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

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

Lep pomladni pozdrav obema v mojem in v imenu uredniške-
ga odbora, saj zime za nekatere žal, za druge na srečo, to sezono 
praktično sploh ni bilo. Namesto prave zime smo bili deležni pove-
čanega števila obolenj za gripo, zadnje čase pa se je po svetu moč-
no razširila in tudi nam grozi epidemija novega koronavirusa, ki 
kot kaže, ni tako nedolžen. Za večino je to verjetno še ena oblika 
malo hujše gripe, žal pa se zelo hitro širi, pa še veliko neznank je 
glede zdravljenja in preventive. Zaradi omenjene epidemije od-
padajo vse množične prireditve, tako da bo težko izvajati tudi že 
načrtovane. Zaradi novonastalih razmer smo iz glasila umaknili tudi napovednik dogodkov, 
saj bodo po zadnjih informacijah odpovedani vsi dogodki, kjer se zbere več ljudi. Za aktualne 
novice spremljajte dnevne medije, hkrati pa se izogibajte nepotrebnih potovanj in stikov s poten-
cialnimi žarišči virusa.
Tudi občni zbori društev bodo preloženi na kasnejše datume, elektronska poročila na AJPES pa 
je potrebno vseeno poslali najkasneje do konca marca, podrobnejša navodila pa si preberite na 
njihovi spletni strani.
Kot sem že večkrat omenil, imamo letos načrtovanih deset številk glasila, zato smo imeli tudi v 
uredništvu nekoliko več prostega časa. Se je pa v tem času kar veliko dogajalo, sploh na področju 
politike. Marsikdo pravi, da ga politika ne zanima, če pa malo podrobneje pogledamo, se po-
litika začne že v osnovni celici družbe, to je v družini, kjer je potrebno sprejemati raznovrstne 
odločitve, tako glede financ, kot tudi ostalih aktivnosti. Umetnost dobre politike v splošnem, še 
posebej pa v skupnostih, kjer je udeleženih več ljudi,  je vsekakor sprejemanje kompromisov, ki so 
sprejemljivi za večino, vedno pa se najde kaka izjema, ki je ni mogoče zadovoljiti. Dobro politiko 
je treba voditi tudi v društvih, saj napačne odločitve hitro pripeljejo do nezadovoljstva, prepirov 
in velikokrat do razpada društev.
Kar zadeva našo domovino in najvišji nivo politike vodenja države, v zadnjih letih pri izboru 
ustreznih voditeljev nismo imeli najbolj srečne roke. O vzrokih za to tu nimamo dovolj prostora, 
samo upamo lahko na boljše vodenje v prihodnje.
Vse večkrat slišimo, da so pozitivne misli tudi pozitivna energija, ki vpliva na dogodke, in če 
bomo vsi pozitivno in povezovalno razmišljali in se tako tudi obnašali, nas verjetno čaka še lepa 
prihodnost.
Srečno in pozitivno naprej, ostanite zdravi ter veselo praznujte vse praznike!

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 14. aprila, na e – naslov:

grosupeljski.odmevi@gmail.com
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Vaš  Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje

Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci Grosupeljskih odmevov!

Z veliko zaskrbljenostjo spremljamo situacijo, ki smo jo še pred nekaj 
tedni opazovali s televizijskih ekranov tam daleč s Kitajske. Videli 
smo prizore opustošenih in praznih velemest, ljudi v skafandrih 
in polne bolnišnice težkih bolnikov pod strogo karanteno. Prizori, 
kakršnih smo bili pred tem vajeni iz napetih holivudskih trilerjev, ki 
so napovedovali konec sveta zaradi smrtonosnih virusov z neznanega 
vesolja. Ne, to ni filmska utopija, žal je to resničnost, s katero se 
soočamo danes v Sloveniji in po vsem svetu. Ko to pišem, v naši 
občini, hvala Bogu, še nimamo zabeleženega primera okužbe, vendar  
se situacija lahko vsak hip spremeni.  Župan, direktor občinske 
uprave, pristojne občinske službe, zdravstveni dom, javni zavodi in občinski štab civilne zaščite smo pripravljeni in v 
nenehnem stiku z odgovornimi na državni ravni in bomo ukrepali ter pomagali z vsem svojim znanjem, strokovnostjo,  
odgovornostjo in pooblastili. 

Predvsem vas, spoštovani občanke in občani, najlepše naprošam, da vsi skupaj resnično spoštujemo in upoštevamo 
vse uredbe ter vse zaščitne in preventivne ukrepe, ki so jih in jih še bodo odredili s pristojnih ministrstev in njihovih 
služb ter izvajajmo vsa preventivna navodila glede osebne higiene.  Z odgovornim ravnanjem bomo pomagali sebi in 
drugim. Strogo upoštevanje navodil stroke in pristojnih služb je ta hip najbolj učinkovit način za preprečevanje širjenja 
okužbe in nastanka epidemije. Izkažimo torej v teh trenutkih tudi solidarnost, človečnost in medsebojno pomoč, kajti 
nikoli ne vemo, kdaj lahko zboli kdo izmed nas samih.  

Na občini bomo sproti natančno spremljali situacijo in vas o vseh pomembnih zadevah glede koronavirusa  tekoče 
obveščali na naši spletni strani www.grosuplje.si.

Sicer pa se na občini trudimo, da delo poteka čimbolj normalno in tekoče ter da življenje teče dalje. Na zadnji seji 
občinskega sveta  je bil sprejet osnutek rebalansa proračuna občine Grosuplje za letošnje leto in osnutek proračuna za 
prihodnje leto.  Več o občinskih projektih in vsebini proračuna v naslednji številki, ko bo proračun v drugi obravnavi 
konec marca na občinskem svetu dokončno sprejet. 

Že sedaj lahko z optimizmom zremo naprej, kajti tik pred obravnavo osnutka proračuna smo dobili mandatarja 
za sestavo nove vlade in novega predsednika vlade, našega rojaka in poslanca v našem volilnem okraju, gospoda 
Janeza Janšo, ki razume probleme občin in je to konkretno pokazal že na začetku svojega mandata.  V sklenjeni 
koalicijski pogodbi je namreč za leti 2020 in 2021 zapisan občuten dvig povprečnin za občine, kar pomeni, da bo naša 
občina prejela na leto dodatnih 1,5 milijona evrov iz državnega proračuna. Predsednik vlade Janša je tudi obljubil 
decentralizacijo države, kar pomeni, da bodo občine dobile več pristojnosti in s tem tudi več avtonomije za svoje 
delovanje oz. vedno bolj in lažje bomo gospodarili na svojem prostoru.   

Iskrene čestitke ob izvolitvi, spoštovani  predsednik vlade, g. Janez Janša, vam pošiljamo v Ljubljano iz vaše občine 
Grosuplje!

Dragi občanke in občani, želim Vam, da ostanete zdravi in da čimprej premagamo težko  preizkušnjo, ki nas je 
doletela!

Nagovor župana
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Sprejem štipendistov Občine Grosuplje 2019/2020

Občina Grosuplje je za šolsko leto 
2019/2020 podelila štipendije 70 dija-
kom in študentom. Štipendiste je v sre-
do, 22. januarja 2020, v prostorih Druž-
benega doma Grosuplje sprejel župan 
dr. Peter Verlič, jim čestital za uspeh, 
da so prišli do občinske štipendije in jim 
zaželel, naj jim v času šolanja lepo služi. 
Ob tem je poudaril, da se je vredno šola-
ti, študirati, da je vredno vlagati v svoje 
znanje. 

Našim mladim občankam in obča-
nom je na kratko predstavil tudi večje 
projekte Občine, da se gradi parkirna 
hiša P+R Grosuplje, prizidek k Osnovni 
šoli Louisa Adamiča Grosuplje z novimi 
učilnicami in tudi novo športno dvorano, 
z letošnjim letom pa bomo pričeli tudi z 
ureditvijo centra Grosupljega, Kolodvor-
ska cesta se počasi spreminja v peš cono. 
Dobili bomo Športni park Grosuplje in 
Mestni park Koščakov hrib.

Gospodarstvo v naši občini je v dobri 
kondiciji, tradicija podjetništva in obrtni-
štva je bila v občini od nekdaj zelo raz-
vita. Imamo skoraj 2000 gospodarskih 
subjektov, po podatkih, ki nam jih je po-
sredovala Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Grosuplje, pa so naša podjetja 
predlani ustvarila kar za 700 milijonov 
evrov prihodkov.

Razvijati poskušamo tudi turizem. A 
želeli bi si, da smo najprej občanke in 
občani tisti, ki se bomo ob sobotah ali 
pa nedeljah v svojem prostem času radi 
odpravili do katere od naravnih ali pa 
kulturnih lepot v naši občini.

Dijakom in študentom so čestitali tudi 
direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar, vodja urada za finance, druž-
bene dejavnosti in gospodarstvo Jelka 
Kogovšek in predsednica Komisije za 

mladinska vprašanja Občine Grosuplje 
Klavdija Mehle.

Klavdija Mehle je zbrane ambiciozne 
in uspešne dijake in študente povabila 
k soustvarjanju mladinske politike Ob-
čine Grosuplje. Povedala je, da v občini 
aktivno deluje Mladinski svet Grosuplje, 
ki je krovna organizacija vseh mladinskih 
organizacij v občini, in ustvarja zanimive 
projekte, dogodke s poučnimi in zabav-
nimi vsebinami. Če še niso člani katere 
od mladinskih organizacij, vabljeni, da 

se pridružijo sebi najbližji, in tako preko 
mladinskega sveta pomagajo soustvar-
jati mladim prijazno okolje v naši občini.

Lahko pa se s svojimi predlogi, pobu-
dami preprosto obrnejo na Komisijo za 
mladinska vprašanja Občine Grosuplje 
preko e-pošte: mladinskavprasanja.gro-
suplje@gmail.com. Komisija je v sodelo-
vanju z občinsko upravo lani pripravila 
tudi Lokalni program za mladino Obči-
ne Grosuplje 2019–2023, ki predstavlja 
smernice razvoja mladinske politike v 
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Na obisku enote Slovenske vojske, ki ima svoj sedež na 
območju naše občine

Podpis pogodbe za ureditev bajerja Zacurek in njegove okolice

naši občini v nadaljnjih 5 letih.
Dodelitev štipendij Občine Grosuplje 

ureja Odlok o podeljevanju štipendij 
Občine Grosuplje. Na javnem razpisu za 

dodelitev štipendije Občine Grosuplje za 
šolsko leto 2019/2020 je bilo dodeljenih 
70 štipendij, od tega 33 dijakom in 37 
študentom. Točkoval se je učni uspeh 

in izvenšolske dejavnosti. Višina štipen-
dije za šolsko leto 2019/2020 znaša 100 
evrov mesečno.

Jana Roštan

V ponedeljek, 27. januarja 2020, sta 
župan dr. Peter Verlič in direktor občin-
ske uprave mag. Dušan Hočevar s svo-
jimi sodelavci obiskala enoto Slovenske 
vojske, ki ima svoj sedež v naši občini, 
natančneje na obrobju Grosupljega, v 
Kamni gorici. Gre za enoto za elektron-
sko bojevanje.

Tam nas je prijazno sprejel poveljnik 
enote major Timon Kopitar s svojimi so-
delavci in nas, glede na to, da  je njihov 
sedež na območju naše občine, seznanil 
z njihovim poslanstvom.

Kot je povedal, je bila navedena eno-
ta ustanovljena v času vojne za Sloveni-
jo, prvo elektronsko sporočilo pa je bilo 
poslano 3. 7. 1991. 3. julij je zato tudi dan 
te enote, ki ga vsako leto obeležijo s slo-
vesnostjo.

Pri sodobnih vojskah je prav elek-
tronsko bojevanje ključnega pomena. 
Področje njihovega delovanja delimo 
na tri spektre: elektronsko izvidovanje, 
pri čemer gre za spremljanje elektro ma-
gnetnega spektra (spremljanje signalov, 
ki jih je mogoče pridobiti v zraku), elek-
tronsko bojevanje, pri čemer gre pred-
vsem za zaščito lastnih sil, za motenje, 
zavajanje, tretji segment pa predstavlja 
tehnična analiza signalov, pri čemer gre 
bolj za znanstveno delo na področju pre-

učevanja elektromagnetnega valovanja.
Kot nam je pojasnil, je torej njihova 

naloga tudi zagotavljanje zaščite lastnim 
silam na bojiščih pred delovanjem so-
vražnika, pred proženjem bomb in po-
dobnimi zadevami. Na mednarodnih 
mirovnih operacijah je stalno prisotnih 
večje število njihovih pripadnikov.

Po uvodni predstavitvi njihovega dela 
pa smo si lahko sam objekt tudi ogledali, 

prav tako nam je bila predstavljena teh-
nologija vodikovih gorivnih celic, ki jo v 
enoti razvijajo ter uporabljajo.  

Župan dr. Peter Verlič se jim zahvalil 
za povabilo in za samo predstavitev ter 
jim zaželel uspešno opravljanje svojega 
dela, pomembnega za vse nas, tudi v pri-
hodnje.

Jana Roštan

V torek, 28. januarja 2020, sta župan 
dr. Peter Verlič in predsednik uprave 
podjetja Hidrotehnik Vincenc Jamnik 
podpisala pogodbo za ureditev bajerja 
Zacurek in njegove okolice. Ob podpi-
su pogodbe pa so se jima pridružili tudi 
direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar s sodelavko za javna naročila 
Tanjo Rauh ter predsednik Krajevne 
skupnosti Šmarje - Sap Janez Pintar.

Župan dr. Peter Verlič je ob podpi-
su pogodbe povedal, da je bajer kraja-
nom v tem delu občine že zelo dolgo 
pri srcu. Včasih so tja radi zahajali na 

oddih, na sprehode, zdaj, ko se je poka-
zala možnost financiranja iz evropskih 
sredstev preko programa LAS Sožitje 
med mestom in podeželjem, pa bomo 
to območje bajerja tudi lepo uredili. »Se 
pravi, da bomo uredili obrežje, napravili 
igrala, podest za prireditve, skratka, da 
bo bajer Zacurek lahko zaživel še lepše,« 
je dejal.

»Tukaj bomo povezali preteklost s se-
danjostjo in pa tudi različne generacije, 
otroke, mladino in seveda tudi starejše, 
kamor bodo lahko hodili na sprehode in 
kjer bodo lahko obujali svoje spomine,« je 

dodal predsednik krajevne skupnosti 
Janez Pintar.

Predsednik uprave Vincenc Jamnik 
pa je povedal, da bodo z izvedbo del 
predvidoma začeli že konec naslednjega 
tedna.

Območje bajerja Zacurek in studen-
ca Medvedov izvir se nahaja severno 
od naselja Šmarje - Sap, ob robu gozda. 
Lokacija je primerna za druženje, manjše 
športne aktivnosti, hkrati je tudi dobra 
izhodiščna točka za krajše pohode po 
gozdu in daljše ture proti Plešam in v 
smeri ljubljanske občine.
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V četrtek, 30. januarja 2020, je našo 
občino obiskal Nj. eksc. g. Masaharu Yo-
shida, veleposlanik Japonske v Sloveniji, 
s svojo soprogo. V občinski hiši sta ju 
sprejela župan dr. Peter Verlič in direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar.

Z njima pa je veleposlanika in njego-
vo soprogo pričakal tudi olimpionik Mi-
roslav Cerar, ki ima z Japonsko tesnejše 
vezi in v to deželo prav letošnje poletje 
ponovno odhaja. Daljnega leta 1964 
je namreč na olimpijskih igrah v Tokiu 
osvojil zlato na konju z ročaji, na drogu 
pa si je priboril bronasto odličje. In rav-

no olimpijske igre bodo tudi to poletje 
razlog za njegov obisk Japonske, ponov-
no bodo namreč potekale v Tokiu, vodja 
slovenske olimpijske reprezentance, za 
katero bomo vsi močno stiskali pesti, pa 
bo prav Miroslav Cerar, tudi predsednik 
Slovenske olimpijske akademije, amba-
sador za šport, strpnost in fair play ter 
seveda naš občan.

Župan in direktor sta veleposlaniku 
predstavila našo občino, nekaj statistič-
nih podatkov ter naše naravne bisere in 
kulturne znamenitosti, vredne ogleda in 
doživetja. Naša občina predstavlja tudi 

ugodno gospodarsko okolje, s svojimi 
projekti pa smo razvojno naravnani, za-
sledujemo cilje gospodarne, gostoljub-
ne in globalne občine ter zremo v zeleno 
prihodnost.

Med projekti, ki smo si jih zamislili, pa 
je tudi drevored japonskih češenj, ki bi si 
ga želeli zasaditi v sodelovanju z Velepo-
slaništvom Japonske. Ta bi svoje mesto 
našel ob Cesti dr. Jožeta Pučnika, ki Gro-
suplje povezuje z našo prestolnico.

V japonski kulturi imajo cvetoče če-
šnje poseben pomen, letošnje leto pa je 
lepa priložnost, da bi te zacvetele tudi v 

Na območju bomo zato uredili brežino bajerja, po-
dest za sedenje in manjši pomol, tam bodo svoj prostor 
našle tudi preproste fitnes naprave in otroška igrala, ure-
dili bomo tudi manjši prireditveni prostor. Seveda bomo 
namestili tudi klopi, koše za smeti in pasje iztrebke, ob-
močje opremili z informativno tablo z informacijami o 
naravnih vrednotah v okolici in z interaktivno tablo z 
vsebino iz okolice, namenjeno predvsem popestritvi za 
mlajše.

Pogodbena vrednost del znaša 60.771,91 evrov z ddv, 
dela bodo predvidoma zaključena do konca marca.

Projekt ureditve bajerja Zacurek z okolico delno finan-
cira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. V projektu Občina Grosuplje sodeluje s partnerji 
Krajevno skupnostjo Šmarje - Sap, Turističnim društvom 
Šmarje - Sap, Vzgojno varstvenim zavodom Kekec Gro-
suplje in Osnovno šolo Šmarje - Sap.

Jana Roštan

Obisk veleposlanika Japonske

Pogodbo sta podpisala župan dr. Peter Verlič in predsednik uprave podjetja 
Hidrotehnik Vincenc Jamnik. Pri podpisu so se njima pridružili:

direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar s sodelavko za javna naročila Tanjo 
Rauh ter predsednik Krajevne skupnosti Šmarje - Sap Janez Pintar.

Z leve proti desni: direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, župan dr. Peter 
Verlič, veleposlanik Japonske v Sloveniji Nj. eksc. g. Masaharu Yoshida s soprogo in 

olimpionik Miroslav Cerar.
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naši občini, v duhu poletnih olimpijskih 
iger v Tokiu, kjer bo vodja slovenske 
olimpijske delegacije naš občan, v duhu 
spodbujanja športa in rekreacije tudi v 
naši občini, v duhu spodbujanja aktiv-
nega in zdravega preživljanja prostega 
časa v naravi, v duhu prijateljstva med 

našo občino oz. med Slovenijo in Japon-
sko.

Življenje v naši občini bi bilo tako še 
lepše, še bolj cvetoče.

Sledilo je povabilo v mestno knjižnico, 
kjer nas je pričakala v. d. direktorice Roža 
Kek ter veleposlanika in njegovo sopro-

go popeljala na ogled njenih prostorov, 
župan pa je veleposlanika povabil tudi k 
vpisu v našo spominsko knjigo.

Jana Roštan

V Spominsko knjigo Občine Grosuplje se je vpisal tudi 
veleposlanik Japonske Nj. eksc. G. Masaharu Yoshida

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje z novimi učilnicami in 
novo športno dvorano že dobiva svojo novo podobo

V četrtek, 30. januarja 2020, se je v 
Spominsko knjigo Občine Grosuplje v 
Mestni knjižnici Grosuplje vpisal vele-
poslanik Japonske Nj. eksc. g. Masaha-
ru Yoshida.

Ta dan sta namreč veleposlanik Ja-
ponske in njegova soproga obiskala 
našo občino, v občinski hiši sta ju spre-
jela župan dr. Peter Verlič in direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar. 
Obisku se je pridružil tudi naš olimpionik 
Miroslav Cerar, ki bo letošnje poletje kot 
vodja slovenske olimpijske reprezentan-
ce obiskal japonsko prestolnico.

Na srečanju je med drugim tekla be-
seda o možnosti zasaditve drevoreda z 
japonskimi češnjami ob Cesti dr. Jožeta 
Pučnika, o projektu, ki bi sovpadal z ak-
tualnim dogajanjem ter hkrati v našem 

mestu ustvaril še prijetnejši ambient.
Kot je v navadi ob visokem obisku 

naše občine, je nato župan veleposlani-

ka povabil še do mestne knjižnice, kjer 
hranimo spominsko knjigo.

Jana Roštan 

Temeljni kamen za izgradnjo prizidka 
k Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje 
z novimi učilnicami in izgradnjo nove 
športne dvorane smo slovesno položili 
19. junija lani, od tega dne dalje pa smo 
lahko vsakodnevno spremljali, kako sta 
se na gradbišču poleg šole dvigala kar 
dva nova objekta, ki počasi že dobivata 
svojo podobo.

Okna so že vgrajena, na objektu, v 
katerem bodo nove učilnice, je končana 
tudi že fasada. Trenutno potekajo kera-
mičarska in slikopleskarska dela ter stroj-
ne in elektro inštalacije.

Šola bo dobila kar 8 dodatnih učilnic s 
pripadajočimi pomožnimi prostori, to so 
kabineti, garderobe, sanitarije ipd., bo-
doča športna dvorana pa bo zagotavlja-

la kar 3 vadbene površine z možnostjo 
organiziranja uradnih panožnih tekmo-
vanj v košarki, odbojki itn., seveda bomo 
uredili tudi potrebne pomožne prostore, 



10 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Marec 2020 Iz občinske hiše

kot so garderobe s tuši in sanitarije, teh-
nični prostor za hrambo tribun, stolov in 
drugih pripomočkov za organizacijo raz-
ličnih dogodkov ipd.

Izvajalec del je podjetje CGP. Pogod-
bena vrednost del za izgradnjo prizidka 
in športne dvorane znaša 3.892.202,84 
evrov, za projekt pa smo od Fundacije za 

šport uspešno pridobili tudi nepovratna 
sredstva v višini 60.000 evrov. Omeniti še 
velja, da gre za okoljsko manj obreme-
njujočo gradnjo.

Medtem ko so se učenke in učenci 
šole na Tovarniški s pričetkom letošnje-
ga šolskega leta veselili lepo obnovljene 
telovadnice, pa bo njihovo veselje s pri-

četkom novega šolskega leta zagotovo 
še veliko večje. Poleg novih učilnic jih 
bo pričakala tudi nova športna dvorana, 
ki se jo bomo razveselili tudi vsi mi, ob-
čanke in občani, saj bomo dobili urejene 
prostore za šport in rekreacijo prav vsi.

Jana Roštan

Dela za izgradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje lepo napredujejo

Temeljni kamen za izgradnjo parkirne 
hiše P+R Grosuplje smo slovesno položi-
li 16. oktobra lani, od tega dne dalje pa 
smo lahko vsakodnevno spremljali, kako 
so se na gradbišču poleg avtobusne in 
železniške postaje v Grosupljem dvigo-
vali novi stebri. Ti so zgrajeni, temeljna 
plošča je narejena, klet, pritličje, 1. nad-
stropje so pokriti in izvajajo se betonska 
dela za izgradnjo 3. nadstropja. Poteka 
betoniranje sten, jedra s stopniščem 
in dvigalnega jaška, prav tako se izvaja 
montaža PVP plošč in nosilcev.

Objekt bo sicer imel 6 etaž z 222 par-
kirnimi mesti, od tega pa jih bo kar 161 
namenjenih za parkiranje po sistemu P 
+ R, torej za tiste, ki bomo namenjeni v 
Ljubljano, in se tja ponavadi odpravimo 
z avtom, sedaj pa se bomo raje odločili 
za bolj trajnostno, okolju prijazno pot, in 
bomo svoj avtomobil parkirali v parkirni 
hiši v Grosupljem, pot v prestolnico pa 
nadaljevali z avtobusom ali vlakom.

V kletni etaži bo 10 parkirnih mest 
omogočalo tudi polnjenje električnih 
vozil. Prav tako bo ob parkirni hiši zaprta 
kolesarnica za 40 koles z možnostjo pol-
njenja električnih koles.

Izvajalec del je podjetje Pomgrad. 
Pogodbena vrednost del za izgradnjo 
parkirne hiše znaša 5.557.903,47 evrov z 
ddv, za projekt pa so bila občini dodelje-
na tudi nepovratna evropska sredstva v 
višini 1.655.732,80 evrov.

Jana Roštan
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4. partnerski sestanek projekta VEZI NARAVE

V sredo, 12. 2., in v četrtek, 13. 2. 2020, 
je v Rogaški Slatini potekal 4. partnerski 
sestanek v sklopu projekta Vezi narave/
Veze prirode, katerega vodilni partner 
je Občina Grosuplje, ostali projektni 
partnerji pa so Občina Rogaška Slatina, 
Zavod Republike Slovenijo za varstvo 
narave, Nacionalni park Risnjak, Mesto 
Vrbovsko, Društvo Hyla in Javna ustano-
va za upravljanje z zaščitenimi območji 
narave v Krapinsko - Zagorski županiji.

Prvi dan sestanka smo projektni 
partnerji pregledali opravljeno delo v 
tretjem projektnem obdobju ter se po-
svetili načrtovanim aktivnostim v nasle-
dnjem, četrtem projektnem obdobju, ki 
se začne s 1. 3. 2020. Ob tem smo si tudi 
v praksi ogledali zatone, brežine in pre-
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hode za vidre, ki so bili na območju reke 
Sotle v neposredni bližini Rogaške Slati-
ne urejeni v sklopu projektnih aktivnosti.

Z namenom ozaveščanja širše jav-
nosti smo drugi dan sestanka doseda-
nje rezultate projekta predstavili tudi 
na novinarski konferenci. Tej sta sledila 
predavanje direktorja OKP Rogaška Sla-
tina Bojana Pirša o reševanju komunalne 
problematike na območju Občine Roga-
ška Slatina, s poudarkom na delovanju 
tamkajšnje čistilne naprave, ter preda-
vanje Danijele Kodrnja (Zavod Republike 
Slovenije za varstvo narave), ki je pred-
stavila akcijo sajenja hrastovih dreves na 

območju Obsotelja.
Glavni cilj projekta Vezi narave/Veze 

prirode je ohraniti in izboljšati življenjski 
prostor ciljnih vrst na zaščitenih obmo-
čjih Natura 2000, kot so Sotla, Kolpa, NP 
Risnjak, Radensko polje in Kamačnik. Za 
dolgoročno ohranjanje biotske raznovr-
stnosti bodo v okviru projekta izvedene 
raznolike aktivnosti v naravi, hkrati pa se 
bo lokalno prebivalstvo, učitelje, kmete 

in splošno javnost poučilo o pomemb-
nosti ohranjanja omenjenih območij.

Projekt se je začel izvajati 1. 9. 2018 in 
bo skupno trajal 30 mesecev. Vrednost 
projekta je 2.553.908,00 evrov, izvaja pa 
se v okviru programa Interreg V-A Slove-
nija – Hrvaška 2014–2020, ki ga je podpr-
la Evropska unija in sofinanciral Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

Miha Drobnič

Projekt RECOV – Občina Grosuplje participirala na mednarodni 
konferenci v Bruslju

V okviru projekta REthniking COllabo-
rative Values for public services - RECOV 
se je končal še zadnji izmed štirih med-
narodnih dogodkov. Junija 2018 je bila 
organizirana mednarodna konferenca v 
Makedoniji, v Skopju, januarja lani v Ita-
liji, v Santorsu, oktobra lani na Portugal-
skem, v Lizboni, tokrat pa se je skupina 
predstavnikov iz Občine Grosuplje, di-
rektor občinske uprave mag. Dušan Ho-
čevar s sodelavkami Jano Roštan, Matejo 
Mušič in Klavdijo Mehle, udeležila med-
narodne konference v Belgiji. Ta je pote-
kala od 19. do 21. februarja 2020 v Bru-
slju, osrednja tema konference pa je bila 
participacija in skupne vrednote kot pot 
do inovacij in lokalnega razvoja, pri če-
mer smo se osredotočili na različne me-
tode in prakse, ki spodbujajo komunika-
cijo med lokalnimi oblastmi in državljani 
v Evropi (Participation and collaborative 

values as a way to innovation and local 
development: fostering communication 
between the local authorities and citi-
zens in Europe).

Na konferenci nas je pozdravil tudi 
predsednik organizacije ALDA (The Eu-
ropean Association for Local Democracy) 
Oriano Otočan, ki nam je zaželel uspešno 
tudi naše četrto srečanje v okviru projek-
ta RECOV, sicer pa je povedal, da je ALDA 
s svojim delovanjem pričela že pred več 
kot 20 leti, in danes ni le mreža, ampak je 
skupnost z več kot 300 člani različnih lo-
kalnih skupnosti, združenj lokalnih sku-
pnosti in organizacij civilne družbe iz več 
kot 40 držav, poleg držav Evropske unije 
tudi njenih sosednjih držav.

V svojem nagovoru je med drugim 
izpostavil, da se bodo v prihodnje pri 
svojem delu in aktivnostih osredotočili 
tudi na lokalni razvoj in ne le na lokalno 

demokracijo, ter poskusili ustvariti si-
nergijo med njima. S svojimi projekti ne 
bodo le spodbujali lokalne demokracije, 
ampak da se bodo trudili ustvariti tudi 
pogoje za razvoj lokalnih skupnosti. 

Na konferenci smo udeleženci projek-
ta RECOV razpravljali o tem, kaj nam je 
projekt prinesel, in kako bi ga lahko v pri-
hodnje še nadgradili. Vsekakor pa je za 
prihodnost Evropske unije, participacijo 
njenih državljanov, pomembno njihovo 
aktivno delovanje že na lokalni ravni.

Potekale so tudi lokalne aktivnosti 
projektnih partnerjev, ki smo jih v okviru 
projekta RECOV izvedli v času od našega 
zadnjega srečanja. Ostalim projektnim 
partnerjem je našo tretjo lokalno aktiv-
nost, županov novoletni sprejem, ki je 
bil letos preko projekta RECOV sofinan-
ciran z evropskimi sredstvi, predstavila 
udeleženka srečanja Jana Roštan. Gre za 
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tradicionalno prireditev, ki jo vsako leto 
ob koncu leta organizira Občina, župan 
pa na prireditev povabi naše občinske 
svetnike, predsednike krajevnih skupno-
sti, predstavnike javnih zavodov, predse-
dnike naših društev, podjetnike, skratka 
vse tiste, ki so v preteklem letu sodelo-
vali pri projektih in drugih aktivnostih 
naše občinske uprave, tiste, ki soustvar-
jajo življenje v naši občini. Prireditev je 
tako priložnost, da se vsem zahvalimo za 
njihovo sodelovanje, za trud, delo, ki so 
ga morda vložili, za njihov košček k mo-
zaiku uspešne zgodbe, ki jo piše občina 
Grosuplje. Hkrati je dogodek tudi prilo-

žnost za druženje, mreženje in po uspe-
šno zaključenih preteklih projektih tudi 
za snovanje novih idej, novih projektov, 
ki bi kakovost življenja v naši občini še iz-
boljšali. Torej, da pelje občinska uprava 
lokalno skupnost naprej po poti razvoja 
skupaj in v sodelovanju z občankami in 
občani.

Poleg projekta RECOV, v katerem so-
delujemo, pa smo se imeli na konferenci 
priložnost seznaniti še z dvema drugima 
aktualnima projektoma, in sicer s projek-
tom FromMEtoEU in projektom APPro-
ach.

Projekt RECOV, ki ga Evropska unija 

sofinancira iz programa Evropa za drža-
vljane, se je sicer začel 1. marca 2018 in 
je trajal do 29. februarja 2020. V projekt, 
katerega osrednji cilj je krepitev zave-
sti evropskega državljanstva ter ciljev 
Evropske unije, je vključenih deset par-
tnerjev iz devetih držav, Makedonije, 
Francije, Italije, Slovenije, Portugalske, 
Srbije, Albanije, Latvije in Romunije. Vo-
dilni partner v projektu je Občina Centar, 
Skopje, v projektu pa sodeluje tudi Obči-
na Grosuplje.

Jana Roštan

Projekt LIFE Amphicon: Na terenskem ogledu Krajinskega 
parka Radensko polje

Občina Grosuplje skupaj še z 8 pro-
jektnimi partnerji sodeluje v mednaro-
dnem projektu Varstvo dvoživk in obno-
va njihovih habitatov - LIFE Amphicon, 
katerega osrednji cilj je izboljšati stanje 
ohranjenosti dvoživk, ki jih varuje Direk-

tiva o habitatih, v štirih območjih Natura 
2000 v Sloveniji ter v treh območjih na 
Danskem in v Nemčiji.

Partnerji so si terenska območja v Slo-
veniji, kjer se bodo izvajale aktivnosti, 
tudi ogledali, ob tem pa je nastal tudi 

kratek filmček.
V naravnem parku Jovsi smo si ogle-

dali območja, kjer bomo postavili mlake, 
na Trebčah smo si ogledali Kolarjevo 
domačijo, kjer bomo zgradili info center 
za dvoživke, obiskali pa smo seveda tudi 
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Maškarce iz vrtcev Kobacaj in Sonček obiskale občinsko hišo

Začenja se akcija prenašanja dvoživk čez cesto 2020

naš Krajinski park Radensko polje, kjer smo 
si ogledali ograje za dvoživke ter lokacije, 
kjer bomo gradili podhode, opazovalnico in 
učno pot. Na Radenskem polju bo v okviru 
projekta zgrajenih 32 podhodov, 29 podho-
dov pa bo zgrajenih na Ljubljanskem barju.

LIFE Amphicon je sedemletni projekt, pri 
katerem sodeluje 9 projektnih partnerjev iz 

Slovenije, Nemčije in Danske. Občina Grosu-
plje v projektu sodeluje kot vodilni partner. 
Omeniti še velja, da gre za prvi večji projekt 
v Sloveniji, ki se aktivno ukvarja z ohranja-
njem dvoživk in njihovih habitatov. 

Suzana Levstek, vodja projekta

Torek, 25. februar 2020, je bil v zna-
menju številnih maškarc, ki so med nas 
širile veselje in dobro voljo, ter slastnih 
krofov. Bil je namreč pustni torek.

V našo občinsko hišo so veselje in do-
bro voljo s svojo razigranostjo in glasno 
zapetimi pustnimi pesmicami prinesle 

maškarce iz vrtcev Kobacaj in Sonček. 
Med nas so prišli pirati, vitezi, samorogi, 
pikapolonice, čebelice, metuljčki, gasilci, 
policaji, zajčki, kužki, mucke, Pike Noga-
vičke, Spider-mani, Batmani, pinceske, 
morske deklice in mnoga druga bitja.

Pomlad je že tik pred vrati. Kot na-

mreč dobro vemo, maškarce nam prina-
šajo srečo in s srečo pomlad.

Jana Roštan

Na območju Krajinskega parka Ra-
densko polje se začenja akcija »Pomagaj-
mo žabicam čez cesto«, ki se tudi tokrat 
izvaja v okviru projekta Vezi narave. V 
sklopu akcije smo na območju Raden-
skega polja ob cesti Mlačevo–Račna že 
postavili ograje, ki dvoživkam onemo-
gočajo prehod preko ceste. Za prepre-
čevanje množičnih povozov so ograje 
nujno potrebne, saj so dvoživke zaradi 
višjih temperatur že začele s svojimi 
spomladanskimi selitvami v smeri voda 
na Radenskem polju, od koder se bodo 
kasneje vrnile nazaj v gozd.

Prav tako pa smo v okviru akcije priče-
li tudi že s prenosom dvoživk čez cesto, 
s katerim se žabicam omogoča varnejšo 
pot do mrestišč na Radenskem polju. K 
prenosu, ki poteka vsak dan v večernem 
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času, tudi tokrat vljudno vabimo vse 
zainteresirane. Prijavite se lahko koor-
dinatorki Lari Kastelic (društvo Preplet) 
na telefonski številki 031 231 681 ali pa 
preko elektronske pošte zabice@raden-
skopolje.si.

Prenos dvoživk v večernem času ni 

primeren za otroke, zato bomo v sklopu 
akcije organizirali tudi družinsko žaba-
nje, ki bo potekalo podnevi, na delavnici 
pa bodo lahko tudi naši najmlajši na va-
ren način spoznali različne živali, ki jih 
sicer srečujemo pri prenosu dvoživk čez 
cesto.

Projekt Vezi narave se izvaja v okviru 
programa Interreg V-A Slovenija – Hrva-
ška 2014–2020, ki ga je podprla Evropska 
unija in sofinanciral Evropski sklad za re-
gionalni razvoj.

Miha Drobnič

9. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje 

V sredo, 4. marca 2020, je v dvorani 
Družbenega doma Grosuplje potekala 
9. redna seja Občinskega sveta Občine 
Grosuplje. 

Občinski svetnice in svetniki so na 
seji obravnavali 12 točk, med pomemb-
nejšimi je tokrat zagotovo bila sprejem 
Osnutka odloka o spremembah in do-
polnitvah odloka o proračunu Občine 
Grosuplje za leto 2020 in Osnutka od-
loka o proračunu Občine Grosuplje za 
leto 2021, v vsebini in višini, ki je potreb-
na za realizacijo vseh nalog, ki smo si jih 
zadali v letu 2020 in v letu 2021, prvega 
v višini 26.158.858 evrov in drugega v vi-
šini 19.736.018 evrov.

Občinski svetnice in svetniki so na seji 
sprejeli tudi Odlok o spremembi Odlo-
ka o lokalnih gospodarskih javnih služ-
bah v občini Grosuplje. S spremembo v 
odloku se upravljanje javnih parkirišč in 
garažnih hiš na območju občine in upra-
vljanje javnih tržnic zagotavlja v okviru 
Javnega komunalnega podjetja Grosu-
plje, d.o.o.

Prav tako je bil na seji sprejet Odlok 
o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno 
opremo za območje občine Grosuplje. 
Novi odlok na podlagi nove zakonoda-
je na novo opredeljuje območje, na ka-
terem se pobira komunalni prispevek v 
skladu z zgrajeno infrastrukturo, spremi-
nja strukturo cene, na novo opredeljuje 
olajšave ter uvaja številne manjše teh-
nične spremembe.

Občinski svetnice in svetniki so spre-
jeli tudi Letni program športa v Občini 
Grosuplje za leto 2020, ki določa špor-
tne programe in ostala področja športa, 
ki se bodo sofinancirala iz občinskega 
proračuna. 

Občinski svetnice in svetniki so na seji 
prav tako sprejeli Sklep o imenovanju 
Občinske volilne komisije Občine Gro-
suplje. Sedanji občinski volilni komisiji 
bo namreč 9. 3. 2020 potekel mandat, 
zato je bilo potrebno imenovati novo 

občinsko volilno komisijo za štiriletni 
mandat, ki ima predsednika, 3 člane in 
njihove namestnike, pri čemer se pred-
sednik in njegov namestnik imenujeta 
izmed sodnikov ali drugih diplomiranih 
pravnikov.     

V Občinsko volilno komisijo Občine 
Grosuplje so občinski svetnice in svetniki 
imenovali: Andreja Kraška za predsedni-
ka, Sašo Štrubelj za namestnico predse-
dnika ter za člane oz. članice in njihove 
namestnike oz. namestnice: Ireno Pre-
dalič, Živo Lončarič Hočevar, Jožeta Ka-
dunca, Francija Zorka, Gorazda Trontlja 
in Jelko Lakner.

Občinski svetnice in svetniki so na 
seji sprejeli tudi naslednje sklepe: Sklep 
o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičninah parcelne št. 
1025/6, 1025/7, 1025/8 in 1025/9, vse 
k.o. 1784 Stranska vas; Sklep o ukini-
tvi statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičnini parcelna št. 2194/14, 
k.o. 1789 Ponova vas; Sklep o ukinitvi 
statusa grajenega javnega dobra na 
nepremičninah parcelne št. 2200/6, 
2201/7 in 2201/12, vse k.o. 1794 Račna; 
Sklep o ukinitvi statusa grajenega jav-
nega dobra na nepremičninah parcel-
ne št. 2292/4, 2292/6 in 2292/7, vse k.o. 
1790 Slivnica; Sklep o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra na nepre-
mičnini parcelna št. 2475/12, k.o. 1791 
Žalna.

INFORMACIJE, POBUDE IN 
VPRAŠANJA SVETNIKOV

Občinski svetnik Andrej Bahovec 
(SMC) je, glede na to, da v naši občini 
sedaj deluje zavod za turizem, zastavil 
vprašanje, kakšni so cilji in razvojna na-
ravnanost Županove jame.

Direktor občinske uprave mag. Du-
šan Hočevar je odgovoril, da se bo Tu-
rizmu Grosuplje naročilo, da pripravi od-
govor na zastavljeno vprašanje. Ob tem 
je dodal, da Turizem Grosuplje res ima 
neke načrte v povezavi z vsemi turistič-

nimi točkami, a v konkretnem primeru 
ni upravljavec Županove jame. To je Žu-
panova jama, turistično in okoljsko dru-
štvo Grosuplje. Sicer pa gre za smiselno 
vprašanje, ki mu bo v bodoče potrebno 
nameniti več pozornosti, če bomo želeli 
narediti korak naprej v razvoju turizma.

Občinska svetnica Nives Rupčič 
(SDS) je pohvalila predlagana osnutka 
proračuna za leti 2020 in 2021. Posebej 
veseli pa jo ogromen prizidek k šoli in 
nova športna dvorana na Tovarniški 
cesti v Grosupljem. Zanimalo jo je, kako 
napreduje gradnja omenjenega projek-
ta.

Direktor občinske uprave je odgo-
voril, da gradnja poteka dobro. K temu 
je doprinesla tudi mila zima. Res da je 
bilo v samem začetku gradnje, če se še 
spomnimo jesenskega deževja, nekaj 
težav, predvsem pri temeljenju in zače-
tnih delih, a je sedaj izvajalec te zamude 
nadoknadil.

Tako je bil tudi javni razpis za dobavo 
opreme za učilnice, pomožne prostore 
in športno dvorano že objavljen. Razpis 
je bil uspešen, vendar še ni zaključen, 
saj ta poteka v dveh fazah. Prejeli smo 
tri ponudbe in s temi tremi ponudniki 
se bomo še pogajali ter nato z izbranim 
sklenili pogodbo. Če zapletov ne bo, 
bodo lahko otroci začeli te prostore upo-
rabljati s 1. septembrom letos. 

Občinski svetnik Alojz Bavdek (SDS) 
se je dotaknil težav, povezanih z rom-
sko skupnostjo. Nanj se je namreč obr-
nilo več lastnikov kmetijskih zemljišč, ki 
mejijo na romske skupnosti pod Slivni-
škim hribom, na Oazo, Smrekec, in imajo 
težave z dostopnostjo do svojih parcel. 
Ovirajo jih stari, dotrajani, nevozni av-
tomobili, gore pralnih strojev, kolesa, 
skratka staro železo. Romi namreč to ko-
pičijo okoli svojih hiš, po poljskih poteh 
in po občinskih parcelah.

Ob tem je še opozoril, da romska sku-
pnost pod Slivniškim hribom živi tik ob 
potoku Podlomščica, ki je v tej dolini 
najčistejša voda. To vodo je od izvira pa 
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do romskega naselja možno piti, od tam 
dalje pa se v potok izcejajo razne akumu-
latorske kisline, olja, itd. od zapuščenih 
starih avtomobilov.

Direktor občinske uprave je odgo-
voril, da povedano v romskih naseljih 
predstavlja stalen problem. Naš komu-
nalni inšpektor v okviru rednih obiskov 
skupaj s policijo in ostalimi državnimi 
inšpekcijami obišče romska naselja peri-
odično, nekajkrat na leto, ko se tudi do-
govorijo za ukrepe, ki jih nato izvedejo. 
Naš komunalni inšpektor namreč tudi 

nima vseh pristojnosti za ukrepanje, ki 
jih imajo drugi.

V največji možni meri bomo poskuša-
li poskrbeti za to, kar na terenu ni dobro. 
Pojasnil je še, da na omenjenem zemlji-
šču veliko občinskih zemljišč ne more 
biti. So pa v lasti Sklada kmetijskih ze-
mljišč in tako naš inšpektor kot tudi mi 
iz občinske uprave imamo v arhivu kar 
nekaj dopisov, ko smo sklad opozarjali 
tudi na pričetke novih ilegalnih gradenj 
in podobno, a odziva do sedaj ni bilo. 
Žal sklad ni dober gospodar s svojim ze-

mljiščem.
Direktor občinske uprave se je zahva-

lil za opozorilo in dejal, da bomo na tem 
področju poskusili storiti še več, o tem 
pa bomo tudi poročali.

Občinski svetnik Mihael Hočevar 
(SDS) pa je opozoril na nevarno točko 
v prometu, in sicer pri izvozu z bencin-
skega servisa OMV Grosuplje (Logo) 
na Ljubljansko cesto. Tisti, ki prihajajo 
iz smeri Perovega, so namreč velikokrat 
priča nevarnim izvozom avtomobilov z 
bencinskega servisa na cesto. Na tej lo-
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Predstavitvi zbirke Božidarja Marota Akatrian prisluhnil tudi 
direktor mag. Dušan Hočevar

Članice in člane Društva upokojencev Šmarje - Sap na občnem 
zboru pozdravil tudi občinski svetnik Janez Pintar

V četrtek, 30. januarja 2020, je pesnik 
Božidar Marot v Koščakovi sobi Mestne 
knjižnice Grosuplje predstavil svoj pesni-
ški prvenec Akatrian. Predstavitvi njego-
ve zbirke pesmi in misli je prisluhnil tudi 
direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar.

Avtor zbirke Božidar Marot nam s 
svojim pesniškim prvencem na ogled 
postavlja več kot petindvajsetletno za-
pisovanje občutenj minulih zlatih ča-
sov, dnevnih razpoloženj, čustvovanj, 

premislekov o večnih in tudi trenutno 
aktualnih vprašanjih. Vabi nas v svet svo-
jih pesmi, da si kot bralci ustavimo svoje 
misli in jih prelijemo s tokom pesnikovih 
besed, ter se spoznamo z avtorjevimi 
kraji potovanj, občudovanj, z njegovo 
ljubeznijo tu in po svetu, mislimi o življe-
nju, smrti, sreči, odnosu med žensko in 
moškim ...

Dobrodošlico na prireditvi je zbranim 
izrekla v. d. direktorice Roža Kek, z glasbo 
sta nas v prijeten umetniški večer uvedla 
Klara Gruden in Ernest Miklič iz Glasbene 
šole Tvoja glasba, pogovor z avtorjem 
pesniške zbirke pa je vodil pisatelj in 
knjižničar Rudi Podržaj.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

V nedeljo, 23. februarja 2020, je v Go-
stišču Slamar potekal redni letni občni 
zbor Društva upokojencev Šmarje - Sap, 
na katerem so se članice in člani društva 
seznanili z opravljenim delom v letu 
2019, kot je dejala predsednica društva 
Anka Fabjan, se je dogajalo veliko lepih 
stvari, ter se seznanili z načrti za leto 
2020.

Članice in člane društva je na občnem 
zboru v imenu župana dr. Petra Verliča 
pozdravil tudi občinski svetnik in pred-
sednik Krajevne skupnosti Šmarje - Sap 
Janez Pintar ter jih na kratko seznanil z 

največjima investicijama, ki se trenutno 
gradita v občini, prizidkom k Osnovni 
šoli Louisa Adamiča Grosuplje in par-
kirno hišo P+R Grosuplje. Veliko pa se 
dogaja tudi v Šmarju - Sapu. Gradi se 
optično omrežje, pričeli smo tudi že z 
urejanjem bajerja Zacurek.

Janez Pintar je tudi pohvalil delo dru-
štva, ki je polno načrtov tudi za letošnje 
leto.  

Občnega zbora so se udeležili tudi 
predsednik Osrednjeslovenske pokrajin-
ske zveze društev upokojencev Marjan 
Sedmak in tajnica zveze Cilka Lumbar, 

kaciji je zato predlagal postavitev ogle-
dala, da bi zmanjšali potencialno nevar-
nost nesreče oz. zagotovili večjo varnost.

Direktor občinske uprave se je s pre-
dlogom strinjal, tako da bomo tam v naj-
krajšem možnem času postavili dodatno 

ogledalo. Uvoz je sicer tam že dolgo časa 
in do sedaj na to ni še nihče opozoril, 
vendar meni, da vseeno obstaja razlog, 
promet se je namreč povsod povečal, 
tudi gneča na bencinskem servisu Logo, 
tako da bi bilo prav, da poskusimo nare-

diti nekaj več za prometno varnost.
Video posnetke in gradivo sej si lah-

ko ogledate s klikom na www.grosu-
plje.si. 

Jana Roštan
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Na Območni reviji odraslih pevskih zborov in malih pevskih 
skupin zbrane pozdravil župan dr. Peter Verlič

predsednik Društva upokojencev Gro-
suplje Drago Andročec ter predstavnika 
Društva upokojencev Dobrepolje Franci 
Slak in Društva upokojencev Škofljica 
Breda Pušnik.

Na občnem zboru so prostovoljkam 

in prostovoljcem podelili priznanja za 
njihovo požrtvovalno delo v društvu, 
izvolili pa so tudi novo predsednico 
društva. Vodenje Društva upokojencev 
Šmarje - Sap je prevzela Špela Ahačič.

Občnemu zboru je že tradicionalno 

sledila pogostitev in zabava, v pustnem 
slogu, saj je potekal na pustno nedeljo.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

V četrtek, 27. februarja 2020, je v avli 
Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje 
potekala Območna revija odraslih pev-
skih zborov in malih pevskih skupin. 

V lep večer, preživet ob glasbi, nas je 
s pozdravnimi besedami popeljal župan 
dr. Peter Verlič. Zaupal nam je, da naša 
občina s projektom novega kulturne-
ga centra skupaj z Ljubljano in ostalimi 
občinami Ljubljanske urbane regije kan-
didira za naziv Evropske prestolnice kul-
ture 2025. In če nam uspe, da Ljubljana 
postane Evropska prestolnica kulture, si 
bomo to seveda tudi dobro zapomnili, 
po novem kulturnem centru seveda, ki 
ga vsi še kako potrebujemo. 

Na odru se nam je nato predstavilo 

kar 9 pevskih zborov: Ženski pevski zbor 
Harmonija, Mešani pevski zbor Trnovci 
Ljubljana, Ženska vokalna skupina Brin-
ke, Moški pevski zbor Samorastnik, Žen-
ski pevski zbor Lastovke, Moški pevski 
zbor Šmarje - Sap, Ženski pevski zbor 
Nasmeh, Mešani pevski zbor Kopanj in 
Ženski pevski zbor Biser.

Dogodek je povezovala Klara Gruden, 
ki je z nami delila misli, pregovore in dej-
stva o genialnemu umetniku, skladatelju 
in ustvarjalcu Ludwigu van Beethovnu, 
glasbeni svet namreč letos obeležuje 
250-letnico njegovega rojstva.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Kako smo pripravljeni na nevarnost 
koronavirusa v naši občini?
Aktualne razmere, povezane s širitvi-
jo novega koronavirusa, spremljajo 
tudi odgovorne službe v občini Gro-
suplje. Tako Zdravstveni dom Gro-
suplje kot Štab civilne zaščite Obči-
ne Grosuplje sta v nenehnem stiku 
z nacionalnimi organizacijami in 
službami, ki koordinirajo ravnanje v 
primeru širitve virusa in ukrepanja v 
primeru suma okužbe.

Direktorica Zdravstvenega doma Gro-
suplje Štefka Zaviršek ob vseh infor-
macijah, ki sledijo, še posebej poudar-
ja skrb za osebno higieno, pri čemer 
izpostavlja redno umivanje rok in da 
v primeru suma okužbe ne hodimo v 
ambulanto, ampak pokličemo svoje-
ga osebnega zdravnika. Soba za izo-
lacijo je sicer v našem zdravstvenem 
domu pripravljena. K temu še dodaja, 
naj otroci v naših vrtcih in šolah že ob 
manjšem prehladu ostanejo doma.

Omenimo še, da z današnjim dnem, 
6. 3. 2020, obiski v Domu starejših ob-
čanov Grosuplje do preklica niso do-
voljeni, saj so med najbolj ogroženimi 
prav starejši in kronično bolni.

Jana Roštan

Preprečevanje okužbe s 
koronavirusom:

• Izogibamo se tesnim stikom z lju-
dmi, ki kažejo znake nalezljive 
bolezni.

• Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
• V primeru, da zbolimo, ostanemo 

doma.
• Upoštevamo pravila higiene ka-

šlja.
• Redno si umivamo roke z milom 

in vodo.
• V primeru, da voda in milo nista 

dostopna, za razkuževanje rok 
uporabimo namensko razkužilo 
za roke. Vsebnost etanola v raz-
kužilu za roke naj bo najmanj 60 
%. Razkužilo za roke je namenjeno 
samo zunanji uporabi. Sredstva za 
čiščenje/razkuževanje površin niso 
namenjena čiščenju/razkuževanju 
kože.

• Glede na trenutno epidemiološko 
situacijo splošna uporaba zašči-
tnih mask ni potrebna.

• V času povečanega pojavljanja 
okužb dihal se izogibamo zaprtih 
prostorov, v katerih se zadržuje 
veliko število ljudi. Poskrbimo za 
redno zračenje zaprtih prostorov.

Če zbolite

Z vročino čez 38 C°, kašljem ali ote-
ženim dihanjem IN ste bili v zadnjih 
2 tednih na območjih z večjim števi-
lom bolnikov ali v stiku z bolnikom z 
dokazano okužbo s koronavirusom, 
POKLIČITE OSEBNEGA ZDRAVNIKA 
(v njegovi odsotnosti dežurnega); NE 
HODITE V AMBULANTO  brez naja-
ve. Zdravnik vam bo dal navodila o 
nadaljnjih ukrepih.

Za splošne informacije o koronavi-
rusu lahko ob delavnikih od 6.30. 
do 19.30. ure pokličete na tel. št. 
051 209 259, kjer se bo oglasila dipl. 
med. sestra v Zdravstvenem domu 
Grosuplje in vam dala nasvet.

Glede na epidemiološko situacijo se 
navodila sproti posodabljajo.

Dodatne informacije lahko dobite 
tudi na spletni strani Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje: https://
www.nijz.si/sl, kjer redno objavljajo 
aktualne in ključne informacije ter 
priporočila za zaščito zdravja prebi-
valcev.

Prepoved zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa 
v občini Grosuplje zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa

V skladu z Odredbo ministrstva o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 15/20) vas pozivamo, da omenjeno Odredbo UPOŠTEVATE in odpoveste 
vse prireditve v javnih prostorih zaprtega tipa v občini Grosuplje, kjer se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha 
nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19).

Priporočamo, da zaradi povečanega epidemiološkega tveganja organizatorji razmislijo tudi o 
smiselnosti prireditev z manjšim številom ljudi.

dr. Peter Verlič
župan
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Preventivni ukrepi javnih podjetij in 
zavodov zaradi koronavirusa 

Omejitve poslovanja občinske uprave Občine Grosuplje

Cenjene stranke obveščamo, da zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s povečano stopnjo tveganja prenosa koronavirusa do 
nadaljnega v prostorih Občine Grosuplje NI URADNIH UR.

Občanke in občani lahko v tem času z zaposlenimi v občinski upravi poslujejo preko drugih komunikacijskih kanalov:

Telefonska številka: 01 78 88 750
Elektronska pošta: info@grosuplje.si
Spletni obrazci: grosuplje.si

Hkrati vas obveščamo, da vse aktualne informacije v zvezi z novim koronavirusom spremljate na spletni 
povezavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje: 
www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov

dr. Peter Verlič
župan

V javnih podjetjih in zavodih na območju občine Grosuplje smo sprejeli ukrepe in priporočila, katerih cilj je prepreče-
vanje širjenja okužb s koronavirusom.

Zdravstveni dom Grosuplje

• Ob sumu na okužbo s koronavirusom (vročina, kašelj, v zadnjih 2 tednih možen stik z bolnikom):
• ostanete doma, se izogibate vseh direktnih stikov z drugimi,
• poskrbite za pravilno higieno rok in kašlja, večkrat zračite prostore,
• pokličite osebnega (ali v njegovi odsotnosti dežurnega) zdravnika - direktne tel. številke so objavljene na spletni strani zdra-

vstvenega doma; tel. št. centrale: 7818400. Zdravnik vam bo dal navodila za nadaljnje ravnanje.
• Za splošne informacije o koronavirusu lahko pokličete 051 209 259.

Vstop v zdravstveni dom je možen le pri glavnem vhodu. Tam je vedno prisotna medicinska sestra, ki vas bo vprašala o zdra-
vstvenem stanju in morebitnem stiku s koronavirusom in vas pravilno usmerila. Nenajavljenih pacientov, razen ob življenjski 
ogroženosti, ne moremo sprejemati.

Vsi preventivni pregledi so začasno odpovedani. Nove datume boste dobili, ko bo delo normalno steklo.
Tudi na nenujne zobozdravstvene preglede boste v prihodnjih dneh verjetno prenaročeni.
Preprečevanje okužbe:

• izogibanje prostorom z večjim številom ljudi,
• poostrena higiena rok in kašlja,
• tudi ob blagih znakih okužbe dihal odsvetujemo obiske pri bolj ogroženih (ostareli, kronični bolniki, dojenčki, onkološki bol-

niki …).
Odgovornost vsakega posameznika je, da se obnaša zaščitno do sebe in drugih ljudi. Ob stiku z zdravstveno službo upoštevaj-

te, da so potrebe vseh naših pacientov večje kot običajno in da zbolevamo tudi zdravstveni delavci in so naše kapacitete omejene. 
Kljub temu obljubljamo, da bomo z vsemi močmi poskrbeli, da bodo posledice stanja, v katerem smo se znašli, čim manjše.

Obvestila in navodila bodo dopolnjena glede na potek dogodkov in navodila Ministrstva za zdravje in NIJZ.    
Štefka Zaviršek, dr. med.,

direktorica Zdravstvenega doma Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Spoštovani obiskovalci knjižnice!
Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa bo knjižnica od petka, 13. 3. 2020, dalje za obiskovalce zaprta.

Roža Kek,
v. d. direktorice Mestne knjižnice Grosuplje
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Javno komunalno podjetje Grosuplje

OBVESTILO UPORABNIKOM STORITEV JKP Grosuplje, d.o.o.
Zaradi hitrega širjenja okužb s koronavirusom vse uporabnike naših storitev in poslovne partnerje pozivamo, da do preklica 

ukrepa zadeve v čim večji meri urejajo preko telefonov, elektronske ali klasične pošte. Blagajna v prostorih JKP Grosuplje bo od 
ponedeljka, 16. 3. 2020 dalje, zaprta.

Kontakti:
Telefon: 01 7888 910
Elektronska pošta: info@jkpg.si
Klasična pošta: Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
V času omejitev se bodo nemoteno izvajale vse gospodarske javne službe. Oskrba s pitno vodo ter odvoz odpadkov ne bosta 

motena.
Stane Stopar,

direktor Javnega komunalnega podjetja Grosuplje

Turizem Grosuplje

Zaradi preprečevanja tveganja prenosa okužbe s koronavirusom so vsi dogodki v organizaciji Turizma Grosuplje in OE Krajinski 
park Radensko polje do nadaljnjega odpovedani.

Ker se poslovni prostori Turizma Grosuplje nahajajo v stari stavbi Mestne knjižnice Grosuplje in bo obiskovalcem do nadalj-
njega onemogočen tudi dostop v stavbo, občanke in občane obveščamo, da do nas lahko dostopajo preko elektronske pošte 
info@visitgrosuplje.si ali tel. št. 082 007 157.

Petra Zakrajšek,
direktorica Turizma Grosuplje

Osnovne šole

Kot ste že obveščeni, se s ponedeljkom, 16. 3. 2020, zapirajo osnovne šole. V tem času ni pouka in nobenih dodatnih dejavnosti 
v šolskih prostorih.

O vseh nadaljnjih izvedbah šolskih dejavnosti vas bomo sproti obveščali, zato vas naprošamo, da spremljate objave na naših 
spletnih straneh.

Staršem  se zahvaljujemo za razumevanje, v nujnih primerih nas lahko kadarkoli pokličete.
Ravnateljica OŠ Louisa Adamiča Grosuplje: Janja Zupančič (janja.zupancic@oslag.si; 051/616 604)
Ravnateljica OŠ Brinje Grosuplje: Natalija Kotar (natalija.kotar@os-brinje.si; 041/251 291)
Ravnateljica OŠ Šmarje - Sap: Pavlina Antolič (pavlina.antolic@osss.si; 031/628 173)

Vrtci

V VVZ Kekec Grosuplje smo ves čas sledili navodilom pristojnih služb, obveščali zaposlene in starše, naredili načrt pripravljeno-
sti na koronavirus.

Uvedli smo poostren higienski režim, obvezno umivanje rok ob prihodu in odhodu iz vrtca, po potrebi razkuževanje, nagovorili 
vse, da v vrtec prihajajo samo zdrave osebe, da starši javljajo odsotnost otrok.

Omejili smo združevanja otrok in prekinili vsa srečanja s starši, strokovna srečanja ter dodatne aktivnosti.
Zaradi nastale situacije s ponedeljkom, 16. 3. 2020, zapiramo vrtec do preklica.
Starše bomo po potrebi obveščali preko eAsistenta, zato naprošamo, da ne pošiljajo vprašanj na e-pošto vrtca ali telefone 

zaposlenih, ker bomo opravljali samo nujna dela od doma.
Pred začasnim zaprtjem vrtca pozivamo starše, da odnesejo vsa otrokova oblačila, obutev in druge predmete domov.
Kdaj bo vrtec zopet vzpostavil delovanje, je odvisno od splošne situacije in navodil, ki bodo sprejeta na državnem nivoju. Zato 

sledimo informacijam v medijih in na eAsistentu.
Pred ponovnim odprtjem in vzpostavitvijo vzgojno-izobraževalne dejavnosti v VVZ KEKEC GROSUPLJE bomo opravili temeljito 

čiščenje z dezinfekcijo vrtca.
Podaljšujemo rok za vpis v vrtec za novo šolsko leto 2020/21 do konca aprila 2020.
Ohranimo mirnost, spoštujmo navodila pristojnih služb, izkoristimo čas za gibanje v naravi in po najboljših močeh poskrbimo 

za svoje zdravje in najbližjih.
Majda Fajdiga,

ravnateljica VVZ Kekec Grosuplje

Glasbena šola Grosuplje

Glasbena šola Grosuplje je odpovedala vse nastope do 3. aprila 2020, prav tako smo odpovedali tudi vaje pihalnega orkestra. 
Ko dobimo točna navodila o zaprtju šol, bomo starše o tem nemudoma obvestili preko SMS-a.

Dean T. Zavašnik,
ravnatelj Glasbene šole Grosuplje
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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 fotografije počitniških 
objektov.  

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

Želimo vam prijetno počitnikovanje!                            Občina Grosuplje

OBVESTILO O OBJAVLJENIH RAZPISIH NA SPLETNI STRANI OBČINE GROSUPLJE

Obveščamo vas, da bodo 16. marca 2020 na spletni strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si  pod rubriko »razpisi, natečaji, 
namere« objavljeni naslednji razpisi:

• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Grosuplje za leto 2020,
• JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za opravljanje strokovnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje skupnih pogojev dela 

in koordiniranega delovanja izvajalcev na področju športa v Občini Grosuplje za leto 2020.

Občina Grosuplje

Poziv nosilcem kmetijskih gospodarstev

Zaradi preprečevanja okužb dihal, v povezavi s pojavom 
koronavirusa je Upravna enota Grosuplje sprejela sledeči 
ukrep.
Nosilce kmetijskih gospodarstev pozivamo, da se za 
urejanje podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev 
dosledno naročajo po telefonu, s čemer želimo preprečiti 
čakanje na hodnikih in s tem širjenje okužb.

Telefonske številke za naročanje: 
01 7810 931 Štefan Zver
01 7810 926 Simona Smrekar
01 7810 914 Simona Kastelic

Nenaročenih nosilcev upravni organ ne bo sprejel v 
obravnavo.
Že naročene nosilce, ki kažejo znake prehladnih - 
gripoznih obolenj pozivamo, da se za obisk na Upravni 
enoti telefonsko prenaročijo, sicer ne bodo sprejeti v
obravnavo.
Ta ukrep stopi v veljavo takoj.
Stranke prosimo za razumevanje in dosledno spoštovanje 
navodil.

mag. Lorena Goričan, načelnica

Poziv uporabnikom SPOT - Slovenska 
poslovna točka

Zaradi preprečevanja okužb dihal, v povezavi s pojavom 
koronavirusa je Upravna enota Grosuplje sprejela sledeči 
ukrep.
Uporabnike Slovenske poslovne točke SPOT pozivamo, da 
se za storitve točke SPOT dosledno naročajo po telefonu, 
s čemer želimo preprečiti čakanje na hodnikih in s tem šir-
jenje okužb.

Telefonske številke za naročanje: 
01 7810 941 Milivoj Uršič
01 7810 912 Marko Hribar
01 7810 939 Vanja Fink
01 7810 926 Simona Smrekar

Nenaročenih uporabnikov upravni organ ne bo sprejel v 
obravnavo.
Že naročene uporabnike, ki kažejo znake prehladnih - gri-
poznih obolenj pozivamo, da se za obisk na Upravni enoti 
telefonsko prenaročijo, sicer ne bodo sprejeti v obravna-
vo.
Ta ukrep stopi v veljavo takoj.
Stranke prosimo za razumevanje in dosledno spoštovanje 
navodil.

mag. Lorena Goričan, načelnica
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Nova Slovenija – krščanski demokrati občine Grosuplje 
ob 25. marcu, materinskem dnevu, 

vsem mamam, materam in ženam 
iskreno čestitamo.

 Iskrena hvala za vaše vsakdanje delo, 
požrtvovalnost, ljubezen in nesebičnost, saj s tem obogatite 

bližnje, skupnost in dneve življenja. 

Nova Slovenija - krščanski demokrati, 
občinski odbor Grosuplje 

Nova Slovenija - krščanski demokrati občine Grosuplje 
voščimo 

vsem občankam in občanom, članicam in članom,
podpornikom in prijateljem krščanske demokracije

veselo in blagoslovljeno veliko noč 2020.

Velikonočno vstajenjsko jutro je sporočilo in upanje,  ki  nam 
daje smisel in kaže pot zmage življenja nad smrtjo.

Vsem želimo lepo doživete praznične dni.

Občinski odbor Nove Slovenije –  
krščanski demokrati Grosuplje

Krščanski demokrati občine Grosuplje vabimo občanke 
in občane naše občine na obisk naše pisarne, ki je odprta  
vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 17.00  v naših 
strankarskih prostorih na Kolodvorski 2 v Grosupljem.

Veseli nas, da vas je iz meseca v mesec vedno več,  ki z 
nami delite svoje pobude, predloge in tudi priložnosti za 
izboljšave. Pisarna postaja prostor združevanja in druženja. 
Tako bo tudi v nadaljevanju, ko pripravljamo nove vsebine 
za povezovanje. Krščanski demokrati smo stranka, ki pri-
dobiva vedno večjo podporo  in to nam pomeni dodatno 
spodbudo za delo.

Vljudno vabljeni.

Vse informacije lahko dobite na telefonski števil-
ki: 031 793 435 ali
Nsigrosuplje.stikijavnost@gmail.com 

Šah z Ano Srebrnič

Krščanski demokrati tudi v praksi udejanjamo, da smo 
blizu ljudem in znamo prisluhniti pobudam posame-
znikov in skupin, zato v sodelovanju z našo občanko in 
velemojstrico Ano Srebrnič omogočamo učenje šaha za 
naše nadobudne šahistke in šahiste. 
Vabimo vse zainteresirane, da se nam oglasijo.
Vse informacije dobite:
Ana Srebrnič    031 376 897 ali
Vojko Srebrnič 064 106 102

Občinski odbor Nove Slovenije - 
krščanski demokrati občine Grosuplje
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Drage ženske,

iskrene čestitke ob vašem prazniku, mednarodnem dnevu žena, 8. marcu.

»Materino ljubezen potrebuje otrok, da zraste. To je ljubezen, ki ga pospremi na lastno 
pot, in tista, ki ga vedno sprejme, ko se vrne domov.«

Vsem mamam pa želimo tudi lepo praznovanje materinskega dne, 
25. marca.

Občinski odbor SDS Grosuplje

Ugledal sem mater, ki je 
klečala ob svoji postelji. V 
mesečini je bil njen obraz 
bel in čist, kakor od kamna. 
Tudi ona se je ozrla name. 
''Kaj ne spiš?'' ''Ne morem!'' 
Vstala je, stopila k meni ter 
me pokrižala; koj nato sem 
zaspal.

Ivan Cankar

Vse ženske so rojene, da bi bile luč na tem svetu. Nežnost 
in ljubezen, ki jo zmorejo podarjati ženske, delata svet 
lepši, bolj človeški. 

Vse lepo ob dnevu žena in za materinski dan voščimo 
vsem ženskam, ženam in materam! 

Občinski odbor SLS Grosuplje

Klic veselja naj osreči po vsem svetu vse ljudi, Aleluja pojmo 
vsi, Kristus vstal je in živi!

Matija Tomc

Velikonočno veselje naj v vsej polnosti  
odmeva v vaših srcih. Vstali Kristus naj bo vaša moč, 

tolažba in vir resničnega krščanskega optimizma. 

Želimo vam blagoslovljene velikonočne praznike, polne 
vere, upanja in ljubezni. 

Občinski odbor SLS Grosuplje
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V soboto, 1. 2. 2020, je v Družbenem 
domu Grosuplje potekal že 7. bolšjak. 
Lahko rečeva, da so se nas ljudje na-
vadili, saj nas obiskujejo že stalni obi-
skovalci, prav tako pa se nam stalno 
pridružujejo tudi nekateri prodajalci. 
To naju zelo veseli. Prav tako naj ome-
niva, da nas pridejo obiskat ljudje vse 
od Brežic pa do Kranja. Kar se tiče po-
nudbe, je zelo pestra. Na bolšjaku lah-
ko najdete od rabljenih oblačil, nakita, 
čevljev pa vse do knjig, CD - jev, igrač 
in še kaj zanimivega se najde. Na bolš-

jaku pa ne gre samo za prodajanje in 
nakupovanje rabljenih stvari, ampak 
gre tudi za druženje ter klepet ob kavi-
ci, rogljičkih in domačih jabolkih.

Zakaj nakupovati iz druge roke / 
“secondhand”, oziroma zakaj obiskati 
naš bolšjak?

1. Ker privarčujemo.
2. Ker privarčujemo z vodo, namreč 

že samo pri izdelavi ene majice se 
porabi ogromno vode.

3. Ker tako podaljšamo rok oblačilom 

in s tem zmanjšamo tekstilni odpa-
dek.

4. Ker zmanjšujemo onesnaževanje.
5. Ker zmanjšujemo stopnjo potro-

šniške družbe. 
6. Ker zagotavljamo etično nakupo-

vanje.
7. Ponavadi na takšen način podpira-

mo tudi dobrodelne organizacije 
ali pa celo usposabljanje na delu 
oziroma ustvarjamo nova delovna 
mesta (s secondhand trgovinami 
ipd).

Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško zbornico 
Grosuplje

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ 
GROSUPLJE, več informacij in prijav-
nice na www.ooz-grosuplje.si, kjer 
preverite pogoje subvencionirane 
udeležbe zaradi sofinanciranja Občine 
Grosuplje:

1. Brezplačno individualno "DAVČ-
NO IN RAČUNOVODSKO SVETOVA-
NJE" s Tadejo Bučar, davčno sveto-
valko na OZS, 2 termina, v petek, 20. 
3. 2020, tokrat na občini Dobrepolje 
na Vidmu. Svetovanje bo izvedeno v 
okviru SPOT Osrednja slovenska regija. 
Prijave možne do zapolnitve prostih 
mest. 

2. Strokovni seminar »ZAHTEVE 
UREDBE O RAVNANJU Z EMBALAŽO 
IN ODPADNO EMBALAŽO TER OBVE-
ZNOSTI POVZROČITELJEV ODPAD-

KOV PRI RAVNANJU Z NASTALIMI 
ODPADKI,  torek, 24. 3. 2020, ob 9.00, 
v Domu obrtnikov v Grosupljem. Pre-
davateljica: mag. Katarina Železnik 
Logar, Inštitut za varstvo pri delu in 
varstvo okolja Maribor. 

Podjetniki in podjetnice. Ali veste, 
da morate do 31. 3. 2020 na ARSO po-
ročati o embalaži, ki ste jo v letu 2019 
dali v promet? Gre za letno obveznost 
podjetij, saj je potrebno zahtevane 
podatke organom posredovati vsako 
leto sproti, pri čemer se je prvič po-
ročalo leta 2019, in sicer za leto 2018. 
Do 31. 3. 2020 je potrebno poročati 
tudi o ravnanju z odpadki, ki so na-
stali v vašem podjetju v letu 2019. K 
poročanju so zavezane pravne osebe 
ali samostojni podjetniki, pri katerih 

je v preteklem koledarskem letu zara-
di njihove dejavnosti nastalo več kot 
deset ton nenevarnih odpadkov ali 
več kot pet kilogramov nevarnih od-
padkov ali je v preteklem koledarskem 
letu zaposloval več kot deset oseb, ne 
glede na vrsto zaposlitve ali v primeru 
nastajanja odpadnih olj (avtoserviserji, 
kovinarji …) ne glede na količino od-
padkov. Toplo priporočamo, da se pri-
javite na  seminar, ki ga organizira OOZ 
Grosuplje, saj so kazni za neporočanje 
visoke, globa v višini 4.000,00 EUR pa 
je zagrožena že v primeru, če se pod-
jetje ne vpiše v evidenco za poročanje.

3. Usposabljanje iz varstva pri delu,  
sreda, 8. 4. 2020, ob 15.00, v Domu obr-
tnikov v Grosupljem. 

Dodatna pojasnila na OOZ Grosu-
plje, ooz.grosuplje@ozs.si, 01 786 51 
30, www.ooz-grosuplje.si, kjer smo 
Vam na voljo tudi za kakršna koli 
vprašanja poslovne narave. 

Janez Bajt, sekretar OOZ Grosuplje

Seminar Davčni obračun na OOZ Grosuplje, 30.1.2020

Bolšjak Grosuplje 
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Pekarna Grosuplje v novo leto s številnimi odličji

Pekarna Grosuplje, ki je sinonim za 
odličen kruh že več kot 60 let, tudi letos 
nadaljuje z ustvarjanjem boljših, zdravju 
prijaznih in okusnih pekovskih izdelkov, 
ki prepričajo s svojo inovativnostjo. V za-
četku letošnjega leta je Pekarna Grosu-
plje prejela številna priznanja in nagra-
de, ki so potrditev njihovega dobrega 
dela in zaupanja potrošnikov, obenem 
pa tudi dokaz, da Slovenci cenimo kako-
vost. 

Izbran produkt leta 2020

Pekarna Grosuplje je prejela nagrado iz-
bran produkt leta 2020 za njihov prilju-
bljen pekovski izdelek Super kruh. Zma-
govalce so v obsežni strokovni raziskavi 
podjetja ACNielsen izbrali najzahtevnej-
ši ocenjevalci – potrošniki. Pečat izbran 
produkt se podeli tistim izdelkom, ki jih 
več kot 1000 potrošnikov oceni za ka-
kovostne in zaupanja vredne ter je zato 
odličen neodvisen nakupni nasvet.

Najbolj Inovativno živilo leta 2020

Nagrado za najbolj inovativno živilo 
leta 2020, ki jo podarja Inštitut za nutri-
cionistiko, je Pekarna Grosuplje preje-
la s kruhom Proteinc. Namen izbora je 
prepoznati proizvode, ki so se lani prvič 
predstavili na trgovskih policah in v svoji 
kategoriji izstopajo z ugodno prehran-
sko sestavo. 

39 zlatih odličij za odlično kakovost

Gospodarska zbornica Slovenija je na 
jubilejni podelitvi priznanj 20. strokov-
nega ocenjevanja kruha, pekovskega 
in finega pekovskega peciva, testenin, 
keksov in slaščic, ki je potekala na Lju-
bljanskem gradu, podelila podjetju Don 
Don 39 zlatih odličij za odlično kakovost 
za kruh in krof marelica. Zlata odličja pod 
blagovno znamko Pekarne Grosuplje so 
prejeli naslednji krušni izdelki: Malnar, 
Krjavelj, Sosed, Korošec, Matevž, Pirin 
polnozrnati kruh, Domači koruzni, Do-
mači ajdov, Babičin kruh, Piknik ciabatta, 
Pisana korenina, Skorjavc, Skorjavc te-
mni, Skorjavc pirin, Babičin temni kruh, 
Krajcar beli, Krajcar polbeli, Babičin pisan 
kruh, Proteinc, Domača peka, Domača 
peka temna, Babičin koruzni kruh, Hud 
kruhek brez kvasa, Super kruh, Zdravko. 

Med pekovskimi izdelki je podjetje Don 
Don do sedaj prejelo največ zlatih odličij 
za kruh, s čimer so dokazali, da so vsako 
leto boljši.

Alenka Mozetič Zavrl, direktorica 
podjetja Don Don, je ob tem povedala: 
»Trudimo se slediti pekovskim in seveda 
prehranskim  trendom. Glede na potrošni-
kov način prehrane in spreminjanje njego-
vega življenjskega stila poskušamo raz-
vijati inovativne krušne izdelke, kajti kruh 
je še vedno del naše prehrane in ostaja del 
tradicije. S svojo razvojno ekipo razvijamo 
posebne izdelke, ki izboljšujejo naše sode-
lovanje s potrošniki in prepoznamo njiho-
ve življenjske navade, ki jim poskušamo 
slediti.«

Damjana Rijavec

8. Lahko nam pomaga ustvariti edin-
stven slog oblačenja.

9. Za manj denarja si lahko privošči-
mo višje blagovne znamke.

10. Na takšen način smo del zgodovi-
ne z vintage kosi, še bolj pomemb-
no pa je, da ustvarjamo boljši jutri 
in tako ustvarjamo zgodovino. 

11. Lahko je zelo zabavno, ko gremo 
na “lov za zakladom” (za kakšnim 
posebnim kosom).

12. Ker povezuje ljudi.

Lepo vabljeni, da se nam pridružite 
na naslednjem bolšjaku, ki ga lahko 
pričakujete spomladi.

Jana Miklavčič in Bojana Petek



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Marec 2020 27Oglasi

CVETLIČARNA SUZANA
Adamičeva cesta 24b, 1290 Grosuplje

t: 01 786 21 44

DRUŽINSKO in PARTNERSKO
SVETOVANJE

www.center-fiducia.si

090 4111

PSIHOTERAPIJA
Cena pogovora: 1,69€/min

… že 25 let
Andreja Hribar Hostnik, dr. dent. med.

Zasebna zobozdravstvena ordinacija
Pod hribom cesta II 24a, 1290 Grosuplje

telefon: 041 780 741
• splošno zobozdravstvo
• fiksna in snemna protetika
• endodontska zdravljenja
• NOVO: laser terapija, laserski žarek

namesto svedra in skalpela
• zdravljenje paradontopatij
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EUROTON d.o.o. PE Grosuplje, Industrijska cesta 1, 1290 Grosuplje 

Tel. 01 786 32 44, Gsm. 031 628 667, e-mail: pegrosuplje@euroton.si 

NOSILCI ZA KOLESA  STREŠNI NOSILCI  STREŠNI KOVČKI 

 

GROSUPLJE 
 pon - pet: 08:00 - 18:00    sob: 09:00 - 12:00  
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Bonus 300 € ob menjavi staro za novo** 
Obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 €***

5 let podaljšanega jamstva**** 

 Že za  
10.490 €*
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Renault priporoča

   

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Clio Life SCe 75 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popustom v višini 800 € in dodatnim 
popustom v višini 400 € ob nakupu preko Renault financiranja. ** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 300 € bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun 
je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. ***Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 
150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Renault Financiranja. ****5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške 
garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,1−6,3 l/100 km. Emisije CO2: 109−142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0175−0,0275 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00023–0,00088 g/km. Število delcev (x1011): 
0,05−0,72. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Slovenski avto leta 2020

Novi

Renault CLIO

AVTOVAL d.o.o., Pod jelšami 2, Grosuplje
T: 01 78 11 305, E: prodaja.renault@avtoval.si
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Na Košakovem hribu napovedujemo gradnjo  
petih samostojnih pasivnih hiš.

OGLASNI ČLANEK

Na koncu ulice Brinje II bo nastalo novo naselje enodru-
žinskih hiš. Praktično skozi vrata stopite na sprehajalno pot 
po Košakovem hribu. Kmalu pa bo tam nastal tudi mestni 
park s plezalno steno, razglednim stolpom, adrenalinskim 
parkom in še kaj. V neposredni bližini je osnovna šola Bri-
nje, zdravstveni dom, lekarna, knjižnica. Nekoliko stran pa 
še trgovski centri, železniška postaja in avtocestni priključek.

Arhitektura hiš je nevpadljivo elegantna, razporeditev 
prostorov pa premišljeno racionalna. V vsaki hiši je možnost 
domače pisarne, v nekaterih pa tudi možnost treh otroških 

sob. Zunanja lopa in nadstrešek za dva avtomobila sta del 
projekta in bosta zgrajena sočasno s hišo. Zato bo naselje že 
v začetku enotno urejeno.  

Prijetno bivalno ugodje zagotavlja toplina lesa. Hiše 
bodo namreč grajene iz križno lepljenih lesenih CLT plošč, 
ki so v leseni gradnji nadstandard. S CLT ploščami se gradijo 
najbolj zahtevni lesenih objekti, kot so hoteli, šole, večsta-
novanjski objekti in tudi najvišja lesena stavba na svetu s 
šestindvajsetimi nadstropji na Dunaju.  Za hiše ob gozdu se 
zdi izbira lesa, kot osnovnega gradiva, samoumevna. 

Jaris d.o.o. | Dolenjska cesta 318 | 1291 Škofljica | M: 040/414 683 | E: boris@jaris.si | W: www.moj-novi-dom.si
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Tako kot drugod po svetu je tudi na Radenskem polju člo-
vek s svojim delovanjem spreminjal naravo, v kateri je živel. 
Slovenija leži v podnebnem pasu, za katerega velja, da je razen 
redkih drugih območij (območja nad gozdno mejo, mokrišča) 
njegova zadnja faza zaraščanja (klimaks) gozd. Tako je človek s 
svojim delovanjem v preteklosti nedvomno pozitivno vplival 
na biotsko pestrost, saj bi sicer v Slovenji večinoma imeli gozd 
in vrste, vezane na ta življenjski prostor. Razen travnikov, ki so 
nastali zaradi občasnih naravnih požarov in naravnih ujm, je 
večina travišč nastala zaradi delovanj človeka (površine za na-
selitev, pridelovanje hrane).

V svoji zaverovanosti v varstvo vrst tudi naravovarstvo pre-
mnogokrat pozablja, da je človek tudi del narave, da je le z 
njegovim aktivnim delovanjem mogoče vzdrževati nekatera 
življenjska okolja. To prav gotovo velja za večino travnikov v 
Sloveniji in območje Radenskega polja ni izjema. Najbolj nara-
ven način rabe je ustvaril kmet, ki je gozdne površine krčil zato, 
da je lahko gojil hrano zase in za živali, ki jih je vzrejal. 

Tako kot je pomemben vpliv in ključen način delovanja člo-
veka za ohranjanje biotske pestrosti, velja tudi, da je ključna 
narava in njena biotska pestrost za obstoj človeka. Človek je in 
bo vedno ostal del narave kot nedvomno najbolj razvita vrsta 
in zato na vrhu prehranjevalne verige. Hkrati pa kljub temu ne 
smemo pozabiti, da bi narava s svojimi posameznimi deli ob-
stajala tudi, če človeka ne bi bilo. Človek brez narave pa tega 
ni sposoben!

To dejstvo je najbolj prezrto ravno v današnjem času. Z ra-
zvojem industrijske in kasnejše tehnološke revolucije je družba 
postala vse manj zainteresirana  (misleč, da ji tega več ni po-
trebno) za spoštovanje in upoštevanje narave in njenega na-
ravnega cikla. V človeški družbi se je ukoreninilo splošno doje-

manje, da je narava človeku podrejena in je njen ključni namen 
služenje potrebam človeka. 

Pred industrijsko revolucijo, ko človek še ni imel veliko agre-
sivnih strojev, je narava lahko relativno dobro kljubovala člove-
ku. Zato so se zgodovinsko prve težnje po ohranjanju narave 
začele, ko so se začele vidno pojavljati posledice intenzivnega 
poseganja vanjo, intenzivnega uničevanja. 

Srž problema je PREVLADA GLOBALNE POTROŠNIŠKE MISLI 
– (Kako nekaj imeti? – ŽELJA!) nad TRADICIONALNIM ZDRA-
VIM RAZUMOM (ČEMU nekaj sploh imeti, kaj potrebujemo? 
- POTREBA!)

ZAKAJ SPLOH VAROVATI, OHRANJATI
Predvidevanja teoretičnih znanstvenikov so, da bo naše oson-
čje, ko bo ugasnila naša najbližja zvezda, skupaj z vsemi pla-
neti doletel konec. To se ne bo zgodilo v bližnji prihodnosti, 
pa vendar. Človeku da misliti. Tudi s stališča varstva narave in 
udejanjanja naporov za vzpostavitev že skoraj izgubljenih ži-
vljenjskih prostorov ali izumrlih vrst. Koliko so naša prizadeva-
nja v resnici pomembna? Če razmišljamo v tem kontekstu, ali je 
sploh vredno vsega našega truda? 

Odgovor je preprost. Če se ne zavzamemo za naravo, bomo, 
dolgoročno, propadli. Izumrtje človeške vrste bo le zadnja faza, 
pred tem pa bomo veliko prej izgubili smisel obstoja, kar bo 
veliko bolj mučna in boleča preizkušnja kot sama fizična smrt. 
Zaradi intelekta, ki ga vneto razvijamo, bomo namreč zavestno 
občutili propadanje, ki ga zaradi uničenosti materialnega sveta 
ne bomo mogli več popraviti. Za razliko od neskončnosti ve-
solja je Zemlja, na kateri živimo, podvržena končnosti. Neome-

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

 radenskopolje

Pomen narave za človeka in pomen človeka za naravo
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jeno izčrpavanje narave bo enkrat imelo svoj konec. Naravnih 
virov bo enkrat zmanjkalo. 

Če se želi človek kot vrsta razvijati, mora najprej (spet) po-
stati (sebe obravnavati kot) del narave. Potrebna je vzpostavi-
tev novega sistema vrednot. Sistema, ki bo resnično upošteval 
načelo trajnosti (tako v okoljskem, ekonomskem kot tudi soci-
alnem smislu), ki bo temeljilo na visokem nivoju spoštovanja, 
tolerance in razumevanja ter sočutja. Človeštvo mora začeti 
delovati na vseh ravneh obstoja v vrlini. Gre za najvišjo sto-
pnjo dojemanja smisla življenja, katerega bistvo ne sme biti v 
izrabi in nepremišljenem izkoriščanju vsega, kar nas obkroža 
(ljudi, živali in rastlin in neživega sveta itd.) in v zadovoljevanju 
lastnih sebičnih želja. Potrebno je zavedanje, da je ves materi-
alni svet (z ljudmi, živalmi, rastlinami in njihovimi življenjskimi 
prostori) en organizem, ki se lahko  dolgoročno razvija le, če so 
zdravi in aktivno delujoči vsi njegovi deli. Narava nam s primeri 
to ves čas kaže, potrebno jo je le opazovati. Narava nas tudi 
uči, kako postati in preprosto biti človek, ki deluje in živi v vrlini.

PROCES TRANZICIJE, ČE SE BO ZGODIL, BO DOLG IN 
USPEH NI ZAGOTOVLJEN! 
Je pa verjetno pot k naravi edina prava pot za človeštvo in tudi 
za našo človečnost. Za našo nesnovno bit, ki jo radi izpostavlja-
mo napram drugim vrstam, ki naj bi tega ne imele, humanost. 
Brez te značilnosti prenehamo obstajati kot ljudje. Vsa evolu-
cija, skozi katero je šlo človeštvo, je v takem primeru zgrešila 
bistvo, saj napredka človeštva ne bi smeli meriti le skozi prizmo 
materialnega ekonomskega razvoja. 

A POJDIMO LEPO PO KORAKIH ...
Če se bomo kot družba odločili za tako pot razvoja, se to ne 
bo zgodilo čez noč. Potreben bo čas. Vsi, ki smo danes na sve-
tu, tega novega sveta ne bomo doživeli. Lahko pa tlakujemo 
in postavimo prve temelje. Odskočno desko. Vsak izmed nas 
ima izbiro in pot se vedno začne pri prvem koraku. Premagati 
lastnega sebe v smislu sprememb v obnašanju je najtežji del, 
ki nas čaka. Razlikovati med dejansko potrebo (nekaj, kar nujno 
potrebujem za življenje, za srečo) in zgolj željo (nekaj, kar mi-
slim, da potrebujem, da bom bolj srečen, zadovoljen) je ume-
tnost, ki se je mora človek (spet) priučiti.

Na žalost narava z mnogimi njenimi deli mnogokje več nima 
časa, da čaka na to, ali se bo ali ne človeštvu zgodil premik v do-
jemanju bistva in smisla lastnega obstoja in samouresničitve. 
Človeštvu se ob neželenem izidu piše slabo tudi v materialnem 
smislu. Mnogi se tega zavedajo. Države se lotevajo sistemskih 
ukrepov za zaustavitev upadanja biotske pestrosti in za vzpo-
stavljanje naravnega ravnovesja, ki je mnogokje že porušeno. 
Podnebne spremembe so mnogokje posledica tega.

Ozaveščanje, podajanje znanja, je ena od ključnih nalog var-
stva narave. Ker smo kot družba izgubili stik z naravo, je brez 
jasno prikazane povezave med vzrokom in posledico nemo-
goče pričakovati ključne spremembe v načinu razmišljanja in 
delovanja ljudi če želimo prepričani, ki prepričujemo samo še 

prepričane, razširiti svoj krog vpliva in pretrgati začarani krog. 
Začeti moramo najprej govoriti jezik tistih, ki v naravi vidijo ne-
omajne zaloge naravnih virov, ki so namenjeni in sploh ustvar-
jeni le za človeka, da jih uporabi za lastne potrebe ne glede na 
naravovarstvene ali okoljevarstvene posledice. 

Pomembno je vedeti: VARSTVO NARAVE POMENI PRED-
VSEM DELO Z LJUDMI IN ZA LJUDI! Narava sama po sebi ne 
potrebuje varovanja. Le ko jo človek ogrozi s svojimi posegi, 
ji moramo priskočiti na pomoč z različnimi ukrepi varstva, ki 
so jih sistemsko določile posamezne države.

Kot eden izmed sistemskih ukrepov je tudi ustanavljanje za-
varovanih območij in izvajanje raznih ukrepov na terenu. 

Naj zaključimo z naslednjo mislijo. Naše mnenje je, da stroje 
in tehnologijo v tej povezavi ne smemo enačiti nujno z uniče-
vanjem narave. Tehnološki napredek lahko služi kot pomoč pri 
ohranjanju narave in tudi pri vsakdanji rabi zemljišč. Če pove-
mo drugače, romantična predstava o sonaravnem kmetovanju 
in rabi zemljišč, kot je to potekalo pred industrijsko revolucijo, 
naj ostane del zgodovine. Nemoralno bi bilo prisiliti kmeta, da 
se vrne nazaj za 150 let samo zato, da kot družba ohranimo ali 
spet vzpostavimo stik z naravo. Lahko pa s tehnološkim razvo-
jem pomagamo, da bo volk sit in koza cela. Včasih so potrebne 
le manjše prilagoditve v rabi ali načinu dela. V tujini ima kme-
tijstvo že številne rešitve za območja, ki so naravovarstveno 
pomembna. V Krajinskem parku Radensko polje skupaj z neka-
terimi zainteresiranimi kmetovalci že iščemo rešitve za številne 
tukaj naslovljene izzive. To vključuje tudi nakup strojne opre-
me, ki bo koristila kmetijstvu in tudi varstvu narave. 

V letošnjem letu bo zato OE Krajinskega parka Radensko 
polje izvedla številna predavanja, delavnice in aktivnosti na 
območju Radenskega polja. Veseli bomo, če se nam boste pri-
družili v čim večjem številu. 

Vodja Krajinskega parka Radensko polje,
mag. Tina Mikuš

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

Dobite nas na telefonski številki:  
08 20 07 156

info@radenskopolje.si  |  www.radenskopolje.si

Od rotacijske kosilnice je naravi 
bolj prijazna strižna kosilnica.
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Mednarodni sejem za zeleni in aktivni turizem Alpe Adria

Od 29. januarja do 1. februarja 2020 je 
bilo Gospodarsko razstavišče v Ljubljani 
v znamenju turizma in gastronomije, po-
tekali sta kar dve sejemski prireditvi:

31. mednarodni sejem za turizem, 
kamping in karavaning  Alpe-Adria in 14. 
GASTexpo&Sladoled, mednarodni stro-
kovni sejem okusov, sejem za ljubitelje 
kulinarike, gastronomske umetnosti in 
trendovskega ustvarjanja v kuhinji.

Sejem je bil zanimiv, saj smo si lah-
ko ogledali različne razstave, strokovne 
dogodke, predvsem izrabili izjemno pri-
ložnost za mreženje in sklepanje novih 
poslovnih vezi.

Celostni ponudbi sejma Alpe-Adria se 
je pridružila tudi Turistična zveza Grosu-

plje, ki jo sestavljajo vsa lokalna turistič-
na društva. Turistična zveza Grosuplje 
je dolgoletna članica Turistične zveze 
Slovenije, ki iz leta v leto krepi prepozna-
vanje naravne, zgodovinske, kulturne, 
okoljske, gastronomske in obrtne dedi-
ščine.

V sodelovanju z zavodom Turizem 
Grosuplje smo se predstavili z bogatim 
spremljevalnim programom in promo-
cijo. Glavna naša predstavitvena dejav-
nost  je bila tokrat navdušiti obiskovalce, 
da odkrijejo naše bogate skrite kotičke in 
jih začutijo s pristnimi doživetji. 

Letošnjo sejemsko promocijo smo 
prvenstveno oblikovali tako, da je vsake-

ga obiskovalca, ki je prišel na sejem po 
idejo za aktivni in zeleni oddih na pragu 
prestolnice, nagovorila k dejanjem, saj  
vsi privlačni programi lokalnih turistič-
nih društev ponujajo sprehod iz mesta 
v sproščujoč oddih v objemu zelene na-
rave. 

Turistična društva vse aktivnosti 
usmerjamo v uresničevanje višje do-
dane vrednosti, v avtentične turistične 
produkte in cilje. Cenimo naravo in dedi-
ščino, ki nas obdajata tako rekoč na vsa-
kem koraku, in ustvarjamo avtentično 
doživetje, ki ga želijo obiskovalci.

Za bogato in raznoliko lokalno gastro-
nomsko ponudbo je poskrbela  Pekarna 
Grosuplje, veliko povpraševanja je bilo 
predvsem za nov produkt, za kruhek 
Zdravko.

Z obiskom župana Občine Grosuplje 
dr. Petra Verliča, direktorja občinske 
uprave mag. Dušana Hočevarja, direkto-
rice zavoda za turizem Petre Zakrajšek s 
sodelavci se je sejemski utrip še povečal 
in skupaj smo očarali obiskovalce z našo 
zeleno občino.

Zavedati se moramo, da smo prebi-
valci tisti, ki (so)ustvarjamo privlačne tu-
ristične točke z vsebinami!

Zato skupaj razvijajmo majhne zgod-
be velikih razsežnosti, skupaj prepletaj-
mo naravne vrednote s svežimi idejami, 
ki spletajo našo zeleno prihodnost.

Andreja Vesel, foto: Brane Petrovič

Župan dr. Peter Verlič in predsednik 
Turistične zveze Slovenije mag. Pavle 

Hevka
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Izlet »Čez sosedove planke«

Člani Turističnega društva Šmarje – 
Sap smo se v soboto, 15. februarja 2020, 
napotili na strokovni izlet, ki smo ga poi-
menovali »Čez sosedove planke«. Udele-
ženci smo na začetku prejeli načrt poti s 
kratkimi opisi krajev in njihovih zname-
nitosti. 

Dolenjsko podolje, kateremu pripada 
tudi območje Krajevne skupnosti Šmar-
je – Sap, povezujejo poleg geografskih 
tudi skupne zgodovinske okoliščine, 
zato smo se odločili obiskati bližnje kraje 
naše in sosednje občine Ivančna Gorica. 
Težišče ogleda so bila območja gradišč, 
ki so jih postavljali pretežno na vzpeti-
nah v mlajši ali starejši železni dobi. Pot 
je potekala po trasi rimskih cest na ob-
močju obeh občin. 

Vodenje poti je bilo zaupano pred-
sedniku Jožetu Grozdetu in Davidu To-
mažinu, ki je tudi lokalni vodič v občini 
Grosuplje. 

Z avtobusom smo se odpravili po tra-
si nekdanjih rimskih cest v smeri Zgornje 
Slivnice mimo enega najpomembnejših 
halštatskih najdišč na Magdalenski gori, 
proti Lipoglavu. Nadaljevali smo vse do 
Panc, kjer je center vasi spomeniško za-
ščiten, na robu vasi, ob Kačjem hribu, naj 
bi po nekaterih pisnih virih nekoč stal 
Krokarjev grad. Članica društva, doma iz 
Zgornje Slivnice, je povedala, da naj bi 
po ljudskem izročilu taisti grad stal v bli-
žini Magdalenske gore. Navedeno bomo 
zagotovo preverili.

Naslednji postanek smo naredili v Do-
lah, kjer smo se napotili do cerkve, ki je 
prvič zapisana v letu 1662. Studencu v 
kapelici pod cerkvijo sv. Lucije pripisu-
jejo čudežno moč zdravljenja očesnih 
bolezni, kar so nekateri tudi preizkusili. 
Studenec pod kapelico ne presahne niti 
ob najhujši suši.

Nadaljevali smo skozi naselje Gradišče 
pri Veliki Stari vasi. Ime naj bi dobilo zara-
di bližnjih utrdb, predvsem namenjenih 
obrambi pred turškimi vpadi. Po koncu 

turških vpadov je bila  utrdba porušena, 
iz kamnov pa so zgradili poliško cerkev. 
Mimo Police smo se odpravili proti Višnji 
Gori. Ob poti smo izvedeli tudi nekaj za-
nimivih informacij o vojaškem pomenu 
območja okoli Spodnjega Brezovega, 
pomenu višnjegorskega klanca itd.

Ustavili smo se tudi v enem najbolje 
ohranjenih mest, srednjeveški naselbini 
z ohranjenim obzidjem in stražnim stol-
pom, Višnji Gori. Med drugim smo izve-
deli, zakaj je simbol polž pomemben za 
mesto. Po legendi je bil v bitki pri Sisku 
ranjen sin beneškega doža, hči višnje-
gorskega grofa pa ga je pozdravila. V za-
hvalo višnjegorskim grofom so podarili 
pozlačeno polžjo hišico.

Nadaljevali smo mimo Gradišča pri 
Vrhu nad Višnjo goro, mimo razpadajo-
čega gradu Podsmreka, Ivančne Gorice 
in se ustavili v samostanu Stična. Je edini 
delujoči cistercijanski samostan na Slo-
venskem in največji kulturni, sakralni in 
arhitekturni spomenik pri nas. Samostan 
je bil versko, cerkveno, kulturno in go-
spodarsko središče Kranjske. Tu smo si 
ogledali razstavo jaslic na temo Kranjske 
gore. Obiskali pa smo tudi samostansko 
trgovinico in nakupili samostanske do-
brote.

Na vrsti je bilo naslednje Gradišče, saj 
smo se odpravili vse do Lavričeve koče, 
kjer smo se tudi okrepčali in naredili sku-
pinsko fotografijo. Z vrha je lep razgled 
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Netopirček Branko s slikanico v Mestni knjižnici Grosuplje

Branko je silno radoveden netopirček 
in živi v podzemni jami. V Županovi jami. 
Tam mu je zelo všeč, ker je temno in ker 
lahko vsak dan vadi polete med kapniki. 
Nekega dne pa je iz jame poletel kar sam, 
in to podnevi! To je bila dogodivščina! V 
gozdu je spoznal živali, ki so mu pomagale 
ugotoviti, v čem je netopir zelo posebna ži-
val – »ne tič, ne miš«.

Na svetovni dan prostoživečih žival-
skih in rastlinskih vrst, ki ga obeležujemo 
3. marca, je Županova jama, turistično 
in okoljsko društvo Grosuplje, v Mestni 
knjižnici Grosuplje predstavilo slikanico 
z naslovom: Dogodivščina netopirčka 
Branka. 

»Knjiga je nastala, ker tovrstne po-
učne zgodbe o netopirjih še ni bilo,« je 
povedala avtorica Marija Samec. Poučno 
slikanico je z izvrstnimi ilustracijami obo-
gatila slikarka Dora Adamič. 

Branko je sicer predstavnik vrste mali 
podkovnjak, ki prezimuje v Županovi 

jami. Otroci v slikanici skozi zabavne do-
godivščine spoznavajo posebnosti tega 
drobnega ponočnjaka, ki je tudi zaščite-
na živalska vrsta. 

Predstavitev pravljice smo simbolično 
pričeli v temi, v jami, iz katere poleti ne-

topirček. V  igrani predstavi za otroke je 
Branko spoznaval gozd in gozdne živali, 
ki se v mraku odpravljajo k počitku. 

V pogovoru z avtoricama smo izve-
deli, kako je knjiga nastajala in kako je 
biti pisatelj oz. ilustrator. Z glasbeno 
točko so nas razvedrili učenci Glasbene 
šole Grosuplje. Predsednik turističnega 
društva Damjan Viršek je predstavil širši 
kontekst izdaje pravljice – predstavlja 
del obogatene turistične ponudbe v 
okviru programov za aktivne družine z 
otroki, ki obiščejo Županovo jamo. 

Vse to pa ne bi bilo mogoče brez za-
služnih članov društva: za skrb pri gospo-
darjenju z Županovo jamo v zadnjih 25 
letih je društvo Lojzetu Kastelicu pode-
lilo priznanje častnega člana. Druženje 
smo nadaljevali ob prijetnem klepetu.

Lučka Jere,
Županova jama, turistično in okoljsko 

društvo Grosuplje

na vse konce Slovenije, v daljavi vse od 
Snežnika do Triglava, v bližini pa obmo-
čje Ivančne Gorice, Stiški kot in Muljavske 
doline sredi Dolenjskega podolja. Dolina 
je močno razgibana. Griči in planote se 
menjavajo s poplavnimi kotlinami, kra-
škimi polji in uvalami. 

Na Muljavi smo se ustavili pri Obršča-
ku, kjer nas je čakalo kosilo. Lastnik je v 
klenem dolenjskem narečju razdrl tudi 
kako šalo. Nato smo se ustavili v naselju 
Krka, kjer sta nam naša člana, zakonca 
Hočevar, rojena v teh krajih, predstavila 

širše območje in nas popeljala po loka-
cijah, kjer so snemali nadaljevanko Reka 
ljubezni. Odpeljali smo se tudi do izvirov 
rek Poltarica in Krka. V Krško jamo nas je 
pospremil član Turističnega društva Krka 
Slavko Pajntar - Pinki, po rodu Gorenjec, 
ki je odličen poznavalec Krške jame in 
reke Krke. Vodenje po jami je bilo izre-
dno zanimivo in poučno. Po ogledu smo 
se okrepčali pri rojstni hiši Majde Hoče-
var.

Izlet smo v popoldanskih urah zaklju-
čili v Čebelarskem domu Grosuplje, kjer 

so nas pogostili člani čebelarskega dru-
štva in povedali zanimivosti o delovanju 
njihovega društva, o njihovih prihodnjih 
načrtih in o čebelarstvu nasploh. 

Na izletu »Čez sosedove planke« smo 
se seznanili s kulturno in naravno de-
diščino sosednjih krajev ter z vlogo in 
pomenom društev pri njihovem ohra-
njanju. 

 
Marko Fric,  

član Turističnega društva Šmarje - Sap
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Poročilo o kakovosti pitne vode na območju občine Grosuplje 
za leto 2019

Odvoz nevarnih odpadkov iz gospodinjstev - pomlad - 2020

Na območju občine Grosuplje upo-
rabnike oskrbujemo s petih vodovodnih 
sistemov v upravljanju Javnega komu-
nalnega podjetja Grosuplje.

Letni notranji nadzor je izvedel poo-
blaščeni izvajalec Nacionalni laborato-
rij za zdravje, okolje in hrano. Notranji 
nadzor opravljamo na podlagi Pravilni-
ka o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 
26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17), inter-
ne HACCP dokumentacije in Odloka o 
oskrbi s pitno vodo na območju občine 
Grosuplje (Ur. l. RS št. 111/13).

V splošnem lahko ugotovimo, da smo 
uporabnikom distribuirali ustrezno zdra-
vo pitno vodo. Na vodovodnem sistemu 
Velike Lipljene je vzorčenje potrdilo, da 

je vzrok neskladnosti na hišnem vodovo-
dnem sistemu. Uporabnik je prejel ustre-
zna navodila. 

Na vodovodnem sistemu Grosuplje 
(izvir Borštnik, izvir Curek) je bila vzor-
čena tudi surova voda pred pripravo. 
Rezultati, vzorčenj na obeh vodnih virih, 
izkazujejo prisotnost fekalnega onesna-
ženja (E.coli, koliformne bakterije, ente-
rokoki).

Celotno letno poročilo za leto 2019, 
ki ga je pripravil pooblaščeni izvajalec  
notranjega nadzora, je objavljeno na 
spletni strani http://www.jkpg.si/ pod 
rubriko Kakovost pitne vode, kjer lahko 
najdete tudi podatke, s katerega vodo-
vodnega sistema v našem upravljanju se 

oskrbuje posamezno naselje.
Poleg tega so na tem spletnem mestu 

dosegljiva:
Navodila o prekuhavanju vode, Pri-

poročila za uporabo vode ob izdanem 
ukrepu prekuhavanja vode, Priporočila 
lastnikom objektov za vzdrževanje hi-
šnega vodovodnega omrežja in Navodi-
la za dezinfekcijo vodovodnega omrežja.

Grosuplje, januar 2020

 

 

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE 
na območju občine Grosuplje za leto 2019 

 
        
Na območju občine Grosuplje uporabnike oskrbujemo s petih vodovodnih sistemov v 
upravljanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje. 
 
Letni notranji nadzor je izvedel pooblaščeni izvajalec Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje 
in hrano. Notranji nadzor opravljamo na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17), interne HACCP dokumentacije in Odloka o oskrbi s 
pitno vodo na območju občine Grosuplje (Ur. l. RS št. 111/13). 
 

 
 
V splošnem lahko ugotovimo, da smo uporabnikom distribuirali ustrezno zdravo pitno vodo. 
Na vodovodnem sistemu Velike Lipljene je vzorčenje potrdilo, da je vzrok neskladnosti na 
hišnem vodovodnem sistemu. Uporabnik je prejel ustrezna navodila.  
 
Na vodovodnem sistemu Grosuplje (izvir Borštnik, izvir Curek) je bila vzorčena tudi surova 
voda pred pripravo. Rezultati, vzorčenj na obeh vodnih virih, izkazujejo prisotnost fekalnega 
onesnaženja (E.coli, koliformne bakterije, enterokoki). 
 
Celotno letno poročilo za leto 2019, ki ga je pripravil pooblaščeni izvajalec  notranjega nadzora, 
je objavljeno na spletni strani http://www.jkpg.si/ pod rubriko Kakovost pitne vode, kjer lahko 
najdete tudi podatke, s katerega vodovodnega sistema v našem upravljanju se oskrbuje 
posamezno naselje. 
 
Poleg tega so na tem spletnem mestu dosegljiva: 
Navodila o prekuhavanju vode, Priporočila za uporabo vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja 
vode, Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja in 
Navodila za dezinfekcijo vodovodnega omrežja. 
 
Grosuplje, januar 2020   Javno komunalno podjetje Grosuplje  

Rezultati notranjega nadzora nad kakovostjo pitne vode pri uporabnikih v letu 2019

VODOVODNI
SISTEM

količina 
distribuirane vode

[m3] št. vzorcev % ustreznih
št. 

neustreznih
vzrok

neustreznosti št. vzorcev % ustreznih
št. 

neustreznih
vzrok

neustreznosti

ukrep
prekuhavanja

[dni]

Grosuplje 836.443 25 100 0 - 6 100 0 - 0
Šmarje Sap 99.431 13 100 0 - 6 100 0 - 0
Žalna 16.757 7 100 0 - 5 100 0 - 0
Velike Lipljene 18.394 6 83 1 v hišni inštalaciji 5 100 0 - 0
Sevnik 17.428 7 100 0 - 4 75 1 zaradi prevezave vodovodnih sistemov 0
Legenda:

EC - E. coli - pokazatelj fekalnega onesnaženja,  CP - clostridium perfringens vključno s sporami je zanesljiv pokazatelj fekalnega onesnaženja, v pitni vodi ni dopustna

KB - koliformne bakterije so pokazatelj stoječe vode (mrtvi rokavi na omrežju ali hišnega vodovodnega omrežja), v pitni vodi niso dopustne

SK22 - št. kolonij pri 22°C je pokazatelj učinkovitosti postopka priprave vode in kaže na možnost razmnoževanja bakterij v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature, mejna vrednost < 100/ml.

SK37- št. kolonij pri 37°C je pokazatelj učinkovitosti postopka priprave vode in kaže na možnost razmnoževanja bakterij v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature, mejna vrednost < 100/ml.

EN - enterokoki - v odsotnosti drugih bakterij pokazatelj starejšega fekalnega onesnaženja

MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO-KEMIJSKE ANALIZE

Javno komunalno podjetje Grosuplje obvešča občane občine Grosuplje, da bo v spomladanskem času odvažalo  nevarne 
odpadke iz gospodinjstev po naslednjem vrstnem redu: 

Plan zbiranja nevarnih odpadkov:

DATUM NASELJE ZBIRNO MESTO ČAS ZBIRANJA

torek 17.03.2020 Mala Ilova Gora
Račna 
Veliko Mlačevo
Polica

Pri igrišču pred vasjo
Parkirišče za kulturnim domom
Parkirišče pred gasilskim domom
Parkirišče pred družbenim domom

14.30 - 15.00 h
15.30 - 16.00 h
16.30 - 17.00 h
17.30 - 18.30 h

sreda 18.03.2020 Škocjan
Mala vas pri Gr.
Spodnja Slivnica
Žalna

Parkirišče pri družbenem domu
Parkirišče za družbenim domom
Parkirišče pred kulturnim domom
Parkirišče pred trgovino

14.30 - 15.00 h
15.30 - 16.30 h
17.00 - 17.30 h
18.00 - 18.30 h

četrtek 19.03.2020 Šmarje - Sap
Sončni dvori
Grosuplje

Parkirišče pri gasilskem domu
Pred kotlovnico
Parkirišče pri sodišču

15.00 -  16.00 h
16.30 - 17.00 h
17.30 - 18.30 h

Med nevarne odpadke spadajo 
topila, kisline, barve, laki, olje in 
maščobe, detergenti, zdravila, 
baterije, akumulatorji, fluore-
scentne cevi in drugi živosrebr-
ni odpadki, prazne tlačne poso-
de, fotokemikalije, pesticidi in 
tudi majhna odpadna električ-
na in elektronska oprema zuna-
nje dimenzije do 25 cm.

Javno komunalno podjetje 
Grosuplje  
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Biološki odpadki

Jožefa Bregar je v Domu Grosuplje praznovala 100. rojstni dan

Kaj sodi med biološke odpadke?

VRTNI BIOLOŠKI ODPADKI:
Odpadno vejevje
Trava, listje
Stara zemlja lončnic
Rože
Stelja malih rastlinojedih živali
Plevel
Gnilo sadje
Ohlajen lesni pepel

KUHINJSKI BIOLOŠKI ODPADKI:
Zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst
Pokvarjeni prehrambeni izdelki (brez embalaže)
Jajčne lupine
Kavna usedlina
Kuhani ostanki hrane
Papirnati robčki
Moker časopisni papir
Ostanki mesa in kosti ne sodijo med biološke odpadke.
Manjše količine odložite v črn zabojnik med preostanek 

odpadkov.

Kam z biološkimi odpadki iz kuhinje in vrta?

Lahko jih odvržete v zelen zabojnik za biološke 
odpadke ali pa si izdelate lasten hišni kompost. 
Pomembno je, da bioloških odpadkov ne od-
lagate v plastičnih vrečkah. Odložite jih v bio-
razgradljivih ali papirnatih vrečkah.

V Javnem komunalnem podjetju Grosuplje 
smo v lanskem letu izvedli sortirne analize me-
šanih komunalnih odpadkov. Iz njih je razvidno, 

da so bili biološki odpadki v ob-
čini Grosuplje prisotni v 47,53 %, 
kar je izredno velik delež, glede 
na to, da v črni zabojnih nika-
kor ne sodijo.

Pri vizualnem pregledu od-
padkov ugotavljamo, da se bi-
ološki odpadki pojavljajo tudi 
med mešano embalažo. Bodite 
pozorni, da ostanke hrane od-
stranite iz embalaže in odpad-
ke pravilno ločite.

Želimo si, da bi se delež ločeno zbranih bioloških odpadkov 
povečal. Vse tiste, ki imate možnost lastnega kompostiranja, 
vabimo k izdelavi domačega komposta, ki je odlično naravno 
gnojilo za vrtove, cvetne gredice in zelenice.

Vsi, ki nimate možnosti kompostiranja v hišnem kompostni-
ku, lahko zabojnik za biološke odpadke brezplačno prevzame-
te od ponedeljka do petka, med 8.00 in 13.00 uro v prostorih 
Javnega komunalnega podjetja Grousplje oz. izpolnite obrazec 
za prevzem/dostavo zabojnika na spletni strani našega podje-
tja. Povprečni mesečni strošek odvoza bioloških odpadkov v 
EUR z DDV-jem je odvisen od veliksoti zabojnika:

Velikost posode [liter] Mesečni strošek [EUR]

120 8,28

240 16,56

Prepričani smo, da skupaj zmoremo delovati družbi in oko-
lju prijazno!

Anita Zore, JKPG

V petek, 14. 2. 2020, je bilo v Domu 
starejših občanov Grosuplje zelo veselo. 
Praznovali smo namreč 100. rojstni dan 
gospe Jožefe Bregar. Direktorica Doma 
starejših občanov Grosuplje mag. Marta 
Gašparovič je slavljenki izročila šopek ter 
ji zaželela veliko zdravja in dobrega po-
čutja. Praznovanje sta s svojim obiskom 
polepšala tudi župan Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic in predsednica Krajevne 
skupnosti Veliki Gaber Štefanija Gliha. Za 
prijetno vzdušje je poskrbel pevski zbor 
Zagriški fantje. V nadaljevanju druženja 
smo se posladkali s torto in nazdravili 
stoletnici.

Gospa Jožefa se je rodila v majhni 
vasici Škoflje pri Radohovi vasi, v župniji 

Šentvid pri Stični, kmečkim staršem Ma-
riji in Jožetu Čebular kot četrti otrok od 
sedmih. Njeno otroštvo je bilo skromno, 
a obenem lepo. V šolo in k maši so hodili 
v Šentvid pri Stični. Leta 1952 se je po-
ročila z Janezom Bregarjem v Stehanjo 
vas na veliko kmetijo h Koprivčevim. V 
zakonu se jima je rodilo šest otrok. Jože-
fa je pridelke s kmetije prodajala tudi na 
tržnici v Ljubljani. Iz Ljubljane se nikoli 
ni vračala praznih rok, vedno je prinesla 
kaj za svoje otroke. Pozimi, ko je bilo več 
časa, je izvezla tudi nekaj prtov in prtičk-
ov. Njeno prevozno sredstvo je bilo kolo.

4. junija 2007 se je preselila v Dom 
starejših občanov Grosuplje. Zaposleni 
in sostanovalci jo poznamo po vedno 
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lepo urejeni zunanjosti, po toplem na-
smehu, po obiskih pevskih prireditev in 
maš. Vedno se je trudila za svoje zdravje; 
hodila je na telovadbo, veliko se je spre-
hajala okrog Doma in rada se je udeležila 
izletov. Zelo je uživala v svoji sobi. Veli-
ko je brala in urejala rože na balkonu. 
Še dandanes rada posluša lepo petje ter 
pridno obiskuje maše. Ko smo jo spraše-
vali, kaj jo razveseljuje, je odgovorila, da 
pametno življenje, brez afnarij.

V našem Domu je kar nekaj stanoval-
cev, ki štejejo preko 95 let in se že zelo 
veselimo naslednjih praznovanj.

Delovna terapija

OBMOČNO ZDRUŽENJE GROSUPLJE

vabi na KRVODAJALSKO  AKCIJO
V TOREK, 14. 4. 2020,  OD 7. DO 13. URE, V SREDNJI ŠOLI JOSIPA JURČIČA V IVANČNI GORICI;

V SREDO, 15. 4. 2020, OD 7. DO 12. URE, V OSNOVNI ŠOLI DOBREPOLJE, VIDEM-DOBREPOLJE;  
V ČETRTEK, 16. 4. 2020,  OD 7. DO 13. URE, V  DRUŽBENEM DOMU GROSUPLJE.

S seboj prinesite osebni dokument s fotografijo.

SKUPAJ REŠUJMO ŽIVLJENJA!
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Babice in dedki s »Čebelicami« v gozd

Kulturni dan s pridihom domoljubja na OŠ Šmarje - Sap

Tako dolgo so se vlekli dnevi, pa sem 
le dočakala 24. januar 2020.

Na ta dan smo bili dedki in babice po-
vabljeni v vrtec Rožle.

Zbrali smo se na igrišču. Kmalu pa so 
pričeli prihajati iz vrtca otroci skupine 
»Čebelic« z rumenimi ruticami okrog 
vratu ter z vzgojiteljicama Stanko in Kar-
men.

Za uvodni pozdrav smo se vsi skupaj 
pozdravili in v krogu zapeli pesem »Do-
bro jutro, dober dan«. Nato smo se od-
pravili po poti mimo potoka, mimo voja-
šnice v Grosupljem proti gozdu.

Otroci so nam pokazali, kako vstopijo 
v gozd. Vprašali so  »Ali smemo vstopiti, 
prosim?«

Po poslušanju zvokov smo čez nekaj 
časa smeli vstopiti.

Otroci so ustvarjali kup iz vej, sesta-
vljali sonce, se lovili in skrivali okrog 

dreves, spraševali in še mnogo mnogo 
drugih stvari. Ves čas smo se tudi dedki 
in babice igrali z njimi, se pogovarjali in 

seveda tudi fotografirali. S pesmico smo 
se poslovili od gozda.

Pot nas je vodila nazaj v vrtec Rožle.
Na cilju pohoda, tj. igrišču, smo dobili 

srčke, ki so nam jih pobarvali naši vnuki. 
Posladkali smo se še s keksi in toplim ča-
jem, ki sta nam jih ponudili prijazni vzgo-
jiteljici. Nato smo se še malo poigrali na 
igrišču.

Poslovili smo se, ker je otroke čakalo v 
vrtcu slastno kosilo. 

Dedki in babice pa smo izrazili željo, 
da bi šli še kdaj skupaj na pohod.

Zame je bil nepopisno lep in nepo-
zaben dan, kot presenečenje, ki sem ga 
naredila svojemu vnuku.

Hvala Stanki in Karmen ter vsem »Če-
belicam« za prečudovito skupno doži-
vetje.

Ljudmila Zidar

Kulturni praznik smo v OŠ Šmarje - 
Sap praznovali s prav posebnim gostom. 
Medse smo povabili Marcosa Finka, pri-
znanega  basbaritonista, izjemnega in-
terpreta samospevov ter predvsem člo-
veka, ki v vsaki besedi izžareva ljubezen 
do slovenstva in materinščine. 

Ko je v šolski avli zadonel njegov glas 
s Prešernovo pesmijo Luna sije, smo bili 
vsi očarani. Temu je sledil pogovor, v ka-
terem smo uživali učenci, zaposleni in 
bivši zaposleni, ki so ta dan preživeli v 
naši družbi.  

Seveda so o g. Finku učenci veliko 
izvedeli že med poukom, saj se nam je 
zdelo prav, da se na pogovor z njim pri-
pravijo. Pri pouku glasbe so ga spozna-
vali kot glasbenika, za skupni pogovor 
pa smo se odločili izpostaviti predvsem 
to njegovo navdihujoče dojemanje slo-
venstva, čeprav se je rodil v izseljeniški 
družini v Argentini. Zanimalo nas je, na 
kakšen način sta mu starša vcepila ljube-
zen do maternega jezika in zakaj se mu 
zdi pomembno, da človek spoštuje svoje 
poreklo. Želeli smo izvedeti kaj več o nje-
govem posebnem odnosu do slovenske 
ljudske pesmi, ki ga »povežejo z generaci-
jami prednikov«.

Tudi mlajši učenci so pripravili vpra-

šanja o tem, kako preživlja prosti čas, 
kdaj je spoznal svojo ženo, ali je že srečal 
Messija …

Med odgovori je zapel še eno ljudsko 
pesem in dve otroški, na koncu pa smo 
skupaj zapeli Jaz sem muzikant.

Njegovi odgovori so bili zelo zanimivi, 
predvsem o otroštvu v izseljeništvu. Mo-
ram priznati, da nas je na nek poseben 
način prevzel. Čeprav je prepeval že po 
mnogih svetovnih odrih, smo ga na na-
šem majhnem šolskem odru začutili kot 

toplega, preprostega, srčnega in rado-
živega človeka, od  katerega bi se lahko 
učili narodne zavesti. Žal pa se tega ne 
da učiti, to je potrebno čutiti. Upamo si 
trditi, da smo njegovo ljubezen, s katero 
je govoril o slovenstvu, začutili vsi priso-
tni.  

Ura z g. Finkom je hitro minila in vsak 
izmed nas je bil bogatejši za eno izjemno 
izkušnjo več. 

Betka Jamnik
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Pustno rajanje v OŠ Šmarje - Sap

V Osnovni šoli Šmarje – Sap je na pu-
stni torek vedno zelo veselo. Že tretje 
leto zapored so izpeljali tradicionalno 
pustno rajanje, ki namesto klasičnega 
pouka zapolni celo torkovo dopoldne. 
Letošnji pust je bil v duhu divjega zaho-
da, saj so se tokrat odločili za skupinsko 
masko kavbojev in indijancev. Zjutraj so 
se maske zbrale po razredih, kjer so se 
uredile, predstavile druga drugi in se fo-
tografirale, potem je sledilo okrepčilo s 
pustnimi krofi, saj je bila potrebna ener-
gija za povorko po Šmarju – Sapu. Vsi od-
delki in zaposleni na šoli so se sprehodili 
po ulicah Šmarja – Sapa ter se pokazali in 
pomahali vsem domačinom. Še posebej 
so se obiska razveselili starejši občani, ki 
so jih obiskali učenci višjih razredov. Po 
povorki je sledil skupni ples na igrišču, ki 
je bil letošnje leto obarvan kavbojsko in 
indijansko. Koreografijo, ki so se je nau-
čili učenci od prvega do devetega razre-
da in vsi učitelji, so zaplesali na pesem 
Čukov Kavbojci in indijanci. Po skupnem 
plesu je sledilo še pustno rajanje v avli, 
popestreno z razrednimi plesnimi toč-
kami in izborom najlepših mask. Srečo 
in zadovoljno rajanje naših kavbojev in 
indijancev si lahko ogledate v priloženi 
galeriji fotografij.

Lara Lipnik
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Počastitev slovenskega kulturnega praznika na  
OŠ Brinje Grosuplje

Pustno rajanje na OŠ Brinje Grosuplje

Kultura je pomemben gradnik slo-
venske narodne identitete, zato je prav, 
da ji namenjamo pozornost, se je učimo 
in ne nazadnje vsak dan vsaj v nekem 
delčku živimo. Pa naj bo to skozi petje, 
ples, sliko, pisno ali govorno izražanje. 
Kot dokaz, da nam na Brinju kultura ve-
liko pomeni, je tudi prireditev, ki je 7. 2. 
2020 potekala v čast kulturnega prazni-
ka in je združila vsa prej omenjena po-
dročja. Ob tej priložnosti smo razpisali 
tudi šolski literarni natečaj, znotraj ka-
terega so učenci pesniško ustvarjali. V 
svojih izvirnih pesmih so lahko uporabili 
kakšen verz iz Prešernovih pesmi. Poseb-
no ustvarjalnost so dokazale tri učenke, 
ki so bile na prireditvi nagrajene, in sicer: 
Lučka Perme iz 4. b, Miša Mehle iz 7. a in 
Tinkara Repovž iz 7. b. »Obiskal« pa nas 
je celo Prešeren, ki nam je predal poseb-
no sporočilo: »Lepo slovenska beseda 
v pesmih poje! Sem vesel, da je naš rod 
in jezik obstal. Kot vsak človek sem imel 
tudi jaz napake, toda v pesmih je izraže-

no tisto najboljše, najlepše, kar sem vam 
lahko zapustil. Želim vam veliko ljube-
zni, veselja in prijateljstva – to je največ, 
kar lahko ima človek. Srečno Slovenija!« 
Učenci in delavci na OŠ Brinje Grosuplje 

se pridružujemo njegovi »poslanici«, ki 
naj velja vedno.

Novinarski krožek OŠ Brinje Grosuplje

Šola je šola, šala je šala … a pustni 
torek je pustni torek tudi v šoli! Se je že 
zjutraj videlo, da dan ne bo čisto šolski. 
V garderobi so se potikale divje mačke in 
ptice, kakšen zajček, čisto pravi gusarji, 
kar nekaj princesk in pogumnih vitezov, 
sem pa tja še kakšen pirat ali klovn, mal-
ce v strahu pred vojaki in policisti, čarov-
nicami in kavbojci … . Ja in iz garderobe 
so se pustne  maske preselile v razrede in 

popestrile pouk, povedale kdo so in od 
kod, prosile za krof ali dva, nekatere celo 
v tujih jezikih, povsem neznanih. Veselje 
pustnega rajanja je doseglo vrhunec v 
brinjskem odmoru. Po obveznem pu-
stnem krofu je v šolski avli sledil ples 
vseh. Samo na pustni torek je na brinjski 
osnovni šoli delovala obalna straža, pa 
čajne vrečke, ki celo pojejo! Razigranim 
maškaram iz razredov so se pridružili 

tudi delavci šole – neprepoznavni v pre-
oblekah od miške do slona! 

Lep torek je bil – nagajiv in razigran, 
mladosten in pomladni. Ja, uspešno so 
brinjske mašakr'ce pregnale zimo! Hude-
ga dela res niso imele, zato pa toliko več 
dobre volje učenci in zaposleni.

Kolektiv OŠ Brinje
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3 občine, 3 šole, 1 cilj

Zahvala Univerzi za tretje življenjsko obdobje Grosuplje  

Čas, v katerem živimo, je poln hitrih sprememb, 
novih spoznanj na različnih področjih, lahko dosto-
pnih informacij ter izjemnega tehničnega napredka. 
Vse to nam nudi veliko novih priložnosti, hkrati pa nas 
prav tako opozarja na aktualne probleme, na katere 
ne smemo pozabiti. Okoljske teme postajajo vedno 
pomembnejše, saj se nas tičejo vseh. V kolikor uspe-
mo problemske teme raziskati znotraj šolskega doga-
janja in s povezovanjem med šolami in strokovnjaki, 
mislim, da smo na dobri poti, da otrokom omogočimo 
raziskovanje resničnih življenjskih situacij. 

Lanskoletna izkušnja s projektnim dnem, kjer smo 
z otroki raziskovali onesnažen zrak v okolici šole, je 

Slovenska univerza za tretje življenj-
sko obdobje vsako drugo leto posveča 
posebno pozornost znanju in kulturi za 
starejše na mednarodnem festivalu pod 
pokroviteljstvom Ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport. Danes je to 
največja mreža v izobraževanju odraslih, 
ki ustvarja možnosti za izobraževanje, 
učenje, delovanje in druženje starejših in 
na takih festivalih imamo priložnost, da 
se seznanjamo z dosežki izobraževanja, 
ustvarjanja in delovanja starejših. Uni-
verze si med seboj izmenjujejo izkušnje 
in ustvarjajo medsebojne povezave.

UTŽO Grosuplje je bila povabljena, 
da predstavi svoje delovanje in izsto-
pajoče projekte pod naslovom Podobe 
naše univerze - kako delujejo v kraju. Na 
predstavitvi smo izpostavili projekt Naše 
kapelice, saj je pred leti ob raziskovanju 
kapelic pod mentorstvom dr. Borisa Ku-

harja nastala obsežna in zanimiva knjiga.
Prešernov pohod iz Grosupljega na 

Kopanj za slovenski kulturni praznik se 
je že uveljavil v slovenskem prostoru. 
Pot je označena z ličnimi tablicami. Na 
Kopanju, kjer je nekaj let kot otrok bival 
France Prešeren, pa pohod zaključimo s 
proslavo. Slavnostni nagovor ima vsako 
leto drug član naše univerze, kar je tudi 
posebnost tega pohoda.

Projekt Znaš – nauči drugega je spre-
jela Osnovna šola Brinje. Mentorji pro-
stovoljci pomagajo pri učenju osnovno-
šolcem, ki imajo težave pri matematiki, 
fiziki, kemiji, angleščini in predvsem slo-
venščini, saj so to pretežno učenci, ki so 
prišli iz tujine in tudi v domačem okolju 
slovenščine ne govorijo. 

Naša članica Katja Bricelj je napisala 
dve pravljici, njena učenka likovne vzgo-
je pa je narisala ilustracije. Podpiramo 

medgeneracijsko sodelovanje, zato smo 
pomagali pri izdaji knjižice.

Ivo Puhar je slikovno oblikoval pred-
stavitev na računalniku, o delu prosto-
voljcev je poročal Tone Pelko, o ostalih 
projektih pa predsednica UTŽO Grosu-
plje Andreja Smolič.

UTŽO Grosuplje ima v svojih vrstah 
marljive in sposobne člane, zato imamo 
vedno kaj posebnega pokazati. Sloven-
ska univerza za tretje življenjsko obdo-
bje nam je poslala posebno zahvalo za 
izjemen prispevek na mednarodnem 
festivalu.

Marija Samec

letos prerasla v sodelovanje med tremi šolami, in sicer med OŠ Brinje 
Grosuplje, OŠ Škofljica in OŠ Prule. Vse tri sosednje občine povezujejo 
mnoge stvari in tudi vse tri šole imamo veliko skupnega. Glavni cilj tokra-
tnega povezovanja šol pa je bil, da se sami pri sebi začnemo spraševati, 
kaj lahko vsak posameznik naredi za zmanjšanje onesnaženega zraka. 

Vseh treh popoldanskih delavnic se je udeležilo več kot 80 otrok, ki so 
pokazali ogromno svojega znanja o naravoslovju. Skozi različne dejav-
nosti so sooblikovali potek predavanja o onesnaženem zraku, spoznali 
pojem »črni ogljik«, se preizkusili v rokovanju z napravo za merjenje tr-
dnih delcev v ozračju in se za 14 dni prelevili v čisto prave raziskovalce, 
ki so spremljali in onesnaženost zraka v okolici šol. 

Zahvala za pomoč pri izvedbi delavnic gre vsem sodelujočim učite-
ljem, predvsem pa ravnatelju Romanu Brunšku in ravnateljici Maji Me-
hle, ki sta idejo o sodelovanju takoj podprla. Mislim, da je pomembno, 
da v šolski prostor povabimo strokovnjake, ki so svoje znanje in izkušnje 
pripravljeni deliti z otroki in jih tako navduševati za raziskovanje. Velika 
zahvala za podporo in možnost izvedbe delavnic gre podjetju Aerosol 
d.o.o. in seveda dr. Martinu Riglerju.

Matija Martinec, OŠ Brinje Grosuplje



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Marec 2020 43Kultura

Deset let Kulturnega društva sv. Mihaela Grosuplje

20. decembra 2019 je Kulturno dru-
štvo sv. Mihaela Grosuplje praznovalo 
10-letnico ustanovitve in delovanja. In 
v teh 10 letih so njegovi člani ustvarili in 
pokazali veliko zgodb in spominov. 

Pred enajstimi leti so člani takratne 
gledališke skupine, imenovane Gleda-

lišče sv. Mihaela Grosuplje, ugotovili, 
da njihovo ljubiteljsko delovanje ni več 
mogoče samo na gledališkem področju, 
saj so opazili, da imamo občani Grosu-
pljega različne talente in darove. Zato so 
se odločili, da bodo ustanovili kulturno 
društvo, ki bo omogočilo, da vsak lahko 

razvije in pokaže svoje talente in darove 
v različnih skupinah oziroma sekcijah - 
gledališki, literarni, folklorni, zborovski, 
instrumentalni. In tako so na ustanovni 
seji, ki je bila v nedeljo, 20. decembra 
2009, sprejeli statut društva in izvolili 
organe Kulturnega društva sv. Mihaela 

Tamburaška maša, 25. 12. 2018

Kekec, 16. 12. 2012 Ustanovitev Brevisa, 19. 6. 2016

Folklorni večer, 11. 5. 2018Moje pesmi, moje sanje,14. 3. 2015
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Lepote in vrednote treh dolin – občinska proslava za kulturni 
praznik

V dvorani Mestne knjižnice Grosuplje 
so nam ob slovenskem kulturnem pra-
zniku, že 6. februarja, predstavili knjigo 
Lepote in vrednote treh dolin, ki je že 10. 
publikacija iz Domoznanske zbirke Me-
stne knjižnice Grosuplje, ki jo podpirajo 
tri občine: Grosuplje, Ivančna Gorica in 
Dobrepolje. Lepo je praznovati kulturni 
praznik z novo knjigo.

»Jubilejna knjiga je »domoznansko 
popotovanje«, ki pričuje o lepotah zna-
čilnih in atraktivnih naravnih danosti na-
šega področja, odstrinja zavese pozabe z 
vznemirljivih ljudskih zgodb in opozarja 
na naše vidnejše živeče kulturne ustvar-
jalce in njihova dela,« je zapisal v uvodu 
knjige urednik zbirke dr. Mihael Glavan.

Zdravljico na začetku, kot se za občin-
sko proslavo ob državnem prazniku spo-
dobi, in še nekaj pesmi ob koncu večera 
je zapel ŽePZ Nasmeh.

Na »popotovanje« po nekoč veliki 
skupni občini, danes razdeljeni na tri 

dele, smo se podali z avtorjem knjige, 
novinarjem, pesnikom in pisateljem 
Željkom Kozincem, redaktorico knjige 
Bogi Pretnar in moderatorjem pogovora 

Rudijem Podržajem.
Željko Kozinc je v Grosupljem živel v 

letih 1988/1996. Ko je šel v penzijo,  je 
napisal več potopisnih knjig. Počaščen 

Grosuplje. 
V teh desetih letih je vsak član Kul-

turnega društva sv. Mihaela Grosuplje s 
svojimi talenti, darovi in prostim časom 
prispeval k uspehu predstav in nastopov 
svoje skupine tako v domači občini kot 
tudi v krajih po Sloveniji in izven meja, 
pa naj bo to umetniški vodja skupine, 
režiser, učitelj folklornih plesov, scena-
rist, glavni igralec, igralka, glavni vokal, 
plesalec, dirigent, zborovodja, igralec, 
pevec, inštrumentalist, tamburaš, bra-
lec, pripovedovalec, pa vse do lučkarja, 
šepetalca, skrbnika za zvok, prevajalca, 

promotorja itd. Vseh 150 članov, ki so 
in še delujejo, je v teh 10 letih pokazalo 
svojemu občinstvu, poslušalcem, gledal-
cem, da je možno kulturo, krščanstvo, 
slovenstvo izraziti z mnogimi različnimi 
potmi ter z medgeneracijskim sodelova-
njem. 

Ker smo vsi ponosni na teh 10 let 
delovanja Kulturnega društva sv. Miha-
ela Grosuplje, za vas pripravljamo prav 
posebno kulturno prireditev, na kateri 
bodo sodelovale vse skupine KD sv. Mi-
haela Grosuplja. Vabilo sledi kmalu!

Če te zanima delo v našem društvu, 

se včlani in pojdi skupaj z nami v 20. leta 
Kulturnega društva sv. Mihaela Grosu-
plje.

Milena Nagelj

Moderator Rudi Podržaj in avtor knjige Željko Kozinc
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je bil, da sta ga urednik zbirke dr. Miha-
el Glavan in direktorica knjižnice Roža 
Kek povabila, da popiše naše tri občine, 
ki jih je že dobro poznal. Ker je v naših 
krajih veliko lepot, se je avtor v pogovo-
ru ustavil le ob nekaterih: Magdalenski 
gori in Šmarju – Sapu, Lučah in Lučkem 
polju in Taboru Cerovo. Naslovnico knji-
ge krasi podoba travnatih teras z okolice 
vasi Vino.

Bogi Pretnar je prispevala v knjigo po-
leg redakcijskega dela tudi zapis o pre-
hrani. Raziskala je posebnosti dolenjske 
kuhinje, po njenem mnenju izstopajo 
predvsem štruklji: jajčni, pečeni, fižolovi 
štruklji. Spomnila se je dr. Borisa Kuharja, 
ki je napisal celo knjigo o štrukljih.

Knjiga Lepote in vrednote treh dolin 
je zanimivo branje. Čutiti je avtorjevo 
naklonjenost krajem, ki jih opisuje, ob-
čudujemo pa lahko tudi njegovo obširno 
splošno znanje. 

Večer je povezovala knjižničarka Ja-
smina Mersel Šušteršič, odlomke iz knji-
ge pa so brali člani recitacijske skupine 

Ivo Puhar, Marija Samec in Franci Zorko. 
Župan Občine Grosuplje se prireditve 
zaradi drugih obveznosti ni mogel ude-
ležiti. Številni poslušalci so se še dolgo 
zadržali v pogovoru z avtorjem. 

Knjigo si lahko izposodite, ker pa je 
lepo in uporabno darilo, jo lahko tudi ku-
pite v Mestni knjižnici Grosuplje. 

Marija Samec

Šmarski učenci na koncertih

V januarju sta se v enoti Šmarje – Sap 
Glasbene šole Emil Adamič  zvrstila kar 
dva koncerta. Prvi koncert že tradicio-
nalno povezuje različne glasbene šole in 
ustanove. Tako so v soorganizaciji z OŠ 
Šmarje – Sap v goste povabili še učence 
iz Konzervatorija za glasbo in balet Lju-
bljana ter učence iz Ateljeja Tartini. Sku-
paj so oblikovali koncert na zavidljivo 
visoki ravni. Tovrstno povezovanje krepi 

zavest, da je glasba odličen način sreča-
nja in druženja, kar so po koncertu potr-
dili tudi zadovoljni in veseli obrazi tako 
nastopajočih kot obiskovalcev.

Že nekaj tednov kasneje so se na pol-
letnem nastopu predstavili še vsi učenci 
enote Šmarje – Sap. Žal težko rečemo 
vsi, saj je bolezen dodobra zdesetkala 
nastopajoče. Vseeno je koncert minil v 
zelo prijetnem vzdušju. Zagotovo tudi 
zaradi zanimivih podrobnosti o že skoraj 
pozabljenih slovenskih običajih okrog 

novega leta, kot sta preja in koline, ki so 
bile vpete v koncert. Poleg solističnih na-
stopov so se predstavili tudi posamezni 
komorni sestavi, med katerimi je Kvartet 
klarinetov postal že stalnica.

Kdor je zamudil omenjena koncerta, 
je lahko brez skrbi, saj bodo kmalu že 
novi nastopi in nove priložnosti polepša-
ti večer z glasbo.

Janez Dolinar

Ženski pevski zbor Nasmeh
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Koncert Glasbene šole Grosuplje ob slovenskem kulturnem 
prazniku

14. Prešernov pohod na Kopanj 8. februarja 2020

Glasbena šola Grosuplje je v ponedeljek, 3. februarja 2020, v 
dvorani Mestne knjižnice Grosuplje organizirala koncert učen-
cev ob slovenskem kulturnem prazniku. Na začetku koncerta 
je Polona Kopač Trontelj prebrala čudovito Prešernovo pesem 
Orglar. Na koncertu so bile že tradicionalno izvedene skladbe 
samo slovenskih skladateljev, ker s tem spodbujamo mlade ge-
neracije glasbenikov k ohranjanju slovenske kulturne dedišči-
ne. Učenci GŠ Grosuplje so izvedli skladbe Benjamina Ipavca, 
Leona Pfeiferja, Franja Serafina Vilharja, Blaža Puciharja, Mirce 
Sancin, Pavla Mihelčiča, Marjana Kozine in Tineta Beca. Na kon-
certu so nastopili: pevci Žiga Štrus, Manca Hočevar, Ana Hribar 
in Katarina Zorec, violinistki Julija Vovk in Brina Šket, flavtist-
ki Tina Kastelic in Neja Hočevar ter pianisti Matic Anžič, Neja 
Vidov in Lana Knez. Njihovo umetniško izvedbo so s klavirsko 
spremljavo izpopolnile Darja Brcar, Evelin Legovič, Eva Sotel-
šek in Lovorka Nemeš Dular. Točke so odlično pripravile učite-
ljice Irena Vidic, Polona Kopač Trontelj, Polona Udovič, Helena 
Potočnik, Evelin Legovič in Lovorka Nemeš Dular. Hvala vsem 
za lep večer!

Helena Potočnik, foto: H. Potočnik

Na slovenski kulturni praznik, na dan 
smrti našega pesnika Franceta Prešerna, 
8. februarja, smo se pohodniki Univer-
ze za tretje življenjsko obdobje že štiri-
najstič podali na pot iz Grosupljega na 
Kopanj, kjer smo se prazniku poklonili 
s proslavo. Pred Kulturnim domom, na 
startu pohoda v Grosupljem, je v čast 
prazniku z Zdravljico nastopil MePZ Zgo-
dnja danica, ki ga vodi Danica Kutnar. 

Letos je bilo več kot dvesto petdeset 
pohodnikov, domačinov in od drugod. 

Z avtobusi so prišli iz Maribora, Litije, 
Trebnjega, prišli pa so tudi naši prijatelji 
pohodniki iz Ivančne Gorice. Lepo je bilo 
videti kolono, ki se je vila po poti med 
polji, se povzpela na Spodnjo Slivnico in 
nadaljevala pot skozi Predole v Račno in 
nato na Kopanj.

Že vsa leta nas prijazno sprejme v to-
plo ogreto cerkev domači župnik, častni 
kanonik Janez Kebe in nas tudi nagovori 
z vsako leto drugi Prešernovi pesmi na-
menjeno razlago.  

MePZ U3, Univerze za tretje življenj-

sko obdobje Grosuplje, ki ga vodita 
zborovodkinja Gabrijela Cedilnik in ko-
repetitor ter instrumentalist na klaviatu-
rah Primož Cedilnik, je zapel Prešernovo 
Zdravljico in Johannesa Schweitzerja 
Sancta Maria.

K prazničnemu nagovoru smo letos 
povabili članico naše univerze Katjo Bri-
celj. Svoj govor je zasnovala tako, da je 
vanj vstavila 3 Prešernove pesmi, ki so jih 
recitirali Rozi Fortuna, Ivo Puhar in Franci 
Zorko.

Pesem Od železne ceste sta zapela al-
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tistka Mira Anžlovar in tenorist Tone Za-
lar. Na klaviaturah ju je spremljal Primož 
Cedilnik.

Na koncu smo se zahvalili vsem, ki 
so pomagali, da je pohod z zaključno 
proslavo uspel, predvsem pa Univerzi 
za tretje življenjsko obdobje Grosuplje, 
vodji Andreji Smolič in pomočnici Dori 
Adamič za organizacijo pohoda in prire-
ditve ter Branetu Petroviču, ki vsako leto 
posname pohod in proslavo ter ju objavi 
na svojem Youtube kanalu branepet.

Za odhodnjo je MePZ U3 zapel še pe-
sem Angeli živijo. Naj tudi nas vse dni v 
življenju spremljajo in nas varujejo. 

Marija Samec
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Prešerno Prešernu v spomin

Četrtek, 13. februar, Mestna knjižnica 
Grosuplje. 

V počastitev kulturnega praznika smo 
člani Literarne skupine KD sv. Mihaela 
Grosuplje v sodelovanju z Mestno knji-
žnico Grosuplje pripravili večer  prešerne 
Prešernove poezije. 

V program smo vključili tisti del nje-
gove poezije, ki smo ga lahko označili 
za prešerno Prešernovo poezijo. Iz teh 
njegovih verzov čutimo nekoliko manj 
obupa in težkih trenutkov, ki so tako 
značilni za njegovo poezijo, vendar tudi 
iz njih spregovori ljubezenska tematika. 
Ljubezen, izpovedana na drugačen, igriv 
in včasih celo nagajiv  način.

Ker pa je Prešeren preživel nekaj zgo-
dnjega otroštva v naših krajih, na Kopa-
nju, pri starem stricu Jožefu, duhovniku, 
smo izbrali  tudi nekaj kratkih odlomkov, 
iz romana Antona Slodnjaka Neiztroh-

njeno srce, ki opisujejo njegovo rano 
mladost.

Interpretacije Prešernove poezije so 

popestrili mladi glasbeniki: Hana, Iva, 
Maja in Pavlina.

Prešernov  dogodek je zaključila sed-
mošolka iz OŠ Brinje Grosuplje Tinkara 
Repovž, ki je s  pesmijo o Prešernu zma-
gala na šolskem Prešernovem pesni-
škem natečaju.

Naj zapis zaključim z informacijo, da 
smo s tem dogodkom pričeli tudi s pra-
znovanji 10. obletnice delovanja KD sv. 
Mihaela Grosuplje.

V petek, 28. februarja zvečer, pa smo 
dogodek pripravili tudi v Domu starejših 
občanov Grosuplje in tako prešerno za-
ključili mesec februar, mesec kulture.

Alenka Adamič
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Noč in sanje – 3. koncert iz ciklusa Barve glasbe in besede

Pustno rajanje na Spodnji Slivnici

V čitalnici Mestne knjižnice Grosuplje 
smo 2. marca 2020 prisluhnili koncer-
tu klasične glasbe iz 7. sezone ciklusov 
Barve glasbe in besede. Naslovili smo ga 
Noč in sanje, tak je bil tudi naslov enega 
od treh samospevov Franza Schubeta, ki 
jih je zapela naša odlična mezzosopra-
nistka Nuška Drašček Rojko. Ko je njen 
glas zaplaval proti stropu knjižnične či-
talnice, so poslušalci onemeli, potem pa 
so ji stoje zaploskali.

Glasbeniki so za ta večer izbrali same 
poslušljive skladbe. Prva je bila posve-
čena 160. obletnici rojstva slovenskega 
skladatelja Huga Wolfa. Najbolj znana 
skladba večera je bila Mozartova Mala 
nočna glasba, najbolj zanimiva pa Bo-
ccherinijeva Nočna glasba z ulic Madri-
da, ki so ji glasbeniki dodali še scenske 
dodatke. 

Zvok M.ARS kvarteta, ki ga sestavlja-
jo Mojca Menoni Sikur - 1. violina, Jerica 
Kozole - 2. violina, Mateja Ratajc - viola 
in Martin Sikur - violončelo, je oboga-
til še violončelist Jošt Kosmač. V zadnji 
skladbi so na violine in violončelo igrali 
kot na kitare, se selili po prostoru, kot 
odmev igrali nadstropje višje. Tako di-
namičnemu koncertu smo v tej dvorani 

prisluhnili prvič.
Izbrana besedila slovenskih pesni-

kov na temo noči in sanj ter molitve so 
brali člani Mestne knjižnice Grosuplje in 
Univerze za tretje življenjsko obdobje 
Grosuplje: Katja Bricelj, Rozi Fortuna, Ivo 
Puhar, Marija Samec in Franci Zorko ter 
Slavko Zaviršek.

Več kot 80 poslušalcev, prišli so tudi 
iz Ljubljane, je prisluhnilo izjemnim glas-

benikom, ki že sedmo sezono razveselju-
jejo grosupeljske ljubitelje klasične glas-
be. Glasbeniki so zato zveste poslušalce 
nagradili še z dodatkom, Nuška Drašček 
je z njimi zapela samospev Richarda 
Straussa Jutri na besedilo Johna Henryja 
Mackayja.

Marija Samec, foto: Vera Puhar

Na Spodnji Slivnici je pustni čas ti-
sti čas, ki združi tako mlade kot stare. 
Kulturno društvo Spodnja Slivnica je za 
otroke organiziralo ustvarjalne delavni-
ce in nepozabno pustno rajanje. 

Na ustvarjalnih delavnicah so otroci 
izdelovali velikanske ameriške pustne 
krofe in velike pustne maske. Z izdelki 

smo okrasili središče vasi. Otroci so bili 
navdušeni, ko so skozi vas nosili svo-
je izdelke in sodelovali pri obešanju in 
krasitvi. Z lastnimi izdelki so okrasili tudi 

dvorano, v kateri je potekalo pustno ra-
janje. KD Spodnja Slivnica je namreč za 
vse vaške otroke organiziralo rajanje 
v Domu krajanov na Spodnji Slivnici. 
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Otroci so bili navdušeni nad figurami iz 
balonov, ki so nastajali izpod spretnih 
rok Stanke Bavdek. Za poslikavo obraza 
je poskrbela Barbara Bavdek in otroke 
razveselila z ustvarjalnostjo in risarskim 

talentom. Sama sem poskrbela za ani-
macijo dogodka in otroke zabavala s 
plesom in igrami.  Najbolj izvirne pustne 
maske so bile nagrajene s simboličnimi 
nagradami.

Že nestrpno čakamo in se veselimo 
pustovanja v naslednjem letu, ko bomo 
izdelovali nove pustne izdelke in prega-
njali zimo.

Maruša Trofenik

Ali ste že slišali za GIG Coworking? Ali pa za koncept so-dela? 
Ne? Nič hudega …

So-delo je sodoben način dela, ki po-
sameznikom in predvsem manjšim or-
ganizacijam omogoča, da si občasno ali 
stalno delijo prostor za so-delo z drugimi 
ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog. 
Vključite se lahko iz različnih razlogov; če 
potrebujete zgolj prostor za delo; če ste 
naveličani dela od doma; če ste željni so-
cializacije in si želite podpornega okolja. 

Ta mesec minevajo 3 leta od ustano-
vitve GIG Coworkinga, za katerim stoji 
društvo Grosupeljske inovativne glave. 
Do meseca marca se je skozi GIG Cowor-
king steklo že 19 posameznikov, ki so 
različno dolgo uživali koristi so-dela. 
Nekateri so potrebovali miren prostor za 
delo med šolskimi počitnicami, drugi so 
se vrnili za poletne mesece v Slovenijo, a 

so še vedno morali opravljati delo izven 
sedeža podjetja, tretji pa smo hoteli raz-
mejiti delo in dom, tako smo v GIG-u na-
šli večino rešitev za svoje težave. 

GIG Coworking se je z januarjem se-
lil v nove, večje in razkošnejše prostore, 
opremili smo se tudi s kuhinjsko nišo ter 
sejno sobo, ki bo dokončana do konca 
meseca marca. 

Pustni krofi in Grošev mesec žena

Februarja smo Groševci kljub pomanj-
kanju snega organizirali dva smučarska 
izleta, in sicer na Kanin in Katschberg 
(Kačjak), na katerih ni primanjkovalo 
dobre družbe in nepozabnih momen-
tov. Brez skrbi, če ste zamudili pretekle 
smučarske izlete, se v marcu obeta še 
eden, in sicer se bomo skupaj odpravili 
na smučišče Turracher Höhe! Obetajo 
se nam lepo vreme in urejene, idilične 
proge, zato vas z veseljem vabimo, da se 
nam pridružite!

Poleg smučarskih norčij pa smo se v 
februarju seveda posvetili tudi pustu. 25. 
februarja je skupina Groševcev po ob-
činah Grosuplje in Ivančna Gorica delila 
slastne pustne krofe. Izredno veseli pa 
smo bili, ko se je na drugi strani našega 
krofa pojavila kakšna lepa, izvirna pustna 
maškara.

Ker pa trenutno teče mesec žena, 
smo tudi letos poskrbeli, da bo marec 
poln presenečenj zanje. Začeli smo s 
petkom, 6. marcem, ko so člani ekipe 
po ulicah naših treh občin delili vrtnice 
za dan žena. Poleg tega praznika pa ima 
velik pomen tudi materinski dan, 25. ma-
rec. Odločili smo se, da nadaljujemo dol-
goletno tradicijo in tudi letos objavimo 
razpis za Groševe mamice in očke, ki je 
odprt od 8. do 22. marca. Gre za projekt, 
pri katerem želimo s finančnega vidika 
vsaj malo pomagati mladim študent-
skim družinam na začetku poti. Prisrčno 
vabljeni, da se prijavite na razpis!

Ob petkih pa seveda ne pozabite na 
zabavna druženja v prostorih našega 
kluba od 19. ure dalje. Vsak teden se 
dogaja nekaj novega, zato ne odlašaj z 
obiskom!

V nadaljevanju pa pripravljamo res 
zanimive projekte, o katerih vam več po-
drobnosti razkrijemo prav kmalu!

Več informacij o prihajajočih dogod-
kih lahko dobite na GROŠ-evih uradnih 
urah, ob ponedeljkih, sredah in petkih, 
od 18.00 do 20.00, na Industrijski 1g v 
Grosupljem, in ob četrtkih, od 17.00 do 

19.00, v Jakličevem domu v Dobrepolju, 
preko spleta na našem uradnem facebo-
ok profilu ali na spletni strani www.klub-
-gros.com.

Groševcu ni nikoli dolgčas!

Neža Androjna, ŠK GROŠ
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Vsak od članov ima zagotovljeno svo-
jo delovno površino v pisarni, ki jo deli še 
z enim ustvarjalcev/podjetnikom, hitri 
brezžični spletni dostop, uporabo tiskal-
nika, čaj in kavo ter prostor za sestanke.

GIG Coworking trenutno sestavlja 8 
ustvarjalcev/podjetnikov na področju 
oblikovanja, arhitekture, fotografije, in-
formacijskih tehnologij, prevajalstva in 
farmacije. 

Odprti smo za najrazličnejša sodelo-
vanja, tako smo se povezali tudi s Tiskar-
no Silveco, ki je v zadnjem času postala 
uradna hišna tiskarna. Prijazno in profe-
sionalno so poskrbeli za označevalne na-
lepke in table, za kar se jim toplo zahva-
ljujemo. 

Obiščite www.gigcoworking.si in 
www.silveco.si 

Ana Berišaj

Grosupeljska četa na zimovanju

Tudi letos smo grosupeljski skavti 
odšli na dolgo pričakovano zimovanje. 
Tokrat smo se odpravili daleč stran v 
skavtski okoljski center Kočevski Rog. 
Imeli smo se super, saj je bil program 
zelo pester in poln pustolovščin. Ven-
dar pa se je letošnje zimovanje nekoliko 
razlikovalo od preteklih. Obiskali so nas 
novinarji iz RTV Slovenija, katerim smo 
povedali nekaj o skavtih. Za nas je bila to 
povsem nova izkušnja, posledično pa je 

zaradi tega odpadel potep po vodih.
Ker je bila v času našega zimovanja 

tudi pustna sobota, smo prvi večer iz-
delali pustne maske in z njimi uprizorili 
skeč. Naslednji dan smo imeli različne 
delavnice. Izbirali smo lahko med kuhar-
sko, športno, zgradbarsko in ustvarjalno 
delavnico ter preživetjem v naravi. Po-
poldne smo naredili ogenj in si na njem 
spekli hrenovke in twist (skavtski kruh, 
narejen iz moke, vode in soli).

Naslednje jutro smo hitro spakirali 
svoje stvari in se vsi skupaj odpravili na 
pohod. Odšli smo na najvišji del Koče-
vskega Roga, ki meri 1099 m. Po vrnitvi 
nazaj nas je čakalo klasično skavtsko 
kosilo (makaroni s tuno in koruzo), nato 
pa je že prišel avtobus in končala se je še 
ena skavtska dogodivščina.

Skavtinji Neja in Marija
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Odbojkarice ATK Grosuplje v igri za naslov državnih prvakinj

Mesec januar je bil mesec, v katerem 
so v glavnem mirovala odbojkarska 
igrišča, na katerih so potekale tekme 
letošnjih državnih prvenstev. Pred nada-
ljevanjem prvenstva pa so v prvi članski 
ženski odbojkarski ekipi ATK Grosuplje 
svoje misli in pričakovanja usmerili v 
dosego cilja, ki so si ga zastavili pred za-
četkom tekmovalne sezone: uvrstitev v 
modro skupino šestih najboljših sloven-
skih ekip in si s tem tudi za naslednje tek-
movalno leto zagotoviti obstanek v 1. A 
državni odbojkarski ligi ter se v nadalje-
vanju prvenstva vključiti tudi v zaključne 
tekme za naslov letošnjih državnih prva-
kinj.

Če so si ekipe Nova KBM Branik, Calcit 
Volley, SIP Šempeter in GEN-I Volley, ki 
so zastopale barve ženske odbojke tudi v 
mednarodnih tekmovanjih in ki so po re-
zultatih in doseženih zmagah odstopale 
v tem prvenstvu, že vnaprej zagotovile 
osvojitev eno od prvih štirih mest v pr-
vem delu prvenstva, se je v drugem delu 
prvenstvene lestvice bil ogorčen boj 
med ATK Grosuplje, Ankaranom, Luko 
Koper in Formisom. V zaključku prvega 
dela prvenstva se je odločalo o tem, ka-
terima dvema ekipama od teh štirih se 
bo uspelo uvrstiti v modro skupino ter 

kateri dve ekipi bosta morali nadaljevati 
tekmovanje v zeleni skupini, v kateri se 
bo skupaj z dvema najboljšima ekipama 
iz 1.B državne lige odločalo o obstanku v 
1.A državni ligi.

Do zadnje tekme prvega dela držav-
nega prvenstva je bilo vse odprto in lah-
ko bi rekli, da se je vse srečno zaključilo 
po željah Grosupeljčank, ki jim je tako 
rekoč skozi »šivankino uho« uspel velik 
športni dosežek. Dosegle so cilj, ki so si 
ga zastavile na začetku sezone. Osvojile 
so 6. mesto, se uvrstile v modro skupino, 
si zagotovile obstanek v 1.A državni ligi, 
odprto pa imajo tudi možnost, da posku-
šajo osvojiti katero od medalj.

Mesecu februarju je bila forma igralk 
ATK Grosuplje na nivoju z začetka pr-
venstva. Tako so slavile zmago prit GEN-I 
Volley s 3:2, premagale so tudi Luko Ko-
per s 3:2, morale pa so priznati premoč 
vodilnima ekipama državnega prven-
stva, Nova KBM Branik in Calcit Volley, 
obe tekmi sta se končali s 3:0.

Če so po prvem delu prvenstva Gro-
supeljčanke končale na 6. mestu, jim je 
dobra igra v modri skupini zasluženo 
prinesla uvrstitev še stopničko višje, na 
5. mesto. Kot kaže razplet tekem v modri 
skupini, se bodo dekleta iz ATK Grosuplje 

v četrtfinalu za naslov državnih prvakinj 
pomerile z ekipo GEN -I Volley iz Nove 
Gorice, s katerimi so v letošnjem držav-
nem prvenstvu pomerile trikrat. Dvakrat 
so zmago slavile Grosupeljčanke, na eni 
tekmi pa so morale priznati premoč No-
vogoričankam.

V četrtfinalu imajo Grosupeljčanke 
realne možnosti, da lahko s prikazano 
igro v nadaljevanju prvenstva, kot so jo 
prikazale na zadnjih tekmah, resno in 
upravičeno razmišljajo o cilju, do kate-
rega so jim vrata na široko odprta. Da 
preskočijo prvo oviro in se uvrstijo v 
polfinale ženskega članskega državne-
ga  odbojkarskega prvenstva in si morda 
priigrajo tudi medaljo. Dekleta in trenerji 
si želijo glasnih vzpodbud s polnih tri-
bun Športne dvorane Brinje, kar bi bil še 
dodatni motiv za zgodovinski uspeh Od-
bojkarskega športnega društva Flip flop. 
In pravo športno in navijaško vzdušje v 
dvorani bi bila tudi najlepša nagrada 
in priznanje za ljubiteljsko delo, za vse 
dneve in ure, ki so jih igralke in trenerji 
preživeli na treningih in tekmah. Dose-
žen  izjemen uspeh prve članske ekipe v 
letošnjem državnem prvenstvu je lahko 
v ponos Grosupljemu.

Darko Pucelj
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Kako je hiša strašno prazna,
odkar tebe v njej več ni,
prej bila tako prijazna,
zdaj otožna se nam zdi.

ZAHVALA
V 85. letu starosti  
je 28. 1. 2020 odšla v
večnost k Bogu naša draga 
mama, sestra,
babica in prababica, teta, 
svakinja in tašča

ALBINA NUČIČ
iz Velikih Lipljen pri Turjaku.

Hvaležni smo naši mami za vsa leta sreče, za sto stvari. Hvaležni za 
vso ljubezen in za vse prečute noči. Vemo, da je vsak dan spremljala 
naše korake ter nas je s svojo nesebično ljubeznijo in vdano molitvijo 
varovala kot nevidni angel varuh do svojega zadnjega diha.
V težkih trenutkih zavedanja, da mame ni več, smo bili hvaležni za vse 
iskreno izrečene besede sožalja, za ganljiv govor ob njenem slovesu, 
za vso pomoč ter neme stiske rok in objeme.
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem za molitve, ustna in pisna sožalja, 
cvetje, sveče, svete maše in darove za cerkev.
Zahvaljujemo se tudi domačemu župniku, Janezu Selanu, za molitve 
in besede tolažbe ter pogrebni obred, pogrebnemu zavodu Zakrajšek, 
pevcem in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala vsem, ki ste zanjo karkoli dobrega storili, ji krajšali čas, se z njo 
veselili in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,

nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,

dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

ZAHVALA
ob izgubi  
naše drage žene in mame

ANGELE ŠVIGELJ
(1. 1. 1941–22. 2. 2020)

z Ljubljanske ceste 27, 1293 Šmarje - Sap.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, 
cvetje in sv. maše. Hvala gospodu župniku Bojanu Korošaku, 
pevcem in pogrebni službi za lepo opravljen pogrebni obred 
s sv. mašo. Hvala tudi patronažnima sestrama Andreji in Maji 
ter ostalemu zdravstvenemu osebju Zdravstvenega doma 
Grosuplje in Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči mož Franc in sinova Marjan in Damjan

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
                  (Simon Gregorčič)

Ni res, da si odšel, ker iz naših src nikoli 
ne boš. Imamo te v srcu in mislih ter se te 
spominjamo z najlepšimi spomini. Vendar 
solze in bolečine ne moremo skriti, ker 
vemo, da nič te ne more več k nam, na 
žalost, vrniti. Zavedamo pa se, da boš 
vedno ob nas, mi pa ne bomo jokali ob 
tvojem grobu, saj ti želimo večni mir, saj 
si izčrpal vse svoje moči, ko zaprl si svoje 
utrujene oči. Zdaj pa boš naš angel, ki nas 
boš opozarjal na nevarnosti, ko bomo 
stopali po poti življenja.

ZAHVALA
V 83. letu starosti se je poslovil od nas ljubi mož, 

oče, dedek, stric in bratranec

ANTON PUCIHAR
(15. 5. 1936–27. 2. 2020) iz Šmarja – Sapa.

Z veliko bolečino v srcu se zahvaljujemo vsem ožjim sorodnikom, 
gospodu župniku Janezu Šketu, ki nam je vedno stal ob strani, 
sosedoma Jožetu in Vidi Susman, prijateljem, Mateji Štukelj in vsem 
ostalim za vso pomoč, sočutne in tople besede, govor ter objeme, za 
sveče, cvetje ter darovane maše.
Hvala tudi Zdravstvenemu domu Grosuplje za vso njihovo skrb. Hvala 
tudi pogrebnikoma gospodoma Antonu Adamiču in Poldetu Perovšku 
ter najlepša hvala župnikoma dr. Bojanu Korošaku in Janezu Šketu za 
prečudovito mašo ter pevcem za prečudovito zapete pesmi v cerkvi.

Žalujoči vsi njegovi 

Vse življenje si garal,
vse za dom, družino dal,
sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

ZAHVALA

V 87. letu starosti je 
dokončal svoje zemeljsko 
življenje naš dragi mož, 
oče, dedo, tast, brat, stric 
in svak 

FRANC KASTELIC 
iz Velike Loke.

Zahvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, 
sodelavcem za izrečene besede sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče, darove za cerkev in za svete maše. Posebna zahvala 
sosedi Mariji in Štefki za nesebično pomoč v težkih trenutkih. 
Zahvala osebju Kliničnega oddelka KOGE in Zdravstvenemu 
domu Grosuplje. Zahvala gospodu župniku Andreju 
Šinku, pevcem zbora Samorastnik, trobentaču, gasilcem in 
pogrebnemu zavodu Perpar. Hvala vsem, ki ste se od njega 
poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi 
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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

Belimed je eden izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev inovativnih pomivalnih, dezinfekcijskih in sterilizacijskih rešitev na področju medicinske tehnologije. 
Pod blagovno znamko Belimed razvijamo, proizvajamo in prodajamo naprave za farmacevtsko industrijo, laboratorije, klinike in bolnišnice. Prisotni smo na 
svetovnem trgu, s podružnicami v Evropi, Združenih državah Amerike in na Kitajskem. 
Iščemo motivirane in natančne posameznike za delovna mesta: 

Varilec (m/ž)
• Varjenje nerjaveče pločevine po TIG-postopku. 
• Pomoč pri točkovnem varjenju izdelkov in polizdelkov. 
• Pomoč pri sestavljanju izdelkov in polizdelkov. 

Operater varilskega robota (m/ž)
• Delo na varilnem robotu. 
• Programiranje varilnega robota. 
• Varjenje nerjaveče pločevine po TIG-postopku. 

CNC-operater krivilnega stroja (m/ž) 
• Delo na CNC-strojih za preoblikovanje pločevine.
• Izdelava izdelkov po konstrukcijski in tehnološki dokumentaciji. 
• Krivljenje in upogibanje pločevine. 

Inženir strojništva v razvoju  (m/ž)
• Razvoj novih in izboljšave obstoječih Belimedovih produktov. 
• Tehnična zasnova, razvoj in konstrukcija. 
• Aktivno sodelovanje v projektni skupini na področju razvoja in vodenje 

manjših projektov. 

Serviser z elektrotehnično izobrazbo (m/ž) 
• Servis Belimedovih naprav na različnih lokacijah (večinoma tujina) ter 
• Preventivno servisiranje in odpravljanje napak strojev.

Tehnolog kakovosti (m/ž)
• Razvijanje sistemov za testiranje strojev
• izdelovanje kontrolnih postopkov, navodil in obrazcev za izvajanje 

zagona, testiranja in kvalifikacije strojev. 

Natančnejše predstavitve razpisanih delovnih mest in rok za prijavo najdete na:  
http://www.belimed.com/en-us/uber-belimed/careers-en/vacancies/

Nudimo: Pogodbe o zaposlitvi bomo sklenili za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom.  
Prijave pričakujemo v kadrovskem oddelku ali na e-naslov kadri@belimed.com. 

Iščemo kandidate, ki imajo ustrezne delovne izkušnje, znanje branja načrtov in izoblikovane ročne spretnosti
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T: 01-7880-100 | E: info@prizma-ponikve.si  | W: www.prizma-ponikve.si

Sporočilo o prostem delovnem mestu

Naziv delovnega mesta: Srednja medicinska sestra I

Opis delovnega mesta: 

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

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

Pogoji delodajalca: opravljen strokovni izpit

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

Zobna ambulanta

PREnaDEnt
• estetsko zobozdravstvo,
• protetika,
• implantologija,
• otroško zobozdravstvo,
• brezbolecinsko lasersko  

zobozdravstvo,
• zdravljenje parodontalne 

bolezni

Draga 1, 1292 Ig • GSm: 040 934 000 • www.zobozdravstvo-prenadent.si

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:

green printing company

en

viro
nment-friendly

40 let izkušenj

PARTNER GRAF zelena tiskarna, d.o.o.®  |  Gasilska cesta 3  |  SI - 1290 Grosuplje |  T: 01 7861 177  |  info@partnergraf.si

www.partnergraf.si

OFFSET TISK DIGITALNI TISK

XXXL TISK DODELAVA TISKOVIN
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Glede na aktualne razmere, povezane s širitvijo novega koronavirusa, je večina 
prireditev in drugih dogodkov v naši občini do nadaljnega odpovedana.


