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SUV Renault 
Novi CAPTUR, KADJAR in KOLEOS

5 let podaljšanega jamstva**
5 let vzdrževanja po polovični ceni**
Osnovno in kasko zavarovanje za 99 €**

 Do

  7.000
 
€

 

 

popusta
 

 

za vozila iz zaloge*

*Pri pooblaščenem prodajalcu Renault preverite vozila iz zaloge in z Renault Financiranjem izkoristite do 7.000 € popusta. Popusti se razlikujejo glede na model. Posamezni koncesionar lahko odobri tudi dodaten 
popust. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financiranjem prejmete prvo leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. V 
financiranje je vključeno tudi brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) in vzdrževanje po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Pogoj akcije je sklenitev finančne 
pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev in sklenitev zavarovanja vozila v drugem letu z Renault Financiranjem. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. 
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

 

Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 7,3 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 184 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0217 – 0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00084 g/km. Število delcev (x1011): 
0,03 – 1,87. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO

2

) 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. Renault 
Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča      renault.siAVTOVAL d.o.o., Pod jelšami 2, Grosuplje
T: 01 78 11 305, E: prodaja@avtoval.si

*Renault priporoča: 

Vrtni center 
Eurogarden Dobrova
Podsmreka 7b, Dobrova

Eurogarden Krško
Cesta krških žrtev 147, Krško www.rotar.si

PREVERITE TUDI 
PONUDBO STROJEV, 
ORODJA IN DODATKOV 
SLOVENSKE 
BLAGOVNE ZNAMKE 
 

Izkoristite 10% popust na celoten 
nakup v spletni trgovini www.rotar.si
PROMO KODA: LEPVRT

Akcija traja do 31. 8. 2020. Popusti se ne seštevajo, akcije se med seboj izključujejo. 

Aktera d.o.o.

Ljubljana, 31.1.2004
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GABER PETER KASTELIC s.p.

SERVISIRAMO VSO AVDIO - VIDEO
FOTO in RAČUNALNIŠKO TEHNIKO

PRODAJAMO VSO 
TEHNIKO ZNAMKE

Partizanska cesta 8
1290 Grosuplje

servis.gaber@gmail.com

059 190 524 POOBLAŠČENI
SERVIS ZA:

… 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



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

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

Lep počitniško-dopustniški pozdrav obema. Zaradi znanih 
okoliščin bo verjetno letos marsikatero dopustovanje neko-
liko drugačno od sicer ustaljenih običajev. V vsaki situaciji 
pa se lahko na zadevo gleda tudi s pozitivne strani. Letos 
imamo enkratno priložnost, da pobliže spoznamo lepote, ki 
jih premore naša lepa dežela. Prepričan sem, da je veliko 
zanimivih in neodkritih krajev že v naši neposredni sose-
ščini, kaj šele širše po Sloveniji. Vabim vas, da za naslednjo 
številko Odmevov v sliki in besedi opišete, kaj ste lepega doživeli, po možnosti na pro-
storu naše občine, seveda pa tudi po Sloveniji.

Do konca letošnjega leta so odsvetovane in odpovedane vse javne prireditve, zato se bo 
našlo nekaj več prostora za poročila tudi o dosežkih na raznih področjih. Med večjimi 
in že tradicionalnimi dogodki letos odpade tudi prireditev Grosuplje v jeseni. 

Kljub neugodni situaciji z virusom pa je v Grosupljem na področju infrastrukture kar 
pestro. Končuje se nekaj večjih projektov, kot so:  gradnja prizidka in telovadnice šole 
Louisa Adamiča, parkirna hiša je praktično pred otvoritvijo, dobili bomo prenovljeno 
tržnico in prenovljena bo tudi Taborska cesta, končno se obeta gradnja novega nadvoza 
pri bivšem Motvozu, kot vse kaže pa v naslednjem letu tudi železniška postaja. Počasi 
se pričenja tudi gradnja zadrževalnika Veliki potok. 

V upanju, da se dogajanje v zvezi s kovidom čim prej umiri, da začnemo že v jeseni z 
ustaljenim življenjem, da začnejo učenci pouk, kot se spodobi, v šolah, še posebej prvo-
šolčki, vas vse prav lepo pozdravljam.

Lepe počitnice vsem šolarjem,  dopuste vsem zaposlenim, veliko lepih trenutkov vsem 
in spoznajte lepote Slovenije.

Srečno in optimistično naprej! 

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 14. septembra, 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!

Skoraj sem bil prepričan, da ne bo več potrebno 
posvetiti  pozornosti okužbam s koronavirusom, pa 
vendar kaže, da bolezni še nismo premagali, da je 
virus še vedno med nami. V naši občini je situacija 
glede števila okuženih za sedaj naravnost odlična, 
do trenutka, ko pišem te vrstice, beležimo zgolj štiri 
okužene v celotnem obdobju od začetka razglasitve 
pandemije marca letos.  Še enkrat vas iskreno naprošam, upoštevajmo navodila glede nošenja mask, 
razkuževanja rok, varnostne razdalje 1,5 metra med nami ter izogibajmo se večjemu zbiranju na javnih ali 
pa zasebnih površinah. Samo na ta način imamo več možnosti, da se okužbi izognemo in ostanemo zdravi. 

Čez poletna meseca bo zaključena parkirna hiša P+R Grosuplje, prvega septembra bo predan svojemu 
namenu nov prizidek z osmimi učilnicami in športno dvorano na matični osnovni šoli Louisa Adamiča na 
Tovarniški v Grosupljem,  zapeljali se bomo po prenovljeni Taborski cesti v Grosupljem, ki bo imela urejene 
pločnike in kolesarske steze in novo asfaltno prevleko, zaživela bo nova tržnica z lepo urejenimi prodajnimi 
objekti in novimi stojnicami. Ja, kljub koronavirusu se pri nas veliko dogaja!

Vsem skupaj želim, da preživite lepe in prijetne počitniške dni. Geslo »ostanimo doma« pa je morda prava 
iztočnica za letošnji poletni oddih! Naša lepa občina ponuja obilo idej za sprehode in užitkov v mirnih in tihih 
kotičkih naših zelenih dolin in osvežujočih sencah  gozdov.

Ostanite zdravi in srečno!

Nagovor župana
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Nagovor župana dr. Petra Verliča, direktorja občinske uprave 
mag. Dušana Hočevarja in poveljnika občinskega Štaba 
civilne zaščite Tomaža Riglerja v zvezi s situacijo z novim 
koronavirusom covid-19

V sredo, 8. julija 2020, so občanke 
in občane Grosupljega v zvezi z aktu-
alno situacijo z novim koronavirusom 
covid-19 v naši občini, državi in v svetu 
nagovorili župan dr. Peter Verlič, direk-
tor občinske uprave mag. Dušan Ho-
čevar in poveljnik Štaba civilne zaščite 
Občine Grosuplje Tomaž Rigler.

ŽUPAN DR. PETER VERLIČ

Spoštovani občanke in občani, potem 
ko smo se v občini Grosuplje v spomla-
danskih mesecih uspešno spopadli s 
prvim valom okužb koronavirusa, sedaj 
z veliko zaskrbljenostjo opažamo, da se 
okužbe po Sloveniji širijo, da je število 
okuženih vsak dan večje in da se to ne 
dogaja samo pri nas, ampak tudi v naši 
soseščini.

Zaenkrat je v občini Grosuplje slika, 
kar se tiče števila okužb, zelo dobra. Ven-
dar pa nas skrbi, da se lahko, če ne bomo 
upoštevali vseh navodil, stanje hitro 
poslabša. Zato vas, spoštovani občanke 
in občani, naprošam, da v teh tednih, v 
teh mesecih, v juliju in avgustu, striktno 
upoštevate vsa navodila, vsa priporoči-
la, ki jih daje Nacionalni inštitut za jav-
no zdravje. Da vsi skupaj poskrbimo za 
primerno razdaljo drug do drugega, da 
nosimo maske, kjer je to potrebno, da 
razkužujemo roke.

V občini Grosuplje do konca leta ne 
bo nobene večje javne prireditve. Pro-
sim tudi vse organizatorje prireditev, 

vsa društva v naši občini, da v letošnjem 
letu ne izvajate nobenih aktivnosti, kajti 
vidimo, čim je skupaj večje število ljudi, 
je možnost okužbe bliskovita.

Prav tako vas naprošam, čeprav vem, 
da je zdaj čas piknikov, praznovanj roj-
stnih dni, vrtnih zabav, večjih slavij, naj 
bodo le v ožjem, družinskem krogu. Pri-
poročilo je nekako do 10 ljudi. Če že mo-
rajo biti, naj bodo skromna. Gre za naše 
zdravje, gre za to, da preživimo. Virus je 
med nami, je prikrit, je skrit. In tako, da 
bomo čuvali drug drugega, da bomo 
upoštevali vsa navodila, bomo zmagali.

Zdaj je čas, zdaj lahko ukrepamo, žr-
tve niso velike. Še enkrat pozivam vse 
občanke in občane, držimo se pravil, bo-
dimo razumni, upoštevajmo navodila in 
tako bomo ta virus premagali.  

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE 
MAG. DUŠAN HOČEVAR

Dragi starši, letošnje počitnice bodo 
za vas in za vaše otroke še poseben izziv. 
V občini Grosuplje v času počitnic opa-
žamo povečano število otrok na igralih, 
igriščih, družijo se v večjih skupinah, 
igrajo se med seboj, ukvarjajo se s špor-
tom, pa vendar so tudi tukaj potrebne 
določene omejitve. Potrebno je biti pa-
zljiv, tako starši kot tudi vaši otroci, saj si 
ne želimo, da bi bili zopet primorani za-
pirati igrišča, igrala. Zato vas prosimo, da 
po zmožnostih omejite tudi ta številčna 
druženja na igriščih in na igralih.

Kot je že povedal župan, smo se leto-
šnjo pomlad, ob prvem valu koronavi-
rusa, v občini Grosuplje zelo dobro od-
rezali, in želimo si, da bi virus tudi tokrat 
s preventivnimi ukrepi omejili in šli vsi 
skupaj zdravi naprej.

Če pogledamo dogodke v zadnjih 
dneh, tudi v nekaterih sosednjih obči-
nah, je do okužb prišlo predvsem zaradi 
druženja, zabav, družabnih dogodkov. 
Število okuženih tako lahko v trenutku 
naraste za 5, 10 ali več. Zato vas tudi jaz 
prosim, upoštevajte navodila, priporoči-
la Nacionalnega inštituta za javno zdrav-
je, in skupaj pojdimo tudi čez drugi val 
kar se da dobro in zdravi.

POVELJNIK OBČINSKEGA 
ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE 
TOMAŽ RIGLER

Tudi v civilni zaščiti z zaskrbljenostjo 
ugotavljamo, da se okužbe pojavljajo, 
vendar pa imamo s prvega vala pozitiv-
ne izkušnje, vzpostavili smo organiza-
cijo, vzpostavili smo kontakte z vsemi 
silami, ki v okviru civilne zaščite ob takih 
primerih delujejo. Sedaj bomo seveda 
spremljali situacijo in ponovno vzposta-
vili kontakte s prizadetimi sredinami, če 
se bodo te zgodile. Smo v stanju pripra-
vljenosti.  

Jana Roštan, foto: Uroš Petrovič
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Konec leta 2018 je Direkcija RS za in-
frastrukturo zaključila z gradbenimi deli 
na železniškem odseku Ribnica–Kočev-
je, s tem pa je bila v gradbenem smislu 
zaključena tudi obnova celotnega 49 
km dolgega odseka od Grosupljega do 
Kočevja. Po obnovljeni kočevski progi 
je nato 12. aprila lani, po desetih letih, 
odkar je bil železniški promet do Kočevja 
povsem opuščen, na železniško postajo 
Kočevje prispel tudi prvi tovorni vlak.

Sedaj pa že težko pričakujemo, da bo 
na kočevski progi ponovno uveden tudi 
redni potniški promet, ki bo zaživel po 
skoraj 50 letih. Po koncu gradbenih del 
so namreč sledila še dela, ki vključujejo 
zamenjavo in posodobitev signalno var-
nostnih in telekomunikacijskih naprav 
ter ureditev in zavarovanje nivojskih pre-
hodov. Ta vse od takrat lepo potekajo.  

V sredo, 15. julija 2020, se je na teren-
ski ogled del na kočevski železniški progi 
odpravil tudi minister za infrastrukturo 
Jernej Vrtovec, v družbi državnega se-
kretarja Aleša Miheliča in generalnega 
direktorja Slovenskih železnic Dušana 
Mesa.

Delegacija se je z glavne železniške 
postaje v Ljubljani proti Kočevju odpra-
vila z vlakom, kratek postanek na poti 
pa naredila tudi v Grosupljem, kjer sta 
jo pričakala župan občine Grosuplje dr. 
Peter Verlič in direktor občinske uprave 
mag. Dušan Hočevar, skupaj z v.d. direk-
torice Direkcije RS za infrastrukturo Ljilja-
no Herga.

Župan dr. Peter Verlič je ob dogodku 
povedal, da smo obiska celotne ekipe v 
Grosupljem izredno veseli, posebej pa 
novice, ki so jo prinesli s seboj. »Sredstva 

za rekonstrukcijo železniške postaje Gro-
suplje so zagotovljena in v prihodnjem letu 
bo tukaj nastalo še eno veliko gradbišče, 
ko se bo začela rekonstruirati železniška 
postaja, z novimi tiri, z novimi peroni, ki 
bodo pokriti, z novimi izvennivojskimi do-
stopi do peronov,« je dejal. Že prihodnji 
teden podpisujemo sofinancerski spora-
zum za ureditev nadvoza pri nekdanjem 
Motvozu, z gradnjo katerega pa bomo 
tako pričeli že letos.  

Minister za infrastrukturo Jernej Vr-
tovec, državni sekretar Aleš Mihelič in 
generalni direktor Slovenskih železnic 
Dušan Mes so nato pot nadaljevali vse 
do Kočevja, na poti pa naredili postanke 
tudi na železniških postajah in postaja-
liščih Dobrepolje, Velike Lašče, Žlebič in 
Ribnica.

Jana Roštan

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec ob terenskem ogledu 
kočevske železniške proge obiskal tudi Grosuplje

O nadaljnjih korakih realizacije projekta »Revitalizacija 
dolenjske železnice«

V četrtek, 2. julija 2020, je v Karlovcu 
potekal sestanek na temo revitalizacije 
čezmejne železniške infrastrukture Lju-
bljana - Grosuplje - Trebnje - Novo me-

sto - Metlika - Karlovec - Zagreb.
Spomnimo, da je že 23. maja 2018 

devet slovenskih občin ob dolenjski že-
leznici in Karlovška županija podpisalo 

dogovor o sodelovanju na področju 
prenove več kot 100 let stare železniške 
proge vse od Ljubljane do Metlike in 
nato do Karlovca in Zagreba. Naslednji 

Srečanje župana dr. Petra Verliča in direktorja občinske uprave mag. Dušana Hočevarja z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem, 
državnim sekretarjem Alešem Miheličem in generalnim direktorjem Slovenskih železnic Dušanom Mesom
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Župan dr. Peter Verlič imenovan za predsednika Komisije 
sveta LUR za razvoj trajnostne mobilnosti

V Sloveniji potekajo testiranja novega potniškega vlaka, 
pripeljal je že tudi v Grosuplje

večji korak pa je bil, ko so 18. junija 2019 
župani občin na slovenski strani pogod-
bo o sodelovanju podpisali z Razvojnim 
centrom Novo mesto ter ga določili za 
koordinatorja oz. za vmesni člen med 
občinami, državo in Evropsko unijo. Na 
slovenski strani je bil s tem storjen tudi 
prvi operativni korak za izvedbo projek-
ta.

Sestanka, ki je potekal tokrat, so se 
udeležili naš župan dr. Peter Verlič, tudi 
predsednik iniciative za spodbujanje 
raziskav in inovacij na področju žele-
znic Jugovzhodne Evrope (SEESARI) in 
pobudnik projekta, župan občine Ško-
fljica Ivan Jordan, direktor Razvojnega 
centra Novo mesto Franci Bratkovič s 
sodelavko Tatjano Malna, namestnici žu-
pana Karlovške županije Martina Furdek 
- Hajdin in Vesna Hajsan Dolinar s sode-
lavko Branko Šeketa, direktor Hrvaške 
gospodarske zbornice - Karlovške župa-
nije Damir Furdek, namestnik direktorja 
Regionalne razvojne agencije Karlovške 
županije Krunoslav Kralj ter namestnica 
direktorja za EU sklade na HŽ Infrastruk-
turi Janja Groš s sodelavcem Draženom 

Vinšćakom.
Na sestanku so govorili o dosedanjih 

aktivnostih v zvezi s projektom, o mo-
žnostih ustanovitve Evropskega združe-
nja za teritorialno sodelovanje ter o dru-
gih nadaljnjih korakih, ki bodo privedli 
do realizacije projekta.

Projekt »Revitalizacija dolenjske že-
leznice« bo prispeval k razvoju gospo-

darstva in dvignil kakovost življenja na 
območju krajev ob dolenjski železnici, 
pa tudi širše. Seveda bo hkrati prispeval 
tudi k boljši prometni povezavi med Re-
publiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Jana Roštan 
Fotografije: Karlovška županija 

Na 5. seji Sveta Ljubljanske urbane 
regije, ki je potekala v petek, 19. junija 
2020, na Logu pri Brezovici, so župani 
25 občin Ljubljanske urbane regije med 
drugim ustanovili Komisijo sveta LUR za 
razvoj trajnostne mobilnosti, za predse-
dnika komisije pa imenovali našega žu-
pana dr. Petra Verliča.

Župan dr. Peter Verlič je tokrat na seji 
Sveta Ljubljanske urbane regije predsta-
vil tudi prioritetne projekte v Ljubljanski 

urbani regiji, ki bodo pomenili nove pre-
mike v smeri spodbujanja in izboljšanja 
trajnostne mobilnosti. Da bosta hoja in 
kolesarjenje prijaznejša, da bomo javni 
potniški promet in alternativne obli-
ke mobilnosti še raje uporabljali, in da 
bomo tako tudi prispevali k zmanjšanju 
izpustov toplogrednih plinov, čistejše-
mu zraku, večja pa bo tudi naša kakovost 
bivanja.

Jana Roštan

Slovenske železnice so pri podjetju 
Stadler naročile kar 52 novih potniških 
vlakov, od tega 21 enonadstropnih in 10 
dvonadstropnih električnih ter 21 eno-
nadstropnih dizelskih vlakov. Prvi novi 
potniški vlak je v Slovenijo pripeljal 11. 
marca 2020, v juliju pa so se že začela 
njegova testiranja na javni železniški in-

frastrukturi v Sloveniji. Ta bodo trajala en 
mesec.

V petek, 17. julija 2020, smo lahko 
novi potniški vlak ujeli tudi na železniški 
postaji Grosuplje, njegov prihod pa je z 
navdušenjem pričakal tudi naš župan dr. 
Peter Verlič.

V občini Grosuplje namreč spodbu-

janju trajnostne mobilnosti posvečamo 
veliko pozornosti, uporabi javnega po-
tniškega prometa še posebej. Tako bo 
kmalu za naše jeklene konjičke ob glavni 
avtobusni in železniški postaji svoja vra-
ta odprla tudi parkirna hiša P+R Grosu-
plje. Želimo si, da bi kar čim več naših ob-
čank in občanov z veseljem za svojo pot 
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Obisk župana Radelj ob Dravi mag. Alana Bukovnika

uporabljalo avtobus ali vlak, a seveda je 
prav, da je pot z avtobusom ali vlakom 
prijazna in tudi prijetna, udobna. Z novi-
mi vlaki pa ta zagotovo bo, zato smo no-
vih pridobitev naših Slovenskih železnic 
zelo veseli.

Naš župan si tudi sicer zelo prizade-
va za razvoj železniške infrastrukture v 
Sloveniji, posebej za ponovno vzposta-
vitev potniškega prometa iz Ljubljane 
do Kočevja in za revitalizacijo čezmejne 
železniške povezave od Ljubljane do 

Karlovca oz. Zagreba, pred mesecem dni 
pa je bil imenovan tudi za predsednika 
Komisije sveta Ljubljanske urbane regije 
za razvoj trajnostne mobilnosti.

Jana Roštan

V petek, 17. julija 2020, je župan dr. 
Peter Verlič v naši občinski hiši sprejel 
župana Občine Radlje ob Dravi mag. Ala-
na Bukovnika. Beseda je tekla o različnih 
projektih, ki se izvajajo v obeh občinah.  

Župana sta si izmenjala izkušnje vo-
denja obeh občin, povemo pa naj še, 
da je želja obeh, da bi evropska pešpot 
E6, ki v Slovenijo vstopi ravno v občini 
Radlje ob Dravi, in kot vemo svojo pot 
skozi Slovenijo nadaljuje tudi skozi našo 
občino, pridobila na prepoznavnosti.

Evropskih pešpoti je sicer 12, preko 
Slovenije pa poleg E6 potekata še E7 in 
E12. Evropejce s hojo po hribih in doli-
nah preko različnih regij, domovin in 
dežel medsebojno povezujejo, so poti 
miru, razumevanja in enotnosti.

Županoma se je na srečanju pridružil 
tudi lastnik podjetja Avtotransporti Ka-
stelec Lado Kastelec.

Jana Roštan
Z leve proti desni: lastnik podjetja Avtotransporti Kastelec Lado Kastelec, župan Občine 

Radlje ob Dravi mag. Alan Bukovnik in župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič
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Rekonstrukcija Taborske ceste v Grosupljem v polnem teku

Pogodbo za ureditev površin za pe-
šce in kolesarje na Taborski cesti v Gro-
supljem smo z izvajalcem del podjetjem 
CGP podpisali v ponedeljek, 4. maja 
2020, ta je dober teden pozneje že pričel 
z deli.

In ob ogledu del, v sredo, 8. julija 2020, 

je bila na delu ceste od policijske postaje 
proti nadvozu Motvoz že izvedena vsa 
komunalna in energetska infrastruktu-
ra. Urejena je meteorna kanalizacija, ki 
bo po rekonstrukciji železniške postaje 
razbremenila meteorni kanalizacijski sis-
tem, vzporedno je položena tudi preve-

zava fekalne kanalizacije. Prav tako so v 
zemljo položili del elektro napajalnih ka-
blov, sočasno potekajo tudi telekomuni-
kacijske povezave.  

Izveden je tudi že nasip za nov ploč-
nik pred nadvozom, vse je pripravljeno 
tudi že za cestno razsvetljavo.

Še malo in naša mestna tržnica bo zaživela v svoji novi sodobni 
podobi

Občina Grosuplje je v sodelovanju s 
Turizmom Grosuplje preko Lokalne ak-
cijske skupine Sožitje med mestom in 
podeželjem uspešno prijavila projekt 
Tržnica za vse in tako zanj pridobila tudi 
nepovratna sredstva iz Evropskega skla-
da za regionalni razvoj. V sklopu projekta 
bomo uredili tudi našo mestno tržnico, 
česar smo še posebej veseli, in v začetku 
junija 2020 se je z deli že pričelo.

Izvajajo se različna gradbeno-obrtni-
ška dela, ob ogledu v četrtek, 2. julija 
2020, so postavljali tudi že tretji prodajni 
objekt. Prav tako bomo uredili sanitarije, 
celoten kompleks bo dobil nove tlake in 
nadstrešnico.

Sicer pa bosta tudi po prenovi tržnice 
tam za nas ponudnika sadja in zelenjave 
ter kebaba, obeta pa se nam še en ponu-

dnik v tretjem prodajnem objektu. Poleg 
mlekomata bo na tržnici svoje mesto na-
šel tudi krompiromat.

Na sobotnih stojnicah na odprtem 
delu tržnice, ki bodo po novem pokrite, 
pa bo sadje, zelenjavo ter druge svoje 
pridelke in izdelke nudilo še več naših 
lokalnih pridelovalcev.

Tržnica Grosuplje bo prijetna, sodob-
na in prepričani smo, da še bolj živahna. 
Dela so že pri koncu, Turizem Grosuplje 
pa v sklopu projekta predvidoma za me-
sec september že pripravlja tudi delavni-
ce, ki bodo potekale na temo oblikova-
nja in izdelave eko turističnih spominkov 
na osnovi lokalnih znamenitosti, virov in 
tradicij.

Jana Roštan
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Ta del ceste bo tako v prihodnjem 
tednu že dobil spodnji sloj asfalta, grad-
bišče pa se seli proti krožišču pri občini. 
Posegi bodo v tem delu manjši.

Rekonstrukcija Taborske ceste sicer 
poteka v dolžini 560 m, od krožišča pri 
občini pa vse do nadvoza Motvoz preko 
železniške proge. V sklopu rekonstruk-
cije ceste bomo uredili obojestranski 
pločnik in kolesarski pas, obnovili del ka-
nalizacijskih vodov, elektro povezav, do-
polnili in posodobili bomo tudi cestno 
razsvetljavo.

Pogodbena vrednost del znaša 
403.744,76 evrov z ddv. Ureditev površin 
za pešce in kolesarje pa sofinancira tudi 

Evropska unija iz Kohezijskega sklada, in 
sicer v višini 142.243,86 evrov.

Naj spomnimo še na besede župana 
dr. Petra Verliča ob podpisu pogodbe z 
izvajalcem del: »S projektom ureditve Ta-
borske ceste, s katerim bodo obnovljeni in 
na novo zgrajeni obojestranski pločniki za 
pešce ter kolesarske steze, pričenjamo ob-
novo središča mesta Grosuplje.« Če bo šlo 
vse po načrtih, bomo namreč že v leto-
šnjem letu pričeli tudi z gradnjo novega 
nadvoza Motvoz, naslednje leto pa še s 
celovito prenovo železniške postaje.

In naše ambicije so že usmerjene tudi 
v preureditev Kolodvorske ceste v pe-
šcono, ki bo lepo povezovala dva trga, 

enega pred železniško postajo Grosuplje 
in drugega pred Mestno knjižnico Gro-
suplje.

Center Grosupljega pa bo takrat res 
zasijal v svoji novi, prijazni in sodobni 
podobi.

Jana Roštan

Projekt LIFE Amphicon s svojo spletno stranjo

Projekt LIFE Amphicon, v katerem sodeluje 9 projektnih par-
tnerjev, vodilni partner v projektu pa je Občina Grosuplje, in ka-
terega osrednji cilj je izboljšanje stanja ohranjenosti dvoživk, ki 
jih varuje Direktiva o habitatih v štirih Natura 2000 območjih v 
Sloveniji (Ljubljansko barje, Radensko polje - Viršnica, Dobrava 
- Jovsi in Bohor) ter v treh območjih na Danskem in v Nemčiji, je 
dobil tudi svojo spletno stran: www.lifeamphicon.eu. 

Ta je sicer zaživela v angleškem jeziku, že kmalu pa bo na vo-
ljo tudi v danščini in nemščini ter seveda v slovenščini. Vabljeni 
torej k spremljanju nove spletne strani in vseh aktivnosti, ki se 
v okviru projekta izvajajo.

Jana Roštan
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Po novi učni poti vse do razglednega stolpa na Boštanju

Radensko polje je nekaj edinstvene-
ga. Kljub temu, da gre za najmanjše kra-
ško polje na območju Slovenije, na njem 
najdemo številne redke rastlinske in ži-
valske vrste, najrazličnejše kraške oblike 
ter kar tri ločene vodotoke: Dobravko, 
Šico in Zelenko. Prav zaradi velike eko-
loške, biotske in krajinske pestrosti, ki so 
posledica kakovostnega in dolgotrajne-
ga prepleta človeka z naravo, je bil na 
njegovem območju ustanovljen Krajin-
ski park Radensko polje. 

Z namenom ohranjanja biotske ra-
znovrstnosti sta na območju Krajinskega 
parka Radensko polje trenutno v teku 
kar dva evropska projekta, Vezi narave in 
LIFE Amphicon – varstvo dvoživk in ob-
nova njihovih habitatov. Pri obeh je Ob-
čina Grosuplje vodilni partner. Projekt 
Vezi narave, v okviru katerega bo z Nara-
vovarstvenim centrom Šica med drugim 
vzpostavljena južna vstopna točka na 
območje krajinskega parka, je že v svoji 
sklepni fazi, z aktivnostmi v sklopu pro-
jekta LIFE Amphicon pa smo v letu 2020 
šele dobro začeli. 

Glavni cilj projekta LIFE Amphicon, v 
katerem poleg Občine Grosuplje sodelu-
je še 8 projektnih partnerjev iz Slovenije, 
Nemčije in Danske, je izboljšati stanje 
ohranjenosti dvoživk, ki jih varuje Direk-
tiva o habitatih na šestih različnih Natu-
ra 2000 območjih. V ta namen bodo na 
območju Krajinskega parka Radensko 
polje na cestnem odseku Mlačevo–Rač-
na zgrajeni podhodi in ograje, ki bodo 
dvoživkam omogočili varno prehajanje 
ceste ob selitvah. Ob tem bo za namen 
ozaveščanja prebivalstva v severnem 
delu Krajinskega parka Radensko polje 
vzpostavljena tudi učna pot, ki bo do-
datno pripomogla k razvoju turistične 
infrastrukture na območju Občine Gro-
suplje.

Učna pot se bo začela z brvjo čez 
Dobravko, tik pod Boštanjem, ter nato 
mimo Velikega retja vodila v smeri retja 
Srednjice, ki ga bo krožno zaobšla. Ob 
poti, ki bo primerna za družine z otroki, 
bodo postavljeni učilnica na prostem, in-
formacijske table ter sodobni učni pripo-
močki, s pomočjo katerih se bodo lahko 

obiskovalci Krajinskega parka Radensko 
polje na zanimiv in inovativen način se-
znanili s pomenom ohranjanja biotske 
raznovrstnosti. 

Na Boštanju nad Velikim retjem bo 
v okviru vzpostavitve učne poti posta-
vljena tudi opazovalnica, ki bo obisko-
valcem omogočala dober pregled nad 
bližnjo in daljno okolico. Na opazovalnici 
bo nameščena videokamera, s pomočjo 
katere se bo spreminjanje vodostaja na 
območju Krajinskega parka Radensko 
polje vseskozi lahko v živo spremljalo 
tudi na spletni strani LIFE Amphicon 
(https://www.lifeamphicon.eu/).  

Z vodenji po učni poti za večjo ozave-
ščenost prebivalstva bomo začeli že za 
časa izvajanja projekta LIFE Amphicon, ki 
bo potekal do konca leta 2026. Z vsemi 
opisanimi pridobitvami bo napravljen 
odločilen korak k vzpostavitvi severne 
vstopne točke na območje Krajinskega 
parka Radensko polje pod Boštanjem. 

Miha Drobnič 
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Projekt »Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji -  
PONI LUR« odobren

Služba Vlade RS za razvoj in evrop-
sko kohezijsko politiko je izdala odloči-
tev o finančni podpori za projekt »Pod-
jetno nad izzive v Ljubljanski urbani 
regiji - PONI LUR«. Za projekt v vrednosti 
831.480,00 evrov bo Evropski sklad za 
regionalni razvoj prispeval 582.036,00 
evrov.

Projekt bo izvajala Regionalna razvoj-
na agencija Ljubljanske urbane regije, ki 
bo pripravila tudi razpis, na katerega se 
bodo zainteresirani kandidati lahko pri-

javili. Z izvajanjem projekta bo pričela 1. 
9. 2020, trajal pa bo do 30. 6. 2023.

Gre sicer za enega od osmih projektov 
v okviru celovitega projekta »Podjetno 
nad izzive«, ki se bo izvajal na področju 
celotne Slovenije, njegov namen pa je 
podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo 
uresničiti podjetniško idejo.

Projekt zajema podporne aktivnosti, s 
katerimi se udeležencem v obdobju šti-
rih mesecev zagotovi zaposlitev in pod-
porno podjetniško okolje, v katerem lah-
ko uspešno razvijejo in uresničijo lastne 
poslovne ideje. Program usposabljanja 
udeležence pelje vse od razvoja poslov-
ne ideje do izdelave poslovnega mode-
la in poslovnega načrta ter jih celostno 
seznani z vsemi pomembnimi področji v 
podjetništvu. Dodatno jim projekt omo-
goča uporabo fizične infrastrukture po 
principu co-workinga.

Glavni cilj projekta Podjetno nad iz-
zive je ustanovitev novih podjetij, ki jih 
bodo preko podjetniškega usposablja-
nja odprle osebe s podjetniško idejo.

Jana Roštan

Občina Grosuplje bo sodelovala v evropskem projektu  
100 Intelligent Cities Challenge

Skupnost občin Slovenije je s skupnim nasto-
pom 12 njenih članic, in sicer občin Ajdovščina, 
Črna na Koroškem, Kanal ob Soči, Kočevje, Laško, 
Logatec, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, 
Škofja Loka, Škofljica, Vojnik in naše občine Gro-
suplje, uspešno kandidirala na javnem razpisu 
Evropske komisije 100 Intelligent Cities Challen-
ge.

Občina Grosuplje bo tako skupaj z ostalimi 11 
občinami v okviru projekta z možnostjo udeležbe 
na različnih dogodkih, z izmenjavo mnenj, izku-
šenj prejela kakovostne smernice in strokovno 
podporo za doseganje zelene, pametne in trajno-
stne rasti z uporabo naprednih tehnologij.

Namen projekta 100 Intelligent Cities Challen-
ge namreč je, da vsa sodelujoča mesta in občine, 
iz različnih delov Evropske unije, združimo moči, 
da se bomo skupaj z uporabo naprednih tehno-
logij kar najbolje spoprijeli s pandemijsko krizo in 
obnovili naša gospodarstva, medtem ko bo naš 
razvoj še bolj zeleno, pametno in trajnostno na-
ravnan. Kakovost življenja v naših mestih in obči-
nah bo s tem še višja.

Kot pravita Evropska komisi-
ja in ekipa projekta Intelligent 
Cities Challenge, se tako skupaj 
podajamo na inteligentno pot, 
z aktivnostmi pa bomo pričeli v 
septembru.

Jana Roštan
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Strategija varstva in razvoja zelene infrastrukture v Ljubljanski 
urbani regiji

19. junija 2020 je bila na 5. seji Sveta 
Ljubljanske urbane regije, ki ga sestavlja 
25 županov občin Ljubljanske urbane 
regije, sprejeta Strategija varstva in ra-
zvoja zelene infrastrukture v Ljubljan-
ski urbani regiji.

Ta je bila izdelana v okviru projekta 
PERFECT, v katerem kot projektni par-
tner sodeluje tudi Regionalna razvojna 
agencija Ljubljanske urbane regije, v njej 
pa so z namenom izboljšanja izvajanja 
regionalnih razvojnih politik s področja 

varstva in razvoja zelene infrastrukture 
na območju Ljubljanske urbane regije, 
katere del je tudi naša občina, predlaga-
ni vizija, cilji razvoja, tipologija zelene in-
frastrukture ter tudi ukrepi za določena 
homogena območja v Ljubljanski urbani 
regiji.

»Ustvariti želimo dobro in strateško na-
črtovano in upravljano omrežje naravnih 
in ustvarjenih zelenih površin, ki bo zago-
tavljalo številne koristi tako za prebivalce 
kot tudi za okolje in naravo. Najbolj vredna 

naravna območja v regiji bodo varovana 
pred pritiski urbanizacije in prekomernim 
obiskom. Zeleni koridorji bodo povezovali 
urbane zelene površine in okoliško krajino, 
kar bo prispevalo k večji biotski pestrosti 
v mestih, kroženju zraka, lažjemu preha-
janju živalskih vrst ter hkrati nudilo nove 
možnosti prebivalcem za rekreacijo in pre-
življanje prostega časa v naravi. Vodotoki, 
obvodne površine in poplavna območja 
se bodo ohranjali v čim večji meri nepose-
ljeni, sonaravno urejeni in ustrezno vzdr-
ževani, kar bo bogatilo podobo krajine in 
hkrati zmanjševalo škodljive posledice po-
plav. Ljubljanska urbana regija bo postala 
najbolj zelena urbana regija v Evropi, kjer 
bo zdravo in kakovostno življenje v stiku 
z naravo danost in ne izbira (Strategija ZI 
LUR, 2019, str. 31).«

Namen projekta PERFECT je izboljšati 
izvajanje regionalnih razvojnih politik na 
področju varstva in razvoja naravne de-
diščine, izvaja pa se v okviru programa 
INTERREG  Evropa.

Jana Roštan

V okviru projekta LIFE Climate Path 2050 izšlo Podnebno 
ogledalo 2020

Kot občina smo razvojno naravnani, a 
naša prihodnost bo lepa le, če bodo naša 
ravnanja tudi odgovorna, če bomo tudi 
do narave, do našega planeta spoštljivi.

Z zavedanjem tega med drugim ak-
tivno sodelujemo v evropskem projektu 
LIFE Climate Path 2050 (Podnebna pot 
2050), ki se osredotoča na podnebne ak-
tivnosti.

Projekt izvaja Institut Jožef Stefan, 
Center za energetsko učinkovitost, na-
menjen pa je spremljanju napredka 
in načrtovanju podnebnih ukrepov za 
zmanjšanje emisij na področjih stavb, 
prometa, industrije, kmetijstva, gozdar-
stva in odpadkov. Ker igramo pomemb-
no vlogo pri načrtovanju in izvajanju 

ukrepov ne le na občinski, ampak na na-
cionalni ravni tudi občine, so na institutu 
že pred letom in pol, 5. oktobra 2018, za 
občine vzpostavili Lokalni semafor pod-
nebnih aktivnosti, spletno platformo, v 

kateri smo sicer kot pilotni partner ak-
tivno sodelovali že v njeni testni fazi oz. 
že v času njene vzpostavitve. Z Lokalnim 
semaforjem podnebnih aktivnosti lahko 
sedaj občine celovito preverimo, kako 

smo pri izvajanju podnebnih ukrepov 
uspešne.

V torek, 23. junija 2020, pa so nam z 
Instituta Jožefa Stefana ponosno spo-
ročili, da je v okviru projekta izšlo tudi 
tretje Podnebno ogledalo. Podnebno 
ogledalo 2020 je dokument, v katerem 
so za Slovenijo predstavljene glavne 
ugotovitve spremljanja izvajanja ukre-
pov za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov (TGP) v letu 2019. Pomemben je 
še posebej za odločevalce, glavne ugo-
tovitve iz dokumenta pa so za vse nas 
zbrali v poročilu: Cilji v letu 2020 so prvi 
mejnik na poti v podnebno nevtralno 
družbo. 

Jana Roštan
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S 1. avgustom popolna zapora dela lokalne ceste Kožljevec - 
Troščine - Gradišče in dela lokalne ceste Gradišče - Dole - Pance 
za čas gradnje zadrževalnika Veliki potok

Obveščamo vas, da bo za čas gradnje zadrževalnika visokih voda Veliki potok, od 1. 8. 2020 do 2. 1. 2022, 
popolna zapore dela lokalne ceste Kožljevec - Troščine - Gradišče, v dolžini 319 m, in dela lokalne ceste 
Gradišče - Dole - Pance, v dolžini 230 m.

Prosimo za razumevanje.
Občina Grosuplje
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15. avgust je za kristjane največji cerkveni Marijin praznik.

V Sloveniji in širše je Mariji posvečenih veliko romarskih cerkva in kapelic, zato je v našem verskem izročilu to eden od 
izjemno cenjenih praznikov.

Občankam in občanom občine Grosuplje
OB VELIKEM ŠMARNU, PRAZNIKU MARIJINEGA VNEBOVZETJA,

iskreno čestitamo. 

Želimo prijetno praznovanje.

Občinski odbor Nove Slovenije – krščanski demokrati Grosuplje

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

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

Želimo vam prijetno počitnikovanje!                            Občina Grosuplje

Slovesnosti ob dnevu EEB se je udeležil tudi direktor občinske 
uprave mag. Dušan Hočevar

V petek, 3. julija 2020, je v Kamni gori-
ci na obrobju Grosupljega, kjer ima svoj 
sedež Enota za elektronsko bojevanje, 

gre za enoto Slovenske vojske, potekala 
slovesnost ob dnevu Enote za elektron-
sko bojevanje.

Enota za elektronsko bojevanje je bila 
ustanovljena leta 1991, v času vojne za 
Slovenijo, 3. julij pa je bil dan, ko je bilo 
leta 1991 posredovano prvo poročilo, 
izdelano na podlagi podatkov, ki so bili 
pridobljeni s pomočjo tehničnih sred-
stev za spremljanje elektromagnetnega 
spektra.

Slovesnosti ob dnevu Enote za ele-
ktronsko bojevanje se je udeležil tudi 
direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar ter poveljniku enote majorju 
Timonu Kopitarju in vsem ostalim pri-
padnikom ob tej priložnosti tudi čestital 
in jim zaželel uspešno delo tudi v priho-
dnje.

Jana Roštan
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Regijsko srečanje s predsednikom NSi mag. Toninom

Obisk ministra Janeza Ciglerja Kralja v Grosupljem

V četrtek, 2. julija 2020, je potekalo 
regijsko srečanje s predsednikom Nove 
Slovenije – krščanskih demokratov  in 
ministrom za obrambo RS mag. Mate-
jem Toninom. Dogodek se je odvijal v 
prostorih Računovodske hiše Unija na 
Brezovici pri Ljubljani.

 Navzoči sta bili tudi poslanki Držav-
nega zbora RS Iva Dimic in Tadeja Šuštar. 

Kot vsakega srečanja smo se tudi tega 
udeležili odgovorno in vestno. Občinski 
odbor Nove Slovenije – krščanskih de-
mokratov Grosuplje sta zastopala Janez 
Svetek in Martin Nose.

Ob ministru Mateju Toninu pa je bil 
predsednik našega odbora in predse-
dnik sveta stranke NSi Matjaž Trontelj.

V izmenjavi informacij, mnenj in pre-
dlogov je prevladovala ocena, da je bil 
vstop NSi v Vlado RS smiseln in upravi-
čen. Še posebej je bilo izpostavljeno, da 
ministri iz vrst Nove Slovenije zahtevno 
in odgovorno delo opravljajo odlično in 
se tudi zaradi tega z ostalimi uspešno 
soočajo z izzivi korona krize. V nadalje-
vanju smo se dotaknili tudi delovanja 
stranke v času korone krize in se sezna-
nili s tehničnimi novostmi delovanja 

stranke predvsem z vidika uporabe na-
prednih tehnologij.

Tajništvo NSi Grosuplje

 

V sredo, 15. 7. 2020, je občinski odbor 
Krščanskih demokratov Grosuplje obi-
skal minister za delo, družino, socialne 
zadeve in  enake možnosti g. Janez Ci-

gler Kralj. Pred srečanjem z nami je mini-
ster opravil intervju na lokalnem mediju.

Ob službeni odsotnosti predsednika 
občinskega odbora smo članice in člani 

občinskega odbora  izpostavili pereče 
probleme v Občini Grosuplje, ki jih po-
kriva resor ministrstva, in dane  obljube 
ministra nam vlivajo veliko optimizma, 
da se stvari uredijo. V nadaljevanju po-
govora smo predstavili delo našega 
občinskega odbora, rezultate volitev in 
načrte za naprej. 

Minister je izpostavil pomembnost 
delovanja našega občinskega odbora, 
saj informacije s terena bistveno pripo-
morejo k ureditvi problemov na podro-
čju, ki ga pokriva ministrstvo.

Pogovor smo zaključili z dogovorom, 
da se bomo v prihodnje srečali v širši se-
stavi s celotnim članstvom občinskega 
odbora krščanskih demokratov.

 
Tajništvo NSi Grosuplje
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V sredo, 24. junija 2020, na predve-
čer dneva državnosti, smo na hribu »pr' 
Jurjevmu Janezu« v Žalni s slavnostnim 
dvigom slovenske zastave, ki ga je spre-
mljala slovenska himna, bogatim kultur-
nim programom in kresovanjem poča-
stili občinski praznik Občine Grosuplje, 
dan državnosti in 100-letnico Prostovolj-
nega gasilskega društva Žalna.

Zbrali smo se župan dr. Peter Verlič, 
direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar, predsednica Krajevne skupno-
sti Žalna Danijela Pirman, žalski župnik 
Andrej Šink ter žalski gasilci in gasilke, 
predstavniki sosednjih prostovoljnih 
gasilskih društev in ostali tamkajšnji kra-
jani.

Župan dr. Peter Verlič je ob dvigu slo-
venske zastave visoko v nebo povedal: 
»Res sem ganjen in upam, da ste ganjeni 
tudi vi vsi, ki imate in imamo radi našo 
državo Slovenijo.« Spominjal se je časa, 
ko je bil sam leta 1987 v Jugoslovanski 
ljudski armadi, ko niso smeli govoriti 
slovensko. Mlajši morda tega ne vejo, 
vsi ostali pa so morali tako ali drugače 
služiti v armadi. In takrat je tudi globlje 
začutil, da naša domovina ni Jugoslavi-
ja, da je naša domovina Slovenija. Zato 
se lahko zahvalimo vsem tistim ljudem, 
med njimi je najbolj zaslužen ravno se-
danji predsednik vlade Janez Janša, ki so 
takrat zbrali pogum, tvegali tudi svoja 
življenja in skupaj z vsemi nami napra-
vili to potezo, ko smo na plebiscitu rekli, 
da hočemo svojo državo, Slovenijo, in jo 
tudi ustvarili.

In danes v občini Grosuplje vihra nova 
slovenska zastava, ki bo pokazala vsem, 
da tu živimo Slovenci. »Občina Grosuplje 
bo poznana v Sloveniji in tudi širše po tem, 
da bo v vsaki krajevni skupnosti na izpo-

stavljenem mestu plapolala slovenska 
zastava,« je ob tem dejal župan in nas 
spomnil na slovenske zastave, ki že pla-
polajo na Boštanju, Ostrem vrhu, nad Ilo-
vo Goro, pa v Šmarju - Sapu in na Polici.

Župan je še povedal, da bo Občina 
Grosuplje svojih 25 let obstoja slovesne-
je obeležila prihodnje leto. PGD Žalna je 
ob njihovem visokem jubileju iskreno 
čestital ter vsem zaželel lepo praznova-
nje občinskega in državnega praznika: 
»Iskrene čestitke ob občinskem prazniku, 
ob srebrnem jubileju Občine Grosuplje, in 
ob državnem prazniku dnevu državnosti. 
Praznujmo ponosno in veselo! Srečno!«

Zbrane je ob visokem jubileju PGD 
Žalna nagovoril tudi predsednik društva 
Drago Goršič in nas na kratko popeljal 
skozi njegovo zgodovino, v čas njegove 

ustanovitve. Bilo je 7. maja 1920, ko je 23 
njihovih prednikov sklenilo ustanoviti 
gasilsko društvo. Povod za to odločitev 
je morda bil velik požar leto poprej v Za-
gradcu, ki je uničil kar 85 zgradb. Vedeli 

Slovenska zastava ponosno zaplapolala tudi v Žalni

Župan dr. Peter Verlič Predsednik PGD Žalna Drago Goršič

Moški pevski zbor Samorastnik



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Julij – avgust 2020 1919Iz naših krajev

so, da je nujno potrebno poskrbeti za 
domove in kmetije. Ob prvem poveljni-
ku društva Ivanu Starcu se je zbralo kar 
22 mož, aktivnih pri ustanavljanju dru-
štva pa je bilo še precej drugih vašča-
nov, pa tudi vaščanov iz sosednjih vasi, 
iz Gatine, Velike Loke in Male Loke. Ob 
dnevu ustanovitve je bilo v PGD Žalna 
vpisanih 44 rednih članov. 18. maja 1920 
je društvo sprejelo pravila in jih predlo-
žilo Okrajnemu glavarstvu Litija, ki je s 1. 
junijem istega leta dovolilo ustanovitev 
in delovanje društva.

Društvo je bilo torej ustanovljeno, a 
potrebne opreme seveda ni imelo. Za 
pomoč pri nabavi opreme so zaprosili 
preko glasila Gasilec in v težkih časih, 
po prvi svetovni vojni, jim je nemudoma 
uspelo kupiti tudi brizgalno. Čez 4 leta 
pa je bil pod streho tudi gasilski dom.

Vsa naslednja leta so skrbeli za napre-
dek in dobro opremo v lastnih vrstah. 
Leta 1960 so ob svoji 40-letnici razvili 
svoj prvi prapor, leta 1967 so kupili prvi 
rabljeni terenski avtomobil in prikolico 
za prevoz brizgalne, leta 1984 je bil do-
grajen in odprt nov gasilski dom, leta 
2000 so nabavili sodobno avtocisterno 
in črpalko, leta 2006 so se ponovno ve-
selili obnove gasilskega doma, leta 2009 
pa so prevzeli novo moštveno gasilsko 
vozilo GV-1. Lepo obnovljenega gasil-
skega doma se veselijo tudi ob 100-le-
tnici društva. Dom so prenovili, mu 
dvignili streho in lepo urejen je danes 
na voljo gasilkam in gasilcem Žalne ter 
vsem ostalim vaščanom. 

Ob skrbi za opremo je PGD Žalna ves 
čas skrbno izvajalo tudi izobraževanja in 
usposabljanja svojih članov, prav tako se 
z veseljem redno udeležujejo tekmovanj 
in srečanj ter skrbijo za podmladek. De-
javnost žalskih gasilcev pa je že vse od 
ustanovitve naprej tesno povezana tudi 
s kulturnim delovanjem v kraju.

Predsednik PGD Žalna Drago Goršič 
se je v imenu članic in članov društva 

tudi zahvalil njihovim dedom in prade-
dom, ki so znali stopiti skupaj in ustano-
viti društvo, ki je tukaj za vse nas. Slav-
nostna prireditev s parado pa nas, kot je 
dejal, čaka v prihodnjem letu.

Zbrane je nagovorila tudi predsedni-
ca Krajevne skupnosti Žalna Danijela 

Pirman. Vemo, da je leto 2020 posebno 
leto. Moralo bi biti zlasti zaznamovano z 
različnimi jubileji, saj ravno letos mineva 
25 let od ustanovitve nove Občine Gro-
suplje, gasilci PGD Žalna pa letos obele-
žujejo častitljivi jubilej, 100-letnico delo-
vanja, a je žal zaznamovano predvsem 
z epidemijo novega korona virusa, ki je 
povsem spremenila naše vsakdanje delo 
in onemogočila številne načrte.

»A prav zaradi takšnih izrednih raz-
mer je današnji dogodek še toliko bolj 
pomemben. Dokazuje namreč marljivost, 
vztrajnost in iznajdljivost naših gasilcev in 
ostalih krajanov. Z današnjim slovesnim 
dvigom slovenske zastave izkazujemo v 
prvi vrsti svojo zavednost in pripadnost 
domovini Sloveniji, hkrati pa je to dokaz 
naše trdoživosti in klenosti. Tudi v času 
epidemije, karantene in številnih strogih 
ukrepov se je izkazalo, da znamo tudi kot 

Maja Zajc Kalar

Predsednica Krajevne skupnosti Žalna 
Danijela Pirman
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skupnost sprejeti težke izzive in v solidar-
nosti pomagati drug drugemu,« je dejala 
ter se ob tej priložnosti v imenu Sveta 
Krajevne skupnosti Žalna lepo zahvalila 
članicam in članom PGD Žalna in vsem, 
ki so omogočili, da danes na tem kraju 
stoji simbol slovenstva. Članicam in čla-
nom PGD Žalna je ob njihovem jubileju 
tudi iskreno čestitala in jim zaželela še 
naprej uspešno delovanje. Vsem je zaže-
lela ponosno praznovanje dneva držav-
nosti in praznika Občine Grosuplje.  

Večer so prevevale domoljubne pe-
smi, ki so nam jih zapeli Samorastniki, 

za to priložnost so s harmoniko in kitaro 
stopili skupaj tudi mladi Žalci, bil pa je 
tudi večer mnogih domoljubnih besed 
Primoža Trubarja, Franceta Prešerna, Iva-
na Cankarja in Simona Gregorčiča, ki jih 
je za nas zbrala Maja Zajc Kalar. Župnik 
Andrej Šink pa je slovensko zastavo tudi 
blagoslovil.  

In slovenska zastava, simbol naše za-
vednosti, ki nas povezuje v jeziku, naro-
du, veri in pesmi, bo z lepimi besedami, 
vklesanimi v podstavek, »Tebi, domovi-
na,« od tega dne dalje na hribu »pr' Jur-
jevmu Janezu« krasila krajevno skupnost 

Žalna, vso občino Grosuplje in tudi našo 
domovino Slovenijo. Vsem Žalcem in 
Žalkam in občanom naše občine in vsem 
državljanom Slovenije smo poklonili 
spomin na vse, ki so gradili našo samo-
stojnost skozi stoletja. Tudi vsem tistim, 
ki so leta 1991, le dva dni po razglasitvi 
samostojnosti Slovenije, prijeli za orožje 
in branili sanje prejšnjih in prihodnjih 
rodov, mnogi tudi iz krajevne skupnosti 
Žalna.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Podjetniški kotiček z Območno obrtno-podjetniško zbornico 
Grosuplje

Na OOZ Grosuplje, skupaj z OZS, ves 
čas spremljamo aktualne razmere v go-
spodarstvu. OZS je kot prva delodajalska 
organizacija že maja apelirala na Vlado RS, 
da po prvih treh protikoronskih paketih 
sprejme še četrtega. »PKP4 v prvi vrsti pri-
naša ukrepe za reševanje delovnih mest. 
Vendar če bodo šla podjetja v stečaj, tudi 
čakanje na delo ne pride v poštev, saj bodo 
zaposleni izgubili delovna mesta. Priorite-
tno moramo torej rešiti likvidnost podjetij, 
ki je še vedno slaba,« poudarja predsednik 
Branko Meh. V OZS smo na Vlado RS na-
slovili 15 predlogov oziroma dopolnitev k 
PKP4 in apelirali, naj jih vključi v PKP4, a 
Vlada vseh predlogov ni upoštevala. Okre-
vanje gospodarstva bo dolgotrajno, zato 
je komunikacija države z delodajalskimi 
združenji, kot je OZS, ključna.

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH 
ZA PRIPRAVO NA DRUGI VAL COVID-19 
(PKP4)

Zaradi prilagajanja na situacijo v pove-
zavi s covid-19 in gospodarstvom je 11. 7. 
2020 pričel veljati Zakon o interventnih 
ukrepih za pripravo na drugi val covid-19 
(PKP4). S predlogom zakona se spremi-
njajo in dopolnjujejo začasni ukrepi za 
omilitev in odpravo posledic epidemije 
na področju dela in delovnih razmerij, 
štipendij, zdravstva in socialno varstvenih 
zavodov. Poglavitne rešitve se nanašajo 
na podaljšanje ukrepa čakanja na delo, 
določitev in plačilo nadomestila za odre-
jeno karanteno, zajete so tudi spremem-
be ZIUOOPE ter mobilna aplikacija za 
obveščanje o stikih z okuženimi. Deloda-
jalec lahko napoti posameznega delavca 
na začasno čakanje na delo najdlje do 31. 
7. 2020, pri čemer lahko Vlada RS, s skle-
pom, ta ukrep podaljša največ dvakrat za 

obdobje enega meseca, vendar ne dlje 
kot do 30. 9. 2020. Delodajalec je ponov-
no upravičen do povračila nadomestila 
plače delavcu za čas odrejene karante-
ne do 30. 9. 2020. To velja le v primeru, 
ko delavcu ne more organizirati dela na 
domu. Delodajalec do povračila nado-
mestila plače ni upravičen v primeru, ko 
je bila delavcu odrejena karantena zaradi 
odhoda v državo, ki je bila v času njego-
vega odhoda na rdečem seznamu. Spre-
membe ZIUOOPE se nanašajo na skrajšani 
delovni čas, turistične bone in spremem-
bo kazenskih določb (razširja se seznam 
kršitev). Pri skrajšanem delovnem času 
mora delodajalec na ZRSZ posredovati 
odredbo o delu s skrajšanim delovnim 
časom v roku 8 delovnih dni od dneva od-
reditve, vlogo za dodelitev subvencije za 
skrajšani delovni čas je potrebno oddati v 
15 dneh po odreditvi skrajšanega delov-
nega časa in najpozneje do 10. 12. 2020, 
čeprav lahko delodajalec ukrep koristi do 
31. 12. 2020. ZRSZ je potrebno predho-
dno obvestiti o vrnitvi delavca na delo s 
polnim delovnim časom, saj je v naspro-
tnem primeru to prekršek, za katerega je 
predpisana globa. Glede turističnih bo-
nov pa velja, da se za poslovni subjekt, pri 
katerem se lahko vnovčijo boni, šteje po-
nudnik, ki je kadarkoli v letu 2020, in ne le 
na dan 13. marca 2020, vpisan v PRS, vpi-
san v register nastanitvenih obratov, ki ga 
vodi AJPES in opravlja dejavnosti po SKD 
(55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 
55.209, 55.300). Namen vzpostavitve in 
delovanja mobilne aplikacije je varovanje 
zdravja in življenja ljudi, obveščanje upo-
rabnikov aplikacije, da obstaja nevarnost 
za okužbo, ozaveščanje o simptomih vi-
rusa in priporočanje uporabnikom, da se 
v primeru očitnih simptomov obrnejo na 

zdravstveno osebje. Namestitev aplikaci-
je je prostovoljna in brezplačna.

DELOVANJE OOZ GROSUPLJE: Na 
OOZ Grosuplje poslujemo nemoteno, 
vendar v skladu s preventivnimi ukrepi za 
preprečevanje širjenja virusa. Pisarna OOZ 
Grosuplje je odprta za vse stranke v skladu 
z objavljenim delovnim časom, in sicer ob 
ponedeljkih, sredah ter ob petkih. Vseeno 
vse stranke OOZ Grosuplje pozivamo, da 
pisarno OOZ Grosuplje obiščete le v nujnih 
primerih, svoj prihod pa obvezno predho-
dno najavite. Na voljo smo vam preko tele-
fonske številke 01 786 51 30 ter preko ooz.
grosuplje@ozs.si. Vsa komunikacija ter od-
govori na vaša vprašanja bodo preko na-
vedenih dveh kanalov tekoče izvajana in 
posredovana. Vse pomembne informacije 
ažurno objavljamo na spletni strani OZS, 
www.ozs.si/koronavirus-info. Tam najdete 
številne odgovore na najpogostejša vpra-
šanja podjetnikov in podjetnic, objavljena 
so navodila za opravljanje posameznih de-
javnosti in sekcij, predstavljeni so aktualni 
ukrepi države ter ostale koristne informaci-
je, ki vam bodo pomagale pri vašem poslo-
vanju v teh težkih časih.  

Pazite nase in ostanite zdravi. 

Janez Bajt, univ. dipl. oec. 
Sekretar OOZ Grosuplje
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Bossplast d.o.o.

Iščemo nove sodelavce
• za proizvodnjo - strojna smer
• za skladišče - prodajalec, ekonomska smer

Informacije 
na tel. št. 
01 7810 550, 
01 7810 552

Oddamo nove 
poslovne prostore na 
lokaciji obrtne cone 
Grosuplje Pod jelšami.

Več informacij 
na tel. št.
01 7810 552

Iščemo nove sodelavce

Oddamo nove poslovne prostore

OGLASNI ČLANEK
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S ponosom, srečo, iskrico v očeh in nasmehom na obrazu Vam z največjim veseljem
sporočamo, da smo 19. junija 2020 odprli turistični informacijski center Grosuplje. Z
odprtjem TIC-a smo pognali kolesje turizma v Občini Grosuplje in ga postavili na turistični
zemljevid Slovenije. Prizadevali si bomo za tesnejše sodelovanje z vsemi deležniki v tej
panogi in prizadevali si bomo, da nas bodo našli tudi tisti, ki so planirali le obisk
prestolnice.
"Pa ga imamo, TIC namreč" je dejala direktorica Zavoda za turizem in promocijo "Turizem
Grosuplje", ga. Petra Zakrajšek. Ob otvoritvi je vse zbrane nagovoril tudi župan Občine
Grosuplje, dr. Peter Verlič. Dogodka so se udeležili: direktor občinske uprave, mag. Dušan
Hočevar, generalna sekretarka Turistične zveze Slovenije, ga. Karmen Burger, pomočnik
direktorice Turizma Ljubljana, mag. Mitja Predovnik, koordinatorka RDO Osrednja
Slovenija, ga. Alenka Soršak, predsednica Društva regionalnih turističnih vodnikov
Slovenije, ga. Mateja Kregar Gliha, ter predstavniki lokalnih turističnih društev in turistični
vodniki v občini Grosuplje.
Ob tem bi se radi zahvalili vsem, ki so nam priskočili na pomoč pri izvedbi dogodka. Hvala
srčni povezovalki ga. Andreji Vesel, hvala Mali pivovarni Kajtimar za degustacijo vrhunskega
kraft piva, hvala Pekarni Grosuplje  za pogostitev in hvala Petru Zakrajšku za vrhunsko
fotografijo, ki krasi steno znotraj TIC-a. Z veseljem vas pričakujemo v spodnjih prostorih
Koščakove hiše.

Turizem Grosuplje.

Adamičeva cesta 15,

1290 Grosuplje 
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ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJAk r a j i n s k i   p a r k 

 radenskopolje

Radensko polje ima zaradi svoje velike 
pestrosti travniških habitatnih tipov velik 
pomen tudi za kranjsko čebelo in druge 
tako imenovane divje opraševalce. 

Opraševanje je pomembna ekosistem-
ska storitev, pomembna tako za delova-
nje naravnih kot kmetijskih ekosistemov. 
Opraševalci ne vplivajo samo na količino, 
ampak tudi na kakovost pridelka (Hoehn in 
sod., 2008; Garratt in sod. 2014) ter na ka-
kovost prehrane in zdravja ljudi (Smith in 
sod., 2015). Za najpomembnejšega opra-
ševalca velja medonosna čebela, vendar 
pa v zadnjem času ugotavljajo, da je zelo 
pomembna in nepogrešljiva tudi vloga 
divjih opraševalcev. 

Divji opraševalci so v mnogih primerih 
celo bolj učinkoviti. Vse bolj jasno je, da 
je za zanesljivo opraševanje in ohranjanje 
biotske pestrosti ključnega pomena ohra-
njanje pestrosti opraševalcev (Garibaldi 
in sod., 2011, 2013; Winfree in sod., 2007). 
Med divjimi opraševalci so najpomemb-
nejše divje čebele. Doslej je bilo v Slove-
niji najdenih 563 vrst (Gogala, 2014). Med 
divje čebele uvrščamo čmrlje in čebele sa-
motarke. Poleg teh pa so divji opraševalci 
tudi muhe (de Groot in Bevk, 2012; Orford 
in sod., 2015) in metulji, v manjši meri tudi 
druge žuželke, npr. nekateri hrošči in ose 
(Martins, 2014), poleg te pa še mnogokrat 
tudi ptice, netopirji itd.

Čmrlji
Čmrljev je bilo v Sloveniji najdenih 35 

vrst. Za razliko od ostalih divjih čebel so ti 
bolj čokati, večji in težji ter gosteje pora-
ščeni z dlačicami. Med vsemi vrstami čebel 
so čmrlji najbolj prilagojeni za delo v hla-
dnem vremenu. Oprašujejo lahko pri tem-
peraturi zgolj nekaj stopinj Celzija in celo v 
vetrovnem in deževnem vremenu. Tako so 
edini opraševalci na višjih nadmorskih vi-
šinah. Pred mrazom jih varuje čokato telo, 
gosta poraščenost in sposobnost segreva-
nja z drgetanjem mišic. Črmlji živijo v po-
dobnih družinah kot medonosne čebele, 
vendar je velikost družin bistveno manjša. 
Te lahko v dobrih pogojih štejejo do nekaj 
sto delavk. Zimo preživijo le mlade matice, 
ki zgodaj spomladi ustvarijo novo gnezdo.

Gnezda čmrljev običajno najdemo v ali 
na tleh, nekatere vrste pa gnezdijo tudi v 
lesenih duplih, ptičjih gnezdilnicah in po-
dobnih odprtinah. Črmlji so izjemno učin-
koviti opraševalci. Cvet močno stresajo, kar 

sprosti več cvetnega prahu. Zaradi goste 
dlakavosti ga tudi odlično prenašajo. Dolg 
jeziček jim omogoča obiskovanje in opra-
ševanje cvetov z globokimi medovniki, ki 
so drugim čebelam nedosegljivi. Delavke 
čmrljev so pri opraševanju trikrat hitrejše 
od čebeljih. Številni rastlinski plodovi, kot 
so na primer borovnice in paradižnik, so 
skoraj povsem odvisni od čmrljega opra-
ševanja. 

Čebele samotarke
Čebele so se razvile iz os. Pri prehranje-

vanju so živalski plen zamenjale za pelod 
in medičino, ki nastajata v cvetovih rastlin 
in predstavljata bogat vir hranil. Različne 
vrste čebel se hranijo na različnih rastli-
nah, nekatere so specializirane celo samo 
za določen rastlinski rod, zato izbrane ra-
stline lahko oprašijo zgolj določene vrste 
divjih čebel. Večina divjih čebel ne živi v 
družinah, ampak živijo samotarsko. Samice 
tako imenovanih čebel samotark si uredijo 
svoje gnezdo in same poskrbijo za zarod. 
Vrste divjih čebel so po videzu in velikosti 
zelo raznolika skupina. Najmanjše so veli-
ke zgolj nekaj milimetrov, največja, lesna 
čebela, meri kar 25 mm. Gnezdišča divjih 
čebel so različna. Nekatere gnezdijo v ro-
vih in luknjah v tleh ali lesu, v votlih steblih 
rastlin, nemalokrat pa lahko opazimo celi-
ce divjih čebel tudi v votlih opekah in le-
senih špranjah. Celice so izdelane iz čebe-
ljih izločkov in vsebujejo pesek, zgrizeno 
listje ali rastlinsko smolo. Vrste divjih čebel 
polžaric zasedejo kar prazne polžje hišice, 
vrste kukavičjih čebel pa svoja jajčeca od-
ložijo v gnezda drugih, sorodnih vrst čebel. 
Čebele samotarke imajo sicer želo, a ne 
branijo gnezd. Pičijo samo, če jih primemo. 
Opazovanje divjih čebel je, v primerjavi z 
domačimi, tako veliko bolj varno.

Poleg domačih in divjih čebel so v na-
ravi pomembne opraševalke tudi druge 
žuželke, ptice, netopirji in druge živali 

Hrošči so eni od najstarejših opraševal-
cev na planetu in oprašujejo predvsem 
cvetove kobulnic in druge cvetove, ki se 
pojavljajo bližje tlom. Hrošči rastline naj-
večkrat oprašijo med ”slučajnim” premika-
njem po cvetu, ko iščejo hrano, partnerja 
ali vodo.

Velika skupina opraševalcev so metu-
lji. Te delimo na dnevne in nočne. Dnevni 
metulji oprezajo za živo pisanimi cvetovi z 
velikimi razprostrtimi venčnimi listi, ki vo-
dijo v ozek vrat, kjer lahko pristanejo in z 
dolgimi sesali črpajo medičino. Nočni me-
tulji so desetkrat številčnejši od dnevnih 
metuljev, vendar jih zaradi nočne aktivno-
sti in nevpadljivega videza po navadi ne 
opazimo. Oprašujejo rastline, ki imajo bele 
in krem barve cvetov, saj so ti v mraku ali 
mesečini bolje vidni.

Med pomembne opraševalce sodijo 
tudi dvokrilci, oziroma muhe, komarji in 
mušice, ki se v nekaterih primerih obna-
šajo podobno kot čebele in oprašujejo 
prijetno dišeče cvetove, v drugih primerih 
pa cvetove, ki oddajajo vonje po gnilem in 
razpadajočem tkivu.

Drugod po svetu so poleg žuželk po-
membni opraševalci tudi ptice, netopirji, 
manjši sesalci in druge živali. 

Kaj opraševalce ogroža?
Zaradi sprememb v okolju, ki jih je pov-

zročil človek, število in raznolikost opra-
ševalcev hitro upada, zato ponekod že 
opažajo pomanjkljivo opraševanje (Breeze 
in sod., 2014). Znanstveniki in čebelarji za-
dnja leta opozarjajo na velik upad številč-
nosti in raznovrstnosti divjih in domačih 
opraševalcev, od katerih je odvisna kom-
pleksnost ekosistemov, stopnja biodiverzi-
tete, uspešnost kmetijstva in s tem global-
na oskrba s hrano. 

Opraševalce ogrožajo zlasti intenzivno 
kmetijstvo, urbanizacija, podnebne spre-
membe in bolezni. Kar 9,2 % čebelam v 
Evropi grozi izumrtje. Pri čmrljih, ki so naj-
bolj raziskani, v Evropi izumrtje grozi 23,6 
% vrstam, populacije pa upadajo pri 45,6 
% vrstah (Nieto in sod. 2014). Divji opra-
ševalci so skupaj z domačimi čebelami 
ogroženi predvsem zaradi pomanjkanja 
hrane in gnezditvenih mest ter zastrupitev 
z pesticidi. Največ zastrupitev opraševal-
cev se pojavlja zaradi množične in večkrat 

Radensko polje je raj tudi za divje opraševalce
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tudi neprimerne uporabe pesticidov. Na 
pomanjkanje hrane vpliva uniformiranje 
pokrajine oziroma izginjanje raznolikih 
življenjskih okolij ter zmanjševanje razno-
likosti kmetijskih kultur in travniških ra-
stlin. Zaradi obdelave kmetijskih površin s 
težko mehanizacijo prihaja do uničevanja 
in posledično pomanjkanja potencialnih 
gnezditvenih mest za divje opraševalce, ki 
bivajo v tleh.

Zaradi izginjanja opraševalcev so po-
nekod na svetu ljudje že prisiljeni opra-
vljati opraševanje kulturnih rastlin ročno. 
Slednje še zdaleč ni tako učinkovito in 
ekonomsko ugodno, kot je to takrat, ko za 
opraševanje poskrbi narava sama. 

Pomembno je, da se tega vsi zavedamo. 
Da pomislimo na to, ko se nam na vrtovih 

pojavijo bolezni na povrtnini in ko poseže-
mo po pripravkih za zaščito. Takrat dosle-
dno upoštevajmo navodila proizvajalcev, 
zato da se izognemo pomoru opraševal-
cev. Radensko polje, kot tudi drugi naravni 
parki, nam sicer služijo kot velika genska 
banka tudi za te vrste, saj predstavljajo 
zatočišče zaradi ohranjenosti in pestrosti 
življenjskih prostorov, vendar je pomemb-
no, da vsak od nas tudi pri sebi dela v prid 
narave, ki nam prinaša toliko koristi. 

Tina Mikuš,
vodja Krajinskega parka Radensko polje

Povzeto po naslednjih virih:
Bev D., Furlani M.: Razumevanje pomena 

opraševanja in pestrosti opraševalcev. (Poklukar-
jevi dnevi 2018). Spletni vir: https://www.kis.si/f/

docs/Poklukarjevi_dnevi_2018/Bevk_2018.pdf 
(14.7.2020)

Ogroženost divjih opraševalcev. Spletna stran 
Krajinski park Goričko. Spletni vir: 

https://www.park-goricko.org/vsebina/1193/
Ogrozenost-divjih-oprasevalcev (14.7.2020)

Drugi divji opraševalci. Spletna stran Krajinski 
park Goričko. Spletni vir: 

https://www.park-goricko.org/vsebina/1192/
Drugi-divji-oprasevalci- (14.7.2020)

Čebele samotarke. Spletna stran Krajinski park 
Goričko. Spletni vir: 

https://www.park-goricko.org/vsebina/1191/
Cebele-samotarke-(14.7.2020)

Čmrlji. Spletna stran Krajinski park Goričko. 
Spletni vir: 

https://www.park-goricko.org/vsebina/1150/
Cmrlji (14.7.2020)

Pohod »Spoznaj sosednjo vas« 2020

V nedeljo, 15. junija, ob 10 uri,  se je 
zbralo 23 pohodnikov pred OŠ Št. Jurij. 
S kratkim nagovorom nas je pozdravil 
predsednik Turističnega društva Tabor 
Št. Jurij Janez Kozlevčar.

Odpravili smo se do trga v vasi, kjer 
stoji cerkev sv. Jurija. Mojca Koritnik nam 
je povedala, da je bila cerkev prvič ome-
njena leta 1526, leta 1662 pa je vpisana 
tudi v stiškem samostanskem urbarju.  O 
njej je pisal Valvasor kot podružnični cer-
kvi šmarske fare. Ob cerkvi stoji kapelica 
s kipom Matere božje z Jezusom.

V nadaljevanju poti smo se ustavili v 
vasi Podgorica. Janez Kozlevčar je pred-
stavil kapelico sv. Petra in terišče lanu, ki 

je v fazi obnavljanja. Strinjali smo se, da 
so takšni objekti pomemben del naše  še 
ne tako davne  preteklosti. Pot nas je vo-
dila do hiše  Janeza Kozlevčarja, ki nam 
je ponudil »razkužilo« v kozarčkih, ki je v 
času korone in po njej zelo dobrodošlo.

Naš naslednji postanek je bil v Bičju, 
na kmetiji Valentinčič, ki se ponaša z iz-
jemno modernizirano kmetijo. Gospo-
dinja nas je pozdravila in pogostila. Po-
vedala je, da na kmetiji dela vsa družina, 
od najstarejših do najmlajših. Kmetija 
ne glede na avtomatizacijo in sodobne 
tehnologije zahteva trdo delo in pridne 
roke vseh domačih. Poleg vsega dela pa 
mora biti na kmetiji zabeležen čisto vsak 

dogodek v zvezi z živino in vse tisto, s či-
mer je treba zadostiti pravilnikom. 

V najsodobnejšem hlevu daleč nao-
krog nas je sprejel mladi gospodar Mi-
lan. Razložil je, kako poteka reja krav, 
kaj se dogaja s prirastkom in zakaj tako 
in ne drugače. Na koncu smo si ogledali, 
kako poteka avtomatizirana molža. Ne-
verjetno, kako so se živali navadile na 
aparature in kako mirno same pridejo na 
molžo. V hlevu sta še robota za krmlje-
nje in robot za čiščenje hleva. Res je tudi, 
da ima govedo skoraj pravi hotel. Velik, 
zračen prostor, ki je razdeljen na »poro-
dnišnico«, bivalni del za odraslo govedo 
in »jaslice« za teličke. Čudili smo se, kaj 

Sodobni hlev pri Valentinčičevih na Bičju Sodobni tesarski obrat pri Mehlinovih na Selih

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

Dobite nas na telefonski številki:  
08 20 07 156

info@radenskopolje.si  |  www.radenskopolje.si
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vse zmore sodobna tehnologija in kako 
široko znanje mora imeti ob tem kmeto-
valec. 

Med zorečimi žitnimi polji, travniki in 
skrbno obdelanimi njivami, nas je pot 
vodila do Sel. V vasi so delavnice in žaga 
priznanega mojstra tesarja in krovca 
Jožeta Mehlina. Gospodinja in gospo-
dar sta nas pričakala z obloženo mizo. 
Po prijazni dobrodošlici smo si ogledali 
delavnice. Postavitev za obdelavo in pri-
pravo lesa je zelo modernizirana, kljub 
temu pa brez natančnosti in delovnih 
rok ne gre. Mojster Mehlin nam je razka-
zal prostore in razložil, kako poteka delo, 
katere vrste lesa uporabljajo, na kakšen 
način ga pripravijo za določene objekte. 
Glavnina dela poteka na dveh računalni-
ško vodenih strojih. Veliko zahtevnega 
dela, znanja in prakse je potrebno, da te 
uporabniki - stranke po Sloveniji in izven 
nje prepoznajo kot odličnega izvajalca. 
Mehlinovim je to uspelo.

Na našem naslednjem postanku, prav 
tako v Selih, nas je čakal gospod Andrej 
Struna, ki se že leta trudi, da so Sela ure-
jena, simpatična vas, ki jo imenuje oaza 

na robu mesta. Svet se spreminja, vse 
manj je časa za druženja in skupna dela 
v dobro kraja in krajanov. Zamišljeno 
pove: »Včasih, pred leti, je bilo drugače. 
Organizirali smo srečanja  iz krajev z ime-
ni Sela, Selo, Sele. Veliko ljudi je prišlo, šteli 
smo v tisočih, danes ni več takšnega nav-
dušenja, vztrajamo pa še vedno.« 

Vas ima cerkev sv. Mohorja in For-
tunata, zato smo si jo skupaj ogledali. 
Izvedeli smo nekaj o njeni zgodovini in 
obnovi. Zanimivost cerkve je predvsem 
v tem, da so pri obnovi odkrili ostanke. 
Skozi steklo, vdelano v tla, je mogoče vi-
deti temelje in dele zidu po predvideva-
njih iz dvanajstega stoletja.

Pohodniki smo se vrnili v sedanjost in 
odšli na fazanarijo. Tam so nas pričakali 
lovci Lovske družine Grosuplje. Izvedeli 
smo marsikaj o lovu in lovstvu. Z zani-
manjem smo poslušali, kako poteka reja 
fazanov, kako krmijo divjad pozimi, ob-
delujejo njive za divjad. Pogovarjali smo 
se o tem, kakšen je stalež določene vrste 
divjadi, pa o medvedih, volkovih, šakalih. 
Veliko znanja se skriva med lovci, le vpra-
šati jih je treba, pa z veseljem govorijo o 

naravi in o vsem, kar v njej živi. Da ne 
bi ostali lačni, so nam po dogovoru pri-
pravili odličen golaž. Ko smo potolažili 
želodčke, smo se počasi začeli razhajati 
proti domu.

Vreme nam je bilo naklonjeno kljub 
slabi napovedi. Polni vtisov in novih spo-
znanj smo med potjo klepetali in ugota-
vljali, da se bomo še potepali in odkrivali 
nove, zanimive kraje in ljudi. Naša do-
movina premore veliko marsikdaj spre-
gledanih lepot in zgodb iz preteklosti. 
Posodabljanje pa omogoča napredek, 
razvoj in obstanek za tiste, ki se ne ustra-
šijo trdega dela. 

Zahvaljujemo se gostiteljem za topel 
sprejem in razlago.  

S pohodi v organizaciji TD Tabor Št. 
Jurij želimo obiskovalcem - pohodnikom 
predstaviti manj znane lepote in zani-
mivosti v naši bližini. V tem delu vidimo 
naše poslanstvo. 

Nasvidenje torej na naslednjem po-
hodu »Spoznaj sosednjo vas«.

za TD Tabor Št. Jurij, Jožica Rus

Temelj v cerkvi na Selih kaže na predelave objekta.

Ob teriški jami v Podgorici - objekt je v adaptaciji.

Koča Lovske družine Grosuplje na fazanariji pri vasi Bičje 
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Odvoz odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) iz  
gospodinjstev v občini Grosuplje

Javno komunalno podjetje Grosuplje v sodelovanju z družbo za ravnanje z električno in elektronsko opremo ZEOS, d.o.o., 
organizira odvoz odpadne električne in elektronske opreme iz gospodinjstev v občini Grosuplje, ki bo v soboto, dne 5. 9. 2020. 
Odvoz se bo izvajal po naslednjem vrstnem redu: 

Datum SKUPINA ZBIRNO MESTO NASELJA, KI ZAJEMAJO POSAMEZEN OKRAJ ČAS POSTANKA

5. 9. 2020 I. ŠMARJE - SAP - Ljubljanska cesta 
nad predorom 

Mali in Veliki Vrh, Tlake, Gajniče, Tlake, Razdrto 8.00 - 8.30

  ŠMARJE - SAP – na parkirišču pri 
gasilskem domu 

osrednji del naselja Šmarje - Sap, Huda Polica, 
Podgorica

8.45 - 9.15

  CIKAVA - pri podjetju Rofix Cikava, Sela, Paradišče, Hrastje, Zgornja Slivnica 9.30 - 10.00

  POLICA - pri gasilskem domu Polica, Blečji Vrh, Kožljevec, Troščine, M. Konec, 
Dolenja in Gorenja vas, Goričane, Peč, Zgornje 
Duplice, Dole pri Polici

10.15 - 10.45

  GROSUPLJE - pri strelišču Grosuplje, Perovo, Dobje, Mala in Velika Stara vas, 
Jerova vas, Spodnje Duplice

11.00 - 11.30

  GROSUPLJE - parkirišče pri sodišču središče Grosupljega, Brvace 11.45 - 12.00

  GROSUPLJE – Sončni dvori - pred 
mobilno kotlarno

Sončni dvori, Brezje pri Grosupljem 12.15 - 12.45

  SPODNJA SLIVNICA - pred 
družbenim domom

Spodnja Slivnica, Predole 1.00 - 13.30

 II. ŠKOCJAN - pri šoli Velike in Male Lipljene, Rožnik, Železnica, Škocjan, 
del Medvedice

   8.00 - 8.15

  MALA VAS - pri družbenem domu Mala vas, Ponova vas, Pece, Bičje, Podgorica, Št. 
Jurij, Vrbičje, Rogatec, Medvedica, Udje, Vino, 
Cerovo

  8.30 - 9.00

VELIKO MLAČEVO - za gasilskim 
domom

Malo in Veliko Mlačevo  9.15 - 9 30

LOBČEK – pri avtobusni postaji Lobček, Zagradec, Plešivica     9.45 -10.00

  VELIKA RAČNA - pred družbenim 
domom

Mala in Velika Račna, Čušperk, Gaberje   10.15 - 10.45

  MALA ILOVA GORA - pred gasilskim 
domom

Mala in Velika Ilova Gora   11.00 - 11.15

  LUČE – pred gasilskim domom Luče   11.30 - 11.45

  VELIKA LOKA - pri gasilskem domu Velika in Mala Loka 12.00 - 12.15

  ŽALNA - pred trgovino Žalna 12.30 - 12.45

  GROSUPLJE - pri gasilskem domu Grosuplje, Spodnje Blato, Gatina, Praproče 13.00 - 13.30

Med odpadno električno in elektron-
sko opremo sodijo:
1. Veliki gospodinjski aparati: pomivalni 

stroji, pralni stroji, štedilniki na elektri-
ko ipd.

2. Hladilniki, zamrzovalne omare, klime 
ipd.

3. Monitorji, televizorji.
4. Mali gospodinjski aparati: sesalniki, 

likalniki in drugi aparati, ki se upora-

bljajo v gospodinjstvu, osebni raču-
nalniki z vso opremo (miška, tipkov-
nica, procesor, tiskalnik …), telefoni,  
radijski sprejemniki ipd.

5. Plinske sijalke oz. varčne žarnice.

Vso odpadno električno in elektron-
sko opremo je potrebno na dan odvoza 
do določene ure pripeljati do zbirnega 
mesta in direktno naložiti na kamion. 

Prevzem te opreme bo brezplačen. Ob-
čane pozivamo, da na prevzemno mesto 
prinesete le odpadno električno in elek-
tronsko opremo, saj drugih odpadkov 
ne bomo sprejemali. 
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Enodnevni dobrodelni izlet na morje

Zdravstveno-vzgojni center Grosuplje med koronavirusom

Tako kot na vseh področjih našega 
življenja je tudi v Zdravstveno-vzgojnem 
centru Grosuplje potek delavnic letos 
krojil koronavirus. Leto 2020 se niti še ni 
dobro začelo, ko smo v ZVC Grosuplje že 
pričeli z izvajanjem daljših, poglobljenih 
delavnic Gibam se in Zdravo hujšanje. 
Obe skupini sta se ravno dobro ogreli in 
motiviranost za spremembe v njihovem 
življenju je ravno narasla, ko je naša sre-
čanja prekinila epidemija. Ker je bil cilj 
nas vseh, da ostanemo zdravi, smo se 
za dva meseca in pol poslovili. V začetku 
junija, ko so se razmere začele izboljše-
vati in nam je socialnih stikov že močno 
primanjkovalo, pa smo se zopet srečali. 
Na roke nam je šlo tudi vreme, saj smo 
večino delavnic lahko izvedli zunaj na 
svežem zraku in tako še bolj poskrbe-
li za naše zdravje. Čeprav nam je potek 
delavnic nekoliko prikrojil koronavirus, 
pa smo vse delavnice uspešno izpelja-
li do konca še pred začetkom poletja. 
Tako so se udeleženci podali na poletne 

dopuste obogateni z novim znanjem o 
zdravi prehrani, gibanju in načinu življe-
nja, predvsem pa s sklenjenimi novimi 
prijateljstvi. V ZVC Grosuplje upamo, da 
bomo jeseni ponovno lahko izvedli nove 
delavnice. Za več informacij pa nas spre-

mljajte na naši novi facebook strani ZVC 
Grosuplje.

Manca Grum, dipl. fizioterapevtka, 
ZVC Grosuplje

Udeleženci delavnice Gibam se na zaključnem srečanju. 

V soboto, 4. 7. 2020, smo se skupaj že 
drugič zaporedoma zbrali z namenom, 
da popeljemo otroke iz naše občine Gro-
suplje, pa tudi iz občin Ivančna Gorica in 

Dobrepolje, za en dan na morje. 
V okviru enodnevnega dobrodelnega 

izleta, pod pokroviteljstvom dveh izje-
mnih posameznic Teje in Maje in v orga-

nizaciji prostovoljke gospe Marice Kova-
čič in vseh prostovoljcev, smo ponovno 
narisali nasmehe na obraze otrok.

Dan je bil pester, predvsem zabaven 
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in tudi poučen. Naše vodilo je, da pri 
otrocih gradimo tj. pozitivno avtoriteto. 
Prišlo jih je nekaj čez 30, nismo jih pozna-
li in smo jih morali vključiti v našo sku-
pnost. Sedem predanih prostovoljcev je 
to moralo doseči že na poti na morje.

Dobili smo kar nekaj novih prostovolj-

cev, ki so bili opremljeni z veliko dobre 
volje, energije in znanjem. 

V sami družbi so še kako pomembna 
takšna dejanja, predvsem pa podpora 
okolja z donacijami, saj le na takšen na-
čin lahko organiziramo izlete za otroke, 
ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij in 

jim izlet na morje veliko pomeni.
Upam, da se srečamo tudi prihodnje 

leto na Debelem Rtiču!

Jan Einspieler, pomočnik vodje, 
prostovoljec

Kresni večer 

Kresni večer iz cikla Barve glasbe in besede

Kresni večer je noč s 23. na 24. junij, 
na dan, ko goduje Janez Krstnik. Poletni 
sončev obrat ali solsticij so praznovali 
že v predkrščanskem obdobju. To je bil 
praznik svetlobe in ognja. Ljudje so s 
prižiganjem kresov častili moč sončne-
ga boga. Prav na ta dan pa zato, ker je 
to najdaljši dan in je noč najkrajša v letu. 
Star slovenski pregovor pravi: Ob kresi 
se dan povesi. Ljudje, močno povezani z 
naravo, so hoteli z ognjem povrniti son-
cu moč, človeku dati energijo in zdrav-

je za uspešno delo, rastlinam in živalim 
moč za rast in zdravje. Slovanski bog 
sonca, ki so ga na ta dan slavili z ognjem, 
je bil Svetovit, Slovenci pa smo ga ime-
novali Kresnik.

Kresnik je bil sin ognjenega boga, 
njegove svečenice so bile kresnice, ki 
so plesale ob ognju in se na kresno noč 
pomešale med navadne ljudi. Stari ljudje 
so verjeli, če na kresno noč najdeš pra-
protno seme, ki si ga spraviš v žep ali če-
velj, slišiš govorico živali, če nastaviš uho 

na zemljo, najdeš zaklad, prikličeš lahko 
hudiča ali pa vidiš svojo prihodnost. Kr-
ščanstvo je ta, v ljudeh močno zakoreni-
njen praznik, prekrilo s krščanskimi sim-
boli in z godom Janeza Krstnika.

Ob kresovanju so se razvili različni 
običaji. Ob ognju so plesali fantje in de-
kleta pozno v noč in noč svojo moč. Ko 
je kres dogorel in je ostala le še žerjavica, 
so skakali čez žerjavico. Verjeli so, da jim 
to prinaša zdravje. Tudi dekleta so ska-
kala čez žerjavico in verjele, da jih bo to 

Notranje dvorišče Mestne knjižnice 
Grosuplje, 24. 6. 2020, ob 19. uri. 

Sedma sezona koncertov iz ciklusa 
Barve glasbe in besede je bila okrnjena. 
Karantena zaradi koronavirusa je preki-
nila naše nastope. Izpeljali smo 3 kon-
certe z naslovi: Sonce, Angeli – glasniki 
z neba ter Noč in sanje. V aprilu bi poslu-
šali 4. koncert z naslovom Oblaki, v maju 
pa še 5. koncert Vidim in slišim vesolje, 
z glasbo, ki jo je za spremljavo risanega 
filma o vesolju napisala Bojana Šaljić Po-
dešva, igral pa bi klavirski trio Ars Musica.

 V času karantene domači ustvarjalci 
niso počivali. Glasbenika violinistka Moj-
ca Menoni Sikur in violončelist Martin 
Sikur, pesnik Rudi Podržaj, pripovedo-
valka Katja Bricelj in slikarka Klara Ma-
ver so pripravili videoprojekcijo glasbe, 
besede in slike z naslovom Bela vrana. 

Pogrešali smo koncerte v živo, zato 
smo bili veseli pobude naših glasbe-
nikov, da bi zaigrali poletni koncert na 
prostem na dvorišču med knjižničnima 
stavbama. Naslovili smo ga Kresni večer, 
saj so glasbeniki M.ARS kvarteta Mojca 
Menoni Sikur - 1. violina, Jerica Kozo-
le - 2. violina, Mateja Ratajc - viola in 
Martin Sikur - violončelo izbrali skladbe, 
povezane s soncem in datum koncerta 
je bil na dan po kresni noči. Zaigrali so 

Josepha Haydna Godalni kvartet št. 63 
v B-duru, op. 76, št. 4, »Sončni vzhod« in 
Wolfganga Amadeusa Mozarta Godalni 
kvartet št. 14 v G-duru, K. 387, »Pomladni 
kvartet«. Recitatorja Ivo Puhar in Fran-
ci Zorko pa sta recitirala pesmi O kresu 
Cvetka Golarja in Ne bodi, kar nisi Ferija 
Lainščka.

Koncert je bil na predvečer dneva dr-
žavnosti, zato je Franci Zorko v uvodnem 
nagovoru spregovoril tudi o državnem 
prazniku in ljubezen do domovine pod-
krepil z verzi Toneta Pavčka. Zaradi bliži-

ne kresnega večera je nekaj misli posve-
til tudi temu prazniku.  

V toplem, a nekoliko vetrovnem junij-
skem večeru se je na dvorišču knjižnice 
zbralo kakih 50 ljubiteljev klasične glas-
be. Upoštevali smo navodila in postavili 
stole bolj narazen. Kljub vsem omeji-
tvam smo uživali v čudoviti glasbi M.ARS 
kvarteta in recitacijah članov knjižnice 
in Univerze za tretje življenjsko obdobje 
Grosuplje. In z lepo glasbo in besedo 
smo vstopili v poletje. 

Marija Samec
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Zbornik, ki povezuje tri občine: Grosuplje, Ivančna Gorica in 
Dobrepolje

Na ustaljeni kulturni lokaciji v Mestni 
knjižnici Grosuplje so v petek, 3. julija 
2020, predstavili 31. Zbornik občin Gro-
suplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, ki 
prinaša dvoletno gospodarsko, kulturno 
in zgodovinsko kroniko bivanja v naših 
treh občinah. 

Tiskovne konference sta se udeleži-
la tudi župan občine Dobrepolje Igor 
Ahačevčič in podžupan občine Ivančna 
Gorica Tomaž Smole, ki sta poudarila 
povezanost občine in občanov s publi-
kacijo ter pomembnost zbornika za zgo-
dovino. Pozicijo zbornika je izpostavila 
še v. d. direktorice knjižnice Roža Kek, o 
samem zborniku pa je osrednjo besedo 
prevzel glavni urednik dr. Mihael Glavan. 
Zbornik izhaja sicer že od leta 1969 dalje, 
z 52-letno tradicijo izhajanja je Zbornik 
tudi v nacionalnem okviru med občinski-
mi izdajami redkost. Zahvalil se je vsem 
trem občinam za finančno podporo pri 
izdajanju naše skupne publikacije. Prav 
tako se je zahvalil odgovorni urednici 
Roži Kek ter avtorjem prispevkov. 

Povedal je, da je letošnji zbornik med 
najbolj zajetnimi doslej, saj obsega kar 
332 strani. 

Pri vsebinski pestrosti zbornika je iz-
postavil tematske sklope ter naštel nekaj 
naslovov, ki izstopajo. 

Vse tri občine so poslale svoja dvole-
tna poročila z vso pestrostjo truda, ki ga 
vnašajo v standard občanov. V letošnjem 
zborniku se kar trije prispevki lotevajo 
arheološke tematike na Muljavi, v Višnji 
Gori in v Grosupljem. Obsežnejši prikaz 
se posveča šolstvu v Dobrepolju v obdo-

bju do leta 1918. Sploh vsak prebivalec 
naših občin v Zborniku najde prispevke 
z zanimivimi tematikami, ki se tičejo nje-
govega okolja.  

V sklopu kulturnih prispevkov je več 
člankov, ki so povezani z našo občino: 
prof. Jakob Müller je zbral več biografij 
naših učiteljic in učiteljev ter predsta-
vil čebelarja in kmeta Franceta Škufca 
iz Ponove vasi in literata Ludveta Poto-
karja; Milena Nagelj je podala statistiko 
grosupeljskih imen in priimkov ob krstih. 
Tu sta še sestavka o šmarskem pesniku 
Ivanu Zormanu ter o nagrobnih napisih 
na pokopališčih grosupeljske župnije in 
podružnic.  

Iz svojega bogatega poznavanja dela 
Louisa Adamiča je Jakob Müller izbral 
narodno tematiko, torej Adamičevo poj-
movanje naroda in tudi ameriške nacije.  

V sklopu jubilejev so bile spomina 
vredne še 70-letnica pesnika Iva Frbe-
žarja, 80-letnica olimpionika Miroslava 
Cerarja ter 90-letnici nekdanjega župana 
in dolgoletnega glavnega urednika Iva-
na Ahlina ter ustanovnega direktorja Ko-
munalnega podjetja Antona Krašovca.  

Več je nekrologov, namenjenih zna-
nim osebnostim, ki so se poslovili, med 
njimi etnolog dr. Boris Kuhar, družbeni 
delavec in sodelavec Zbornika Jožef Ma-
rolt, geodet Pavel Križaj, domoznanec 
Leopold Sever, prvi grosupeljski župnik 
Tone Bohinc ter prvi direktor Kovinastro-
ja in obrtnik Alojz Predalič. 

Zbornik zaključujeta domoznanski bi-
bliografiji za leti 2018 in 2019 za vse tri 
občine. Prva prinaša skupno periodiko in 
publikacije v abecedno-imenskem zapo-
redju, običajno s kratkimi anotacijami. 

Na predstavitvi je lektorica Zbornika 
in sestavljalka druge bibliografije član-
kov Marija Samec povedala par besed 
o namenu in izbiranju gradiva. Biblio-
grafija je razvrščena po osnovnih UDK 
vrstilcih, izbor pa je nastal po izpisih več 
kot 100 naslovov predvsem slovenske 
periodike, s čimer je nastal bogat arhiv 
življenja v naših treh občinah. 

31. Zbornik občin Grosuplje, Ivančna 
Gorica in Dobrepolje je v času, ki je vse 
bolj naklonjen trenutnim družbenim 
omrežjem in zmuzljivi pozabi, eden red-
kih trdnih temeljev ohranjanja spomina 
in dokument našega domoznanstva.       

Drago Samec

Glavni urednik Zbornika dr. Mihael 
Glavan. Foto: Gašper Stopar

obvarovalo bolezni v ženskem predelu 
telesa.

Mama mi je pripovedovala, da je vsa-
ko leto ob kresu nesla žegnano paličico 
na polje in jo zataknila v zemljo, da bi 
polje dobro obrodilo in ga ne bi zadela 
toča ali druge naravne ujme. Po navadi 
je izbrala leskovo paličico iz butare, iz že-
gna, ki ga nesemo k blagoslovu na cve-
tno nedeljo.

Danes se pomen tega starodavnega 
praznika izgublja. Izgubili smo neposre-
den stik z naravo, zato ne razumemo več 
sporočila obredov, ki so se dogajali na 
kresni večer. Moja mama je še verjela v 
te obrede in se jih je še v pozni starosti 

držala. Nekaj tega občutenja čarobnosti 
kresnega večera je še prenesla na mene. 
Mlajše rodove pa ta čarovnija ni več za-
nimala. Rada in hkrati z žalostjo v glasu 
je povedala dogodek s svojo vnukinjo. 
Na Dolenjskem je bila navada, da so za 
kresni večer položili praprot na prag, da 
bi se Janez Krstnik ulegel na mehko, če 
bi prišel utrujen mimo hiše. Pa je rekla 
vnukinji: »Pojdi v gozd, naberi praprot, da 
jo bova položili na prag hiše. Če ne bo pra-
proti, bo šel Krstnik naprej in se ne bo usta-
vil pri nas.« »Saj je vseeno,« je rekla, »bo šel 
pa k sosedom. Oni so že nabrali praprot in 
jo nastlali na prag.« Deklica ni razume-
la, da je to poseben blagoslov, če se na 

kresni večer Krstnik ustavi pri hiši, da to 
pomeni bogastvo, mir in zdravje pri hiši 
za ljudi in živali čez celo leto. Kmetje niso 
bili bogati, živina in dobra letina na polju 
jim je pomenila preživetje.

Kresna noč je magična, ker simboli-
zira mir, življenjsko energijo, zdravje in 
veselje. Poiščimo tedaj praprotno seme, 
morda pa se bo zgodil čudež in bomo 
slišali živali in rastline govoriti, morda 
pa bomo našli zaklad, v sebi in svojih bli-
žnjih, da nam bo lepo živeti in nam bo 
dobro na zemlji.

Marija Samec
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Kulturna vrednost vaških fotografij

Ker se življenje podeželja 
tako hitro spreminja, imajo 
kulturno vrednost že foto-
grafije vaškega življenja, ki 
so bile posnete pred 60 ali 
80 leti. Nekdanjih prizorov 
kmečkega dela in življenja 
namreč ni mogoče več po-
sneti. Nekaj takih fotografij, 
ki bodo objavljene v Ko-
panjski knjigi, predstavljam 
bralcem Grosupeljskih od-
mevov.

Janez Kebe, kopanjski župnik

Dekleta in fantje iz Male Račne pred drugo svetovno vojno pred Polončkovim podom.  
(Fotografijo hrani Jože Zupančič)

Takole so »štekle« pulili (ječmenovo strnišče, da je lahko raslo dalje vmes 
vsejano korenje) na Pilerjevi njivi v Mali Račni leta 1964. 

(Fotografijo hrani Marija Jerič)

Košnja pri Martinovčevih med drugo svetovno vojno. 
(Fotografijo hranijo Frencni)

Pri Martinovčevi apnenici v Čušperku okoli leta 1935.  
(Fotografijo hranijo Frencni)

Gradnja Kulturnega doma v Veliki Račni okoli leta 1960. 
(Fotografijo hrani Marija Kocman)
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Blagoslov obnovitvenih del v podružnični cerkvi Device Marije 
v Troščinah

V nedeljo, 21. junija 2020, je bilo slo-
vesno v Troščinah, kjer smo se veselili 
obnovitvenih del v podružnični cerkvi 
Device Marije. Cerkvico v Troščinah na-
mreč krasi lepo obnovljen oltar.

Slovesnosti s sv. mašo, ki jo je daroval 

ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore, 
se je udeležil župan dr. Peter Verlič s so-
progo ter seveda zadovoljni in hvaležni 
tamkajšnji župnik msgr. dr. Jože Plut, 
člani župnijskega pastoralnega sveta in 
ostali župljani. Ljubljanski nadškof msgr. 

Stanislav Zore je lepo obnovljen oltar in 
ostala obnovitvena dela v cerkvici tudi 
blagoslovil.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

»Mala terasa« … tokrat pred Domom starejših občanov 
Grosuplje

Zaključek sezone Ženskega pevskega zbora Biser

Letošnja zelo nenavadna pevska se-
zona, v kateri je tudi nam slavni virus 
prekrižal smele pevske načrte, se je 
za članice ŽPZ Biser vseeno zaključila 
pozitivno in optimistično. Na sončno 
sredino popoldne konec junija smo 
sezono zaključile s koncertom v spro-

ščenem vzdušju in družbi varovancev 
Doma starejših občanov Grosuplje.

Ja, tudi Biserke smo komaj dočakale, 
da smo lahko ponovno začele z vajami 
in razgibale svoje glasilke. V juniju smo 
se uspele kar nekajkrat srečati z našim 
zborovodjo Fernandom Mejiasom, da 

smo ponovile svoj repertoar in se nau-
čile tudi nekaj novega. Seveda je ravno 
javni nastop tisto, kar vedno požene kri 
po žilah in da smisel vsem vajam. Tako 
smo se odločile, da sezono zaključimo 
tam, kjer naš nastop vedno pozdravijo z 
veseljem, hvaležnostjo in sproščenostjo, 
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in kamor se vsako leto vsaj enkrat vrne-
mo. Poleg raznolikih priredb slovenskih 
ljudskih pesmi smo zapele tudi nekaj pe-
smi z angleškim besedilom. Precej pesmi 
so varovanci Doma poznali in so se nam 
pridružili pri petju. Nastop sta popestrila 
naša Fernando in Katarina s spremljavo 
na kitari in flavti. In tako prelepa, vsem 
poznana skladba Na vrhu nebotičnika, 
tokrat ni zazvenela na mali terasi sredi 
Ljubljane, ampak kar v Grosupljem. Vr-
hunec nastopa je bil Brigitin solo vrisk, 
kar nas niti ni presenetilo, saj so nam 
stanovalci doma že na začetku nastopa 
dali vedeti, da je Brigita, ki je zaposlena 
v Domu, »njihova«. »Še se bomo vrnili,« 
smo jim obljubili. 

Naj zaključim tale zapis z lepo mislijo, 
ki sem si jo sposodila od ameriškega po-

litika in diplomata Adlaia E. Stevensona: 
»V našem življenju ne štejejo leta, pač pa 
šteje življenje v naših letih.« In za pev-
ce in ljubitelje petja zagotovo velja, da 
imamo precej radosti in življenja v svojih 
letih. 

Ko boste brali tale zapis, bomo že 
globoko v poletju in pevskih počitnicah. 
Konec avgusta se začne nova sezona. 
Dekleta, čez poletje imate torej čas, da 
zberete pogum in se nam jeseni pri-
družite. Pokličite Tino na 041 209 198 
ali pa se nam pridružite kar na vajah, ki 
jih imamo od 1. septembra dalje vsako 
sredo ob 19.00 v dvorani Mestne knji-
žnice Grosuplje. Vabljene!

Petra Ravnik, foto: Vasja Ambrožič

V počitniškem času vas vabimo v Mestno knjižnico Grosuplje po naslednjem poletnem urniku:
• pon., tor., sre., pet. od 8. do 19. ure,
• čet. od 11. do 19. ure.
V juliju in avgustu je knjižnica ob sobotah zaprta.                  Mestna knjižnica Grosuplje
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Pevci in godci Kulturnega društva 
Franceta Prešerna iz Račne - ZARJA in 
MLADA ZARJA bi v začetku avgusta od-
potovali na EUROPEADO v Litvo, v mesto 
Klaipeda. Pa nam je covid-19 to prepre-
čil, saj so se organizatorji odločili, da naj-
večji festival folklornih skupin, pevcev in 

godcev iz vseh evropskih držav prestavi-
jo za eno leto. Na teh festivalih se zvrsti 
približno 250 skupin iz vse Evrope, kar 
nekaj skupin tudi iz Slovenije. Ker so taka 
množična druženja prepovedana, so nas 
poprosili, da pripravimo virtualni posne-
tek in jim ga pošljemo. 

S pomočjo snemalca Branka Petro-
viča nam je uspelo narediti posnetek, v 
katerega smo vključili tudi nekaj posnet-
kov našega kraja. Tako bodo naše pesmi 
in godčevske viže predstavljene virtual-
no in zaokrožile na družbenih omrežjih.

Jožica Poderžaj, foto: Brane Petrovič 

EUROPEADA 2020 

Poletno počitniško varstvo
Želite, da vaš otrok preživi aktivne počitnice v manjši skupini, gradi nove vezi, spozna gozd, nje-
gove značilnosti in prebivalce, premaguje pohodniške vzpone, se preizkusi na ustvarjalnih de-
lavnicah ter se pri tem neizmerno zabava? Stik z naravo je nujno potreben za umirjen, zdrav, 
svoboden in optimalen razvoj vseh nas. Gozd tako otrokom kot odraslim omogoča kvalitetno 
igro in široko paleto raznovrstnih dejavnosti. Naravno gibanje pozitivno vpliva na razvoj otrokovih motoričnih in učnih 
sposobnosti.
Starši, dovolite svojemu otroku, da prosto raziskuje skrite kotičke narave, iz palic izdela svoj lok, iz naravnih barv nariše svojo 
najljubšo umetnino in naj tisti neraziskani del narave spodbudi njegovo radovednost in moč po odkrivanju novega. Pustite 
svojemu otroku, da zazna, občuti mir in zasliši skrivnostne zvoke, ki nam jih ponuja gozd.

Predviden program:
� 7.30 – 8.30 - Prihod otrok, spoznavne igre
� 9.00 – 10.00 - Zajtrk
� 10.00 – 13.00 - Različne dejavnosti spoznavanja gozda, pohodi, 

igre, ustvarjalne delavnice
� 13.00 – 14.00 - Kosilo 
� 14.00 – 16.30 - Ustvarjalne delavnice, odhod otrok

AVGUST

�  3. 8. – 7. 8. 2020
�  10. 8. – 14. 8. 2020
�  17. 8. – 21. 8. 2020

Kontakt: Tina Pleško 
(tina9plesko@gmail.com / 041 521 228)

Kje: Šmarje - Sap
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Gozdne počitnice se približujejo!

Tradicionalno 4. srečanje starodobnikov v organizaciji društva 
Oldtimer Grosuplje

Prosta mesta še med 3. in 7. avgustom!
Lokacija: v fazanariji na Selih (Šmarje - Sap)
Za otroke med 5. in 10. letom oz. osnovnošolce  
od 1. do 5. razreda.
Celodnevno varstvo med 7.00 in 16.00 uro.

Aktivnosti se odvijajo po načelu proste igre, kar pomeni, da 
pri ustvarjanju vsebin sledimo otroški radovednosti in ker ni 
vodenega programa, so to za otroke počitnice v pravem po-
menu besede. V gozdu se bomo spoznavali z naravnimi mate-

riali in iz njih gradili različna bivališča, obenem pa spoznavali še 
pester svet živali in rastlin. S tem bomo krepili spoštljiv odnos 
do narave in preko sodelovanja 
pri skupnih projektih skupinskega 
duha. Z otroki bomo uporabljali 
tudi nože in ročno žagico ter kurili 
ogenj. 

Več informacij: http://www.pre-
plet.org/pocitnice/ 

Društvo Preplet

V soboto, 27. junija 2020, je na Turi-
stični kmetiji Gioahin, na Peči pri Grosu-
pljem, potekalo že tradicionalno, četrto 
vseslovensko srečanje starodobnih vozil 
in motorjev Oldtimer Grosuplje.

Vsem zbranim ljubiteljem starodob-
nih vozil in motorjev je dobrodošlico iz-
rekel predsednik društva Oldtimer Gro-
suplje Andrej Habjan. »Kljub razmeram 
smo se odločili organizirati ta dogodek, in 
kot vidimo, ni bilo zaman,« je dejal. Do-
godka se je namreč udeležilo res lepo 
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število ljubiteljev starodobnikov, velik 
dejavnik za tako številčno udeležbo pa 
je bil lep, sončen in topel sobotni dan.

Župan dr. Peter Verlič je v nadalje-
vanju povedal, da Občina Grosuplje 
letos praznuje že 25. obletnico svojega 
obstoja, praznik Občine pa sovpada z 
državnim praznikom, dnevom državno-
sti. Pred 25 leti je bilo prebivalcev v Ob-
čini približno 14.000, sedaj pa nas je kar 
21.000, kar pomeni, da je v občini Grosu-
plje res lepo delati in živeti.

Dejal je, da je leto 2020 za nas res po-
sebno leto. Otvorili bomo kar dve novi 
večji pridobitvi, ki bosta bistveno pri-
spevali k razvoju občine. Parkirna hiša, 
po sistemu P+R, je skoraj že pred slav-
nostnim odprtjem, prav za slednjo pa 
je župan obljubil, da bodo ravno člani 
Društva Oldtimer Grosuplje imeli čast, 
da se bodo s svojimi vozili prvi zapeljali 
skozi novo parkirno hišo in parkirali. V 
septembru sledi še otvoritev prizidka k 
Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje 

z novo športno dvorano in osmimi učil-
nicami.

Da bo vožnja tudi varna, je župnik 
Slavko Judež jeklene konjičke in njihove 
voznike blagoslovil. Sledila je panoram-
ska vožnja po naši občini.

Na poti smo jih lahko spremljali in si 
jih ogledovali, obujali spomine na pre-

tekle čase, težko pa so jih pričakali tudi 
stanovalke in stanovalci Doma starejših 
občanov Grosuplje, kjer so starodobniki 
naredili svoj prvi postanek in jim pope-
strili sončno sobotno dopoldne.

Klavdija Mehle, foto: Brane Petrovič

Delavnica prijavljanja na razpise nevladnih organizacij pri 
Županovi jami

Stičišče središče je projektna usmeri-
tev Zavoda Nefiks iz Ljubljane in ključni 
osrednjeslovenski podporni akter ne-
vladnih organizacij – društev, zasebnih 
zavodov in drugih organizacij z različ-
nih področij delovanja. Cilji projekta so 
pomoč nevladnim organizacijam pri 
njihovem povezovanju na regijskem in 
lokalnem nivoju po občinah, pri infor-
miranosti, strokovnosti in organizaciji 
nevladnih organizacij ter pri njihovi večji 
vlogi v civilni družbi. 

Vsak mesec izvedejo več izobraževanj 
s področij, ki so aktualna za nevladne 
organizacije: financiranje, pridobivanje 
prostovoljcev, upravljanje, vodenje, pro-

mocija. Za organizacije z željo po razvoju 
dodatnih dejavnosti ponujajo poseben 
sklop usposabljanj »Organizacije z ra-
zvojnim potencialom«, v katerem je ak-
tivno tudi Županova jama, turistično in 
okoljsko društvo Grosuplje.

V sredo, 8. 7. 2020, je bila pri Župa-
novi jami izpeljana praktična delavnica 
na temo projektnih prijav na razpise, ki 
so se je udeležile različne nevladne or-
ganizacije osrednjeslovenske regije in 
domače občine. Na konkretnih primerih 
razpisov smo razvijali svoje ideje, določili 
ciljne skupine, cilje, rezultate in aktivno-
sti. Delavnico je izvedla Darja Sekula Kr-
stič, samostojna svetovalka, ki ima večle-

tne praktične izkušnje s tega področja. 
Zatem je sledilo druženje in medse-

bojno spoznavanje, spletle so se vezi in 
ideje, iz katerih bo v prihodnjih mesecih 
in letih gotovo nastal kakšen odličen 
projekt. Sproščeno popoldne v prijetno 
ohlajenem gozdnem ambientu so pred-
stavniki nevladnih organizacij nadalje-
vali tudi z ogledom Županove jame, ki je 
v poletnem času odprta za oglede vsak 
dan ob 15. uri, ob vikendih tudi ob 11. 
uri. Z odlično hrano nas je pogostilo Go-
stišče Lunca. 

Lučka Jere,
Županova jama, turistično in okoljsko 

društvo Grosuplje, foto Marjan Trobec

Pridružili so se tudi predstavniki društev iz občine Grosuplje. Prijetno delovno okolje pri Županovi jami.
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Sončni dnevi, valovi in Groševa poletna osvežitev

Društvo upokojencev Šmarje - Sap

Kljub vsem zapletom zaradi letošnje-
ga koronavirusa smo se v Študentskem 
klubu GROŠ potrudili in za letošnje pole-
tje pripravili kar nekaj zabavnih dogod-
kov, s katerimi se bomo oddolžili za dol-
go karantensko obdobje. Pripravite se 
na super zabavno poletje, polno novih 
doživetij! 

V juliju smo Groševo poletje zače-
li s kolesarskim izletom na Iški vintgar. 
Skupinica kolesarjev se je zbrala pred 
Grošem, od koder so čez Škofljico in Lju-
bljansko barje skupaj privrteli kolesa vse 
do reke Iške. Na cilju smo jih pričakali z 
osvežitveno pijačo in sadjem,  pogumni 
pa so si privoščili še ohladitev v vodi. 
Izlet je bil simpatičen, služilo pa nam je 
tudi vreme.

Naslednji dogodek na Groševem ur-
niku pa je bil namenjen adrenalinskim 

navdušencem. Šlo je namreč za bungee 
skok s Solkanskega mostu, kamor so se 
odpravili le najbolj drzni. Za malo manj 
drzne pa smo organizirali kopanje na 
reki Soči. Volk sit in koza cela, kajne?  
Načrtovali smo tudi turnir odbojke na 
mivki, ki pa smo ga, zaradi ukrepov NIJZ-
-ja, morali odpovedati.

Zaradi karantene se aktivisti kar nekaj 
mesecev nismo mogli srečati, kot smo 
to počeli prej skoraj na tedenski ravni. 
Iz tega razloga smo organizirali motiva-
cijski vikend, na katerem smo se zopet 
zbližali in nabrali nekaj novih idej za pri-
hajajoče dogodke v Groševem poletju. 
Na tej točki vas ponovno lepo vabimo, 
da se naši ekipi pridružite, saj smo vedno 
veselih novih obrazov in svežih idej!

V avgustu pa imamo za vas pripravlje-
nih še kar nekaj presenečenj, ki se jih vsi 

že zelo močno veselimo. Upamo, da se 
jih čim več udeležite!

Več informacij o prihajajočih dogod-
kih lahko dobite na Groševih uradnih 
urah, ob ponedeljkih, sredah in petkih, 
od 18.00 do 20.00, v prostorih Študent-
skega kluba GROŠ ali ob četrtkih, od 
17.00-19.00, v Jakličevem domu, preko 
spleta na našem uradnem facebook in 
instagram profilu ali na spletni strani 
www.klub-gros.com.

Groševcu ni nikoli dolgčas!

Neža Androjna, ŠK GROŠ

Kaj se je dogajalo v prvem polletju 
2020

Bolj malo, bi bil kratek odgovor. Saj 
veste, od začetka marca naprej koro-
na virus.

Dobro, da smo že februarja organizi-
rali občni zbor. Marca ne bi bilo več mo-
žno.

Na njem smo poročali o bogati sezoni 
v letu 2019. Saj ne, da hvalim naše delo, 
ampak se mi zdi, da nam je vsako leto 
lepše. Zanimivi izleti, ogled gledališke 
predstave, srečanja s plesom, svoj pev-
ski zbor, skupno letovanje v Izoli, veliko 
različne rekreacije, planinski vzponi in Predsednica Špela Ahačič, podpredsednica Vida, blagajničarka Jožica in tajnica Anka
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drugo. Še vedno smo ponosni na uspe-
šno izvedbo pokrajinskega prvenstva v 
pikadu z 18 ekipami s po 5 tekmovalci. 

Tudi letošnji program je obetal veli-
ko zadovoljstvo. Poleg rednih aktivnosti 
bi bili spet organizatorji pokrajinskega 
prvenstva v pikadu. Ker eno leto pred-
sedujem 3 tisoččlanski območni zvezi 
sedmih društev upokojencev Dolenjske, 
bi Šmarčani organizirali letno srečanje, 
kot je bilo doslej v Stični. Program za to 
majsko prireditev v Družbenem domu 
Grosuplje je bil že pripravljen. In tudi 
program 25 planinskih vzponov našega 
in ivanškega društva. Sem se odločila, da 
te programe obesim na steno naše pisar-
ne, kjer naj čakajo na uresničitev!

Pa še sprememba v vodstvu našega 
DU se je zgodila. Bila sem predsednica 
17 let. Bi bil že čas za zamenjavo oziroma 
za dodatno pomoč. Vedela sem, da se 
moram kar sama znajti. In mi je uspelo. 
Na sodelovanje je pristala Špela Ahačič z 
Velikega Vrha, nekdanja profesorica, ve-
šča na vseh področjih dela. Je tudi dobra 
športnica na državnem nivoju, predvsem 
pa obvlada računalnik in elektronsko 
poslovanje. Potrjeno na občnem zboru: 
Špela predsednica, Vida Ferbežar pod-
predsednica, Jožica Kastelic blagajni-
čarka, jaz - Anka Fabjan - pa tajnica. Za 
dobro članov bomo vse dosedanje sku-
paj s Špelo delale naprej kot doslej. 

Na listu z letošnjim programom je 
tudi novost. Navedeni so datumi držav-

nih praznikov s pripisano željo: Obesimo 
zastavo pred jutrišnjim praznikom. Pa 
se potrudimo. Naj se ve, da je praznik in 
da smo spoštljivi državljani.

In naše delo v času koronavirusa? 
Zelo pogrešamo prijateljsko druženje, 
ki smo ga bili navajeni. A še ne gre. Ča-
kali bomo na lepše čase. Do takrat pa le 
pazimo nase in na druge. Bolje malo bolj 
kot premalo. 

Preskrbite si brezplačno enoletno vo-
zovnico za javni prevoz. Vsak torek, razen 
v dežju, se ob 8. uri zberemo pred šmar-

skim kulturnim domom in gremo na dve 
do tri urni pohod v okolico. Pozorni smo 
na rojstne dneve članov. Nujne zadeve 
rešimo na ponedeljkovi uradni uri.

Poskrbite za svoje zdravje in dobro 
počutje. Pokličite nas za kakšne infor-
macije ali pa kar tako, za klepet.

Hvala občini za lepo urejeno okolico 
šmarskega bajerja, kjer se lahko družimo 
na razdalji, za dotacijo in za podarjene 
Zbornike.

Tajnica DU: Anka Fabjan

62. redni letni občni zbor ZŠAM Grosuplje

7. marca 2020 je potekal  62. občni 
zbor enega izmed najaktivnejših zdru-
ženj šoferjev in avtomehanikov, ZŠAM 
Grosuplje.

Zbor je potekal v prostorih Družbene-
ga doma Grosuplje. Prisotnih je bilo več 
kot 60 članov in gostov, kar prav goto-
vo dokazuje veliko pripadnost članov in 
spoštovanje  gostov  do ZŠAM Grosuplje.

Uvodni nagovor s pozdravom je pri-
padal  predsedniku združenja Francu 
Mehletu. Po izvolitvi delovnega pred-
sedstva, verifikacijske komisije, zapisni-
karja in dveh overoviteljev zapisnika se 
je občni zbor tudi uradno pričel.

Prvo poročilo je podal predsednik: 
po izredno napornem letu 2018, ko je 
združenje prenehalo opravljati skoraj 
tridesetletno dejavnost usposabljanja 
kandidatov v šoli vožnje, je bilo leto 2019 
nekoliko mirnejše. V celoti smo ohranili  

in celo nekoliko razširili društveni del  
delovanja. Združenje šteje 144 članov. 
Žal smo se v preteklem letu za vedno po-
slovili kar od sedmih dolgoletnih in naj-
zvestejših članov. Zapustili so nas: Jože 
Štibernik, Ivan Praprotnik, Alojz Predalič, 
Marjan Vidic, Janez Blatnik, Franc Poje 
in Janko Goričar. Na občnem zboru smo 
počastili njihov spomin z minuto molka.

ZŠAM Grosuplje je na lokalni ravni 
vpeta v mnoge preventivne dejavnosti v 
prometu. Tako so bile realizirane dejav-
nosti v zvezi z varovanjem otrok in osta-
lih šibkejših udeležencev  pri prehodih 
čez najbolj nevarne prometne površine 
ob pričetku šolskega leta. Na pobudo 
ZŠAM Slovenije in AVP Slovenije smo 
nudili pomoč pri varovanju otrok tudi 
po krompirjevih in zimskih počitnicah. 
V prvih dneh šole je 14 članov opravilo 
140 ur prostovoljnega dela in prevozilo 

1.200 km. Sodelovali smo tudi  pri izved-
bi kolesarskih izpitov, na odprtem dr-
žavnem prvenstvu v  spretnostni vožnji 
smo sodelovali kot sodniki in bili aktivni 
pri  varovanju otrok iz vrtcev pri pohodu 
z lučkami po ulicah Grosupljega in v Do-
brepolju.

Udeležili smo se občnih zborov naših 
prijateljskih združenj, regijskega sreča-
nja uniformirancev v organizaciji kole-
gov iz Kočevja in bili prisotni na  regijski 
seji. 

Za zainteresirane člane ZŠAM Grosu-
plje je bil organiziran piknik in društveni 
izlet na Primorsko, za aktivne udeležence 
pri aktivnostih na področju skrbi za var-
nost v cestnem prometu  in člane odbo-
rov pa izlet v Mirno Peč in Novo mesto.

V svojem poročilu je predsednik iz-
postavil še vlom v prostore združenja v 
začetku leta. Za poravnavo škode smo 
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od Zavarovalnice prejeli 646 EUR. Ve-
liko dela  pri odpravi poškodb, neljubi 
dogodek smo izkoristili še za popolno 
prenovo prostorov,  smo opravili sami, 
predsednik je posebej poudaril izjemen 
prispevek dveh naših članov, Alojza Ko-
ščaka in Antona Vidmarja.

Z nagovori so nadaljevali naši gostje, 
podpredsednik ZŠAM Slovenije Brane 
Praznik, predsednik regije Ljubljana-
-okolica Alojz Markovič in predstavnik 
policije.

Skupna nit vseh govorcev je bila po-
slanstvo združenja na preventivnem 
področju pri zagotavljanju prometne 
varnosti. 

Po poročilu Nadzornega odbora in fi-

nančnem poročilu, je predsednik ZŠAM 
Grosuplje predstavil še program dela za 
leto 2020. Poleg običajnih del in nalog, ki 
sodijo med  s statutom določene dejav-
nost, je opozoril še na to, da je leto 2020 
volilno leto.

Ob koncu je predsednik podelil jubi-
lejne značke članom za njihovo dolgo-
letno članstvo in delovanje v združenju. 
Za  50 let članstva so jih prejeli Metod 
Radelj, Jakob Šparovec, Alojz Zupančič 
in Janez Zupančič, za 60 let članstva pa 
Janez Koprivec. Iskrene čestitke.

Upravni odbor je predlagal, da se za 
posebej prizadevno delo v združenju na-
gradijo s priznanjem, značko s srebrnim 
vencem Črtomir Humski, Jože Skubic in 

Metka Zabukovec.
Tako kot v drugih združenjih se tudi v 

ZŠAM Grosuplje soočamo z upadanjem 
števila članov. Naj bo pridobitev novih 
članov naloga vsakega izmed nas, je po-
udaril predsednik delovnega predsed-
stva Mirko Škerjanc.

Po uradnem delu občnega zbora je 
ob skromni zakuski potekalo družabno 
srečanje, kjer smo člani in gostje v pri-
jetnem klepetu in obujanju spominov 
zaključili občni zbor.

Za ZŠAM Grosuplje
Metka Zabukovec

Aktivne počitnice na poletnem športnem taboru

Otroci NK Brinje so prvi teden poči-
tnic uživali na aktivnem poletnem tabo-
ru. Trenerji so, kot vsako leto, poskrbeli 
za pester in natrpan športni program, ki 
so ga oplemenitili z družabnimi igrami, 
kinoteko in zaključili z obiskom bazena 
v Ljubljani. Teden je bil kar prekratek, so 
na koncu strnili otroci, ki z novo sezono 
pričenjajo že v avgustu, malce mlajši pa 
v septembru. Če vmes ne bo spet pose-

gla korona. Športne aktivnosti na pro-
stem, ki so jih užili v tednu dni skupnega 
druženja, saj jim je bilo tudi vreme, z iz-
jemo nekaj četrtkovih in petkovih kapelj, 
naklonjeno, so otroke sicer dodobra iz-
mučile, naphale pa so jih z energijo za 
celo poletje. Trenerji Urban, Erik, Žiga, 
Luka, Ervin in Borut so uspešno krmarili 
med pol stotnije mladih od 11 let nav-
zdol, tja do predšolske mladeži, a so svo-

jo nalogo več kot z odliko opravili. Otroci 
so bili z njimi več kot zadovoljni, saj so 
jim trenerji pustili tudi, da so jih pošteno 
pošpricali z vodo, kar je bilo všeč vsem. 
Dan ni bil enak dnevu, tako so en dan v 

Nadebudni nogometaši: Žiga, Jon, Martin in Jaka (od leve)

Vsak pripomoček pri oviratlonu pride še kako prav. Najboljša ekipa tabora je osvojila pravi pokal. 

Navodilom trenerja Boruta je treba skrbno prisluhniti. 
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slogu specialcev merili moči na oviratlo-
nu, naslednji dan mučili noge z igranjem 
vodnega nogometa, spet tretji dan so se 
drsali po polivinilu in se trkali ter kotalili 
oblečeni v velike plastične žoge. Seveda 
so se, kot se za nogometno šolo spodobi, 
podili tudi po zelenicah stadiona in dru-
ženje zaključili s pravim tekmovanjem, ki 
je najboljši ekipi prinesla ogromen pokal. 
»Glavni cilj tabora je zabava za otroke. 
To poskušamo doseči ob različnih igrah, 
športih, nalogah, aktivnostih. Nekaj je 
pripravljenega programa, precej pa tudi 
animacije in improvizacije,« pripoveduje 
trener s srcem Borut Kolarič, ki v klubu 
tudi sicer skrbi za najmlajše nogome-
taše. »Vsak pedagog in športni delavec 
rad vidi zadovoljne nasmehe na obrazih 
otrok. Jaz pravim, če pridejo z veseljem, 
je prvi cilj dosežen in je vse preostalo po-
tem veliko lažje.« Njegove besede potr-

jujejo iskrene izpovedi otrok. 
Sedemletni Jaka je užival v igrah z 

žogo in vodo. »Všeč mi je bilo, ko smo 
se zabijali s kroglami in se obmetavali z 
vodnimi balončki. Tudi vodni nogomet 
je bil super! Škoda, ker nogometni tabor 
traja samo en teden.« Mnenju se pridru-
žuje tudi njegov starejši in že bolj preka-
ljeni brat Martin, ki bi druženje s prijatelji 
z veseljem podaljšal. »Na taboru mi je bil 
najbolj všeč oviratlon, ko so bile ovire 
speljane po več igriščih in potoku. Zelo 
zanimivo je bilo igrati tudi nogometni 
minigolf in bejzbol. Zabavno pa se je bilo 
tudi polivati s trenerji.«

Vodni nogomet je komaj čakal tudi 
njegov sovrstnik Jon, ki ga je nadvse za-
bavalo še, »ko smo se plazili pod ovirami, 
se zakopali v mivko in igrali družabne 
igre. Pa da ne pozabim zorbinga.« Žiga je 
poleg oviratlona najbolj navdušilo špri-

canje. »Trenerja Luko smo zalili z vodo, 
on pa nam je vrnil s curkom iz cevi.« Ob-
vladovanje brezskrbnih in živahnih glav 
vsekakor ni mačji kašelj, se zaveda tudi 
trener Borut, a poudari, kako pomemb-
na je aktivnost v mladih letih: »Pri otrocih 
ne gre toliko za vzdrževanje kondicije, 
bolj za navajanje na aktivno preživljanje 
časa in ljubezen do gibanja. To ostane za 
poznejša leta, in če je šport del našega 
življenja, nekaj samoumevnega, nam to 
le koristi,« izpostavi Kolarič. Trenerji so 
sicer ves čas tabora budno izvajali vse 
ustrezne zaščitne ukrepe. Na igrišču kot 
tudi pri zajtrku in kosilu v šoli Brinje so 
spoštovali pravila varnostne razdalje in 
razkuževanja in skrbeli, da so vse dejav-
nosti večino časa potekale na prostem. 

Barbara Pance

Starši, imate deklico, ki ima rada 
žogo?

Košarka je prava izbira.
Zanimivi treningi, veliko zabave in 

sklepanje novih prijateljstev.

Z vključitvijo deklic na košarkarske 
treninge se jim približa košarka na njim 
zanimiv način, naučijo se osnovnih pra-
vil, izboljšajo koordinacijo, poleg tega se 
naučijo, kako je sodelovati z drugimi v 

moštvu, s čimer se pospešuje njihov ču-
stveni in socialni razvoj.

Najboljše od vsega pa je, da bodo 
deklice že v zgodnjem otroštvu dobile 
prave prijateljice, s katerimi bodo lahko 

Vpis deklet v ŽKK Grosuplje
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Nov turnir, nova zmaga za grosupelj-
ske nogometaše. Desetletni varovanci 
trenerja Saše Tekića in pomočnika tre-
nerja Marija Stojanovića so se v začetku 
junija udeležili turnirja Nogometnega 
kluba Interblock iz Ljubljane. Merili so se 

z leto starejšimi žogobrcarji - turnir je bil 
namreč organiziran za starostno skupino 
U-11. Po nekaj resnično napetih tekmah 
pa se jim je uspelo pribrcati do najžlah-
tnejšega pokala. Ducat ekip je bilo raz-
deljenih v tri skupine po štiri ekipe, v 

polfinale pa so napredovali zmagovalci 
vsake skupine in najboljša drugouvr-
ščena ekipa, t. i. lucky looserji ali srečni 
poraženci. Izkupiček v golih in zmagah 
je pokazal prav na Grosupeljčane, ki jim 
je na koncu celo uspelo zabiti zmagoviti 
gol. V finalni tekmi z nogometaši Dola so 
naši fantje zasluženo dvignili pokal. Or-
ganizator je pripravil tudi individualno 
tekmovanje v izvajanju prostih strelov. 
Ekipo Brinja je odlično zastopal Žiga 
Okorn in se uvrstil v finale, tam pa je mo-
ral priznati premoč vrstniku iz Nogome-
tnega kluba Dob. Trener Tekić je fante 
pohvalil za pridno delo na treningih in 
borbenost na turnirju in poudaril, da je 
doseženi rezultat plod dobrega dela, ki 
mora biti le motivacija za še bolj zavzeto 
delo v prihodnje. Naslednji dan se je na 
istem turnirju, le v kategoriji U-10, po-
merila druga ekipa desetletnikov, ki je 
na koncu pristala na četrtem mestu. Ob 
koncu šolskega leta, ko bi morali fantje 
U-10 nabirati tudi mednarodne izkušnje 
na turnirju v Zagrebu, jim je načrte pre-

Fantje U-10 pod vodstvom trenerja Saše Tekića so pometli z leto starejšimi nogometaši. 

Desetletni fuzbalerji ugnali starejše vrstnike

Gasilska slika vseh grosupeljskih nogometašev s trenerji

metale na koš tudi po šoli in ohranile 
trajna prijateljstva.

Dekleta, rojena v letih 2008 in 2009, 
se lahko že sredi avgusta pridružijo tre-
ningom selekcije U-13. 

Dekleta, rojena 2010 in mlajše, zač-

nejo s treningi predvidoma v začetku 
septembra.

V drugi polovici septembra se bo za-
čela tudi šola košarke za najmlajše, ki je 
brezplačno dostopna dekletom in fan-
tom po osnovnih šolah v Grosupljem.

Razporede treningov bomo objavili 
na spletni strani in na socialnih omrež-
jih, kjer lahko spremljate tudi vse ostale 
aktivnosti, ki se dogajajo v klubu. 

ŽKK Grosuplje
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Z malce več sreče bi tudi fantje iz U-14 osvojili prvo mesto.  

Šport in dobrodelnost

Učenje dobrodelnosti otrok in mladih 
je dejanje, s katerim pridobijo vsi vplete-
ni – otroci, starši in tisti, ki pomoč prej-
mejo. 

Najboljši način za učenje humanitar-
nih vrednot je brez dvoma zgled. Ker 
dobrodelnost tudi povezuje in prepleta, 
smo bili v ŽKK Grosuplje v pretekli sezoni 
večkrat dobrodelni.

Ni Slovenca, ki ga ni ganila zgodba 
malega Krisa iz Kopra. Zato so naše čla-
nice in trenerja po končani septembrski 

tekmi s pošiljanjem SMS-ov pomagale 
malemu junaku.

Na prazničnem dnevu v decembru 
smo čarali nasmehe na lica naših deklet. 
Da pa ne bi ostalo samo pri tem, smo 
nasmehe pričarali tudi drugim. Skupaj z 
Rdečim križem smo zbirali igrače, higien-
ske pripomočke ter sladkarije. Škatle, v 
katerih smo zbirali izdelke, so bile kmalu 
veliko premajhne za vse, kar so prinesli 
otroci, starši in drugi obiskovalci tekme.

Ker si vsak otrok zasluži počitnice, 

so se ob koncu sezone dekleta selekcij 
U-11, U-13, U-15 in U-17 odločile poma-
gati Deželaku junaku in njegovi ekipi. Pri 
postanku v Grosupljem so mu predale 
svoj prispevek od žepnin in štipendij v 
višini 315 EUR.

Veseli nas, da smo znali stopiti skupaj 
ne samo na košarkarskem igrišču, ampak 
tudi takrat, ko nekdo potrebuje pomoč.

ŽKK Grosuplje

križal nov val koronavirusa. 
Lep uspeh so dosegli tudi starejši deč-

ki U-14, ki so v Čatežu pod okriljem tre-
nerja Erika Marinška in pomočnika Ervi-
na Agičića osvojili drugo mesto. V finalu 
je bil namreč močnejši nasprotnik Bravo 
iz Ljubljane. Prav vsi nadebudni nogo-
metaši, ki trenirajo pod okriljem trener-
jev NK Brinje, pa so se ob koncu šolskega 
leta poveselili na zaključnem druženju. 
Na svoj račun so prišli tudi starši, ki so 
se na zelenico zapodili skupaj s trenerji 
svojih otrok, potem pa se je druženje na-
daljevali še pozno v večer.  

Barbara Pance
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Zahvala
 

Aprila se je tiho od nas poslovil 

ANTON ZUPANČIČ 
s Spodnje Slivnice pri Grosupljem – 

Koroščev Tone,  rojen v Stranski vasi.

Zahvaljujemo se pogrebni službi Adamič iz 
Grosupljega, predsedniku KS Spodnja Slivnica Alojzu 

Bavdku in gospe Hemi ter duhovniku Jožetu Kohku za 
poslovilni obred.

Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, izrekli sožalje ali 
darovali v dober namen, predvsem pa bi se radi zahvalili osebju infekcijskega 
oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto, kjer so mu lajšali zadnje trenutke 
življenja.
Naj počiva v miru!

Vsi njegovi

Spomini 
in zahvale

Strokovno predavanje Janeza Polajnarja

Člani Športnega društva BUM smo 18. 6. 
v prostorih Študentskega društva GROŠ or-
ganizirali strokovno in poučno predavanje 
Janeza Polajnarja, ki je vodja oddelka za 
hidrološke prognoze na ARSO, predvsem 
pa je že vrsto let navdušen windsurfer. 
Teme predavanja so bile pogoji za nasta-

nek vetra, tipi vetra, prepoznavanje ugo-
dnih razmer ipd. Poleg splošnih značilnosti 
vremena in vetrov so bile teme predavanja 
tudi spremenjene vremenske razmere, ve-
trovne značilnosti posameznih področij, 
vetrovne razmere na določenih spotih, 
vremenski modeli za napoved vetra ter 

še kaj. Vsi prisotni smo se strinjali, da so 
tovrstna predavanja zelo dobra osnova za 
nadgrajevanje našega znanja o vremenu 
predvsem skozi prizmo windsurfanja kot 
športa.

ŠD BUM Grosuplje
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Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš, 
vedno znova zažarijo.  

ZAHVALA

V 85. letu se je od nas 
poslovil ljubi mož, oče, 
ata in praata

IVAN – JANEZ ŠKRJANEC 
(7. 1. 1936 – 14. 5. 2020)

 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 

znancem in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, 

sveče in darovane maše. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na 

njegovi zadnji poti. Hvala gospodu župniku in pevcem.

Vsem skupaj in vsakemu posebej – iskrena hvala.
 

Vsi njegovi 

Ne jokajte ob mojem grobu,
privoščite mi večni mir,
izčrpal sem svoje moči,
zaprl sem trudne oči.

Ob boleči izgubi 
dragega moža, očeta, 
dedka, tasta, brata in 
strica

JOŽETA HROVATA
(27. 5. 1951–27. 6. 2020) iz Luč

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom, sodelavcem in znancem, ki ste nam izrekli globoko 
sožalje, stisnili roko in darovali cvetje, sveče ter svete maše.

Iskrena hvala g. župniku Andreju Šinku za lepo opravljen 
obred, gasilskemu društvu Luče za poslovilne besede in 
pevcem za lepo zapete pesmi.

Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Dedi, vedno boš v naših mislih in srcih.
Žalujoči vsi njegovi

Razmišljam, da te ni,
pa vendar vem,
kot veter si, ki zvezde šteje,
in preko časov in daljav
si večni vonj cvetočih trav.
                                        (Lili Novy)

ZAHVALA
Prišel je dan, ko te je 
neizprosna bolezen iztrgala 
od nas in zaprl si trudne oči, 
dragi mož, oči,
dedi in pradedi 

JOŽE KOLENC
Iskreno se zahvaljujemo gospodu župniku Kastelicu za spoštljivo 
opravljeno poslovitev, zboru Samorastnik za občuteno zapete 
pesmi, ki jih je posebno rad poslušal, in petje pri sveti maši, 
trobentaču Lovru pa za lepo zaigrano Tišino. Prav prisrčna hvala 
sosedom, prijateljem in bivšim sodelavcem »Elektra LJ«, ki so mu 
izkazali spoštovanje in se mu poklonili v tako velikem številu ob 
njegovem slovesu. Lepa hvala govornikoma Darku Kavšku in Milanu 
Vrhovcu za ganljive besede slovesa ter za nesebično pomoč Mariji 
Kavšek.
Zahvala tudi g. Adamiču in osebju pogrebne službe Javnega 
komunalnega podjetja Grosuplje.
Posebna zahvala vsem, ki ste darovali cvetje, sveče, darove za 
cerkev, svete maše in nam izrazili pisna in ustna sožalja.
Hvala za vso pozornost, tolažbo in podporo v teh žalostnih dneh 
slovesa od našega Jožeta, ki ga bomo zelo pogrešali.

Žalujoči vsi njegovi

Z bolečino v srcu 
sporočam, da me je 
zapustila moja draga 
mama

ROZALIJA 
STREHAR 
ŽGALIN
(1927–2020)

Od nje smo se poslovili 7. julija 2020 v krogu družine na 
pokopališču Resje Grosuplje.

Vsi bomo pogrešali njeno prijaznost in dobroto.

Zahvaljujemo se dr. Dolinarju in DSO Grosuplje za oskrbo v 
zadnjih dneh njenega življenja.

Hvala Vlasti, Simoni, Mojci in prav vsem sosedom z Jurčičeve 
poti, ki so jo imeli radi, ji namenili prijazne besede in ji 
poklonili pozornost ob slovesu.

Za njo žalujemo: 
hčerka Tina z možem, vnuka Rok z Manco, Blaž s Špelo ter 
pravnuki Bert, Ava, Liza in Luna.




