z ansamblom Firbci
Pred gasilskim domom  
v Šmarju - Sapu

PGD Šmarje - Sap


