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je sodelovalo preko 40 članov, igralcev in 
snemalne ekipe, ki so večinoma prihajali iz 
Amerike, Velike Britanije, Nemčije pa tudi 
Jugoslavije.« 

Županova jama je v filmu obeležena 
na dveh lokacijah v Veliki in Matjaže-
vi dvorani. Filmske scene so v takratni 
Jugoslaviji sicer posneli na današnjem 
ozemlju Hrvaške, Slovenije, Bosne in 
Črne Gore. Iz Slovenije so prizori poleg 
Županove jame posneti tudi v Otoški 
jami, Rakovem Škocjanu, na Javornikih 

in Predjamskem gradu. 
Potovanje in ogled lokacij je organizi-

rala ena od skupin navdušencev filmov 
o Winnetouju, ki se sicer združujejo po 
več državah srednje in zahodne Evrope. 
V zadnjih letih ljubiteljsko zbirajo filmski 
material, rekvizite in spomine snemalne 
ekipe ter pogosto obiščejo filmske loka-
cije tako v Sloveniji kot na Balkanu. 

Lučka Jere
Županova jama, TOD Grosuplje

Utrinki s tradicionalnega jesenskega pohoda po Radenskem polju

Oktober je mesec, ko organiziramo 
zabavno in poučno druženje na kraškem 
biseru Radenskem polju. Letos je dogo-
dek svoj krst doživel tudi v Žabji hiši, od 
koder je radovedna druščina krenila na 
voden strokovni pohod po Radenskem 
polju.

Bila je sobota, 2. 10. 2021, in meglice 
so se zaspano podile po dolinah in po-
ljih. Spokojna tišina, mir. Če si dobro pri-
sluhnil, si lahko slišal prve jutranje živali, 
ki so že krenile v nov dan. Pa se prepu-
stimo dobro organiziranemu dogajanju 
tudi mi. Takole je bilo.

Izhodišče, start jesenskega pohoda je 
bil tokrat prvič pred Žabjo hišo, centrom 
za ohranjanje narave, ki smo jo slovesno 
odprli letos poleti. Po izrečeni dobrodo-
šlici organizatorja (Turizem Grosuplje, 
Krajinski park Radensko polje) nas je 
pot najprej vodila proti Veliki Račni. Prvi 
postanek je bil pri prenovljeni informa-
tivni tabli o Krajinskem parku Radensko 

polje, kjer so udeleženci slišali poglo-
bljeno predstavitev Radenskega polja. 
Nadaljevali smo proti značilnem humu, 
osamelcu sredi kraškega polja, Kopanju, 
na katerega smo se tudi povzpeli. Kratek 
vzpon nas je dodobra ogrel in že smo 
bili pripravljeni na nova znanja. Olga 
Gruden, sicer tudi turistična vodička, je 
predstavila zanimivo zgodovino šolstva 

na Kopanju (nekaj otroških let je tu pre-
živel tudi Prešeren), sledil je ogled kašče 
in makete Radenskega polja, nato pa 
so nas noge ponesle do Marijinega stu-
denčka.

Na uravnanem delu Radenskega po-
lja je "štafetno palico vodenja" ponovno 
prevzela vodja Krajinskega parka Raden-
skega polja Tina Mikuš. Popeljala nas je 
mimo značilnih in edinstvenih življenj-
skih okolij, kot so suhi in mokri travniki 
ter jih seveda z entuziazmom tudi pred-
stavila.

Pohod smo nato nadaljevali proti za-
hodnemu delu Radenskega polja, kjer 
smo si ogledali jamo Pekel (tu ponika 
kraška ponikalnica Zelenka) ter vse do 
sistema Zatočnih jam, kjer ponika Šica 
(izvir pri Žabji hiši). Tu smo pokukali v 
Lazarjevo jamo, nato pa pot nadaljevali 
nazaj proti Žabji hiši.

Pot je bila krožna, speljana po raz-
ličnih terenih in dolga približno 7 km. 
Poleg vseh zanimivosti na poti smo se 
sproti spoznavali tudi z invazivnimi tu-
jerodnimi rastlinami, ki jih, žal, najdemo 
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tudi na Radenskem polju.
Prijetno utrujeni in lačni smo se vrnili 

do izhodišča, kjer nas je čakala pogosti-
tev – odlična obara (Lunca) in domač ja-
bolčni zavitek (delo pridnih rok Društva 
Sončnica) sta nas napolnila z novo ener-

gijo in že smo bili pripravljeni na drugi 
del dogodka - interaktivne delavnice in 
ogled Žabje hiše.

Biologinja Tina Stepišnik je na zani-
miv in interaktiven način predstavila 
dvoživke ter projekt LIFE AMPHICON, 

v okviru katerega bodo (med drugim) 
v prihodnjih letih zgradili podhode za 
dvoživke. Otroci so lahko dvoživke tudi 
narisali in si s tem prislužili praktično na-
grado. Super, kajne?

Obiskovalci so lahko obiskali tudi ko-
tiček o invazivnih tujerodnih rastlinah, 
kjer je bila na ogled razstava, nastala v 
okviru projekta LIFE Artemis, in izdelki, ki 
so jih iz invazivnih rastlin pridelali v PA-
PLAB, VOKA Snaga.

Piko na i je celotnemu dogodku dodal 
voden ogled Žabje hiše, kjer so obisko-
valci dobili vpogled tudi v vsebine ohra-
njanja narave. Hvaležni smo za izjemen 
odziv in se vidimo spomladi.

Ekipa Turizma Grosuplje in Krajinskega 
parka Radensko polje
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Dan slovenskega športa v Domu starejših Grosuplje in obisk 
olimpijke Maruše Mišmaš Zrimšek

Preteklo leto je naša država na po-
budo Olimpijskega komiteja Slovenije 
23. september razglasila za dan slo-
venskega športa. 23. 9. 2000 je namreč 
prvič zaigrala Zdravljica na olimpijskih 
igrah v Sydneyju v čast veslačema Iz-
toku Čopu in Luki Špiku ter strelcu 

Rajmondu Debevcu. 
Letos smo se v DSO Grosuplje odločili, 

da se bomo tudi pri nas 23. 9. posvetili 
športu. Organizirali smo domske olim-
pijske igre, ki so potekale od 21. 9. 2021 
do 23. 9. 2021. Aktivno je sodelovalo 42 
stanovalcev. Naši stanovalci so se pome-

rili v štirih različnih disciplinah: kegljanju, 
metu na koš, vožnji z vozički in igro štiri 
v vrsto. 

Na zadnji dan iger smo pripravili sve-
čano proslavo, na katero smo povabili 
tudi našo olimpijko, rojeno Grosupelj-
čanko,  Marušo Mišmaš Zrimšek. Maruša 


