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 V petek, 16. 12. 2011, je lastnik Jože Goršič 
poskrbel, da je v zgradbi pri železniškem 
nadvozu v Grosupljem, kjer je bila že 23. 9. 
1939 odprta gostilna, bila ponovno odprta 
prenovljena gostilna. Na otvoritvi se je zbra-
lo kar precej njegovih sorodnikov, sosedov, 
sovaščanov iz Ponove vasi, prijateljev in 
obrtnikov, ki so objekt prenavljali.
Med pomembnejšimi gosti naj omenimo 
»škofa iz naših krajev« dr. Antona Jamnika, 
ki je blagoslovil objekt, Jožetu pa je v darilo 
dal hišni žegen (Hishni shegen od s. Imeno 
Jeƒusa in svetih treh Kralov), na katerem 
med drugim v več kot 300 let stari sloven-
ščini piše (posodobljeno): »…O, dobrotljivi 
Jezus, blagoslovi ti to hišo in ljudi… in jih 
obvaruj pred vsem hudim, pred boleznimi, 
pred strelo in hudim vremenom ter pred 
poplavo!«. Jože je ta hišni žegen obesil na 
steno ob 9,5 m dolgem šanku, ki je najbrž 
eden od najdaljših v naši občini. Naredili so 
ga v podjetju mlade podjetnice Nine Kaste-
lic iz Zagradca pri Grosupljem. Škof pa je v 
dar dobil umetniški kipec angela iz žgane in 
starane gline.
Med zbranimi ob odprtju lokala Caffe Gor-
šič so bili tudi Jožetova sestrična prof. dr. 
Metka Zorec (znana kirurginja) in njena 
90-letna mama Ivanka Zorec (Jožetova teta 
oziroma sestra Jožetovega očeta na sliki 
desno zgoraj), ki je prva vodila leta 1939 to 
Goršičevo gostilno ob pomoči svoje mame 
Ivanke, saj se je stari oče in lastnik prav 

tako Jože Goršič bolj ukvarjal z lesom in 
drugimi gospodarskimi zadevami. Cvič-
kove princese Jasmina Podlesnik in Vesna 
Komatar pa sta predstavili vina, predvsem 
cviček iz Gadove peči,  katerega iz Vinske 
kleti Komatar točijo v lokalu.
Goršičeva gostilna s »tujskimi sobami« 
(tako so rekli pred drugo svetovno vojno 
sobam za turiste) je med drugo svetovno 
vojno ves čas obratovala, pa tudi še nekaj 
časa po njej, saj je lastnik tudi od nove obla-
sti dobil nova dovoljenja. Leta 1947 pa je 
stari oče Jože dobil odločbo o nacionalizaciji 
stavbe, v kateri je pisalo, da se stavba nujno 
potrebuje za namestitev nekaterih uradov, 
zlasti javnega tožilstva, vojnega odseka ter 
policijske postaje.
Z denacionalizacijo  so zgradbo leta 1992 
vrnili prvotnim lastnikom Jožetu in Ivanki 
Goršič v  last, posesti pa še niso mogli ko-
ristiti vse do leta 2001, ker je bilo v njej več 
občinskih socialnih upravičencev. Prostori 
so se izpraznili šele, ko jim je sedanji lastnik 
Jože Goršič zagotovil nadomestna stanova-
nja. Potem je lahko začel obnavljati objekt, 
za katerega pravi, da je bil dobro grajen, a 
slabo vzdrževan. Obnovo je  v celoti naredil 
po starih načrtih.
Trenutno gostilna nosi naslov Caffe Goršič 
in ponuja samo postrežbo pijač. Ima pa g. 
Jože namen še, da bo usposobil tudi nekda-
nje sobe za oddajo turistom, a o tem pravi, 
da ne bi že zdaj preveč razlagal, saj ne želi 

prehitevati časa.
Tega petka so se nato vsi zbrani po blago-
slovu in prerezanem traku, ki ga je prere-
zala najstarejša med zbranimi, 90-letna ga. 
Ivanka Zorc, ob glasbi, hrani in pijači ter v 
veselem razpoloženju zadržali še pozno v 
popoldne, nekateri pa celo v noč.
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