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RENAULT CLIO LIMITED

ugodnosti do

2.900
€
z Renault financiranjem in

vključenim bonusom staro za novo*
*Cena 12.290 € velja za model Renault CLIO Limited SCe 65 in že vsebuje redni popust v višini 500 € ter 500 € dodatnega popusta v primeru zamenjave »Staro za novo«. Ob nakupu
avtomobila preko Renault Financiranja prejmete ugodnosti v vrednosti 1.300 € ter dodatni popust v višini 600 €.
Poraba pri mešanem ciklu: 5,1 - 7,8 l/100 km. Emisije CO2: 116 - 136 g/ km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0115 - 0,0338. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo
standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več
informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča

www.renault.si

AVTOVAL D.O.O.,

POD JELŠAMI 2, GROSUPLJE; TEL: 01 781 13 05; WWW.AVTOVAL.SI

AVTOVAL.
ZAPOSLUJEMO.
IŠČEMO TEBE!
Nudimo vam prijetno delovno okolje,
možnost zaposlitve za nedoločen čas,
redno plačilo, možnost dodatnega izobraževanja.

www.renault.si

Prosta delovna mesta:
> Servisni sprejemnik
> Mehanik za vozila Renault in Dacia
> Mehanik za vozila BMW in MINI
> Mehanik za motorna kolesa BMW
> Avtoličar
> Pralec / vzdrževalec
več na www.avtoval.si

Pisne prijave pošljite na naslov: Avtoval d.o.o., Pod jelšami 2, 1290 Grosuplje ali na e-mail: info@avtoval.si
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OB SKLENITVI
PREJMEŠ:

Ni bo
bon
nov?
Ni pani
anik
ke!
S PRVO IZBIRO DOPOLNILNEGA
ZAVAROVANJA IN DARILOM
PO IZTEKU STATUSA ŠTUDENTA ALI
DOPOLNJENEM 26. LETU SKLENI
DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE

majico
OB VKLJUCITVI
V PROGRAM
VARUH ZDRAVJA
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Lep, sedaj že jesenski pozdrav, v upanju, da ste vsi zdravi ter
da skrbite, da tako tudi ostane. Bodimo tudi odgovorni in
poskrbimo, da ostanejo zdravi tudi naši bližnji in tisti, s katerimi se redno srečujemo, saj si ne smemo dovoliti, da bi zaradi naše nepremišljenosti kdo resno zbolel ali še kaj hujšega.
V času množičnih informacij je dandanes res težko pridobiti
verodostojne podatke in ne nasedati raznim lažnim in zavajajočim informacijam. Že sami ustanovitelji Youtuba ne vedo več, kako zajeziti vse vrste
dezinformacij, ki se pojavljajo na spletu. Po nekaterih virih uporablja Youtube že polovica vseh prebivalcev. Zadeva je zelo uporabna, saj praktično ni več vprašanja, na katerega
ne bi dobili odgovora, od tega, kako popraviti kako zadevo, kako kaj narediti, kje in kaj
kupiti in tako dalje. Žal pa, kot omenjeno, tu dobimo tudi marsikaj zavajajočega, med
drugim »razni strokovnjaki« nekatere celo prepričajo, da je Zemlja ploščata.
Od zadnje številke glasila je preteklo kar nekaj časa, zato se je nabralo veliko gradiva,
nekaj ga bo počakalo na naslednjo številko.
Spet smo pričeli novo šolsko leto, tokrat že drugič brez večjih prireditev, saj še vedno pazimo, da omejimo stike na najbolj potrebne.
Naša občina se uspešno razvija, lepo napreduje kar nekaj velikih projektov, o čemer si
preberite v glasilu.
Praznovanje najstarejšega gasilskega društva v občini v Šmarju - Sapu, ki je letos dopolnilo 140 let obstoja, smo ravno tako obeležili z omejeno udeležbo in upajmo, da prihodnje
leto priredijo res veliko veselico.
Vsem želim lepo, zdravo in veselo jesen, poizkušajmo pa ohraniti tudi zdrav razum.
Vsak dan naj bo praznik, srečno!

Izobraževanje / 37
Brane Petrovič, odgovorni urednik
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Društva / 45
Šport / 64
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NAVODILA
Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word. Zaradi velikega števila
prispevkov in zaradi želje uredništva, da čim večjemu številu ljudi omogoči povedati svoje mnenje, bomo
objavljali prispevke, dolge do največ 30 tiskanih vrstic (cca. 2500 znakov). Vsa besedila morajo biti podpisana 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 ležeči 185 x 127,5 mm, 1/4 pokončni 90 x 127,5 mm, 1/8 ležeči 90 x 61 mm. Vsi oglasi so barvni. Format datoteke
naj bo *.PDF ali *.JPG.
GROSUPELJSKI ODMEVI – GLASILO PREBIVALCEV OBČINE GROSUPLJE
Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Grosuplje • Odgovorni urednik: Brane Petrovič • Uredniški
odbor: Gregor Steklačič, Janez Pintar, Marija Samec, Matjaž Trontelj, Maja Zajc Kalar, Zlatko Jagodič • Naslov
uredništva: Občina Grosuplje, Taborska 2 (hišna centrala 788 87 50), 1290 Grosuplje • Elektronski naslov:
grosupeljski.odmevi@gmail.com • Lektoriranje: Marija Samec (oglasi in razpisi niso lektorirani) • Oblikovanje
in tisk: PARTNER GRAF d.o.o., Gasilska c. 3, 1290 Grosuplje

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila.
Vaše prispevke pričakujemo do 6. oktobra, na e – naslov:
grosupeljski.odmevi@gmail.com

Iz občinske hiše
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Nagovor župana
Spoštovani občanke in občani, dragi bralci
Grosupeljskih odmevov!
Neprijetno se počutimo, ker se naš dan začne in
konča s pogovorom o cepljenju ali ne–cepljenju.
Vedno sem si predstavljal, da se bomo o takih
stvareh pogovarjali z zdravnikom, na katerega
se obrnemo, kadar imamo težave. Sedaj pa se
mi zdi, da je potrebno za naše težave pogledati
na socialna omrežja in tam poiskati rešitve za
vse naše težave. Ampak na žalost, epidemija
je neizprosna. Ne glede na vse ustavne pravice,
človekove pravice in svoboščine z našo odločitvijo
o ne–cepiti se lahko virus prenesemo domov do svojih staršev in starih staršev. Ko se okužijo, ko zbolijo in
umrejo, za to niso krivi ukrepi vlade, ampak je kriva naša odločitev, ker smo se odločili, da je poseg v naše telo
s cepljenjem nedopusten. Morda se zato počutimo sami pri sebi bolje, ker smo nasprotovali sistemu, toda tisti,
ki so se zaradi naših stališč po nepotrebnem okužili in zato pristali na intenzivni negi, niso imeli možnosti, da
bi se sklicevali na svoje ustavno zagotovljene pravice po zdravem življenjskem okolju.
Bodimo odgovorni in se cepimo in s tem zavarujmo sebe, svoje najdražje, našo družbo in našo prihodnost!
Le tako bomo skupaj premagali epidemijo in se znova povrnili k vsem prijetnim trenutkom prihodnosti v naši
občini. Tako je v polnem teku modernizacija železniške postaje Grosuplje z novim nadvozom pri nekdanjem
Motvozu, zaključuje se pločnik Mali Vrh ob državni cesti do Šmarja, zadrževalnik Veliki potok je v polnem
gradbenem zagonu, pričela pa se bodo dela na novem mostu Bičje v Brezjem. To so res veliki infrastrukturni
projekti, ki so skoraj v celoti financirani preko državnega proračuna v višini preko 30 milijonov evrov, kar
znaša skoraj dva celoletna občinska proračuna.
Smo pa v evropskem tednu mobilnosti po mestu Grosuplje poskusno zapeljali tudi ljubljanskega Kavalirja,
zgolj po tridnevnem poskusnem obratovanju smo se že odločili, da ga v naslednjem letu vpeljemo tudi za
stalno, zlasti na relaciji od Zdravstvenega doma do avtobusne postaje.
Tik pred zaključkom je tudi povezava plinovodnega omrežja od Škofljice do Grosupljega, ki bo znatno
izboljšala ogljični odtis naše občine v smeri zelene in zdrave občine!

Vaš župan
dr. Peter Verlič
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Ob 30. obletnici razglasitve samostojne države podpis
Deklaracije za zeleno prihodnost Slovenije
»Minilo je 30 let od trenutka, ko smo se
pogumno in enotno podali na pot v demokratično evropsko prihodnost. Podobno sedaj potrebujemo složnost, enotnost
in odločnost, da stopimo skupaj na pot
zelene transformacije ter bodočim generacijam omogočimo dostojno življenje v
naši prelepi zeleni Sloveniji,« so besede
dr. Roberta Goloba, predsednika uprave GEN-I in programskega vodja simpozija Zelene prihodnosti. Povedal je
še, da so se voditelji EU zavezali, da bo
Evropa, kot že tolikokrat doslej, nosilka
sprememb v globalnem merilu. Zaveze
po izjemno ambicioznem 55-odstotnem
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov
je Evropska komisija podkrepila z vrsto
zakonodajnih, razvojnih in finančnih
ukrepov, med katerimi posebej izstopa
Evropski zeleni dogovor. Slednji bo temelj vseh razvojnih politik v prihodnjem
desetletju, saj morajo spremembe zajeti celotno družbo. To je prepoznal tudi
slovenski politični vrh, zato so dogodki
z namenom snovanja skupne poti, ki bo
opolnomočila posameznike, državo, lokalne skupnosti in podjetja pa opremila
za prihodnost, več kot dobrodošli.
V soboto, 26. junija 2021, je v Šentjerneju potekal simpozij »Zelena prihodnost« pod častnim pokroviteljstvom
predsednika Republike Slovenije Boruta
Pahorja, ki je izpostavil: »Zeleni evropski
dogovor je izjemna priložnost, imenitno
bo, če jo bo Slovenija znala izkoristiti in bo
v ospredju držav, ki si bodo prizadevale za
uveljavitev okoljskih ciljev. Le tako bomo
ohranjali našo deželo lepo in uveljavili primerjalne prednosti, ki jih spričo naravnih
danosti ima«.
Pred pričetkom okrogle mize je z udeleženci svoja razmišljanja delil tudi nekdanji francoski predstavnik v Evropskem
parlamentu Alain Lamassoure, ki je Slo-

Z leve proti desni: dr. Peter Verlič, Blaž Košorok, Lojze Peterle, dr. Robert Golob,
dr. Iztok Seljak

veniji čestital za uspehe, ki jih je dosegla
v zadnjih 30-ih letih.
Na okrogli mizi so sodelovali in z nami
svoja mnenja delili: državni sekretar na
ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok, direktor družbe Hidria Holding dr.
Iztok Seljak, predsednik uprave družbe
GEN-I dr. Robert Golob in naš župan ter
predstavnik iniciative SEESARI dr. Peter
Verlič. Moderator omizja je bil predsednik prve slovenske vlade (1990–1992)
Lojze Peterle.
»Samo enotni lahko kot državljani Evrope naslavljamo podnebne spremembe.
Kot predsednik uprave energetskega podjetja se zavedam odgovornosti, ki jo ima
za zeleno preobrazbo gospodarski sektor.
Gospodarstvo želi prispevati k družbeni
blaginji in lahko podpre politiko pri doseganju okoljskih ciljev. V GEN-I verjamemo
v te cilje in smo pripravljeni vanje vložiti
1 milijardo evrov lastnih sredstev,« je na
simpoziju poudaril predsednik uprave
družbe GEN-I dr. Robert Golob.
Z njim se je strinjal tudi direktor družbe Hidria Holding Iztok Seljak, ki verjame, da lahko uspemo le, če smo prvi in

prebojni in se ne sprašujemo, ali bomo
uspeli slediti drugim.
Državni sekretar na ministrstvu za
infrastrukturo Blaž Košorok je dodal,
da je politika prepoznala pripravljenost
gospodarstva in sprejela več zakonov
za spodbujanje rabe obnovljivih virov
energije in trajnostne mobilnosti. Naloga vlade je prepričati ljudi, da je pot v
nizkoogljično družbo možna. Za to pa
mora postaviti strateške usmeritve.
Po mnenju dr. Petra Verliča pa nas za
zeleno preobrazbo čaka še veliko dela.
»Evropska prometna politika se prične na
dvorišču naših občin. Zeleni izziv moramo
sprejeti, čeprav nas čaka še veliko dela.«
Ob koncu okrogle mize so udeleženci
podpisali še Deklaracijo za zeleno prihodnost Republike Slovenije. V njej so se
zavzeli za razogljičenje Slovenije do leta
2050, za ohranjanje in obnavljanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti ter za
družbeno in okoljsko pravičnost.
Jana Roštan, foto: GEN-I, trgovanje in
prodaja električne energije

14. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje
V sredo, 7. julija 2021, je potekala
14. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje.
Občinski svetnice in svetniki so tokrat
na seji obravnavali 12 točk. Sprejeli so
Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 232 SSe ppip, Sklep

o lokacijski preveritvi v enoti urejanja
prostora GR 105 IG ppip in Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 41 Cos ppip. Sklepi se nanašajo na
spremembe določil prostorsko izvedbenih pogojev za realizacijo investicijskih
namer: gradnje dveh dvostanovanjskih

objektov, rekonstrukcije in dograditve
obstoječega poslovno-proizvodno-skladiščnega objekta in gradnje dveh objektov, poslovnega in skladiščnega.
Na seji so sprejeli Sklep o določitvi cen
programov vzgoje in izobraževanja v
vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Gro-

Iz občinske hiše

suplje. Sedaj veljavna cena programov v
Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Grosuplje je veljala od 1. marca 2019.
Zaradi povečanja stroškov dela in stroškov živil za otroke pa je bilo predlagano povišanje cene. Izračun ekonomske
cene je pripravil VVZ Kekec in vključuje
vse stroške po predpisanih normativih.
V Svet javnega zavoda Zdravstveni
dom Grosuplje so kot predstavnike ustanovitelja za naslednje mandatno obdobje imenovali Vero Šparovec, Mihaela
Hočevarja, Matjaža Trontlja in Marijo
Penger, v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje
Grosuplje Uršo Leah Predalič, Sabino

GROSUPELJSKI ODMEVI |

Roštan in Barbaro Černe Strgar ter v
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šmarje Sap Janeza
Pintarja, Mariano Trontelj in Nevenko
Zaviršek.
Sprejeli so tudi Sklep o mnenju Občine Grosuplje k osnutkom pokrajinske
zakonodaje, in sicer da Občina Grosuplje soglaša z ustanovitvijo pokrajin in
s teritorialno umestitvijo občine Grosuplje v Osrednjeslovensko pokrajino, da
soglaša s predlaganim imenom Osrednjeslovenska pokrajina, ne soglaša
pa s predlaganim sedežem pokrajine v
občini Domžale. Predlaga, da se sedež
pokrajine določi v občini Grosuplje.

Avgust – september 2021

Dali so soglasje k izplačilu 5 % polletne osnovne plače za redno delovno
uspešnost direktorici Zdravstvenega doma Grosuplje Štefki Zaviršek, dr.
med., pomočnici direktorice Zdravstvenega doma Grosuplje Vlasti Zupančič in
pomočniku direktorja Zdravstvenega
doma Grosuplje Denisu Malnarju za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.
Sprejeli so tudi: Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1650/5, k.o.
2642 Grosuplje, na nepremičninah parcelni št. 1007/8 in 1007/9, obe k.o. 1784
Stranska vas ter na nepremičninah
parcelne št. 2024/2, 2070/5, 2070/8,
2071/1 in 2226/2, vse k.o. 1783 Grosuplje – naselje.
Video posnetke in gradivo sej si lahko ogledate na spletni strani www.grosuplje.si.
Jana Roštan

Občinski svet Občine Grosuplje predlaga, da se sedež
Osrednjeslovenske pokrajine določi v občini Grosuplje
Občinski svetnice in svetniki Občine Grosuplje so na svoji 14. redni seji
Občinskega sveta Občine Grosuplje, v
sredo, 7. julija 2021, dali svoje mnenje k
osnutkom pokrajinske zakonodaje, da se
Občina Grosuplje teritorialno umesti v
Osrednjeslovensko pokrajino, ne soglaša pa s predlaganim sedežem pokrajine
v občini Domžale. Predlagajo, da se sedež pokrajine določi v občini Grosuplje.
Državni svet Republike Slovenije je
namreč na svoji seji dne 11. 11. 2020
obravnaval osnutek pokrajinske zakonodaje ter pozval občinske svete občin, da
se opredelijo do osnutkov zakonov oz.
do naslednjih vprašanj:
• ali občinski svet soglaša ali ne soglaša
z ustanovitvijo pokrajine in teritorialno umestitvijo občine v predvideno
pokrajino,
• ali občinski svet soglaša s predlaga-

nim imenom in če ne soglaša, naj predlaga drugo ime pokrajine,
• ali občinski svet soglaša s predlaganim sedežem pokrajine in če ne soglaša, naj predlaga, da se sedež pokrajine določi v drugem kraju.
Navedeno zakonodajo je sicer pripravila strokovna skupina Državnega
sveta Republike Slovenije za pripravo
pokrajinske zakonodaje in je objavljena
v zborniku »Pokrajine v Sloveniji« ter dostopna na povezavi: www.pokrajine.si/.
Osnutek Zakona o ustanovitvi pokrajin predvideva ustanovitev desetih pokrajin in poseben status Mestne občine
Ljubljana ter Mestne občine Maribor,
določa ime pokrajine ter sedež in začasne sedeže pokrajinskih svetov in svetov
občin. Naknadno se sedež pokrajinskega
sveta in sveta občin lahko spremenita, ker ju določi statut pokrajine. Sedež

predsednika pokrajine, nadzornega odbora in pokrajinske uprave je na sedežu
pokrajine.
Skladno z Osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin je občina Grosuplje uvrščena v Osrednjeslovensko pokrajino,
kamor so uvrščene še naslednje občine:
Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica,
Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec,
Dol pri Ljubljani, Domžale, Horjul, Ig,
Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Log - Dragomer, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica,
Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica,
Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri
Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.
Osnutek Zakona predvideva sedež
pokrajine za Osrednjeslovensko pokrajino v Domžalah, s čimer pa se ne strinjamo. Naš predlog je, da bi bil sedež po-
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krajine v občini Grosuplje, in sicer zaradi
njenega zgodovinskega in strateškega
položaja z dobrimi prometnimi povezavami z ostalimi občinami te pokrajine in
razvito prometno infrastrukturo (javni
prevoz LPP in Slovenske železnice, parkirna hiša in sistem P+R …), s čimer je
zagotovljena lažja dostopnost in povezljivost vseh občin v pokrajini. Občina
Grosuplje je upravno središče z vsemi
pomembnimi državnimi in občinskimi
institucijami, dobro sodeluje tudi s sosednjimi občinami, kar se kaže v delovanju
Skupne občinske uprave 5G, ki temelji
na uresničevanju skupnih interesov in
ciljev 5-ih občin ter izvrševanju nalog in
pristojnosti lokalnih skupnosti.
»Občina Grosuplje je v zadnjih 10 letih
naredila izjemen razvojni preboj. Smo pri
samem vrhu tako po upravni sposobnosti,
kot tudi po institucijah, ki so v naši občini.
Zelo uspešno smo tudi začrtali pot najprej
z razvojnim centrom treh občin s sedežem
v Grosupljem, ki smo ga nadgradili s Skupno občinsko upravo 5G. Imamo upravne
izkušnje, izkušnje, kako lahko povezujemo, kako lahko sodelujemo, črpati znamo
evropska sredstva, in nenazadnje, tudi če
bi pogledali demografske kazalce, kazalce
razvitosti občin, kvalitete življenja in druge, menim, da si upravičeno zaslužimo, da
je sedež pokrajine v naši občini,« še pojasnjuje župan dr. Peter Verlič.
Predlog zakona kot datum konstituiranja pokrajin sicer določa 1. 1. 2023,
predpogoj je, da je prej sprejeta zakonodaja, s katero se uredi status pokrajin,
financiranje in volitve.
Pokrajine bodo opravljale lokalne
zadeve širšega pomena, ki jih bodo na
pokrajine prenesle občine, z zakonom
določene zadeve regionalnega pomena
ter posamezne naloge iz državne pristojnosti, ki jih bo nanje prenesla država.

TABELA: Teritorialna členitev na 10 pokrajin + 2 mestni občini s posebnim statusom, ki jo
predlaga osnutek Zakona o ustanovitvi pokrajin:
Ime pokrajine

Sedež

Število
občin

Število
prebivalcev*

Površina

Dolenjsko-belokranjska
pokrajina

Novo mesto

14

112.581

1.688,5 km2

Gorenjska pokrajina

Kranj

18

204.211

2.144,6 km2

Goriška pokrajina

Nova Gorica

13

118.012

2.326,9 km2

Koroško-šaleška pokrajina

Slovenj Gradec

22

132.267

1.748 km2

Osrednjeslovenska
pokrajina

Domžale

33

301.981

3.528,2 km2

Savinjska pokrajina

Celje

21

Ni podatka

Ni podatka

Štajerska pokrajina

Ptuj

40

212.462

2.075,5 km2

Pomurska pokrajina

Murska Sobota

27

116.204

1.038,5 km2

Primorsko-notranjska
pokrajina

Koper

11

147.268

2.018 km2

Zasavsko-posavska
pokrajina

Krško

10

133.852

1.489 km2

Ljubljana - mestna občina
s posebnim statusom

1

292.988

274,99 km2

Maribor - mestna občina s
posebnim statusom

1

112.065

40,98 km2

Jana Roštan

15. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje
V sredo, 15. septembra 2021, je potekala 15. redna seja Občinskega sveta
Občine Grosuplje.
Občinski svetnice in svetniki so na seji
obravnavali 9 točk. Sprejeli so Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ML 10 A. ZUreP-2 določa postopek
Lokacijske preveritve (LP) za povečanje
obsega stavbnega zemljišča, za katero je
vlagatelj podal pobudo, to je za gradnjo
stanovanjske hiše. V skladu s postopki je

bil izdelani Elaborat LP, ki ga je potrdil
občinski urbanist, dan v javno razgrnitev
za 15 dni. Prispela je ena pripomba. Vsa
v roku prispela mnenja (6) so bila pozitivna. S tem je bila dana možnost sprejema Sklepa na Občinskem svetu in objave ustreznega gradiva v prostorskem
informacijskem sistemu na Ministrstvu
za okolje in prostor ter v javno dostopni
Evidenci LP na občini Grosuplje.
Na seji so dali soglasje k razrešitvi di-
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rektorice javnega zavoda za turizem in
promocijo »Turizem Grosuplje« Petre
Zakrajšek in k imenovanju novega di-
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Emeršič za direktorico javnega zavoda
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»Mestna knjižnica Grosuplje«.
V Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje so
imenovali Janeza Tomažina. Na seji pa
so tokrat sprejeli tudi naslednje sklepe:
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1336/2, 1336/3, 1336/4, 1336/5,
1336/6 in 1336/7, vse k.o. 1783 Grosuplje – naselje; Sklep o ukinitvi statusa
grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 172/13, k.o. 1783
Grosuplje – naselje; Sklep o ukinitvi
statusa grajenega javnega dobra na
nepremičnini parcelna št. 1686/9, k.o.
2642 Grosuplje.
Video posnetke in gradivo sej si lahko ogledate na spletni strani www.grosuplje.si.
Jana Roštan

Svoja vrata odprl prvi center ohranjanja narave v Sloveniji
Žabja hiša
V sredo, 7. julija 2021, ob 19. uri, je
na robu Krajinskega parka Radensko
polje, v Mali Račni, na otoku tik ob izviru vodotoka Šica, svoja vrata odprl
prvi center ohranjanja narave v Sloveniji. Kot nam namiguje čas odprtja, pravljične številke 7, je nekoliko pravljično
tudi ime tega centra, Žabja hiša. A za
imenom se skrivajo tudi prave žabe.
Domačini vedo, da je Radensko polje
med drugim dom različnih vrst dvoživk, vsem dobro poznana je tudi vsakoletna akcija »Pomagajmo žabicam
čez cesto«.
Slovesnega in pravljično obarvanega dogodka so se udeležili župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič, direktor
občinske uprave mag. Dušan Hočevar
s soprogo mag. Sašo Hočevar, župan
Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič, župan Občine Škofljica Ivan
Jordan, občinski svetniki, predsedniki
krajevnih skupnosti, direktorji javnih
zavodov, domačini in drugi gostje. Ob
odprtju Žabje hiše je bil z nami tudi minister za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko Zvonko Černač.
Župan dr. Peter Verlič nas je v svojem
nagovoru spomnil, da je ta slovesen dogodek naznanila slovenska himna, sledila ji je še evropska himna. »To je odraz
tega, da Evropo živimo. In mi smo ponosni
Evropejci, ki danes odpiramo Žabjo hišo,
pridobljeno z evropskimi sredstvi. To je od-

Z leve proti desni: direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, minister za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko Zvonko Černač in župan dr. Peter Verlič

raz tega, da Evropska unija dela za ljudi,«
je v evropskem duhu povedal župan.
Žabja hiša bo še eden izmed številnih
projektov na evropskem zemljevidu, ki
približujejo naravo vsem nam. Predstavitveni center bo hkrati vstopna točka
na Radensko polje. Župan je še dejal, da
bodo ob njenem ogledu zagotovo tudi
domačini presenečeni, kaj vse Radensko
polje je, koliko lepega imamo na tem
prelepem koščku občine Grosuplje, na
tej naši vrednoti, ki jo upravljamo skupaj
z državo. V Žabji hiši pa bo nastanjeno
tudi vodstvo upravljanja Krajinskega
parka Radensko polje.
Želi si, da bi si Žabjo hišo ogledalo
čim več ljudi, da bi tukaj lahko uživali, se
sprostili in se tudi kaj naučili. Ob tej prilo-

žnosti se je vsem, ki so v projektu sodelovali, tudi lepo zahvalil.
Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar je spomnil na nekaj dejstev,
ključnih korakov in storjenih potez, zaradi katerih smo se ta dan lahko veselili odprtja centra ohranjanja narave. Imamo
župana, ki je velik Evropejec. »Brez tega
pogleda, brez tega voza, ki ga župan vleče naprej, ne bi šlo,« je dejal. Bilo je leta
2011, ko sta se z županom prvič udeležila
Evropskega tedna regij in mest v Bruslju,
in spoznala, da uspešni evropski projekti
temeljijo na povezovanju, sodelovanju
med mesti, občinami in med državami.
Takšen je tudi projekt Vezi narave. Leta
2012 smo ustanovili Krajinski park Radensko polje, ko je Vlada RS objekt, ki je
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danes Žabja hiša, prenesla v lastništvo
občine. Smo občina, ki je znana po sodelovanju z ostalimi deležniki in partnerji, z
državo. Sodelavci so vložili veliko truda,
posebej pa se je za uspešno zaključen
projekt lepo zahvalil vodji projekta Nataši Hribernik.
Nekaj misli ob tej pomembni pridobitvi je z nami delil tudi minister Zvonko
Černač. »Ta pridobitev je pomembna iz
več razlogov. Pomembna je zaradi tega,
ker gre za projekt, ki je povezovalen. Gre
za Interreg projekt, ki povezuje dve sosednji državi, Slovenijo in Hrvaško, prav tako
pa tudi občine v naši državi, ljudi širom po
Sloveniji,« je dejal. Pomembna so tkanja ne le vezi narave, ampak tudi tkanja
medčloveških vezi. Pri tem gre za nove
izkušnje, za prenos znanja, na podlagi
katerega lahko projekte še izboljšamo in
tako pridobimo veliko dodano vrednost
za vse. »In vesel sem, da Interreg projekti,
torej mednarodni in čezmejni projekti, tudi
v naslednji finančni perspektivi dobivajo
oz. ohranjajo pomembno mesto v okviru

bodoče kohezijske politike, saj so se izkazali kot pomemben prispevek kar zadeva
medsebojne povezanosti, kot tudi pri zagotavljanju sredstev za projekte, ki jih sicer
iz drugih virov ne bi bilo mogoče financirati,« je dejal.
Drugi vidik, zaradi katerega je ta projekt pomemben, pa je zeleni vidik. Slovenija je znana po čisti, ohranjeni naravi, je
bogata po biotski raznovrstnosti, imamo
ogromno čistih virov pitne vode. »In taka
bo tudi ostala, zaradi tega, ker so nam naši
predniki, brez uredb, brez direktiv, brez
strategij, položili zavedanje, kako moramo z naravo ravnati,« je razmišljal minister. Naši predniki so brez predpisov in
brez vseh regulativ vedeli, da se ne sme
graditi tam, kjer bo hišo odnesla poplava, ali pa tam, kjer jo bo zrušil plaz. Vedeli so, kdaj posamezne ptice gnezdijo,
in kdaj je čas kositi. »Tega vedenja in tega
zavedanja se nekateri poskušamo naučiti
neposredno, nekateri, ki takih priložnosti
nimajo, pa preko objektov in centrov, kot
smo mu priča danes,« in dodal, da prav to

Iz občinske hiše
presega osnovni namen tega centra in je
najbolj pomembna dodana vrednost, ki
jo prinaša Žabja hiša.
Pri tem projektu gre za nepovratna
evropska sredstva, a se je kljub temu
potrebno zavedati, da prihajajo od ljudi,
na različne načine. Zaradi tega jih je potrebno na gospodaren, racionalen način
ljudem tudi vrniti. »In takšen projekt, ki ta
sredstva na zelo lep način vrača ljudem,
kajti v teh prostorih in širše se bodo srečevali tako mladi, otroci, šolajoča mladina
kot tudi starejši, je tudi objekt pred vami,
ki bo zaživel danes,« je še dejal ter govor
sklenil z mislijo: »Ohranjajmo naravo čisto.«
Sledil je slovesen prerez traku in Žabja
hiša je prijazno odprla svoja vrata ter nas
povabila, da vstopimo vanjo in raziščemo svet naravnega bogastva Krajinskega parka Radenskega polja. Že ob vstopu nas k ogledu vabi razstava. Da bomo
značilnosti žive in nežive narave tega
izjemnega parka kar najbolje spoznali,
so nam v hiši na voljo tudi različni inter-
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pretacijski pripomočki. Lepo povabljeni,
da jo obiščete, po obisku pa se zadržite
še ob izviru potoka Šica ali se odpravite
na potep po širnih travnikih Radenskega
polja.
»Šele, ko nekaj spoznamo in to tudi razumemo, se lahko zavedamo pomembnosti ohranjanja tega. Brez prepoznavanja ni
zavedanja, brez zavedanja ni ohranjanja,«
je ena izmed misli v notranjosti Žabje
hiše. Pridite, naj Žabja hiša in z njo narava navduši in prevzame tudi vas. Čuvajmo jo.
Dogodek je povezovala Tea Rozman,
prijetno so ga popestrili pevka Urška
Strnad in pianistka Neža Pajek Arambašić ter vokalno-instrumentalna skupina
Mlada zarja.
Center ohranjanja narave je bil vzpostavljen v okviru evropskega projekta
Vezi narave, v programu Interreg V-A
Slovenija - Hrvaška 2014 – 2020, in ga je
podprla Evropska unija ter sofinanciral
Evropski sklad za regionalni razvoj.
Vrednost investicije, vključno z opremo centra z naravovarstvenimi vsebinami, je cca 500.000 evrov, delež evropskih
sredstev je znašal 356.700 evrov.
Jana Roštan

Srečanje županov s predsednikom skupine Evropske ljudske
stranke v Evropskem odboru regij Olgierdom Geblewiczem
V četrtek, 2. septembra 2021, je v samostanu Mekinje v Kamniku potekalo
srečanje županov in podžupanov SLS,
SDS in N.Si, ki se ga je udeležil tudi župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič,
sicer tudi predsednik Kluba županov
SDS. Gosta srečanja sta bila predsednik
skupine Evropske ljudske stranke (ELS-EPP) v Evropskem odboru regij Olgierd Geblewicz in predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca.
V času slovenskega predsedovanja
Svetu Evropske unije se je ponudila
odlična priložnost za zanimiv pogovor
in izmenjavo pogledov z izkušenim lokalnim politikom o pomembnih temah
za prihodnost Evropske unije, kakor tudi
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o vprašanjih, povezanih z nadaljnjim razvojem sistema slovenske lokalne samouprave.
Predsednik ELS-EPP Olgierd Geblewicz je v svojem nagovoru posebej
poudaril pomen krepitve regionalnih in
lokalnih ravni Evropske unije in pomen
spodbujanja načela subsidiarnosti. Podrobneje je predstavil delovanje Evropskega odbora regij kot osrednje institucije, ki na EU ravni zastopa interese občin
in regij iz vseh držav članic EU. Izpostavil
pa je tudi pomen naslednje EU finančne
perspektive, tudi z vidika financiranja

občinskih projektov v Sloveniji, ki bodo
lahko pomembno pripomogli k nadaljnjemu izboljšanju pogojev življenja vseh
nas.
Predsednik Državnega sveta RS Alojz
Kovšca je predstavil vlogo Državnega
sveta RS pri razvoju lokalne samouprave in regionalnem razvoju, pri čemer je
izpostavil delo, ki ga opravlja strokovna
skupina za pripravo pokrajinske zakonodaje.
Naš župan dr. Peter Verlič in ostali
zbrani župani in podžupani so na srečanju pozdravili pozitivne spremembe na

Iz občinske hiše
področju financiranja občin, poudarili so
pomembnost prioritetne vključitve trdih
infrastrukturnih projektov v finančno
perspektivo EU 2021-2027 in v Načrt za
okrevanje in odpornost, saj je to osnova za nadaljnjo rast in kvaliteto življenja
državljank in državljanov, podprli pa so
tudi nadaljnja prizadevanja Državnega
sveta RS za uvedbo 2. stopnje lokalne
samouprave oz. ustanovitev pokrajin v
Sloveniji.
Jana Roštan, foto: Občina Kamnik

Župani pozivajo k čim hitrejši posodobitvi dolenjske železniške
proge
Župani občin ob trasi železnice Ljubljana–Metlika, torej župani občin Ljubljana, Škofljica, Ivančna Gorica, Trebnje,
Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Črnomelj, Metlika in seveda naš župan dr. Peter Verlič, ki je tudi pobudnik projekta
revitalizacije čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana–Grosuplje–Trebnje–
Novo mesto–Metlika–Karlovec–Zagreb,
so se v četrtek, 22. julija 2021, sestali in
podrobneje seznanili s pripravo strokovnih podlag in pobude/DIIP za nadgradnjo železniške proge Metlika-Ljubljana
na odseku Novo mesto-Ivančna Gorica.
Država je prepoznala potencial te železniške povezave in začela s postopki
za nadgradnjo proge v okviru priprave
DPN. Prizadevanja države podpirajo, si
pa želijo, da bi bili cilji postavljeni bolj
ambiciozno.
V prvih dneh septembra so zato župani omenjenih občin na DRI upravljanje
investicij, Družbo za razvoj infrastrukture, naslovili pripombe na pripravo strokovnih podlag in pobude/DIIP.
V pismu so izpostavili:
1. Prenova dolenjske železniške povezave se nikakor ne more končati v Novem mestu, ampak jo je treba nadaljevati do Metlike oz. meje.
2. S t. i. mehkimi ukrepi, tj. spremembo
voznih redov, pohitritvijo vlakov z
izpuščanjem postanka na nekaterih
postajališčih, uvedbo novih vlakov
Stadler, cilj, da bi železniški potniški
promet postal primarna potovalna
izbira dnevnih migracij proti in iz Ljubljane, ne bo dosežen.
3. Da bi ga dosegli, je treba v celoti prenoviti ustroj proge, obnoviti vozno
mrežo, uvesti nov potek proge na

posameznih odsekih, urediti postaje
in postajališča (nekatera tudi opustiti
in uvesti P+R sistem), odpraviti večino
nivojskih prehodov in zgraditi nove
izvennivojske, elektrificirati progo,
jo nadgraditi v dvotirno, kar bi omogočilo uvedbo voznega reda z intervali na 15 oz. 30 oz. 60 minut. Tako bi
železniški promet postal precej bolj
privlačen za uporabnike, prav to pa
bi povzročilo odločilen preobrat pri
izbiri prevoznega sredstva oz. prispevalo k spremembi potovalnih navad
sedanje in prihodnjih generacij.
4. Podjetje DRI upravljanje investicij,
Družbo za razvoj infrastrukture, pozivajo, da nemudoma pristopi k izdelavi
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za odsek Novo
mesto (Birčna vas)–Ivančna Gorica in
odsek Novo mesto (Birčna vas)–Metlika–državna meja.
5. Časovnica, da se 2. fazo prenove na
odseku Novo mesto–Ivančna Gorica
izvede šele med letoma 2030-2035,
za občine ni sprejemljiva, prav tako
ne dejstvo, da odsek do državne meje

sploh ni obdelan. Še več: infrastrukturni ukrepi na tem odseku so postavljeni šele v obdobje po letu 2050,
kar bi pomenilo dodatna desetletja
stagnacije regionalnega železniškega
prometa.
6. Občine zahtevajo, da se aktivnosti za
posodobitev dolenjske železnice začnejo nemudoma.
Župani ob trasi železnice na odseku
Ljubljana–Metlika sicer že nekaj časa gojijo idejo o revitalizaciji dolenjske železnice. Za dosego tega cilja so župani občin Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica,
Trebnje, Mirna Peč, Novo mesto, Semič,
Črnomelj, Metlika in župan Karlovške županije, ob prisotnosti takratnega ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča, 23. maja 2018 podpisali tudi Dogovor
o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne
železniške infrastrukture, s katerim se
zavzemajo za modernizacijo železniške
povezave, višjo potovalno hitrost, okrepitev nosilnosti proge, ureditev postajališč in odpravo nivojskih prehodov.
Jana Roštan

Iz občinske hiše

GROSUPELJSKI ODMEVI |

Avgust – september 2021

Mestna tržnica Grosuplje še prijetnejša, pa tudi prostornejša
Leto je naokoli, ko je v Grosupljem zaživela prenovljena Mestna tržnica Grosuplje, kjer so nam na voljo sadje, zelenjava
ter drugi sveži, zdravi, domači pridelki in
izdelki, kjer nas presenečajo tudi raznoliki unikatni izdelki. Je prostor srečevanja
in prijetnega druženja.
Kljub preglavicam, ki nam jih povzroča novi korona virus covid-19, je tržnica večji del leta obratovala, širila svojo
ponudbo, vedno številčnejši so bili tudi
obiskovalci.
Trije novi prodajni objekti, enotnega
in modernega videza, kjer je, poleg nam
že poznanih dveh ponudnikov sadja in
zelenjave ter hitre prehrane, svoje mesto
našel še ponudnik suhomesnatih izdelkov. Mlekomatu se je na tržnici pridružil
krompiromat, kjer nam je poleg svežega mleka ves čas na voljo tudi domači
krompir, in jajcemat s svežimi domačimi
jajci.
K lepi ureditvi celotnega kompleksa je
prispevalo novo tlakovanje, nove stojnice na odprtem delu tržnice, uredili smo

tudi sanitarije.
V juliju 2021 smo dosedanje dostopne poti do osrednjega dela tržnice oz.
do vodnjaka razširili in asfaltirali peščeni del tržnega prostora. Del prostora
pred prodajnimi objekti smo tlakovali in
tako pridobili tudi dodatne površine za
postavitev stojnic, da je na tržnici sedaj
prostora za 30 stojnic in 4 do 5 kombijev
za prodajo iz avtomobila.
V sklopu zadnjih investicij na tržnici
pa smo montirali sistem centralnega
ozvočenja tržnice ter video nadzor s
štirimi nadzornimi kamerami za pokritost celotnega območja tržnice. Sistem
nadzornih kamer omogoča predvajanje
slike v živo in možnost ogleda za nazaj
v primeru vandalizma oz. poškodovanja

objektov, stojnic ali parkovnih elementov.
Mestna tržnica Grosuplje je prijetna,
pa tudi bolj varna in prostorna. S še več
ponudniki bo zagotovo pritegnila še več
obiskovalcev in bo še živahnejša.
Vabi nas vsak dan, posebej pa ob torkih, med 10. in 18. uro, ter ob sobotah,
med 7. in 13. uro, ko na tržnici zaživijo
tudi stojnice.
Več informacij je na voljo na spletni
strani: https://www.jkpg.si/mestna-trznica-grosuplje, da boste s ponudbo in
dogajanjem na tržnici res na tekočem,
vabljeni tudi k spremljanju njene facebook strani: https://www.facebook.
com/MestnaTrznicaGrosuplje/.

Gradnja zadrževalnika Veliki potok lepo napreduje
Julija lani so se pričela dela za izgradnjo nujno potrebnega zadrževalnika
Veliki potok, da bo Grosuplje v celoti
varno pred poplavami. Dela vse od takrat lepo potekajo.
Pričeli so s čiščenjem terena in drugimi pripravljalnimi deli, nato pa je bilo
potrebno prestaviti gozdno cesto na
desni strani doline ter lokalno cesto na
levi strani doline, ki vodi proti Dolenji
in Gorenji vasi, in odsek, ki pelje proti
Dolam.
Ko sta bila v začetku decembra lani v
večjem delu zgrajena zapornica in jarek
z vtočnim in iztočnim delom, ki predstavljata ključni krmilni del zadrževalni-

Jana Roštan
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ka, smo Veliki potok lahko preusmerili
po novem tlakovanem objektu in novi
strugi.
V začetku letošnjega leta so že pričeli z gradnjo 200 m dolge in 15 m visoke pregrade, v katero bo vgrajenih kar
125.000 m3 materiala. Pregrada je danes
na višini približno 6 m, vgrajenega pa je
že polovica vsega potrebnega materiala.
Zadrževalnik Veliki potok predstavlja
bistveni člen vodovarstvene ureditve

Grosupljega. Zadržal bo lahko kar do
573.355 m3 vode. Po izgradnji zadrževalnika pa bo za varnost pred povodnjijo,
ki se statistično zgodi enkrat na petsto
let, potrebna še ureditev struge Grosupeljščice. Šlo bo predvsem za širitev in
poglobitev struge, kamnita brežina bo
zgrajena le na najožjih delih, kjer širitev
zaradi objektov ni možna. Vzporedno bo
potrebno zamenjati tudi večino mostov
in brvi.

Iz občinske hiše
Sočasno zato že poteka projekt vodnogospodarske ureditve Grosupeljščice s premostitvami. Ta je v fazi pridobivanja potrebnih zemljišč, sledilo bo
pridobivanje soglasij vseh mnenjedajalcev in predvidoma v začetku naslednjega leta že tudi vložitev dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Pričenja se rekonstrukcija mostu preko potoka Bičje v Brezju
pri Grosupljem
Vodotoka, ki v Grosupljem povzročita
skrb ob vsakem večjem deževju, sta Grosupeljščica in Bičje. Na Velikem potoku,
kakor se v zgornjem toku imenuje Grosupeljščica, prav zdaj intenzivno poteka
gradnja suhega zadrževalnika. Ta predstavlja prvo fazo protipoplavnih ukrepov na Grosupeljščici in hkrati bistveni
člen vodovarstvene ureditve Grosupljega. Bodo pa, ko bo zgrajen, potrebne še
ureditve Grosupeljščice skozi Grosuplje
na območju od Jerove vasi do Gasilske
ceste. Priprava projekta in projektne dokumentacije se že bližata zaključni fazi.
Suhi zadrževalnik na potoku Bičje pa
je bil zgrajen leta 2009 in že v prvih letih
se je izkazalo, kako pomembna je bila
njegova izgradnja. Za celotno zaščito
Sončnih dvorov in industrijske cone pa
bo tudi na potoku Bičje in njegovih dotokih potrebno izvesti še nekatere protipoplavne ukrepe ter za varno prehajanje
potoka zgraditi nov most.
Dela za izgradnjo novega mostu se
bodo vsak čas pričela, za v ponedeljek,
11. oktobra 2021, pa je že predvidena rušitev starega mostu. Večji del posega na
samem vodotoku bo zaradi varstva življa
v vodotoku potrebno zaključiti že z okt-

obrom, sama izgradnja novega mostu z
vsemi infrastrukturnimi premostitvami
in rekonstrukcija navezovalne ceste pa
bo predvidoma zaključena v roku šestih
mesecev.
Novi most bo imel vozna pasova široka po 3 m, hodnik za pešce bo v širini
2,2 m. Razpetina mostu bo merila 9 m.
In kar je še posebej pomembno, obstoječi most se nahaja pod nivojem stoletnih voda (Q100 = 327,40), novi pa bo
v takšnih primerih zagotavljal nemoten

prehod (višina spodnjega dela nosilca je
327,96 mnm).
Dela bodo v sodelovanju s koncesionarjem izvajanja gospodarske javne
službe na področju urejanja voda Hidrotehnikom izvajale Komunalne gradnje.
Obvoz bo v času poteka del urejen preko
Industrijske ceste in Benata. Za pešce bo
prehod omogočen preko začasne brvi.
Pred toplarno bo urejeno manjše parkirišče za obiskovalce ali stanovalce.
Jana Roštan

Nadgradnja železniške postaje Grosuplje in gradnja novega
nadvoza Motvoz potekata po planu
Maja letos se je območje železniške
postaje ob Taborski cesti v Grosupljem
spremenilo v veliko gradbišče. Pričela
se je nadgradnja železniške postaje Grosuplje. Nov mejnik pa je predstavljal 25.
junij, ko je bil porušen stari nadvoz Motvoz.

Kako je gradbišče videti dobra dva
meseca pozneje, 4. septembra 2021, lahko vidimo na eni izmed fotografij, ki jih
je posnel Brane Petrovič. »Gre za državni
projekt, a kot sem seznanjen, dela potekajo po planu. In prepričan sem, da si bomo
spomladi prihodnje leto že lahko pogle-

dali, kako zgleda prenovljena železniška
postaja, preizkusili, kako se je peljati z avtom ali pa kolesom po novem nadvozu, in
predvsem, kako varno bomo lahko prečkali železniške tire po dveh novih podhodih,« pove župan dr. Peter Verlič.
Dela obsegajo zamenjavo spodnjega

Iz občinske hiše
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in zgornjega ustroja železniške proge,
zgradili bomo novo peronsko infrastrukturo vključno z izvennivojskim dostopom na perone, izvedli nadgradnjo
telekomunikacijskih in elektroenergetskih naprav in obnovili samo postajno
poslopje.
Sočasno bomo na območju sedaj že
porušenega nadvoza Motvoz zgradili
nov, širši, sodobnejši nadvoz s površinami za pešce in kolesarje. Trenutno na
obeh straneh železniške proge vrtajo do
20 m globoke vrtine za podporne elemente nadvoza, pilote, katerih globina
je odvisna od trdnosti in sestave tal na
lokaciji vrtanja. V bližini Sončnih dvorov,
na Kadunčevi cesti v Grosupljem, pa so
že pričeli tudi z deli za izgradnjo dodatnega podhoda.
Dela bodo predvidoma zaključena
aprila prihodnje leto. Vrednost celotne
nadgradnje železniške postaje Grosuplje, vključno z novim nadvozom, znaša
kar 24,1 milijona evrov.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Gradnja pločnika in ostala dela na Malem Vrhu intenzivno
potekajo
Marca letos so pričeli z dograditvijo
regionalne ceste Škofljica–Šmarje - Sap,
dela na Malem Vrhu, v dolžini 1.193 m,
pa vse od takrat intenzivno potekajo.

Gradnja pločnika poteka z obeh strani, iz
smeri Škofljice proti Šmarju - Sapu dela v
zgornjem delu ceste izvaja podjetje CGP,
v spodnjem delu ceste pa podjetje Ko-

munalne gradnje. Ko so z večjimi gradbenimi posegi na omenjenih odsekih v
juniju zaključili, predvsem s podpornimi
konstrukcijami izven ceste ter kamnitimi
zložbami ob pločniku, so v juliju pričeli
še z deli na vmesnem delu ter na samem
cestišču, za kar je bila potrebna tudi popolna zapora ceste.
Za boljši pregled dela je v soboto, 4.
septembra 2021, za nas nekaj fotografij
posnel Brane Petrovič.
Gradnja pločnika sicer poteka na
desnem robu ceste, na območju avtobusnih postajališč pa tudi na levem. V
sklopu investicije bodo obstoječe vozišče tudi razširili s širine 5,5 m na 6 m in
uredili odvodnjavanje, prehode za pešce
z novo javno razsvetljavo ter rekonstruirali obstoječa avtobusna postajališča.
Dela izvaja podjetje CGP v sodelovanju s partnerjema VGP Novo mesto in
Komunalnimi gradnjami. Če bodo dela
potekala po planu in ne bo prihajalo do
nepredvidenih dodatnih del, bo investicija zaključena še v letošnjem letu.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Pripadnikom Enote za elektronsko bojevanje sta ob njihovem
dnevu čestitala župan dr. Peter Verlič in direktor občinske
uprave mag. Dušan Hočevar

3. julij je dan enote za elektronsko bojevanje, ki so ga pripadnice in pripadniki
enote obeležili v petek, 2. julija 2021, v
Kamni gorici na obrobju Grosupljega,
kjer ima ta enota Slovenske vojske tudi
svoj sedež.
Zbrane na svečanosti je nagovoril brigadir Franc Koračin. Spomnil nas je, da
je bil 3. julij pred natanko 30 leti, v času
vojne za Slovenijo, dan, ko je bilo posredovano prvo poročilo, izdelano na podlagi podatkov, ki so bili pridobljeni s pomočjo tehničnih sredstev za spremljanje
elektromagnetnega spektra.
Sicer pa je povedal, da je elektronsko
bojevanje bilo in bo tudi v prihodnje vse

pomembnejše. Ima izjemen vpliv na odločevalce, tako na strateški kot tudi na
operativni in taktični ravni, predvsem ko
gre za sprejemanje odločitev v podporo
bojevanja in zaščite lastnih sil.
Pripadnicam in pripadnikom enote se
je zahvalil za odlično delo v preteklosti.
Slovenska vojska pričenja z usposabljanjem po novem prenovljenem programu in ta projekt bo ključen za pridobivanje novega kadra v Slovenski vojski, da
bo tudi ta enota dodatno popolnjena. Za
nadaljnji razvoj Slovenske vojske na tem
področju je potreben dodaten kader, pa
tudi dodatna sredstva in oprema, ki bo
sledila hitremu razvoju na področju tele-

komunikacij in zvez.
Svečanosti sta se udeležila tudi župan
dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar ter poveljniku
enote majorju Timonu Kopitarju in pripadnicam in pripadnikom iskreno čestitala. Zaželela sta jim uspešno delo tudi v
prihodnje in tudi novih moči, glede na to
da Slovenska vojska mlade vabi na različne tabore in prostovoljno služenje, da
spoznajo življenje vojaka.
Na svečanosti so pripadnicam in pripadnikom, ki so se v zadnjem letu še posebej izkazali, podelili spominske znake
za požrtvovalnost v boju proti covidu-19.
Jana Roštan

Župan dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave mag. Dušan
Hočevar sta se sestala z vodstvom NK Brinje Grosuplje
V občini Grosuplje se zavedamo, kako
pomembni so v našem vsakdanjem življenju šport, rekreacija, zdrav način življenja, da svoj prosti čas namenjamo
tudi gibanju. Za to pa so potrebne tudi
urejene športne površine. Teh je na območju Športnega parka Brinje veliko,
posebej veliko površino pa zasedata nogometni igrišči.
Za Nogometni klub Brinje Grosuplje
je bilo novo nogometno igrišče z umetno travo, ki so ga uredili leta 2015 poleg že obstoječega, res velika pridobitev.
Klub živi, igrišči sta polni in na njih svoje
nogometne sanje vsakodnevno udejanjajo številni nogometaši, od najmlajših

Iz občinske hiše
selekcij cicibanov preko mlajših in starejših dečkov, kadetov, mladincev, članov
pa vse do veteranov in tudi deklet.
A ker je dogajanje v klubu živahno,
se vedno najdejo tudi možnosti, kako bi
se dalo kaj še izboljšati. V četrtek, 9. septembra 2021, sta se zato z vodstvom klu-
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ba, predsednikom Andražem Zrnecem
in članom upravnega odbora Janezom
Kušlanom, sestala župan dr. Peter Verlič
in direktor občinske uprave mag. Dušan
Hočevar. Vodstvo kluba ju je namreč
želelo podrobneje seznaniti s svojim delom, z uspehi, ki jih dosegajo, pa tudi s
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potrebami, ki jih ima klub, z infrastrukturo, ki bi si jo želeli še izboljšati.
Nogometne površine z obstoječo infrastrukturo so si tudi ogledali.
Jana Roštan

Občina Grosuplje bo sodelovala v evropskem projektu Playful
Paradigm II – URBACT
Občina Grosuplje je postala partner
omrežja URBACT, v okviru katerega bo
skupaj z mesti oz. občinami: Udine (Italija), Lousã (Portugalska), Igualada (Španija) in Jelgava (Latvija) sodelovala v projektu Playful Paradigm II.
Projekt za sodelujoče partnerje predstavlja priložnost, da spoznamo, se naučimo in k nam prenesemo dobre prakse
Občine Udine oz. Občine Videm, ki bo v
projektu sodelovala kot vodilni partner.
Kot mnoga druga mesta in občine se
Videm sooča z izzivi, kot so: starajoče se
prebivalstvo, potreba po ozaveščanju
o okoljskih izzivih in energetski učinkovitosti ter o pomenu zdravega načina
življenja, pa tudi zamiranje življenja v
nekaterih delih mesta, manjša vloga
skupnosti, celo naraščanje izoliranosti in
osamljenosti med prebivalci.
Odločili so se, da bodo na te izzive
poskušali odgovoriti tudi na igriv način,

skozi igro. Igra je namreč univerzalna dejavnost, ki je po svoji naravi blizu vsakemu posamezniku.
Dobre prakse Občine Videm na področju spodbujanja socialne vključenosti, zdravega načina življenja, okoljske
in energetske ozaveščenosti ter medgeneracijskega sodelovanja, vključujoč
ustvarjanja novih javnih površin, bomo
poskušali prenesti v občino Grosuplje,
prav tako bodo dobre prakse Občine Videm v svoje občine poskušale prenesti
tudi druge izbrane občine, sodelujoče v
projektu.
Projekt se je pričel 14. junija 2021, trajal pa bo vse do 14. januarja 2023.
URBACT je sicer program evropskega
teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Podpira
krepitev omrežij med mesti, učenje na
izkušnjah drugih ter prenos dobrih praks

za izboljšanje urbanih politik in upravljanje urbanih območij. S svojimi strokovnjaki mestom pomaga pri razvoju inovativnih in trajnostnih praktičnih rešitev,
ki vključujejo gospodarsko, družbeno in
okoljsko razsežnost ter upoštevajo principe sodelovanja javnosti.
Program sodi med instrumente
evropske kohezijske politike, finančno
ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, države članice ter Norveška in
Švica.
Jana Roštan

Še dvanajst novih podjetniških idej v Ljubljanski urbani regiji

V okviru projekta Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI
LUR), ki ga izvaja Regionalna razvojna
agencija Ljubljanske urbane regije (RRA
LUR), je usposabljanje uspešno zaključila
že tudi druga skupina udeležencev.
12 bodočih podjetnikov je zadnje
štiri mesece pod vodstvom mentorja
Mihe Leskovarja uspešno razvijalo in kalilo svoje podjetniške ideje, pred njimi
pa so sedaj novi izzivi in prvi koraki na
samostojno podjetniško pot. Z novimi
produkti nanjo stopajo Stana Cigale z
unikatnimi čevlji Franciska, poimenovanimi po babici, katere vzorce za

ročno izdelane čipke uporablja pri svojem delu, Karin Okorn, ki bo z izdelavo
modularnih organizatorjev za diabetične pripomočke razveselila marsikatero osebo s sladkorno boleznijo, Nuša
Marinc s 100 % visokoaktivno naravno
kozmetiko Nanu, ki vsebuje kar 8 različnih izdelkov namenjenih celostni negi
obraza, saj vsaka koža potrebuje individualno obravnavo, ki jo linija tudi omogoča, Onia Brank Pečko, ki bo s svojimi
Naturally sweet veganskimi sladicami
iz naravnih sestavin popestrila ponudbo na trgu, Nejc Nekrep, ki v svoji mikro pivovarni vari piva za tiste, ki znajo

uživati in ceniti vsak požirek te pijače, za
rekreacijo pa bo poskrbel Janez Dobnikar z interaktivno kolesarsko platformo
Simathlon, ki je že deležna strokovne in
medijske pozornosti.
Svojo priložnost bodo na trgu iskale
tudi nove storitve. Nikolina Rozman je
po 25 letih dela v zdravstvu svojo poslovno idejo in poslanstvo našla v storitvi celostne oskrbe na domu, ki jo bo
nudila pod imenom Plenacura, japonologinja Katarina Kunstelj se je uspešno
spopadla z izzivom vizualne lokalizacije japonskega stripa, ki bralcu pričara
enako izkušnjo branja zgodbe, kot so jo
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doživeli bralci izvornega jezika, ilustratorka Nika Rebolj je izražanje svojega
umetniškega potenciala našla v tatujih,
Anja Bizjak svojo poslovno priložnost
vidi v nadgradnji dejavnosti na kmetiji,
s katere prihaja - v neokrnjeno naravo,
Pred Pekel, vabi v glamping nastanitev, Yue Ma, diplomantka Fakultete za

vinogradništvo in vinarstvo bo s svojim
poznavanjem vin in kitajske kulture pomagala slovenskim vinarjem k vstopu
na kitajski trg, Tadej Burger pa se je
osredotočil na terapevtske masaže, pri
čemer se navdušuje predvsem nad izvajanjem kranio sakralne terapije.
Podrobnejše predstavitve vseh dva-

Iz občinske hiše
najstih udeležencev druge skupine in
njihovih poslovnih idej si lahko ogledate
na: https://rralur.si/projekti/poni-lur/
podjetniske-ideje-2-skupina-poni-lur/.
Jana Roštan

Mladi v občini Grosuplje aktivno v nove izzive – delovni dan
Komisije za mladinska vprašanja in Mladinskega sveta Grosuplje
V soboto, 14. avgusta 2021, je potekal
posvet predstavnikov mladinskih organizacij občine Grosuplje z namenom
izboljšanja strategije dela mladinskega
sektorja v lokalni skupnosti in posledično izboljšane participacije mladih v občini Grosuplje.
Posveta so se udeležili predstavniki
Komisije za mladinska vprašanja: predsednica Klavdija Mehle, članica Eva
Drobnič in član Lovro Trilar, predsednik

Mladinskega sveta Grosuplje Jaka Trilar,
predsednica Študentskega kluba GROŠ
Anamarija Ahlin ter predstavniki ostalih mladinskih organizacij: grosupeljski
skavti, taborniki in člani društva Preplet.
Na posvetu sta bila prisotna tudi predstavnika Mladinskega sveta Slovenije, ki
sta dogodek povezovala in skrbela za dialog med udeleženci.
Osrednja točka pogovora je bil Lokalni program za mladino Občine Grosu-

plje (2019–2023). S konstruktivnim pogovorom in izmenjavanjem ambicioznih
idej smo postavili smernice za nadaljnje
delovanje in izvajanje Lokalnega programa za mladino.
Dotaknili smo se številnih tem, ki zadevajo mlade:
• povezovanje in komunikacija s članicami in predstavljanje njihovih interesov v razmerju do lokalne skupnosti,
• zagotavljanje prostorov za možnost
participacije mladinskih organizacij v
lokalni skupnosti,
• izvajanje vpliva na lokalno mladinsko
politiko in vzpodbujanje razvoja mladinskih organizacij,
• sodelovanje z Občino Grosuplje,
• sooblikovanje mladinskih politik v lokalni skupnosti ter
• povezovanje mladinskih organizacij
in promocija mladinskega organiziranja v občini.
Sodelovanje različnih deležnikov pri
snovanju mladinske politike lokalne skupnosti je nujno potrebno za oblikovanje
kakovostnih smernic, ki omogočijo mladim prijazno okolje. Naslednje srečanje
bo že konec meseca septembra.
Klavdija Mehle

OBVESTILO
Obveščamo dijake in študente dodiplomskega in podiplomskega študija, vključene v izobraževalne programe na področju
kmetijstva, da Občina Grosuplje na svoji spletni strani http://www.grosuplje.si/ objavlja javni razpis za dodelitev sredstev
enkratne občinske pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva v letu 2021.
Javni razpis se izvaja v skladu s Pravilnikom o dodelitvi enkratne občinske pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva
(Ur. list RS, št. 94/05 in 113/07) in Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Grosuplje za programsko obdobje 2014 – 2020 (Ur. list RS, št. 50/15).
Vloge morajo prispeti na sedež Občine Grosuplje do petka, 15. 10. 2021, do 13.00 ure, ne glede na vrsto
dostave.
Občina Grosuplje

Iz občinske hiše / Politika
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JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE OBČINE GROSUPLJE ZA ŠOLSKO LETO
2021/2022
Dijake in študente s stalnim prebivališčem v občini Grosuplje, ki imajo status rednega dijaka oz. študenta in so vključeni v
javno veljavni izobraževalni program, obveščamo, da Občina Grosuplje na svoji spletni strani objavlja JAVNI RAZPIS ZA
PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE OBČINE GROSUPLJE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022.
Tudi v letu 2021/2022 bo v skladu z Odlokom o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje predvidoma dodeljenih 70 štipendij, in sicer praviloma:
• 35 štipendij za dijake srednjih šol (25 štipendij za poklicne, srednje strokovne in tehniške šole in 10 štipendij za gimnazije);
• in 35 štipendij za študente dodiplomskega in podiplomskega študija - prve in druge stopnje (25 štipendij za naravoslovne
in tehnične in 10 štipendij za družboslovne in humanistične fakultete).
Rok za oddajo vlog je 4. 10. 2021, do 15.00 ure, na naslov: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
Odpiranje ponudb bo 6. 10. 2021, ob 16.15 uri, v sejni sobi upravne stavbe Občine Grosuplje (Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje).
Dodatne informacije lahko dobite pri Klavdiji Mehle, mag. upr. ved, ki je tudi skrbnica razpisa 01 7888 788/051 206 403 oz. klavdija.mehle@grosuplje.si
Občina Grosuplje

OBVESTILO
Obveščamo lastnike psov in mačk, pri katerih je bil v obdobju od vključno 10. 10. 2020 do vključno 11. 10. 2021 opravljen
poseg sterilizacije ali kastracije, da Občina Grosuplje na svoji spletni strani http://www.grosuplje.si/ objavlja Javni razpis
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2021.
Vloge morajo prispeti na sedež Občine Grosuplje do petka, 15. 10. 2021, do 13.00 ure, ne glede na vrsto
dostave.
Občina Grosuplje

Tabor Nove Slovenije - krščanskih demokratov

V nedeljo, 12. septembra 2021, je v
Žužemberku potekal tradicionalni tabor
NSi, ki se ga je udeležilo ogromno članic,
članov, simpatizerjev in podpornikov NSi

ter ostalih gostov iz cele Slovenije. Osrednji del programa je bil namenjen nagovoru predsednika NSi Mateja Tonina, pa
tudi pogovoru s kvartetom ministrov NSi

in poslanci ter evropsko poslanko NSi. Za
družabni del pa so poskrbeli ansambel
Polkaholiki in pihalni orkester Trebnje.
Zbrane je uvodoma pozdravil župan Ob-
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Iz naših krajev
jasno pove svoje ambicije in želje. Vsem
povejte, zakaj je NSi najbolj logična in
normalna izbira.” Poudaril je še, da stabilne vlade ne bo mogoče zgraditi brez
povezave čez sredino. “Stabilne vlade
pa tudi ne bo brez Nove Slovenije. Ni
vprašanje, s kom bo NSi šla po volitvah.
Pravo vprašanje je, kdo bo NSi pomagal
graditi normalno in v prihodnost zazrto
Slovenijo.”
Glede na bližino Žužemberka se je Tabora udeležilo tudi veliko število članic,
članov in podpornikov občinskega odbora NSi Grosuplje.

čine Žužemberk Jože Papež in zbranim
zaželel dobrodošlico v dolini reke Krke.
Matej Tonin: Z rezultati kažemo, da
NSi lahko vodi naslednjo vlado
Predsednik NSi Matej Tonin je v svojem govoru poudaril, da NSi z rezultati

kaže, da lahko vodi naslednjo vlado. Člane je pozval, da vsem znancem povedo,
zakaj je NSi logična izbira na volitvah.
“Ljudem moramo povedati, da je drugačna Slovenija možnost in da je prihodnost pod Novo Slovenijo boljša. Na
nas je, da tiha večina pride na volitve in

Občinski odbor
Nove Slovenije - krščanski demokrati
Grosuplje

Župnijski praznik in blagoslov podpornega zidu na Polici
V nedeljo, 25. julija 2021, je bilo na
Polici veselo, praznično. Ob župnijskem
prazniku, prazniku svetega Jakoba, apostola, priporočnika in zavetnika župnije
Polica, je potekala slovesna sveta maša,
ki jo je daroval upokojeni nadškof msgr.
dr. Anton Stres. Po sveti maši je sledil še
blagoslov novega podpornega zidu.
Slovesnega dogodka sta se udeležila
tudi župan dr. Peter Verlič s soprogo Barbaro in predsednik krajevne skupnosti
Mitja Gioahin.
»Veselimo se dveh dogodkov: prvi je, da
obhajamo god svetega Jakoba in s tem
naš župnijski dan, naš župnijski praznik,
drugi pa je, da smo v tem letu, navkljub korona virusu, epidemiji oz. pandemiji, uspeli
med našim župniščem in gospodarskim

Iz naših krajev
poslopjem narediti tudi nov podporni zid,
ki ni samo olepšal pogleda na župnijski
cerkveni hrib, ampak tudi utrdil župnišče
in gospodarsko poslopje,« nas je z besedami v sveto mašo popeljal poliški župnik dr. Jože Plut.
Zato je prav, da se poveselimo. Verjame, da smo preudarni in razumni, da
znamo tudi v tem času omejitev lepo
praznovati, se podružiti, občutiti notranje veselje.

GROSUPELJSKI ODMEVI |

Po sveti maši in blagoslovu podpornega zidu pa se je vsem župljanom in
vsem, ki so to novo pridobitev tudi finančno podprli, lepo zahvalil. Posebna
zahvala gre Občini Grosuplje z županom
dr. Petrom Verličem na čelu ter Krajevni
skupnosti Polica in njenemu predsedniku Mitji Gioahinu. Povedal je še, da načrtujejo postavitev ograje, da bo dobro
poskrbljeno tudi za varnost, predvsem
otrok.
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Dela na Polici so obsegala izgradnjo
podpornega zidu pod župniščem, uredili pa so tudi odvodnjavanje ter križišče
med lokalno cesto in peš potjo. Vrednost
del je znašala cca 21.000 evrov. Poleg
Občine Grosuplje in Krajevne skupnosti
Polica je investicijo financirala tudi Župnija Polica.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Zastava Republike Slovenije zaplapolala tudi v Troščinah

V dneh, ko je Slovenija praznovala
30. obletnico državnosti, se je skupina
iz Troščin, Malega Konca, Dolenje vasi
in Gorenje vasi organizirala ter postavila
drog z zastavo Republike Slovenije tudi
v Troščinah.

S tem dejanjem smo poudarili, da se
moramo zavedati, da države nastajajo
in propadajo, domovina in narod pa
ostajata. Ob dvigu zastave je sodelovala tudi gardna enota Slovenke vojske,
vojaški vikar Matej Jakopič pa je podelil

blagoslov.
Državni simbol, zastava Republike
Slovenije, naj krepi narodno in državljansko pripadnost vseh prebivalcev
navedenih vasi.
Peter Ferjan

ČE JE VSAK ODNESEL SAMO EN KAMENČEK, JE TO BOGAT MOZAIK

ORATORIJ 2021 v Grosupljem - »ORIGINALEN.SEM«
Kot uvod v težko pričakovane počitnice (ali pa tudi ne, saj so se učenci večji
del šolskega leta šolali od doma in so
druženje s sošolci zelo pogrešali) in v še
bolj težko pričakovano druženje je približno 160 osnovnošolskih in celo tudi
predšolskih otrok pričelo s 5-dnevnim
oratorijem, ki je potekal pod geslom
»originalen.sem«.
Bilo je polno prelepih, nepozabnih
doživetij, dobre volje in seveda - originalnosti! Sledili smo geslu, moraš biti in
ostati – originalen!
Ko so učenci že sedli nazaj v šolske
klopi, smo poklepetali o nepozabnih
dneh z župnikom Martinom Golobom,

vodjo animatorjev Žigom Duša in Moniko Mohar ter animatorjema Nežo Bedene in Tobijem Antoličem, ki so uvodoma
osvetlili priprave na teden oratorija.
»Program vsako leto pripravi Oratorijska zveza Slovenije, ki v ta namen izda
knjižno gradivo in to je osnova za naše
delo. V mesecu marcu smo imeli srečanje voditeljev animatorjev. Letos so bili
v timu poleg mene še Monika Mohar,
Lucija Garbas, Matevž Škulj in Luka Žerdin. Na različne načine smo v svoje vrste
povabili sodelavce in odzvalo se je približno 40 animatorjev. Tako smo od meseca marca aktivno začeli s pripravami:
enkrat na teden smo se srečali v timu in

potem še enkrat z vsemi animatorji, da
smo lahko pripravili celoten program.
Res je bilo včasih ob šolskem delu in obveznostih kar naporno, vendar na koncu,
ko vidiš toliko veselih otrok, je vse poplačano. Splačalo se je, ker dobiš več, kot si
dal,« strne priprave Žiga.
Tobija Antolič se je v pripravo za animatorja vključil kot devetošolec. Kaj ga
je »nagovorilo«, da se je odločil za »poslanstvo« animatorja, pove takole: »Rad
sem že prej sodeloval pri podobnih dejavnostih, tudi sam sem se vsa leta udeleževal oratorijev, ki so v meni pustili
neke nepozabne globoke sledi. Doma
me vzpodbujajo k dobrodelnim aktiv-
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Pohod na Lipoglav

Ogled oratorijske igre

nostim. Vse mi je bilo že dobro poznano,
tako da odločitev ni bila težka. Z »roko v
roki« smo zmogli vse!«
Ko dalje razpredamo o veliki odgovornosti, ki jo imajo animatorji do otrok, da
so jim bili zaupani tudi predšolski otroci,
kar je bila letos novost, Monika Mohar
pravi: »Izkušnje imamo, ideje tudi. So trenutki, ko se je treba prilagajati trenutnim
razmeram. Seveda je bila ves čas prisotna tudi velika odgovornost, zato so bili
prav vsi ves čas pod našim nadzorom.
Ker smo imeli toliko animatorjev, so bile
lahko skupine manjše. Vedno smo imeli
vse in vsakogar »na očeh«. Malo pa moramo zaupati angelom varuhom!« Sicer
pa Monika in Žiga priznata, da ju je bilo
ob pogledu na veliko množico otrok
najprej kar malo strah, kako bodo vse
obvladovali, pa je na srečo šlo brez problemov.
Neža Bedene pa takole pripoveduje o
svojih izkušnjah: »Vodila sem kateheze za
učence 8. razreda, ki so precej zahtevni,

Peka hrenovk

vendar se jih je kar lepo dalo voditi. Tisti,
ki želijo sodelovati, pritegnejo še peščico, ki bi včasih rada skrenila s poti. Otroci
so res pridni, če so pravilno vodeni! Sicer
pa je bil program pripravljen otrokom
primerno. Uro in pol je potekal »po šolsko« (kateheze), potem so se razdelili v
delavnice po njihovih željah in interesih:
računalniško, kuharsko, paintball, šah,
dramsko, športno, mikroskopsko ... Ugotovili smo, kako zelo so otroci ustvarjalni.
Največ veselja pa so prinesle vodne igre
pri gasilskem centru. Res hvala gasilcem
za to otroško veselje! Tudi vreme nam je
bilo naklonjeno. Tako smo po treh letih
lahko imeli vodne igre.«
In še nekaj utrinkov veselja naniza
Žiga: »V četrtek zvečer smo imeli večerni oratorij, in sicer samo za učence višjih razredov (od 5. do 8. razreda). Zbrali
smo se ob 19. uri pred cerkvijo in večer
začeli z uvodno igro, nato smo zakurili
ogenj in pekli hrenovke. Zaključili smo s
čaščenjem Najsvetejšega in se med 22.

in 22.30. uro poslovili.
V petek pa smo po končanem oratoriju imeli zaključno sv. mašo. K maši so
bili povabljeni tudi starši otrok. Otroci
so sodelovali s petjem, prošnjami in zahvalami. Maševal je naš takratni kaplan
Peter Stele, ki je tudi veliko prispeval k
našemu skupnemu delu. Kadar gospod
župnik ni imel časa, je on prevzel njegovo vlogo in je bil zjutraj z animatorji na
animatorski molitvi.«
Morda nekaj utrinkov, zaradi katerih s
ponosom in samozavestno rečete: splačalo se je! Nadaljujem pogovor, čakajoč
na odgovor katerega izmed mojih sogovornikov, pa je Monika odločna, brez
razmišljanja: »Ko te otrok objame, pa ti
reče hvala! Pa ker smo se imeli vsak trenutek zelo zelo fajn!«
»Torej, prihodnje leto spet na to pot?«
vprašam in ne čakam na odgovor, kajti SEVEDA! SEVEDA! SEVEDA!...napolni
prijeten prostor, kjer smo bili zbrani, ali:
SREČAMO SE NA ORATORIJU PRIHODNJE LETO!
»Župnik Martin Golob, takole pod
črto množice iskrivih informacij, vaš pogled na letošnji oratorij!«

Šahovska delavnica

Iz naših krajev
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»Skoraj 40 animatorjev in 160 otrok!
Meni je bilo to nekaj najlepšega do sedaj! Vse je bilo lepo vpeljano, tako da
sem vse le spremljal. (Čeprav, povedano
na uho: ta »spremljava« je bila aktivna
vpetost v delo vseh 5 dni! - op. avtorja).
Veliko je bilo pesmi, dobre volje otrok in
animatorjev. Po »koroni«, ko je bilo vse
tako mrtvo, opustelo, je cerkveni hrib,
tako mu pravimo Grosupeljčani, enostavno oživel. Veliko je bilo pomoči ljudi
dobre volje, sponzorjev, domači gostinci so poskrbeli za hrano, da smo imeli
vsi vsega res dovolj. Otroci niso bili ne
lačni ne žejni. Veliko dobrot smo dobili.
Nagovori te, ko čutiš sodelovanje širše

Hvala vsem donatorjem: vrtcu
Jurček; Piceriji Kovačija; Gostišču Krpan; Dan in noč; Office and
more; Gostilni Jakopc; Kops-u;
Avtoprevozništvu Kastelec; MPGP
Grosuplje; Občini Grosuplje; grosupeljskim pekarnam; Marex-u Grosuplje; kmetiji Garbas; kmetiji Škulj,
Mizarstvu Kastelic; Šiviljstvu Koželj;
PGD Grosuplje; mnogim tihim darovalcem molitve in drugih fizičnih
in duhovnih dobrot.
Hvala vam,
Martin Golob, župnik

Zaključna oratorijska maša

skupnosti. To pa je možno le, če imaš ob
sebi dobro ekipo.
Toliko in toliko otrok nagovoriš, jim na
njim razumljiv način približaš Boga. Mladina se med seboj poveže, sodeluje pri
jutranjih svetih mašah, veliko je glasbe,
dobre volje, sodelovanja. Gotovo je Bog
nagovoril tudi vsakega posameznika.
Med nami so bili tudi otroci, ki ne poznajo verskega življenja. Na ta način jim
je bila dana priložnost, da se seznanijo,
kaj se tukaj dogaja. Jaz kot duhovnik
lahko pridem do njih, to je misijon pred
vrati!

Vsi tudi medsebojno rastemo in to
je zame kot duhovnika neprecenljivo.
Večgeneracijsko povezovanje različnih
stanov. Skratka, bilo je odlično!
In - res pod črto: Bogu hvala za tako
velike stvari!
Toliko aktivnosti, doživetij, spoznanj,
dobre volje in prijateljstva - v borih 5
dneh! Če je vsakdo odnesel samo en kamenček te svetlobe, je to bogat mozaik v
življenju mladine.
Pa prihodnje leto spet!«
Alenka Adamič

Oratorij v župniji Šmarje - Sap
Po letu premora se je v začetku avgusta v šmarsko župnijo vrnil težko pričakovani oratorij. Zbralo se nas je 107 mladih, ki smo se preko oratorijskega tedna
družili, veselili, tkali nove prijateljske vezi
ter razmišljali o pomembnih življenjskih
vrednotah.
Spoznavali smo življenje blaženega
Carla Acutisa iz Italije, ki je leta 2006, pri
rosnih 15 letih, umrl za levkemijo. Na prvi
vtis bi lahko rekli, da je bil Carlo običajen
najstnik. Rad je imel računalnike, filme in
video igrice kot mnogo mladih v današnjem času. A ko bolj podrobno pogledamo njegovo življenjsko pot, opazimo,
da je bil v marsičem izjemen. Navduševali so ga evharistični čudeži. V svojem
kratkem življenju je uspel obiskati kar
136 krajev evharističnih čudežev, ki jih je
zbral v virtualnem muzeju na svoji spletni strani. Vedoželjnost, zmernost, evharistija, dobrosrčnost in večnost so bile

vrednote, ki so zaznamovale Carlovo življenje in naš oratorijski teden. Spremljalo nas je tudi geslo ORIGINALEN.SEM in
nas vsak dan znova opominjalo na to, da
je vsak izmed nas edinstven in na svoj
način lahko izjemen.
Otroci so se udeležili treh različnih
delavnic. Obiskala nas je vodnica reševalnih psov in nam predstavila svoje
delo, pripomočke, ki jih pri tem uporablja, ter svoje tri pasje prijatelje. Kužki
so nas očarali s svojo prijaznostjo in pa s
poslušnostjo, saj so se na ukaze vodnice
takoj odzvali. Preostanek delavnice smo
namenili pripravi vsebin (fotografiranje,
intervjuji, pisanje pesmic) za našo oratorijsko revijo, ki smo jo ob koncu razdelili
udeležencem in njihovim bližnjim. Na
drugi delavnici so se otroci odpravili do
bližnje kmetije, kjer so spoznavali življenje konjev, se naučili pravilnega ravnanja
z njimi, imeli pa so jih možnost celo jaha-

ti, kar je poželo precej navdušenja. Soba
pobega je bila tretja delavnica, ki smo jo
pripravili kar animatorji sami. Udeleženci
so se imeli priložnost preizkusiti v logičnem razmišljanju in timskem delu.
V sredo smo se že tradicionalno odpravili na izlet. Letos smo se odločili,
da bomo ostali v okolici Šmarja. Po jutranjem programu in sveti maši, ki jo
je daroval gospod Martin Golob, smo
se odpravili proti Paradišču. Na poti so
skupine pričakali različni superjunaki in
otroke izzvali, da se preizkusijo v njihovih supermočeh. Če so otroci vse naloge
uspešno opravili, so si tudi sami pridobili
naziv junaka.
Čeprav je bil letošnji oratorij drugačen, kot smo navajeni zaradi koronskih
ukrepov, smo zares hvaležni in veseli, da
smo ga lahko izpeljali. Po letu premora
so nas veselje, druženje, igra in molitev
še bolj napolnili, saj smo bili tega zares
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»lačni« - tako otroci kot mi, animatorji.
Hvaležni smo za vsak nasmeh, novo prijateljstvo in predvsem za zaupanje staršev. Takšne stvari nam namreč dajejo
moč, da vsako leto znova nadaljujemo in
se trudimo.
Iskreno bi se zahvalili vsem, ki ste na
kakršenkoli način pomagali soustvarjati
naš oratorijski teden. Hvala gospodu Stanetu Kerinu za ponedeljkovo in petkovo
zaključno oratorijsko mašo in gospodu

Martinu Golobu za sredino mašo. Hvala
tudi Krajevni skupnosti Šmarje - Sap, ki
nam je za teden oratorija odstopila svoje
prostore. Še posebej se zahvaljujemo našim sponzorjem. To so bili: Občina Grosuplje; KO-EKO, d.o.o.; Okornplast, d.o.o.;
Cementni izdelki Zobec, d.o.o.; Pucihar,
d.o.o.; Naročimajico.si; Okrepčevalnica
Majolka; Pizzerija Brajda; Pekarna Pečjak;
Pekarna Grosuplje; Pekarna Europa.
Šmarski animatorji

Žegnanje na Taboru Cerovo

Skupina vaščanov, ki že več kot 20 let
skrbi, da je cerkev sv. Nikolaja na žegnanje
čista in slavnostna.

Ne pozabijo prinesti cvetja niti k
sv. Antonu, zavetniku živali.

V cerkvici sv. Nikolaja za starim obzidjem na Taboru Cerovo na oltarju domuje
dobri mož sv. Nikolaj. Otroci mu raje rečejo Miklavž. V začetku decembra marsikoga razveseli s toplimi nogavicami in
kakšno debelušno dišečo pomarančo.
A le če je bil čez leto priden in ubogljiv.
V starih časih so se na nedeljo po 6. decembru, ko goduje sveti Miklavž, vaščani
Ponove vasi v globokem snegu že zgodaj zjutraj podali na hrib k maši, da bi počastili svojega zavetnika in ga poprosili,

naj varuje njihovo vas. Hodili pa so po že
urezani poti …
Že na četrtek ali petek pred nedeljo
se je na Kobiljeku pred gozdom zbrala
manjša četica vaščanov, ki so v rokah držali cunje, kako krpo, metlo in druge take
pripomočke. Ključar pa je nesel zarjavel,
velik ključ težkih vrat obzidja. Hladni
zimi navkljub so poskrbeli, da se je sv. Nikolaj spet svetil, da so bila tla pometena,
okna čista in da je bilo vse pripravljeno
na nedeljsko slavje.

Svečano okrašena cerkvica
sv. Nikolaja

Zaradi preglavic, ki jih je povzročal
sneg, so skozi zgodovino praznovanje
žegnanja prestavili na nedeljo po sv. Jerneju, ki goduje 24. avgusta. In čeprav debelih snežnih odej v začetku decembra
že kar nekaj časa ne pomnimo, žegnanje v Ponovi vasi še vedno praznujemo
v avgustu. Ohranila pa se je še ena lepa
navada. Že več kot 20 let se na četrtek
ali petek popoldne pred praznikom na
Tabor še vedno poda manjša skupina

Iz naših krajev
vaščanov s Kobiljeka in prav tako v rokah nesejo cunjo, krpo, metlo in druge
podobne pripomočke. Ob spominih na
minula leta in tiho skrbjo, kdo bo nasledil njihovo srčno prizadevanje, očedijo
sv. Nikolaja pajčevin, počistijo stole, pometejo in olepšajo oltar s sveže opranim
prtom in dehtečim cvetjem.
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Cerkvica sv. Nikolaja na Taboru Cerovo je tako vsako leto po zaslugi vestne
skupinice vaščanov s Kobiljeka, ki svoje
delo opravijo iz ljubezni in spoštovanja
do cerkve in vere, pripravljena na svečano mašo. Njihova želja pa je, da bi se ta
tradicija prenesla tudi na mlajše rodove.
Prevečkrat je bila že žrtev vandalov in ro-
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parjev, zato je za vaščane še toliko bolj
pomembno, da skrbijo in pazijo na svoj
biser sredi Taborskega hriba.
Tjaša Zaletelj in Katarina Podržaj,
foto: Mojca Koritnik

Srečanje e-občestva v Župniji Grosuplje
V nedeljo, 29. 8. 2021, je bilo v Župniji
Grosuplje veselo, saj je bilo srečanje e-občestva, ki se je končno v živo srečalo
pri sveti maši, ki jo je vodil gospod Martin

Golob. Sveta maša je potekala ob 14. uri
na parkirišču pri cerkvi svetega Mihaela v
Grosupljem. Zbralo se je veliko vernikov
iz cele Slovenije in tujine. Prišli so z av-

tomobili, avtobusi, motorji, kolesi, vozički, peš in z maskami. Pri sveti maši smo
se Bogu zahvalili za milostni čas e-maš
v času omejitev zaradi korona virusa,
posebno pa, da so sedaj omogočena
srečanja pri sveti maši v cerkvi. Mašo je
s svojim petjem obogatil domači pevski
zbor Zgodnja danica. Ob zaključku se je
gospod Martin Golob zahvalil vsem, ki so
pomagali pri organizaciji: gasilskim društvom, ki so poskrbeli za klopi in usmerjanje prometa na izbrana parkirišča, odraslim skavtom in prostovoljcem, ki so
pomagali pri organizaciji, Pekarni Don
Don za krofe in vsem dobrotnikom. Vsak
vernik je dobil za spomin na ta dogodek
podobico z motivom mozaika iz župnijske cerkve svetega Mihaela Grosuplje,
kako Jezus rešuje Adama in Evo iz pekla.
Milena Nagelj, foto: Rok Mihevc

Slavnostna otvoritev jajcemata v Šmarju - Sapu
Ponudba, da jemo zdravo prehrano,
da kupujemo domače, lokalno pridelano
sadje in zelenjavo ter druge pridelke in izdelke, je v naši občini vedno večja, lokalni
pridelovalci pa se trudijo, da bi nam bila
tudi čim bolj dostopna. Mestna tržnica
Grosuplje obratuje kar dvakrat tedensko,
ob torkih in sobotah, sveže mleko, domač

krompir in sveža domača jajca pa so nam
tam v avtomatih na voljo prav vsak dan.
Za vsak dan sveža domača jajca v jajcematu na grosupeljski tržnici skrbi kmetija
Novljan iz Zagradca pri Grosupljem, z našega naravnega bisera Krajinskega parka
Radensko polje. Ta pa so nam po novem
na voljo tudi v Šmarju - Sapu, jajcemat se

nahaja poleg Družbenega doma in pekarne Europa.
»Od danes naprej se Šmarčanom po
najboljša jajca ni več potrebno voziti v Grosuplje,« je povedal Matic Novljan, sin gospodarja kmetije Antona, ko so skupaj z
županom dr. Petrom Verličem in direktorjem občinske uprave mag. Dušanom
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Hočevarjem v četrtek, 9. septembra 2021,
slovesno prerezali trak in nam tako s tem
simbolnim dejanjem sporočili, da so sveža
jajca po novem vsak dan na voljo tudi v jajcematu v Šmarju - Sapu.
Matic nam je obljubil, da bodo v jajcematu na voljo tudi druge dobrote, kot to

velja za jajcemat na Mestni tržnici Grosuplje. Razpoložljivost drugih pridelkov bo
tako bolj sezonska in odvisna od razpoložljivosti pridelka - trenutno je v avtomatu
možno kupiti tudi fižol češnjevec.
»Ker pa je marsikateri pridelek z naše
kmetije prevelik za v avtomat, vabim vse, da

'všečkate' našo stran na facebooku, da boste
na tekočem, kaj je pri nas na voljo. Naslednji,
za našo kmetijo pomemben pridelek v tem
letnem času, bodo buče za noč čarovnic!« je
še dejal.
Jana Roštan

Zgodba o uspehu – družinska pivovarna Kajtimar
Pred več kot 20 leti so nastali prvi zametki male pivovarne Kajtimar iz Grosupljega.
Očeta Andreja je radovednost pripeljala
do prvih pivovarskih poizkusov. V garaži,
v kuhinjskem loncu, stari hladilni torbi in
steklenih vinskih pletenkah. Z nažicanim
sladom, hmeljem in kvasom ter vodo, prestreženo v bližnjem izviru, so nastali prvi
pivski zvarki.
Njegova strast je prešla na sina Žana in
ostale družinske člane.
Družina Jerman je tako leta 2017 odprla
prvi proizvodni obrat v Ljubljani, čez dve
leti drugega v Šentrupertu na Dolenjskem.
Trenutna proizvodna zmogljivost male
pivovarne Kajtimar je 72.000 l piva na leto.
V podjetju oče in sin skrbita za neposredno proizvodnjo, mati in hči pa pokrivata
preostali del proizvodnega procesa.
ZGODBA O KAJTIMARU
Navdih za naziv pivovarne in vodilnega
piva prihaja iz slovenske zgodovine. Zgodba sega daleč v srednji vek, v prvo slovensko državo Karantanijo. V nemirnih časih,
ko ji je vladal knez Borut, Kajtimarov stric,
se je v Panonski nižini začela zbirati silna
vojska Avarov, da bi osvojila karantansko
ozemlje. Ker so bili močnejši, je knez Borut
leta 743 zaprosil soseda, bavarskega vojvodo Odila za pomoč. Bavarci so jim pomoč
obljubili pod pogojem, da dežela sprejme krščansko vero in z njo tudi bavarsko
nadoblast. Borut je pogoj sprejel in v znak
spoštovanja dogovora poslal svojega sina
Gorazda in nečaka Kajtimara v salzburški
samostan svetega Odrešenika na Moškem

je bil bog podzemlja, bogastva, živine in
vojne, bog Veles.
Veles in Perun sta predstavljala dvojico
nasprotij. Kadar je Veles ogrozil rodovitnost in obstoj, je prišlo do boja. Ko sta se
spopadla in je zmagal Perun, je potem padal dež in je rodila zlata pšenica.
Ne glede na to, kateremu bogu so takrat prisegali zvestobo, pa so že takrat poznali in pili pivo.

otoku Kimskega jezera. Tam so ju spreobrnili v krščansko vero. Pri zakramentu svetega krsta je vlogo Kajtimarovega botra
prevzel Lupo, duhovnik v tamkajšnjem
samostanu.
Po smrti kneza Boruta je karantansko
žezlo prevzel sin Gorazd, katerega vladavina se je po nekaj letih končala. Knežji prestol je po volji ljudstva in odobritvi Bavarcev prevzel Kajtimar. Z njegovo oblastjo
se je začelo množično pokristjanjevanje
Karantancev.
In katero vero je bil za svobodo Karantanije pripravljen žrtvovati Kajtimar in jo zamenjati za vero v enega boga? Slovansko
staroverstvo je do tedaj razlagalo naravne
pojave, vezane na naravni potek leta in gibanje sonca. Častilo je mnogo bogov, med
njimi tudi Peruna najvišjega med njimi.
Boga strele in groma, pomladi in plodnosti, dežja in kmetijstva. Njegov nasprotnik

PROIZVODNI PROGRAM
Trenutno stalno ponudbo male pivovarne Kajtimar predstavljajo štiri različne
vrste piv.
Svetlo pivo Kajtimar s svojo barvo in
značajem predstavlja svetle, nove čase, saj
je rojeno s kvasovkami spodnjega vrenja,
ki so izumljene šele v 17. stoletju. Izpeljanka iz njegovega imena: kaj ti mar, predstavlja brezbrižen odnos do vseh problemov
in težav, saj je življenje eno samo.
Njegovo nasprotje se izraža v svetlem
pivu Lupo, kot predstavniku starih časov. V
pivo so ga spremenile kvasovke stare generacije. Torej kvasovke zgornjega vrenja.
Njegovo ime je koren besede lupulin, ki je
pomembna sestavina hmeljnih storžkov.
Zato pivo izraža izrazito hmeljno aromo in
grenkobo.
Na nasprotni strani svetlobe nastopa
temno pivo Perun. Kot najvišji bog strele
in groma, žita in pomladi in vsega nadzemnega sveta v svojem značaju izraža sladni okus praženega ječmena in karamele.
Temno pivo zgornjega vrenja je imenovano po staroslovanskem bogu pod-
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zemnega sveta Veles. V svoji božji službi
predstavlja Perunovega nasprotnika, hkrati pa z njim v obliki drevesa nerazdružljivo
celoto. Perun kot deblo in krošnja, Veles
kot njegove korenine. Pivo z njegovim
imenom je močnega telesa, značilnim karamelnim okusom in čokoladnim priokusom. Grenkoba hmelja mu daje enkraten
cvetlični značaj citrusov in začimb.
PIVA ODLIČNE KAKOVOSTI
Letos je zbornica kmetijskih in živilskih
podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije
(GZS) v sodelovanju z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije organizirala prvo senzorično ocenjevanje piva. Na
ocenjevanju je sodelovalo 20 pivovarjev iz
celotne Slovenije, ki so prijavili 43 vzorcev
piva.
Podeljeno je bilo 19 priznanj, ki jih je
prejelo 13 pivovarn. Mala pivovarna Kajtimar je prejela tri, kar je največ med vsemi
pivovarji.
Priznanje so prejeli: svetli ležak KAJTIMAR, temni ležak PERUN in ameriški robustni porter VELES.
Leta 2020 so na sejmu GASTexpo, v
Ljubljani na tekmovanju za Pivo leta 2020,
v kategoriji svetlih piv osvojili 2. mesto za
pivo Kajtimar premium.
FONTANA PIV V ŽALCU
V ponudbi imajo tako svetla kot temna
piva. Med temnimi je še posebej priljubljeno temno lager pivo Perun, ki že tretje leto
zapored gostuje na eni od šestih pip slavne
fontane piv v Žalcu.
OBLIKOVANJE
Dizajn celostne podobe pivovarne so
Jermanovi zaupali mladim kreativkam iz
podjetja Devet design iz Grosupljega. Vanj

so zajele Kajtimarovo zgodbo. Na etiketah se tako odtenki barv približujejo barvi
piva - pri svetlih žarki prihajajo od zgoraj,
kot sonce, in predstavljajo svetlobo, svetli
del zgodbe. Pri temnih se žarki dvigujejo iz
tal in predstavljajo temno, mračnejšo plat
povedi. Za fotografsko podobo je poskrbel
odličen lokalni fotograf Peter Zakrajšek.
Mati in hči sta izbrali prepoznavno steklenico, ki zaokroži celotno podobo izdelka.
Logotip je zasnovan tako, da osrednji
simbol, črko K, ječmenov klas ne obdaja s
strani, kot je običajno, ampak leži pod njo v
obliki viseče mreže. S tem kaže na kajtimarovski način razmišljanja o nepomembnih
stvareh v življenju in iskanju smisla življenja, ki je po Zmelkoowsko: ležanje v mreži, razpeti med dvema drevesoma. Hkrati
ime Kaj-ti-mar, pisano ločeno, predstavlja
brezbrižen odnos do vseh problemov in
težav, saj je življenje eno samo. Andrej in
Žan sta pojasnila: »Vsa filozofija varjenja
piva temelji na takem razmišljanju. Izdela-

ti vrhunsko, a še vedno enostavno, pitno
pivo, ki bo zadovoljilo tako poznavalce kot
povprečne pivce. Brez velikih odklonov od
osnovnega okusa po pivu.«
KAJTIMAR IN GROSUPLJE
Pivovarna je močno vpeta v grosupeljsko okolje s sodelovanjem z lokalnimi podjetji in gostinci. Sodeluje tudi z Zavodom
za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«, saj v njihovih prostorih predstavlja
svoje izdelke in sodeluje pri dogodkih v
njihovi organizaciji.
Podpira lokalni šport. Za Nogometni
klub Brinje Grosuplje so zvarili posebno
pivo 3. polčas, katerega del prodajnega
dohodka namenijo delovanju kluba.
Z zanimivim sloganom »Kajtimar za
Brinje« sporočajo, da vsakdo, z vsakim nakupom piva 3. polčas podpre in podpira
Nogometni klub Brinje Grosuplje, hkrati pa
uživa v pivu odlične kakovosti.

IZOBRAŽEVALNO DRUŽABNI DOGODEK

8. SREČANJE PODJETNIC IN POSLOVNIH ŽENSK

KDAJ, ČE NE ZDAJ?!

gost dr. Aleksander Šinigoj
Master Trener NLP (zgolj 30 na svetu),
asistent pri dr. Richardu Bandlerju – soustanovitelju NLP-ja
Senior Leader na delavnicah Tony Robbinsa ...
mednarodno priznani predavatelj v 22 državah na 4 celinah

DRUŽBENI DOM GROSUPLJE, 12. 10. 2021
V PRIJETNO DRUŽBO VABLJENE TUDI PODJETNICE IZVEN OBČINE
GROSUPLJE!
INFORMACIJE IN PRIJAVE:
IZOBRAŽEVALNI ZAVOD ZNANJE - www.iz-znanje.si
IZVEDBA DOGODKA BO POGOJENA Z AKTUALNO VELJAVNIMI EPIDEMIOLOŠKIMI UKREPI.

Brane Petrovič
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Podjetniški kotiček z Območno obrtno-podjetniško zbornico
Grosuplje
PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ GROSUPLJE (na www.ooz-grosuplje.si preverite pogoje subvencionirane udeležbe zaradi sofinanciranja Občine Grosuplje):
• 8. SREČANJE PODJETNIC IN POSLOVNIH ŽENSK V GROSUPLJEM, v torek,
12. 10. 2021, Družbeni dom Grosuplje,
v sodelovanju z IZOBRAŽEVALNIM ZAVODOM ZNANJE. Osrednji predavatelj:
Aleksander Šinigoj z delavnico nevrolingvističnega programiranja "ČE NE
ZDAJ, KDAJ?"
• 10-dnevni računalniški tečaj AUTOCAD 2D, v obdobju 18.–29. 10. 2021,
ob 16.00, Dom obrtnikov Grosuplje. Cilj
izobraževanja je samostojna izdelava in
urejanje zahtevnejših ravninskih načrtov (2D) s programom AutoCAD, njihova priprava za izris in sam izris na papir.
Izvajalec: Agora, d.o.o., Ljubljana.
• JAVNO POVABILO K SOFINANCIRANJU STROŠKOV INDIVIDUALNIH IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ V LETU
2021: Vabimo vsa upravičena podjetja s
področja občine Grosuplje, da do 31. 10.
2021 na OOZ Grosuplje podajo Vlogo za
sofinanciranje stroškov izobraževanj in
usposabljanj, ki so se jih lastniki podjetij ali njihovi zaposleni samoiniciativno
udeležili v letu 2021. Dokumentacijo z
več informacijami najdete na www.ooz-grosuplje.si
NA OOZ GROSUPLJE SMO USPEŠNO
IZVEDLI REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV: Na OOZ Grosuplje smo letos zaradi omejitvenih ukrepov zaradi korone, ko
je (bilo) dovoljeno zgolj 50 udeležencev v
zaprtem prostoru, kar dvakrat organizirali
redno usposabljane voznikov za leto 2021
(koda 95), ki se ga je udeležilo cca 100
voznikov, zaposlenih pri lokalnih avtoprevozniških podjetjih. Usposabljanje smo izvedli 20. 6. 2021 ter 5. 9. 2021, obakrat na
nedeljo in obakrat v veliki dvorani DRUŽBENEGA DOMA GROSUPLJE, ki nam ga je
brezplačno odstopila Občina Grosuplje, za
kar se ji najlepše zahvaljujemo. Na ta način
smo za vse zainteresirane voznike poskrbeli, da so usposabljanje, katerega se morajo udeležiti vsako leto, uspešno opravili.
Oba dogodka smo seveda izpeljali v skladu
z veljavnimi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa: maksimalno 50 udeležencev, vsi
udeleženci so morali izpolnjevati PCT pogoj (preboleli, cepljeni, testirani), razdalja
med stoli 1,5 m, maske obvezne, nič pogostitve, vode. Kljub številnim omejitvam
se je bilo dobro po dolgem času zopet sre-

čati, poklepetati v živo. Na OOZ Grosuplje
verjamemo, da je omenjeni dogodek prvi
od mnogih dogodkov, ki jih bomo ponovno organizirali v živo.
SPREJET JE NOV ODLOK O NAČINU
IZPOLNJEVANJA POGOJA PCT ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA VIRUSA: V Ur. l. RS št.
146/2021 je bil objavljen Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb
z virusom SARS-Cov-2 (»Odlok«), ki začne
veljati 15. 9. 2021.
Odlok določa:
• na kakšen način se dokazuje izpolnjevanje pogoja PCT;
• kateri testi veljajo za izkazovanje dela T
iz pogoja PCT;
• kdo mora izpolnjevati pogoj PCT pri
opravljanju dela oz. v drugih primerih
in izjeme;
• kdaj se lahko uporabijo testi HAG za samotestiranje;
• kdo nosi stroške testiranj;
• kdo preverja izpolnjevanje pogoja PCT;
• uporabo zaščitne maske in medosebno
razdaljo ter
• razkuževanje rok in prezračevanje prostorov.
Pogoj PCT morajo za čas opravljanja
dela izpolnjevati:
i. vsi delavci (ne glede na dejavnost) in
ii. osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni
podlagi opravljajo delo pri delodajalcu
(ne glede na dejavnost),
iii. osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost (ne glede na dejavnost).
Za opravljanje dela se šteje, da oseba
izpolnjuje pogoj PCT tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje,
ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih, vendar samo na delovnem mestu.
V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost.
Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vse
osebe, ki so:
i. uporabniki storitev ali
ii. udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji.
Stroške testiranja v tem primeru posamezniki krijejo sami.
V primeru neizpolnjevanja pogoja PCT
delodajalec uporabi ukrepe v skladu s
predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri
delu, in predpisom, ki ureja delovna ali
uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:
• osebam, ki so mlajše od 12 let,
• osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3.
razred osnovne šole, glasbeno šolo do
vključno 2. razreda, v osnovno šolo s
prilagojenim programom ali zavod za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
• osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki
ni sposobna skrbeti zase, in
• učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom,
• v primerih nujne oskrbe z osnovnimi
življenjskimi izdelki in potrebščinami,
zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.
Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami se štejejo:
• prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo
živila in pijačo, vključno s prodajo živil
in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se
kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj
trgovskega centra,
• specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra.
Odlok določa, da preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne
osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, in sicer z dokazili iz 2. člena (EU
covid potrdilo, potrdilo zdravnika, SMS z
rezultatom testa) in 6. člena Odloka (evidenčni list).
DELOVANJE OOZ GROSUPLJE: Vse
naše člane in stranke obveščamo, da je
obisk pisarne OOZ Grosuplje zaradi preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa covid-19 možen samo s predhodnim dogovorom. Vsa komunikacija
poteka preko elektronske pošte ooz.grosuplje@ozs.si in preko telefona 01 786 51 30.
Na OOZ Grosuplje, skupaj z OZS, ves čas
epidemije spremljamo aktualne razmere v
gospodarstvu. Vse pomembne informacije
ažurno objavljamo na spletni strani OZS,
www.ozs.si, pod zavihkom KORONAVIRUS.
Janez Bajt, univ. dipl. oec.,
sekretar OOZ Grosuplje
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ZAŽIVELA JE

ŽABJA HIŠA
Mala Račna 20, 1290 Grosuplje

PRVI CENTER OHRANJANJA
NARAVE V SLOVENIJI
Na Radenskem polju v Mali Račni je julija zaživel 1. center
ohranjanja narave v Sloveniji. Naravovarstveni center,
poimenovan Žabja hiša, je nastal v okviru Interreg projekta
Vezi narave. Njegova posebnost je tudi ta, da leži na otoku,
tik ob izviru kraškega vodotoka Šice.
V Žabji hiši lahko obiskovalec s pomočjo različnih
interpretacijskih orodij spoznava dele žive in nežive narave
izjemnega Radenskega polja. Razstava odkriva tudi najbolj
skrite kotičke tega naravnega kraškega bisera, kjer trije
vodotoki skupaj s človekom že stoletja sooblikujejo
pokrajino, kakršno poznamo danes.

V mesecu septembru Žabja hiša gosti
dneve

odprtih

vrat.

Brezplačnega

vodenja se lahko udeležite še 24. in 28.
9., ob 10. in 15. uri. Prijave so obvezne,
prav tako PCT pogoj in ostali ukrepi. Več
informacij daje vodja krajinskega parka
mag. Tina Mikuš (040 655 797), lahko pa
tudi pošljete mail na
info@radenskopolje.si.
Prisrčno vabljeni!

Turizem Grosuplje
Adamičeva cesta 15
1290 Grosuplje
www.visitgrosuplje.si
Facebook: /visitgrosuplje
Instagram: @visitgrosuplje
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ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

TRADICIONALNI JESENSKI POHOD PO RADENSKEM POLJU
V soboto, 2. oktobra 2021, vas vabimo na tradicionalni jesenski
pohod po kraškem biseru Radenskem polju.
KDAJ: 2. oktober 2021, ob 10. uri
ZBOR: pri centru varstva narave Žabji hiši (Mala Račna 20)
TRAJANJE: pohod cca 3 ure + dodatne aktivnosti od 14h dalje
CENA: brezplačno

Pohodu bo sledila manjša pogostitev na prostem, saj Krajinski
park Radensko polje letos praznuje svojo 10-letnico. Ob tej priložnosti bomo pri Žabji hiši pripravili še nekaj dodatnih brezplačnih aktivnosti, ki bodo na voljo ob vrnitvi s pohoda:
1. Ogled Žabje hiše z vodenjem – KAJ, ZAKAJ IN KAKO
VARUJEMO

2. Predstavitev
projekta LIFE
AMPHICON
in delavnica
z dvoživko –
ČUDOVITI SVET
DVOŽIVK

POMEMBNO:
Prosimo, da se na dogodek prijavite najkasneje
do petka, 1. oktobra, do 10. ure.
Prijavo pošljite na info@visitgrosuplje.si.
O natančni trasi poti in podrobnih priporočilih NIJZ na dan
pohoda bodo obiskovalci obveščeni na spletni strani
www.radenskopolje.si
Vljudno vabljeni!

LIFE18 NAT/SI/000711

3. Predstavitev invazivnih
tujerodnih rastlin Radenskega polja
- kotiček INVAZIVKE NA PAPIRJU

Turizem
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V podzemnem svetu Radenskega polja
Povezovanja med turističnimi društvi
iz sosednjih občin so redka. Delavni člani
Turističnega društva Dobrepolje pa smo
ob markiranju pohodnih poti na meji
med občinama navezali stike s domačini
iz Čušperka in se obenem dogovorili tudi
za ogled ponornega jamskega sveta na
robu Radenskega polja s predsednikom
Krajevne skupnosti Račna Rajkom Palčarjem in z vodnikoma Željkom Zakrajškom in Simonom Kocmanom.
V soboto, 21. avgusta 2021, se je skupina 20 radovednežev z dvema vodičema odpravila proti Zatočnim jamam.
Najprej smo si z vodičko Marijo Kavšek
ogledali lično in poučno urejeno na
novo odprto Žabjo hišo z vstopno točko
na Radensko polje. Stoji blizu izvira Šice
in zunaj se še vidi, da je bil to nekoč mlin,
potem pa je stavba služila kot center
obveščevalne službe. Zavod za turizem
Grosuplje želi v Žabji hiši na interaktiven
način predstaviti Krajinski park Radensko polje kot zavarovano območje, da
bi ohranili naravne vrednote in biotsko
pestrost.
Nato smo se peš odpravili mimo Zatočnih jam do vhoda v Lazarjevo jamo.
Zrinili smo med navpičnimi kovinskimi
palicami grabelj za lovljenje vejevja in
drugih naplavin, ki jih nanesejo vode,
ko ob poplavah na Radenskem polju
odtekajo skozi jamski sistem proti Krški
jami. Na začetku so tla dokaj ravna in
po gladkem kamenju smo hitro napredovali. Kmalu smo morali prižgati baterije, da smo lahko nadaljevali z našo
potjo. Skale na poti so postajale vse večje, nekatere so bile mokre in spolzke.
Vmes smo hodili po zaplatah drobnega
peska in mivke. Med peskom smo videli različno velike polžje hišice, na koncu
poti pa smo zagazili v blato. Na srečo
zaradi dolgotrajne suše ni bilo veliko vode. Vseeno je bil mestoma teren
spolzek, da smo se drsali po vlažnem
blatu. Vodniki so pomagali 'nejamarjem', da smo zmogli zahtevnejše dele
poti. Med hojo smo opazovali zanimive
kapniške tvorbe, ki so visele s stropa,
siga pa se odlaga tudi na kapnikih na
tleh. V večjem jezeru, do koder smo še
prišli, smo videli žabice, ki so plavale
ali plezale po blatnem pobočju, in še
nekatere podzemne živali, ki jim nismo vedeli imena. Pot se še nadaljuje,
vendar smo se odločili, da smo videli

in doživeli dovolj divjega podzemnega
sveta.
Nazaj smo iskali novih poti, da smo se
izognili drsečim strminam, na svetlo pa
smo se vrnili po stopnicah skozi jamo
Viršnico. Njen slikovit vhod se nahaja
višje nad Radenskim poljem. Pot je bila
naporna in mestoma nevarna. Brez vodičev in dobrih baterijskih svetilk bi se v
temnih rovih težko znašli. V jami je bila
temperatura okoli 5 °C, ko smo se vrnili
na površje, pa nas je oblila vročina, saj je
bila zunanja temperatura blizu 30 °C.
Pri gostiteljih izleta Dušanu in Alenki
Cimerman smo ob dobri malici, ki je po
naporni poti vsem prijala, še malo posedeli, se spomnili nevarnih delov poti in

bili veseli, da smo brez nesreče prehodili
skrivnostni podzemni svet, ki ga oblikuje
voda, ki se ob poplavah pretaka skozi te
kanale v Krško jamo in tam izvira kot reka
Krka.
Med zbiranjem gradiva za knjigo So z
vilicami pisali mi je Marija Podržaj iz Male
Račne povedala, da so v Zatočnih jamah
kopali rov do Krške jame:
»Poleti, ko ni bilo vode, so zapornice
pri mlinu v Račni zaprli in niso mleli. Tedaj so hodili v Zatočne jame delat. Kopali so, streljali in odvažali kamenje, da bi
prodrli na Krko.
V jami niso vedeli, kaj se dogaja. Zunaj
pa je bil hud naliv, ploha. Sosed, Poštarjev oče, je tekel v jamo, da je moškim po-
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vedal, kaj se dogaja, da so pravi čas ven
ušli, če ne, bi jih zalilo.
Inženirji iz Ljubljane so bili zraven. S
Krke so pa tudi kopali proti Radenskemu
polju. Z začetkom prve vojne pa se je to
končalo. Vode pa tudi ob poplavi niso
več tako visoke in še hitro odtečejo. Očitno si je voda sama našla hitrejšo pot do
Krke.«
V knjigi Dolenjski kraški svet pa speleolog dr. Andrej Kranjc piše: »Tudi na
Dolenjskem je zanimanje za jame že staro ... Prvi, ki je obiskoval dolenjske jame
in jih popisal, je bil Valvasor. … Za njim
je po Kranjskem potoval idrijski zdravnik

in ljubljanski profesor B. Hacquet … Ko
se je ministrstvo na Dunaju odločilo, da
dovoli in podpre melioracije na kraških
poljih, ni mislilo le na Notranjsko. Tako,
kot je Putick dobil nalogo, da raziskuje
podzemlje in pripravi in izvede melioracijske načrte na Notranjskem, je dobil za
Dolenjsko zadolžitev Jan Vladimir Hrasky (1857–1939), češki arhitekt, stavbenik, inženir, hidrolog in balneolog, ki je
na Kranjskem deloval od 1884 do 1911.
… V glavnem so Hraskyjeva zasluga velika melioracijska dela v zaledju izvirov
Krke: na Radenskem in Žalenskem polju,
v Lučkem dolu in na samih izvirih. Sem

sodijo velika podzemeljska dela v sklopu
Zatočne jame-Viršnice (Hrasky, 1887),
kjer so se lotili celo kopanja predora, ki
naj bi obšel sifon na koncu jame, ureditev izvirne Lučke jame in tamkajšnjih
požiralnikov ter melioracije same Krške
jame.«
Temačni podzemni svet je bil vseskozi
skrivnosten in povezan s strašljivimi pripovedmi. Le redki so se podajali v njegovo raziskovanje. Tudi mi smo bili samo
veseli, ko smo iz popolne teme zagledali
dnevni soj in nato stopili v sončno svetlobo.
Marija Samec

Jesenske selitve ptic in obročkanje v Vodomčevem gaju
Na tisoče preletenih kilometrov
Jesen je tu in z njo nižje temperature. Ptice so v naših krajih opravile svoje
vsakoletno poslanstvo – našle pot z juga,
zgradile gnezdo, poiskale partnerja in v
razmeroma kratkem času poskrbele, da
so novo izleženi ptički pripravljeni na
dolgo pot proti krajem, kjer bodo lahko
preživeli zimo. Ptice se jeseni podajo na
nevarno popotovanje več tisoč kilometrov daleč. Kako jim uspevajo taki podvigi, med drugim preučuje ornitologija,
metoda, ki omogoča raziskave, pa se
imenuje obročkanje.
Kaj je to obročkanje ptic?
Pri obročkanju licencirani obročkovalci ujamejo ptice v namenske mreže in
jim na noge namestijo primeren obroček, ki nosi napis mesta, kjer je vzpostavljen državni center za obročkanje ptic,
in ime države, sledi pa še tekoča številka.
Države se med seboj povezujejo pod or-

Dr. Tomi Trilar in zelenonoga tukalica

Jože Bricelj, Dušan Pogačar in dva škorca

ganizacijo EURING (European Union for
Bird Ringing), ki usklajuje projekte na območju Evrope ali vzdolž selitvenih poti,
skrbi za standardizacijo metod in izmenjavo tehničnih informacij.
Če v Sloveniji obročkamo lastovko,
ima Slovenski center za obročkanje ptičev (SCOP), ki deluje v okviru Prirodoslovnega muzeja Slovenije, podatke o
njeni teži, dolžini peruti, spolu, starosti,
datumu in mestu obročkanja. Če lastovko s slovenskim obročkom potem
ujamejo v Egiptu, obvestijo SCOP. S ponovnimi meritvami primerjajo podatke
in na podlagi tega dopolnjujejo znanje
o selitvah in načinu življenja ptic, obenem pa aktivnost pomembno prispeva

Ekologija
k monitoringu ogroženosti vrst in številu
populacij.
Obsežna akcija obročkanja v
Vodomčevem gaju
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Različna življenjska okolja, ki privabljajo ptice in druge živali v Vodomčev
gaj, si lahko ogledate vsak vikend in dela
prost dan ob 10.00 ali po dogovoru,
obročkanje pa prikažemo obiskovalcem
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dvakrat mesečno. Za aktualen datum
preverite spletno stran www.vodomcevgaj.si.
Marko Koščak

V prvih dveh tednih septembra je v
Vodomčevem gaju na Cerovem potekala obsežna akcija obročkanja. V prvem
tednu je na ornitološki postaji bival dr.
Tomi Trilar z ekipo veterinarjev in biologov. Skupno so obročkali kar 1260 ptic,
ki so pripadale 42 vrstam! V drugem tednu pa sta Jože Bricelj, vodja ornitološke
dejavnosti v Vodomčevem gaju, in Dušan Pogačar ujela, obročkala in popisala
kar 1527 ptic, ki so pripadale 45 vrstam!
Skupno to pomeni 2787 obročkanih
ptic v dveh tednih, kar je za razmeroma
tako majhno območje, kot je Vodomčev
gaj, izjemen rezultat. Če združimo podatke, pa se je v letošnjem letu v Vodomčevem gaju do 13. 9. 2021 obročkalo že
3918 ptic. Poseben ponos predstavljajo
močno ogrožene vrste, kot so repaljščica, rjavi srakoper in repnik, ki dokazujejo, da so pogoj za njihov obstoj zdravi
in neokrnjeni habitati, ki izginjajo zaradi
nespametnega delovanja človeka.

Kako pravilno odlagamo odpadke?
V Javnem komunalnem podjetju Grosuplje se vseskozi trudimo, da ohranjamo čisto okolje in vsa naša prizadevanja
gredo v smer, da je naše okolje urejeno,
predvsem pa brez odpadkov. Pomembno pa je, da pri tem sodelujete tudi vi, s
tem da vsak odpadek pravilno odložite
v ustrezen zabojnik. Napačno ločeni ali
neustrezno odloženi odpadki povečujejo stroške obdelave in nepotrebno onesnažujejo okolje.
Žal na terenu velikokrat opažamo, da
ljudje še vedno ne vedo, kam in na kakšen način ustrezno odlagamo določene
vrste odpadkov.
Na kakšnem način odlagamo odpadke na ekoloških otokih?
V naših ekoloških otokih zbiramo stekleno embalažo ter papir in karton.
Zabojniki za papir in karton imajo rdeč
pokrov, zabojniki za stekleno embalažo
pa belega.
STEKLENA EMBALAŽA
Med stekleno embalažo spada:
• steklena embalaža živil in pijač,

• steklena embalaža zdravil in kozmetike,
• stekleni kozarci vloženih živil,
• druga steklena embalaža.
Med stekleno embalažo NE sodijo:
• okensko, avtomobilsko in drugo ravno steklo,
• ogledala,
• kristalno in ekransko steklo,
• steklo svetil,
• pleksi steklo,
• karbonsko steklo,
• laboratorijsko in rudo ognjevarno steklo,
• porcelan,
• keramika,

• žarnice,
• svetlobne cevi.
Stekleno embalažo odlagamo na ekološke otoke v zabojnike z belim pokrovom ali v zbirnem centru v CERO Špaja
dolina. Stvari, ki ne sodijo med stekleno
embalažo, lahko vedno pripeljete v zbirni center.
Steklenice in ostalo stekleno embalažo je pred oddajo potrebno izprazniti
in očistiti z vodo. S tem pripomoremo
tudi k večji čistoti ekološkega otoka in
zmanjšamo neprijetne vonjave. Etiket ni
potrebno odstranjevati. V zabojnik nikoli
ne odvržemo polne steklene embalaže,
prav tako ne delno polne. Pred oddajo je
potrebno odstraniti zamaške in pokrovčke, ki se odlagajo med mešano embalažo (rumen pokrov). Plutovinast zamašek
pa se odloži v črn zabojnik med preostanek odpadkov.
PAPIR IN KARTON, PAPIRNA IN KARTONSKA EMBALAŽA
Med odpadni papir in karton spadajo:
• časopisi in revije,
• zvezki, knjige,
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papirnate vrečke,
reklame, brošure, katalogi, prospekti,
pisemske ovojnice,
pisarniški papir,
ovojni papir,
papirnate nakupovalne vrečke,
papirna in kartonska embalaža živil,
lepenka.

Med odpadni papir in karton NE sodijo:
• kartonska votla embalaža tekočin (tetrapak),
• kopirni (indigo), povoščeni in plastificirani papir,
• celofan,
• tapete,
• higienski papir (servietki, robčki, brisačke),
• od živil pomazana ali prepojena papirnata ter kartonska embalaža,
• umazan ali moker papir in karton.
Zbran odpadni papir in karton ter
papirno in kartonsko embalažo odložimo na ekološkem otoku v zabojniku z
rdečim pokrovom ali v zbirnem centru v
CERO Špaja dolina.
Pri odlaganju kartonov je pomembno, da jih prej prepognemo in s
tem zmanjšamo njihovo prostornino.
Pozorni moramo biti, da papir ali karton
ni masten ali kakorkoli povoskan, saj takšnega ni mogoče reciklirati. S papirja in
kartonaste embalaže pa vedno odstranimo prilepljene trakove in sponke, saj
v zabojnik odlagamo izključno papir in
karton.
Ob tem opozarjamo, da rabljeni papirnati robčki, uporabljene kuhinjske
brisače in ostali umazani papirni izdelki
NE sodijo v ta zabojnik, temveč jih odlagamo med biološke odpadke. Tudi
tetrapak in embalaža ostalih, predvsem
zamrznjenih živil, NE sodi v ta zabojnik.
Kadar se zgodi, da je zabojnik že poln,
počakajte, da ga izpraznimo.
Večje kosovne odpadke pa lahko pripeljete v naš zbirni center ali naročite
odvoz. Vsekakor pa odpadkov ne odlagamo ob zabojnikih ali kje drugje.
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
V zabojnik za mešane komunalne odpadke sodijo odpadki, ki jih ne morete
razvrstiti drugam. Odlagamo jih v črni
zabojnik:
• povoščen papir,
• vžigalnike,
• ostanke kosti in mesa (ostanki hrane),
• ohlajen pepel,
• plenice in sanitarne izdelke,

•
•
•
•
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iztrebke malih živali, mačji pesek,
lase in dlake,
ogorke cigaret,
umazan papir, tapete,
čevlje,
vrečke sesalcev, smeti od pometanja,
keramiko, porcelan,
žično steklo, pleksi steklo,
šiviljske ostanke, usnje,
kasete, filme, fotografije,
zgoščenke, diskete,
celofan, lepilne trakove,
manjše plastične izdelke za gospodinjstvo,
• umazane papirnate kozarce in krožnike,
• tekstil (samo neuporaben, raztrgan,
zapacan).
Pri odlaganju med mešane komunalne odpadke moramo biti pozorni, da v
zabojnik NE odlagamo ostankov hrane,
ki sodijo med biološko razgradljive odpadke. Odpadkov prav tako nikoli ne
odložimo ob zabojnik ali jih odvržemo
kje drugje.
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI
Več kot tretjina odpadkov, ki nastanejo
v gospodinjstvu, je biološko razgradljivih. Biorazgradljive odpadke odlagamo
v zabojnik z zelenim pokrovom za biorazgradljive odpadke ali v hišni kompostnik. Zeleni vrtni odrez in odpadni les
oddamo v zbirnem centru v Špaji dolini.
Med biološko razgradljive odpadke sodijo:
Zeleni vrtni odpad, zlasti:
• odpadno vejevje,
• trava,
• listje,
• stara zemlja lončnic,
• rože,
• plevel,
• gnilo sadje,
• stelja malih rastlinojedih živali,
• ohlajen lesni pepel;
Kuhinjski odpadki, zlasti:
• zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst,
• jajčne lupine,
• kavna usedlina,
• filter vrečke,
• pokvarjeni prehrambeni izdelki,
• kuhani ostanki hrane,
• higienski papir (robčki, brisače),
• umazane papirnate vrečke,
• moker časopisni papir.
V posode za biološko razgradljive odpadke NE sodijo:

•
•
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plastika,
steklo,
kovine,
keramika,
kosti in meso,
olja in maščobe,
ostanki tekstila,
vsebina vrečk za sesalce,
zdravila,
iztrebki malih živali,
nevarni odpadki,
plenice.

Pri odlaganju biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov smo pozorni, da jih
odvržemo v biorazgradljivi ali papirnati
vrečki in nikakor NE v plastični. Odpadke lahko zavijemo tudi v časopisni papir. Za odlaganje biološko razgradljivih
odpadkov si lahko postavite tudi hišni
kompostnik. Na vrtu izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred
vetrom in lahko dostopen. Pomembno
je, da je primerno prezračen in da ne
povzroča smradu sosedom. Kompost iz
kompostnika uporabimo kot gnojijo pri
vrtnarjenju.
MEŠANA EMBALAŽA
Mešana embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da
blago obdajajo ali držijo skupaj zaradi
hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim,
njihove dostave ali prestavitve na poti
od embalerja do končnega uporabnika.
Drugače povedano: vsi izdelki, v katerih
je nekaj zapakirano. Mešano embalažo
odlagamo v zabojnik z rumenim pokrovom.
V zabojnik za mešano embalažo sodijo:
• vse vrste plastenk;
• plastične posode in druga plastična
embalaža iz trde plastike;
• drobna embalaža (jogurtovi lončki
ipd.);
• kovinska embalaža (konzerve od hrane, pločevinke ipd.);
• sestavljena embalaža (tetrapak od
mleka, sokov, jogurtov ...);
• embalažni stiropor (pri nakupu gospodinjskih aparatov);
• folije vseh vrst;
• PVC vrečke.
V zabojnik za mešano embalažo NE sodijo:
• steklena embalaža (steklenice, stekleni kozarci za vlaganje ipd.);
• kartonasta embalaža;
• lesena embalaža (gajbice, deli palet
ipd.).

Zdravje in sociala
Pred oddajo embalažo popolnoma izpraznimo in jo splahnemo z vodo. Pazimo, da embalaža ne vsebuje organskih ali katerih koli drugih ostankov.
Embalažo stisnite, saj tako zmanjšate
prostornino in ohranite več prostora za
odpadke.
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ZBIRNI CENTER CERO ŠPAJA DOLINA
Ostale odpadke lahko pripeljemo v zbirni center CERO Špaja dolina, Spodnje
Blato 1, ki je v času od 1. 3. do 31. 10. odprt od ponedeljka do petka od 7. do 19.
ure in v soboto od 8. do 14. ure. Večino
odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvu, prevzamemo brezplačno. Proti
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plačilu gospodinjstva lahko pripeljete
mešane gradbene odpadke, lahke izolacijske materiale, zemljo, kamenje, biološko razgradljive odpadke, odpadni les in
ostanek odpadkov za odlaganje.

Čajanka za dementne stanovalce
V DSO Grosuplje smo 1. septembra
na čajanko povabili članice društva KvaKvačkaš, da ob čaju in pecivu polepšamo
dan dementnim stanovalcem. A tega
dogodka ne bi bilo brez dobre predzgodbe ...
Pred dvema poletjema je Sadeta Kurnik Hasanović na Vrhniki v parku spoznala ženske, ki so kvačkale. Zaradi dobre
družbe, za dober namen. Kvačkane dekice so večinoma podarjale domovom
za starejše pa tudi materam begunkam.
Sadeta je po spletu okoliščin kasneje začela delati v grosupeljskem Domu, kjer
srčno skrbi za stanovalce z demenco,
tukaj pa je dozorela tudi ideja: v september, mesec demence, vplesti dogodek,
ki bo največ dal prav dementnim. Ker
se je Dom v mesecu juniju pridružil gibanju Spominčica, ki poudarja pomen
vključenosti dementnih stanovalcev v
normalno življenje, je bil dogodek toliko
bolj zaželen.
Priprave so vključevale peko piškotov, ki so jih zaposlene pripravile skupaj
s stanovalci. Tega dne je na oddelku
dišalo po domačih prijateljih in čaju

in eteričnih oljih. Na pogrnjeni mizi
pa porcelanasti čajniki, polni dišečega
čaja, lične skodelice in krožnički, ki ne
smejo manjkati na nobeni pravi čajanki. Najstarejša stanovalka Doma, gospa
Primožič, ki jih šteje že 99, je najprej

prebrala zapis o aromaterapiji, ki blagodejno vpliva na dementne osebe. Gospod Urankar je zaigral na harmoniko,
ob kateri stanovalci vedno zažarijo in
zapojejo.
Dementne stanovalce je v določenih
trenutkih nemira potrebno pomiriti in
zaposleni se tega lotijo tudi s pomočjo
masaže. Stanovalca se posede v fotelj
in prične z masažo. Aromaterapija, kjer
so eterična olja z občutkom zmešana za
vsakega posebej, blagodejno vpliva na
čute. Da bi bil proces umirjanja čimbolj
prijeten, so članice društva KvaKvačkaš
oddelku podarile čudovito strukturirano pisano deko, s katero pokrijejo stanovalca na fotelju.
V DSO Grosuplje si želimo še več
takih zgodb, ki so nenazadnje v zadoščenje tudi svojcem. Želimo pokazati,
da tukaj vsi delamo s srcem za dobro
stanovalcev, ki jih po najboljših močeh
vključujemo v vsakdanje življenje. Vsakdanje življenje pa je vse, kar predrami, a
včasih tudi umiri naše čute.
Sadeta Kurnik Hasanović
in Andreja Borščak

Podaljševanje pravic iz javnih sredstev
Centri za socialno delo smo v mesecu
avgustu pričeli s povečanim obsegom
dela pri odločanju o pravicah iz javnih
sredstev. To je čas, ko se vlagajo vloge
ob začetku šolskega oziroma študijskega leta, in ko prvič otrok vstopi v vrtec.
Pri tem je pomembno, da smo pozorni,
katere pravice imamo.
• LETNE PRAVICE (otroški dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca,
malice in kosila) podaljšujemo po
uradni dolžnosti. To pomeni, da vlogo za podaljševanje omenjenih letnih
pravic stranka ne vlaga, saj CSD-ji po
uradni dolžnosti odločamo o nadaljnji upravičenosti do pravice.

• MESEČNE PRAVICE (denarna pomoč,
varstveni dodatek, subvencija najemnine) morajo upravičenci sami vložiti vlogo za priznanje prve pravice, za
podaljšanje pravice in v primeru sporočanja sprememb.
Kdaj oddati vlogo?
• če pravico uveljavljate prvič, vlogo
oddate na obrazcu »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«, na
primer rojstvo otroka ali vpis v vrtec;
• če sporočate spremembo (spremembo števila oseb ali upravičencev,
spremembo ali vključitev v vzgojno
izobraževalni zavod, spremembo

statusa učenca, dijaka ali študenta in
spremembo vrste periodičnega dohodka, pri državni štipendiji pa tudi
druge okoliščine, ki jih ureja Zakon o
štipendiranju (Zštip-1), spremembo
oddate na obrazcu »Obrazec za sporočanje sprememb«.
Rok za izdajo odločbe je 2 meseca.
NOVOST: Od 1. julija 2021 o podaljšanju letnih pravic odločamo tudi z informativnim izračunom.
ČE UVELJAVLJATE LETNE IN MESEČNE
PRAVICE, VAŠE VLOGE REŠUJEJO ENOTE
CENTRA, ČE PA UVELJAVLJATE SAMO LETNE PRAVICE, PA VLOGE REŠUJE SLUŽBA
ZUPJS.
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Informacije in kontaktne številke
CSD Ljubljana:

Zdravje in sociala / Dobrodelnost

Enota Ljubljana Center: 01/475 08 00,
gpcsd.ljcen@gov.si

Enota Logatec: 01/759 06 70,
gpcsd.logat@gov.si

Služba ZUPJS, 01/475 08 50,
01/ 01/475 08 75

Enota Ljubljana Moste Polje: 01/587 34 00,
gpcsd.ljmos@gov.si

Enota Vrhnika: 01/750 62 70,
gpcsd.vrhni@gov.si

Enota Grosuplje: 01/781 80 50,
gpcsd.grosu@gov.si

Enota Ljubljana Šiška: 01/583 98 00,
gpcsd.ljsis@gov.si

Več informacij najdete tudi na
spletni strani CSD Ljubljana.

Enota Ljubljana Bežigrad: 01/300 18 00,
gpcsd.ljbez@gov.si

Enota Ljubljana Vič Rudnik: 01/200 21 40,
gpcsd.ljvic@gov.si

CSD Ljubljana - Most do vaše
(po)moči.

Letos tradicionalna občinska testa hoje po prenovljeni poti
zdravja v jesenskem času
Zdravstveno-vzgojni center Grosuplje v sodelovanju z Zdravstvenim domom Grosuplje vabi vse občane in občanke, da se udeležijo tradicionalnega
občinskega testa hoje na 2 km. Ker nam je tudi letos epidemija prekrižala
načrte in spomladanskega testa nismo mogli izvesti, bomo oba testa izvedli
v jesenskem času.
Preizkus hoje na 2 km je enostaven, natančen, varen in ponovljiv test,
pri katerem s pomočjo vaših podatkov, časa hoje in srčnega utripa izmerimo vašo telesno zmogljivost in vam na podlagi vaših rezultatov svetujemo
ustrezno telesno dejavnost in vrsto vadbe, s katero boste izboljšali vaše počutje in zdravje.
Test hoje je primeren za vse odrasle, stare med 20 in 65 let, ki bi radi preverili svojo telesno zmogljivost, še posebej za tiste, ki ste telesno nedejavni
ali zmerno telesno dejavni. Test lahko opravite večkrat (priporočljivo vsakih
6 mesecev) in tako sledite izboljšanju svoje telesne zmogljivosti. Udeležba
je brezplačna.
Pridružite se nam v soboto, 25. septembra 2021, med 8.30 in 12.00 uro,
ali v soboto, 9. oktobra, med 8.30 in 12.00! Občinski test hoje bo potekal
po prenovljeni »Poti zdravja«, od pokopališča Resje v Grosupljem proti
Spodnji Slivnici in nazaj.
COVID OPOZORILO: Prosimo, da se testa hoje udeležite vsi, ki ste zdravi, brez znakov respiratornih okužb. PCT pogoji se bodo izvajali po takrat
veljavnem odloku.
Udeležite se preizkusa hoje na 2 kilometra in preverite svojo telesno pripravljenost.
V primeru dežja dogodek odpade. Za več informacij spremljajte facebook stran ZVC Grosuplje in poslušajte radio Zeleni val.
Vljudno vabljeni!
Manca Grum, dipl. fizioterapevtka, ZVC Grosuplje

PROSIMO, DARUJTE KRI!
V PONEDELJEK, 18. 10. 2021, OD 7. DO 13. URE, V DRUŽBENEM DOMU GROSUPLJE
V TOREK, 19. 10. 2021, OD 7. DO 12. URE, V JAKLIČEVEM DOMU, VIDEM-DOBREPOLJE
V SREDO, 20. 10. 2021, OD 7. DO 12. URE, V ŽUPNIJSKEM DOMU V ŠENTVIDU PRI STIČNI
V ČETRTEK, 21. 10. 2021, OD 7. DO 13. URE, V SREDNJI ŠOLI JOSIPA JURČIČA V IVANČNI GORICI
Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih ter preprečevanja možnih prenosov bolezni izvajamo prilagojene krvodajalske akcije. Krvodajalce prosimo za predhoden telefonski dogovor o uri prihoda in preverjanju pogojev za darovanje krvi.

PROSIMO, POKLIČITE NEKAJ DNI PRED AKCIJO IN SE NAROČITE NA DAROVANJE KRVI!
Vsak delovni dan od 7. do 15. ure na tel.: 051/ 389 270, 051/ 671 147, 030/ 716 796.
Krvodajalcem se zahvaljujemo za odziv, razumevanje ter upoštevanje vseh preventivnih zaščitnih ukrepov.

Izobraževanje
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Vrtec Rožle praznuje s Slovenijo
Letos je naša domovina Slovenija praznovala 30. rojstni dan. Rojstni dan je velik dogodek v našem življenju. Spomnimo se, kako se vsi, predvsem pa otroci,
veselijo svojega rojstnega dne. Prav zato
smo se v vrtcu Rožle odločili, da bomo
pripravili slovesno prireditev ob počastitvi praznovanja naše domovine Slovenije.
Prireditev je potekala v četrtek, 24. 6.
2021, v dopoldanskem času. Naša želja
je bila, da bi na prireditev povabili veliko ljudi, a smo žal zaradi epidemioloških
razmer povabili le župana Petra Verliča,
vodstvo našega vrtca ravnateljico Majdo
Fajdiga, pomočnici ravnateljice Andrejo
Jaklič Šimnic in Metko Kadunc ter upokojene delavke vrtca Rožle.
Cel mesec smo se vsi, tako otroci kot
strokovne delavke, pripravljali na ta
pomemben dogodek. V tem času smo
spoznavali Slovenijo, se naučili slovensko himno Zdravljica, pripravljali kulturni program, spoznali in si izdelali vsak

svojo slovensko zastavo … Otroci so
ob vprašanju, kaj bi podarili Sloveniji za
rojstni dan, v en glas pritrdili – darilo. In
naše darilo so bile pesmi, plesi ter igre iz
bogate kulturne zakladnice, ki so nam jo
zapustili naši predniki. Vsaka skupina se

je predstavila z ljudskim izročilom, v program pa smo vključili tudi nekaj otroških
razmišljanj o Sloveniji.
Ob nastajanju te prireditve so nam
prišle na misel mnoge vzporednice med
Slovenijo in otroki. Slovenija je raj na zemlji, otroci pa so naš največji zaklad in
dar domovini. Na tako majhnem koščku zemlje imamo vse. Kaj si pravzaprav
lahko želimo lepšega? Gozdovi, morje,
gore, reke, travniki, ceste, prijazni ljudje.
Tudi naši otroci imajo veliko vrednot. So
prijazni, lepi, radi raziskujejo, med drugim tudi naše kotičke Slovenije, njihova
vedoželjnost je brezmejna, predvsem pa
so najsrečnejši državljani. Tako postajajo dobri sopotniki na poti v prihodnost,
proti naslednjemu rojstnemu dnevu.
Lepo je živeti v Sloveniji.
Ponosne smo, da smo lahko že s predšolskimi otroki izrazili pripadnost naši
domovini. S tem smo pokazali, da spoštujemo našo identiteto in domovinsko
kulturo.
Strokovne delavke vrtca Rožle

Kdo je napravil Vidku srajčico
To je pravljica o ljubezni in enakovrednosti. Ali se pravljice še dogajajo?
Če verjamete ali ne, v vrtcu Kekec se.
Epidemija nas je ustavila in nam prekrižala načrte, omejila stike in druženja,
hkrati pa nam je ponudila čas. Čas smo
lahko namenili stvarem, ki nam napolnijo srce in dušo. Prav to je storila tudi
gospa Olga. Lotila se je šivanja. V času
korone je šivala posteljnino ter oblači-

la, in to ne običajna oblačila, ampak res
majhna oblačilca za dojenčke, s katerimi
se otroci v vrtcu tako radi igrajo. Oblačila sta vrtcu predali Olgina hči Marjeta in
vnukinja Špela.
Ko sta prinesli vse natančno zloženo,
smo takoj videli, koliko truda, ljubezni in
ur je bilo vloženih v šivanje. Vsak detajl
in dodatek je skrbno premišljen – ježki,
zadrge in veliki gumbi za dojenčke otrok

iz mlajših skupin, za tiste nekoliko starejše že manjši gumbi, s čimer se bodo
otroci dodatno urili v fini motoriki. Čipke na spodnjem perilu in nogavičkah, ki
so še posebej majhne in se lahko hitro
izgubijo, hkrati pa otroke učijo odgovornega ravnanja. Vsak kos oblačila je dodelan do potankosti in tako čudovit, da
bi ga želel obleči kar sam. In prav to so
storili tudi otroci. Hitro so opazili, da so v
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kotičku dom – družina nova oblačila za
dojenčke in niso mogli skriti navdušenja
nad njimi. Deklici je bil majhen pisan
predpasniček tako všeč, da je želela, da
ji ga zavežem okrog pasu. Prav nič je ni
motilo, da ji je premajhen, ponosno se je
opazovala v ogledalu in obraz ji je krasil

velik nasmešek.
Spet drugi deklici sta bila dojenčka v
novih oblačilih tako všeč, da se ni mogla
odločiti, katerega bo vzela na sprehod,
zato je vzela kar oba.
V paketu je bilo toliko oblačil, da smo
jih na željo gospe Olge razdelili po vseh

dvanajstih skupinah enote Kekec (zgornji in spodnji hodnik), ki jo obiskujeta
njena pravnuka. S tem je pokazala srčnost in neizmerno dobroto, za kar se ji
vse strokovne delavke ter vodstvo vrtca
iz srca zahvaljujemo.
Janja Čeh, VVZ Kekec Grosuplje

Drugo mesto na mednarodnem literarnem natečaju učenk
OŠ Brinje Grosuplje
Od leta 1997 Mestna občina Schwanenstadt v Gornji Avstriji organizira
mednarodni natečaj za najboljšo otroško
in mladinsko knjigo – in OŠ Brinje Grosuplje s skrbnim vodstvom in mentorji razvija bralno kulturo in spodbuja literarno
ustvarjanje. Tako je letošnji natečaj "Na
krilih metulja in laboda" z zanimivo temo
"O rekah, jezerih in morjih" k sodelovanju
pritegnil učenki 9. razreda – Evo Kastelic
in Emo Božič. V kategoriji osnovnih šol
sta za svojo izvirno zgodbo "Ko barve
zbledijo" z odločitvijo strokovne žirije
prejeli visoko nagrado – drugo mesto!

Naslovnica nagrajene knjige

Avtorici z mentorico Majo Zajc Kalar
in ravnateljico OŠ Brinje Grosuplje
Natalijo Kotar

Barve oživijo

Na mednarodnem natečaju je sodelovalo 386 mladih piscev iz petih držav (Avstrije, Francije, Italije, Slovenije in Egipta)
s 108 izdelki. Svojo knjigo in izjemen
uspeh predstavita avtorici takole.
Eva: Na tekmovanje se na začetku leta
nisem mislila prijaviti, saj nisem imela
inspiracije ali ideje za knjigo, čeprav se
mi je tema zdela zelo zanimiva. Enkrat
med poukom pa mi je Ema povedala, da je kot deklica vedno mislila, da je

barve nekdo odkril, preden so resnično
obstajale in tako se mi je utrnila zamisel
za knjigo. Predlagala sem jo učiteljici in
mentorici Maji Zajc Kalar, ki je bila nad
njo navdušena. Začela sem pisati osnutek in po dveh tednih skupnega pisanja
z Emo sva napisali zgodbico. Celo knjigo
sva morali opremiti še z ilustracijami in
prilepiti tekst. Bilo je kar težko, saj sva
imeli tudi veliko šolskih in obšolskih dejavnosti. Mesec kasneje, ko sem izvedela

Izobraževanje
za uvrstitev in 2. mesto, sem bila presrečna, saj mi knjiga veliko pomeni. Nagrada
mi je tudi spodbuda; dokazala sem, da
lahko kar veliko dosežem. Vedno se splača za zastavljeni cilj potruditi, tudi če nisi
povsem prepričan vase.
Ema: Za sodelovanje na tekmovanju
sem se odločila, ker sva z Evo po naključju prišli do dobre ideje. Sprva sva iz zamisli oblikovali zgodbo, izpisali besedilo
ter ga po odstavkih razdelili po straneh.
Nato sva skicirali ilustracije in jih kasneje dodelali. Tema natečaja se mi zdi dobro izbrana, saj nama je omogočala, da
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skozi otroško slikanico svetu razloživa
pomembne svetovne probleme – onesnaževanje rek, morij, oceanov – na
preprostejši oz. lažje razumljiv način.
Usklajevati vse stvari hkrati je težko, zato
sva se tega lotili skupaj. Ena je dala večji
poudarek na besedilo, druga pa na ilustracije in vizualni izgled. Seveda pa sva
si med seboj pomagali in se dopolnjevali. Na nagrado sem ponosna, saj gre za
mednarodno raven. Doseči tako dobro
uvrstitev je kar težko, ampak ne nemogoče. S tem dosežkom sva si dokazali, da
nama lahko uspe.
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Nagrajenkama iskreno čestitamo!
Verjamemo, da je dosežen uspeh le
prvi kamenček na literarni poti, ki jo bosta – zdaj že gimnazijki – tlakovali še z
mnogimi besednimi in knjižnimi utrinki.
Čestitamo tudi učenkama Živi Remic in
Franji Repovž, ki sta kot šestošolki s svojo izvirno knjigo tudi sodelovali na mednarodnem natečaju. Naj lepe zgodbe in
lepi dosežki navdihujejo in spodbujajo
vrstnike k branju in pisanju.
Kolektiv OŠ Brinje Grosuplje

Besede župana dr. Petra Verliča ob 1. šolskem dnevu
Dragi učenke in učenci,
spet se odpirajo šolska vrata. Le kaj se
skriva za njimi, se najbrž sprašujete, naši
dragi prvošolke in prvošolci, ki letos prvič vstopate skozi ta velika, široka vrata.
Bom poskusil kar jaz odgovoriti namesto
vas.
Za temi šolskimi vrati se skriva veliko
novega. Novega znanja, novega učenja,
vsega tistega, kar boste potrebovali za
vašo izobrazbo, za vašo prihodnost.
Po tej poti prihodnosti vabim tudi
drage starše, vabim tudi učiteljsko ose-

bje, da se učenkam in učencem pridružijo. Namreč s tem, ko vsi skupaj sodelujemo, oblikujemo našo skupnost, ki ni

samo skupnost učenja, znanja, ocen,
ampak je tudi skupnost vrednot. Sodelovanja, potrpljenja, tolerance, strpnosti, vsega tistega, kar potrebujemo, da bomo lahko v prihodnje lepo
živeli.
Spoštovani učenke in učenci, dragi
prvošolke, prvošolci, spoštovani starši, učiteljsko in ostalo osebje v osnovnih šolah, želim vam, da bi to šolsko
leto bilo lepo, zdravo, uspešno, toplo
in pa, ostanimo zdravi. Srečno!
Vaš župan
dr. Peter Verlič

Prvi šolski dan na OŠ Šmarje - Sap
Tisoč milj dolgo potovanje se začne z
enim samim korakom.
Lao Ce
Korak za korakom so septembra vodile stopinje do učilnic Osnovne šole
Šmarje - Sap. Nekatere drobne in počasne, druge že velike in gotove so v času
omejitev in priporočil odmevale po ho-

dnikih, ki so še preteklo leto tiho čakali
v osami.
Člani kolektiva z vodstvom šole smo
izjemno veseli, da smo v novo šolsko
leto lahko stopili v družbi drug drugega
– da lahko pouk poteka v šoli in ne (le) na
daljavo, da je za nami že dvojica uspešno
izvedenih programov šol v naravi in da
se vsi, ki sobivamo v naši osnovni šoli,

trudimo, da bo tako ostalo.
Vsem šolarjem želimo vedoželjno in
uspehov polno šolsko leto, ki bo v vsakem izmed učencev vnelo iskrico zanimanja za nove podvige, pogumne odločitve in bistre pogruntavščine.
Kolektiv OŠ Šmarje - Sap
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ZAHVALA
Učenci, starši in delavci OŠ Šmarje - Sap se zahvaljujemo
prostovoljcem Združenja šoferjev in avtomehanikov Grosuplje
in Medobčinskemu redarstvu za pomoč pri prečkanju ceste in
potrpežljivemu urejanju prometa v začetku septembra, ko so
pred našo šolo potekala gradbeno-cestna dela. Iskrena hvala!

Glasbena šola Grosuplje je odprla svoja vrata

Veseli smo, da se v učilnice vrača
glasba in smeh
September je mesec, ki ga zaznamujejo novi začetki. Učenci osnovnih,
srednjih pa tudi glasbenih šol so začeli
z novim šolskim letom in stopili naproti

novim izzivom, dogodivščinam in izkušnjam. V Glasbeni šoli Grosuplje so letos
svoja vrata odprli skoraj 600 učencem. O
pričakovanjih za letošnje šolsko leto smo
se pogovarjali z ravnateljem Glasbene
šole Grosuplje Deanom T. Zavašnikom,

ki šestnajsto leto vodi najuspešnejšo
glasbeno šolo v našem okolju. Že od
majhnih nog je njegovo življenje prepleteno z glasbo, danes pa poleg opravljanja ravnateljske funkcije poučuje tudi
harmoniko.

Kultura
Lansko šolsko leto je bilo s poučevanjem na daljavo polno izzivov, zato
ste verjetno veseli, da se letošnje začenja v glasbenih učilnicah. Kako ste v
novo šolsko leto zakorakali v Glasbeni šoli Grosuplje in kako poteka pouk?
Zares nas veseli, da smo tokrat učence lahko pozdravili v živo. V prejšnjem
letu smo se morali precej prilagajati, kar
je predstavljalo velik izziv tako učencem
in njihovim staršem kot tudi našemu kolektivu. Šolanje na daljavo je bila začasna
rešitev in na dolgi rok ne more enakovredno nadomestiti učenja v šolskih prostorih. To še posebej velja pri glasbenem izobraževanju, kjer je poleg teoretičnega
dela izjemno pomembna tudi praktična
izvedba. Otroka učitelji usmerjamo, naučimo pravilne drže, pokažemo ustrezen
prijem, še posebej mlajšim učencem,
ki se s tehniko igranja šele seznanjajo.
Tega ni mogoče prenesti preko kamere.
Skupinski pouk je bil na spletu praktično
onemogočen zaradi tehničnih omejitev,
kot je recimo zvočni zamik ali slabša povezava. Zato smo novo šolsko leto že
nestrpno pričakovali in vanj vstopamo
veseli ter polni optimizma. Učencem želimo poleg glasbenega znanja ponuditi
tudi priložnost za druženje, več nastopanja in tekmovanj, saj lahko le tako dobijo
celovito izkušnjo. A obenem je bistvenega pomena, da jim nudimo varno okolje,
zato pouk poteka po trenutno veljavnih
ukrepih, kar zaenkrat še omejuje celostno izvedbo skupinskega pouka, na primer igranje v orkestrih.
Omenili ste, da je glasbeno izobraževanje več kot le učenje inštrumenta. Kaj s tem mislite?
Glasbeno izobraževanje ima izjemno
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pozitivne učinke na socialni, kognitivni
in psihomotorični razvoj otrok in je lepa
popotnica za življenje. Poleg znanja o
glasbi, ki je že sama po sebi široko področje, otrok pridobi tudi delovne navade,
disciplino in konsistentnost. V procesu
glasbenega izobraževanja učenci delujejo v okolju, kjer so glavne vrednote trud,
vztrajnost in trdo delo. Skozi nastopanje
na domačih in tujih tekmovanjih se naučijo javnega nastopa in s tem krepijo samozavest, kar je dobrodošla vrlina tako
v času šolanja kot kasneje v življenju. Z
znanjem in ambicijami, ki jih pridobijo v
glasbeni šoli, imajo tudi v drugih okoljih
prednost pred svojimi vrstniki. Nenazadnje je glasbena šola prostor sklepanja
novih prijateljstev in ustvarjanja nepozabnih spominov.
Koliko učencev obiskuje vašo šolo
in kateri inštrumenti so najbolj priljubljeni?
V lanskem letu smo okrepili svojo prisotnost na spletu in družbenih omrežjih,
redno smo se pojavljali v občinskih glasilih in na lokalnem radiu, s čimer smo
na sprejemne izpite v težkem letu za
glasbene šole privabili skoraj 240 otrok,
na kar smo izjemno ponosni. Glasbeno
šolo Grosuplje bo tako letos obiskovalo skupno 586 učencev. Največ interesa
med najmlajšimi je bilo, kot že tradicionalno, za klavir, kitaro in flavto, a učence,
še posebej tiste, ki v prvem roku niso bili
sprejeti na želeni program, spodbujamo,
da izberejo enega izmed inštrumentov,
kot so trobila, violončelo, oboa, fagot
ali citre. Otroci hitro prepoznajo lepoto
inštrumentov, za katere prej morda niso
niti slišali.
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Glasbena šola Grosuplje je uspešna
na domačih in tujih tekmovanjih. Ali
otroke spodbujate k udeležbi ali sami
izrazijo željo? Tudi letos načrtujete
udeležbo na tekmovanjih?
Tekmovanja otrokom dajo veliko, od
samozavesti in izkušnje nastopanja do
oprijemljivega cilja, za katerega vadijo.
Otroke, ki imajo željo po tekmovanju,
spodbujamo in usmerjamo, da pridejo
do čim boljših rezultatov. S tem krepimo
njihovo veselje do glasbenega izražanja
in izobraževanja. V preteklem letu smo
dosegli nekaj izjemnih rezultatov, tudi
najvišjih mest na mednarodnih in domačih tekmovanjih. V letošnjem šolskem
letu si želimo čim več tekmovanj v živo.
Vsekakor imamo v načrtu udeležbo na
tekmovanjih s čim večjim številom naših
učencev.
Česa se najbolj veselite ob začetku
novega šolskega leta?
Veselim se, da se v učilnice vračata
glasba in smeh ter da pedagoško delo,
vsaj zaenkrat, poteka kar se da nemoteno. Želim si, da bi tako tudi ostalo. Upam,
da se vračajo tekmovanja v živo in bodo
naši učenci in učenke izkusili tekmovalno vzdušje in vse, kar le-to prinaša. Optimistično verjamem, da se vračajo nastopi v živo in bodo otroci lahko ponovno
nastopili pred polno dvorano ponosnih
staršev, dedkov in babic ter drugih.
Ob začetku šolskega leta vsem staršem in učencem želim čim bolj ustvarjalno, sproščeno, zdravo in uspešno
šolsko leto.
Za Glasbeno šolo Grosuplje pripravila
Nina Kaufman

Roman Šljivik – literarni prvenec za odrasle Rada Wechtersbacha
V četrtek, 1. julija 2021, je v dvorani
Mestne knjižnice Grosuplje predstavil
svoj literarni prvenec za odrasle naš občan Rado Wechtersbach. Rodil se je v
Ljubljani, že prek 40 let pa domuje v Selih pri Šmarju. Diplomiral je na Fakulteti
za strojništvo v Ljubljani, je pa tudi magister organizacijskih znanosti. Prvo knjigo, učbenik za računalništvo, je izdal leta
1993. Do danes je napisal več kot deset
učbenikov, v katerih se je lotil podajanja
snovi na poseben in zanimiv način. Najbolj izviren in odmeven je bil leta 2005
izdan učbenik za informatiko, ki je preve-
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den tudi v italijanski in madžarski jezik.
Že deset let je upokojenec in v tem
času se je začel ukvarjati z leposlovjem.
Leta 2014 je izdal pravljico Sivko, letos
pa roman Šljivik, ki ga je založila družinska založba Naprej.net. Vse navzoče je
najprej pozdravila v. d. direktorice knjižnice Roža Kek. Pogovor z avtorjem pa je
vodila Irena Budimir, prisoten je bil tudi
direktor založbe Naprej.net.
Avtor je vsebino romana dolgo nosil v

sebi, preden se mu je snov, ki je vzeta iz
resničnega življenja, oblikovala v roman.
Glavni junakinji v Ljubljani ugrabijo sina.
Sled vodi v Bosno, kamor se odpravi na
pogreb tasta. Tam izve za ozadje ugrabitve. Na koncu dobi po mnogih težavah
in hudih travmah sina nazaj. Skozi roman spoznavamo življenje v Sarajevu,
kulinariko, posledice zadnje vojne, ki so
ostale v ljudeh in močno vplivajo na njihovo življenje še danes. Roman je dobil

Kultura
naslov po nasadu sliv na planini Igman,
ki ga podeduje glavna junakinja. Ko sredi ničesar na Igmanu najde ta »šljivik«,
najde med slivami grobove pobitih iz
zadnje vojne.
Pisatelj Rado Wechtersbach je zanimiv, iskriv sogovornik. Beseda mu gladko teče, poln je novih idej, zato ni čudno,
da snuje že novi roman.
Marija Samec

Sezona dobrih knjig – že četrta zapored
"Tudi najbolj otročja zastrupljenost z
napredkom bo morala kmalu priznati, da
imajo pisanje in knjiga vlogo, ki je večna.
Postalo bo očitno, da formulacije v besedah in prenašanje teh formulacij s pisavo
niso samo pomembna pomagala, ampak
dejansko edino, kar daje človeštvu možnost, da ima zgodovino in da se nenehno zaveda samega sebe." Herman Hesse,
nemško-švicarski pisatelj
Že tretjo sezono zapored smo se v
sklopu bralnih študijskih krožkov po
metodi Berimo z Manco Košir in pod
okriljem Mestne knjižnice Grosuplje srečevali vsakih štirinajst dni in ob prebrani knjigi na določeno izbrano temo ali
določenega avtorja preučevali pisano
besedo, s tem pa odkrivali zgodovino
in spoznavali svet ter same sebe. Skozi
branje literature in skozi pogovor o doživljanju prebranega človek raziskuje in
spoznava, kdo je, zakaj je to, kar je, in
kaj oziroma kdo ga definira. Za branje
so potrebne veščine. Besedilne spretnosti so zmožnost razumeti in uporabiti
informacije iz različnih besedil. Bralne
spretnosti pa pomenijo razumevanje
besed, stavkov in odlomkov. Mnogi imajo glede branja slabo izkušnjo, morda
še iz šole, in jim to otežuje oziroma preprečuje, da bi brali oziroma sploh razvili
željo po branju. Zavedati se je treba, da
je pismenost, torej tudi bralna pismenost, tek na dolge proge, vsakodnevna
raba pa zagotovo pripomore k temu, da
to spretnost razvijemo, ne glede na stopnjo naše izobrazbe, in do nje vzpostavimo bolj pozitiven odnos. Namen bralnih
študijskih krožkov je tudi, da na zabaven,
sproščen način in v zaupljivem okolju
skupine, razvijemo pozitiven odnos do
branja in željo po branju sploh, še posebej bolj kakovostne literature. S tem ko
besedilo preberemo, ga razumemo in se
v nas rodi želja po tem, da bi še kaj nove-

ga izvedeli in se naučili, je izpolnjen cilj
našega krožka. O prebranem besedilu,
avtorju oziroma na splošno o tematiki
ima seveda vsak svoje osebno mnenje,
ki ni nujno enako mnenju ostalih članov.
Nobena beseda, mnenje ni napačno. Kot
pravi Aldous Huxley, angleški pisatelj, da
besede ''spominjajo na rentgenske žarke: če jih pravilno uporabimo, se povsod
prebijejo.''
V sezoni 2020/2021 smo v Mestni
knjižnici Grosuplje izpeljali dva bralna
študijska krožka, oba s po deset srečanji.
Srečanje za vsak krožek se odvije enkrat
mesečno in traja približno dve uri. Včasih
se debata, argumentiranje, smeh kar ne
nehajo. Nekaj srečanj smo, zaradi epidemije korona virusa, v tej sezoni izpeljali
tudi na daljavo, preko aplikacije zoom.
Že tretje leto zapored smo izvajali krožek
Fit za knjigo, ki temelji na izboru športne
tematike (gorništvo, tek, balonarstvo,
balet, hoja, kolesarjenje) oziroma družbeno aktualne (voda, kralj/kraljica, epidemija) in branju poljubne knjige, na
kakršenkoli način povezane z izbrano
tematiko. Tako dobimo mnogo širši pogled na izbrano temo, saj vsak član predstavi prebrano knjigo in način, kako le-ta
osvetli izbrano temo. Zaželeno je, da se
ob tem razvije debata, argumentiranje,
strinjanje, še posebej nestrinjanje, saj to
vedno, ob predpostavki kulturnega dia-

loga, vodi k bogatitvi in oplemenitenju
našega vedenja in zaznavanja sveta ter
nas samih. Kot mentorico omenjenega
krožka se me je v tej sezoni najbolj dotaknila knjiga Lege življenja, angleškega
pisatelja Juliana Barnesa, ki skozi prispodobo balonarstva govori o tem, kdo oziroma kaj določa lego/e našega življenja.
Balonarstvo je sinonim za svobodo, vendar je vseeno podrejeno silam vetra, vremena. ''Povežeš dve osebi, ki prej nista
bili povezani in včasih se svet spremeni,
včasih pa ne. Nemara ju to stre in se vžgeta ali pa se vžgeta in ju to stre.'' Toda
včasih, včasih nastane nekaj novega in
svet se spremeni. Skupaj, v tistem prvem
hrumečem občutku povzdignjenosti,
sta veličastnejša od svojih posameznih
jazov. Skupaj vidita dlje in vidita jasneje.''
Knjiga Osem gora italijanskega pisatelja Paola Cognettijja je hvalnica naravi
in goram, zaobjeta v temle stavku: ''To,
kar si občutil tam gori, je nemogoče prenesti tistemu, ki je ostal spodaj.''
Drugi krožek je bil namenjen spoznavanju sodobne slovenske književnosti in
na ta način dvigovanju njene vrednosti.
Kresnik po kresniku je bil tako osredotočen na branje nominirancev oziroma
nagrajencev literarne nagrade kresnik,
nagrade za najboljši roman preteklega
leta, ki se vsako leto, že trideset let zapored, podeli na kresni večer, 23. junija, na
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Rožniku v Ljubljani. Brali smo in se spoznavali skozi Brez imena avtorja Janija
Virka, Belo se pere na devetdeset avtorice Bronje Žakelj, Ženska drugje avtorice
Maje Gal Štromar, Kristalni čas avtorja
Lojzeta Kovačiča, Figa avtorja Gorana
Vojnovića, Norhavs na vrhu hriba avtorice Suzane Tratnik, Kurji pastir avtorja Ferija Lainščka, Papir, kamen, škarje
avtorja Toma Podstenška, Deseti brat
avtorja Josipa Jurčiča in letošnjega nagrajenca Agni avtorja Boruta Kraševca.
Težko je izpostaviti zgolj eno ali dve, saj
je vsaka po svoje dobra. Vsaka nam je na
svoj način pomagala razumeti svet, ljudi,
življenje … Vodile so nas do določenih
odgovorov in nam zastavljale vprašanja,
ki si jih drugače morda ne bi nikoli zastavili. Aktivirale so nas in nas spodbudile
k razmišljanju. Skratka, niso nas pustile
na cedilu. Omogočajo nam neko dodano vrednost v sedanjem življenju. Če
izpostavim roman Figa avtorja Gorana
Vojnovića, ki o romanu pravi: ''Ne oblikujemo sedanjosti sami ... brez poznavanja
kompleksne zgodovine težko zaživimo
sedanjost.''
Poleg branja knjig se srečujemo tudi
ob različnih dogodkih, povezanih z branjem in dvigom bralne kulture. Na srečanju Fit za knjigo, ravno na dan 23. 4.
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2021, smo obeležili svetovni dan knjige
in se udeležili nekaterih spletnih dogodkov in nakupovanja knjig s kavča v sklopu Noči knjige. Obiskale smo Slovenski
knjižni sejem v Cankarjevem domu in
nakupile svoje izvode najljubših knjig
po posebej ugodnih cenah. Nekatere od
članic so prehodile Jurčičevo pot od Višnje Gore do Muljave in obiskale rojstno
hišo avtorja prvega slovenskega romana, Josipa Jurčiča na Muljavi. V povezavi
z Jurčičevim letom smo se udeležile tudi
literarnega pogovora v Mestni knjižnici Grosuplje Jurčič o strasteh. Dvakrat
med sezono smo reševale literarni kviz,
s katerim smo še obogatile in nadgradile znanje o avtorjih, literarnih smereh,
aktualnih družbenih temah in temah iz
zgodovine ter si s tem prislužile knjižno
nagrado. Z namenom tkanja zaupanja
med člani krožka smo praznovali rojstne
dni članov in se obdarovali, s knjigo seveda, izbrano za vsakega člana posebej,
glede na njegove literarne izzive.
V prihajajoči sezoni ponovno v izziv
ponujam dva krožka, v sklopu vsakega je
srečanje enkrat mesečno, običajno je to
petek, ob 17. uri, s trajanjem okvirno dve
uri v eni od dvoran Mestne knjižnice Grosuplje. Krožek Malo mešano slovensko je
namenjen slovenski sodobni literaturi,
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tokrat različnim zvrstem in žanrom, od
poezije, zgodovinskega romana, kriminalke, kratkih zgodb ipd. Krožek S knjigo po Evropi je namenjen spoznavanju
književnosti različnih evropskih držav od
Skandinavije, Francije, Nemčije do Italije
itd. Vsak član si izbere poljubno knjigo
avtorja izbrane države, na srečanju pa
nato spoznavamo državo, zgodovino,
kulturo, ljudi, način življenja skozi oči
različnih avtorjev.
Za vsako srečanje bo sproti pripravljeno vabilo z natančnejšimi navodili o
izbranem knjižnem naslovu za branje ter
lokaciji in terminu izvedbe krožka glede
na aktualna določila o izpolnjevanju pogoja PCT za preprečevanje širjenja epidemije koronavirusa. Spremljajte nas na
http://www.gro.sik.si/dogodki in na FB
strani Zaknjigana generacija.
''Preden greste iskat srečo, se prepričajte, da niste nemara že srečni. Sreča je
majhna, vsakdanja in nevsiljiva, marsikdo
je niti ne opazi''
Velibor Čolić, Priročnik za izgnance
Petra Ljubič, mentorica bralnih študijskih
krožkov po metodi Beremo z Manco Košir

Koncert 8. sezone ciklusa Barve glasbe in besede
IGRA ZMEŠNJAV
V torek, 7. septembra 2021, ob 19. uri,
smo bili v veliki čitalnici Mestne knjižnice Grosuplje priče čudovitemu koncertu. Kvartet glasbenikov je zaigral najlepše odlomke iz opere Figarova svatba
Wolfganga Amadeusa Mozarta, ki jih
je za kvartet priredil Johann Nepomuk
Wendt.
Člani Mestne knjižnice Grosuplje in
Univerze za tretje življenjsko obdobje
Grosuplje Katja Bricelj, Marija Samec,
David Tomažin in Franci Zorko so brali
izbrana šaljiva in nagajiva besedila Janeza Menarta, Heinricha Heineja, ljudsko
pesem in odlomke iz libreta Figarova
svatba Lorenza da Ponteja, ki ga je v slovenščino prevedel Jože Humer.
Uvodne besede je povedala Katja Bricelj. Poudarila je, kako nam je bilo včasih
samoumevno, da smo obiskali koncert,
gledališko predstavo, kulturni dogodek.
Tudi koncerti iz ciklusa Barve glasbe in
besede so postali redka dragocenost,

zato v njih posebej uživamo.
Predstavila je glasbenike in posebej
flavtistko Ireno Rovtar, ki je prvič igrala
na koncertu v Grosupljem, ob nam že
poznanih glasbenikih: Mojci Menoni Sikur (violina), Gei Pantner Volfand (viola)
in Martinu Sikurju (violončelo). Prvič se
je recitatorjem pridružil mladi Šmarčan
David Tomažin.
Po dolgem času nam je bilo spet dano

v živo uživati v čudoviti glasbi. V prostorni veliki čitalnici Mestne knjižnice Grosuplje smo upoštevali vse predpise NIJZ-ja.
Upamo, da bodo glasbeniki lahko izpolnili obljubo in nas v naslednjih mesecih
še razveseljevali s koncerti klasične glasbe, recitatorji pa z zanimivimi literarnimi
vložki.
Marija Samec
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Carinik na Kolpi 1991
Ob 30–letnici samostojnosti Republike Slovenije in vzpostavitvi južne meje nam je v četrtek, 16. septembra 2021, v
dvorani Mestne knjižnice Grosuplje svoje spomine na tedanje
dogodke predstavil Alojzij Zupančič. Upokojeni dolgoletni delavec carinske uprave je od leta 1991 služboval v Beli krajini,
od 1999 do 2016 pa deloval kot vodja sektorja za carinske postopke pri Generalnem carinskem uradu v Ljubljani. Osvetlil je
nekatere dogodke, ki so se v procesu osamosvojitve odvijali na
meji s Hrvaško.
Aleksandra Saša Žagar Gros

Mihaelovi tamburaši Kulturnega društva sv. Mihaela Grosuplje
Mihaelovi tamburaši Kulturnega društva sv. Mihaela Grosuplje so na povabilo nekdanjega grosupeljskega župnika
in predsednika društva Janeza Šketa in

Zvonke Erce, v petek, 10. 9. 2021, sodelovali pri blagoslovu nove osvetlitve cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu,
ki jo je zasnoval arhitekt Robert Dolinar,

izvedli pa sta jo podjetji Eltip in Elektroakustika. Slovesnost je vodil arhidiakon
dr. Jože Plut.
Pri sveti maši so sodelovali izkušeni
glasbeniki na Loškem: Tatjana Jeram
– sopran, Irena Debeljak – alt, Roman
Ažbe – tenor, France Tušek – bas in Gregor Voje – orgle. To je skupina pevcev in
organistov sosednjih župnij, ki se priložnostno zberejo in skupaj zapojejo.
Po sveti maši pa so Mihaelovi tamburaši Kulturnega društva sv. Mihaela zaigrali najprej v cerkvi venček cerkvenih
pesmi, v lopi pred cerkvijo pa še nekaj
narodnih pesmi, ki so jim pritegnili pevci
in drugi prisotni. Vzdušje je bilo veselo,
saj je bilo snidenje z gospodom Šketom,
tamburaši pa so ponovno zaigrali pod
vodstvom Zvonke Erce.
Milena Nagelj, foto: Mirko Anželj

Obvestilo ljubiteljem plesa in baleta!
Obveščamo vse zainteresirane, ki bi se želeli vključiti v plesno baletno
skupino TeGIBlo, da poteka
vpis članov in članic za šolsko leto 2021/2022 v mesecu septembru
oziroma do zapolnitve prostih mest.
Vpisujemo otroke, stare od šest do štirinajst let.
Več informacij na www.kultura.si ali na tel.: 051 370 332
Lepo vabljeni!
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Prenova igrišč na Tovarniški
Igrišča na Tovarniški, pred OŠ Louisa
Adamiča v Grosupljem, so že nekaj časa
klicala po prenovi, zato smo se organizacije, ki sestavljamo Mladinski svet
Grosuplje, odločile, da jih v sodelovanju z osnovno šolo končno prenovimo.
Med 11. in 13. avgustom je tako stekla
3-dnevna delovna akcija, na kateri smo
vsako popoldne za delo poprijeli prostovoljci iz Grosupljega in okolice.
Na košarkarskem igrišču smo prebarvali vse črte po najnovejših pravilih ter
zamenjali mrežici na obeh obročih, na
nogometnem igrišču smo najprej prebarvali oba gola ter črte, nato pa smo
na vsak gol dodali še mrežo, ki je noben
izmed golov do sedaj ni imel. Največje
prenove pa je bilo potrebno in tudi deležno odbojkarsko igrišče. Tu smo prebarvali drogova, zamenjali staro, raztrgano
mrežo s popolnoma novo in nasuli čisto
mivko, da se bomo prav vsi z veseljem
odpravili na popoldansko rekreacijo s
prijatelji.
Naš cilj je bil prenoviti igrišča, kar bo
privabilo mlade in jih spodbudilo, da bi

se ponovno začeli družiti in rekreirati na
prostem, v varnem ter urejenem okolju.
Smo bili pa zelo veseli, ko smo videli, da
uporaba tamkajšnjih igrišč med mladimi
še ni popolnoma zamrla, in upamo, da
bodo igrišča po prenovi še dolgo služila
vsem športnim navdušencem. Seveda
pa se bomo morali vsi potruditi, da bodo
igrišča čim dlje časa ostala v dobrem stanju.

Hvala prostovoljcem ekološkega, socialnega in kulturnega društva Preplet,
taborniškega društva Rod Louis Adamič,
Študentskega kluba Groš, skavtskega
Stega Grosuplje 1 in vsem ostalim prostovoljcem, ki so nam pomagali, da smo
uspešno prenovili igrišča na Tovarniški.
Mladinski svet Grosuplje

Izmenjevalnica oblačil Grosuplje
V Grosupljem je 18. 9. 2021 Mladinski svet Grosuplje organiziral svojo drugo izmenjevalnico oblačil. Na dogodek
je prišlo kar nekaj ljudi, ki so si med sabo
izmenjali lepo ohranjena oblačila, ki jih
sami ne nosijo in jim stojijo v omari.
Kaj želimo doseči s samo izmenjevalnico? Da spraznimo svoje omare in na
trajnosten ter okolju prijazen način ljudem omogočimo, da si svojo garderobo
ponovno popestrijo. Ker nismo vedeli,
koliko ljudi se bo zglasilo na samem dogodku, smo omejili vsakega udeleženca
s tem, da je lahko prinesel največ 10 artiklov, vsak artikel pa smo tudi pregledali.
Cilj je bil, da bi vsak udeleženec domov
odnesel toliko kosov, kot jih je prinesel.
Namen dogodka je bil tudi ljudi spodbuditi h ponovni uporabi že rabljenih
oblačil in predstaviti idejo izmenjevalnic
in oblek iz druge roke zaradi okoljevarstvenih razlogov. Nekaj oblačil, ki so po
dogodku ostala, smo podarili Rdečemu
križu, nekaj pa obdržali za prihodnje izmenjevalnice, za katere upamo, da jih bo
še veliko.

Kaj pa je sama ideja izmenjevalnice? Spodbuditi želimo ljudi k daljši rabi
oblačil, saj hitra moda predstavlja velik
problem v današnji družbi. Definicija
hitre mode pa je masovno proizvajanje
poceni oblačil kot odgovor na najnovejše trende. Razumljivo je, da so oblačila

cenovno bolj dostopna, vendar je vseeno pomembno, da se pred nakupom
vprašam: Ali to res rabim? Bom to res nosil več kot eno sezono? Ali imam doma
že kakšen podoben kos? Sem pogledal
v omaro staršev ali starih staršev? Ali mi
je ta kos resnično všeč ali je samo modni
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trend? Če glede nakupa nismo prepričani, je bolje počakati in premisliti. Tudi
podarjanje oblačil je lahko uteha, da
delujemo altruistično. Ni potrebno, da
vsako leto praznimo naše omare. Dober
primer je letošnji trend ohlapnih jeans
hlač, ki so v preteklosti že bile moderne
in tudi v prihodnosti lahko pričakujemo
enako. Sedaj masovno stran mečemo
oprijete jeans hlače, zakaj? Ker jih ne
bomo nosili 5 let? Nato pa bomo kupili
nove? Zgodilo se mi je že, da sem prišla v
trgovino, videla majico, ki mi je bila zelo
všeč, nakar sem se spomnila, da sem
podobno majico že pred leti kupila ... in
jo že zavrgla. Hitra moda ne predstavlja
le okoljevarstvenega problema, tem-

več tudi socio-ekonomskega. Ali ste se
kdaj vprašali, kako lahko majica stane 5
evrov? Ljudje, ki vsaj malce šivajo v svojem prostem času, bodo razumeli, da že
samo blago stane več kot končni izdelek
v marsikateri trgovini. Z nakupovanjem
v tovrstnih trgovinah tudi spodbujamo

Društva
razlike med ljudmi, saj se za hitro modo
skrivajo obrazi, ki so premalo plačani za
svoje delo v nemogočih pogojih. Namesto da zapravljamo denar v trgovinah
hitre mode, raje spodbujajmo lokalno
ekonomijo.
Dogodka smo se izredno veselili, saj
nas je zanimalo, kdo vse bo prišel in
koga bomo spoznali, ker marsikdo tudi
še ni seznanjen s tovrstnimi dogodki. Res
smo ponosni na svoje delo, v prihodnje
pa lahko še pričakujete izmenjevalnice
oblačil v Grosupljem in prispevke o hitri
modi ter naših delavnicah v Grosupeljskih odmevih.
Petra Hostnik

Slovesna položitev temeljnega kamna za Regijski vadbeni
poligon za usposabljanje gasilcev v Regiji Ljubljana II
V ponedeljek, 5. julija 2021, smo v
Grosupljem slovesno položili temeljni
kamen za Regijski vadbeni poligon za
usposabljanje gasilcev v Regiji Ljubljana II. Slovesnega dogodka so se udeležili poveljnik Gasilske zveze Slovenije
Franci Petek, namestnica predsednika
Gasilske zveze Slovenije Janja Kramer
Stanko, župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag.
Dušan Hočevar, predsednik in poveljnik
gasilske Regije Ljubljana II Uroš Gačnik
in Borut Lončarevič, predstavniki zvez v
Regiji Ljubljana II, člani regijskega sveta,
predsednik in poveljnik Gasilske zveze
Grosuplje Andrej Bahovec in Janez Pezdirc, člani odbora za gradnjo poligona,
članice in člani Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje ter predstavniki
podjetij Ginex in Kostak.
»Danes začenjamo gradnjo 4. regijskega poligona in ponosen sem, da temeljni
kamen polagamo prav tu v Grosupljem,«

Predsednik PGD Grosuplje Iztok Vrhovec

Predsednik Gasilske zveze Grosuplje
Andrej Bahovec

je zbrane nagovoril predsednik Odbora
za gradnjo poligona, sicer predsednik
PGD Grosuplje in namestnik predsednika Gasilske zveze Grosuplje, Iztok Vrhovec. Povedal je, da se je zgodba začela
septembra 2016, ko so pričeli s pridobivanjem soglasij, da bi se Gasilska zveza
Grosuplje uvrstila med možne lokacije
za poligon. Po petih letih se želje uresničujejo. »Začenjamo gradnjo Regijskega
vadbenega poligona za gasilke in gasilce
v Regiji Ljubljana II. To predstavlja 6 gasilskih zvez, Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Ribnica, Loški Potok in Kočevje.
V vseh teh zvezah deluje 84 prostovoljnih
gasilskih društev, ki danes skupaj štejejo
11.554 prostovoljnih članic in članov. Želim si, da bi bil poligon še en kamen v mozaiku uspehov gasilstva v Regiji Ljubljana
II, da bi živel in da bi se tu našel vsak, ki ima
željo po znanju, udejstvovanju v gasilskih
vrstah,« je še povedal.
Da je ta dan čudovit in da se je nanj

dolgo čakalo, se je strinjal tudi predsednik Gasilske zveze Grosuplje Andrej
Bahovec. »Ta vadbeni poligon bo omogočal gasilcem še večjo usposobljenost in še
večje zagotavljanje varnosti vseh občanov
in širše okolice,« je dejal.
Tudi župan dr. Peter Verlič se je ob tej
priložnosti spomnil na leto 2016, ko je bil
ravno v Bruslju, in je prejel klic direktorja
občinske uprave mag. Dušana Hočevarja in predsednika PGD Grosuplje Iztoka
Vrhovca, da imamo priložnost, da v občini Grosuplje naredimo nekaj dobrega

Župan dr. Peter Verlič

za gasilke in gasilce, da naredimo nekaj
dobrega za regijo. »Kako reči ne, ko pa si
Občina Grosuplje prizadeva, da bi bila sodelovalna, povezovalna. In če kdo ve, kako
je treba stopiti skupaj, ste to vi, dragi gasilke in gasilci, in ta poligon bo v prvi vrsti služil vam, vašemu usposabljanju. Namreč,
ko pridejo težki trenutki, lahko nastane
zmeda, če pa ste vešči, če ste se prej naučili
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Poveljnik Gasilske zveze Slovenije
Franci Petek

veščin, in ta poligon bo to omogočal, bo
reševanje lažje, ko bomo potrebovali vašo
pomoč,« je povedal župan in še dejal:
»Hvala Gasilski zvezi Slovenije, da je prepoznala lokacijo, mi v občini Grosuplje pa
se bomo trudili, da bomo zvesti gasilcem
še naprej.«
Veselje ob tem dogodku je izrazil tudi
poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci
Petek, ki nam je zaupal, da je cilj umestiti regijski poligon v vsako regijo. Gasilska
zveza Slovenije je velika organizacija s
165.000 člani, od tistih najmlajših pa do

najstarejših, in prav vsi bodo svoje mesto našli na teh poligonih. Seveda je poligon v prvi vrsti namenjen operativnim
gasilcem. Povedal je, da so v zadnjem
obdobju naredili velik korak na področju usposabljanja gasilcev, vendar vsaka
šola da osnovo, znanje, ki pa ga je potem
potrebno vzdrževati, dopolnjevati, in
ravno ti regijski poligoni bodo omogočali kvalitetno vzdrževanje tega znanja,

ki ga dobijo v učnih centrih. Omogočali
bodo kvalitetno vadbo.
Priložnost je izkoristil tudi za zahvalo,
v prvi vrsti Občini Grosuplje, Regiji Ljubljana II ter gasilski zvezi in domačemu
društvu, ki sta bila ves čas gonilna sila.
Sledil je slovesen trenutek, položitev
temeljnega kamna regijskega vadbenega poligona za usposabljanje gasilcev v
Regiji Ljubljana II. Da bodo dela varno
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in uspešno potekala, je temeljni kamen
blagoslovil župnik Martin Golob.
Prireditev je povezovala Tadeja Anžlovar, na dogodku so nastopili Tina Kadunc - Tiana, skupina Zarja in Mladinska

folklorna skupina Račna.
Poligon bo namenjen gasilcem Regije
Ljubljana II, ki obsega 6 zvez, 84 društev
in več kot 11.500 gasilcev. Zemljišče za
poligon sta prispevala domače društvo

in Občina Grosuplje, investitor pa je Gasilska zveza Slovenije. Vrednost naložbe
je 640.000 evrov.
Jana Roštan, foto: Uroš Petrovič

140 let Prostovoljnega gasilskega društva Šmarje – Sap

V petek, 20. avgusta 2021, je Prostovoljno gasilsko društvo Šmarje - Sap
slovesno obeležilo častitljivo 140. obletnico svojega delovanja. Slovesnosti so
se udeležili: župan Občine Grosuplje dr.
Peter Verlič, direktor občinske uprave
mag. Dušan Hočevar, predsednik Regije
Ljubljana II Uroš Gačnik, namestnik predsednika Gasilske zveze Grosuplje Iztok
Vrhovec, vodja Izpostave URSZR Ljubljana Tomaž Iglič, poveljnik Gasilske zveze
Grosuplje Janez Pezdirc, namestnik poveljnika Gasilske zveze Grosuplje Martin

Jaklič, tajnik Gasilske zveze Grosuplje
Božo Knez, predsednik Krajevne skupnosti Šmarje - Sap Janez Pintar, glavni boter
novega vozila Jože Kikelj, Logo skupina,
d.o.o., župnik dr. Bojan Korošak, občinski
svetniki, člani sveta Krajevne skupnosti Šmarje - Sap, donatorji, ki podpirajo
društvo, ter seveda predsednica Prostovoljnega gasilskega društva Šmarje - Sap
Monika Kastelic, poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Šmarje - Sap
Martin Hribar, članice in člani društva,
predstavniki ostalih gasilskih društev iz

Gasilske zveze Grosuplje ter sosednjih in
prijateljskih gasilskih društev, krajanke in
krajani.
Prostovoljno gasilsko društvo Šmarje
- Sap s svojim obstojem skrbi za dobrobit ljudi, imetja in narave na območju
Krajevne skupnosti Šmarje - Sap, na območju naše občine že 140 let.
K formalni ustanovitvi društva s pravili, napisanimi v slovenskem jeziku, je leta
1881 botrovala sama lega kraja, skozi katerega so vodile pomembne poti, bližina
Ljubljane, cerkveni in upravni pomen
kraja ter verjetno tudi dejstvo, da je leta
1864 v Šmarju zgorelo 9 hiš in mnogo
gospodarskih poslopij.
Vse do prve svetovne vojne se je število članov gibalo med 30 in 40, kar je
bilo glede na število prebivalstva veliko. Ob 45. obletnici društva so se gasilci
vselili v nove prostore, kjer so imeli tudi
oder. Boljši pogoji in nove dejavnosti so
okrepile število članov in tudi kulturno
življenje v kraju. Z gledališkimi igrami
in vrtnimi veselicami so zbirali denar za
novo brizgalno, ki so jo kupili leta 1928.
V tem obdobju se je v okviru takratnih
zmožnosti dokupovala in menjavala
oprema, ki je bila velikokrat tudi rabljena, ves ta čas pa je društvo rastlo in se
razvijalo.
Med drugo svetovno vojno je delova-
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nje društva zamrlo, a je takoj po vojni še
z večjim elanom ponovno pričelo z delovanjem. Zaradi potrebe po boljši opremi
in boljših prostorih so članicam in članom na pomoč priskočili krajani. Tako so
leta 1953 k obstoječemu domu prizidali
gasilski stolp.
V 70. letih se je začelo Šmarje širiti in
stari prostori so postali premajhni. Ob
100. obletnici društva leta 1981 je njegova oprema našla nov dom v novem gasilskem domu na današnji lokaciji. Ob 110.
obletnici je v te nove prostore zapeljala
še avtocisterna, kasneje še hitro napadalno vozilo in kombi MB100.
Obstoječi in še dozidani prostori
društva danes omogočajo redna srečanja, izobraževanja in usposabljanja, v
garažah pa je prostor za gasilsko vozilo
s cisterno GVC 16/25, gasilsko vozilo za
gozdne požare, gasilsko vozilo za prevoz
moštva ter novo avtocisterno AC 24/60.
»V čast in ponos mi je, da sem predsednica društva s tako dolgo in močno
tradicijo. Predsednica društva dobrih, pridnih, delovnih, srčnih članic in članov ter
razigranega in delovnega podmladka,« je
ob tem dejala predsednica PGD Šmarje Sap Monika Kastelic.

Predsednica PGD Šmarje - Sap
Monika Kastelic

Društvo je v času od ustanovitve preživelo vojne, politične režime in epidemijo, ki še vedno traja, pa vendar uspelo
ohraniti življenje, poslanstvo ter vrednote. Ohranjalo in razvijalo se je preko
številnih gasilskih generacij in vsaka je
pustila globok pečat v bogati zgodovini
društva, zgodovini kraja in občine.
Predsednica društva Monika Kastelic
je poudarila, da so resnično pomembne
sestavine življenja še vedno takšne, kot
so bile nekdaj: resnična ljubezen in pravo prijateljstvo, poštenje in zvestoba, iskrenost, nesebičnost in zavest, da je dajati bolje kot prejemati in da drugim ne
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storimo ničesar takega, kar ne bi želeli,
da drugi storijo nam.
Z ozirom na zadnjih 10 let pa je izpostavila, da so v tem obdobju v svoje vrste
pridobili veliko mladih članov, povečali
in okrepili operativno pripravljenost ter
s tem povezano izobraženost članov in
prepotrebno nabavo in zamenjavo tehnike in opreme. Pomembnejši dogodki
so bili: uredili so uvoz na dvorišče, zamenjali dotrajana vrata v mali garaži, nabavili in prevzeli vozilo GVM, izvedli veliko
vajo Tunel 2012, obnovili mize, izdelali
pulte za potrebe veselice, obnovili sanitarije in stopnišče, izvedli regijsko vajo
Železniška nesreča Tlake 2017. Pričeli
so tudi z urejanjem arhiva, v letu 2019
opravili prekategorizacijo društva iz II. v
III. kategorijo ter kupili podvozje za novo
vozilo AC 24/60.
V preteklih 10 letih so se klicu na pomoč odzvali več kot 270-krat, se posamično udeležili več kot 190 izobraževanj
ter bili vsako leto prisotni na različnih
tekmovanjih, tako mladi kot starejši.
»Smo najstarejše in drugo najmočnejše
društvo v občini Grosuplje. Naše članice in
člani so po usposobljenosti in znanju na visokem nivoju v gasilski zvezi in regiji. Kakor
se razvija kraj, tako se razvija tudi društvo.
Rastemo, se izpopolnjujemo, razvijamo ter
se trudimo, da smo v koraku z današnjimi
razmerami in zahtevami. Predvsem pa, da
smo primerno usposobljeni in opremljeni,«
je med drugim še dejala predsednica
Monika Kastelic ter se vsem gasilkam in
gasilcem ter krajanom Krajevne skupnosti Šmarje - Sap zahvalila za vsestransko
pomoč in njihovo plemenito delo ter
Občini Grosuplje in Gasilski zvezi Grosuplje, ki jih podpirata in jim pomagata na
njihovi poti razvoja in napredka. Zahvala
gre tudi občinskim svetnikom, članom
sveta krajevne skupnosti, vsem podpor-
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nikom ter ostalim društvom v kraju in
okoliškim gasilskim društvom za dobro
medsebojno sodelovanje in pomoč.
Predsednik Krajevne skupnosti Šmarje - Sap Janez Pintar je PGD Šmarje - Sap
ob njegovem visokem jubileju iskreno
čestital, kako pomembni so gasilke in
gasilci, pa je povedal z besedami: »Vi ste
četrta dimenzija tega okoliša, te krajevne
skupnosti, vi ste četrta dimenzija Šmarja Sapa. Zato vas pozivam in prosim, bodite
previdni, pazite drug na drugega in seveda
vsak nase.«

Predsednik Krajevne skupnosti
Šmarje - Sap Janez Pintar

Čestitkam društvu se je pridružil tudi
namestnik predsednika Gasilske zveze
Grosuplje Iztok Vrhovec in med drugim
povedal: »Vzorna organizacija in opremljenost društva je rezultat vztrajnega,
marljivega in požrtvovalnega dela veliko
generacij. Ljudje se danes, prav tako kot
pred 140 leti, zavedamo velikega pomena
prostovoljstva. Le z občudovanjem lahko
zremo, kako v pomoči sočloveku gasilcev
ne ustavijo besni plameni, ne silovite vode,
ne številne druge nevšečnosti, ki ogrožajo
naša življenja in premoženja. Zato smo
gasilci junaki včerajšnjega, današnjega in
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Namestnik predsednika Gasilske zveze
Grosuplje Iztok Vrhovec

jutrišnjega dne.« Dejal je še, da so danes
v številnih krajih prav gasilska društva tista, ki združujejo in povezujejo državljane pri aktivnostih in dejavnostih, poleg
varstva pred požari tudi na kulturnem,
športno rekreativnem, humanitarnem
in drugih področjih. »Vaše društvo je pomemben člen v verigi 18 prostovoljnih gasilskih društev v gasilski zvezi in občini Grosuplje. Ima najdaljšo dobo delovanja. Naj
se razvija, živi in krepi naprej,« je še dejal.
Jubilantu PGD Šmarje - Sap je iskreno
čestital tudi župan dr. Peter Verlič ter se
članicam in članom tudi zahvalil za vse
opravljeno delo. »Današnja priložnost
je prava, da se zahvalimo vsem generacijam, ki so v preteklih 140 letih gojili duh
gasilstva v tem gasilskem društvu, v kraju
in v občini, ter s tem gradili dediščino. Ne
samo v vozilih in v opremi, ampak tudi v
tisti zlatnini, ki se prenaša iz roda v rod:
prostovoljstvo, humanitarnost, predanost,
poklicanost. In to je to, kar bo ostalo tudi
za naprej,« je dejal.

Župan dr. Peter Verlič

Župan je še razmišljal, da nas, glede
na podmladek, za bodoče rodove ni
potrebno skrbeti. Vidimo sicer, da je človeštvo krhko. Soočamo se s poplavami,

potresi, požari, napadla nas je epidemija,
ki lahko razredči vrste tudi med gasilkami in gasilci, vendar pa imamo gasilstvo,
gasilke in gasilce. »Kot župan občine Grosuplje lahko zagotovim, da bomo v prihodnje tako kot doslej zagotavljali stabilno
financiranje vseh gasilskih društev v naši
občini. Za prihodnost gasilstva v naši občini naj nas zato ne skrbi,« je še dejal ter
društvu čestital tudi za pridobitev novega vozila.
V imenu Gasilske zveze Slovenije je
društvu za prehojeno pot in dosežene rezultate čestital predsednik Regije
Ljubljana II Uroš Gačnik ter mu zaželel uspešno delo in obilo uspeha tudi v
prihodnosti. »Bodite ponosni, saj ste del
velike družine prostovoljnih gasilcev v Sloveniji in njen tvoren in nepogrešljiv člen,«
je dejal.

Predsednik Regije Ljubljana II
Uroš Gačnik

Gasilstvo danes predstavlja vse več
kot gašenje požarov. Njihove enote se
aktivno vključujejo v sistem zaščite in
reševanja, v katerem kot največja in najmočnejša sila prevzemajo velik in odgovoren del nalog. Poleg gašenja požarov v

zadnjih desetletjih vse prevečkrat nudijo
tehnično reševanje, pomoč reševalcem
in zdravstvenemu osebju ob nezgodah,
preprečevanja ter sanacije ob naravnih
ujmah in izredno pomembno preventivno delovanje.
Dodal je še, da gasilci ne poznajo
meja. Tako nekaj njihovih sil danes uspešno posreduje ob velikih gozdnih požarih v Makedoniji.
»Če želimo uspešno delovati in graditi gasilsko prihodnost, je pomembno, da
znamo preseči zamere in osebne interese
in znamo uvideti ter prepoznati prednosti,
sposobnosti v sočloveku, in to s pridom
izkoristiti za boljšo in močnejšo organizacijo. Brez te sposobnosti in zavzetega dela
se oddaljujemo od temeljne vrednote tovarištva, ki temelji na zaupanju in spoštovanju. Skupaj se moramo truditi, da naredimo svet lepši in boljši«.
Sledila je podelitev priznanj, odlikovanj in plaket zaslužnim članicam in
članom društva, donatorjem in vsem, ki
podpirajo delovanje društva.
Slovesnost pa je zaokrožil tudi uraden prevzem novega gasilskega vozila
AC - 24/60, ko sta župan dr. Peter Verlič
in boter vozila Jože Kikelj izročila ključe
poveljniku PGD Šmarje - Sap Martinu
Hribarju, ta je nato ključe predal Mihu
Janežiču, ki bo skrbnik in voznik tega
vozila.
Avtocisterna 24/60 nosi 6.000 litrov
vode. Cisterna je narejena na podvozju
MAN TGM 18.320, je najnovejši model
avta in kot tak prvi v Sloveniji, na katerem je narejena gasilska cisterna. Avto je
sicer serijsko namenjen za prevoz vode
na mesto požara in za prevoz pitne vode.
Ker pa je v zadnjih časih veliko tehničnih
intervencij in neurij, so mu dodali tudi
opremo, da lahko samostojno posre-
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Glavni boter novega vozila Jože Kikelj
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duje tudi v takšnih primerih. Dodali so
mu agregat, potopne črpalke za primer
poplav, na strehi so stikalne lestve in v
boksih varna tehnika za primer, če je potrebno pokrivati strehe. V zadnjih boksih
so gasilske armature in cevi, spredaj pa
je tudi vitel, ki je namenjen odstranjevanju podrtih dreves, izvleki avtov in podobno. Prav tako ima spredaj polivalni

EJ, TI!

JA, PRAV TI!
ALI SI?
POGUMEN/A
VZTRAJEN/A
ZANESLJIV/A
IZNAJDLIV/A
POŽRTVOVALEN/A
ODGOVOREN/A
DISCIPLINIRAN/A
VEČ INFORMACIJ:
MARKO KATERN (040 739 619)

sistem, namenjen pranju cest.
Da bo vozilo uspešno služilo svojemu
namenu, da se bodo gasilci v njem odzvali vsakemu klicu na pomoč in se tudi
varno in zdravi vračali domov, je župnik
dr. Bojan Korošak vozilo tudi blagoslovil.
Prireditev ob 140. obletnici društva je
povezovala Klavdija Mehle, s pesmijo

jo je obarval Moški pevski zbor Šmarje Sap, z zvoki harmonike sta jo popestrila
Vid Križman in Nejc Ilovar, z deklamacijo
avtorske pesmi Jožeta Zrimška z naslovom Gasilska pa Teja Černe in Jošt Ramšak.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Varna pot v šolo in ZŠAM Grosuplje
Prvi septembrski dnevi ne pomenijo le začetek novega šolskega leta in s
tem povečanja števila brezskrbnih otrok
na naših cestah, temveč predstavljajo
tudi nove izzive za številne prostovoljce
Združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije (ZŠAM), ki skupaj s policijo skrbijo
za varno pot vseh šolarjev in šolark.
V akciji »Varna pot v šolo« se vrsto let
aktivno vključuje tudi ZŠAM Grosuplje.
Svoje prve aktivnosti je začelo že leta
1972 in ZŠAM Grosuplje je bilo prvo društvo, ki je z varovanjem otrok na njihovi
šolski poti začelo organizirano.
Prva leta je bilo varovanje omejeno
zgolj na prehod za pešce na Adamičevi cesti, ki vodi skozi Grosuplje. Tik ob
osrednji cesti namreč deluje dislocirana
enota Osnovne šole Louisa Adamiča, DE
Adamičeva, v katero so danes vpisani
zgolj otroci prve triade. Čeprav prometa
leta 1972 še ni bilo veliko, pa so se otroci,
ki so prečkali omenjeno cesto, že morali zavedati vseh morebitnih prometnih
nevarnosti. Otroci so prve prostovoljce
najprej sprejeli z začudenjem, kaj kmalu
že s ponosom. Ko so opazovali može v
modrih uniformah, ki so zaradi njih na
prehodih za pešce zaustavili avto, se je
nemalokrat slišalo: »Kaj pa počnejo?«.
Odgovor takratnih tovarišic učiteljic je
bil preprost: »Pazijo na vas.« Otroci, ki
so sicer bili doma ob Ljubljanski cesti, v
Brinju in še malo dlje, so nato dokaj hitro izkoristili to »pozornost« in poiskali
so številne razloge, da so lahko prečkali
varovani prehod za pešce.

Že davnega leta 1974 sta šola in ZŠAM
organizirala tekmovanje v spretnostni
vožnji in kolesarske izpite.

Uspešno opravljeni izpiti na Podružnični šoli Žalna.

Dejavnost varovanja otrok se je v
ZŠAM Grosuplje iz leta v leto povečevala. Tako so bile v naslednjih letih v prvih
septembrskih dneh varovane še šolske
poti na Tovarniški ulici, na Ljubljanski ulici v Brinju, Polici, Žalni, Račni, Šentjurju,
Šmarju - Sapu in Vidmu. V letu 2020, ko
je ZŠAM Grosuplje že 48. zapored organiziralo akcijo »Varna pot v šolo«, je v akciji sodelovalo 17 prostovoljcev. V zgolj
sedmih dneh so opravili 180 prostovoljnih ur varovanja na najbolj izpostavljenih šolskih poteh v občini Grosuplje.
Njihovo delo pa se je nadaljevalo tudi
v drugem in tretjem tednu septembra,
ko so varovanje v podaljšani prometni
službi opravljali še na treh prometno
najbolj izpostavljenih lokacijah: v Grosupljem na Adamičevi ulici, v Šmarju - Sapu
na Ljubljanski ulici in v Vidmu. Poročilo
ZŠAM Grosuplje za leto 2020 še razkriva,
da je bilo v akciji varovanja osnovnošolcev opravljenih skoraj 2.000 km poti.
Člani ZŠAM Grosuplje se od srede
80-ih let aktivno vključujejo tudi v vsakoletno dejavnost OŠ Louisa Adamiča
pri opravljanju kolesarskih izpitov šolske
mladine. V okviru dejavnosti tako izvajajo številne naloge vzgoje, preventivne
varnosti in varovanja mladih kolesarjev
začetnikov. Tako je bilo tudi letos v aprilu in maju. Mogoče je med njimi mladi
Roglič, Pogačar …
Lahko se pohvalimo, da v skoraj
petdesetletnem prostovoljstvu ZŠAM
Grosuplje ni prišlo do večjih prometnih
zagat, povezanih z akcijo »Varna pot v
šolo«. Morda kakšen nesporazum z nestrpnim voznikom ali pa opozorilo šolarjem, naj kljub varovanju na svojih poteh

ostajajo pozorni na morebitne nevarnosti. In seveda kakšna vremenska nevšečnost, saj je varovanje otrok potrebno
opravljati tudi v dežju in slabših vremenskih pogojih.
Kljub dejstvu, da je skozi leta opazen
upad članstva v ZŠAM Grosuplje, prostovoljstvo in dobra volja, povezana z akcijo
Varna pot v šolo, narašča. Člani ZŠAM
Grosuplje se namreč dobro zavedamo,
kako pomembna je osvojena varnostno–
prometna kultura že v otroštvu. Predstavlja namreč temelj za vzgojo dobrega in
pozornega udeleženca v prometu tudi
v bodoče. Srčnosti in dobre volje prostovoljcev pri varovanju otrok na poti
v šolo in pri kolesarskih izpitih resnično
ne manjka. Možje v modrih uniformah
pa so si v teh letih v Grosupljem in širši
okolici v očeh otrok in njihovih staršev
pridobili prav posebno mesto.
ZŠAM Grosuplje

Varovanje prehodov pred šolami.
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Čebelarsko srečanje na Lanšprežu
V soboto, 12. septembra 2021, je na
Lanšprežu Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja, katere predsednik je
Šmarčan Anton Koželj, organizirala vseslovensko srečanje čebelarjev ob 300.
obletnici smrti Petra Pavla Glavarja. To
posestvo nad Mirno je župnik Peter Pavel Glavar kupil leta 1776 in se tja preselil
iz Komende. Zasadil je 600 sadnih dreves, postavil čebelnjake, učil ljudi sadjereje in čebelarstva in v dolino prinesel
gospodarski razvoj.
Po vojni so posestvo podržavili, drevesa posekali, razpadajoči grad pa uporabili za gradbeni material. Anton Koželj je s čebelarskim društvom pred leti
organiziral obnovo grajske kapele, letos
spomladi pa so posadili 60 visokoraslih
sadnih dreves, ki jih je v svoji drevesnici
v Grosupljem vzgojil in podaril Avgust

Šmarski čebelar Anton Koželj in njegova
žena Vida sta nosila glavno breme
organizacije čebelarskega srečanja na
Lanšprežu. (Foto s spleta)

Avgust Gril je prejel Glavarjevo zahvalo
za »prispevek visokodebelnih starih sort
sadnega drevja za obnovo Glavarjevega
sadovnjaka«. (Foto s spleta)

Gril, ki je tudi povedal, da je cepiče za ta
drevesa našel v opuščenih kočevarskih
vaseh in s skupino za biodiverziteto skrbi
za ohranitev starih sadnih sort. Spomnil
se je tudi svojega prvega obiska zapu-

ščenega in zanemarjenega posestva na
Lanšprežu in želje takratnega predsednika Čebelarske zveze Slovenije Vladimirja Benedičiča, da je potrebno posestvu
vrniti prvotno podobo. Počasi se ta želja
ob vztrajnem trudu Antona Koželja in
čebelarjev uresničuje.
V toplem jesenskem vremenu je pred
kapelo daroval mašo prelat Jožef Lap, na
prijetni proslavi po maši pa so podelili
Glavarjeva odličja. Za življenjsko delo za
obnovo in ohranitev Lanšpreža je prejel
priznanje naš občan in čebelar Anton
Koželj. Glavarjevo zahvalo za podarjena
visokorasla sadna drevesa za obnovo
Glavarjevega sadovnjaka je prejel Avgust Gril. Kulturni program so popestrili
Ljudski pevci Zarja KD France Prešeren
Kopanj.
Marija Samec

Ljudski pevci Zarja KD Kopanja so z glasbo in petjem popestrili kulturni program. (Foto s spleta)

Morje za en dan
Če bi sami naročili vreme, nam ne bi
moglo biti tako naklonjeno, kot je bilo
23. junija letos, ko smo se odpravili na
izlet na morje.
Prva postaja pred Gasilskim centrom
Grosuplje: Vse polno prešerno razpoloženih izletnikov s prepolnimi nahrbtniki,
pozitivnih misli in dobre volje. Pekarna
Don don Grosuplje – naš donator, je
zapolnila prtljažni prostor v avtobusu.
Tam smo shranili tudi veliko vrečo rezervnih kopalk in vrečo čepic za zaščito
pred sončno pripeko, ki smo jih zbrali
na Rdečem križu Grosuplje. Na glavni
avtobusni postaji in v Šmarju – Sapu so
se nam pridružili še ostali prijavljeni izle-

tniki. Poln avtobus veselih ljudi, ki so za
en dan doma pustili vse skrbi, bolečine,
osamljenost in druge preizkušnje, se je
odpeljal proti morju. Najprej smo se s
pesmijo spomnili tistih, ki jih ni več med
nami, pa tudi nekaterih, ki se zaradi bolezni ali invalidnosti niso mogli udeležiti
tega izleta. Med nami je bilo tudi nekaj
kratkohlačnikov, ki so znižali starostno
povprečje in poživili dogajanje.
V juniju vsako leto obhajamo slovenski in svetovni dan krvodajalstva, zato
smo še posebej pozdravili in čestitali
trem prisotnim krvodajalcem, ki izstopajo po visokem številu darovanj krvi.
Prvi cilj je bila Forma viva nad Lucijo,

kjer smo si ogledali kipe iz kamna, mojstrovine umetnikov z vsega sveta. Lep
pogled se nam je odpiral proti Portorožu
in vse tja do Sečoveljskih solin. V prijetni senci in ob pihljanju morskega vetra
smo uživali kavico, ki nam jo je vsem podaril Iztok Vrhovec. Hvala lepa, bila je res
dobra!
Odpeljali smo se v Simonov zaliv, kjer
smo si napolnili želodce z odličnim kosilom, potem pa smo se podali na plažo,
kjer je bilo zaradi predsezone res veliko
prostora. Tudi tisti, ki so bili z berglami
in hoduljo, niso imeli težav z dostopom.
Privoščili smo si kopanje in uživali v 28
stopinj toplem morju. Ob petih smo se
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zbrali na avtobusu in se odpeljali domov
polni lepih vtisov, predvsem pa z mislijo, da smo dan preživeli v res prijetni in
veseli družbi. Celo pot do doma smo
prepevali že skoraj pozabljene narodne
pesmi, ki so nas zazibale v spomine na
otroštvo in mladost. Pred dnevom državnosti smo domovini v čast zapeli tudi
himno in prisluhnili nekaterim spominom, kako so doživeli tiste dni vojne za
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Slovenijo. Zanimivo je bilo pričevanje
dolgoletne prostovoljke Rdečega križa
Grosuplje Marije Tisu, ki je skrbela za pomoč v hrani in vodi za šoferje kamionov,
ki so v tistih negotovih dneh obstali v
blokadi na avtocesti.
V imenu vseh udeležencev izleta se
iskreno zahvaljujemo vsem sponzorjem.
Fundacija Drevored je poravnala stroške
prevoza, finančno so pomagali: Ambro-
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sia, d. o. o., Marex, d. o. o., Milšped, d. o.
o., in Iztok Vrhovec, za malico pa je poskrbela Pekarna Don don. Iskrena hvala!
Brez vas si tega lepega izleta ne bi mogli
privoščiti.
Predsednica Krajevne
organizacije Rdečega križa
Grosuplje,
Milena Mušič

Nepozabna doživetja z Debelega rtiča

Poletje je čas počitnic, sonca, morja in
spoznavanja novih prijateljev. Nestrpno
smo čakali na 24. julij, ko se je 149 otrok
in 17 spremljevalcev s 3 avtobusi za 8 dni
odpravilo proti Debelemu rtiču. Otroci
so prihajali iz občin Grosuplje, Ivančna
Gorica in Dobrepolje, letovanje pa je že
petindvajsetič organiziralo in izvedlo
Območno združenje Rdečega križa Grosuplje.
Osemdnevno zdravstveno letovanje
in kolonijo smo preživeli na najlepšem
koščku slovenske obale - v Mladinskem
zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič.
Mladinska domova Rakovica in Morska
zvezda sta postala naš počitniški dom.

Razdeljeni smo bili v 15 skupin, ki so jih
vodili skrbni voditelji prostovoljci. Poskrbeli so, da smo se zabavali, se veliko
gibali, ustvarjali in imeli aktivne počitnice. Veliko časa smo preživeli v morju in
v zunanjem bazenu z morsko vodo. Čas
največje vročine smo preživljali v prijetnem zavetju naših mladinskih domov,
kjer smo se družili, pogovarjali, igrali
družabne igre, brali knjige, se pomerili v
namiznem nogometu in ustvarjali. Med
drugim smo izdelovali razglednice za
naše bližnje, se naučili plesti zapestnice
iz volne, ustvarjali s papirjem, izdelovali
cofke, reševali zanke in uganke, ustvarili
okvirje za slike in porisali spominske ma-

jice. Naravni park v zdravilišču je omogočal, da smo lahko raziskovali okolico,
se igrali z naravnimi materiali, preizkusili
čutno pot, uporabljali številna igrala, se
pomerili v skupinskih športih na igriščih
in celo imeli piknik v gozdičku.
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Spoznavali pa smo tudi okolico. Kar
peš smo se podali do Ankarana, kjer
smo bili še posebej navdušeni nad školjčiščem. Prav posebno doživetje pa je bil
izlet z ladjico v Koper, kjer smo se sprehodili po mestu in se sladkali z odličnim
sladoledom. Najbolj smo se veselili večerov, saj je bila v amfiteatru na plaži

vsak večer animacija za celo zdravilišče.
Razgibali smo se ob plesnih koreografijah, se zabavali ob odštekanih stilih,
pokazali svoje talente, iskali zaklad in
našemili svoje vzgojitelje. Ja, ... res nam
ni bilo dolgčas. Domov smo se vrnili
polni doživetij, nepozabnih spominov
in novih prijateljstev. Komaj čakamo

naslednje poletje.
Hvala vsem, ki ste nam omogočili, da
smo lahko preživeli brezskrbne in razgibane počitnice.
Otroci in Vesna Pregelj s
pedagoško ekipo

Srečanje skupin starejših na Kopanju
Člani skupin starejših s Police, Spodnje Slivnice in Grosupljega smo v ponedeljek, 6. 9. 2021, preživeli čudovito
sončno popoldne na Kopanju pri Grosupljem.
Kljub gibalni oviranosti in ne prav mladim letom je večina udeležencev prišla
po gozdni poti do studenčka, kjer smo si
z zdravilno vodo umili oči in se osvežili.
Župnik Janez Kebe nam je predstavil del
zgodovine cerkve in kraja. Nadaljevali

smo z medsebojnim spoznavanjem in
z druženjem ob pici, grozdju in pecivu.
Obiskala sta nas tudi dr. Jože Ramovš in
Alen Saitl z Inštituta Antona Trstenjaka,
ki bdi nad usposabljanjem prostovoljcev
za vodenje skupin.
Kako dragocena so tedenska srečanja
starejših, ki nam pomagajo ohranjati psihično in fizično kondicijo ter povezanost
na blizu, če to ni mogoče, pa preko telefonov? Prizadevamo si, da nihče v ne-

Srečanje starejših na Polici
Krajevna organizacija Rdečega križa
Polica in župnija Polica sta v petek, 10. 9.
2021, organizirali srečanje starejših, bolnih in invalidnih krajanov.
V cerkvi sv. Jakoba na Polici ja bila ob
16. uri sveta maša, ki sta jo darovala naš
župnik dr. Jože Plut in misijonar na Madagaskarju Stane Kerin. Med mašo, ki se
je je udeležilo lepo število krajanov, sta
starejšim in bolnim podelila bolniško
maziljenje.
Po maši je sledilo srečanje s pogostitvijo pred cerkvijo. S pomočjo mežnarice Simone in poliške mladine smo pripravili mize na parkirišču in jim postregli
z narezkom, pecivom in pijačo. Pripravili
smo jim tudi manjši program: Neža De-

sreči ne bi ostal sam in da se naša sreča
pomnoži, ko jo delimo z drugimi.
Pokličite 051 380 351, če se želite pridružiti, bodisi kot udeleženec ali kot voditelj skupine. Z oktobrom se bo namreč
začelo novo usposabljanje za vodenje
skupin.
Sekretarka RKS – OZ
Grosuplje,
Anica Smrekar
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žman je zapela in igrala na kitaro, Maj
Šeme je igral na harmoniko in zapel je
otroški zborček pod vodstvom Petre Brčan, ki je sodeloval že pri sveti maši.
Imeli smo čudovit sončen in topel
dan, ki je kar vabil k srečanju in pogovoru. Vidno zadovoljni in nasmejani so se
povabljeni posedli za mize in se veselili v
sproščenem vzdušju. Doživeli so res lep
popoldan v pogovoru in veselem druženju. Upamo, da bomo srečanje naslednje
leto spet lahko ponovili.
Predsednica KORK Polica,
Jožica Steklačič

Groševo poletje 2021
September je čas za inventuro poletja. In kaj lahko rečemo o Groševem
poletju? To, da je bilo polno, pestro, zabavno, družabno, nasmejano ... skratka
pozitivno.
Kaj vse se je dogajalo pod okriljem
Študentskega kluba GROŠ? No, naj obudimo spomine na pestro poletno dogajanje. Začeli smo že junija, ko smo na
Srednji šoli Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici
organizirali Grošev zajtrk, ki je potekal v
sodelovanju z Zvezo Škis. Dijakom, študentom in ostalim mimoidočim smo na
stojnici ponudili zdrave oblike zajtrkov,
ki so bili sestavljeni iz izdelkov lokalnih
pridelovalcev. Za tkanje prijateljskih vezi
smo v začetku julija priredili heng na verandi. Seveda pa to ni bil edini dogodek,
na katerem smo širili poznanstva. Družili
smo se na nekaterih že znanih projektih, kot so karting tekmovanje, pohod na
Veliko planino ter kopanje v reki Kolpi.
Poleg tradicionalnih srečanj pa se lahko
pohvalimo z nekaterimi svežimi dogodki. V okviru projekta šapice na izletu smo
peljali svoje kosmatinčke na izlet do izvira reke Krke. Nismo pozabili niti na športno obarvane dogodke, tako je bila ena
izmed avgustovskih nedelj namenjena
turnirju odbojke na mivki, aktivni smo bili
tudi pri igri paintballa. Ker smo dijaki in
študentje vedno željni znanja, smo se
izobraževali na VHF tečaju in photoshop
delavnici. Mesec september je bil namenjen tudi za Groševo umetniško razstavo,
pri kateri je pet mladih na ogled postavilo svoja umetniška dela, ki si jih je bilo
mogoče ogledati od 6.–10. 9. v naših
klubskih prostorih. Seveda pa nadaljuje-

mo niz dogodkov tudi v prihodnje. Oktober bo prav gotovo pika na i Groševemu
poletju 2021.
Dijaki, študentje, POZOR! Novo študijsko leto pomeni tudi ponoven vpis
v študentski klub. Vpis je možen v času
uradnih ur, ki se še vedno odvijajo v enakih terminih. V Grosupljem smo vam na
voljo ob ponedeljkih, sredah in petkih,
med 18. in 20. uro, v Ivančni Gorici ob

torkih, med 18. in 20. uro, v Dobrepolju
pa po predhodnem dogovoru. Bo pa kar
nekaj priložnosti za vpis izven uradnih
ur. O vseh možnostih boste obveščeni
preko socialnih omrežij: facebook (GROŠ
študentski klub) in instagram (@sk.gros)
profil ter spletne strani www.klub-gros.
si. Seveda tam najde še mnogo aktualnih
novic in dogodkov ter podatke o delovanju kluba.
Jeseni prihaja druga številka našega
študentskega glasila ŠODR. Zato člane
vabimo, da nam ga pomagate soustvariti z oddajo vaših člankov, kratkih zgodb,
fotografij, poezij, revizij, razmišljanj, strokovnih besedil ali s kakšnim drugim delom izpod vaših rok. Rok za oddajo materiala je petek, 22. 10. 2021, na elektronski
naslov: glasilo@klub-gros.com.
Groševcu ni nikoli dolgčas!
Tjaša Bregar, ŠK GROŠ
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Izlet Novega paradoksa v »Žabjo hišo« in na ribnik Boštanj
Zaposleni in uporabniki stanovanjske
skupine Društva Novi paradoks, enote
Mali Vrh, vedno znova ugotavljamo,
kako lepa je naša bližnja in daljna okolica. Raziskovali smo in ugotavljali, da je v
naši lokalni skupnosti veliko lepih naravnih in kulturnih znamenitosti. Na spletni
strani občine Grosuplje smo opazili, da
ima naravovarstveni center »Žabja hiša«
dan odprtih vrat in se odločili, da stanovalcem pripravimo prijeten in poučen
izlet. S seboj smo povabili tudi prostovoljko Ljubico.
Že pred časom smo se odpravili na
izlet na Kopanj. Pot nas je vodila prav
mimo tega hribčka, kjer je v vasi Mala
Račna pred kratkim odprla svoja vrata
Žabja hiša, prvi center ohranjanja narave
v Sloveniji. Nahaja se na robu idiličnega
Krajinskega parka Radensko polje. Prijazno sta nas sprejela mag. Tina Mikuš,
vodja krajinskega parka in Uroš Perme,
strokovni sodelavec uprave naravovarstvenega krajinskega parka, ki nas je z
besedo in sliko popeljal skozi čudovito
pokrajino Radenskega polja. V notranjem delu smo lahko videli razstavo, ki

prikazuje rastlinski in živalski svet tega
prelepega naravnega bisera. Najbolj nas
je navdušilo spoznavanje živalskega sveta, ki domuje na tem območju. Tina Mikuš nam je povsem od blizu predstavila

pravo malo žabico krastačo. Možnost
smo jo imeli tudi prijeti v svoje roke. Za
to sta se opogumili naši stanovalki Ivanka in Veronika.
Hvala našima gostiteljema iz Žabje
hiše, da smo si lahko v sklopu dneva
odprtih vrat brezplačno ogledali zanimivo razstavo, kjer smo se naučili, kako
moramo bivati z naravo. Naši stanovalci
so v zahvalo podarili ustvarjalni izdelek knjižno kazalo v obliki žabice. Mi pa smo
v dar prejeli igro spomin, ki nas bo spominjala na ta lepi dan in na čudoviti svet
dvoživk. Na poti nazaj smo se ustavili še
na drugem obrobju Radenskega polja
– ob ribniku Boštanj. Sprehodili smo se
naokrog in uživali v lepih pogledih na
naravo in labodjo družino. Po okrepčilu
smo si privoščili še kavico in sladoled.
Polni prijetnih vtisov smo se vrnili v našo
stanovanjsko skupino na Mali Vrh.
Maja Pajk, Društvo Novi paradoks

Srčno delo osebnega asistenta
Področje osebne asistence je zadnji
dve leti sistemsko urejeno, kar je res
velik korak k enakovrednemu in bolj
samostojnemu življenju gibalno oviranih oseb oziroma kakovostni skrbi v
domačem okolju. Kljub temu še vedno

mnogi ne vedo, kaj osebna asistenca je
in kam se pravzaprav obrniti. In nenazadnje marsikdo najde v vlogi osebnega asistenta svoj nov poklic.
Stopenj in oblik invalidnosti je seveda
veliko, a splošen podatek o število inva-

lidnih oseb v Sloveniji se vrti okoli 165
tisoč. Nekatere njihova invalidnost ne
omejuje drastično, spet drugi so povsem
odvisni od pomoči. Zato so eni vključeni
v redne službe, drugi v dnevno-varstvene centre ali pa so prepuščeni negi med

Društva
štirimi stenami. Osebna asistenca pomembno vnaša svežino v njihova življenja ne samo v osebni negi, ampak tudi
pri socialnemu vključevanju, pridobivanju različnih izkušenj. Izvajanje osebne
asistence je usklajevanje odnosov med
uporabnikom (ali njegovim zastopnikom), izvajalcem (recimo Društvo Svelipa) in osebnim asistentom. Kdo je do OA
sploh upravičen in kakšen je postopek?
Postopek pridobitve osebnega asistenta
Do osebne asistence je pod enakimi
pogoji upravičen uporabnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
• da zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje,
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izobraževanje in zaposlitev;
• da ima stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji;
• da je star od 18 do 65 let;
• da živi ali bi želel živeti v samostojnem
ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe;
• da potrebuje pomoč asistence za vsaj
minimalno število ur tedensko, kot jih
določa zakon.
Če ste na zgornje alineje prikimali, potem sledi oddaja vloge. Vlogo uporabnik/invalid oz. njegov zastopnik vloži na
Center za socialno delo. Tam mu posebna komisija sestavi mnenje, izda odločbo
in vrednotnico, če je vlagatelj upravičen
do osebne asistence. Iz odločbe je razvidno, do koliko ur je upravičen. Potem
poiščete izvajalca, ki za vas najde pravega osebnega asistenta. Društvo Svelipa
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je eden od izvajalcev, ki pokriva Dolenjsko, čeprav deluje na področju vse Slovenije. Poznavanje socialnega varstva in
področja invalidnosti je odlično, osebne
asistence se lotevajo zelo skrbno, mišljeno tako za asistente kot uporabnike.
Zelo veliko energije vlagajo v usklajevanje odnosov, iskanje primernih kandidatov za delo, kar je tudi bistvo osebne asistence. Odnos med invalidno osebo in
osebnim asistentom je seveda poseben.
Iščete delo osebnega asistenta? Pokličite
in vprašajte, kar vas zanima.
Društvo Svelipa, strokovna vodja
programa osebna asistenca Jana Česnik,
janja@svelipa.si

Društvo diabetikov Ivančna Gorica aktivno živi in vabi
Sladkorna bolezen je pri nas in v svetu vedno bolj razširjena kronična bolezen. Na njen nastanek vplivajo številni
dejavniki. Na nekatere lahko vplivamo,
na druge pač ne. Ker nas je, kot kažejo
statistike, tudi v naši krajih vedno več,
smo ustanovili društvo, v katerem bomo
lahko širili svoje znanje o bolezni in izmenjevali izkušnje.
Po skoraj dveh letih trdega dela smo
imeli 28. februarja 2020 prvi občni zbor
društva diabetikov Ivančna Gorica, na
katerem smo izvolili organe društva in si
začrtali program dela za tekoče leto.
Zastavili smo si kar obsežen program
aktivnosti, ki jih nameravamo izpeljati. O
vseh aktivnostih bomo člane društva in
tudi občane redno obveščali.
Ker je zgodnje odkrivanje sladkorne
bolezni zelo pomembno, bomo po krajevnih skupnostih in podjetjih, po predhodnem dogovoru, med letom opravljali brezplačne preventivne meritve
sladkorja v krvi.
Do jeseni imamo predvidenih nekaj
predavanj in delavnic. Prvo predavanje
o diabetični retinopatiji je predvideno že
v mesecu avgustu, sledila pa mu bodo še
predavanja o zdravi prehrani in telesni
aktivnosti ter praktične delavnice s to
tematiko.
Na jesen pripravljamo skupinsko
okrevanje v enem od slovenskih zdravilišč, kjer bo možno koristiti tudi bone.
Telesna aktivnost in zdrava prehrana

sta tudi v zrelejših letih osnova za ohranitev naših sposobnosti in spretnosti,
pomagata pri vzdrževanje primerne
telesne teže in v veliki meri pripomoreta
tudi pri vzdrževanju krvnega sladkorja
v želenih vrednostih. Telesno dejavnost
je treba izvajati redno, najbolje vsak dan
30 minut ali vsaj trikrat tedensko eno
uro. Da nam bo lažje, bomo v društvu
poskrbeli, da bodo naše izobraževalne
akcije in delavnice povezane s hojo in
pohodništvom in seveda prijetnim druženjem. Prisotni bomo na lokalnih pohodih. Več nas bo, bolj bo luštno.
Društva diabetikov po Sloveniji organizirajo rekreativno-edukativna okrevanja. Tudi naše društvo v prihodnosti
predvideva takšne aktivnosti.
Poskrbeli bomo za sprotno informiranost članov preko občinskega glasila
Klasje in revije Sladkorna, ki jo boste vsi
člani prejemali 4 – 5 x letno. Sprotno pa
vas bomo o aktivnostih obveščali tudi
z letaki in plakati. Skušali bomo omogočiti dostop do literature s področja
diabetesa. Verjamemo namreč, da je informiranost o bolezni in seznanjenost z
novostmi v zvezi s sladkorno boleznijo
pomemben del obvladovanja te bolezni.
Ko človek naleti na kakršno koli težavo, je lažje obvladljiva, če z njo ne ostane
sam. V društvu dajemo poseben poudarek medsebojni podpori, druženju in
izmenjavanju izkušenj, zato vas vabimo,

da se nam na dogodkih, ki že potekajo
enkrat mesečno, pridružite. Več kot nas
bo, več izkušenj bomo lahko delili.
Naša druženja bomo občasno popestrili in se srečali z drugimi, morda izkušenejšimi društvi iz drugih delov naše
dežele.
Sladkorna bolezen se v sodobnem
času in načinu življenja neustavljivo širi.
V društvu se nam zdi pomembno, da se
različni ljudje z različnimi izkušnjami povezujemo in si med seboj pomagamo.
Smiselno je, da ravnamo preventivno,
če pa bolezen nastopi, je pomembno,
da se ravnamo po navodilih zdravnika in
preprečujemo zaplete in posledice sladkorne bolezni.
Če ste se v besedilu našli, bodisi da bi
radi razširili svoje znanje, v prijetni družbi povečali obseg svoje telesne dejavnosti ali pa se morda samo družili, vas ali
vaše bližnje vabimo, da se nam pridružite. Seveda pa toplo vabimo v naše vrsta
vse, ki ste s svojim znanjem in veščinami
pripravljeni obogatiti delovanje našega
društva.
Pokličete nas lahko na tel: 031 585
333 Niko ali 031 619 854 Danica
Nikolaj Erjavec,
predsednik Društva diabetikov Ivančna
Gorica
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Z vlakom na izlet
Prvi torek v mesecu se grosupeljskim
upokojencem vedno kaj dogaja,
je že kar navada, da smo za vzgled – z
vlakom po lepi Sloveniji na izlet!
Kočevje, Novo mesto smo že obiskali,
tokrat v knežje mesto smo se podali,
letno vozovnico uporabili ter se veselili.
Darja vozni red planira, vse se ujema,
tudi celoten opis od začetka Celja pripravi.
Grosuplje zapustimo, v Ljubljano z
vlakom hitimo, nato mednarodni vlak
napolnimo,
da na hitro celjsko dolgoletno, pestro
zgodovino obnovimo!
Sonce sije kot za stavo, vzdušje je tisto
pravo!
S pogledom na celjski grad in Veroniko Deseniško bogata arhitektura nas
navdihuje!
Proti Pokrajinskemu muzeju v Knežjemu dvorcu se napotimo, se v podzemlju ohladimo!

Tisočletna zgodovina nas počasi utruja, ni kaj, kavica prijala bo zdaj!
V Kavarni ob Savinji na prijetni lokaciji
sledi počitek, o, kako nam je fino!
V Starem dvorcu še od svetovne popotnice, pisateljice in še kaj Alme Karlin
dober vtis dobimo!
Marsikaj od ogledov, razlage bo
ostalo v spominu, še skupinsko fotko

naredimo.
Dovolj je, se reče, nas kar v gostilno
Stari pisker na kosilo vleče.
Vlaka iz Budimpešte ne zamudimo, z
mnogimi vtisi v Ljubljano drvimo!

Ob ribniku z vodometom smo dobre
posnetke naredili, po Mestnem parku se
hitro nazaj v center vrnili.
Rudolf Maister nas pozdravi, mi kar
mimo Pokrajinskega muzeja, Mariborskega gradu na urejeni Glavni trg hitimo, ni kaj, predniki Mariboru zapustili so
marsikaj!
»Bolj počasi,« se večkrat sliši, »kolovodja« pa kot bi za hitro hojo medaljo na

olimpijadi želela osvojiti!
Končno Lent ter Drava se pojavi, pred
hišo 400 let stare trte nam srce hitreje
utripa, saj najstarejša trta na svetu dobro
obrodila bo, torej vinca za na zdravje bo!
Sledil je čas za počitek in kosilo, je hitro minilo, z IC vlakom nazaj, pridemo še
na Festival Lent kdaj!

Naslednjič bo Maribor na vrsti in v Koper za šalo, če je še morje slano.
Ida Mihelčič

Izlet v Maribor
Mesec je zopet naokoli, tokrat je bil
Maribor na vrsti.
Kot dogovorjeno z vlakom na severovzhod odpeljemo se.
Nas mika, kaj vse in kako zdaj v štajerski prestolnici je.
27 upokojencev si želi, da torek na
vlaku ter v Mariboru preživi!
V Ljubljano se pripeljemo ob točni
uri, si malo pogledamo naokrog,
nato po stopnicah dol ter gor. O, vlak
je že tu, se razveselimo.
Vlak proti Zidanemu Mostu točno
odpelje, zelena je narava, »modra« Sava
nas spremlja, občasno barvo zamenja!
Dobova ni bil naš cilj, prestopimo
brez nejevolje, Savinja še teče navzdol,
smer je prava, kar mimogrede smo se
mimo prijetnih mest ter krajev peljali.
O, kako srečni smo, da našo lepo Slovenijo občudujemo lahko!
V Mariboru smo sonce naročili, skupinsko foto naredili, kavo popili,
se proti Trem ribnikom na sprehod
napotili.
Piramido, vinorodni grič s kapelico
občudovali, na križev pot se nismo podali!

Ida Mihelčič

Društva
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Novice iz Društva upokojencev Šmarje - Sap

Z modrim vlakom v Kočevje

V poletnem času smo imeli pet večjih druženj. Najprej smo se peljali na
izlet v Škocjanski zatok pri Kopru in na
kopanje v Izolo, potem pa dvakrat z novim modrim vlakom v Kočevje. V letnem
gledališču Studenec smo si ogledali spevoigro Pri belem konjičku. Veselo je bilo
tudi na pikniku v Dobju.
Park pri bajerju v Zacurku večkrat
obiščemo. Na družabnem srečanju
vodstva društva smo poleg drugega
programa podelili tudi priznanja petim
članom iz vodstva društva. Kar pokale z
napisom so prejeli. Pozdravili smo Marico Strežek, novo poverjenico za Mali Vrh.
Članice ženskega pevskega zbora Večerna zarja so si prav v tem parku potešile
željo po bližini in seveda prepevanju.
Rekreativke pa se odpravijo v Zacurek
peš, tam telovadijo, še peš nazaj in je kar
nekaj koristnega gibanja. Za urnik pokličite Vido Ferbežar.

Naš kuharski in računalniški mojster Brane

Športnih tekmovanj za uvrstitev na
državno prvenstvo letos ni bilo. Vadba v telovadnici šmarske šole bo, ko bo
možno. Na letnem programu imate napisane podatke o vodjih. Pokličite, spremljajte zdravstvene razmere. Kaj naj vam

Kmalu po pločniku od Škofljice do Grosupljega

Radi se družimo pri Šmarskem bajerju
Obnova ceste Mali Vrh–Škofljica

Korona čas še kar traja, ampak mi se
ne damo. Če smo se že toliko časa pazili, se bomo pa še malo. In nekaj sreče,
pa bo šlo. Ves čas se trudimo upoštevati
aktualna navodila za ohranjanje zdravja.
NIJZ in vlada nas še vedno pozivata,
naj se gremo cepit. Če je po vojni cepljenje otrok pregnalo ošpice, oslovski
kašelj, škrlatinko in še kaj, bo sedaj pomagalo tudi v boju s korono. Zelo pogrešamo sproščeno druženje s prijatelji.
Kje so časi daljših izletov, zabav, petja in
plesa?! Malo pa smo se vseeno odpravili
od doma in se najbrž še bomo. Ogledat
si kaj lepega, zunaj v naravi, pa ne daleč
od doma.

Pohodnice pri bajerju Dobje
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drugega svetujemo …
Imamo dve vrsti pohodništva. Vsak
torek se ob 8. uri zberemo pri šmarskem
kulturnem domu in se odpravimo na
dveurno hojo v bližnjo okolico. Koliko
zanimivega smo že videli! Ob sobotah
pa se na 14 dni skupaj z ivanškimi planinci odpravimo v višje hribe. Oljka gora,
Martuljški slapovi, Kum … Pridružite se
nam.

In za lep zaključek: Hvala občini za
lepo dotacijo. Na Googlu večkrat poglejte na našo spletno stran. Vtipkajte:
DU Šmarje Sap in videli boste marsikaj.
Če bo možno, bomo imeli tedensko
uradno uro še naprej. Pokličite nas kadarkoli. Vse bomo uredili, saj delujemo
na 4 P pogon. Prostovoljno, prijateljsko,
pošteno in praktično. Pa še vi dodajte kakšno lepo besedo.

Posebni dogodki: Šmarje je eno
samo veliko gradbišče. Ko bo državna
cesta urejena, bomo spet organizirali
Županov pohod po pločniku od Škofljice do Grosupljega. Dobili boste obvestilo, a vabljeni že sedaj.
Vse iz vodstva društva vas lepo pozdravljamo. Ostanite zdravi.
Tajnica Anka Fabjan

ANTON RAJH (74) - letošnji dobitnik nagrade Društva
Šola zdravja (DŠZ), ki jo podeljujejo zaslužnim članom,
prostovoljcem društva.
»Telovadba »1000 gibov« je dopolnitev mojega dnevnega gibanja.«
Telovadba Šole zdravja »1000 gibov«
je bila za izkušenega planinca Antona
Rajha (ljubkovalno Toneta), upokojenega programerja na računalniško vodenih
strojih, kar izziv: »Preden sem se seznanil
s Šolo zdravja, sem se že gibal v naravi in
sem veliko planinaril. Rad sem zunaj, v naravi in tako sem vsako jutro naredil kratek
pohod v bližnji gozd. Jutranjo telovadbo
»1000 gibov« na prostem sem vzel kakor
izziv in hkrati kot nekaj novega in koristnega. Ta telovadba je dopolnitev mojega
dnevnega gibanja.«
Je eden redkih moških članov tega
društva, ob tem pa še edini moški med
letošnjimi nagrajenimi (skupaj 15). Lahko bi bil zgled drugim moškim, ki se težko odločajo za telovadbo zunaj na prostem. Vprašala sem ga po mnenju glede
slabega odziva moških in mi je takole
povedal: »Moški moje generacije v moji

okolici niso ravno navdušeni nad jutranjim razgibavanjem, srečamo se po navadi v bližnjem baru na kavici po telovadbi.
Sicer sem jih dobrohotno nagovarjal, naj
se mi pridružijo, a so se le nasmejali in rekli,
da so v življenju že dovolj garali ali pa da je
ob pol osmih zjutraj prezgodaj … Mislim,
da je to napačno razmišljanje – češ, kaj
bodo ljudje rekli, da ta stari osel tam nekaj
maha. Morda se bo še kdo počasi pridružil,
do sedaj se je pet fantov odločilo za vadbo,
kar si štejem kot uspeh.«
Tone sedaj redno telovadi že sedmo

Društva
leto. Vprašala sem ga, kakšne so njegove
izkušnje glede vsakodnevne jutranje telovadbe, če čuti kakšno razliko med prej
in zdaj.
»Jutranja telovadba je kakor mamilo.
Telo se tega navadi in če kakšen dan manjkam, mi telo to sporoči in zahteva, da ga
razgibam. Čeprav sem se pred telovadbo
»1000 gibov« veliko gibal, se moram pohvaliti, da se zdaj čutim dosti bolj živahnega, brez težav izvedem tudi zahtevne vaje.
Jutranja telovadba mi da zagon, ugodno
vpliva na splošno telesno počutje, prehladov skorajda ni in ves dan se dobro počutim.«
Lokacija grosupeljske skupine Šole
zdravja, kjer Tone telovadi, je bila nekaj
let v parku Doma starejših občanov Grosuplje, zdaj pa se zaradi epidemioloških
ukrepov dobivajo na košarkarskem igrišču Osnovne šole Brinje. Prej so se jim
v toplih mesecih pri telovadbi pridružili
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tudi oskrbovanci doma starejših. Člani
grosupeljske skupine so se večkrat vključili v akcije humanitarnega značaja: »Pomagali smo pri sprehodih oskrbovancev.
Na vozičkih smo jih peljali na sprehod po
Grosupljem ter na obisk knjižnice. Pri spravilu jabolk iz sadovnjaka smo pomagali
pobirati sadje, moški člani naše skupine
smo pomagali pri mletju sadja in stiskanju soka iz tropin. Naredili smo kar nekaj
odličnega jabolčnega soka,« navdušeno
razlaga Tone.
Nagrado in priznanje prostovoljcem,
članom Društva Šola zdravja, prostovoljec Tone jemlje kot lepo gesto za požrtvovalno delo vseh prostovoljk in prostovoljcev: »Nagrada je vzpodbuda za vse
člane naše skupine Grosuplje, ki si v celoti
zasluži to nagrado,« je naš pogovor ponosno zaključil nagrajenec Anton Rajh.
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Tonetovo sporočilo moškim
glede priključitve jutranji telovadbi "1000 gibov":
"Dragi upokojeni fantje! Premislite še enkrat in zberite pogum ter se
nam pridružite na jutranji telovadbi.
Vaše počutje se bo fantastično spremenilo: rama bo kar nehala boleti,
vožnja avta ritensko ne bo več noben problem, vrat ne bo nič več zategnjen, koleno se ne bo več oglašalo
in začuda, v mesecu ali dveh, se boste lahko priklonili do tal. Pretegnili
boste hrbtenico, noge in roke. Pridružite se nam, ne boste obžalovali."
Tone Rajh, že sedmo leto član
skupine Šole zdravja Grosuplje

Neda Galijaš

OZVVS Grosuplje – uspelo nam je

Protikoronski ukrepi, predvsem pa
skrb za varnost in zdravje naših članov,
nam je vseskozi preprečevala organizacijo rednega letnega zbora. Prav tako so
bile onemogočene nekatere druge aktivnosti našega Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje.
Še posebej smo se bali, da ne bomo
mogli dostojno obeležiti spomina na
dogodke izpred trideset let. Takrat smo
z orožjem v roki stopili na branik domovine. S trdno vojaško odločenostjo ter
razumom politike smo uresničili stoletne
sanje Slovencev po samostojnosti ter
hkrati dosegli, da človeških žrtev za dosego tega cilja ni bilo še več. Čeprav na
srečo človeških žrtev v naši osamosvoji-

tveni vojni ni bilo veliko, je, kot pravimo,
vsaka človeška žrtev ena preveč. Teh
naših soborcev, ki so na oltarju domovine darovali največ, kar lahko človek da,
to je svoje življenje, smo se še posebej
spomnili na svečanosti, ki smo jo v počastitev 30. obletnice slovenske osamosvojitve in osamosvojitvene vojne organizirali v mesecu juniju.
Izkoristili smo sproščanje protikoronskih ukrepov ter svečanost organizirali v
naravnost idiličnem okolju pred lovsko
kočo LD Grosuplje na Ilovi Gori. Svečanost so začeli pohodniki, ki so na okoli
10 km dolgo pot odšli že v jutranjih urah.
Pohodnike, med katerimi je bilo tudi nekaj gostov iz okoliških OZVVS, je pot pe-

ljala po gozdnih poteh okoli Ilove Gore,
od koder je čudovit razgled na celotno
Grosupeljsko kotlino ter njen naravni
biser Radensko polje. Korak jim je zastal
pri nekaterih spominskih obeležjih, kjer
so obudili spomin na dogodke iz polpretekle zgodovine. Po njihovi vrnitvi
na izhodišče pred lovsko kočo pa smo
nadaljevali s kulturnim programom.
Program smo začeli, kot se za takšno
slovesnost spodobi, s slovensko himno.
Nadaljevali pa sta ga mladi pevki Iva in
Maja Režek ter učenec OŠ Louisa Adamiča iz Grosupljega Liam Zrimec, ki je
predstavil svoja razmišljanja o domovini.
Vsi prisotni smo si bili enotni v prepričanju, da dokler najmlajši rod na tak način
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razmišlja o svoji domovini, se nam ni treba bati za njeno prihodnost. Predsednik
OZVVS Grosuplje Alojz Potočnik pa nas
je v svojem slavnostnem nagovoru kljub
vsemu spomnil na nekatera dejstva iz
relativno trde sedanjosti, o katerih prav
gotovo leta 1991 nismo sanjali in si jih
nismo želeli. Vendar nam za vse, kar smo
storili takrat, ni bilo nikoli žal. Saj nam
ostaja upanje, da, kot je zapisal pesnik,
»vremena Kranjcem bodo se zjasnila«.
Po končanem kulturnem programu

smo pričeli z rednim letnim zborom
OZVVS Grosuplje za leto 2021. Na zboru,
ki smo ga tudi tokrat začeli s svečanim
veteranskim dejanjem, smo sprejeli poročilo o delu in finančno poročilo OZVVS
Grosuplje za leto 2020 ter program dela
in finančni načrt za leto 2021. Podelili
smo tudi priznanja in zahvale za prizadevno delo in sodelovanje z OZVVS Grosuplje.
Na koncu je za dobro voljo poskrbel
naš soborec Ivan Zavržen, ki nam je za-

pel eno od pesmi iz svojega bogatega
repertoarja. V sproščeno druženje pa
nas je z nekaj čudovito odpetimi pesmimi popeljala pesnica in pevka Mirjana
Šernek.
Sledil je še odličen »veteranski golaž«
ter sproščeno druženje soborcev v vojni
in prijateljev v miru tja do poznih popoldanskih ur.
Franci Zorko

Tjaša in Nika državni prvakinji v odbojki na mivki
Tudi v letošnjem državnem prvenstvu
v odbojki na mivki mlade igralke ATK
Grosuplje niso ostale brez medalje. Naslova državnih prvakinj v kategoriji do 14
let sta se na Pogačarjevem trgu v Ljubljani veselili Nika Knep in Tjaša Celarc, ki sta
v velikem finalu z 2:1 v nizih premagali
Klaro Pirih in Nejo Ferdin, tretje mesto pa
je pripadlo Anji Činku in Anji Potočnik, ki
sta s 16:14 in 15:9 slavili nad Hano Bakan
in Manco Topolovec.

ŠPORT NAS ZDRUŽUJE.
Odbojkarsko društvo Flip flop
Grosuplje vabi deklice k vpisu v
odbojkarsko šolo 2021/2022.
Več informacij na 040 530 033
ali na e-naslov:
odbojka.grosuplje@gmail.com

Darko Pucelj

Od leve proti desni: Hana Bakan, Tjaša
Celarc, Nika Knep, Manca Topolovec.

ATK Grosuplje: Starejše deklice državne prvakinje
Zaradi znanih dejstev je na začetku
tekmovalne sezone 2020/2021 vse kazalo na to, da letošnjih državnih prvenstev
v mlajših kategorijah odbojkaric sploh
ne bo. Na veselje mladih športnic in trenerjev se je Odbojkarska zveza Slovenije
po sprostitvi ukrepov odločila, da v maju
in juniju izpelje tekmovanja v vseh kategorijah.
Čeprav so v marsikaterem od športnih
kolektivov nekako s strahom pričakovali,
koliko mladih se bo po šolanju na daljavo in večmesečni prepovedi vseh športnih aktivnosti sploh še želelo ponovno
vključiti v vadbo in redne treninge, so
dekleta iz Odbojkarskega društva Flip
flop iz Grosupljega z množično udeležbo
na treningih dokazale, kako pomembna
sta zanje šport in druženje s sovrstnicami. Državna prvenstva v mlajših kategorijah odbojkaric so prav gotovo najbolj

množična.
V mali odbojki so dekleta pokazala
svojo nadarjenost in med 48 ekipami
pod vodstvom trenerja Simona Krakarja
osvojile končno 8. mesto. Kadetinje so
pod vodstvom trenerja Roka Puclja med
61 ekipami osvojile končno 7. mesto, z
mladinkami pa je trener Matija Slobodnik med 36 ekipami z dekleti osvojil 17.
mesto.
Najvišja pričakovanja po osvojeni medalji na državnem prvenstvu so bila v kategoriji starejših deklic. Ta generacija nadarjenih odbojkaric, ki je že pred dvema
letoma osvojila naslov državnih prvakinj
v mali odbojki, je tudi letos na finalnem
turnirju v Športni dvorani Brinje dokazala, da so Grosupeljčanke najboljše med
61 ekipami v državi.
V polfinalu so gladko z 2:0 premagale
sovrstnice iz Formisa I in si tako priigra-

le možnost, da v finalu ponovijo uspeh
izpred dveh let. V drugi tekmi je bil Ankaran s 2:0 boljši od Nove KBM Branik I.
V tekmi za 3. mesto je Formis I z 2:1 premagal Novo KBM Branik in pred navijači
obeh ekip osvojil bronasto odličje.
Tekma za naslov državnih prvakinj
med ATK Grosuplje in Ankaranom je bil
prava poslastica. Že pred začetkom tekme se je vedelo, da sta ekipi izenačeni in
da bo končna odločitev o zmagovalkah
negotova do konca. Izkazalo se je, da
je bilo res tako. Povedle so Dolenjke, a
vztrajne Ankarančanke so uspele izenačiti.
O naslovu državnih prvakinj je tako
odločal peti, skrajšani niz. V njem so
igralke ATK Grosuplje dokazale in potrdile, da so najboljše v državi. Niz se je
zaključil na 15:8 za zmago Grosupeljčank
s 3:2. Na igrišču in na tribunah je zavla-

Šport
dalo vsesplošno veselje. Pod vodstvom
trenerjev Roka Puclja, Simona Krakarja
in Matije Slobodnika je pokal za osvojen naslov državnih prvakinj na slavnostni podelitvi visoko dvignila kapetanka
Maša Pucelj, ki je bila izbrana za najboljšo igralko finalnega turnirja. Pokale in
medalje najboljšim ekipam je podelila
članica slovenske članske odbojkarske
reprezentance Monika Potokar, ki je svojo uspešno odbojkarsko pot začela v Odbojkarskem društvu Flip flop.
Ni uspeha pri mladih športnicah in
športnikih, če za njimi ne bi stali starši in
jih s svojo prisotnostjo in glasnim navijanjem podpirali tudi s tribun. Tokratno
vzdušje na tribunah je bila dodatna motivacija mladim igralkam. Prikazale so res
odlične igro na zelo visokem nivoju, ki
se je ne bi sramovali niti v članski konkurenci. Če so v največjem delu tekme
pred leti dekleta s prsti odbijale žogo
preko mreže, dokler ni ta padla na tla, je
bilo tokrat povsem drugače. Močni servisi, neubranljivi udarci na mreži, igra v
polju za vsako žogo in veselje po vsaki
osvojeni točki.
Čestitke dekletom in trenerjem za
letošnje dosežene rezultate in osvojena
mesta v državnih prvenstvih v veh mlaj-
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ših kategorijah. Se pa vsi skupaj z vodstvom društva zavedajo, kako pomembna je podpora sponzorjev in donatorjev
pri njihovemu delu. Ti so jim ostali zvesti
tudi v času, ko je življenje zaradi koronavirusa potekalo izven vseh ustaljenih
okvirov: Avto Transporti Kastelec (generalni pokrovitelj), Omaplast, AM Inženiring, Občina Grosuplje ter ostali sponzorji in donatorji. Hvala vam, ker brez
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vas in vaše dolgoletne podpore našemu
ljubiteljskemu delu v društvu ne bi mogli finančno pokriti stroškov tekmovanj
in osvajati visoka mesta v državnih prvenstvih. Dekleta iz leta v leto z uspehi
dokazujejo, da je pred odbojkaricami iz
Grosupljega še lepa prihodnost.
za Odbojkarsko društvo Flip flop
Darko Pucelj

Zmaga na državnem konjeniškem prvenstvu v Lipici
22. avgusta 2021 se je v Lipici zaključilo 4-dnevno državno prvenstvo v preskakovanju ovir, kjer je natopilo več kot
170 jahačev in več kot 190 tekmovalnih
konj v različnih kategorijah. V kategoriji
mlajših mladincev je naslov državne prvakinje osvojila Klara Kolbezen, učenka
Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje na konju Giardento.
V okviru državnega prvenstva mlajših mladincev so bile v štirih dneh štiri
tekme. Na treh tekmah so bile ovire postavljene na višini 110 cm, v finalni tekmi pa na višini 115 cm. Vse štiri tekme je
Klara premagala izjemno uspešno, brez
podrte letvice in z samo eno kazensko
točko. Poleg posamične kategorije je
Klara osvojila naslov državne prvakinje
tudi v ekipni tekmi mlajših mladincev.
Ekipe so bile sestavljene iz treh tekmovalk.
Na državnem prvenstvu, ki ga je organizirala Kobilarna Lipica v sodelovanju s Konjeniško zvezo Slovenije, je bilo
organiziranih šest posamičnih različnih
kategorij tekmovanj v preskakovanju

ovir. Tekmovali so otroci, mlajši mladinci, mladinci, amaterji, mlajši člani U-25
in člani. Zanimivo je to, da je preskakovanje ovir eden redkih športov, kjer moški in ženske tekmujejo med seboj.
V veliko podporo Klari tako pri tre-

ningih kot pri oskrbi konja je trenerka
konjev Nina Jovović, s katero sodelujeta
že vrsto let.
Sandra Pišek
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Aktivne počitnice in novo šolsko leto Sankukai karate kluba
Grosuplje
Šolsko leto 2020/2021 smo v klubu
uspešno zaključili na že 43. letni karate
šoli v Umagu. Tu smo se družili s sankukai karateisti in aktivno preživeli teden.

Letovanja se je letos udeležilo okoli 200
članov in njihovih spremljevalcev iz vse
Slovenije.
V mesecu septembru bomo pričeli z

rednimi treningi karateja, ki smo jih že
vsi težko čakali. Tudi letos bo naš trener Mihael Borštnik. Za vse radovedne
otroke imamo v Karate klubu Grosuplje
v septembru odprta vrata in brezplačni obisk treninga. Pridružite se nam v
novi telovadnici OŠ Louisa Adamiča
na Tovarniški 14, vsak torek in četrtek,
od 17.00 do 18.00. V sklopu treningov
se otroci ne učijo le tehnik sankukai karateja, temveč se tudi družijo z vrstniki,
pridobivajo telesno kondicijo, razvijajo
vztrajnost, dobre delovne navade in krepijo samozavest. Otroci potrebujejo za
prvi obisk le udobna športna oblačila.
Za dodatne informacije pokličite na
041/513-350 (Mihael Borštnik).
Veliko zanimivega in aktualnega pa
najdete tudi na spletni strani www.sankukai.org.
Športni pozdrav,
Nadja Legiša

Po jutranjem treningu v morju

V Brinju dva odmevna prestopa in nova tribuna
Poletje je naokoli in šolska vrata so se
na široko odprla tudi v Športnem parku
Brinje. Že sredi julija so starejši otroci
začeli s treningi, ki se s polno paro in ob
upoštevanju zdravstvenih pogojev nadaljujejo tudi v jesenskem času. V svoje
vrste pa so, kot vsako leto, spet povabili najmlajše vse do letnika 2017, ki bi se
želeli športno udejstvovati v nogometu.
V počitniškem obdobju sta se zgodila
kar dva odmevna prestopa. Samo Matjaž, ki je v zimskem prestopnem roku

odšel v Spal, je že po pol leta tekmovanja
v italijanski ligi z dobrimi predstavami
opozoril nase, s čimer ga je v svoje vrste
vzel velikan Inter, kjer Samo že uspešno
nadaljuje svojo športno kariero. Poleti je
po tedenski preizkušnji konec maja mladinec Nik Trček navdušil vodstvo češkega prvoligaša MFK Karvina, kjer se bo tri
leta prebijal do članske ekipe.
Tudi slovenska reprezentanca se je
spet okrepila s fanti iz Brinja, vpoklic v
reprezentanco U17 sta prejela Vid Hojč

Očetje nogometašev in podporniki kluba so družno postavili
novo tribuno.

in Andraž Miklič.
Tisti, ki se vozite mimo stadiona, ste
verjetno že opazili novo športno infrastrukturo ob igrišču z umetno travo. Tribuna je že začela služiti namenu, saj jo
med tednom, predvsem pa ob vikendih
pridno polnijo starši mladih nogometašev in drugi obiskovalci treningov in
tekem. Več kot tristo otrok, ki trenirajo
v klubu, lahko zdaj s ponosom povabijo
sorodnike in prijatelje na ogled tekem.
Nova pridobitev je sad skupne akcije

Udeleženci poletnega tabora so teden aktivnega druženja
zaključili v Atlantisu.

Šport
kluba in staršev, ki so jo financirali ob pomoči nekaterih donatorjev, nekaj je primaknila tudi nogometna zveza. Odzvalo
se je kar 58 posameznikov in podjetij, ki
so skupaj prispevali 13 tisočakov. Vsi, ki
so prispevali, so ovekovečeni na zadnji
strani sedežev, ki sprejmejo 200 gledalcev. Objekt so pripeljali s Poljske, nekaj
staršev pa ga je lastnoročno postavilo v
rekordnih petih urah. »Nedvomno velika
pridobitev za klub,« se strinja predsednik kluba Andraž Zrnec, brez njegovega zagona bi obtičali na mrtvi točki. Gre
za prvi projekt po dolgem času, ki sledi
uspehom na športnem področju. Znano
je, da so se mladi 'fuzbalerji' v zadnjem
obdobju uspeli s trdim delom prebiti v
prvo mladinsko in kadetsko ligo, kjer že
nizajo zavidljive rezultate, visoke ambicije pa imajo tudi v 3. članski ligi.
Zaključek minulega šolskega leta pa
ni minil brez tradicionalnega poletnega
tabora pod vodstvom Boruta Kolariča
in ostalih trenerjev. Udeležilo se ga je
rekordnih 65 otrok. »Meseci izolacije,
prepovedi fizičnih stikov in prikovanosti
na stole in za računalnike se definitivno
zelo poznajo. Gibanje otrok je zelo opazno okornejše, manj spontano, manj
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Veselje prvoligašev kadetov ob zmagi nad Domžalami sredi septembra.

lahkotno. Veselita sicer velika želja in
zagnanost otrok za treninge in gibanje
na splošno, če pogledamo na športna
igrišča in parke. A se prepoved njihove
uporabe ne sme več ponoviti, ker bi to
pomenilo ogromno škodo za naše otro-

ke,« je Kolarič ošvrknil ukrep izolacije, ki
je nedvomno otrokom pustil le negativne posledice.
Barbara Pance

Skok v 20. sezono Športnega kluba Tial (T-studio)
Z letošnjim šolskim letom smo v
Športnem klubu Tial vstopili v 20. sezono plesnega kluba T-STUDIO Grosuplje!
Za nami je nekoliko drugačna, a nič manj
uspešna 19. sezona, ki smo jo izredno
uspešno zaključili tako na področju cheer plesa kot modernih plesnih tekmovalnih zvrsti, kamor prištevamo hip-hop in
breakdance.
Ta mesec se je naša hiphop in breakdance ekipa mudila na Poljskem na
evropskem prvenstvu v modernih tekmovalnih plesih in domov prinesla kar 4
odličja:
1. mesto v kategoriji mlajših mladink in
naziv evropske prvakinje pripada Leili
Zemljič Novak;
2. mesto v kategoriji mlajših mladincev
in naziv evropskega podprvaka pripada Matiji Prepeluhu;
2. mesto v kategoriji breakdance skupin
mladinci pripada naši Funky Rokerz 1
(Mark Kneisel, Filip Janežič, Matija
Prepeluh, Han Verbič);
3. mesto v kategoriji breakdance skupin
mladinci pripada naši Funky Rokerz 2
(Leila Zemljič Novak, Tajda Godec, Ož-

Mladinska cheer plesna skupina na DP CZS 2021. (Foto: CZS)

bej Meža, Trini Osolin Manevski, Ruben Harley, Keira Harley in Jon Ličen).
Junija in julija 2021 smo se udeležili
obeh državnih prvenstev Cheerleading
(CZS) in Plesne zveze Slovenije (PZS),
naša break trenerja Samo in Luka pa sta

sodelovala tudi na WDSF evropskem
prvenstvu v breaking-u v Sočiju (Rusija,
Luka kot tekmovalec, Samo pa kot sodnik).
Mladinska cheerdance skupina TIAL
je na DP CZS dosegla odlično 3. mesto. In
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Mladinski breakdance ekipi Funky Rockerz 1 in 2 na EP Poljska2021. (Foto: Anja Peteh)

kar šest deklet naše mladinske skupine
se je tudi uspešno prebilo v slovensko
mladinsko oz. člansko reprezentanco,
ki bosta zastopali slovenske barve v cheer plesu na svetovnem prvenstvu 2022.
Vse čestitke Alji Bučar, Nastji Zupančič,
Lari Spreizer, Katji Butara, Emi Kocman in
Kaji Šircelj!
Naši breakerji pa so junija 2021 skupaj
poželi na DP PZS skupno kar 4 odlična
prva mesta, 5 srebrnih pokalov, 4 bronaste medalje in še več finalnih uvrstitev na 4. ali 5. mesto.

Pred 19. leti so se v tem času v plesni
dvorani Brinje odvijali prvi treningi takrat imenovanega Plesnega studia Tina.
Trenirali sta dve majhni showdance skupini, ki sta nabirali znanje izključno pod
mojim vodstvom. Vseh skupaj nas je bilo
konec leta okoli 20 deklet. A želja po poučevanju in dobrem delu nas ni ustavila
in v nekaj letih je zanimanje za skupine
prerastlo moje zmožnosti in podmladek
je prevzel svoje skupine in kvalitetno
nadaljeval delo. Kmalu je zanimanje za
različne plesne zrastlo do te mere, da

Šport
smo v svoj krog povabili specialiste za
cheer ples, breakdance, balet in hip-hop,
na čemer gradimo tudi prihodnje delovanje. Danes združujemo skoraj 200 članov in se udeležujemo vrhunskih tekmovanj, nastopamo na tekmah ter še naprej
uspešno pripravljamo osnovnošolce na
šolski plesni festival in valeto.
Vse, ki bi se nam želeli pridružiti, vabimo, da se oglasijo na poskusni vadbi
na treningu želene vadbene skupine
(urniki so objavljeni na www.t-studio.
si). Za šolsko leto 2021/2022 smo razpisali večji nabor vadbenih skupin, vse
od FITBABY 1-3 (do 1 leta – rokovanje z
dojenčkom), MINI DANCE & FIT (3-6 let),
MINI BALERINA (3-6 let), BALET 1 (6-10
let), HIP-HOP 1 (6-10 let), HIP-HOP 2 (od
11 let naprej), BREAKDANCE 1 (od 6 let
naprej), BREAKDANCE 2 (od 10 let naprej), MINI CHEER, JAZZ in HIP-HOP (5-7
let), OTROŠKA CHEER, JAZZ in HIP-HOP
(8-125 let) do MLADINSKA CHEER, JAZZ
in HIP-HOP (12-15 let).
Vse odrasle pa vabimo na vadbi FIT &
DANCE ali LATINO FIT, ki potekata v novi
ŠD Louisa Adamiča.
mag. Tina Bedenik Schmautz,
predsednica Športnega kluba Tial

Vadba ritmične in estetske gimnastike
Klub za ritmično gimnastiko Špica izvaja rekreativni in tekmovalni program
na osnovnih in srednjih šolah v različnih občinah. Mlad kolektiv z veseljem
do dela z otroki in s športnim ter igrivim
pristopom popestri vsebino šolskih interesnih dejavnosti. Vadba ritmične gimnastike je osnovana rekreativno, 1-x
tedensko, ali tekmovalno, 2-x tedensko
po uro in pol. Vsako leto pripravimo tri

nastope za starše in šolo, s čimer otroke učimo nastopanja, organizacije in
osebne urejenosti. Zaradi vrste športa
pri vadbi uporabljamo rekvizite, kot so
kolebnica, obroč, žoga, kiji in trakovi, ki
vadbo popestrijo, predvsem pa vzpodbujajo motorični razvoj, spretnost in
ustvarjalnost ali pa so dober pripomoček
pri gibalnih in socialnih igrah.

Poleg ritmične gimnastike poučujemo tudi estetiko, šport, ki razvija gracioznost in bi ga lahko opredelili kot plesna
gimnastika oziroma gimnastika, ki se
jo pleše. Seveda na glasbo in v skupini.
Nova gimnastična disciplina je zelo navdušila dekleta.
Cilj Kluba za ritmično gimnastiko Špica je otrokom približati šport, jih mno-

Šport

GROSUPELJSKI ODMEVI |

Avgust – september 2021

Programi: predšolski, začetni, nadaljevalni, tekmovalni.
K vpisu vabimo vse, ki bi se želele
spoznati z dekliškim športom, ki – ravno
zato, ker ga vadi le nežnejši spol – spodbuja razvoj elegance, lepega gibanja in
ritmične ubranosti.
Več informacij: www.klubspica.si

žično povabiti v gibanje, upoštevajoč
otrokove potrebe po igri in druženju, ob
tem pa omogočiti tistim, ki si želijo več,
tudi sodelovanje na tekmovanjih. Vadba
je namenjena dekletom vseh razredov
osnovne šole z ali brez predznanja, saj
ponujamo raznolike programe.
Lokacija vadbe: OŠ Brinje, OŠ Louisa
Adamiča, telovadnica PIL Brezje pri Grosupljem.

Klub za ritmično gimnastiko Špica

Pričetek športnih vadb v ŠD Grosuplje
Redna telesna vadba in zdrav način
življenja izboljšujeta kvaliteto življenja,
ohranjata telo in um v dobri telesni pripravljenosti, da se lahko uspešno spopadamo z obremenitvami v vse hitrejšem
življenjskem ritmu. Raziskave kažejo, da
posamezniki z visoko stopnje telesne
pripravljenosti lažje prenašajo stresne
okoliščine, kot je trenutna zdravstvena
situacija, imajo boljši imunski sistem in
veliko bolje prenašajo okužbe z virusom
covid-19, če do nje pride.
V Športnem društvu Grosuplje smo
tudi v novi sezoni pripravili številne vadbe, ki se jih lahko udeležijo otroci, odrasli
in starostniki. Pestrost ponudbe, različni
trenerji in kineziologi ter kvalitetna vadba so značilnost društva, ki že več let

skrbi za občane in občanke Grosupljega
in okolice. Poskrbljeno je tudi za športno rekreacijo, saj v okviru društva lahko
igrate odbojko, košarko, badminton in
ostale športe, seznam si lahko pogledate
na spletni strani društva.
Poskrbljeno je za zdravstveno varnost
vseh udeležencev z rednim zračenjem in
razkuževanjem prostorov in pripomočkov, s čimer lahko vsi udeleženci nemoteno zdravo in varno vadijo. Cenovno so
vadbe dostopne vsakomur in primerne
za vse starostne skupine.

Vljudno vas vabimo, da se udeležite in preverite posamezno vadbo,
se vpišete v društvo in pridružite številnim članom in članicam ter vadite
pod vodstvom kineziologov, trenerjev in strokovnih športnih delavcev.
Z vadbami začnemo s ponedeljkom,
13. 9. 2021, več informacij glede urnika pa lahko pridobite preko maila
info@sportno-drustvo-grosuplje.si,
preko spletne strani in posameznih
trenerjev in vaditeljev.
Bodite redno telesno aktivni in naj bo
zdrav življenjski slog vaše vodilo!
Se vidimo na vadbah ter prijeten
športni pozdrav!
Nal Dobnikar, kineziolog

16. European Kids Athletics Games Brno Češka
1. dan: Nejc Adam prvak v suvanju
krogle, Mark Svetec, Nik Miklič, Pia Vesel v finalu A na 60m
Nedelja, 4. 9. 2021, ura 7.00 – pogled
na stadion za OŠ Brinje in pred vhodom
zbranih 31 atletov AK Špela, živahnih,
polnih pričakovanj, ki se odpravljajo z
avtobusom v Brno, da izkusijo izziv velikega tekmovanja. Zaradi covid-19 je žal
nekaj držav ostalo doma, a klub temu je
bilo prisotnih 17 držav in 1300 atletov in
atletinj. Izid tekmovanja je bil uspešen v
vseh pogledih – tako rezultatsko kot tudi
družabno!
Nekaj tavanja po namestitvi, sporazumevanja v češčini in nato pot na stadion, kjer smo opravili kratek trening in
si ogledali tekmovališče. Z nami na pot
je odšel tudi avtodom, kjer sta zakonca
Miklič poskrbela za prehrano atletov,
osvežilne napitke na stadionu in dobro
voljo. Nato je sledila večerja in počitek
ter priprava na 1. tekmovalni dan.

Že prvi dan iger so za odlične
predstave poskrbeli atleti in atletinje iz
AK Špela.
V suvanju krogle (4 kg), je Nejc Adam
nastopil odlično, sunki so bili daljši iz serije v serijo. Njegov najdaljši sunek je meril 14,75 m (OR). S tem dosežkom smo se
skupaj z Nejcem veselili 1. mesta in led je
bil prebit. Sledili so nastopi na 60 m, kjer
so si Mark Svetec, Nik Miklič in Pia Vesel
priborili A FINALE.
V tekih na 60 m smo imeli štiri atletinje. V konkurenci pionirke, letnik 2010,
so nastopile: Pia Vesel – 5. mesto- 8,85
s, Nadja Mostar 10,27 s, Urška Zupančič
9,75 s, Lina Žlindra 9,41 s, Ana Čarman
10,10 s in Lori Marinčič 9,81 s. V konkurencah od letnika 2009 do letnika 2006
na 60 m je najboljši tek uspel Marku Svetcu, letnik 2007, ki je s časom 7.70 s le za
las zgrešil stopničke in osvojil 4. mesto.
Prav tako je uspel odličen tek Niku Mikliču, letnik 2009, ki je osvojil 5. mesto s ča-

som 8,99 s. Ostali atleti in atletinje: Lara
Macedoni 9,37 s, Larisa Založnik 9,35 s,
Nuša Strnad 9,13 s, Emma Hamberger
Kapš 9,51 s, Tim Krstič 9,03 s, Luka Potokar 8,50 s, Zoja Taškar 9,15 s, Soča Kastelic 9,35 s, Sara Sarhatlič 9,99 s, Lana
Zidar 8,83 s, Gal Sagmeister 8,09 s in B finale, Ema Slabe 9,98 s, Maruša Jurjevčič
8,93 s, Neža Ferfolja 11. mesto z 8,27 s in
B finale, Nejc Sagmeister 8,67 s, Domen
Kastaneto 9,10 s, Sofija Pavlin 9,57 s, Pia
Lebar 8,58 s, Neli Ana Zorman 8,49 s.
Sledili so skoki v daljino, kjer smo nestrpno pričakovali skoke naše najmlajše
atletinje Pie Vesel ter najstarejše Neli
Ane Zorman. Neli Ana se je žal rahlo poškodovala, a je vseeno nastopila odlično
in osvojila s skokom 5,13 m 11. mesto.
Pia Vesel pa se ni pustila zmotiti in je že
v kvalifikacijah pokazala, da meri zelo visoko. Uvrstila se je v A finale, ki je bil na
sporedu naslednji dan. Nik Miklič je svoj
nastop končal v finalu A in s skokom,
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Ekipa AK ŠPELA

dolgim 4,60 m, osvojil 5. mesto. Ostali,
atleti in atletinje, ki so nastopili v skoku
v daljino, so bili: Nuša Strnad, ki se ji je
skok v finalu A ponesrečil in je na koncu
osvojila 8. mesto, Sofija Pavlin – 4,31 m,
Nejc Sagmeister – 4,38 m, Lana Zidar –
4,78 m, Soča Kastelic – 4,05 m, Luka Potokar – 4,84 m, Emma Hamberger Kapš
– 3,35 m, Larisa Založnik – 3,93 m, Lara
Macedoni – 3,52 m, Lori Marinčič – 3,85
m, Lina Žlindra – 3,80 m in Ana Čarman
– 3,52 m.
Na sporedu je bila za AK Špela neznanka – skok v višino. Imeli smo predstavnico v letniku 2010 Lino Žlindra, ki
je kot za šalo preskakovala višine in se
ustavila na višini 1 m 26 cm. Ker so letvico dvigovali za 5 cm je Lini za las zmanjkalo za višino 1 m 31 cm in se je tako na
koncu veselila 7. mesta. V Grosupljem te
discipline sploh ne moremo trenirati, saj
nimamo ne dvorane in ne blazin za skok
v višino, zato smo z Lino odhajali na tre-

Dobitniki medalj

ninge v Novo mesto in Sodražico.
Sredi vročega dneva ob 14.00, pri 28
stopinjah, je imela nastop naša najboljša
atletinja na dolge proge Hana Mohar.
Kljub nekako ponesrečeni sezoni se je
odločno podala na atletsko pot, dolgo
1500 m, in odtekla dober tek. V ciljnem
šprintu ji je le za las zmanjkalo moči in
na koncu je osvojila 5. mesto s časom
5.07,82.
Ko se je mrak spuščal nad stadion
Sports area VUT Brno, smo s ponosom
ponesli na otvoritveno slovesnost znak
Atletskega kluba Špela in razprli slovensko zastavo. Bilo je prečudovito, saj je ob
zaključku otvoritvene slovesnosti sledil
še ognjemet, prava paša za oči. Pot nas
je vodila k počitku in misli k naslednjemu
tekmovalnemu dnevu.
2. dan: Pia Vesel zlata v skoku v daljino, bronasta mešana štafeta 4x300 m
in Luka Potokar na 800 m
Drugi dan 16. evropskih otroških

Luka Potokar, 800 m, 3. mesto

atletskih iger v Brnu nas je pričakala jutranja megla in kmalu se je pokazalo
sonce. Klub napovedi, da bo vroče, smo
se že pred odhodom na zajtrk odločili,
da nam današnjega dne nič ne pokvari.
Drugi dan tekmovanja smo imeli manj
nastopajočih, a zaradi tega nismo bili nič
manj uspešni.
Člani AK Špela so se preizkusili v tekih na 150, 300 in 800 metrov ter v štafetnem teku 4x60 m in v finalu v metu
žogice, kopja, skoku v daljino.
Vsi atleti in spremstvo AK Špela smo
odšli na tribune in bučno spremljali finale v skoku v daljino za letnik 2010 z
našo mlado skakalko Pio Vesel, ki je že
v prvem skoku napovedala boj za zlato
medaljo. Vodila je od prve serije in v šesti seriji odskočila do rekordne znamke
4,78 m, kar je pomenilo naslov evropske
zmagovalke. Njen rezultat je v letniku
2010 zapisan kot najboljši in za to je prejela tudi plaketo za najboljši rezultat iger.
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Hana Mohar, 1500 m, 5. mesto

Lina Žlindra

Nejc Adam, 1. mesto, suvanje krogle

Pia je tudi postavila rekord stadiona in
bo njeno ime zapisano na stadionu v
Brnu. Proglašena sta bila tudi najboljša
trenerja Pie, in sicer Klemen in Špela, ki
jo skupaj vodita po pravi poti. Pia pa se
je bolj malo veselila svojega dosežka, saj
je bila tudi favoritinja v teku na 600 m.
Štartala je v zadnji, najboljši skupini in
po 100 m tekla za vodilno tekačico. Za
njo je tekla poljska tekačica, ki je zgubila ravnotežje in odrinila Pio, ki je padla
tako močno, da so jo z reševalnim vozilom odpeljali v bolnico. Vse se je končalo srečno, po dveh urah je Pia prišla na
stadion, kjer smo jo nagradili z bučnim
aplavzom. Pia se že pripravlja na zadnje
tekmovanje, kjer bo poizkusila skočiti
še dlje.
Dan se je komaj začel, že je sledil tek
na 800 m za letnik 2008. Luka Potokar
je tekel v zadnji, boljši skupini in si s hudim bojem pritekel bronasto medaljo
s časom 2.14,35. Na 800 m so nastopili
še: Nik Miklič, 11. mesto, 2.34,21, Rožle
Konc 2.45,04, Tim Krstič 2.40,70, Sara

Sarhatlič 2.58,76 in Lana Zidar 2.43,53.
Veselje se še ni poleglo, ko so napovedali boj za odličje v mešani štafeti 4x300
m v postavi: Nejc Adam, Pia Lebar, Gal
Sagmeister in Neža Ferfolja. Štartali so v
drugi od 5 skupin. V cilj so pritekli prvi s
časom 2.47,85 in skupaj objeti so čakali
v cilju še na ostale 3 skupine. Pogled na
semafor je povedal, da so člani AK Špela
v omenjeni postavi osvojili med 17 državami 3. mesto. Veselje je bilo popolno.
Imeli smo še štafeto 4x60 m. Fantje: Nik
Miklič, Valter Macedoni, Rožle Konc in
Tim Krstič so osvojili 9. mesto. Dekleta
na 4x60 m v postavi Soča Kastelic, Lara
Macedoni, Emma Hamberger Kapš in
Lina Žlindra so osvojile 28. mesto. Tudi
trenerji štafet smo bili veseli, saj je trud,
ki ga vlagamo v atlete, poplačan.
Sledil je finalni tek na 100 m z ovirami
z Nežo Ferfolja. Neža je nastopila odlično, saj na domačem stadionu v Grosupljem niti enkrat ne more odteči celotne
postavitve, ker je ravnina dolga le 60 m.
Vendar osvojila 5. mesto s časom 15.38.

V finale meta kopja se je uvrstil Nejc
Adam in kljub OR 51,24 m osvojil na
koncu še vedno odlično 5. mesto. V
metu kopja so nastopili še: Valter Macedoni 27,46 m, Zoja Taškar 26,71 m in
Vall Hamberger Kapš 26,27 m. V metu
žogice je bila najuspešnejša Lori Marinčič, in sicer se je uvrstila v A-finale
in z metom 33,47 m osvojila 7. mesto.
Nastopili so še: Larisa Založnik 19,66
m, Lara Macedoni 25,57 m, Nik Miklič
44,60 m, Pia Vesel 28,17 m, Lina Žlindra
24,90 m in Ana Čarman 16,36 m.
Sledili so teki na 150 m, kjer se je Luka
Potokar uvrstil v A finale in osvojil 7.
mesto s časom 19,58 s. Nastopili so še:
Lana Zidar 21,29 s, Sara Sarhatlič 24,11
s, Soča Kastelic 22,91 m, Zoja Taškar
22,28 s, Rožle Konc 24,56 s, Valter Macedoni 20,92 s in Tim Krstič 21,90 s.
V tekih na 300 m so nastopili: Neli
Ana Zorman 46,99 s, Pia Lebar 43,85 s,
Sofija Pavlin 50,83 s, Domen Kastaneto
47,67 s, Nejc Adam 39,72 s, Hana Mohar 44,54 s, Neža Ferfolja 43,72 s, Ma-

Pia Vesel

Pia Vesel ter trenerja Klemen in Špela
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Neža Ferfolja, 100 m z ovirami, 5.mesto

Štafeta 4 x 300m, 3.mesto, Adam, Ferfolja, Lebar, Sagmaeister

Štafeta 4 x 60 m, Macedoni, Konc, Miklič, Krstič

ruša Jurjevčič 48,56 s, Gal Sagmeister
40,15 s, Mark Svetec - 39,52 s (8. mesto)
in Nejc Sagmeister 48,34 s.
V tekih na 600 m so nastopile: Lori
Marinčič 2.03,27, Nadja Mostar 1.59,30,
Urška Zupančič 2.04,90, Lina Žlindra
2.02,60 in Ana Čarman 2.08,94.
Vsem atletom in atletinjam še enkrat

Šport / Razpisi in splošne objave

Štafeta 4 x 60m, Žlindra, Hamberger Kapš, Macedoni, Kastelic

iskreno čestitamo! Štiridnevno druženje
polno smeha, dobre volje, nasmejanih
obrazov, navijanja, petja… je minilo hitro. Rezultati in številke so vzpodbudni,
a to ni vse in edino, kar šteje, in niti ni
najbolj pomembno. Pomembno je to,
da so se otroci imeli ‚fajn‘, da so v svojih
nastopih uživali in nabirali nove izkušnje.

Za konec lahko rečemo le še to, da so res
pravi ponos AK Špela od glave do pete!
Nanje smo lahko ponosni in prepričani
smo, da že sedaj vsi skupaj komaj čakamo na nove skupne dogodivščine.
Pripravila: Tamara Dizdarevič

Varna pot v šolo
V sredo, 1. septembra 2021, se je
začelo novo šolsko leto. Zagotavljanje
varnosti otrok je v prvih septembrskih
dneh ena najpomembnejših nalog policije.
Na cestah bomo veliko pogosteje
kot med počitnicami srečevali otroke,
med njimi se jih bo mnogo podalo v
šolo prvič. Skrb za tiste, ki prvič stopajo
na šolske poti in ne poznajo nevarnosti,
s katerimi se lahko srečajo na šolski poti
in v vsakdanjem prometu, je izredno pomembna. Ob tem pa seveda ne smemo
pozabiti na učence, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole in so še razigrani.
Otroci so kot prometni udeleženci ne-

predvidljivi, prometne predpise pogosto
spregledajo ali pa si jih razlagajo po svoje (predvsem prometne znake, ki obveščajo o varni hoji). Poleg tega ne zmorejo
pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti
bližajočega se vozila. Zato moramo za
njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu.
Otroci in mladoletniki spadajo v t.i.
skupino šibkejših prometnih udeležencev, saj se zelo redko pojavljajo kot povzročitelji prometnih nesreč. Vozniki moramo nanje še posebej paziti!
Za večjo varnost otrok vam policisti
svetujemo.

Starši!
• Te in prihodnje dni čim več časa namenite prometno-varnostni vzgoji
otrok!
• Preverite, kaj vaši otroci znajo in
zmorejo, ne le na šolski poti, ampak
tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu.
• Pri tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom!
• Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi oziroma
jih prevažajte zavarovane v ustreznih
sedežih.

Razpisi in splošne objave / Spomini in zahvale
• Poskrbite, da bodo otroci v avto vstopali in iz avta izstopali na tisti strani,
ki je obrnjena stran od drugih vozil
in prometa. Nevarno je tudi vsako
prerivanje otrok ob avtu! Mlajšega
otroka starši iz vozila vzemite sami.
• Tudi sami se vedno pripnite!
Vozniki!
• Kot udeleženci v prometu bodite na
otroke in njihovo nepredvidljivost
še posebej pozorni!
• Temu prilagodite tudi način svoje
vožnje.
• Še posebej bodite pozorni v bližini
vrtcev in šol ter krajev, kjer se morda
otroci igrajo (npr. na ulicah, na parkiriščih ...).
• Pešcem odstopite prednost, da bodo
lahko varno prečkali cesto.
• Parkirati morate pravilno, saj z nepravilno ustavitvijo ali parkiranjem lahko
ne samo ovirate, temveč otroke in
druge pešce tudi ogrožate.
• Izogibajte se uporabi mobilnega telefona med vožnjo, ki nevarno preusmerja pozornost s ceste in dogajanja
v prometu.

Spomini
in zahvale
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Zagotavljanje varnosti otrok je v
prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog policije. V skladu z
usmeritvami na področju zagotavljanja
varnosti cestnega prometa smo policisti
ob začetku šolskega leta izvedli ustaljene aktivnosti. S stalno navzočnostjo ob
šolah in šolskih poteh smo prispevali k
umirjanju prometa.
Policijsko preventivno in represivno
delo je usmerjeno predvsem v reševanje
problematike otrok in mladoletnikov
kot potnikov ter v nadzor nad upoštevanjem prometnih predpisov voznikov
na območjih, kjer se otroci najpogosteje
zadržujejo oz. v okolici šol.
Bojan Petek,
komandir Policijske postaje Grosuplje

... Ujet v naših srcih z najlepšimi spomini
boš vsak naš korak spremljal v tišini ...

ZAHVALA

V 91. letu starosti nas je zapustil

JOŽE TRONTELJ

(1930–2021) iz Grosupljega.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje ter ga pospremili
na njegovi zadnji poti k večnemu počitku.
Žena Marija, hči Vera z družino in sin Igor z družino

ZAHVALA
Ob izgubi našega dragega moža, očeta,
dedka in brata

JOŽETA ZUPANČIČA
(31. 8. 1952–19. 7. 2021)
s Spodnje Slivnice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za
izrečena sožalja, za darovane sveče, cvetje in hvala vsem, ki ste ga pospremili na
zadnji poti.
Hvala tudi patronažni službi ZD Grosuplje, hvala g. Adamiču za skrbno pripravljen
pogreb.
Žalujoči domači
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Naj ne minevajo ure v temi, prižgi jim svetilko ljubezni,
dobrote, veselja. (R. Tagore)

Od nas se je poslovila draga mama in babica

JOŽEFA JANŠA

(1930–2021) s Plešivice.
Ob njenem odhodu se za dolgoletno zdravstveno in
dnevno oskrbo iskreno zahvaljujemo zdravstvenim
delavcem Zdravstvenega doma Grosuplje, negovalkam
Mariji, Mileni, Marjetki, Luciji, Gordani, Marini in s. Katarini
ter vsem ekipam, ki ste prišle v pomoč ob izteku njenega življenja.
Iskrena zahvala gospodu župniku Andreju Šinku za duhovno oskrbo in poslovilno
mašo; vaščanom, sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste se poslovili od nje, pa
za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in mašne namene.
Toplo se zahvaljujemo vsem, ki ste jo kdaj prijazno obiskali in ji s tem polepšali
dneve njenega življenja.
Vsi njeni

Zdaj bivaš vrh višave jasne, kjer ni mraku, kjer ni noči.
Tam sonce sreče ti ne ugasne, resnice sonce ne stemni.
(S. Gregorčič)

ZAHVALA

Spomini in zahvale

Ni te več na vrtu ne v hiši, nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar, v naših srcih je ne bo nikdar.

V 92. letu se je od nas poslovila draga žena,
mama, babica

MARIJA TRUNKELJ
(18. 8. 1929–7. 7. 2021)
z Lobčka.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darove za cerkev,
za svete maše, cvetje in sveče. Hvala župniku Andreju Šinku in duhovniku Francu
Trunklju za lepo opravljen pogrebni obred, pevskemu zboru Samorastnik in
trobentaču za odigrano Tišino.
Hvala tudi patronažni službi ZD Grosuplje in negovalnemu osebju Doma starejših
občanov Grosuplje za pomoč na domu med hudo boleznijo.
Mama, hvala ti za vse in počivaj v miru!
Žalujoči vsi njeni

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je.

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj se je od nas poslovil

V 78. letu starosti nas je za vedno zapustil
naš mož, oče in dedek

MARKO KASTELIC

RADOVAN JOVIŠIĆ

(1990–2021)
iz Petrušnje vasi, Šentvid pri Stični
Ob boleči izgubi se neizmerno žalostni zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem
in znancem za izrečene besede tolažbe, darovane sveče in cvetje, svete maše in
darove za cerkev. Hvala gospodu župniku za opravljeni obred, hvala tudi pogrebni
službi Perpar, pevcem ter gasilcem iz PGD Šmarje - Sap. Zahvaljujemo se vsem, ki
ste ga imeli radi in ga v velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti ter nam v
teh težkih trenutkih stali ob strani.
Vsi njegovi

V 89. letu starosti nas je zapustila naša draga
mama, žena in babica

FRANČIŠKA TEKAVČIČ,
roj. NUČIČ
(24. 10. 1932–15. 6. 2021)
iz Grosupljega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem, ki ste nam izrekli sožalje, prinesli cvetje
in sveče, darovali za svete maše ter jo pospremili k večnemu počitku.
Posebna zahvala tudi g. župniku Martinu Golobu za poslovilne besede in opravljen
obred.
Vsa toplina tvojega srca in vsa tvoja ljubezen ostajata za vedno z nami.
Žalujoči vsi njeni

(1942–2021)

iz Ponove vasi pri Grosupljem, zadnja leta
stanujoč na Doljnem Vrhu pri Primskovem.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za
darovano cvetje in sveče. Hvala župniku g. Golobu za opravljen pogrebni obred, g.
Petru Mačku za poslovilni govor in šoferjem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji
poti.
Žalujoči vsi njegovi

Delo, ljubezen, trpljenje
bilo je življenje tvoje.
Ostali so le sledovi tvojih pridnih rok,
katere cenil bo še pozni rod.
Nam pa ostajajo praznina, bolečina
in spomini.

ZAHVALA
V 94. letu se je od nas
poslovil naš atek, deda,
Anclov ata

STANISLAV DEŽMAN
(27. 4. 1928–11. 8. 2021).

ZAHVALA
Ob boleči izgubi nas je zapustila hčerka,
žena, mami in babi

ZDENKA DREMELJ

(8. 5. 1958–3. 8. 2021)
iz Male vasi pri Grosupljem.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, sodelavcem, prijateljem
za darovano cvetje, sveče in darovane maše. Hvala prijateljici Olgi za nesebično
pomoč. Hvala tudi ZD in Onkološkemu inštitutu za lajšanje bolečin ter
pogrebnemu zavodu, pevcem in trobentaču in še posebno duhovniku za
poslovilni obred.
Žalujoči vsi njeni

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, lepe besede in misli, darovano cvetje,
sveče, svete maše in darove za cerkev.
Zahvala patronažni službi ZD Grosuplje Maji Jaketič in Jani Žitnik
za pomoč pri oskrbi našega deda. Hvala g. Adamiču za organizacijo
pogreba, pevcem za lepo odpete pesmi, trobentaču za lepo odigrano
Tišino.
Posebna zahvala g. župniku Martinu Golobu za vse obiske na
domu, za njegov zadnji obisk na kliniki in maziljenje, za sveto mašo,
spodbujajoče besede in spremstvo na dedovi zadnji poti.
Zahvala vsem sosedom za kakršno koli pomoč, še posebej Marjanu
Boštjančiču za zadnje besede v slovo. Zahvala tudi PGD Grosuplje,
vsem njihovim članom, ki ste ga tako lepo in častno pospremili na
njegov večni kraj, kjer bo počival v miru.
Hvala tudi Iztoku Vrhovcu za čutne poslovilne besede.
Hvala vam vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot večnega
počitka.
Deda, hvala ti za vse.
Počivaj v miru.
Žalujoči vsi njegovi!

Spomini in zahvale
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Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman ga išče,
ni več njegovega smehljaja,
le delo njegovih rok ostaja.

ZAHVALA
V 69. letu je svoje
najdražje zapustil dragi
mož, oče in dedi
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Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA
Gospodar življenja je v
85. letu k sebi poklical našo
drago mamo, staro mamo,
prababico, taščo, sestro in teto

ANGELO JAVORNIK

DUŠAN HOČEVAR

(11. 5. 1937–13. 7. 2021),
rojeno Ulčar, po domače Plešetovo mamo iz Žalne.

(1953–2021).

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom,
vaščanom Tlak, prijateljem in znancem za izrečene besede
sožalja, darovane sveče in svete maše. Hvala župniku
dr. Bojanu Korošaku za lepo opravljen poslovilni obred.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili na njegovi
zadnji poti. Predvsem pa hvala vsem, ki ste mu darovali svoj
čas, mu s tem bogatili življenje in ga boste ohranili v lepem
spominu.
Žalujoči: žena Stanka, sinova Dušan in Miha ter hči Vesna
z družinami.

Ob boleči izgubi mame izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom,
prijateljem, znancem in sosedom za izrečena sožalja, besede tolažbe,
cvetje, sveče ter darove za svete maše in za cerkev.
Iskrena hvala domačemu župniku Andreju Šinku za vse obiske mame
v času njene bolezni in maminemu nečaku dr. Andreju Sajetu za
lepo opravljen pogrebni obred, pevcem moškega pevskega zbora
Samorastnik za petje, ge. Veroniki za zaigrani pesmi na citre. Hvala
tudi zdravstvenemu osebju ZD Grosuplje, UKC Ljubljana in bolnice
dr. Petra Držaja v Ljubljani za vso skrb in nego v zadnjem obdobju
njenega življenja. Prav tako hvala vnuku Tadeju in mamini birmanki
Marici Kovačič za prebrana poslovilna govora.
Mama, počivaj v miru in hvala ti za vse!
… ujeta v naših srcih z najlepšimi spomini
boš vsak naš korak spremljala v tišini …

Žalujoči vsi njeni

Nasvidenje, draga mami,
do takrat, ko se v
nebeški domovini
zopet snidemo.

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

ZAHVALA

ZAHVALA
V 88. letu starosti
se je od nas poslovil

V 102. letu je prenehalo
biti ljubeče srce naše
drage mame, babice,
prababice, praprababice,
tete in tašče

FRANČIŠKE ZABUKOVEC

ALOJZ ZUPANČIČ

(1919–2021)

iz Male Loke, zadnja leta živela v Dobju pri Grosupljem.

(19. 7. 1934–22. 7. 2021)
iz Grosupljega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja ter darove za sveče, cerkev in
svete maše.
Hvala g. župniku Martinu Golobu, pevcem in citrarki za lep
poslovilni obred, g. Adamiču za organizacijo in izvedbo
pogreba ter praporščaku Obrtne zbornice Grosuplje.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, svete maše in
darove za cerkev.
Posebna zahvala gre DSO Center, enota Poljane, za vso skrb, pomoč in
podporo v času njene bolezni in bivanja v njihovi enoti.
Hvala ZD Grosuplje, dr. Mateji Kokalj Kokot in patronažni službi.
Hvala tudi g. Adamiču za organizacijo pogreba.
Zahvaljujemo se župniku g. Martinu Golobu za obiske v DSO Poljane,
vzpodbudne besede in lepo opravljeno pogrebno slovesnost.
Hvala tudi g. župniku Andreju Šinku iz Žalne za somaševanje pri
pogrebni maši, pevcem iz Žalne za zapete pesmi v slovo in trobentaču
za zaigrano Tišino.
Hvala ti, mami, za rojstvo, življenje,
za čas, za ljubezen, skrbi.
Hvala za bisere, stkane v trpljenju,
naj večna ti luč gori!

Žalujoči vsi njeni
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Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
pravijo, je čas, ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

ZAHVALA
Poslovil se je

JANEZ KAMIN

(20. 9. 1947–21. 7. 2021)
iz Grosupljega
S spoštovanjem in iskreno hvaležnostjo se ob izgubi moža,
očeta, dedija in brata zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, tople
besede, darovano cvetje, sveče, svete maše in druge darove.
Hvala g. Adamiču za organizacijo pogreba, pevcem za lepo
zapete pesmi in gospodu župniku Martinu Golobu za spoštljiv
in lepo izpeljan pogrebni obred.
Hvala vsem, ki ste Janeza v tako velikem številu pospremili na
njegovi zadnji poti.
Žena Milena,
otroci Maja, Matej in Andrejka z družinami ter Blaž
in sestra Cilka

Kjerkoli si zdaj – naj te sreča poišče!
V svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče!
Ljubezen, ki obilno si nam jo dajal,
za vedno v vseh naših bo srcih ostala!

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega
dragega očeta, dedka in
pradedka

JOŽEFA ROŠTANA
(8. 6. 1940–11. 8. 2021)
iz Velike Loke.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečene besede sožalja, darovano
cvetje, sveče, darove za cerkev in svete maše.
Hvala tudi osebju Doma starejših občanov Grosuplje za
prijaznost in skrb v času njegovega bivanja.
Posebna zahvala g. župniku Andreju Šinku za obiske na domu,
vzpodbudne besede in lepo opravljen cerkveni obred. Hvala
g. Tonetu Adamiču za pomoč pri organizaciji pogreba.
Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.
Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti,
in vsem, ki ste bogatili njegovo življenje in ga boste ohranili v
lepem spominu.
Žalujoči vsi njegovi

Tako nepričakovano in nenadno
si v 81. letu življenja
odšel s tega sveta,
zelo te bomo pogrešali.

Saj molčal dolgo sem,
molče trpel in upanju se upiral
in hrepenenje s silo vase sem
zapiral.
Prišla je ura.
Nisem mogel več.

ZAHVALA

ZAHVALA

ob boleči izgubi očeta,
tasta in dedija

Mnogo prezgodaj nas je v
41. letu zapustil naš dragi

LADISLAVA GIOAHINA
(16. 10. 1940–2. 8. 2021)
s Police pri Grosupljem.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, njegovima sestrama
Anici in Marici, sosedom, številnim prijateljem in znancem za
izrečena sožalja, darove sveč, svetih maš, cvetja. Zahvaljujemo
se župniku dr. Jožetu Plutu in pogrebni službi Novak za zelo
lepo opravljeno pogrebno slovesnost ter sosedu Dragu za
slikanje. Iskrena hvala PGD Polica in Združenju šoferjev in
avtomehanikov, ki ste ga tako številno pospremili na zadnji
poti in se poslovili od njega. Hvala vsem, ki ste ga pospremili
na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v spominu.
Hči Mateja z družino

MARKO HROVAT
iz Grosupljega.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, dolgoletnim
prijateljem, sodelavcem, bivšim sodelavcem in znancem,
da ste bili v teh težkih trenutkih z nami. Iskrena hvala za vsa
izrečena sožalja, tople stiske rok, besede sočutja, cvetje,
sveče in drugo pomoč. Posebna hvala g. Branku za ganljive
poslovilne besede, pevskemu zboru Prijatelji za zapete
žalostinke, cvetličarni Branka in Pogrebni službi Perpar za
opravljene storitve.
Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga imeli radi in
ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Neizmerno te bomo pogrešali:
Špela, Žan, Maruša, Jože, Peter, Maja, Brina, Lan, Peter in Tatjana

Oglasi
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Avtohiša Zalar d.o.o., Male Lašče 105, 1315 Velike Lašče
01 7881 999, 040 490 070, www.avtohisa-zalar.si prodaja@avtohisa-zalar.si, FB, Instagram, Twitter
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S T O R I T V E

PREGLED 20 TOČK ZA SAMO:

19,99 €

BREZPLAČNO DOLIVANJE
OLJA TOTALENERGIES

PODARIMO VAM

VREDNOSTNI BON
ZA REDNI SERVIS PEUGEOT

NASLEDNJI POSTANEK:
BREZSKRBNA JESEN

20 €
peugeot.si

Ponudba velja od 1. 9. 2021 do 30. 10. 2021.

AVTO CENTER VOVK D.O.O., Podjetniška ulica 7, 8210 Trebnje, tel. 041 480 760, www.acvovk.si

GABER PETER KASTELIC s.p.

Partizanska cesta 8
1290 Grosuplje
059 190 524
servis.gaber@gmail.com

POOBLAŠČENI
SERVIS ZA:

SERVISIRAMO VSO AVDIO - VIDEO
FOTO in RAČUNALNIŠKO TEHNIKO
PRODAJAMO VSO
TEHNIKO ZNAMKE

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

Andreja Hribar Hostnik, dr. dent. med.
telefon:
•
•
•
•

041 780741

splošno zobozdravstvo
fiksna in snemna protetika
endodontska zdravljenja
lasersko zobozdravstvo - laserski žarek
namesto svedra in skalpela
• zdravljenje paradontopatij

GRAFIČNI STUDIO
TISK
PERSONALIZACIJA
DODELAVA TISKOVIN
DOSTAVA
PARTNER GRAF zelena tiskarna d.o.o.
Gasilska cesta 3, SI - 1290 Grosuplje
08 385 04 81 | info@partnergraf.si
www.partnergraf.si

Oglasi
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Veljavnost od 2. 9. do 11. 10. 2021
skrbimo
za um in
telo.

izbrano iz kataloga ugodnosti
AK-IMUN

Prehransko dopolnilo z
aminokislinami, vitamini in minerali
s sladilom za pripravo napitka. Okus
pomaranče in limone. 4 vrečke
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
redna cena: 11,09 €
cena s Kartico zvestobe
POPUST:
€
2 30 %

7,76

ALTO POU, LOSJON PROTI
UŠEM IN GNIDAM

MATIČNI MLEČEK 750 MG

Prehransko dopolnilo z medom, matičnim
mlečkom, pantotensko kislino in vitaminom
B6. 10 plastenk po 15 ml

Učinkuje v 10 minutah,
brez insekticidov, uši
ne razvijejo odpornosti
na izdelek. 100 ml

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 10,89 €
cena s Kartico zvestobe

8,71 €

redna cena: 13,93 €
cena s Kartico zvestobe

2

POPUST:

11,14 €

20 %

3

POPUST:

20 %

VLAŽILNA KREMA
ZA OBČUTLJIVO KOŽO

ALOE MILO ZA INTIMNO NEGO,
ALOE VERA X2

MEDZOBNE ŠČETKE
SILVERCARE

redna cena: 6,04 €
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 9,90 €
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 4,80 €
cena s Kartico zvestobe

Zagotavlja uravnoteženi
hidrolipidni sloj in
zaščito kože. 50ml

4,83 €

1

POPUST:

20 %

S prebiotiki, probiotiki, hialuronsko
kislino, oljem čajevca, izvlečkom
grenivke in muškatne kadulje. 250 ml

7,92 €

2

Na voljo v petih
velikostih. 6 kosov
v pakiranju

POPUST:

3,84 €

20 %

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite

1

POPUST:

20 %

na brezplačno telefonsko številko

080 71 17!

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL VIVA (v okviru razpoložljivega
asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila
jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 2. 9. do 11. 10. 2021 oz. do prodaje zalog.

Plesni učitelji z licenco ZPVUTS!

Ugodne cene!

SoloLatino, petek, 1.oktober ob 18.00:
Vabljeni na prvo brezplačno vajo.

DRUŽABNI PLES

INFORMACIJE/ PRIJAVE
041 244 244
www.plesniklub-art.com
Plešemo v Pil Inženiring

Začetni tečaj, pet, 1.okt. ob 19.00
Nadaljevalni tečaj 1, pet, 1.okt. ob 20.30
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DATUM/URA

DOGODEK

LOKACIJA

ORGANIZATOR

Sobota, 25. 9.
od 8.30 do 12. ure

Občinski test hoje na 2 km

Pot zdravja pri pokopališču
Resje v Grosupljem

ZVC Grosuplje v
sodelovanju z ZD Grosuplje
in Občino Grosuplje

Vodomčev festival

Cerovo pri Grosupljem

Zavod Vodomčev gaj

Dnevi odprtih vrat v Žabji hiši

Žabja hiša (Mala Račna 20)

Zavod za turizem Grosuplje

Sobota, 25. 9.
od 10. do 16. ure
Torek, 28. 9.
ob 10. in 15. uri
Sreda, 29. 9. ob 9. uri

Mini olimpijada 2021 z otvoritvijo prenovljene
atletske steze

Sobota, 2. 10. ob 10. uri

Tradicionalni jesenski pohod po Radenskem polju

Nedelja, 3. 10. ob 14. uri

Fantje po vas' gredo

Sobota, 9. 10.
od 8.30 do 12. ure

Občinski test hoje na 2 km

Izobraževalno družabni dogodek - 8. srečanje
podjetnic in poslovnih žensk: "Kdaj, če ne zdaj?!"
Gledališče MalihVelikih: CAR ŽIVALI, lutkovna
Četrtek, 14. 10. ob 17. uri
predstava za otroke
12. pohod po Poti kulturne dediščine Šmarje Sobota, 16. 10. ob 9.30 uri Sap (dolžina 10 km, nezahtevna pot, strokovno
vodenje, malica ob zaključku)
Torek, 12. 10. ob 9. uri

Regijska pisarna OKS-ZŠZ
Športni park Brinje Grosuplje Grosuplje, ZŠO Grosuplje in
Občina Grosuplje
ZBOR: pri centru varstva
narave, Žabji hiši (Mala
Zavod za turizem Grosuplje
Račna 20)
Ob 14. uri v Čušperku, ob 15.
uri v Mali Račni, ob 16. uri v KD Franceta Prešerna
Predolah in ob 17. uri pred
Račna
Kulturnim domom v Račni
ZVC Grosuplje v
Pot zdravja pri pokopališču
sodelovanju z ZD Grosuplje
Resje v Grosupljem
in Občino Grosuplje
Družbeni dom Grosuplje

Izobraževalni zavod Znanje

Kulturni dom Grosuplje

Gledališče MalihVelikih,
ZKD Grosuplje

Start: Družbeni dom
Šmarje - Sap

Turistično društvo
Šmarje - Sap

Ponedeljek, 18. 10.
od 7. do 13. ure

Krvodajalska akcija

Od ponedeljka, 18. 10.,
do petka, 29. 10.

Dom obrtnikov
10 - dnevna računalniška delavnica »AUTOCAD 2D« (Ob Grosupeljščici 1b,
1290 Grosuplje)

Družbeni dom Grosuplje

Rdeči križ Slovenije območno združenje
Grosuplje
Območna obrtnopodjetniška zbornica
Grosuplje

