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CAPTUR  
 
CAPTUR E-TECH HIBRID LIMITED 
E-Tech 145 Hibrid

RENAULT NOVI RENAULT  
 
RENAULT MEGANE CONQUEST 
Zen TCe 140 EDC

Podane maloprodajne cene (MPC) so neobvezujče priporočene cene in vključujejo 22-odstoten DDv in DMV. Pet let jamstva obsega 3 leta 
tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej in ga prejme vsak kupec vozila Renault ob 
financiranju.
*Ob nakupu z Renault Financiranjem  kupec za 150€ prejme tudi enoletno avtomobilsko zavarovanj , ki obsega 1 leto brezplačnega 
obveznega in osnovnega kasko zavarovanja in bon za 50€ za obnovo zavarovanja za drugo leto in vzdrževalno pogodbo My Revision po 
polovični ceni za 5 leta ali 100-.000 km (karkoli se zgodi prej), ki vključuje vzdrževanje vozila po določenih servisnih intervalih. Pogoj akcije je 
sklenitev finančne pogodbe z minimalno finančno vrednostjo 6.000€ ,minimalnim trajanjem 36mesecev in obvezno obnovo zavarovanja 
vozila v drugem letu preko Renault Financiranja. V financiranje je vključeno zavarovanje  za brezposelnost , nezgodno smrt  in nezgodno 
invalidnost. Pridržujemo si pravice do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih je na voljo na www.renault.si
Poraba pri mešanem ciklu: 4,9-8,4 l/100km. Emisije CO2 : 119-156 g/km. Emiskijska stopnja: EURO6DFull. Emisije NOx :0,0209-0,0325g/km. 
Vrednosti meritve porabe emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Oglikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 

CONQUESTE-TECH

ŽE ZA
22.790€
5 let podaljšanega jamstva

ŽE ZA
13.690€
5 let podaljšanega jamstva

ŽE ZA
25.490€
5 let podaljšanega jamstva

RENAULT

CLIO
RENAULT CLIO 
AUTHENTIC SCe 65

MEGANE

Pod jelšami 2, 1290 Grosuplje
Tel.: 01 78 11 300; info@avtoval.si

V harmoniji z naravo

Vrtni center

PE DOBROVA Podsmreka 7B, 1356 Dobrova, tel: 01 24 25 100

PE KRŠKO Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, tel: 07 49 88 385

-20%

VSE ZA PIKNIK IN LEP VRT

RAMDA KVALITETA

RASTLINA MESECA APRILA - NAGELJ

RAMDA ROBOTSKA
KOSILNICA

NE SPREGLEJTE
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GABER PETER KASTELIC s.p.

SERVISIRAMO VSO AVDIO - VIDEO
FOTO in RAČUNALNIŠKO TEHNIKO

PRODAJAMO VSO 
TEHNIKO ZNAMKE

Partizanska cesta 8
1290 Grosuplje

servis.gaber@gmail.com

059 190 524 POOBLAŠČENI
SERVIS ZA:

Vaša zelena tiskarna.

DIGITALNI TISKOBLIKOVANJE DODELAVAOFFSET TISK

Pokličite nas: 08 385 04 81 | info@partnergraf.si
PARTNER GRAF zelena tiskarna d.o.o. | Gasilska cesta 3 | 1290 Grosuplje

AAnnddrreejjaa  HHrriibbaarr  HHoossttnniikk, dr. dent. med.

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

telefon: 004411  778800 774411
• splošno zobozdravstvo
• fiksna in snemna protetika
• endodontska zdravljenja
• lasersko zobozdravstvo - laserski žarek

namesto svedra in skalpela
• zdravljenje paradontopatij in 
odstranjevanje zobnega kamna



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

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

Lepo pozdravljena v pomladnem aprilu, v katerem nas 
vseeno včasih še preseneti kakšen snežni dan, a še ve-
dno upamo, da se letos kljub vsem nevšečnostim, ki se 
dogajajo v bližnji in daljni okolici, izognemo vsaj poze-
bi in lahko računamo na dobro letino sadja in ostalih 
pridelkov.
April je tudi mesec, v katerem praznujemo enega od največjih krščanskih pra-
znikov, veliko noč. Praznik praznujejo vsi, verni in oni drugi, saj je konec koncev 
velikonočni ponedeljek dela prost dan za vse, pa tudi velikonočnim dobrotam se 
težko odrečemo. Vsem želim veselo praznovanje v svojem in v imenu uredniškega 
odbora. Prav tako konec aprila praznujemo dan odpora proti okupatorju, nato 
pa sledijo prvomajski prazniki in tu si mnogi privoščijo kar male počitnice. 
Z veliko žalostjo lahko spremljamo novice iz nam ne tako zelo oddaljene Ukraji-
ne in upamo, da se vojna čimprej konča, saj zaradi neuravnovešenosti določenih 
voditeljev vedno najbolj trpijo nedolžni ljudje. V bojih se mi smilijo poleg vseh ci-
vilnih žrtev tudi vojaki, ki so jih politiki poslali na fronto in po večini v zanesljivo 
smrt, saj tehnologija uničevanja vse bolj napreduje.
Kot ponavadi se v naši občini veliko dogaja, tako na gospodarskem, infrastruk-
turnem, kulturnem, športnem in na drugih področjih. Kljub že zmanjšanem vpli-
vu nalezljive bolezni, ki nas spremlja že več kot dve leti, še vedno odpade kak 
napovedan dogodek, ki ga premaknejo na nov termin.
Kljub vsemu pa termin državnozborskih volitev, ki nas čaka 24. aprila, ne bo pre-
stavljen. Vabim vse, da se volitev zanesljivo udeležite, še posebej tiste, ki se volitev 
ne udeležujejo, nato  pa so najglasnejši pri kritiziranju.
Naj bo vsak dan praznik, delovne obveznosti pa opravljajte z veseljem. Srečno!

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 9. maja, na e – naslov:

grosupeljski.odmevi@gmail.com
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Spoštovani!

Velika noč je praznik veselja in upanja.  V 

zadnjih dveh letih smo, soočeni s skrbjo 

za svoje zdravje in za zdravje naših 

najdražjih,  skoraj pozabili na veselje in 

upanje.  Z  veliko hvaležnostjo se danes 

obračam na vse, ki ste nam pomagali, da 

smo bolezen uspešno premagali in da se 

letošnjih velikonočnih praznikov lahko 

veselimo z radostjo in nasmehom. Želim 

Vam lepo, radostno in veselo veliko noč!

Praznujemo tudi dan upora proti okupatorju. Naj bo to praznik vseh Slovenk in Slovencev in vseh 

državljank in državljanov. Odporništvo proti  okupatorju je pozitivna vrednota, vredna spomina in 

dostojne počastitve.

Iskrene čestitke tudi ob  1. maju, prazniku dela. Moderno in uspešno Slovenijo  enaindvajsetega  

stoletja bomo lahko zgradili le, če bomo spoštovali delo slehernega in vseh skupaj. 

Odšli pa bomo tudi na državnozborske volitve. 

Vabim Vas, da se volitev udeležimo ter modro oddamo svoj glas! 

Vaš  župan  
dr. Peter Verlič

Nagovor župana
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Zlati intervju z županom dr. Petrom Verličem

V petek, 25. marca 2022, je župan 
dr. Peter Verlič sodeloval v ZLATEM 
INTERVJUJU, ki je sedaj na voljo tudi 
za ogled: https://www.youtube.com/
watch?v=bkM3iNDITXo. Zaključuje se 
že 12. leto uspešnega dela, razvoja, 
napredka občine pod njegovim vode-
njem. Kateri so tisti projekti, na katere 
je najbolj ponosen, in kaj so trenutno 
glavni projekti občine? Pa tudi, kakšni 
so načrti za prihodnost in kje vidi prilo-
žnosti za razvojno prodornost občine? 
To so vprašanja, ki so zanimala ekipo 
Zlatega kamna.

Mandat 2018-2022 se počasi za-
ključuje. Kakšne spremembe so se 
zgodile v tem času v vaši občini?

Občina Grosuplje beleži velik razvoj-
ni preboj, zlasti v teh zadnjih 4 letih.  
Dvignile so se povprečnine. Gre za zelo 
pomembna sredstva. Dobili smo sveži 
denar za investicije, ki so nato lahko ste-
kle v večjem zagonu kot sicer. To je prvi 
razlog.

Drugi razlog pa je, da je kar nekaj in-
vesticij, ki so financirane iz državnega 
proračuna ali proračuna Evropske unije, 
doseglo tudi našo občino. Največjo inve-
sticijo zagotovo predstavlja nadgradnja 
železniške postaje Grosuplje v moderno 
vozliščno postajo v smereh proti Ljublja-
ni, proti Dolenjski in proti Kočevju.

Za občino Grosuplje je zelo pomemb-
na tudi izgradnja novega nadvoza pri 
nekdanji tovarni Motvoz kot ureditev za-
dnje črne prometne točke v naši občini.

Občina Grosuplje velja za poplavno 
ogroženo občino in ravno sedaj se za-
ključuje tudi gradnja zadrževalnika Ve-
liki potok, ki bo zadrževal hudourniško 
vodo, ki je grozila našemu mestu Grosu-
plje.

Samo te investicije so skupaj vredne 
okoli 30 milijonov evrov. In ko se bo leto 
2022 zaključilo, bo središče Grosupljega 
zaradi nove postaje zgledalo drugače, 
moderno, bomo pa tudi varni pred po-
plavami.

Kateri so tisti projekti, na katere ste 
najbolj ponosni?

Vsak projekt, naj bo velik ali pa maj-
hen, pomeni košček lepšega življenja za 
naše občanke in občane. Sam tako ne 
delim med velikimi in majhnimi projekti. 
Ko se preplasti 100 m ceste v neki vasi, 

ko se zgradi eno lepo otroško ali pa špor-
tno igrišče v kateri od krajevnih skupno-
sti, to meni osebno prav tako predstavlja 
zadovoljstvo, saj vidim, da s tem dviga-
mo kvaliteto življenja.

Ja pa bilo teh projektov za časa mo-
jega mandata župana Občine Grosuplje 
kar veliko. Tako ne preseneča ta razvojni 
preboj, ki ga kažejo tudi kazalniki Zlate-
ga kamna.

Sam sem še vedno vesel, da smo 
zgradili sodoben prizidek k Zdravstve-
nemu domu Grosuplje, da nam je pri 
tem pomagala tudi sreča z dobitkom 
Eurojackpota, da smo zgradili tudi eno 
najbolj sodobnih čistilnih naprav in z do-
datno izgradnjo kanalizacij v občini Gro-
suplje smo izboljšali stanje okolja.

Obe naši največji krajevni skupnosti, 
Grosuplje in Šmarje - Sap, sta s kanaliza-
cijskim omrežjem praktično pokriti, za 
ostala naselja po občini pa se projekti še 
delajo in upamo, da bomo lahko nekoč 
občino Grosuplje 100 % opremili s kana-
lizacijskim omrežjem.

Veliko naporov usmerjamo v trajno-
stno mobilnost. Prepoznani smo po me-
stnem avtobusu 3G, ki je pomenil novo 
integracijo mestnega in primestnega 
prevoza, sedaj se veselimo železniških 
povezav, ki bodo zagotovo prav tako 
prispevale k večji uporabi javnega pro-
meta. Ob tem je potrebno omeniti par-
kirno hišo P+R Grosuplje, v kateri lahko 
parkirate zastonj, če se naprej odpeljete 
z avtobusom ali vlakom. Parkirna hiša se, 

po dveh letih, kar lepo polni.
Vesel sem, da smo uspeli zgraditi 

prizidek k Osnovni šoli Louisa Adamiča 
na Tovarniški z novimi učilnicami in ob 
njem tudi novo športno dvorano, da 
smo zgradili lepo podružnično šolo na 
Polici, da se veliko napora vlaga tudi v iz-
gradnjo pločnikov, kolesarskih poti in pa 
seveda tudi, da se v naši občini prebuja 
turizem. In da imamo tudi lepo delujoča 
kulturna in športna društva, gasilce.

Skratka, ko me vprašajo, kje pa je ob-
čina Grosuplje, vedno povem, da tam, 
kjer se konča Ljubljana in prične meh-
koba zelenih gričev in dolin. In kjer se 
mestni urbani utrip še vedno prepleta s 
podeželskim tihožitjem.

Smo lep preplet že čisto urbanega 
mesta Grosuplje z lepim zelenim zaled-
jem. Zelena je v našem grbu, v naši za-
stavi. Je tudi naša zavezanost. In naše 
geslo po številki avtobusa 3G je tudi 
gospodarno, gostoljubno, pa tudi glo-
balno Grosuplje. Se pravi, da smo odprti 
navzven, gostoljubni za naše prebivalce 
in za tiste, ki pridejo k nam, gospodarni 
pa seveda zato, da vsak evro poskušamo 
obrniti čim bolje.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost 
in kje vidite priložnosti za razvojno 
prodornost občine?

Občina Grosuplje je hitro razvijajoča 
se primestna občina, ki ima zato razvoj-
ne priložnosti, ima pa tudi s tem pove-
zane težave.
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17. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje 

Glede na to, da se po razvitosti uvršča-
mo nekje na 10. mesto med slovenskimi 
občinami, je to za nas seveda pohvala, 
je pa tudi odgovornost. Ko dobimo lep 
certifikat, je to za nas pohvala, radi se 
tudi pohvalimo z njim, a hkrati predsta-
vlja zavezo za še boljše delo naprej. In ko 
razmišljamo za naprej, dolgoročno, vam 
bom zdaj izdal, ne ravno skrivnost, am-
pak neko našo razvojno usmeritev, na-
mreč občina Grosuplje je mlada občina, 
veliko je mladih družin, mladih ljudi, in 
želimo si, da bi občina Grosuplje postala 
novo univerzitetno središče v Osrednje-
slovenski regiji. Da ne bo samo Ljubljana, 
ampak da se univerza preseli tudi v našo 
občino. S tem pa bodo dobili novo prilo-
žnost tudi mladi, ne samo iz naše občine, 
ampak tudi od drugod. To je naša nova 
ambicija in prepričan sem, da si občina 
Grosuplje s svojim delom to tudi zasluži.

Kaj so trenutno glavni projekti ob-
čine?

Zagotovo smo na preži, če lahko temu 
tako rečemo, spremljamo vse razpise, 
evropske, tudi domače, za pridobivanje 
sredstev oz. za kandidiranje nanje, ki bi 
nam omogočili delež sofinanciranja iz 
državnega ali pa evropskega proračuna.

Upamo, da bomo iz Sklada za okre-

vanje in odpornost pridobili sredstva 
za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v 
naseljih, ki ležijo ob našem Krajinskem 
parku Radensko polje. Tam zdaj vse te 
odpadne vode tečejo v krajinski park in 
to je nevzdržno. S prvim projektom smo 
se že prijavili na razpis, tako da upam, da 
bo naselje Velika Račna kot prvo naselje, 
ki leži ob krajinskem parku, dobilo kana-
lizacijsko omrežje, ki bo vezano na osre-
dnjo čistilno napravo.

Druga takšna naša prioriteta še naprej 
ostajata prometna varnost in pa trajno-
stna mobilnost. Pospešeno bomo nada-
ljevali z gradnjo kolesarskih stez, pločni-
kov, predvsem ob tistih prometnicah, ki 
povezujejo mesto Grosuplje z zalednimi 
naselji. Kot zadnji je bil zdaj zgrajen ploč-
nik, tudi s pomočjo sredstev Direkcije RS 
za infrastrukturo, od Škofljice do Malega 
Vrha. Danes se lahko od meje med ob-
činama Škofljica in Grosuplje pa do sre-
dišča Grosupljega, kar je sedem, osem 
kilometrov, sprehodimo po pločnikih.

V pripravi je že nakup dveh kavalirjev, 
oz. Ljubljana pozna kavalirja, mi mu še 
iščemo ime, ki bosta posebej prijazna 
do starejših. Zdravstveni dom je pri nas 
na griču, tako da je malo težje dostopen, 
potem pa bo lažje, kavalirja bosta vozila 
po središču Grosupljega.

Koščakov hrib, ki je kot ljubljanski Ro-
žnik, bo kmalu dobil novo sprehajalno 
pot z otroškimi igrišči, pasjim parkom. 
Turizem oživlja tudi Žabja hiša, ki je že 
odprla svoja vrata. Gre za naravovarstve-
ni center ob vstopu v Krajinski park Ra-
densko polje.

Tako se ne bo prepletala samo gra-
dnja infrastrukturnih objektov, ampak 
bomo poskušali napraviti nekaj več tudi 
na tem, da se bodo ljudje v naši obči-
ni prijetno počutili. Takrat, ko pridejo 
domov iz službe, ali pa preprosto, ko si 
želijo malo počitka, rekreacije in sveže-
ga zraka, pa tudi tišine. V Vodomčevem 
gaju, na primer, lahko poslušate ptičje 
petje, jih tudi opazujete in ste v neskonč-
ni tišini. In to je samo streljaj od centra 
Grosupljega, da ne rečem, streljaj od 
Ljubljane. In pa seveda, naš biser Župa-
nova jama, radi bi jo še bolje umestili na 
zemljevid Slovenije in Evrope, saj nena-
zadnje, evropska pešpot E6 poteka rav-
no skozi občino Grosuplje in tudi mimo 
Županove jame.

Izzivov je precej, želimo pa jih seveda 
preplesti z dobrim počutjem naših ob-
čank in občanov. 

Jana Roštan

V sredo, 23. marca 2022, je potekala 
17. redna seja Občinskega sveta Obči-
ne Grosuplje. 

Občinski svetnice in svetniki so tokrat 
na seji sprejeli Rebalans 1 proračuna 
Občine Grosuplje za leto 2022 v viši-
ni 31.261.930 evrov, sprejeli pa so tudi 
osnutek Proračuna Občine Grosuplje 
za leto 2023, v vsebini in višini, ki sta po-
trebni za realizacijo vseh nalog, ki smo si 
jih zadali za leto 2023. Osnutek Proraču-
na Občine Grosuplje za leto 2023 je bil 
sprejet v višini 25.165.996 evrov.

Obrazložitev je podala vodja urada 
za finance, gospodarstvo in družbene 
dejavnosti Jelka Kogovšek. Prav je, da 
večje investicije, ki so načrtovane v teh 
dveh letih, posebej izpostavimo.

Na področju komunalne infrastruktu-
re načrtujemo rekonstrukcijo kotlovnice 
v višini 173.160 evrov, ureditev komunal-
ne deponije v višini cca 558.000 evrov, 
izgradnjo javne kanalizacije v agromeli-
oracijah Čušperk in Velika Račna, ki nas 
bo stala 3.198.598 evrov in je prijavljena 

na razpis za sofinanciranje s sredstvi EU, 
planira se tudi izgradnja kanalizacije in 
male čistilne naprave v Mali Loki.

Za izgradnjo in vzdrževanje občinskih 
cest imamo v obeh proračunih namenje-

nih skupaj skoraj milijon evrov. Za držav-
ne ceste pa še skoraj 1,5 milijonov evrov. 
Cca 250.000 evrov pa bomo vložili v po-
stavitve nove javne razsvetljave.

Ureditev Grosupeljščice s pritoki in 



8 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  April 2022 Iz občinske hiše

zadrževalnikom Veliki potok nas bo v na-
slednjih dveh letih stala 741.000 evrov. 
Ureditev potoka Bičje pa v letu 2022 
370.000 evrov.

Planiramo izgradnjo vodovodov Ve-
lika Loka, Koželjevec - Troščine, Blečji 
Vrh in izgradnjo vodovodnega sistema 
Ilova Gora - Ravni Dol v skupni višini cca 
470.000 evrov.

Predvidena so  tudi sredstva za priče-
tek urejanja centra Grosupljega in Ko-
lodvorske ceste. Za te namene je v letu 
2022 in 2023 v proračunu rezerviranih 
482.000 evrov.

Planiramo nakup dveh električnih mi-
nibusov za brezplačne prevoze občanov 
v Grosupljem. Gre za storitev javnega 
prevoza potnikov in prtljage, ki bo pokri-
vala prevoze do vseh javnih in zasebnih 
ustanov, ki jih občani v vsakdanjem ži-
vljenju potrebujejo. Tako bo linija pokri-
vala območje tržnice, vse bančne usta-

nove, upravno enoto, zdravstveni dom, 
določen del nakupovalnih območij in 
gostinskih obratov. Investicijo bosta so-
financirali RS in EU in nas bo predvidoma 
stala 177.000 evrov.

V naslednjih dveh letih se planira po-
stavitev neprometnih znakov v občini, 
za katere je že pripravljena projektna do-
kumentacija. Postavitev nas bo stala cca 
132.000 evrov.

Čaka nas ureditev rekreacijskega ob-
močja na Koščakovem hribu z ureditvijo 
sprehajalne poti in tekaškega kroga, po-
stavitvijo vadbenega otoka z vadbenimi 
elementi ter otroškega igrišča. Investi-
cija nas bo v obeh letih skupaj stala cca 
245.000 evrov. Z njo bomo kandidirali 
na poziv LAS-a za sofinanciranje. V pla-
nu imamo tudi izgradnjo dveh športnih 
igrišč na Veliki Ilovi Gori in v Veliki Stari 
vasi v skupni višini 310.000 evrov, pa tudi 
obnovo otroškega igrišča pri Osnovni 

šoli Brinje Grosuplje in zunanjega fitnes 
vadišča.

V letu 2022 bo občina vlagala v nakup 
in postavitev garderobnih kontejnerjev s 
sanitarijami v nogometnem parku Brinje 
v višini 177.100 evrov.

337.000 evrov sredstev bo v obeh pro-
računskih letih namenjeno tudi ureditvi 
prostorov nad lekarno pri Zdravstvenem 
domu Grosuplje.

Energetsko bomo sanirali kulturna 
domova v Grosupljem in v Veliki Račni in 
s tem projektom kandidirali za državna 
sredstva in sredstva EU. Po zdajšnjih oce-
nah nas bosta stala 610.000 evrov.

Uredili bomo podstrešje na Osnovni 
šoli Louisa Adamiča na Adamičevi cesti 
in obnovili kanalizacijo v tej šoli. Skupaj 
še z nekaterimi drugimi deli nas bo in-
vesticija v obeh letih stala cca 383.000 
evrov.

V letu 2022 bo občina pri vseh osnov-
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nih šolah postavila kolesarnice, ki nas 
bodo stale cca 40.000 evrov.

Občina bo v planiranih letih pridobila 
tudi za 1.331.000 evrov zemljišč in objek-
tov.

V naslednjih dveh letih pa lahko priča-
kujemo, da se bodo izvajali tudi evropski 
projekti: projekt v okviru programa IN-
TERREG, pri katerem gre za razvoj eko-
nomije za trajnostno proizvodnjo hrane, 
projekt LIFE AMPHICON, pri katerem 
gre za sofinanciranje okoljskih projek-
tov z nepovratnimi sredstvi, in projekt 
ZAGON, pri katerem gre za sofinanci-
ranje projektov za blaženje podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje. V letu 
2022 se bo nadaljeval tudi projekt UR-
BACT - Igriva paradigma, pri katerem 
gre za spoznavanje dobrih praks mesta 
Udine - Videm s področja potreb stara-
jočega se prebivalstva, okoljskih izzivov, 
energetske učinkovitosti ter pomena 
zdravega načina življenja v mestih, ter 
projekt SMART Life - Pametna mesta, pri 
katerem gre za digitalizacijo mest.

Občina bo veliko vlagala tudi v inve-
sticijsko in tekoče vzdrževanje objektov 
in infrastrukture, v letu 2022 planira za 
te namene cca 3 milijone evrov in v letu 
2023 cca 2,4 milijone evrov.

Sprejet je bil tudi amandma župana, 
pri katerem gre za sredstva, ki bodo na-
menjena ureditvi vstopne točke v Krajin-
ski park Radensko polje. Pripravili bomo 
projektno dokumentacijo za ureditev 
vstopne točke, uredili bomo parkirišča, 
vegetacijo, kupili urbano opremo in ure-
dili informacijsko točko.

Osnutek Proračuna Občine Grosuplje 
za leto 2023 je bil sprejet z dopolnitva-
mi Odbora za družbene dejavnosti. 
Predsednik odbora Matjaž Trontelj je v 
imenu odbora predlagal, da se v prora-
čunu za leto 2023 zagotovi financiranje 
programov, ukrepov in dobrih praks za 
zagotovitev kakovosti življenja občank 
in občanov, še zlasti ranljivih skupin, z 
izpostavitvijo področij zdravstvenega 

varstva, predšolske vzgoje, kakovostne-
ga življenja starejših.

PRED GLASOVANJEM ZA SPREJEM 
OBEH DOKUMENTOV SE JE RAZVILA 
RAZPRAVA

Občinski svetnik Mihael Hočevar 
(SDS) je v imenu Kluba svetnikov SDS 
Grosuplje oba dokumenta zelo pohvalil. 
Posebej je vredno pohvale področje ko-
munalne infrastrukture. Urejen bo most 
čez potok Bičje v Brezju, rekonstruirana 
bo Adamičeva cesta, vključno s pločniki 
in kolesarsko stezo, urejeno bo krožišče 
pri Bambiču oziroma pri Tušu. Izvedba 
kanalizacije v Račni je še posebej po-
membna za zaščito krajinskega parka. 
Urejati se bo začela Gospodarska cona 
Jug, kar je velikega pomena za gospo-
darstvo, širitev podjetij. Veliko sredstev 
v proračunu je namenjenih tudi za ra-
zvojne projekte. Občina pa je, kot je bila 
praksa do sedaj, spretna tudi pri prido-
bivanju državnih in evropskih sredstev.

V svetniški skupini pa podpirajo tudi 
amandma župana, ki se nanaša na ure-
ditev vstopne točke na Radensko polje. 
Kot je dejal, je v lanskem letu svoja vrata 
odprla Žabja hiša in krajinski park se po-
časi razvija.

Občinski svetnik Matjaž Trontelj 
(NSi) je v imenu Nove Slovenije - krščan-
skih demokratov povedal, da so z obema 
ključnima dokumentoma zadovoljni.

Veseli so razvojne naravnanosti Pro-
računa za leto 2023, da se bo kakovost 
bivanja vseh občank in občanov še nad-
grajevala. Pomembno pa je tudi, da bo 
v naslednjih letih več pozornosti name-
njeno področju kakovosti bivanja starej-
ših in področju kakovosti zdravstvene 
oskrbe. Tem področjem želijo nameniti 
še dodatno spodbudo.

Občinski svetnice in svetniki so nato v 
nadaljevanju seje sprejeli Načrt razpola-
ganja s stvarnim premoženjem Občine 
Grosuplje za leti 2022 in 2023. Načrt ob-

sega: Načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja, Načrt razpolaganja z zemlji-
šči, Načrt razpolaganja z deli stavb, Načrt 
razpolaganja z zemljišči s stavbo in Načrt 
pridobivanja premičnih stvari.

Prav tako so sprejeli Letni program 
športa v občini Grosuplje za leto 2022. 
V skladu s 13. členom Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 
82/20 in 3/22 – ZDeb) se izvajanje naci-
onalnega programa športa na lokalni 
ravni določi z letnim programom špor-
ta. Občina Grosuplje je z letnim progra-
mom športa določila športne programe 
in ostala področja športa, ki jih bo v le-
tošnjem letu sofinancirala iz občinskega 
proračuna.

Sprejet je bil tudi Sklep o lokacijski 
preveritvi v enoti urejanja prostora GR 
237 SSv ZN.

ZUreP-2 določa postopek Lokacijske 
preveritve (LP), za katero je vlagatelj po-
dal pobudo. Pobuda se nanaša na spre-
membo določil prostorsko izvedbenih 
pogojev za realizacijo investicijske na-
mere - poslovno stanovanjskega objekta 
v območju Zazidalnega načrta Dvori IV.  
V skladu s postopki je bil izdelan Elabo-
rat LP, ki ga je potrdil občinski urbanist 
in nato dan v javno razgrnitev za 15 dni. 
Pripomb v času javne razgrnitve ni bilo. 
S tem je bila dana možnost obravnave 
sklepa na občinskem svetu in objave 
ustreznega gradiva v prostorskem in-
formacijskem sistemu na Ministrstvu za 
okolje in prostor ter v javno dostopni 
Evidenci LP na Občini Grosuplje. 

Občinski svetnice in svetniki so tokrat 
na seji sprejeli tudi Odlok o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o ustano-
vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča 
Grosuplje.

Besedilo člena odloka, ki določa se-
stavo sveta zavoda, se usklajuje z zadnjo 
spremembo Zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja.

Svet zavoda po novem sestavljajo tri-
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je predstavniki ustanovitelja, trije pred-
stavniki zaposlenih in trije predstavniki 
staršev. Število predstavnikov zaposle-
nih v svetu zavoda se s pet zmanjšuje na 
tri. Zagotoviti je potrebno enakomerno 
zastopanost.

Mandat Svetu zavoda OŠ Louisa Ada-
miča Grosuplje se izteka konec maja 
2022, s spremembo ustanoviteljskega 
odloka pa se zagotavlja ustrezna prav-
na podlaga za zakonito sestavo novega 
sveta.

Sprejeli so tudi Sklep o določitvi cen 
programov vzgoje in izobraževanja 
v vzgojno varstvenem zavodu Kekec 
Grosuplje. Nove cene storitev so za 
prvo starostno skupino v višini 585,00 € 
mesečno na otroka in za drugo v višini 
462,00 € mesečno na otroka.

Prav tako je bil sprejet Odlok o spre-
membi Odloka o razglasitvi potoka Bi-
čje in močvirskih biotopov z vplivnim 
območjem za naravni rezervat.

Občina ima od leta 1997 sprejet Od-
lok o razglasitvi potoka Bičje in močvir-
skih biotopov za naravni rezervat. Zara-
di parcelacij v letu 2017 se je zemljišče, 
parc. št. 861/2 k.o. Stranska vas, razdelilo 
na 861/11 in 861/10.

V Zemljiški knjigi je bilo vpisano celo-
tno območje, vključno s parcelo 861/2 
oziroma z novonastalima parcelama. 
Zaradi postopkov komasacije, ki poteka 
v Gospodarski coni Jug, je bilo potrebno 
izbrisati zaznambo naravnega rezervata 
na parc. št. 861/11 oziroma ohraniti parc. 
št. 861/10, ki je dejansko še v območju. 

Sprejet je bil tudi Odlok o turističnih 
vodnikih na turističnem območju obči-
ne Grosuplje. Odlok opredeljuje turistič-
ne vodnike, usposabljanje za pridobitev 
licence za turistično vodenje na turistič-
nem območju Občine Grosuplje, register 
turističnih vodnikov, izvajanje, naročilo 
in evidenco turističnih vodenj ter nadzor 

nad izvajanjem vodenja in izvajanjem 
določil tega odloka in zakonodaje s po-
dročja turističnega vodenja.

V nadaljevanju seje so občinski svetni-
ce in svetniki dali soglasja oz. sprejeli tudi 
naslednje sklepe: Soglasje ustanovitelja 
k izplačilu dela plače za redno delovno 
uspešnost direktorici, pomočnici direk-
torice in pomočniku direktorja Zdra-
vstvenega doma Grosuplje; Soglasje 
ustanovitelja k izplačilu dela plače za 
redno delovno uspešnost ravnateljici 
Osnovne šole Louisa Adamiča Grosu-
plje; Soglasje ustanovitelja k izplačilu 
dela plače za redno delovno uspešnost 
ravnateljici Osnovne šole Brinje Grosu-
plje; Soglasje ustanovitelja k izplačilu 
dela plače za redno delovno uspešnost 
ravnateljici Osnovne šole Šmarje - Sap; 
Soglasje ustanovitelja k izplačilu dela 
plače za redno delovno uspešnost rav-
nateljici VVZ Kekec Grosuplje; Soglasje 
ustanovitelja k izplačilu dela plače za 
redno delovno uspešnost ravnatelju 
Glasbene šole Grosuplje; Soglasje usta-
novitelja k izplačilu dela plače za redno 
delovno uspešnost v. d. direktorici in 
direktorici Mestne knjižnice Grosuplje; 
Soglasje k izplačilu dela plače za redno 
delovno uspešnost direktorju občinske 
uprave Občine Grosuplje.

Prav tako so sprejeli Sklep o prene-
hanju funkcije in imenovanju nadome-
stnega člana Odbora za prostor, komu-
nalno infrastrukturo in ekologijo.

Članu Odbora za prostor, komunal-
no infrastrukturo in ekologijo Davorju 
Kastelcu je na podlagi odstopne izjave s 
funkcije člana odbora, z dne 27. 2. 2022, 
prenehala funkcija člana odbora, zaradi 
česar je bilo za preostanek mandatnega 
obdobja potrebno imenovati nadome-
stnega člana odbora. 

V Odbor za prostor, komunalno infra-
strukturo in ekologijo je bil kot nadome-

stni član do konca mandatnega obdobja 
2018–2022 imenovan Iztok Vrhovec.

Občinski svetnice in svetniki pa so to-
krat na seji sprejeli tudi: Sklep o ukinitvi 
statusa grajenega javnega dobra na 
nepremičnini parcelna št. 1195/6, k.o. 
1787 Mali Vrh; Sklep o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra na nepremič-
nini parcelna št. 2163/10, k.o. 1789 Po-
nova vas; Sklep o ukinitvi statusa graje-
nega javnega dobra na nepremičninah 
parcelni št. 2218/4 in 2218/5, obe k.o. 
1794 Račna; Sklep o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra na nepremič-
nini parcelna št. 2200/17, k.o. 1794 Rač-
na; Sklep o ukinitvi statusa grajenega 
javnega dobra na nepremičnini parcel-
na št. 2200/22, k.o. 1794 Račna.

INFORMACIJE, POBUDE IN VPRA-
ŠANJA SVETNIKOV

Občinski svetnik Matjaž Trontelj 
(NSi) je, glede na to, da trenutno v ob-
čini Grosuplje potekajo velike investi-
cije, predvsem kar zadeva področje in-
frastrukture, zastavil vprašanje, ali smo 
s potekom del zadovoljni. Predvsem 
kar zadeva urejanje železniške postaje, 
nadvoza, ki počasi že dobiva novo po-
dobo? Meni namreč, da gre za res velike 
pridobitve za našo občino.

Župan dr. Peter Verlič mu je odgovo-
ril, da je sicer investitor nadgradnje žele-
zniške postaje Ministrstvo za infrastruk-
turo, vendar pa po naših informacijah 
stvari tečejo po planu. Sam se nadeja, da 
bo železniška postaja kot tudi nadvoz, ki 
ga pričakujemo, do konca meseca junija 
že odprt.

Video posnetke in gradivo sej si lah-
ko ogledate na spletni strani www.gro-
suplje.si. 

Jana Roštan
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Župan dr. Peter Verlič imenovan za predsednika delovne 
skupine za integrirani javni potniški promet pri Skupnosti 
občin Slovenije

PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA SE JE OB VLADNEM 
OBISKU OSREDNJESLOVENSKE REGIJE SREČAL Z ŽUPANOM  
DR. PETROM VERLIČEM

V petek, 25. marca 2022, je v spletnem 
okolju ZOOM potekal 2. sestanek delov-
ne skupine za integrirani javni potniški 
promet pri Skupnosti občin Slovenije. 
Ker na 1. sestanku delovne skupine še 
niso imenovali predsednika, so se temu 
posvetili že uvodoma na 2. sestanku. Za 
predsedujočega so imenovali našega 
župana dr. Petra Verliča, velikega stro-
kovnjaka ter poznavalca prometa v Slo-
veniji.

V drugem delu sestanka so nato 
obravnavali Predlog zakona o upravlja-
nju javnega potniškega prometa, ki so 
ga predstavili predstavniki Ministrstva za 

infrastrukturo, mag. Matjaž Vrčko, Špela 
Petrič in Leon Pregelj.

Predlog zakona si naj bi prizadeval 
za vzpostavitev primernega pravne-
ga okvira za zagotovitev učinkovitega 
upravljanja javnega potniškega prometa 
v Republiki Sloveniji in s tem za poveča-
nje števila potnikov, ki uporabljajo javni 
prevoz. Glavni cilj tega predloga zakona 
naj bi bil ustanovitev družbe za upra-
vljanje javnega potniškega prometa v 
obliki družbe z omejeno odgovornostjo 
v 100-odstotni lasti države in s tem vzpo-
stavitev trinivojske organizacije upra-
vljanja javnega potniškega prometa.  

Z njeno ustanovitvijo bi zagotovili ve-
čjo stopnjo samostojnosti, učinkovitosti 
in kakovosti pri upravljanju javnega po-
tniškega prometa. Eden ključnih ciljev 
ustanovitve te družbe je tudi sistemska 
in gospodarnejša raba proračunskih 
sredstev.

Predlog zakona o upravljanju javnega 
potniškega prometa naj bi sicer omogo-
čal tudi uresničevanje Strategije razvoja 
prometa v Republiki Sloveniji do leta 
2030 in izpolnitev Celovitega nacional-
nega energetskega in podnebnega na-
črta za obdobje do leta 2030.

Jana Roštan

V petek, 1. aprila 2022, je Vlada Re-
publike Slovenije obiskala Osrednjeslo-
vensko statistično regijo, njen južni del. 
Vlada je tako obiskala občine Borovnica, 
Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov 
Gradec, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Go-
rica, Logatec, Log - Dragomer, Škofljica, 
Šmartno pri Litiji, Velike Lašče in Vrhnika.

Delovni posvet vlade je potekal v Gro-
supljem. Pričel se je ob 9.30. uri v dvorani 
Družbenega doma Grosuplje. Predse-
dnika Vlade RS Janeza Janšo, ministre 
in ostale navzoče je pozdravil župan dr. 
Peter Verlič ter jim izrekel prijetno do-
brodošlico v naši občini.

Povedal je, da je Občina Grosuplje 
v zadnjih 10 letih naredila ogromen 
razvojni preboj. Smo na 10. mestu po 
razvitosti občin v Sloveniji. »Občutno pa 
delim mnenje z vsemi župani v regiji, da 
se je ta preboj naredil zlasti v času sedanje 
Janševe vlade, ki je občinam namenila ve-
liko več sredstev, tako z vidika povprečnin 
kot tudi s pomočjo državnega proračuna 
ali pa evropskih sredstev. Naš letošnji ob-
činski proračun, ki je včasih znašal 13 ali 
pa 15 milijonov evrov, je znašal rekordnih 
30 milijonov evrov, zahvaljujoč tudi vsem 
investicijam, ki so jih podprli tudi vladni 
ukrepi,« je dejal ter se Vladi Republike 

Slovenije v svojem imenu, v imenu Obči-
ne Grosuplje, verjetno deli tudi mnenje 
vseh ostalih županov, lepo zahvalil.

»Pred sabo imate kruh Pekarne Gro-
suplje, mi pa smo napisali, da smo dobri 
kot kruh, in tudi ta vlada je za prebivalke 
in prebivalce dobra kot kruh,« je še dejal 
župan ter jim zaželel prijetno počutje v 
naši regiji, v naši občini.

Še pred pričetkom delovnega posveta 

vlade se je predsednik vlade Janez Jan-
ša v prostorih občinske hiše z županom 
tudi srečal. Župan mu je predstavil svo-
jo vizijo, nekatere idejne večje projekte 
za razvoj občine v prihodnje. Kot prio-
ritetna projekta je izpostavil obvoznico 
Grosuplje oz. predlog njene umestitve 
in Grosuplje kot univerzitetno mesto oz. 
predlog umestitve fakultete in študent-
skega kampusa.
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Pozneje, na delovnem kosilu, je žu-
pan s predsednikom vlade spregovoril 
še o možnosti gospodarskega razvoja ob 
avtocesti oz. o umestitvi novih turistično 
oskrbovalnih centrov v Grosupljem.

V okviru vladnega obiska Osrednje-
slovenske regije se je sicer minister za in-
frastrukturo Jernej Vrtovec že v četrtek, 
31. marca 2022, srečal z našim županom, 
skupaj sta si ogledala tudi gradbišče nad-
gradnje železniške postaje Grosuplje, ki 
mu je sledil še ogled rekonstrukcije ceste 
Škofljica–Šmarje - Sap. V petek, 1. aprila 
2022, po delovnem posvetu vlade, pa 
se je z županom srečal tudi minister za 
javno upravo Boštjan Koritnik, minister 
za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak 
pa si je v družbi župana ogledal zaključe-
vanje del na zadrževalniku visokih voda 
Veliki potok.

Po delovnem posvetu vlade so se 

zvrstili številni obiski. Ministrica za izo-
braževanje, znanost in šport dr. Simona 
Kustec je obiskala Osnovno šolo Louisa 
Adamiča Grosuplje in Vzgojno varstve-
ni zavod Kekec Grosuplje, minister za 
obrambo Matej Tonin se je seznanil z 
Enoto za elektronsko bojevanje (SV), 
minister za pravosodje Marjan Dikaučič 
se je mudil na Okrajnem sodišču v Gro-
supljem, minister za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano dr. Jože Podgoršek si 
je ogledal Pekarno Grosuplje, minister 
Službe vlade za digitalno preobrazbo 
Mark Boris Andrijanič pa je obiskal pod-
jetje Tipro.

Državna sekretarja na ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
mag. Aleš Irgolič in Anton Harej sta obi-
skala kmetijo Mlakar na Hudi Polici, kme-
tijo Jaketič v Žalni in ekološko kmetijo Pr' 
Blek v Lučah.

Regijski obisk vlade se je zaključil na 
javni tribuni o razvoju Osrednjesloven-
ske statistične regije, ki se je pričela ob 
18. uri, in je potekala v Cankarjevem 
domu Vrhnika. Prenos zaključnega sre-
čanja je bilo mogoče spremljati tudi v 
neposrednem prenosu na spletnem 
mestu gov.si in na vladnih družbenih 
omrežjih facebook in twitter.

Jana Roštan
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Obisk ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca

V četrtek, 31. marca 2022, ob obi-
sku Vlade Republike Slovenije v Osre-
dnjeslovenski regiji, je minister za 
infrastrukturo Jernej Vrtovec obiskal 
Občino Grosuplje. Prijazno sta ga spre-
jela župan dr. Peter Verlič in direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar. 
Govorili so predvsem o projektih naše 
občine oz. o infrastrukturnih in razvoj-
no pomembnih projektih, ki se tičejo 
naše občine.

Ob obisku ministra smo z izvajalcem 
podjetjem CGP podpisali tudi pogod-
bo za ureditev cest in kolesarskih poti 
v Grosupljem. Pogodbena dela vključu-
jejo rekonstrukcijo križišča Bambič, ure-
ditev Adamičeve ceste in ureditev od-
seka ceste Grosuplje–Veliko Mlačevo, v 
skupni vrednosti kar 9.040.673,52 evrov 
z ddv.

Po podpisu pogodbe so se skupaj od-
pravili še na ogled gradbišča nadgradnje 
železniške postaje Grosuplje, ki mu je 
sledil še ogled obnovljene ceste z novim 
pločnikom Škofljica–Šmarje–Sap.

»Do konca leta 2023, kolikor je pogod-
beni rok, bo mesto Grosuplje dobilo popol-
noma novo podobo, kar se tiče cestne in-
frastrukture. Kar pa seveda mene osebno 
najbolj veseli, močno se bo izboljšala pro-
metna varnost,« je ob podpisu pogodbe 
dejal župan dr. Peter Verlič. Sicer pa je 
ob obisku ministra in terenskem ogledu 
del še povedal, da nadgradnja železni-
ške postaje lepo poteka, večina gradbe-
nih del naj bi bila končana že 20. aprila, 
medtem ko bo do začetka junija zago-
tovo zaživela že v vsem svojem sijaju: »Z 
novo postajno zgradbo, novimi pokritimi 

peroni, do katerih se bo dostopalo izven-
nivojsko, s posebnim podhodom, z ureje-
nimi površinami za invalide, dvigalom, in 
pa seveda z novim nadvozom Taborska.« 
Rekonstrukcija ceste na Malem Vrhu je 
že zaključena. »Od meje z občino Škofljica 
do krožišča pri Kovinastroju v Grosupljem 
sedaj lahko pridete po pločniku, to je 7 km 
lepe, varne poti,« je še z zadovoljstvom 
povedal župan.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrto-
vec pa je ob obisku povedal, da je z nje-
govim prihodom na ministrstvo kar lepo 
število projektov zaštartalo tudi v obči-
ni Grosuplje. Enega največjih zagotovo 
predstavlja nadgradnja železniške po-
staje Grosuplje. Gre za res velik projekt, 



14 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  April 2022 Iz občinske hiše

dela potekajo kakovostno, učinkovito.
Grosuplje je postalo križišče poti, ko 

so s pričetkom lanskega leta odprli ko-
čevsko progo ne le za tovorni promet, 
ampak tudi za potniški promet.

In če želimo zmanjšati pritisk avto-
mobilov na center Ljubljane, potem je 
nujno, da uredimo železniške postaje, 
da naredimo železniški promet ekono-
mičen, privlačen, prijazen do ljudi. S P+R 
parkirišči, ki jih v Grosupljem že imamo, 
in z nadgradnjo železniške postaje dela-
jo velik korak prav v tej smeri. Torej, da 
bomo lahko parkirali avtomobile v Gro-
supljem in pot proti središču Ljubljane 
nadaljevali z vlakom. »Na ta način bomo 
največ naredili za okolju prijazno Ljublja-
no, za okolju prijazno Slovenijo. Se pravi, 
krepimo javno železniško infrastrukturo, ki 
ta trenutek žal še vedno spominja na mu-
zej na prostem, vendar pa s tovrstnimi pro-
jekti, kot je nadgradnja železniške postaje 
Grosuplje, kočevska proga, delamo velike 
korake naprej, da bomo dobili moderno, 
evropsko železniško infrastrukturo,« je de-
jal.

Kot pomembno za Grosuplje je izpo-

stavil tudi dvotirnost železniške proge, 
trenutno so v postopku njenega ume-
ščanja v prostor. Na ta način bodo sča-
soma lahko vzpostavili taktnost vlakov 
in ljudje se bodo zagotovo lažje odločali 
za vožnjo z njim, če bo ta vozil na vsakih 
15 minut.

»Delamo prijazno mesto, ga razvijamo 
in nadgradnja temu je tudi današnji pod-
pis te pogodbe, da z 9 milijoni evrov zago-

tovimo boljšo kakovost bivanja za ljudi v 
Grosupljem. Na prenovo Adamičeve ceste 
se čaka že več kot 10 let,« je še dejal. V le-
tošnjem letu se bo pričela tudi izgradnja 
1. faze pločnika Lobček–Plešivica. »Se 
pravi, skrbimo tudi za podeželje, ne le za 
center občine. Ko pripravljamo projekte, 
imamo v uvidu celotno občino,« je še izja-
vil minister ob obisku naše občine.

Jana Roštan

Obisk ministra za javno upravo Boštjana Koritnika

V petek, 1. aprila 2022, ob obisku 
Vlade Republike Slovenije v Osrednje-
slovenski regiji, se je minister za javno 
upravo Boštjan Koritnik v prostorih 
občinske hiše srečal z županom dr. Pe-
trom Verličem.

Osrednja tema pogovora je bila spre-
memba Zakona o financiranju občin in 
sprememba Zakona o finančni razbre-
menitvi občin.

Minister Boštjan Koritnik je ob obisku 
povedal, da je dvig povprečnin občinam 
pomenil zelo pomembno dejanje za 
avtonomijo občin, saj je finančna avto-
nomija ključna za občinsko avtonomijo. 
»Skupno se je v tem mandatu povprečni-
na občinam povečala za skoraj 60 evrov. 
V letu 2022 tako povprečnina občinam 
znaša 645 evrov. In samo glede na leto 
2021 bodo občine v Osrednjeslovenski re-
giji v letu 2022 prejele skupno skoraj 9,4 
milijone evrov več sredstev, tudi iz sredstev 
primerne porabe. Skupaj z Zakonom o fi-
nančni razbremenitvi občin, ki je prinesel 
za 70 milijonov evrov prihrankov, pomeni 
toliko več sredstev za projekte, ki jih župa-
nje in župani izvajajo za dobrobit svojih 
prebivalcev,« je še dejal.

Temu pritrjuje tudi naš župan dr. Pe-

ter Verlič. »Ravno pred dobrim tednom 
smo na seji občinskega sveta sprejeli reba-
lans proračuna za letošnje leto in tudi že 
osnutek proračuna za prihodnje leto. Gre 
za vse investicijske potrebe in tudi za redne 
dejavnosti, ki jih ima občina,« je dejal. Za 
letošnje leto je predvidenih 30 milijo-
nov evrov proračunskih odhodkov, za 
drugo leto pa 25 milijonov evrov. »Izre-
dno pomembno pri tem pa je, da sta oba 
proračuna uravnotežena, tako da se ne bo 
potrebno zadolževati. Se pravi, kljub tem 

odhodkom se občina v prihodnjih dveh 
letih ne bo nič zadolžila. Ta bremena bo 
zmogla sama. Seveda tudi na račun ve-
čjih prihodkov, na račun povprečnine, kar 
je omogočila sedanja vlada, in na račun 
evropskih projektov,« je še povedal župan 
ob velikih investicijah, ki jih lahko spre-
mljamo v občini, ob številnih novih, ki se 
nam obetajo.

Jana Roštan
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Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak si je ogledal 
zaključevanje del na zadrževalniku Veliki potok

Dela za izgradnjo zadrževalnika vi-
sokih voda Veliki potok so stekla poleti 
2020 in vse od takrat intenzivno pote-
kala. Da dela lepo napredujejo, se je 
že pred dobrim letom, 22. marca 2021, 
prepričal tudi minister za okolje in pro-
stor mag. Andrej Vizjak. V petek, 1. 
aprila 2022, ob obisku Vlade Republike 
Slovenije v Osrednjeslovenski regiji, pa 
je z zadovoljstvom ugotovil, da gredo 
dela proti koncu. V družbi župana dr. 
Petra Verliča si je ogledal tudi zaključe-
vanje del na projektu.

»Spomnim se, da je bil minister na ogle-
du, ko se je delo dobro pričelo. Danes pa 
si je praktično že lahko ogledal, kako ta 
zadrževalnik zgleda. In res je impozanten 
objekt. Predvsem pa mi je všeč, da je zelo 
lepo zlit z okoliško naravo. Najbolj po-
membno za mesto Grosuplje pa je, da bo, 
ko bo zadrževalnik v funkciji, Grosuplje 
pred poplavami varno,« je po ogledu po-
vedal župan dr. Peter Verlič.

Minister mag. Andrej Vizjak pa je 
prav tako poudaril pomen poplavne 
varnosti. To je eden izmed pomembnih 
projektov za njeno izboljšanje. »V teh 
dveh letih smo dodobra izkoristili sredstva, 
ki smo jih dodatno pridobili. Sklad za vode 
je sicer sistemski vir, vendar sredstva ne 
zadoščajo, zato smo aktivirali tudi Načrt 
za okrevanje in odpornost oz. kohezijska 

sredstva, in deloma tudi sredstva za vzdr-
ževanje oz. za odpravljanje erozijskih po-
javov, torej sredstva iz podnebnega skla-
da,« je ob tem povedal.

Sredstva za vzdrževanje vodotokov in 
za projekte poplavne varnosti so kar ne-
kajkrat povečali. O projektu, zadrževal-
niku Veliki potok, katerega gradnjo si je 
ogledal, pa je še povedal: »Vesel sem, da 
je ta projekt pred koncem. Vreden je 6 mi-
lijonov evrov. Potrebna pa bo še ureditev 
Grosupeljščice, da bo poplavna varnost 

Grosupljega oz. njegovih prebivalcev do-
končno zagotovljena.«

Svoje misli je nato strnil z besedami: 
»Prizadevali si bomo, da nadaljujemo s 
tem tempom tudi v prihodnje. Da ljudem 
omogočimo varno bivanje. Namreč, ne-
sprejemljivo je, da odpravljamo škodo po 
poplavah, hkrati pa ne delamo poplavnih 
ureditev. In zato smo se odločili, da dela-
mo veliko na preventivi in bistveno manj 
na kurativi.«   

Jana Roštan
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Obisk ministrice dr. Simone Kustec v Osnovni šoli Louisa 
Adamiča Grosuplje in v VVZ Kekec Grosuplje

V petek, 1. aprila 2022, ob obisku 
Vlade Republike Slovenije v Osrednje-
slovenski regiji, je ministrica za izobra-
ževanje, znanost in šport dr. Simona 
Kustec obiskala Osnovno šolo Louisa 
Adamiča Grosuplje in Vzgojni varstve-
ni zavod Kekec Grosuplje (VVZ Kekec 
Grosuplje). Ob ogledu obeh javnih za-
vodov se ji je pridružil predsednik Komi-
sije za spremljanje delovanja osnovnih 
šol in vrtcev v občini Grosuplje in ob-
činski svetnik Janez Pintar.

V Osnovni šoli Louisa Adamiča Gro-
suplje je goste sprejela ravnateljica Ja-
nja Zupančič, ki jim je razkazala prosto-
re šole, učenci pa so pripravili čudovit 
kulturni program, kjer so peli, plesali in 
igrali na različne inštrumente. Pozdravit 
smo šli tudi učence, ki so bili ravno pri uri 
likovne vzgoje in matematike. Beseda je 
kasneje tekla o izzivih, s katerimi se soo-
čajo kot šola, in priložnostih za izboljšave 
na področju osnovnošolskega izobraže-
vanja na splošno in lokalno. V pogovorih 
o šolah smo odprli tudi razpravo o vzgoji 
in izobraževanju ranljivejših skupin (PŠ s 
prilagojenim programom na OŠ Brinje, 
učenci s posebnimi potrebami in vklju-
čevanje otrok iz Ukrajine v vzgojno-iz-
obraževalni sistem).

Obisk je ministrica nadaljevala v VVZ 
Kekec Grosuplje, kjer jo je sprejela ravna-
teljica Majda Fajdiga s sodelavkami. Tudi 
v vrtcu so nam naši najmlajši pripravili 
prelep kulturni program.

Po ogledu prostorov vrtca je sledil 

krajši sestanek, kjer je bila glavna tema 
izgradnja novega vrtca v Grosupljem. 
V občino Grosuplje se namreč iz leta v 

leto priseljuje več prebivalcev, občina 
Grosuplje je tudi nadvse mlada občina, 
zato so tudi potrebe po novem, večjem 
vrtcu, ki bo rešil prostorske stiske za naše 
najmlajše, zares nujne. Župan Občine 
Grosuplje dr. Peter Verlič pravi: »Ni pro-
blemov, ampak so izzivi. Le dobro so-
delovanje med Občino Grosuplje in Mi-
nistrstvom za izobraževanje, znanost 
in šport (MIZŠ) lahko pripelje občino 
do novega objekta z razvojnim od-
delkom.« Ta ideja je bila ministrici tudi 
predstavljena s "plonk listkom", ki ji ga je 
predal Janez Pintar.

Ministrica je obljubila, da naše želje 
in potrebe, zabeležene na "plonk listku", 
ne bodo ostale zgolj zapisane, ampak jih 
bomo s skupnimi močmi tudi uresničili.

Klavdija Mehle
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Ob obisku ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca podpis 
pogodbe z izvajalcem za ureditev cest in kolesarskih poti v 
Grosupljem 

24. novembra 2020 sta direktor ob-
činske uprave Občine Grosuplje mag. 
Dušan Hočevar in državni sekretar na 
Ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihe-
lič podpisala Sporazum o sofinanciranju 
rekonstrukcije državnih cest na obmo-
čju Občine Grosuplje: »križišče Bambič«, 
»Adamičeva cesta v Grosupljem« in »od-
sek ceste Grosuplje–Veliko Mlačevo«. 
Skladno s sporazumom delež sofinanci-
ranja teh investicij za občino znaša cca 
51 %, delež sofinanciranja za ministrstvo 
pa cca 49 %.

Sledila je izvedba postopka oddaje 
javnega naročila »ureditev cest in kole-
sarskih poti v Grosupljem«, v okviru ka-
terega je bil za izvajalca del izbran CGP, 
družba za gradbeništvo, inženiring, proi-
zvodnjo in vzdrževanje cest, d. d.

V četrtek, 31. marca 2022, ob obisku 
ministra za infrastrukturo Jerneja Vr-
tovca v naši občini, pa so župan Občine 
Grosuplje dr. Peter Verlič, direktorica 
Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana 
Herga in predsednik uprave CGP Mar-
tin Gosenca podpisali tudi pogodbo za 
ureditev cest in kolesarskih poti v Gro-
supljem. Pri podpisu se jim je pridružil 
direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar.

»Gre za daleč največji projekt na podro-
čju cestne infrastrukture, ki je vreden 9 mi-
lijonov evrov z ddv, od tega Direkcija RS za 
infrastrukturo prispeva polovico, polovico 
občina, milijon pa bo tudi evropskih sred-
stev,« je ob podpisu pogodbe povedal 
župan dr. Peter Verlič. Projekt je povzel 
takole: »Gre za ureditev Adamičeve ceste 
skozi mesto Grosuplje, rekel bom končno. 
To bo postala ena lepših mestnih cest s 
pločniki, kolesarskimi stezami, semafori-
ziranim krožiščem pri šoli na Adamičevi. 
Potem se bo zgradilo krožišče pri Bambiču, 
od krožišča pri Bambiču pa se bo uredila 
tudi celotna cestna povezava preko žele-
zniške proge vse do Velikega Mlačevega, 
kjer se bo projekt zaključil s krožiščem pro-
ti Račni.« Župan je še dejal, da če k temu 
prištejemo še kolesarske povezave, ki 
bodo del drugega projekta, potem bo 
do konca leta 2023, kolikor je pogodbeni 
rok, mesto Grosuplje dobilo popolnoma 
novo podobo. »Kar pa seveda mene oseb-
no najbolj veseli, močno se bo izboljšala 

prometna varnost,« je še dejal.
Skladno s pogodbo bodo dela izvedli 

v treh fazah, kot tri ločene projekte. V 
prvi fazi bo izvedena rekonstrukcija križ-
išča Bambič. V območju križišča Bambič, 
na regionalni cesti Grosuplje–Mlačevo, 
na katero se priključujeta dve občinski 
cesti, Župančičeva in Partizanska cesta, 
bodo urejeni novo trikrako krožišče, 
pločniki, kolesarski pasovi, avtobusna 
postajališča in cestna razsvetljava.

V drugi fazi se bo uredila Adamičeva 
cesta, rekonstrukcija katere se bo priče-
la za križiščem pri Hoferju in nadaljevala 
skozi mesto Grosuplje v dolžini cca 1.600 
m. Uredili bodo voziščno konstrukcijo, 
obojestranske površine za pešce, povr-
šine za kolesarje, avtobusna postajališča, 
površine za parkiranje, cestno razsvetlja-
vo ter semaforizirano križišče z Ljubljan-
sko cesto.

V tretji fazi pa bo urejen odsek ceste 
Grosuplje–Veliko Mlačevo v dolžini cca 
2.000 m. Dogradili bodo ločene površine 
za kolesarje, kot del kolesarske povezave 
Grosupljega z zalednim naseljem Veliko 
Mlačevo, ki sovpada z državno kolesar-
sko povezavo Ljubljana–Škofljica–Žu-
žemberk–Novo mesto. Projekt obsega 
tudi izgradnjo površin za pešce, avtobu-
sna postajališča ter ureditev krožnega 
križišča na Velikem Mlačevem.

Pogodbena vrednost del znaša 
9.040.673,52 evrov z ddv, in sicer v sklo-

pu 1. faze 929.199,69 evrov, v sklopu 2. 
faze 4.369.834,14 evrov, v sklopu 3. faze 
pa 3.741.639,69 evrov.

Del, ki se skladno s sofinancerskim 
sporazumom deli na Direkcijo RS za 
infrastrukturo, je v višini 4.447.369,03 
evrov z ddv, del ki ga bo morala za-
gotoviti občina, pa predstavlja znesek 
4.593.304,49 evrov z ddv.

Projekti so vezani tudi na EU sredstva, 
zato je potrebno vse aktivnosti izvesti 
najkasneje do 30. novembra 2023.

Jana Roštan
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Otvoritev prenovljenega skate parka Grosuplje, z delavnicami 
urbanih športov

Skate park Grosuplje, v Športnem par-
ku Brinje Grosuplje, je prenovljen. V so-
boto, 26. marca 2022, smo ga simbolično 
odprli z delavnicami urbanih športov.

Fantje in dekleta, navdušeni nad ur-
banimi športi, so se tako lahko udeležili 
SKATE ali SKIRO delavnice, ki so ju pri-
pravili vaditelji urbanih športov iz Ur-
ban Roofa oz. Športnega društva Ilužn 
iz Ljubljane, ki je že 14 let vodilni akter 
na področju urbanih športov v Sloveniji. 
Poučili smo se o urbanih športih, BMX in 
MTB kolesarjenju, rolkanju, rolanju, pa 
tudi o skiroju, športnem plezanju in ur-
banih plesih. Na rolkah ali skirojih smo se 
lahko tudi preizkusili.

»Mlade spretneže« je prišel pogle-

dat tudi župan dr. Peter Verlič skupaj s 
soprogo Barbaro. »Nekje v višini 25.000 
evrov so bili tedaj stroški, kar pomeni, da 
je teh 10 let dodobra služil svojemu na-
menu. Je pa bilo potrebno malo obnoviti 
klančine,« je o prenovljenem skate parku 
povedal župan. Spomnil pa se je tudi 
otvoritvenega dogodka novega skate 
parka pred dobrimi 10 leti: »Kar pa je za 
mene presenečenje, takrat so šli fantje in 
dekleta po teh klančinah z rolkami, danes 
pa vidim, da so hit skiroji.«

Prenova skate parka oz. rolkarskega 
poligona je sicer potekala že septembra 
lani. Zamenjali smo poškodovane in do-
trajane lesene vozne plošče in nekoliko 
preuredili postavitev objektov oz. ele-
mentov. Vrednost investicije je znašala 
22.423,60 evrov, izvajalec del je bil Ekšn, 

d. o. o.
Ravno ta dan pa je našo občino že 

drugič obiskal tudi Minibus veselja, ki 
se je tokrat pripeljal na igrišče Osnovne 
šole Brinje Grosuplje. In ponovno je naše 
najmlajše razveseljeval s svojimi športni-
mi in družabnimi igrami, s kreativnimi, 
kuharskimi in drugimi praktičnimi de-
lavnicami. Spet pa bo z nami že čez dva 
tedna, na igrišču pri Osnovni šoli Šmarje 
- Sap, kasneje pa se nam bo pridružil tudi 
na igriščih podružničnih osnovnih šol v 
Žalni, Št. Juriju in na Polici.

V Športnem parku Brinje Grosuplje 
je bilo ta dan res živahno. Veseli smo 
pomladnih, sončnih dni, predvsem pa, 
da se družabno življenje v našo občino 
vrača.

Jana Roštan
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Najmlajši iz vrtca Pika so Kosa skupaj z županom dr. Petrom 
Verličem dobro podučili, kako pravilno ločevati odpadke

Nastopila je pomlad, mesec april in z 
njim čistilna akcija Očistimo Grosuplje, 
kot pika na i zavedanju tega, kako po-
membna je skrb za naše okolje, za naš 
planet, pa bo dan Zemlje, ki ga praznu-
jemo 22. aprila.

Čistilna akcija Očistimo Grosuplje je 
potekala v soboto, 9. aprila 2022, naši 
najmlajši iz vrtca Pika v Šmarju - Sapu 
pa so se, da bi bili na čistilno akcijo kar 
najbolje pripravljeni, že v torek, 5. apri-
la 2022, podučili, kako pravilno ločevati 
odpadke. Pravzaprav so svoje odlično 
znanje o tem le osvežili. Kot ekološko 
osveščeni namreč vedo, da je pravilno 
ločevanje odpadkov del našega vsakda-
na, kot tudi naše zavedanje tega, da od-
padki sodijo v koše, zabojnike, na mesta 
za odlaganje odpadkov.

Pred vrtec Pika se je z električnim vo-
zilom za pobiranje odpadkov pripeljal 
velik črni Kos. S seboj je imel tudi velike 
zabojnike, enega za steklo, drugega za 
papir, tretjega za embalažo, četrtega za 
biološke odpadke, peti pa je bil name-
njen preostanku odpadkov.

Otroci so ga že nestrpno pričakovali, 
skupaj z njimi pa tudi njihove vzgojite-
ljice, ravnateljica VVZ Kekec Grosuplje 
Majda Fajdiga, predsednik Krajevne 
skupnosti Šmarje - Sap Janez Pintar, di-
rektor Javnega komunalnega podjetja 

Grosuplje Stane Stopar, z njimi je bil tudi 
župan dr. Peter Verlič.

In ko se je Kos nekoliko zmedeno lo-
til, da bo v zabojnike pospravil odpadke, 
ki so se znašli pred vrtcem, so mu otroci 
hitro priskočili na pomoč. Bananin olu-
pek sodi v zabojnik za biološke odpadke, 
tetrapak od mleka v zabojnik za embala-
žo  ... so mu hiteli povedati. Vsi odpadki 
so tako hitro našli svoje mesto. Pred vrt-
cem pa je bilo ponovno čisto.

Otroci so nas pozitivno presenetili, 

navdušili. Županu pa so ob njegovem 
odhodu obljubili, da bodo svoje znanje 
o tem, kako pravilno ločevati odpadke, 
delili tudi s svojimi mamicami in očiji, 
babicami in dedki, da bodo, če morda še 
niso, zagotovo odpadke pravilno ločeva-
li tudi oni.

»Res sem vesel, da naši otroci kot bodo-
či uporabniki naših komunalnih storitev 
ne bodo imeli težav z ločevanjem odpad-
kov in s tem tudi ne s čistejšim okoljem,« je 
ob videnem, doživetem povedal župan 
dr. Peter Verlič. 

Spomnil nas je, da je že skoraj 8 let od 
tega, ko smo pričeli z ločenim zbiranjem 
odpadkov po gospodinjstvih v naši ob-
čini. »Se pravi embalaža, mešani odpad-
ki, zraven so še biološki odpadki, povsod 
po občini so tudi ekološki otoki za steklo 
in papir ... in s tem drobnim dejanjem, ko 
pravilno ločujemo, veliko naredimo za 
naše okolje,« je še dejal.

Ob tej priložnosti pa nas je tudi pova-
bil, da se katere izmed bližajočih se čistil-
nih akcij po naših krajevnih skupnostih 
tudi udeležimo: »Na krajevnih skupnostih 
imajo pripravljene vreče, imajo pripravlje-
ne rokavice, in če bo vsak samo okoli svoje 
hiše, pa še malo naokoli pospravil, bo naša 
narava lepša.«

Ohranimo našo naravo čisto.
Jana Roštan
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Naša občanka Alojzija Jančar praznovala 100. rojstni dan

Občina Grosuplje prejemnica zlatega ISSO certifikata 2022

Sestanek lokalne skupine - URBACT, Playful Paradigm

Naša občanka Alojzija Jančar iz Št. Ju-
rija pri Grosupljem je v ponedeljek, 28. 
marca 2022, praznovala svoj rojstni dan. 
Vedno lep praznik, a tokrat še prav pose-
ben, prav zares slovesen. K šopku svojih 
let je namreč dodala 100. cvet.

Ob njenem prazniku sta ji iskreno 
čestitala župan dr. Peter Verlič in pred-
sednik Društva upokojencev Grosuplje 
Drago Andročec ter ji zaželela veliko 
osebnega zadovoljstva, lepih in nasme-
janih trenutkov, predvsem pa zdravja in 
dobrega počutja.

Vse življenje je Alojzija zelo rada pela 
v cerkvenem pevskem zboru. Njeni so-
rodniki so zato prepričani, da sta prav 
veselje do petja in njena dobra volja bo-
gato prispevala k dejstvu, da je Alojzija 
pri svojih 100 letih čila in zdrava.

Gospe Alojziji želimo vse najboljše.
Klavdija Mehle

Občina Grosuplje je prejela zlati ISSO certifikat 
razvojne odličnosti za leto 2022, ki izkazuje izje-
mno kakovost življenja v občini ter uravnoteženo 
stopnjo razvoja. Pridobljenega certifikata smo izje-
mno veseli, saj potrjuje naše delo, potrjuje, da smo 
na pravi poti, ki ji bomo tako seveda sledili tudi v 
prihodnje.

Izhodišče za podelitev certifikata je sicer Indeks 

ISSO, ki je sestavljen iz večjega števila kazalnikov, 
letos kar 54, skrbno izbranih, z namenom nudenja 
čim boljšega orodja za strateško upravljanje obči-
ne. Pokrivajo področja demografije, proračunske 
učinkovitosti, gospodarstva, trga dela, izobrazbe, 
življenjskega standarda, socialne kohezije in poli-
tične kulture ter okolja.

Jana Roštan

V četrtek, 17. marca 2022, je v Družbe-
nem domu Grosuplje potekal sestanek 
lokalne skupine evropskega projekta 
URBACT Playful Paradigm.

V okviru evropskega projekta URBACT 
Playful Paradigm oz. Igriva paradigma se 
je občina odločila ustanoviti lokalno sku-
pino, katere člani bodo s svojimi dolgo-
letnimi praktičnimi izkušnjami pomagali 
ustvarjati zgodbo igrivega pristopa v 
Grosupljem.

Člani lokalne skupine so: Janja Zu-
pančič, ravnateljica OŠ Louisa Adamiča, 
Majda Fajdiga, ravnateljica VVZ Kekec, 
Urška Emeršič, direktorica Mestne knji-
žnice Grosuplje, Klavdija Mehle, pred-
sednica Komisije za mladinska vprašanja 
Občine Grosuplje, Metka Velepec Šajn, 

direktorica DSO Grosuplje ter Drago An-
dročec, predsednik Društva upokojen-
cev Grosuplje.

Ob začetku sestanka je udeležence 
pozdravil direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar. Povedal je, da se občini 
rado očita, da vlaga samo v infrastruktu-
ro, da sredstva namenja samo za beton. 
A Igriva paradigma je lep primer projek-
ta, ko ne gre za beton. Projekt, ki je na-
menjen sodelovanju med deležniki, od 
najmlajših do najstarejših, vsem, ki v naši 
občini sobivamo. »In tudi teh projektov, 
čeprav niso milijonski, smo na občini zelo 
veseli. In spodbujamo kolegice in kolege 
na skupni občinski upravi, da pridobivajo 
tudi takšne projekte,« je še dejal.

Za nami je tudi prvi obisk Minibusa 
veselja v naši občini in »veseli smo, da je 
bil odziv občank in občanov zelo poziti-
ven, da je dogodek lepo uspel. Veselimo pa 
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se tudi nadaljevanja tega projekta in rezul-
tatov, ki jih bo prinesel.« Vsem zavodom 
in društvom, ki v projektu sodelujejo z 
nami, se je lepo zahvalil ter nam zaželel 
uspešno nadaljevanje dela.

Sestanek sem vodila Živa Vertič, ko-
ordinatorka projekta. Pogovor je tekel 
o tem, kako z igrivim pristopom doseči 
ljudi na ruralnejših območjih znotraj 
naše občine ter o ustvarjanju novih mest 
(angl. placemaking) v občini, namenje-
nih druženju ljudi.

Lokalna skupina se bo v času trajanja 
projekta redno sestajala in ukvarjala z 
različnimi tematikami.

Najlepša hvala vsem članom lokalne 
skupine URBACT Playful Paradigm za 
aktivno udeležbo in deljenje izkušenj ter 
idej.

Živa Vertič, koordinatorka projekta

Grosuplje pomaga Ukrajini

Ukrajini pomaga tudi Grosuplje - fi-
nančno, preko naslednjih organizacij: 
Rdeči križ Slovenije, Slovenska karitas, 
Slovenska filantropija, Unicef Slovenija 
in ADRA Slovenija. Občina Grosuplje je v 
sodelovanju s štabom Civilne zaščite Ob-
čine Grosuplje, Rdečim križem Slovenije 
- Območnim združenjem Grosuplje in 
Župnijsko Karitas Grosuplje organizirala 
tudi zbiranje materialne humanitarne 
pomoči, ki je od torka, 15. marca 2022, 
do četrtka, 24. marca 2022, potekalo v 
prostorih PGD Veliko Mlačevo.

Zbirali smo predvsem higienske pri-
pomočke, komplete prve pomoči, ma-
terial za prvo pomoč, posteljnino (deke, 
rjuhe, spalne vreče) in prehrano z dalj-
šim rokom uporabe. »Odziv prebivalcev 
občine Grosuplje je odličen, prejemniki 
pomoči pa bodo s hvaležnostjo uporabili 
dostavljeno pomoč. Hvala vsem!« je ob 
koncu akcije povedal poveljnik Civilne 

zaščite Občine Grosuplje Tomaž Rigler.
V akciji je bilo zbranih preko 400 ki-

logramov hrane in ustekleničene pitne 
vode, 2 paleti higienskih pripomočkov 
ter ena paleta sanitetnega materiala. 
Skupaj 5 evro palet.

V petek, 25. marca 2022, pa je bila 
zbrana humanitarna pomoč že odpre-
mljena do Državnega logističnega cen-
tra v Rojah (DLC Roje), kjer bo Uprava 
Republike Slovenije za zaščito in reše-
vanje poskrbela za nadaljnji transport 
na zbirne lokacije, ki jih je s sosednjimi 
državami Ukrajine že uskladila Evropska 
komisija.

V DLC Roje se je skupaj zbralo preko 

110 ton oziroma več kot 400 palet različ-
ne humanitarne pomoči iz kar 77 občin.

»V okviru Skupne občinske uprave 5G 
pa smo se občine Škofljica, Ig, Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Dobrepolje, odločile, da 
skupaj prispevamo tudi iz svojih proraču-
nov,« je ob dogodku povedal župan dr. 
Peter Verlič. Občine Skupne občinske 
uprave 5G smo se dogovorile za izdatno 
humanitarno pomoč Ukrajini in podpi-
sale dogovor v višini 19.000 evrov. Do-
nacija Občine Grosuplje za nakup nuj-
nih zdravil in medicinske opreme znaša 
4.000 evrov.

Jana Roštan
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V Grosupljem, v Brinju smo pričeli z izgradnjo nove 
povezovalne ceste

V mesecu februarju 2022 smo v Gro-
supljem, v Brinju, pričeli z gradnjo nove 
ceste, ki bo povezovala obstoječi cesti 
Brinje cesta I in Brinje cesta II.

Nova povezovalna cesta bo speljana 
skozi gozd, zato je bilo še pred pričetkom 
del potrebno odstraniti obstoječe drevje 

in narediti plato za lesne sortimente.
Sicer pa bo nova cesta zgrajena kot 

dvopasovnica v dolžini cca 180 m. Posa-
mezen vozni pas bo širok 2,0 m, vozišče 
bo na obeh straneh imelo urejeno banki-
no oz. muldo. Urejeno bo tudi odvajanje 
meteorne in zaledne vode, novo zgraje-

ni odsek bo opremljen s cestno razsve-
tljavo ter ustrezno vertikalno prometno 
signalizacijo.

Izvajalec del je podjetje Komunalne 
gradnje, vrednost investicije po pogodbi 
znaša 145.000,00 evrov z ddv.

Jana Roštan

Možnost najema počitniškega objekta v Kranjski Gori in v Termah Čatež

Občina Grosuplje obvešča občane, da imajo v letošnjem letu možnost najema počitniškega objekta v Kranjski Gori ali v Termah Čatež. 
Počitniški objekt v Kranjski Gori, s pogledom na kranjskogorsko smučišče, ponuja udobno namestitev za 7 oseb (5 osnovnih ležišč + 2 
dodatni ležišči), v počitniški hišici v Termah Čatež, ki se nahaja v neposredni bližini termalnih kapacitet, pa lahko počitnikuje do 6 oseb (4 
osnovna ležišča + 2 dodatni ležišči).
Več informacij je dostopnih na www.grosuplje.si, pod zavihkom počitniški apartmaji, kjer si lahko ogledate tudi fotografije počitniških 
objektov.  
Prijavo za oba počitniška objekta uredite v sprejemni pisarni Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje. 
Preveritev prostih terminov in ostale informacije lahko pridobite tudi po telefonu številka 01 7888 750  
ali na elektronski naslov info@grosuplje.si.

Želimo vam prijetno počitnikovanje!

Obvestilo o objavljenih javnih razpisih na spletni strani Občine Grosuplje

Obveščamo vas, da sta v obdobju od 4. aprila 2022 do 29. aprila 2022 objavljena naslednja javna razpisa:
• Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Grosuplje za leto 2022.
• Javni razpis za opravljanje strokovnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje skupnih pogojev dela in koordiniranega delova-

nja izvajalcev na področju športa v občini Grosuplje za leto 2022.

SKRBNICA RAZPISOV: 
Klavdija Mehle, mag. upr. ved, tel. št.: 01-7888-788 ali klavdija.mehle@grosuplje.si 
Občina Grosuplje
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1. člen
Priznanja se podeljujejo najzaslužnejšim posameznikom, pod-
jetjem, zavodom, društvom in drugim organizacijam za uspe-
he in dosežke, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promo-
cijo občine na javnem, kulturnem, gospodarskem, družbenem, 
znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem, kulturnem ter drugih 
področjih.

Podeljuje se naslednja priznanja:

• PRIZNANJE OBČINE GROSUPLJE Z ZLATIM ZNAKOM 
OBČINE GROSUPLJE,

• PRIZNANJE OBČINE GROSUPLJE S SREBRNIM ZNAKOM 
OBČINE GROSUPLJE,

• PRIZNANJE OBČINE GROSUPLJE Z BRONASTIM ZNA-
KOM OBČINE GROSUPLJE.

2. člen
Priznanja se podeljujejo enkrat letno, ob občinskem prazniku, 
25.junija.

Podeli se lahko največ eno priznanje občine v obliki:
a) listine in zlatega znaka Občine Grosuplje,
b) listine in srebrnega znaka Občine Grosuplje,
c) listine in bronastega znaka Občine Grosuplje.

Priznanje Občine Grosuplje z zlatim znakom Občine Grosuplje 
se podeli posameznikom ali pravnim osebam za izjemne do-
sežke ali za izredno življenjsko delo, zasluge ali vrhunske uspe-
he in dosežke, ki so pomembni za razvoj, promocijo, uveljavlja-
nje in ugled občine na javnem, gospodarskem, znanstvenem, 
kulturnem, športnem, tehničnem, humanitarnem in drugih 
področjih.

Priznanje Občine Grosuplje s srebrnim znakom Občine Grosu-
plje se podeli posameznikom ali pravnim osebam za izjemne 
uspehe in dosežke v daljšem obdobju na področju, na katerem 
delujejo.  

Priznanje Občine Grosuplje z bronastim znakom Občine Gro-
suplje se podeli za pomembne enkratne dosežke, požrtvo-
valna ter humana dejanja, za pomembne dosežke v krajšem 

obdobju delovanja, za prizadevnost na različnih področjih de-
lovanja in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo ter ob 
pomembnem življenjskem ali delovnem jubileju posameznika 
ali pravne osebe.

3. člen
Predlog za podelitev priznanj lahko podajo občinska uprava, 
pravne osebe, zavodi, društva, krajevne skupnosti, druge orga-
nizacije in skupnosti, politične stranke, člani občinskega sveta 
ter občani občine Grosuplje.

Posamezni predlagatelj lahko predlaga le po enega kandidata 
za vsako kategorijo priznanj, prav tako isti predlagatelj lahko 
predlaga isto osebo le v eno kategorijo priznanj.

Predlog mora biti podan na predpisanem obrazcu, obvezno 
morajo biti izpolnjeni vsi zahtevani podatki, ker bo v naspro-
tnem komisija takšno vlogo štela za nepopolno.

Predpisani obrazci bodo na voljo na vložišču Občine Grosuplje, 
Taborska cesta 2, Grosuplje, in na občinski spletni stani www.
grosuplje.si.

O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet Občine Grosuplje 
s sklepom na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja.

4. člen
Rok za oddajo pisnih predlogov z obrazložitvijo na predpisanih 
obrazcih je 30 dni od objave na spletni strani Občine oz. do 
petka, 6. maja 2022. Predloge posredujte na naslov: 

OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje – s pri-
pisom ''Priznanja''.

Datum: 6.0 4. 2022
Številka:  094 – 0001/2022

OBČINA GROSUPLJE
ŽUPAN

 dr. Peter Verlič

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) in 8. člena Odloka o priznanjih Občine Grosuplje (Uradni 
list RS, št. 22/16) objavljamo

RAZPIS
o priznanjih Občine Grosuplje za leto 2022
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Materinski dan v Župniji Grosuplje

Zakonski jubilanti v Župniji Grosuplje

V petek, 25. 3. 2022, so praznovale 
naše mamice in babice svoj dan in tudi 
v Župniji Grosuplje smo se na njihov 
praznik spomnili z zahvalno mašo, pri 
kateri je sodeloval otroški pevski zbor 

Zvezdice. Po maši je kulturno slovesnost 
pripravila gledališka skupina Kulturnega 
društva sv. Mihaela Grosuplje. Otroci so 
se zahvalili staršem in starim staršem za 
njihovo ljubezen. Kot posebnega gosta 
smo povabili pisatelja in pesnika Ivana 
Sivca, ki nas je nagovoril s temo Matere 
v slovenski literaturi. Po zaključni slove-

snosti so bile naše mamice, babice, tete 
obdarjene z manjšim darilom, ki so ga 
pripravili mladinci iz mladinskega verou-
ka. Bogu hvala za naše mamice in Bogu 
hvala za našo in božjo mamico Marijo.

Milena Nagelj

V nedeljo, 27. 3. 2022, so se zakonski 
jubilanti pri slovesni sveti maši v cerkvi 
svetega Mihaela v Grosupljem zahvalili 
Bogu za skupna leta in za svojega moža 
oziroma za svojo ženo, za ljubezen, otro-

ke, zvestobo, vnuke, vztrajnost v zakonu 
vseh 10, 15, 30, 40, 50, 55 let. Zakonski ju-
bilanti so pred Bogom in gospodom žu-
pnikom Martinom Golobom ter svojimi 
otroki, vnuki, pravnuki in drugimi verniki 

obnovili zakonske zaobljube. Za slove-
sno petje je poskrbel otroški pevski zbor 
Zvezdica. Bog vas živi še na mnoga leta! 

Milena Nagelj



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  April 2022 25Gospodarstvo 25

Nova prodajalna Sanolabor

V podjetju Sanolabor se zavzemajo, 
da s široko ponudbo izdelkov za zdravo 
življenje izboljšujejo kakovost življenja 
svojih kupcev. S tem namenom so 22. 
marca 2022 odprli že 32. prodajalno, ki 
se nahaja na Cesti dr. Jožeta Pučnika 8 
(nasproti Lidla) v Grosupljem. 

V novi prodajalni Sanolabor boste na-
šli široko izbiro kakovostnih prehranskih 
dopolnil priznanih blagovnih znamk, 
medicinske pripomočke (tudi na naro-
čilnico ZZZS), naravno kozmetiko, izdel-
ke za osebno nego, obutev in izdelke za 
zdrav dom ter boljše počutje. V prodajal-

ni lahko pridobite tudi kartico ugodnosti 
Sanolabor, s katero izbrane izdelke na-
kupujete po akcijskih cenah in koristite 
ugodnosti v  Sanolabor klubu povezanih 
– vanj so vključeni partnerji s področja 
zdravja ter zdravega načina življenja. 
Posebnega popusta so v začetku mese-
ca deležni tudi upokojenci. Več o kartici 
ugodnosti si lahko preberete na www.
sanolabor.si/kartica-ugodnosti.

Ob otvoritvi je novo prodajalno obi-
skal tudi župan dr. Peter Verlič, ki je z le-
pimi željami pozdravil prihod prodajalne 
Sanolabor v občino Grosuplje: »Tukaj, v 

okolici, nastaja že pravo trgovsko središče, 
in tukaj ste sedaj tudi vi. Prepričan sem, da 
nam bodo vaši izdelki še kako prav prišli.«

Ob toplem sprejemu in v zahvalo vsej 
lokalni skupnosti je podjetje Sanolabor 
predsedniku Društva upokojencev Gro-
suplje Dragu Andročcu ter predsednici 
in tajnici Društva upokojencev Šmarje - 
Sap Špeli Ahačič in Ani Fabjan podarilo 
finančno donacijo. »Upokojenci smo ve-
seli, da je Sanolabor tukaj. Prej smo morali 
hoditi v Ljubljano, sedaj pa to ne bo več po-
trebno,« je dejal gospod Drago Andročec 
ob prejetju darilnega bona.

Vsem partnerjem, ki so sodelovali pri 
projektu nove prodajalne, se v podjetju 
Sanolabor iskreno zahvaljujejo. Proda-
jalna v Grosupljem je obenem tudi prva 
modularna prodajalna Sanolabor. Mo-
dularna gradnja omogoča, da je lahko 
prodajalna umeščena na manjši površi-
ni, lažje dostopna in dobro izkoristi ves 
prostor, ki ga ima voljo. 

Prodajalno Sanolabor lahko obiščete 
vsak delovnik med 8.00 in 19.00 uro 
ter ob sobotah od 8.00 do 13.00 ure. 

Zaposleni vam bodo s svojim strokov-
nim znanjem z veseljem svetovali in po-
magali pri izbiri pravih izdelkov za boljše 
počutje ali lajšanje zdravstvenih težav. 
Lepo vabljeni!

OGLASNI ČLANEK
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Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško zbornico 
Grosuplje

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ GRO-
SUPLJE (na www.ooz-grosuplje.si preveri-
te pogoje subvencionirane udeležbe zara-
di sofinanciranja Občine Grosuplje):
• Spletna računalniška delavnica »GOO-

GLE ORODJA«, v četrtek, 21. 4. 2022, 
ob 10.00. Udeležba na seminarju je za 
upravičena podjetja brezplačna, je pa 
potrebna predhodna prijava, najkasne-
je do 15. 4. 2022.  
“GOOGLE ORODJA – koristna in brez-
plačna orodja za podjetnike – spoznajte 
Google My Business, Google Docs, She-
ets, Presentations, Google Forms, Jam-
Board, BackUp&Sync”. Zelo uporabna 
brezplačna orodja za vse, ki želijo izbolj-
šati svojo vidnost in varnost na spletu, 
deliti dokumente, dostopati do njih od 
koderkoli ter enostavno ustvarjati in de-

lati z različnimi datotekami, anketami, 
prijavnimi listami itd.

• Spletna strokovna delavnica »POSTO-
PEK ZAPOSLITVE – PRAVNE PODLAGE 
IN PRAKTIČNA IZVEDBA«, v četrtek, 26. 
5. 2022, ob 10.00, v Domu obrtnikov v 
Grosupljem. Udeležba na seminarju je 
za upravičena podjetja brezplačna, je 
pa potrebna predhodna prijava, najka-
sneje do 20. 5. 2022. 

• 
Spremembe Zakona o dohodnini 

(ZDoh-2Z). V Uradnem listu RS št. 39/2022 
z dne 21. 3. 2022 je objavljena novela Za-
kona o dohodnini. Novela zakona prinaša 
postopen dvig splošne olajšave, razbreme-
nitev dohodkov iz kapitala, spremembe pri 
izplačilu dela plače za poslovno uspešnost 
in boniteti za osebno vozilo na električni 
pogon, hkrati pa se v zakon prenašajo tudi 
spremembe pri olajšavah za samostoj-
ne podjetnike. Več informacij najdete na 
www.svetovanje.si 

ZA GRADBENIKE. ROK ZA VPIS V 
IMENIK VODIJ DEL: 31. 5. 2022. Zaradi 
pomembnosti in kratkih rokov še vedno 

opozarjamo vsa podjetja, ki imate izdana 
obrtna dovoljenja s področja gradbeni-
štva, da lahko samo še do 31. 5. 2021 v 
Imenik vodij del (IVD) na OZS vpišete svo-
jega nosilca obrtnega dovoljenja. Po tem 
datumu vpis v IVD kot nosilec dejavnosti, 
kar je daleč najbolj enostavna rešitev, ne 
bo več možen, zato predlagamo, da se o 
tem čimprej pozanimate na OOZ Grosu-
plje. 

DELOVANJE OOZ GROSUPLJE: Vsem 
našim članom in strankam predlagamo, 
da obisk pisarne OOZ Grosuplje zaradi 
preventivnih ukrepov za preprečevanje 
širjenja virusa covid-19 opravijo ob pred-
hodnem dogovoru. Vsa komunikacija po-
teka preko elektronske pošte ooz.grosu-
plje@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 KORONAVI-
RUS. 

Janez Bajt, univ. dipl. oec., 
sekretar OOZ Grosuplje

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

 radenskopolje

Pomladno ozaveščanje v Krajinskem parku Radensko polje
Za nami je mesec številnih dogodkov za 

lokalne prebivalce:

12. marca smo pod Boštanjskih gričem 
uspešno izvedli delavnico obrezova-
nja sadnega drevja.

 19. marca ste nam priskočili na pomoč 
pri čistilni akciji, ki smo jo izpeljali ob 
Dnevu dvoživk in s tem poskrbeli za 
čistejši življenjski prostor tudi za dvo-
živke.

 24. marca smo se v Kulturnem domu 
Račna srečali s krajani Krajinskega 
parka Radensko polje in  predstavili 
aktualne aktivnosti parka: urejanje 
poti po Radenskem polju, predsta-
vitev naravovarstvenega nadzornika 
ter napoved delavnic o invazivnih tu-
jerodnih vrstah.

 2. aprila je v Žabji hiši v Mali Račni po-
tekala delavnica Družinsko žabanje, 
kjer smo z otroki spoznavali dvoživke 
Radenskega polja in ustvarjali. 

Ponovno je zaživela tudi Žabja hiša in 
z njo večgeneracijsko izobraževanje na 
temo Radenskega polja, varstva narave, 
dvoživk in projekta LIFE AMPHICON. V 
mesecu marcu in aprilu so nas tako obiska-
li otroci vrtcev Kekec Grosuplje in Dobre-
polje, osnovnošolci osnovnih šol Louisa 
Adamiča Grosuplje in Šmarje - Sap, dijaki 
Kmetijske šole Grm in Biotehniške gimna-
zije iz Novega mesta ter študentje Oddelka 
za geografijo s Filozofske fakultete. VVZ 
Kekec Grosuplje smo na odprtju likovne 
razstave o eko dejavnosti v Mestni knjižnici 
Grosuplje podprli pri njihovih aktivnostih 
za okoljsko vzgojo, ki se prične ravno pri 
naših najmlajših. 

 Od konca meseca februarja pa že 15. 
leto zapored poteka akcija "Pomagajmo 
žabicam čez cesto". Ob pomoči številnih 

prostovoljcev smo tako do konca aprila na 
varno preko ceste prenesli že več kot 8000 
dvoživk, akcija pa še poteka. 

 

V mesecu maju napovedujemo:
• 18. - 20. maj 2022 - prva LIFE AMPHI-

CON mednarodna konferenca.
• 21. maj 2022 - tradicionalni spomla-

danski pohod po Radenskem polju.

 
Za več informacij o aktualnih in prihaja-

jočih dogodkih nam pišite na info@raden-
skopolje.si.

Pripravila: Tina Stepišnik
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@visitgrosuplje

@visitgrosuplje

Visit Grosuplje

V mesecu marcu smo na 32. sejmu za zeleni in aktivni

turizem, Alpe-Adria, ki je potekal v Ljubljani na

Gospodarskem razstavišču, predstavljali turistične

znamenitosti Grosuplja. 

Skupaj z Zavodom Vodomčev gaj ter turistično zvezo

Grosuplje smo od srede, 23. 3., do sobote, 26. 3., delili

namige za obiske turističnih točk, kulturnih in naravnih

znamenitosti, kolesarskih poti in pešpoti ter obiskovalce

povabili na prihajajoče dogodke v občini Grosuplje. 

Na stojnicah so obiskovalci uživali v zvoku petja ptic, kar je

doživetje naredilo še posebno avtentično, hkrati pa so

lahko s pomočjo wi-fi točke Grosuplje virtualno vstopili v

Županovo jamo ter si ogledovali tudi druge grosupeljske

znamenitosti.

Turistične točke in ponudbo so predstavljali tudi TD Cer

Cerovo, TD Tabor - Št. Jurij, TOD Županova jama

Grosuplje, TD Kopanj in TD Šmarje-Sap. 

32. sejem za zeleni in aktivni
turizem 

TURIZEM GROSUPLJE

Adamičeva cesta 15
1290 Grosuplje

www.visitgrosuplje.si
 

TURISTIČNE ZNAMENITOSTI GROSUPLJA
NA SEJMU ALPE ADRIA

S e j e m  A l p e  A d r i a

TURISTIČNE ZNAMENITOSTI GROSUPLJEGA 
NA SEJMU ALPE ADRIA

V mesecu marcu smo na 32. sejmu za zeleni in aktivni turizem 
Alpe-Adria, ki je potekal v Ljubljani na Gospodarskem razsta-
višču, predstavljali turistične znamenitosti Grosupljega. 

Skupaj z Zavodom Vodomčev gaj ter Turistično zvezo Gro-
suplje smo od srede, 23. 3., do sobote, 26. 3., delili namige 
za obiske turističnih točk, kulturnih in naravnih znamenitosti, 
kolesarskih poti in pešpoti ter obiskovalce povabili na priha-
jajoče dogodke v občini Grosuplje. 

Na stojnicah so obiskovalci uživali v zvoku petja ptic, kar je 
doživetje naredilo še posebno avtentično, hkrati pa so lahko 
s pomočjo wi-fi točke Grosuplje virtualno vstopili v Županovo 
jamo ter si ogledovali tudi druge grosupeljske znamenitosti.

Turistične točke in ponudbo so predstavljali TD Cer Cerovo, 
TD Tabor - Št. Jurij, TOD Županova jama Grosuplje, TD Kopanj 
in TD Šmarje - Sap. 
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Spoštovani državljanke in 
državljani Republike Slovenije! 

V preteklih dveh letih smo bili soočeni z novo re-
alnostjo, epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(covid-19), ki je dodobra posegla v naš način življe-
nja, naše navade, delovno okolje in prostor, v kate-
rem živimo. Hkrati je bilo to tudi čustveno zelo na-
porno obdobje, v katerem so bile najbolj prizadete 
prav najranljivejše skupine naših državljanov, kot 
so starejši (upokojenci), mladi (ki so vključeni v izo-
braževalni sistem) ter posamezniki, katerih delovna 
aktivnost je povezana z dejavnostmi, ki so bile ome-
jene.

Burne čase je preživljala tudi stranka DeSUS. Stran-
ki s 30-letno tradicijo so obrnili hrbet vidni predstav-
niki stranke, katerim smo zaupali sami, hkrati pa ste 
nam svoje zaupanje izkazali tudi volivci. Verjame-
mo, da je bilo to potrebno, saj se je stranka očistila 
posameznikov, ki so lastne interese postavili pred 
interese državljanov, zlasti tistih, ki ste nam zaupali.

DeSUS je edina socialdemokratska stranka, ki se 
resnično zavzema za človeškega dostojanstva vred-
no življenje vseh posameznikov, zlasti tistih, ki so 
zaradi svoje ranljivosti ter finančne odvisnosti po-
tisnjeni na rob družbe, ne glede na njihovo pripa-
dnost.

Stranka DeSUS je stranka medgeneracijskega 
spoštovanja in solidarnosti ter prav zaradi tega 
stranka, katere prisotnost je na političnem parke-
tu nujno potrebna. Smo edini, ki gojimo in širimo 
svoje vrednote že več kot 30 let, z vsemi vzponi in 
padci v naši zgodovini. Smo stranka prihodnosti, ker 
gledamo in razmišljamo o prihodnosti današnje ge-
neracije upokojencev, na vse tiste, ki bodo to  postali, 
o sodelovanju in položaju mladih in njihovi priho-
dnosti ter o trajnostnem razvoju naše družbe in oh-
ranitvi naravnega okolja za prihodnje rodove.

Iz navedenih razlogov je DeSUS stranka prihodno-
sti in ne le stranka s časovno omejenim trajanjem, 
ki svojim volivcem obljublja ali deli drobtinice pred 
vsakokratnimi prihajajočimi volitvami.

Predstavniki DeSUS-a smo pripravljeni prevzeti od-
govornost za prihodnost vseh državljank in državlja-
nov Slovenije, za doseganje skupnih vrednot, zago-
varjanje naših stališč in doseganje danih zavez. 

DeSUS si bo s svojimi predstavniki še naprej prizade-
val za povrnitev zaupanja v socialno državo, popravo 
krivic upokojencem in lepše življenje vseh generacij 
državljank in državljanov Republike Slovenije.

Na prihajajočih volitvah oddate svoj glas za DeSUS 
in omogočite uresničitev naših  vrednot in program-
skih ciljev!
     Jože Podržaj

Jože 
Podržaj 1010

Desus - oglas Odmevi.indd   1Desus - oglas Odmevi.indd   1 4. 04. 2022   13:41:104. 04. 2022   13:41:10
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Bodoči poslanci stranke DeSUS v DZ se zavzemamo:

• za pokojnine, ki bodo omogočale varno in dostojno življenje,

• za javno in dostopno zdravstvo, ki bo učinkovito, sodobno in brez čakalnih vrst 
in koruptivnih dejanj,

• za uveljavljanje temeljev dolgožive družbe (družbeno vključenost starejših, 
gradnjo bivalnih kapacitet za starostnike),

• za spoštovanje demokratične ustavne ureditve (spoštovanje delitve oblasti 
na njene veje, ohranitev javnih neodvisnih institucij, za ohranitev osebnih 
svoboščin in človekovih pravic (zlasti ranljivejših skupin),  ničelna toleranca do 
korupcije, transparentno delovanje …)

• ohranitev zdravega okolja (gospodarski ter infrastrukturni razvoj, temelječ 
na zelenih (obnovljivih) energijah, razvoj inovativnih gospodarskih panog, 
ki bodo temeljile na trajnostni uporabi izdelkov in nujnosti recikliranja oz. 
ponovne uporabe, prepoved tehnologij, ki so naravovarstveno sporne …)

• za pravičnost, solidarnost, spoštljivost vseh deležnikov v družbi, 

• za dostopnost stanovanj za mlade,

• za povečanje samooskrbe s hrano,

• za podjetništvu ter inovativnosti naravnano družbo, ki bo spodbujala in 
podpirala dobre ideje,

• za učinkovit izobraževalni sistem, ki bo mladim omogočil hitrejšo vključenost 
na delovnem mestu.

ZAVZEMAMO SE

Za povrnitev 
zaupanja v 

socialno državo

Za ustvarjalnost v 
izobraževanju in  

kulturi

Za glas Slovenije, 
ki se sliši 
v svetu

Za ohranitev 
naravnega okolja 

zanamcem

PREDVOLILNI PROGRAM

Naročnik: OO DeSUS Grosuplje
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Za kandidaturo sem se odločila, 
ker želim sodelovati pri izboljšavah 
v šolskem sistemu in odprtem 
gospodarstvu, kateremu sem namenila 
celo svojo kariero. Imam zadosti 
poguma in modrosti, da bom pretehtala 
argumente in podprla zadeve, ki so 
v dobro nas vseh ter prepoznavala 
škodljive dejavnike.

Vaš glas mi bo omogočil izvedbo 
navedenega.

Jolanda Mihelič

mag. Jolanda Mihelič

nasadezela.si

#Zaljudi

N
aročnik oglasa je stranka N

aša dežela dr. Aleksandre Pivec.

11

VOLITVE
V DRŽAVNI  

ZBOR
2022
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Sem mama štirih otrok in babica enemu vnuku. Živim v vasi Luče in s partnerjem 

skrbiva za štiri krasne najstnike. Po poklicu sem diplomirana medicinska sestra, 

zaposlena v Zdravstvenem domu Grosuplje. Letos mineva 20 let odkar se dnevno 

srečujem z občani Grosupljega. Sem tudi članica sveta v DSO Grosuplje. V ospredje 
postavljam Človeka in vse kar človek potrebuje za svoje dostojanstvo. Delo z 
ljudmi in za ljudi je moje poslanstvo. Za kandidaturo sem se odločila tudi zato, ker 

si prizadevam delati za skupnost in edinost. Lahko imamo različne poti, pomembno 

je, da je cilj isti. Ponosna sem na našo kulturo in tradicijo. Želim, da Slovenija 
postane država, kjer si bo vsak želel živeti, ustvarjati, se veseliti. V naši lepi deželi 

potrebujemo več veselja do življenja.

Zavzemam se za vsem dostopno javno zdravstvo, boljše poslovno in gospodarsko 
okolje. Zavedam se, da je zdravje ena od največjih vrednot tako posameznika kot 

družbe. Nujno je treba vzpostaviti sistem, da bo lahko vsak prišel do zdravnika takrat, 

ko ga bo potreboval. Zagotavljanje zdravstvenega varstva in učinkovitega delovanja 

zdravstvenega sistema je ena ključnih nalog države. Cilj mora biti pravočasna in 

kakovostna zdravstvena obravnava ter strokovno in motivirano zdravstveno osebje.

Mojca
Gruden

vaša kandidatka

za poslanko v DZ RS

2
Na prihajajočih volitvah je podpora NSi glas za gospodarsko močno, varno in v 

prihodnost usmerjeno Slovenijo. NSi izhaja iz vrednot krščanske demokracije, ki v 

teh časih pomenijo STABILNOST. Pomembno mi je kdo bo vodil našo državo v teh 

časih in kakšne vrednote bodo prevladale v naši družbi. NSi je programsko močna 

stranka z jasnimi vrednotami. Imamo vladni program, ki na štirinajstih področjih daje 

jasne odgovore na izzive prihodnosti. Krščanski demokrati ostajamo varuh naših 

tradicionalnih vrednot in načina življenja.

Ministrska ekipa NSi je dokazala, da so učinkoviti in da zmorejo premikati stvari, ki 

so stale desetletja. V teh zahtevnih časih stavimo na preverjeno ekipo. Glas za Novo 

Slovenijo pomeni, da bo naša ministrska ekipa lahko nadaljevala svoje uspešno delo.

V naslednjem mandatu se bomo zavzemali za tri ključne prioritete:

1. Slovenija mora postati dežela priložnosti, kjer lahko vsak posameznik razvije vse 

svoje potenciale. Država pa mora zagotoviti pogoje za to. Tako dosežemo kvalitetno 

raven bivanja.

2. Potrebujemo boljše podjetniško okolje, država si mora od našega dela vzeti manj. 

Se zavzemamo za nižje davke. 

3. Delo je vrednota in kdor dela, mora dostojno živeti.

24. 4. 2022 pokažimo, da nam je mar, da smo odgovorni in da znamo in zmoremo 
sprejeti posledice svojih odločitev. Prav gotovo je v vsakemu izmed nas želja po enotni in 
urejeni državi. Naše odločitve morajo izhajati iz poguma in iz besed pojdimo v dejanja.
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Sem mama štirih otrok in babica enemu vnuku. Živim v vasi Luče in s partnerjem 

skrbiva za štiri krasne najstnike. Po poklicu sem diplomirana medicinska sestra, 

zaposlena v Zdravstvenem domu Grosuplje. Letos mineva 20 let odkar se dnevno 

srečujem z občani Grosupljega. Sem tudi članica sveta v DSO Grosuplje. V ospredje 
postavljam Človeka in vse kar človek potrebuje za svoje dostojanstvo. Delo z 
ljudmi in za ljudi je moje poslanstvo. Za kandidaturo sem se odločila tudi zato, ker 

si prizadevam delati za skupnost in edinost. Lahko imamo različne poti, pomembno 

je, da je cilj isti. Ponosna sem na našo kulturo in tradicijo. Želim, da Slovenija 
postane država, kjer si bo vsak želel živeti, ustvarjati, se veseliti. V naši lepi deželi 

potrebujemo več veselja do življenja.

Zavzemam se za vsem dostopno javno zdravstvo, boljše poslovno in gospodarsko 
okolje. Zavedam se, da je zdravje ena od največjih vrednot tako posameznika kot 

družbe. Nujno je treba vzpostaviti sistem, da bo lahko vsak prišel do zdravnika takrat, 

ko ga bo potreboval. Zagotavljanje zdravstvenega varstva in učinkovitega delovanja 

zdravstvenega sistema je ena ključnih nalog države. Cilj mora biti pravočasna in 

kakovostna zdravstvena obravnava ter strokovno in motivirano zdravstveno osebje.

Mojca
Gruden

vaša kandidatka

za poslanko v DZ RS

2
Na prihajajočih volitvah je podpora NSi glas za gospodarsko močno, varno in v 

prihodnost usmerjeno Slovenijo. NSi izhaja iz vrednot krščanske demokracije, ki v 

teh časih pomenijo STABILNOST. Pomembno mi je kdo bo vodil našo državo v teh 

časih in kakšne vrednote bodo prevladale v naši družbi. NSi je programsko močna 

stranka z jasnimi vrednotami. Imamo vladni program, ki na štirinajstih področjih daje 

jasne odgovore na izzive prihodnosti. Krščanski demokrati ostajamo varuh naših 

tradicionalnih vrednot in načina življenja.

Ministrska ekipa NSi je dokazala, da so učinkoviti in da zmorejo premikati stvari, ki 

so stale desetletja. V teh zahtevnih časih stavimo na preverjeno ekipo. Glas za Novo 

Slovenijo pomeni, da bo naša ministrska ekipa lahko nadaljevala svoje uspešno delo.

V naslednjem mandatu se bomo zavzemali za tri ključne prioritete:

1. Slovenija mora postati dežela priložnosti, kjer lahko vsak posameznik razvije vse 

svoje potenciale. Država pa mora zagotoviti pogoje za to. Tako dosežemo kvalitetno 

raven bivanja.

2. Potrebujemo boljše podjetniško okolje, država si mora od našega dela vzeti manj. 

Se zavzemamo za nižje davke. 

3. Delo je vrednota in kdor dela, mora dostojno živeti.

24. 4. 2022 pokažimo, da nam je mar, da smo odgovorni in da znamo in zmoremo 
sprejeti posledice svojih odločitev. Prav gotovo je v vsakemu izmed nas želja po enotni in 
urejeni državi. Naše odločitve morajo izhajati iz poguma in iz besed pojdimo v dejanja.
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Delali bomo za dobro občine Grosuplje in cele Slovenije
 

Občina Grosuplje je znana po svoji strategiji 3G, kar pomeni da ste Gospodarni, Gostoljubni in Globalni. Prav te
usmeritve vas zadnja leta peljejo po zavidljivi poti razvoja kot občine dobrega življenja. Ugodne prometne
povezave, neokrnjena narava in pridni ljudje so tudi v prihodnje zagotovilo za nadaljnji razvoj občine Grosuplje. Da
bomo kakovost življenja v občini Grosuplje še izboljšali, bomo pomagali pri izvedbi naslednjih projektov Občine
Grosuplje:
-izgradnja obvoznice Grosuplje,
-nadgradnja Zdravstvenega doma Grosuplje, dodatne splošne ambulante in ambulante za otroški dispanzer ter
novi prostor fizioterapije,
-po izgradnji zadrževalnika Veliki potok ureditev Grosupeljščice in zagotovitev poplavne varnosti mesta Grosuplje,
-izgradnja nove upravne stavbe državne uprave; upravne storitve za občanke in občane na enem mestu. Novi
prostori za center za socialno delo, zavod za zaposlovanje, okrajno sodišče in policijsko postajo v Grosupljem,
-celovita prenova Adamičeve ceste skozi mesto Grosuplje, izgradnja krožišča Bambič ter gradnja kolesarskih
stez in pločnikov do zalednih naselij,
-prenova in nadgradnja železniške postaje Grosuplje ter izgradnja 2. tira med Ljubljano in Ivančno Gorico, ki bo
omogočila boljšo in hitrejšo povezavo z glavnim mestom.

Podpora župana Občine Grosuplje, dr. Petra Verliča
 

 

za nami sta dve zelo zahtevni, težki leti. Na žalost smo v tem času mnogi izgubili ljubljeno osebo in za to ni besed
tolažbe. Dali smo vse od sebe, da bi rešili čim več življenj. Vem, da je bilo tudi vam težko. Zato se zahvaljujem
vsakemu od vas, da ste zdržali. Trudili smo se pomagati čisto vsakemu, zato smo sprejeli 10 protikoronskih paketov.
Dodatno pa še ukrepe za omilitev posledic energetske draginje. Sprejeli smo največ ukrepov pomoči na glavo
prebivalca v Evropi, tudi v finančnem smislu. Ohranili smo delovna mesta in zmožnosti skupnosti za okrevanje in
razvoj. To nam je uspelo. Danes rastemo najhitreje v EU, pospešeno gradimo Slovenijo, ustvarjamo nova delovna
mesta in možnosti za večjo blaginjo.

Tudi jutri bomo delali za Slovenijo, ki gre naprej. Za Slovenijo svobodnih, uspešnih in srečnih ljudi. Ker si to
zaslužite. Slovenija si to zasluži!

Janez Janša, kandidat za poslanca v volilnem okraju Grosuplje

Dragi rojaki,

Podprimo našega Janeza Janšo, našega rojaka in domačina, vemo, da ga
potrebuje Slovenija in svet, a potrebujemo ga tudi v naši občini Grosuplje.
Ko nas obišče, vidim v njegovih očeh, da se mu zalesketajo na prav
poseben način. Vem, da se lahko zanesemo nanj v občini Grosuplje, vem da
se Slovenke in Slovenci lahko zanesemo nanj.
Zato podprimo našega kandidata za poslanca v Grosupljem, našega Janeza
Janšo na listi Slovenske demokratske stranke! 
Na volitvah, ki bodo 24. aprila, obkrožimo številko 12!

Dr. Peter Verlič, župan občine Grosuplje    

Naročnik oglasa: Slovenska demokratska stranka
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MILOŠ  
KOSIĆ
Grosuplje ima 
socialdemokratsko  
srce.

DRUGAČE 
VOLI.SD

Naročnik oglasa: Socialni demokrati
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    Slovenija hoče spremembe

Občina Grosuplje potrebuje poslanca, ki v njej STALNO prebiva ter si AKTIVNO prizadeva za boljše in 
učinkovitejše politično sodelovanje med lokalnim in državnim nivojem. Trdno verjamem, da država 
pripada ljudjem in da imajo le-ti pravico odločati, kako želijo živeti. Moja naloga in naloga SD je, da 
ponovno vzpostavimo zaupanje v temelj sodobne demokracije, da ljudem vrnemo samozavest in 
ponos ter ponudimo upanje v boljšo prihodnost in normalno sedanjost.

  Poštenost
  Solidarnost
  Odprtost duha

  Delavnost     
  Spoštovanje 
  Enakost

RAD IMAM GROSUPLJE, GROSUPLJE JE MOJ DOM 
Cenjene soobčanke in soobčani, moje ime je Miloš Kosić in sem vaš 
kandidat za poslanca v Državni zbor. 

Obisk predsednice SD Tanje Fajon v Grosuplju 25. 3. 2022

Veliki problemi zahtevajo velike rešitve 
Preberi najboljši načrt za prihodnost!

Razbremenimo grosupeljske ceste 
Grosuplje se utaplja v jutranjih in popoldanskih 
prometnih konicah. Za prehod v zeleno 
mobilnost potrebujemo izgradnjo moderne 
primestne infrastrukture v povezavi z mestno 
in ureditev brezplačnega, rednega in točnega 
javnega prevoza.

Več družinskih zdravnikov v Grosuplju 
V Grosuplju mnogi nimamo osebnega zdravnika 
in možnosti za ustrezno zdravstveno obravnavo. 
Osebni zdravnik je prvi stik posameznika z 
zdravstvenim sistemom, zato mora postati 
avtomatična pravica iz zdravstvenega 
zavarovanja. Zavzemam se za krepitev 
zdravniškega kadra v ZD Grosuplje, predvsem 
družinskih zdravnikov.

Več prostora za starejše, brezplačen vrtec  
in šolska malica 
Vsi si želimo dostojne starosti, še prej pa 
brezskrbnega otroštva. V Sloveniji v letu 2022 je 
nesprejemljivo, da katerikoli otrok trpi lakoto. 
Zavzemam se za brezplačno šolsko malico 
in vrtec. Za dostojno starost pa moramo 
vzpostaviti neodvisen demografski sklad in 
zagotoviti več kapacitet ter modernizirane 
domove za starejše.

Mladi grosupeljski podjetniki  
Spodbudno okolje za mlade podjetnike bo 
doprineslo k razvoju Grosuplja in tehnološko 
napredni Sloveniji. Zavzemam se za več 
podjetniških spodbud, ki bodo prispevale k 
dvigu produktivnosti Slovenije in dvigu dodane 
vrednosti na zaposlenega.

32-urni delovni teden 
S tehnološkimi spremembami, ki jih napovedujejo 
digitalizacija, nove metode dela in tehnologije,  bomo 
v manj časa naredili več. V soglasju s socialnimi 
partnerji in gospodarstvom se zavzemam za 
postopno skrajšanje delovnega časa. S takšno 
spremembo bomo dosegli boljšo produktivnost in 
kakovost življenja. 

ZAKAJ MI ZAUPATI VAŠ GLAS?
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E-oskrba na daljavo za varno bivanje na domu je odslej 
brezplačna

Ljubljana, 22. marca – Ministrstvo 
za zdravje je na podlagi Javnega raz-
pisa za izbor operacije »E-oskrba na 
domu«, ki ga je pripravilo ob podpori 
Službe Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, za izvajalca stori-
tve E-oskrba izbralo Telekom Slovenije 
s konzorcijskim partnerjem Zvezo dru-
štev upokojencev Slovenije. Slovenija 
je sredstva pridobila od Evropskega 
socialnega sklada in virov REACT-EU, 
skladno s tem pa bo uporaba storitve 
E-oskrba za 5.000 upravičencev do 30. 
septembra 2023 brezplačna. Telekom 
Slovenije bo z vklopom prvih upravi-
čencev pričel sredi aprila 2022.

E-oskrba je socialnovarstvena storitev 
socialnega servisa, ki starejšim, invali-
dom in kroničnim bolnikom omogoča 
samostojnejše, bolj varno in neodvisno 
bivanje v domačem okolju, saj zago-
tavlja 24-urno povezavo z asistenčnim 
centrom oz. zdravstvenim osebjem in 
organizacijo pomoči, če jo uporabniki 
potrebujejo. Do brezplačne storitve E-
-oskrba so upravičeni vsi, ki:
• so starejši od 65 let in pretežni del 

dneva bivajo sami;
• zaradi pridruženih kroničnih nenale-

zljivih bolezni spadajo v ranljivo sku-
pino prebivalstva v primeru zboleva-
nja za koronavirusno boleznijo;

• jim je v skladu s predpisi s področja 
invalidskega in pokojninskega zava-
rovanja priznana invalidnost;

• v skladu s predpisi s področja invalid-
skega in pokojninskega zavarovanja 
prejemajo dodatek za pomoč in po-
strežbo;

• so stari 18 let ali več in so zaradi ne-
vroloških oziroma nevromišičnih 
obolenj ogroženi za padec oziroma 
so zaradi kognitivnega upada pri de-
menci izpostavljeni različnim nežele-
nim dogodkom v okolju. 

Uporabnik E-oskrbe lahko asistenčni 
center na pomoč pokliče 24 ur na dan in 
vse dni v letu, in sicer s preprostim pri-
tiskom na gumb varovalnega telefona, 
ki je nameščen v njegovem domu, ali s 
pritiskom na gumb za klic na pomoč na 
zapestnici, ki jo ima vedno pri sebi. Poleg 
zapestnice uporabnik prejme tudi mo-
bilni detektor gibanja na obesku, ki ima 

prav tako poseben gumb za proženje 
klica na pomoč, hkrati pa detektor tudi 
samodejno zazna padec in ob tem sproži 
klic v asistenčni center. Uporaba opreme 
je zelo enostavna. Uporabniki bodo z na-
ročilom storitve brezplačno prejeli:
• varovalni telefon z gumbom za klic na 

pomoč,
• zapestnico z gumbom za klic na po-

moč,
• mobilni detektor gibanja na obesku 

za klic na pomoč,
• SIM kartico z mobilnim paketom, ki 

omogoča neomejene dohodne in 
odhodne klice ter prenos podatkov 
za potrebe izvajanja storitve E-oskrba,

• storitve asistenčnega centra 24 ur na 
dan in vse dni v letu,

• tehnično pomoč, vzdrževanje, servis.

Za brezplačno namestitev opreme na 
dom uporabnika bo poskrbel Telekom 
Slovenije, namestitev je enostavna, brez 
vrtanja in posebnih napeljav. 

Namen zagotavljanja storitve E-oskr-
ba je krepitev samostojnosti, varnosti in 
višje kakovosti življenja starejšim, bol-
nim in invalidnim osebam na njihovem 
domu z uporabo E-oskrbe. 

Zvonko Černač, minister, pristojen za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
ob tem poudarja: »S projektom E-oskr-
ba na domu vzpostavljamo sistem, ki bo 
omogočal večjo varnost in višjo kakovost 

bivanja v domačem okolju ljudem, ki za-
radi starosti ali bolezni pri tem potrebuje-
jo pomoč. Projekt je del širših prizadevanj 
za izboljšanje kakovosti življenja ranljivih 
skupin, za varnejšo starost in večjo vključe-
nost posameznikov, ki potrebujejo pomoč. 
Skrb za šibkejše je ena osrednjih nalog vsa-
ke odgovorne družbe, je etična zahteva in 
kot taka tudi jasno ogledalo družbene 
zrelosti. Slovenija s tem projektom prepo-
znava priložnosti digitalizacije in stopa na 
pot moderne, dostopne družbe s čutom za 
soljudi. Je tudi korak na poti k uveljavitvi 
zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil konč-
no sprejet decembra lani«.

Dr. Alenka Forte, državna sekretarka 
na Ministrstvu za zdravje, pa pravi, da 
bodo »storitve E-oskrbe znatno pripomo-
gle k boljši kakovosti in varnosti bivanja 
starejših. S tem jim bo omogočeno, da 
bodo dlje ostali v svojih domačih okoljih. 
Zato smo še posebej zadovoljni, da se v 
bližnji prihodnosti začne izvajati projekt 
»E-oskrba na domu«, saj gre za projekt na 
celotnem območju Slovenije in bo v času 
trajanja omogočil prejemanje storitve šte-
vilnim upravičencem.«

»Sodobne tehnologije poenostavljajo 
življenja in omogočajo tudi razvoj rešitev, 
ki zagotavljajo večjo varnost, kakovost ži-
vljenja ter ohranjanje zdravja. S staranjem 
prebivalstva, ki je značilno za vse razvite 
države, se potrebe po dolgotrajni oskrbi 
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Tradicionalna občinska testa hoje letos v maju in juniju

starejših na domu povečujejo, rešitev na 
tej poti pa predstavlja storitev E-oskrba. 
Veseli me, da je vlada s pristojnimi mi-
nistrstvi prisluhnila predlogu Strateške-
ga sveta za digitalizacijo in brezplačno 
oskrbo na daljavo zagotovila starejšim, 
ki bivajo sami, invalidom in ostalim posa-
meznikom, ki pri samostojnejšem bivanju 
v svojem domačem okolju potrebujejo 
podporo. Pomembno je tudi, da sledimo 
konceptu hitre implementacije že razvitih 
in preskušenih rešitev, ki pa so zasnova-
ne na naprednih tehnoloških konceptih. 
Telekom Slovenije čuti zavezo, da pri tem 
tvorno sodeluje – z znanjem, izkušnjami, 
naprednostjo in zanesljivostjo. Cilj je, da 
skupaj s pristojnimi ministrstvi Slovenijo 
postavimo ob bok ali na čelo digitalno 

najrazvitejših držav,« poudarja dr. Mitja 
Štular, član uprave Telekoma Slovenije. 

»V Sloveniji v primerjavi z razvitimi dr-
žavami Evropske unije močno zaostajamo 
pri oskrbi starejših v domačem okolju, saj 
so starejši na svojem domu vse prevečkrat 
prepuščeni sami sebi. Veseli nas, da je vla-
da s pomočjo evropskih sredstev E-oskr-
bo, ki je v razvitih državah že sestavni del 
socialnega varstva starejših, zagotovila 
brezplačno in da tudi v Sloveniji končno 
delamo pomembne korake v smeri zago-
tavljanja varnosti starejših, ki bivajo sami. 
V ZDUS poznamo potrebe starejših in jih 
bomo v največji možni meri informirali o 
pomenu in možnosti koriščenja E-oskrbe, 
bo pa pri tem potrebna tudi celovita naci-

onalna kampanja ozaveščanja o storitvi, v 
kateri si želim, da bi sodelovalo tudi mini-
strstvo za zdravje. Prav tako pa apeliram, 
da že sedaj razmišljamo tudi o zagotovitvi 
sredstev za podaljšanje možnosti kori-
ščenja brezplačne storitve do uveljavitve 
Zakona o dolgotrajni oskrb,« pravi Janez 
Sušnik, predsednik Zveze društev upo-
kojencev Slovenije.

Zainteresirani za naročilo brezplač-
ne storitve E-oskrba lahko pokličejo na 
brezplačno številko 080 12 13 ali po-
šljejo sporočilo na eoskrba@telekom.si, 
vse informacije so na voljo tudi pri Zve-
zi društev upokojencev Slovenije.

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. Letos bomo svojo vzdržljivost in 
telesno pripravljenost pred poletjem preverjali kar 
dvakrat!

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 zmo-
gljivost in vam na podlagi vaših rezultatov svetujemo 
ustrezno telesno dejavnost in vrsto vadbe, s katero bo-
ste 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 po-
sebej za tiste, ki ste telesno nedejavni ali zmerno telesno 
dejavni. Test lahko opravite večkrat (priporočljivo vsakih 
6 mesecev) in tako sledite izboljšanju svoje telesne zmo-
gljivosti. Udeležba je brezplačna.

Pridružite se nam v soboto, 14. maja 2022, med 8.30 
in 12.00 uro, ali v soboto, 4. junija, med 8.30 in 12.00! 
Občinski test hoje bo potekal po »Poti zdravja«, od po-
kopališča Resje v Grosupljem proti Spodnji Slivnici in 
nazaj (trasa proge je označena).

Udeležite se preizkusa hoje na 2 kilometra in preveri-
te 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. fiziot. s spec. znanji, ZVC Grosuplje
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Maj, mesec gibanja

Moja, tvoja in naša Slovenija

V mesecu maju obeležujemo svetov-
ni dan gibanja za zdravje (10. 5.) in med-
narodni teden gibanja (zadnji teden v 

maju). Ob teh dnevih bomo tudi v Zdra-
vstveno-vzgojnem centru Grosuplje za 
vas pripravili več aktivnosti, povezanih z 
gibanjem. Mesec maj bomo otvorili s te-
stiranjem telesne pripravljenosti Ali sem 
fit, končali pa s pohodom. Na testiranja 
in pohode pridite v športni opremi, s se-
boj imejte tudi plastenko z vodo. Spodaj 
si poglejte lokacije in termine testiranj 
ter pohodov.

Datumi testiranja telesne pripravlje-
nosti Ali sem fit:
• 5. 5. 2022, od 11.00 do 13.00 (pred 

Zdravstvenim domom Grosuplje)
• 12. 5. 2022, od 11.00 do 13.00 (pred 

Upravno enoto Grosuplje)
• 20. 5. 2022, od 11.00 do 13.00 (pred 

Zdravstvenim domom Škofljica)
• 26. 5. 2022, od 11.00 do 13.00 (pred 

Domom starejših občanov Grosuplje)

Datumi in lokacije pohodov:
• 10. 5. 2022 – pohod na Magdalensko 

goro (zbor 10.30 na parkirišču pred 
Zdravstvenim domom Grosuplje)

• 23. 5. 2022 – pohod po Poti zdravja do 
ribnika Mlačevo (zbor 10.30 pred za-
četkom Poti zdravja pri pokopališču 
Resje v Grosupljem)

• 24. 5. 2022 – pohod na Ostri vrh (zbor 
10.30 na parkirišču v Čušperku)

• 27. 5. 2022 – pohod po Radenskem 
polju (zbor 10.30 na parkirišču pod 
Boštanjem)
V primeru dežja bodo dogodki odpa-

dli. Za več informacij spremljajte facebo-
ok stran ZVC Grosuplje ali nas pokličite 
na naš telefon 031 345 653. 

Manca Grum, dipl. fiziot. s spec. znanji,  
ZVC Grosuplje

V Vrtcu Pika Šmarje - Sap (enota 
Vzgojno-varstvenega zavoda Kekec) 
smo mesec februar posvetile odkriva-
nju in spoznavanju značilnosti Slovenije. 
Skupaj z otroki, starimi od 3 do 6 let, smo 

preko petja, glasbe, plesa, pregovorov, 
ugank, izdelavi didaktičnih iger in ku-
linarike spoznavali tradicijo in simbole 
Slovenije. V sklopu vseh iger in dejav-
nosti smo v  Turenčku v Šmarju - Sapu 

postavili razstavo in zbirko kulturnih 
posebnosti skozi oči in roke otrok z na-
slovom »Moja, tvoja in naša Slovenija«. Z 
našimi družinami smo jo skupaj v tednu 
družine otvorili z otroškim nastopom 
himne, ljudskih pesmi in plesa. Spoznali 
smo razne in različne praznike in običaje. 
Skozi ustvarjalne dejavnosti smo se se-
znanili s slovenskimi ornamenti, ki ohra-
njajo kulturno dediščino; lectovo srce, 
čipke, kvačkanje, izdelovanje nageljnov 
iz papirja, izdelovanje kurentov kot zna-
čilni pustni lik s Ptuja, ki odganja zimo in 
zlo, priklicuje pa pomlad in dobro letino. 
Sredi razstavnega ambienta pa stoji Alja-
žev stolp kot na vrhu najvišje gore Slove-
nije - Triglava. Svoj pogled in znanja so 
nam predali tudi stari starši, ki so se nam 
pridružili v dopoldanskem času ob igri in 
pogovoru. Ob tem je bilo občutiti vese-
lje, toplino, večgeneracijsko povezanost.

Zapisali strokovni delavki: Simona Rus in 
Stanka Kajba Bošnjak
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Sončki pojemo slovensko himno

V skupini Sončki iz vrtca Tinkara,  otro-
ci so stari 5–6 let, so se naučili slovensko 
himno. V mesecu februarju smo imeli dr-
žavljansko vzgojo. Z otroki smo se nauči-
li veliko deklamacij in slovenskih pesmic. 
Da smo obeležili  8. februar, naš kulturni 
praznik, smo se pogovarjali o največje-
mu slovenskemu pesniku dr. Francetu 
Prešernu. Brali smo njegovo poezijo, iz-
posojeno v knjižnici Grosuplje, izpostava 
Ivančna Gorica. 

Z namiznim gledališčem (kamišibaj) 
sem otrokom predstavila Povodnega 
moža. Pri počitku pa je sodelavka Marje-
ta vsak dan prebrala eno pesem, ki jo je 
napisal France Prešeren: Turjaško Roza-
mundo, Lepo Vido in Zdravljico. Z aktiv-
nim učenjem in KWL tabelo so se veliko 
naučili o našem največjem slovenskem 

pesniku. Otroci so naslikali njegov por-
tret in vsak izmed njih se je še prav pose-
bej potrudil.  Vse portrete smo razstavili 
v igralnici in garderobi in se dogovorili, 
da priredimo še proslavo. V igralnici smo 
naredili oder in pripravili program.  Otro-
ci so povedali, da na proslavi ne sme 
manjkati Zdravljica.  K nastopu so pristo-

pili resno in se zelo potrudili. S pomočjo 
zvočnika in mikrofona so otroci svoje de-
klamacije in pesmice odlično povedali in 
zapeli. 

Veliko smo se pogovarjali tudi o olim-
pijskih igrah ter smučarskih skokih, saj 
smo letos zaradi odličnih naših špor-
tnikov res večkrat zaslišali našo himno. 
Potem pa smo dobili povabilo, da na 
otvoritvi razstave eko izdelkov v knjižnici 
zapojemo himno.  Bili smo veseli in po-
nosni. Sodelovali smo na pravi proslavi 
in si ogledali tudi razstavo eko izdelkov 
iz vseh enot VVZ Kekec Grosuplje. Otroci 
so z navdušenjem in spoštovanjem za-
peli himno. Zelo pomembno je, da se že 
predšolski otroci seznanijo z državljan-
sko vzgojo, kajti to jim bo lepa popotni-
ca za naprej, ko bodo odšli v šolo.

Vzgojiteljica Jožica Koleša, pom. 
vzg. Marjeta Leščanec in Sara Selan 

(spremljevalka OP)Na naši proslavi je nastopal tudi deček 
oblečen v Franceta Prešerna.

Sončki pojemo Kekčevo pesem v 
dvorani knjižnice.

Odprtje eko razstave VVZ Kekec Grosuplje v Mestni knjižnici 
Grosuplje

V petek, 1. aprila, smo v dvorani Me-
stne knjižnice Grosuplje slovesno otvori-
li eko razstavo vseh naših 9 enot vrtca, ki 
bo na mladinskem in otroškem oddelku 
knjižnice odprta do konca meseca maja.

  Na tem, za nas in za naše partnerje 
pomembnem dogodku, smo imeli kar 
nekaj gostov in obiskovalcev, tako odra-
slih kot otrok. 

Kot se za slavnostno prireditev spo-

dobi, smo jo pričeli z Zdravljico, ki so jo 
prisrčno zapeli otroci.

Sledil je pozdravni nagovor ravnatelji-
ce Majde Fajdiga, ki nam je orisala prete-
klo pot vključevanja vrtca v mednarodni 
program Ekošole. V program smo vsto-
pili v septembru 2008, naslednje leto 
smo za aktivno izvajanje eko vsebin že 
prejeli prvo eko zastavo. Nadaljevala je 
z mednarodnimi dosežki, predstavitva-

mi vrtca na konferencah ter izpostavila 
organizacijo mednarodne konference o 
biotski pestrosti, ki je potekala oktobra 
2019 v Grosupljem. 

Zahvalila se je dolgoletni koordinato-
rici eko programskega odbora Andreji 
Jaklič Šimnic za izjemno vodenje in šte-
vilne eko akcije, ki so prepoznane tudi v 
širšem slovenskem prostoru.

Med gosti otvoritve so bili lokalni par-



42 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  April 2022 Izobraževanje

V sredo, 16. 3. 2022, smo se z avto-
busom odpeljali na čudovit športni dan 
v sosednjo občino. Seveda smo s seboj 
pripeljali tudi sonce ter odgnali vetrovno 
jutro.

Naš pohod se je pričel izpred samo-
stana v Stični. Od tam smo se povzpeli 
na bližnji hrib - Gradišče. Ugotovili smo, 
da so naše nogice neverjetne, saj smo 

vse do vrha tekli. Že smo mislili, da nas 
bo zadnji vzpon pa vendarle utrudil, a 
temu ni bilo tako, tudi tega smo prema-
gali s tekom. 

Na vrhu smo se podkrepili z malico, ki 
smo jo prinesli s seboj, nato pa je sledilo 
raziskovanje okolice. Navdušila so nas 
igrala in skalovje, ki smo ga našli povsod 
okrog. Tako smo se še malo preizkusili 

v plezanju in skakanju, opazili smo tudi 
tarče za sekiromet, kjer smo se prav tako 
zamudili nekaj časa. Na koncu smo se 
pogovorili še s kozicami in ovcami, ki so 
uživale v prijetnem naravnem ambientu.

In že je prišel čas, da smo se odpravili 
nazaj. Pot nazaj je bila še enostavnejša, 
zato smo bili še hitrejši.

Spodaj pa so nas vzgojiteljice razve-

Športni dan v vrtcu Malček - pohod na Gradišče (Lavričeva koča)

tnerji iz Javnega komunalnega podjetja 
Grosuplje, Zavoda za turizem Grosuplje 
in Mestne knjižnice Grosuplje. Sodelova-
nje ima bogato tradicijo, saj sodelujemo 
z njimi pri različnih projektih in delavni-
cah, tako v vrtcu in v okolju, za kar smo 
jim še posebej hvaležni.

Za kulturni program sta poskrbeli sku-
pini nastopajočih otrok: skupina Sončki 
iz enote Tinkara ter skupina Ovce iz eno-
te Kekec. 

Pobudnici za tokratno razstavo, vzgo-
jiteljici Patricija Steklačič in Klavdija Za-
jec Bobnar, sva se zahvalili vsem sodelu-
jočim strokovnim delavkam in otrokom 
ter vodstvu za predano sodelovanje in 

podporo pri ustvarjanju obsežne eko 
razstave. 

Eko izdelke smo ustvarili pretežno iz 
odpadnih surovin in materialov, ki sicer 
najpogosteje končajo v zabojnikih, ter 
jim tako vdahnili novo življenje.

Razstava je dokaz, da ima domišlji-
ja pri likovni ustvarjalnosti pomembno 
vlogo in moč, da je z malo spretnosti in 
znanja mogoče izdelati raznolike izdelke 
z estetsko in uporabno vrednostjo.

Obiskovalcem razstave ogled izdel-
kov, plakatov, publikacij s fotografijami 

in opisi ter razstavljeno periodiko vrtca 
omogoča podroben in strokoven vpo-
gled v pestrost dogajanja na ekološkem 
področju pri nas. Razvidno je, da nas vse 
zaposlene skrb za okolje povezuje v bolj-
ši jutri, saj je prav vsaka enota prispevala 
kamenček v mozaiku ekoloških dejavno-
sti.

Gremo v boljši jutri še naprej!

V imenu eko ekipe,
Klavdija Zajec Bobnar in Patricija Steklačič
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Strokovna ekskurzija Dubaj

selile in nam povedale, da smo si prislu-
žili sladko nagrado.

Prijazni gostitelji bara Jama v Stični so 
nas povabili na topel čaj in slastne čoko-
ladne palačinke. Zelo lepo so nas spre-
jeli, pričakala nas je prava pogostitev in 
moramo priznati, da so bile palačinke 

najboljše, kar smo jih kadarkoli jedli. Za-
gotovo se bomo v Jamo še vrnili.

S palačinkami smo napolnili želodčke 
in pridobili energijo za pot domov.

V vrtcu smo vsi kar hitro popadali na 
ležalnike in sladko zaspali ... Na koncu se 
je le izkazalo, da nas je tale super športni 

dan, poln dogodivščin in izzivov, utrudil.
Komaj že čakamo toplejše dni in nove 

izzive v Vrtcu Malček, ki so vedno nekaj 
noro zabavnega!

Špela Čož

Naše popotovanje na strokovno ek-
skurzijo v Dubaj se je začelo v torek, 1. 2. 
2022. Učenke in učenci skupaj s svojimi 
starši, učiteljice spremljevalke in starši, 
ki so predstavljali organizatorje potova-
nja, smo se ob 9.15 zbrali na spodnjem 
parkirišču OŠ Brinje Grosuplje. Rahlo 
vznemirjeni in polni pričakovanj smo se 
poslovili od staršev in se usedli na Ste-
klačičev avtobus. Lepo potovanje nam 
je na avtobusu zaželela še ravnateljica, 
gospa Natalija Kotar, in že smo se v zim-
skih temperaturah odpeljali do Zagreba. 
Za nekatere je bil to prvi let z letalom! 
Prav vsi, tudi »novinci«, smo let prestali 
brez posebnosti in pet ur letenja je dokaj 
hitro minilo, saj smo bili v dobri družbi 
in tem za pogovore ni in ni zmanjkalo. V 
Dubaju smo pristali v vročini, čeprav je 
bila ura že nočna. 

Po prihodu v hotel bi šli seveda lah-
ko takoj spat in bi se naspali za naslednji 
dan nepozabnih dogodivščin, vendar 
smo kot pravi turisti naročili dubajsko 
pico. Po nekaj kratkih urah spanca in zaj-
trku smo se odpravili v industrijsko cono 
nekoliko ven iz mesta, kjer smo obiskali 
slovensko podjetje. Gospod Ivan Forna-
zarič je najuspešnejši slovenski podje-
tnik v Zalivu. Njegovo podjetje Gorica 
Group s sedežem v Dubaju izdeluje pri-
ključna vozila. V zgradbi podjetja nas je 
sprejel sam gospod Fornazarič in nas 
skupaj s svojo hčerko in enim od vodil-
nih inženirjev popeljal po proizvodnih 
halah. Na koncu dopoldneva nas je vse 
skupaj stehtal in nam dal potrdilo, da 
smo najboljši. Zelo hvaležni smo mu bili 
za plastenke vode. Prvič smo se zavedli, 
da voda v Dubaju ni samoumevna in si s 
hvaležnostjo napolnili nahrbtnike s pla-
stenkami vode. 

Nato smo se z avtobusom odpravili 
na EXPO 2020. Svetovne razstave EXPO 
so organizirane vsakih pet let z določeno 
aktualno temo. K sodelovanju so pova-
bljene vse države sveta, ki skozi določe-
no temo izobražujejo javnost, predsta-
vljajo načine, kako zadovoljiti potrebe 

civilizacije, predstavljajo napredek na 
enem ali več področjih človekovega 
udejstvovanja ter javnosti seznanjajo s 
smernicami za prihodnost. Glavne teme 
tokratne svetovne razstave EXPO v Du-
baju so mobilnost, trajnost in priložnost.  

Ogledali smo si kar nekaj paviljonov 
različnih držav, tudi slovenskega, kjer so 
nas prijazno pogostili. Slovenski paviljon 
stoji blizu enega od vhodov v EXPO in na 
razstavi sodeluje v sklopu trajnosti. Za 
ta dan smo bili povečini že predhodno 
dogovorjeni s paviljoni in smo lahko v 
marsikaterega prišli mimo dolge vrste 
drugih obiskovalcev EXPA. Videli smo 
paviljone Nove Zelandije, Nizozemske, 
Singapurja, Švedske, Brazilije, Španije in 
Nemčije. Za eno popoldne, ogromno! 
Večerjo smo imeli blizu hotela, v Burger 
Kingu. Siti, polni vtisov in novih dožive-
tij, smo se pozno zvečer vrnili v hotelske 
sobe in trdno zaspali. 

Drugi dan našega bivanja na drugem 
koncu sveta smo prav tako preživeli 
na EXPU 2020, kamor smo se pripelja-
li s zelo modernim in hitrim metrojem. 
Najprej smo šli v švicarski paviljon, pa v 
egiptovskega, v paviljon Savdske Ara-
bije in v paviljon Združenih arabskih 
emiratov. Nato smo se odpravili spet do 
slovenskega paviljona, kjer nas je sprejel 
sam veleposlanik Republike Slovenije 
v Združenih arabskih emiratih, gospod 
Oto Pungartnik. Najprej nas je nagovo-
ril, nato pa smo skupaj zapeli slovensko 
himno. Vse nas je povabil na kosilo v če-
ški paviljon. Zakaj ravno v češki paviljon, 
boste vprašali. Ker ima njihova terasa 
najlepši razgled, saj gleda na slovenski 
paviljon. 

Po kosilu smo se razdelili in si EXPO 
2020 ogledali v manjših skupinah, saj so 
nas zanimale različne države. Nekateri 
smo videli paviljon Peruja, Rusije, Me-
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hike, Dominikanske republike, Poljske, 
Belgije in še bi lahko naštevali. Po večini 
smo videli več kot 30 paviljonov in v njih 
spoznali, kakšni so načrti teh držav za 
prispevek k ohranjanju Zemlje na podro-
čjih mobilnosti, trajnosti in priložnosti. V 
večernih urah smo se za vedno poslovili 
od EXPA 2020 in se odpeljali do hotela. 

Že ob štirih zjutraj se je pričel naš za-
dnji, ampak za večino najbolj razburljiv 
dan v Dubaju. Z vozniki velikih terenskih 
vozil smo se po osempasovni avtocesti 
pripeljal v puščavo, kjer smo pričakali 
čaroben sončni vzhod. Bordali smo po 
sipinah, tekmovali v teku na pesku, jahali 
kamelo, na roki imeli sokola in se vozili s 
štirikolesniki. 

Vrnili smo se v hotel, se preoblekli, 
saj smo imeli mivko povsod, in pozajtr-
kovali. Po zajtrku smo se z metrojem od-
pravili do Nakupovalnega centra Dubaj 
(Dubai Mall). Del tega kompleksa je tudi 
Burdž Kalifa. Ta nebotičnik je že septem-
bra 2008 postal najvišja zgradba, kar jih 
je zgradil človek, 17. januarja 2009 pa 
je zgradba dosegla svojo končno višino  
828 metrov. Vsi skupaj smo se natrpali v 
dvigalo, ki se je s hitrostjo 10 metrov na 
sekundo, kot bi mignil, povzpel do 124. 

nadstropja, kjer je velika razgledna plo-
ščad, ki vodi okoli in okoli stavbe. Raz-
gledna ploščad se nahaja tako znotraj 
kot zunaj zgradbe. Znotraj stavbe je tudi 
trgovinica, kjer smo nakupili prve spo-
minke iz Dubaja. 

Po teh neverjetnih razgledih smo se 
odpravili nazaj dol v nakupovalni cen-
ter, kjer je tudi ogromen akvarij. V sam 
akvarij nismo šli, smo ga pa opazovali z 
zunanje strani. Akvarij je v Dubaju leta 
2010 veljal za največjega na svetu in 
kljub temu, da mu naziv več ne pripada, 
je še vedno prava paša za oči, tudi samo 
z zunanje strani. Ta akvarij ima eno naj-
bolj impresivnih zbirk rib na svetu, vsega 
skupaj jih je preko 33.000!

Zadnja postaja raziskovanja Dubaja 
pa je bila Bastakiya, ki je ena izmed naj-
starejših četrti Dubaja in leži na zahodni 
strani ozkega morskega zaliva Dubai 
Creek. V starem delu Dubaja smo se spre-
hodili do tržnice začimb, kjer smo naku-
pili še zadnje spominke, se sprehodili po 
tržnici zlata, nato pa s čolnom prečkali 
morje in si privoščili večerjo v bližnji re-
stavraciji čisto ob vodi. Po vrnitvi v hotel 
smo se vsi negativni (ja, testirali smo se), 
čeprav zelo pozitivni namočili v hotel-

skem bazenu. To je bil odličen zaključek 
strokovne ekskurzije! Sledilo je še pakira-
nje prtljage in zadnja noč v udobnih in 
velikih posteljah v velemestu. 

Po zajtrku smo se z metrojem odpe-
ljali do letališča in odleteli do Zagreba. 
Let nazaj je minil zelo mirno, saj smo 
večino poti kar vsi prespali. Pristali smo 
v mrzlem Zagrebu in se ponovno s Ste-
klačičem odpeljali do Grosupljega, kjer 
so nas pričakali naši domači. 

Ob koncu te dogodivščine bi se želeli 
zahvaliti donatorjem, OŠ Brinje Grosu-
plje in staršem, ker ste si upali v teh ne-
gotovih časih peljati Brinjce v Dubaj, kjer 
smo videli in spoznali košček drugačne-
ga sveta, hkrati pa videli tudi svet v ma-
lem – EXPO 2020. Ta nepozabna izkušnja 
bo vsem nam ostala v najlepšem spomi-
nu, saj smo dobili nov pogled na svet, 
doživeli nove stvari, spoznali velike ljudi, 
stkali nova prijateljstva in se zavedli, da 
je potrebno biti pogumen, odločen in 
kdaj pa kdaj narediti kaj dobrega in le-
pega tudi za druge, saj ob takih dejanjih 
največ narediš prav zase. 

Dubajčani - učenke in učenci OŠ Brinje

Obisk iz Francije po skoraj treh letih končno uspel - izmenjava 
med OŠ Brinje Grosuplje in College Ennemond Richard se 
nadaljuje

Naša zadnja izmenjava je potekala 
davnega leta 2019, potem pa nas je za 
kar nekaj časa zaustavil vsem znani ko-
vid. Končno so spet prišli stari časi in v 
ponedeljek, 21. marca 2022, zvečer smo 
Brinjci nestrpno pričakali avtobus, ki je 
bil kar dolgo na poti, da je prevozil skoraj 
1000 kilometrov, razdaljo, ki loči mesti 
Grosuplje in St. Chamond. Iz avtobusa je 
izstopilo 30 malo negotovih najstnikov 
in 4 učitelji. Ker je bil že večer, so učenci 
poiskali vsak svojega dopisovalca in se 
odpravili v družine naših učencev. 

Skupni teden v Grosupljem smo uči-
telji načrtovali že kar nekaj časa ter na 
koncu ugotovili, da nam je ponovno 
uspelo, saj je bil teden poln aktivnosti, ki 
je povezal 30 družin, 60 najstnikov, 8 uči-
teljev in še in še. Medkulturnost in pove-
zovanje z drugimi deželami in državami 
je dragocena izkušnja, ki pa ne prinese 
samo lepih izkušenj, ampak tudi kakšno 
malo težjo preizkušnjo. Mnogi učenci 

so bili prvič v tujini, kjer jim je bilo tudi 
sporazumevanje izredno težko, saj je bil 
jezik pogovora lahko predvsem angle-
ščina, pa še tega nekateri ne obvladajo in 
bodimo iskreni, govoriti v tujem jeziku ni 
tako enostavno, še posebej za najstnika. 
Res pa je, da je gospod Google pogosto 
pomagal premagati jezikovne ovire in 
na koncu smo se vsi dobro razumeli. 

Aktivnosti tega tedna so bile vsebin-
sko povezane s tematiko letošnjega leta 
-  »biodiverziteta«. Učenci so že od sep-
tembra raziskovali in oblikovali različne 
naloge na teme, ki so povezane z nara-
vo in živimi bitji. S tem so bile povezane 
predstavitve naravnih parkov, živali in 
rastlin, ki so jih sooblikovali slovenski in 
francoski učenci, pa tudi darila, ki so si jih 
izmenjali (razglednice iz semen in panj-
ske končnice). Že tradicionalno si darila 
izmenjamo tudi obe šoli in tokrat smo v 
dar dobili čudovit hotel za insekte, po-
darili pa smo leseno desko z vgraviranim 

logom naše izmenjave, ki je ob 10. oble-
tnici dobil novo podobo. 

Urnik tedna ob obisku Francozov v 
Grosupljem je potekal gladko in brez 
zapletov. Ponedeljek zvečer – prihod v 
Grosuplje in namestitev po družinah. To-
rek – francoski učenci v parih predstavijo 
svoje mesto, svojo šolo in svoj jezik na-
šim učencem v razredih, popoldne pa v 
manjših skupinah poteka orientacija po 
Ljubljani, z ogledom vseh glavnih zna-
menitosti. Sreda – izlet na Primorsko, v 
čudoviti Piran, na poti nazaj pa še ogled 
Predjamskega gradu. Četrtek – izlet na 
Gorenjsko, ogled muzeja v Radovljici, 
kremšnita na Bledu in ogled prekrasne-
ga Bleda z Osojnice. Petek – ogled Križne 
jame v škornjih in z lučkami, popoldne 
pa pestro dogajanje ob izvedbi delavnic 
učiteljev naše šole. Pripravili so jih kar 6 
in vsak učenec je bil na dveh (kuhanje, 
prijateljstvo, gledališče, geografija, ori-
gami in film so prepletali različne vidike 



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  April 2022 45Izobraževanje

biodiverzitete). 
Sobota je bila do večernega odhoda 

Francozov nazaj v Francijo prepuščena 
organizaciji posameznih družin. Učite-
lji smo se odločili, da našim kolegom iz 
Francije letos pobliže pokažemo Novo 
mesto in reko Krko z okolico. Kar pre-
hitro je bilo konec sončne sobote in ob 
7h zvečer smo se zbrali na parkirišču za 
šolo in mnogi v solzah spremljali odhod 
avtobusa, ki je glasno trobil v pozdrav. 
Francozi so bili več kot navdušeni nad le-
potami naše dežele in še bolj nad gosto-
ljubnostjo naših družin, saj so se vsi zo-
pet izkazali nadpovprečno. Hvala vam, 

starši!! Iz Francije smo že naslednji dan 
na šolo dobili čudovito pismo zahvale in 
hvaležnosti. 

Teden, od 21. do 26. marca, je bil za-
gotovo tudi naporen, saj biti dober go-
stitelj vseeno ni ležanje na kavču. Vendar 
pa so se v naših srcih vzpostavljale pove-
zave, ki bodo ostale za vedno. Tiste bolj 
grenke bodo hitro pozabljene, ostali pa 
bodo lepi spomini in odštevanje dni do 
maja, ko bodo naši učenci potovali v St. 
Chamond, da svoja prijateljstva nadgra-
dijo še »po francosko«.

Naša izmenjava med pobratenima šo-
lama letos poteka že 10. leto. V ta namen 

smo letos izdali tudi Zbornik, ki si ga lah-
ko ogledate tudi na spletni strani naše 
šole. Do meseca maja, ko Brinjci potujejo 
v Francijo, pa bo zagotovo nastalo še kaj. 

Zapisala: Sabina Kavšek,  
koordinatorica projekta

Učitelji iz OŠ Šmarje - Sap na Erasmus + izobraževanju na 
Tenerifih

V prejšnji izdaji Odmevov smo pisali o 
sodelovanju učiteljev OŠ Šmarje – Sap v 
programu Erasmus +. 

V marcu sva se učiteljici Sabina Ka-
stelic in Nataša Magaš odpravili na  Eu-
ropass Teacher Academy v San Cristobal 
de La Laguna na otoku Tenerife, kjer 
sva se v obdobju od 14. do 19. 3. 2022 
udeležili izobraževanja na temo Enough 
theory – Let's play. Fun Games for Deve-
loping the Whole Child. 

Dotaknili smo se holističnega pouče-
vanja ter pomembnosti krepitve in izpo-

stavljanja močnih področij posamezni-
ka. Za razvoj  mentalnih sposobnosti je 
izredno pomembno gibanje, ki aktivira 
možganske funkcije. S tem učenje pote-
ka kvalitetnejše in bolj lahkotno. Z njim 
aktiviramo vse možganske podsisteme 
za učenje.  Na tečaju smo se ukvarjali z 
igrami, ki pri učencih zmanjšujejo stres 
in jih usmerjajo v aktivno poslušanje. 
Spoznavali smo Brain-Brakes aktivnosti, 
ki povečajo pozornost in gradijo učin-
kovito učno okolje. Govorili smo tudi o 
čuječnosti in o aktivnostih, ki  omogo-

čajo varno in sproščeno izražanje otro-
kovih čustev. Velik poudarek je bil na 
vključevanju in aktivnem sodelovanju v 
skupinah in oblikovanju varnega okolja 
za dobro počutje učencev. Ideje, ki sva 
jih prinesli iz izobraževanja, že s pridom 
uporabljava v razredu, sledi pa tudi pred-
stavitev in delitev idej med sodelavce.

Obiskovanje tečaja je priložnost, da 
se povezujemo tudi z učitelji kolegi iz 
preostale Evrope, da delimo ideje, spo-
znavamo evropske šolske sisteme, hkra-
ti pa predstavimo našo deželo v evrop-
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skem prostoru.
V popoldanskem času smo imeli ne-

kaj organiziranih ekskurzij. Raziskovali 
smo otok Tenerife, ki ga imenujejo tudi 
otok večne pomladi, saj se zaradi ugo-
dne mikroklime, kljub geografski legi v 

območju Saharske Afrike, povprečne 
temperature skozi celotno leto ne dvi-
gnejo nad 30 °C. Posledica tega je tudi 
pestro rastlinstvo, ki je na severnem 
delu, v bližini ognjenika El Teide, ki je s 
3718 m najvišji vrh Španije, zelo bujno, 

na jugu pa skorajda puščavsko.
Na otoku se nahaja rezervat imeno-

van Loro Parque, ki ima naziv najlepši 
živalski vrt v Evropi in je ustanovitelj 
fundacije, ki se zavzema za zaščito in 
ohranjanje ogroženih vrst papig, delfi-
nov in ork.  

Otok se ponaša z neskončnimi plaža-
mi, ki so posute s črno, vulkansko mivko, 
s čudovitimi, do 800 m visokimi pečina-
mi Los Gigantes, ki se spuščajo v Atlant-
ski ocean, z najstarejšim, 500 let starim 
drevesom na otoku, poimenovanim 
Dragon Tree ter neskončnimi plantaža-
mi banan.

Sabina Kastelic in Nataša Magaš, Osnovna 
šola Šmarje - Sap

Sprejemni preizkusi za vpis v Glasbeno šolo Grosuplje

Pomlad je tu in z njo prihajajo spre-
jemni preizkusi za vpis v Glasbeno šolo 
Grosuplje! 

Učiteljice in učitelji Glasbene šole 
Grosuplje se veselimo novih malih 
umetnikov, ki si želijo stopiti na pot 
glasbenega izobraževanja. Vabimo 
vas v naše vrste, kjer bomo skupaj spo-
znavali skrivnosti in lepote življenja z 
glasbo.

Rezultati s tekmovanj, številni učen-
ci, ki nadaljujejo glasbeno pot na višjih 
stopnjah glasbenega izobraževanja, 
koncerti in prireditve, na katerih redno 
sodelujemo, visoko kakovostni seminarji 
v organizaciji šole in gostovanja mladih 
glasbenikov tako doma kot na tujem so 
pokazatelji kvalitete Glasbene šole Gro-
suplje, ki sodi v sam vrh slovenskega 
glasbenega šolstva in je predvsem re-
zultat strokovnosti, trdega dela in preda-
nosti naših glasbenih pedagogov. Zato 
odločitev za vpis ne bo težka! 

Pedagogi Glasbene šole Grosuplje se 
zavedamo pomena glasbe in glasbene-
ga izobraževanja za celovit ter vsestran-
ski razvoj otrok, zato želimo čim večjemu 
številu omogočiti sodelovanje v naših 
glasbenih programih. Delovanje javnih 
glasbenih šol ureja Zakon o glasbenih 
šolah, ki v svojem 23. členu pred vpisom 

v glasbeno šolo predpisuje sprejemni 
preizkus (»Vpis v glasbene šole se opra-
vi na podlagi opravljenega sprejemnega 
preizkusa. Ne glede na določilo prvega 
odstavka tega člena je vpis v program 
predšolske glasbene vzgoje in v program 
glasbene in plesne pripravnice mogoč brez 
sprejemnega preizkusa«). Zakonu seveda 
sledimo tudi na naši šoli, a zagotavljamo 
vam, da sprejemni preizkusi niso nikakr-

šen bavbav. Ne ustrašite se jih! 

Pričakujemo vas med 21. in 28. ma-
jem v Grosupljem, Dobrepolju, Ivančni 
Gorici, Zagradcu in na Škofljici. Več in-
formacij na www.gsg.si.

Za Glasbeno šolo Grosuplje pripravila  
Nina Kaufman

www.gsg.si

Svet glasbe
čaka nate.
Pridi na sprejemne preizkuse 
Glasbene šole Grosuplje
21. in 28. maja od 9. do 12. ure ter 
25. maja od 18. do 20. ure
v prostore matične šole Grosuplje.
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»Igranje na instrument je povezava 
med razumom, motoriko in čustvi. Le 
kaj boljšega bi si lahko želeli za svojega 
otroka?« prof. Anastazija Juvan

Glasbena šola Grosuplje je na celo-
dnevnem violinskem seminarju nedav-
no gostila prof. Anastazijo Juvan. Semi-
narja so se udeležili učenke in učenci 
violine vseh štirih enot Glasbene šole 
Grosuplje. Prof. Juvan jim je poleg kon-
kretnih nasvetov za piljenje tehnike dala 
nov zagon za delo, saj jih je na prijeten, s 
humorjem prepleten način spodbudila k 
doseganju novih učnih ciljev.  

V okviru seminarja je potekala še 
predstavitev zbirke skladb za violino 
»Anastazijine violinske pravljice«, ka-
terih avtorica je  prof. Juvan. Čudovite 
skladbe so zazvenele pod spretnimi prsti 
njenih učencev, prav tako naših gostov. 
Na klavirju jih je spremljal avtor klavir-
skih spremljav prof. Miran Juvan. 

Violinske seminarje na šoli organizi-
ramo vsako leto in učitelji vedno znova 

ugotavljamo, kako pomemben del izo-
braževanja so. Letošnji je bil še posebej 
zanimiv, saj smo imeli priložnost slišati 
svežo violinsko literaturo. Naše sobotno 
druženje in izobraževanje se je razvilo v 
bogat glasbeni dogodek.

V imenu Glasbene šole Grosuplje se 
zahvaljujem prof. Anastaziji Juvan, prof. 
Miranu Juvanu in učencem, ki so pred-

stavili zbirko skladb. Hvala našim učen-
cem, ki ste prišli pridobivat novo znanje, 
in vašim staršem – brez njihove podpore 
ne gre! 

Za Glasbeno šolo Grosuplje pripravila  
Eva Pal, foto: Eva Pal

Violinski seminar prof. Anastazije Juvan na Glasbeni šoli 
Grosuplje

Glasbenik (tako kot jabolko) ne pade daleč od drevesa
Pogovor z glasbeno družino Doblekar Škrjanc

Bližajo se sprejemni preizkusi za 
vpis v Glasbeno šolo Grosuplje in čas 
smo izkoristili za pogovor z družino iz-
kušenih glasbenikov, vseh povezanih 
z našo šolo: z očetom Bracom, mamo 
Barbaro in 11-letnim sinom Jakobom 
Jonom. 

Braco, na spletu o vas piše, da ste 
s 14. leti prvič nastopili v radijski od-
daji »Na vasi« v Kulturnem domu Gro-
suplje in od takrat naprej tako rekoč 
niste odšli z odra.

Res je, veliko sem nastopal doma ter 
v tujini in sodeloval z mnogimi glasbe-
niki. Neprecenljive spomine rad delim z 
mladimi, ki jih moje izkušnje vedno zani-
majo. Takrat v Grosupljem še ni bilo glas-
bene šole … Po njeni ustanovitvi sem na 
pobudo pokojnega ravnatelja Franca 
Korbarja tu vrsto let poučeval saksofon 
in vodil prvi grosupeljski Big band.

Ni naključje, da tudi otroci glasbe-
nikov pogosto sežejo po inštrumen-
tih. Prirojena nadarjenost ali podpora 
družine? Kako je bilo z Jakobom?

Jakoba so že zelo zgodaj začela zani-
mati tolkala in za 4. rojstni dan je dobil 
bobne. Ustanovili smo družinski ansam-

bel (sin na bobnih, mama na klavirju, 
oče na saksofonu), v katerem je mladi 
glasbenik zelo užival. Sčasoma se je od-
ločil, da gre v glasbeno šolo. Vpisal se je 
na klavir in kasneje na bobne. Klavir ga 
je tako navdušil, da smo spremenili dru-
žinsko zasedbo (sin na klavirju, mama na 

družina Doblekar Škrjanc, foto: Robert Petrič
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J. J. A. jazz trio, foto: Barbara Škrjanc

bas kitari in oče na bobnih). Preko mene 
je spoznaval in se navdušil nad jazz glas-
bo. 

Iz dneva v dan je boljši improviza-
tor. Pred dvema letoma je na državnem 
tekmovanju TEMSIG prejel 1. nagrado v 
kategoriji jazz solo ter zlato priznanje in 
nagrado za najbolj obetavnega mladega 
jazz pianista. Na letošnjem TEMSIG-u pa 
je s prijateljema Jašo Krevhom in Ale-
ksandrom Črtaličem tekmoval kot J. J. 
A. jazz trio ter v kategoriji jazz komorna 
prejel 1. nagrado, zlato priznanje, poseb-
no priznanje za doseženih maksimalnih 
100 točk in posebno priznanje za inter-
pretacijo slovenske jazz skladbe!

Čestitke, Jakob, že na svojem pr-
vem tekmovanju je trio osvojil vse 
točke!

Ni lahko najti mladih glasbenikov, ki 
bi hoteli igrati jazz. Imeli smo veliko sre-
čo, da smo našli kontrabasista Jašo Krev-
ha in bobnarja Aleksandra Črtaliča. Oba 
sta zelo nadarjena glasbenika in nekda-
nja učenca Glasbene šole Grosuplje.

Barbara, ste učiteljica kitare in vod-
ja kitarskega orkestra na Glasbeni šoli 
Grosuplje. Kakšna je vaša glasbena 
pot?

V Glasbeno šolo Grosuplje so me 
vpisali že v vrtcu. Končala sem deset 
razredov klavirja, nato pa nadaljevala s 
kitaro. Na šoli sem začela poučevati kot 

študentka zaradi pomanjkanja učiteljev 
in po zaključku študija dokončala še Aka-
demijo za glasbo. Poučujem 29 let in ob 
delu z mladimi še vedno zelo uživam.

Bližajo se sprejemni preizkusi ...
Če ima otrok rad glasbo in uživa ob 

njej, spodbujamo starše, da uresničijo 
njegovo željo in mu omogočijo obisko-
vanje glasbene šole, kjer se vsestransko 
izobražuje. Priporočamo, da otrok pred 
sprejemnimi preizkusi doma veliko pre-
peva, s čimer razvija posluh.

Kako izbrati pravi inštrument, kaj 
bi svetovali otrokom in staršem?

Starši bodo otroku pri pravilni odlo-
čitvi najbolj pomagali z obiskovanjem 
koncertov, na katerih spoznajo različne 

inštrumente in se lažje odločijo. 

Jakob, se spomniš svojih spreje-
mnih preizkusov?

Vpisa v glasbeno šolo sem se zelo ve-
selil, saj sem že prej igral na bobne in v 
domačem triu. Spomnim se, da so bili 
učitelji zelo prijazni, drugega pa ne prav 
veliko. Nič strašnega ni bilo, zapel sem 
pesmico, malo smo ploskali in ponoviti 
sem moral nekaj tonov. Potem smo šli pa 
s starši na sladoled!

Hvala za pogovor in veliko uspe-
hov še naprej!

Več o vpisu na www.gsg.si.

Za Glasbeno šolo Grosuplje pripravila  
Nina Kaufman

Pomemben dosežek Ernesta Mikliča, direktorja in učitelja 
glasbene šole Tvoja glasba

V sredo, 6. aprila 2022, je Orkester Slo-
venske filharmonije krstno izvedel pov-
sem novo skladbo Ernesta Mikliča, direk-
torja in učitelja grosupeljske glasbene 
šole Tvoja glasba.

Skladba z naslovom Morda nekje in 
nekoč je bila ena izmed petih, ki so bile 
izvedene v okviru projekta Slovenski 
skladatelji mladim. Izvedli so jo v Sloven-
ski filharmoniji, v veliki dvorani Marjana 
Kozine.

Moderator programa Peter Šavli je 
občinstvo pred izvedbo nagovoril, da 
so ob spremljavi mogočnega orkestra 
zapeli glavno temo skladbe. Skladatelj 
Ernest namreč slovi po spevnih in ro-
mantičnih melodijah.

Ernest vse skladateljske tehnike vsa-
kodnevno vpeljuje tudi v pouk klavirja 
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Glasbena šola Tvoja glasbaGlasbena šola Tvoja glasba
vabi k vpisu v šolsko leto 2022/2023.

Glasba je univerzalno sredstvo, ki ob-
staja v človeku že od rojstva. Vsi ljudje 
se rodimo s posluhom, sicer ne bi ločili 
maminega glasu od očetovega. To je 
tudi razlog, da v glasbeni šoli Tvoja glas-
ba za sprejem ni sprejemnih izpitov.

S kvalitetnim, ustvarjalnim in prak-
tičnim glasbenim poukom, ki ga ponu-
jamo pod vodstvom skrbno izbranih 
pedagogov, lahko namreč razvijamo 
vsakega posameznika. Slogan, ki mu 
dosledno sledimo, je 'iz prakse v teori-
jo'. Učenci najprej postanejo občutljivi 
in pozorni na zvok, s tem pa zgradijo 
dober melodični in ritmični posluh, ki 
sta osnova za nadaljnje delo. Igrajo, po-
jejo, plešejo v tempu glasbe, se moto-
rično krepijo, ustvarjajo … in vse to šele 
naknadno vodi v teoretično znanje.

Ker v glasbi vidimo tudi veliko moč za 
posameznikov splošni razvoj (napred-
ki so vidni na jezikovnem, matematič-
nem, socialnem, čustvenem in drugih 
področjih), si prizadevamo, da učenci 
izkoristijo že predšolsko obdobje, ko 
vsebine in glasbo zaradi hitrega razvoja 
možganov dobesedno posrkajo vase. 
Zato svetujemo vpis v skupinski pred-
met Glasbeno uvajanje za najmlajše že 
med tretjim in šestim letom starosti, ki 
se v naslednjih letih nadaljuje s pred-
metom Nauk o glasbi z dodanim indi-
vidualnim inštrumentalnim poukom.

V glasbeni šoli Tvoja glasba dajemo 
poseben poudarek skupinskemu po-
uku (glasbenemu uvajanju in nauku o 
glasbi), pri katerem učenci v majhnih 
skupinah, ki štejejo pod 10 učencev, 
praktično osvajajo glasbo. Učitelji in-
štrumentov nato zaradi sistema pove-
zovanja, ki predstavlja posebnost glas-
bene šole Tvoja glasba, sledijo nauku o 

glasbi in pouk inštrumenta povezujejo 
s pridobljenim znanjem tega. S poveza-
nostjo učiteljev želimo doseči harmoni-
jo individualnega in skupinskega pred-
meta, z igranjem različnih glasbenih 
slogov pa pokazati, da je glasba ena 
sama.

Glasbeni pouk glasbene šole Tvoja 
glasba poteka v prostorih hiše na Ada-
mičevi cesti 20.

Vpis v šolsko leto 2022/2023 bo po-
tekal spletno, od 23. 5. do 15. 7. 2022.

Vse o programih, informacije in pri-
javnico za vpis najdete na spletni strani 
www.tvojaglasba.com.

Vabljeni!
glasbena šola Tvoja glasba,

Klara in Ernest Miklič

OGLASNI ČLANEK

v glasbeni šoli Tvoja glasba. Kot direk-
tor z ustvarjalno dušo prežema celotno 
šolo, ki poudarja ustvarjalnost, praktič-
nost, pretanjeno poslušanje in veselje 
ob glasbi. Igranje inštrumenta in petje je 
veliko več kot le tehnično urjenje in po-
navljanje (le) zapovedanih skladb. Mlade 
glasbenike je potrebno vzgajati v duhu 
spoštovanja vseh glasbenih zvrsti in jih 
oblikovati v praktične, celostne, odprte 
in vsestranske glasbenike. Učimo pa še 
posebej z vzorom.

Ernestu Mikliču iskreno čestitamo za 
izjemen dosežek!

Klara Miklič
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V dvorani Mestne knjižnice Grosuplje 
smo 29. marca 2022člani Literarne sku-
pine KD sv. Mihaela Grosuplje v sodelo-
vanju z Mestno knjižnico Grosuplje pri-
pravili recital Poet, zapoj ljudem!

Z velikim veseljem, da nam je dano po 
dolgem času prekiniti »kulturni molk«, 
ki so ga narekovali pandemični časi ko-
ronavirusa, in tudi v počastitev dneva 
poezije (21. marca), so tokrat »zapeli« 
poeti domačega kraja z bližnjo okolico. 
Namreč:

Imeli smo, imamo ljudi,
ki pero jim lahno po papirju drsi;
življenje tkejo v rime,
vanje hranijo spomine ...

V Grosupljem se lahko pohvalimo 
s priznanimi ustvarjalci poezije, mi pa 
smo v programu predstavili pesmi večini 
manj poznanih  piscev poezije;  največ 
jih je svoja dela izdajalo  v samozaložbi. 

V začetek programa smo vpletli pe-
sem Domovini najstarejšega avtorja Iva-
na Zormana, ki je bil rojen leta 1889; in s 
pesmijo  Moja samota Vinka Žitnika; oba 
je usoda popeljala v tujino in ju zapisa-
la med izseljence. Iz njunih pesmi veje 
ljubezen do domovine in notranja bol,  
ki sta jo doživljala v tujini. Torej, pesmi 
avtorjev, od najstarejših – do najmlajših 
– dveh devetošolk.  Vsem  izbranim pe-
smim starejših avtorjev je skupna ljube-
zen do domovine, slovenske pokrajine, 
do doma.  V srednji in mlajši generaciji  
pa se že kažejo drugačna doživetja in 
razmišljanja razburkanega novega časa. 
Z velikim notranjim zadovoljstvom smo 
predstavili tudi njihove pesmi, ki govori-
jo o lepotah narave, o sreči, o notranjem 
doživetju današnjega, ne vedno prija-

znega časa.
Ob interpretacijah pesmi smo se tako 

poistovetili z njihovimi avtorji, doma-
čimi pisci poezije: Ivanom Zormanom, 
Vinkom Žitnikom, Ano Galetovo, Karolino 
Zakrajšek, Marijo Perhaj (pisala pod psev-
donimom Marija Gorše), Stanko Ahlin, Jo-
žico Sklepič, Slavkom Zavirškom, Mirjano 
Šernek, Dragico Novak Štokelj, Mojco Ka-
stelic, Andrejem Mahovlichem, Nikito Xe-
verjem,  Ireno Rozman, Paricijo Šašek, Du-
šanom  Maroltom in najmlajšima – Saro 

Lindič in Živo Hamun.
Morda je med nami še kakšen ustvar-

jalec, pa nismo vedeli zanj, nikogar pa 
nismo namerno izpustili.

Ker pa  si poezija in glasba srčno po-
dajata roki, smo recital prepletli s pe-
smijo in glasbo. Prepevale so Polona 
Kopač Trontelj, ob klavirski spremljavi 
Eve Sotelšek,  Iva in  Maja Režek (pesem 
Bom tvoja je Majino avtorsko delo), z in-
strumenti pa so večer polepšali David in  
Lucija Ivan,  Zala Klavs, Ivana, Lenart in 
Pavlina Šifrar.

Na odru so se mi pridružili: Melita 
Gale, Barbara Režek, Brigita Škulj, Vera 
Šparovec, Štefka Zaviršek in  najmlajši 
Karmen Čakš in Meta Zaletelj.

Bilo nam je lepo in prijetno ob mislih, 
da smo lahko predstavili poezijo naših 
sokrajanov. Lepo tudi zato, ker si znamo 
vzeti čas in stopiti skupaj, skupaj na isto 
pot z mladimi pevci in instrumentalisti. 
Drug z drugim, da lahko  nastane lep ve-
čer! In hvala tudi Janezu Potokarju, da je 
poskrbel, da smo bili dobro »slišni«!

Alenka Adamič

Poet, zapoj ljudem!
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Pozdrav pomladi s pesmijo in sliko

Prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu

Podarimo lepe misli

Na prvi pomladni dan, 21. marca,  
odmevajo pesmi po vsem svetu, da nas 
opomnijo na pesniško lepoto in popelje-
jo v svoj univerzalni svet, svet človečno-
sti, solidarnosti in samozavedanja ter v 
svet jezikovne raznolikosti in svobode iz-
ražanja, so zapisali v Društvu slovenskih 
pisateljev ob svetovnem dnevu poezije, 
ki ga je razglasil UNESCO leta 1999, in ga 
slavimo prav danes.

"Poleg ženske so rože najlepše darilo 

narave," je zapisal modni kreator Christi-
an Dior.

Na naši prireditvi smo imeli vse to: 
rože, prave in na slikah, predvsem pa sta 
se nam predstavili dve ženski, ustvarjalni 
duši: Gabrijela Cedilnik in Karmina Za-
dnik.

Gabrijela Cedilnik, glasbena peda-
goginja in zborovodkinja našega MePZ 
Grosuplje in Ženskega pevskega zbora 
Harmonija iz Ivančne Gorice, je ljubite-

ljica poezije in tudi sama kdaj napiše ka-
kšno pesmico. Njeni vnuki so ji bili nav-
dih za mnoge simpatične otroške pesmi 
in pesmi o letnih časih za koledarje. Za 
šolska zbora, ki ju je vodila, in za naša 
zbora je prepesnila marsikatero tujo 
pesem, da smo z njimi popestrili naše 
koncerte. S pretanjenim občutkom za 
rimo in ritem njene prepesnjene pesmi 
zazvenijo, izbrani pesniški elementi pa 
s svojo izpovednostjo sežejo v srce. Se-

V mesecu marcu je KD Spodnja Sliv-
nica organizirala spomladansko delavni-
co za otroke. Otroci so izrezovali velike 
cvetne liste in jih kreativno poslikali. Na 
sredino cveta smo zapisali lepe misli in 
želje. Cvetove smo plastificirali in jih tako 
zaščitili pred vremenskimi pojavi. Po 
končanem ustvarjanju smo se odpravili 
na pohod po Spodnji Slivnici in naše cve-
tove obesili na ulične svetilke. Cvetovi z 
lepimi misli krasijo našo vas in marsiko-
mu polepšajo še tako turoben dan.

Maruša Trofenik

Tako kot vsako leto je tudi letos KD 
Spodnja Slivnica organizirala prireditev 
ob dnevu žena in materinskem dnevu. 
Dogodek je potekal 26. 3. 2022 v dvorani 
KD Spodnja Slivnica.

Program prireditve so sestavljale ple-
sne, glasbene in pevske točke slivniških 
otrok. Skupaj z otroki smo pripravili tudi 
dramsko igro Trije metulji, s katero smo 
želeli opozoriti na občutek skupnosti. Na 

dan dogodka so otroci vsem ženam in 
materam podarili tudi rože. Po prireditvi 
je sledila pogostitev in druženje.

Maruša Trofenik
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Potica Laure Jaklič je osvojila absolutno 
število točk.

dem pesmi tujih avtorjev, ki so jo pose-
bej nagovorile, da jih je prepesnila, smo 
spoznali v literarno- likovnem večeru, 4 
nemške in 3 angleške. Ob svetovnem 
dnevu poezije smo jih slišali v originalu, 
v angleškem in nemškem jeziku, nato pa 
še v slovenskem jeziku.

Karmina Zadnik, pevka v našem zbo-
ru, umetnica slikarka, je začela slikati kot 
članica likovne skupine pri UTŽO Grosu-
plje. Tokrat je razstavila svoje slike, pred-
vsem izbrane lepe cvetlične motive v 

tehniki akvarela.  
Zborovsko petje združuje besedo 

in glasbo. Mešanemu pevskemu zboru 
Grosuplje se je na večeru v Mestni knji-
žnici Grosuplje pridružil še Ženski pevski 
zbor Harmonija iz Ivančne Gorice. Zbo-
rovodkinja Gabrijela Cedilnik je izbrala 
pesmi za naš nastop, Primož Cedilnik pa 
je naše petje spremljal na klaviaturah. 
Izstopali so solisti Mira Anžlovar, Tone 
Zalar in Tine Zibelnik. Na klavir je dve pe-
smi zaigral Jakob Degen, vnuk Gabrijele 

in Primoža Cedilnika. 
»Besede pomenijo več kot tisto, kar je 

zapisano na papirju. Človeški glas jim je 
potreben, da jim vlije globlji pomen,« je 
izjavila ameriška pesnica Maya Angelou, 
zato so svoj glas pesmim posodili pevci 
našega zbora Irma Antončič, Karmina 
Zadnik, Miro Gavez, Ivo Puhar in Tine Zi-
belnik.

Marija Samec

Državna razstava Šunka v testu 2022

Članice društva podeželskih žena 
Sončnica  Grosuplje smo v petek, 18. 
3. 2022, v Družbenem domu Grosuplje 
priredile 6. državno tekmovanje šunke v 
testu. Letos je na razstavi sodelovalo 21 
udeležencev s svojimi izdelki. Z vsakim 
letom opažamo, da se kakovost izdelkov 
na tem tekmovanju nenehno izboljšuje 
in so bili letos na zavidljivi ravni. Namreč 
prvič se je zgodilo, da so vsi udeleženci 
prejeli zlato odličje. Med njimi sta bila 
dva z vsemi možnimi točkami.

Priprava in peka ni samo v domeni 
gospodinj. Zahtevni izdelki so nastali 

pod rokami veščih gospodinj ter tudi 
štirih moških, pri čemer je najmlajši še 
srednješolec. Letos je bila ocenjevalna 
strokovna ekipa v sestavi Milka Debeljak, 
Jure Jaklič ter Lojzka Miglič, za kar se jim 
iskreno zahvaljujemo.

Zaključno prireditev, ki jo je vodila 
Judita Škoda, smo pospremili z bogatim 
kulturnim programom, pri katerem so 
sodelovali Moški pevski zbor Samora-
stniki in učenki Glasbene šole Grosuplje 

Klara Zupančič na prečni flavti in Tjaša 
Zupančič na citrah. Hvala za čudovite 
kulturne trenutke.

Poleg duševne hrane s kulturnimi 
točkami smo poskrbeli tudi za dobro ka-
pljico in pokušino kakovostnih izdelkov 
naših udeležencev.

Z željo, da se tovrstnega tekmovanja 
udeležijo gospodinje in njihovi partner-
ji z vseh slovenskih regij, vsako leto v 
sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije 

Vsi so bili zlati.

Prireditev so popestrili Samorastniki.
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pošljemo vabilo na vse regijske zveze s 
ciljem, da ozaveščamo o pomembnosti 
ohranjanja slovenske tradicije in obe-
nem izkoristimo dogodek tudi za druže-
nje, ki je še posebno dragoceno v teh ko-
vidnih časih. Hvala ZkS za vaš doprinos.

Ob tem se kot predsednica društva 

zahvaljujem vsem članicam, ki vsako 
leto sodelujejo pri pripravi in organizaci-
ji. Brez vas ne bi bilo društva, niti ne ak-
tivnosti, preko katerih se vsi dogodki na 
ravni občine Grosuplje in tudi na državni 
ravni izvajajo zelo uspešno.

Hvala tudi glavnem partnerju - Obči-

ni Grosuplje pod vodstvom župana dr. 
Petra Verliča, ki nas že vrsto let uspešno 
podpira.

Predsednica društva DPŽ Tatjana Novljan

Velikonočna razstava v Mestni knjižnici Grosuplje

Predsednica DPŽ Sončnica Tatjana Novljan 
(v sredini) in Irena Ule, predsednica Zveze 

kmetic Slovenije, izročata priznanje zmagovalki, 
domačinki Lauri Jaklič.

Zaigrali sta sestrici Zupančič, Tjaša 
na citrah in Klara na kitari.  

Tradicionalna velikonočna razstava, 
ki jo pripravljajo članice Društva po-
deželskih žena Sončnica, nas po dveh 
letih, res smo jo pogrešali, spet vabi v 
Mestno knjižnico Grosuplje. Pri pripra-
vi razstave, že 17., so članice društva 
tudi tokrat združile moči z najmlajšimi 
iz vrtca Rožle.

Razstavo smo odprli v sredo, 6. aprila 
2022. Predsednica Društva podeželskih 
žena Sončnica Tatjana Novljan je na 
odprtju razstave pozdravila: župana dr. 
Petra Verliča, župnika Martina Goloba, 

direktorico Mestne knjižnice Grosuplje 
Urško Emeršič, direktorico VVZ Kekec 
Grosuplje Majdo Fajdiga, vse ostale 
zbrane, obiskovalke in obiskovalce.

Kot je dejala, smo vedno veseli dela 
prostih dni, a ko govorimo o veliki noči, 
zagotovo lahko rečemo, da ima poseben 
pomen. Je najpomembnejši krščanski 
praznik, ko se praznuje Jezusovo vstaje-
nje od mrtvih, je tudi praznik veselja in 
upanja. »Velikonočni čas se začne s cvetno 
nedeljo, ko se blagoslavlja oljčne vejice in 
butare. Nato stopimo v veliki teden. Na ve-

liki petek je strogi post, na veliko soboto se 
blagoslovijo jedila, ki pa se zaužijejo v ne-
deljo po vstajenjski procesiji. Velikonočne 
jedi tako predstavljajo simbol Jezusovega 
trpljenja. Potica predstavlja Kristusovo 
krono, rdeči pirhi spominjajo na kaplje krvi 
in Jezusove rane, hren simbolizira žeblje, s 
katerimi so Jezusa pribili na križ. Ponekod 
dajejo v košaro oz. v žegen tudi pomaran-
če, ki so simbol gobe, s katerimi so Jezusu 
dali piti kis. Pa seveda šunka in meso, ki 
pomenita Jezusovo telo,« nam je orisala 
ta praznični čas, ki ga napoveduje tradi-
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cionalna razstava.
»Kako lepo je spet priti na razstavo, vas 

spet vse videti, se srečati z vami v živo, in 
to brez mask,« je zbrane pozdravil župan 
dr. Peter Verlič, ter nam zaupal, kako mu 
ta čas vedno prikliče tudi lepe spomine 
na otroštvo, ko je še živel s svojimi star-
ši v Ljubljani. Ko so nesli žegen v cerkev, 
pa potem velikonočnega zajtrka, pirhov, 
potice, šunke, hrena. »Želim vam res lepe 
velikonočne praznike, prežete s soncem in 
ostanimo zdravi še naprej,« je vsem zaže-
lel župan.

Zbrane je pozdravila tudi direktorica 
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Big band Grosuplje in Uroš Perić, koncert glasbe Raya Charlesa 
in Uroša Perića

V Grosuplje prihaja Uroš Perić, eden 
najbolj delovnih in uspešnih slovenskih 
glasbenikov doma in v tujini. Po bese-
dah svetovnih glasbenih kritikov je eden 
redkih belcev z vokalom in stilom črn-
skih glasbenikov. 

V svoji karieri je sodeloval že z več 
kot 150 prestižnimi imeni svetovnega 
glasbenega sveta. Diane Schuur, David 
Hoffman, Duško Goykovich, Renee Col-

lins Georges, Steve Turre, Peter Turre, 
Ernie Watts, Las Vegas Big Band, Ray 
Charles Orchestra, če jih omenimo samo 
nekaj.

V Sloveniji tudi ni uspešnega imena iz 
sveta glasbe, s katerim Perić ni snemal ali 
sodeloval na odru. 

Do sedaj je posnel že 25 svojih zgo-
ščenk, ki jih je izdajal za slovenske, 
nemške, avstrijske, srbske, francoske in 

ameriške založbe. Pri nas je podpisnik 
priznane založbe ZKP RTV Slovenija in 
zato tudi vedno sodeluje z našimi kul-
tnimi uveljavljenimi orkestri, kot so Big 
band RTV Slovenije, Simfonični orkester 
RTV Slovenije in drugi.

Do sedaj je nastopal že v 26. državah 
sveta, in sicer na treh kontinentih. Uroš 
je v pravem pomenu besede glasbeni 
ambasador Slovenije. V svoji karieri je 

Mestne knjižnice Grosuplje Urška Emer-
šič. Veseli so, da lahko gostijo to razstavo 
že 17. leto. »Razstava je plod ustvarjalno-
sti več generacij, otrok iz vrtca ter gospa iz 
Društva podeželskih žena Sončnica. Tu se 
prepletata tradicija in otroška ustvarjal-
nost,« je dejala.

»Pomlad je in velika noč. Rojevanje 
novega življenja. Smo brez mask, veselih 
obrazov, naj tako ostane. In slavimo življe-
nje še naprej,« pa so bile besede direkto-
rice VVZ Kekec Grosuplje Majde Fajdiga. 
Kot je še povedala, so veseli, da je tudi 

vrtec del tega tradicionalnega dogodka.
Preden pa smo si razstavo tudi ogle-

dali, nas je nagovoril župnik Martin 
Golob, ki je velikonočna jedila tudi bla-
goslovil. »Razstava velikonočnih dobrot 
nam naznanja prihod največjega krščan-
skega praznika. To je praznik, ki nam pra-
vi, da je človek več kot samo meso in kosti, 
je tudi duh. Praznik velike noči je tudi pra-
znik, ko se človek zaveda, da ga ima nekdo 
tako močno rad, da bi zanj dal življenje. 
Nenazadnje je praznik velike noči praznik 
upanja. Ne glede na to, kaj se po svetu 

dogaja, imamo večni cilj v večnosti. Ko si 
bomo razstavo ogledali, ob njej uživali, se 
zavedajmo, da je za vsemi temi simboli ve-
liko več, da je presežno in da je zadaj tudi 
mir in ljubezen Boga,« je dejal.

Najmlajši iz vrtca Rožle so se nam 
predstavili s poživljajočimi pomladnimi 
pesmicami, pa tudi zaplesali so. Prav 
tako so odprtje razstave s petjem in 
glasbo praznično obarvali Ljudski pevci 
Zarja.

Jana Roštan
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nanizal nastope na prestižnih svetovnih 
glasbenih festivalih, kot so Montreux, 
Ascona, Davos, Atlanta, Dallas, Nashville, 
New Orleans, Las Vegas, Litva, Kalinin-
grad, Monaco, St. Peterburg.

Leta 2007 je za svojo lastno skladbo 
Up Down Blues prejel drugo nagrado ži-
rije v Ameriki med konkurenco s 16500 
udeleženci.

V Nemčiji je prejel novinarsko nagra-
do Fach medien preis za najboljšega jazz 

vokalista. Bil je tudi edini Slovenec, po-
vabljen na frankfurtsko prireditev Opern 
ball.

O njemu so pisale vse revije in časo-
pisi svetovnega formata. Župan franco-
skega mesta Marseille je Urošu podelil 
častno medaljo mesta Marseille.

V tujini in pri nas ga poznajo tudi po 
njegovi dobrosrčnosti in dobri volji, ki jo 
poleg glasbe širi vsepovsod.

Kot gost Big banda Grosuplje bo na-

stopil v petek, 22. aprila 2022. Koncert se 
bo pričel ob 19.30. Na odru se mu bodo 
pridružile njegove spremljevalne pevke 
Perlete.

Slišali bomo lahko skladbe, kot so Un-
chain My Heart, You Are My Sunshine, 
Georgia, Mess Arround, What I'd Say in 
mnoge druge. 

Koncert, ki ga je vredno obiskati. 

Big band Grosuplje

S polnim zagonom v pomlad 2022

V Študentskem klubu Groš smo se s 
smučarskim vikendom poslovili od zime 
ter uspešno zakorakali pomladanskim 
dogodkom naproti.

Letošnje mrzle mesece smo Groševci 
dobro smučarsko izkoristili. Čez celotno 
zimo smo organizirali tri enodnevna 
smučanja, in sicer smo zavzeli bele strmi-
ne na Sv. Višarjih, Mariborskem Pohorju 
in Katschbergu. Da je bilo za smučanje 
še več motivacije, je na njih potekala do-
brodelna akcija Groševi dobrodelni za-
voji, pri kateri smo od vsakega presmu-
čanega kilometra darovali 0,5 € projektu 
Botrstvo v športu, katerega namen je za-
gotavljanje pomoči mladim športnikom 
iz socialno ogroženih okolij, starih od 14 
do 23 let, pri razvoju in uresničevanju 
športnih potencialov. Skupno smo pri-
smučali kar 1.420,60 €. Od zimskih rado-
sti smo se poslovili z vikend smučanjem 
na Jahorini, kjer smo uživali med 24. in 
27. februarjem.

Pomlad smo otvorili z našimi tradi-
cionalnimi dogodki. V začetku meseca 
sta potekala značilna “pohoda” po naših 
občinah – na pustni torek smo v okviru 
projekta Groš časti krof delili krofe ter ka-
sneje vrtnice ob dnevu žena. Z dnevom 
žena, oziroma 8. marcem, se je začel tudi 
naš tradicionalen projekt Groševe mami-
ce in očki. Razpis je bil odprt do 25. mar-

ca, naslednji dan pa je potekal zaključek, 
na katerem smo devetim mladim druži-
nam iz naše upravne enote podelili bon 
za otroško trgovino Baby center in trgo-
vino DM v Grosupljem, in sicer v skupni 
vrednosti 100 €, ter nekaj praktičnih da-
ril.

Ker je leto 2022 super volilno leto, ko 
nas čakajo tri večje volitve istem letu, 
smo, v želji po večji informiranosti mla-
dih glede prihajajočih volitev in politič-
ni participaciji, zaštartali projekt Politika 
– od nas za nas. Prvo srečanje z naslo-
vom Volitve 101 je potekalo 2. aprila v 
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Blagoslov starodobnih vozil v Grosupljem

dopoldanskih urah, na katerem smo se 
pogovarjali o volitvah pri nas, volilnem 
sistemu ter o pomembnosti glasu mla-
dih pri političnem odločanju. Da smo ta 
dan zaključili v izobraževalnem stilu, je 
ob 18.00 uri potekala okrogla miza: Obre-
di iniciacije.

V marcu smo tudi ponovno zaštartali 
družabne petke. Start je potekal v petek, 
18. 3., ko smo ga tematsko obarvali v slo-
gu pub kviza. Družabni petki potekajo 
vsak petek od 20.00 ure naprej v pro-
storih ŠK Groš. Vsak teden bomo imeli 

različne tematike, od družabnih iger do 
karaok itd.

Za konec naj vas še enkrat povabimo 
na koncert Glasbeni atlas, ki bo potekal 
23. aprila pri gasilskem centru v Grosu-
pljem. Nastopajo Joker Out, Koala Voice 
in drugi. Karte so na voljo na spletni stra-
ni mojekarte.si ter na bencinskih servisih 
Petrol in OMV. Groševci pa si lahko ce-
nejšo vstopnico zagotovite na uradnih 
urah, te še vedno ostajajo ob ustaljenih 
terminih, in sicer: v Grosupljem ob pone-
deljkih, sredah in petkih, med 18. in 20. 

uro, v Ivančni Gorici ob torkih, med 18. 
in 20. uro, v Dobrepolju pa po predho-
dnem dogovoru. 

I Facebook: Groš študentski klub I In-
stagram: @sk.gros I spletna stran: www.
klub-gros.si

Groševcu ni nikoli dolgčas! 
Tjaša Bregar, ŠK Groš

V nedeljo, 3. aprila 2022, je pri župnij-
ski cerkvi sv. Mihaela v Grosupljem, v or-
ganizaciji Jeep cluba Ljubljana, potekal 
blagoslov starodobnih vozil. Blagoslovil 
jih je grosupeljski župnik Martin Golob.

Predsednica Jeep cluba Ljubljana 
Barbara Severkar Hribar je vse navzoče 
ljubitelje starodobnikov pozdravila in 
dodala, da je ravno 3. april dan, ko klub 
praznuje 31. obletnico svojega obstoja. 
"Današnji blagoslov je otvoritev sezone 
za naša starodobna vozila, da nas bodo 
varno popeljala na nove dogodivščine, 
je tudi priložnost, da se med seboj spo-
znamo in podružimo. Vsem skupaj želim 
še veliko varno prevoženih kilometrov," 
je še dodala in predala besedo županu 
Občine Grosuplje dr. Petru Verliču, ki 
se je prav tako na blagoslov pripeljal s 
svojim starim Mercedesom in soprogo 
Barbaro.

"Dragi starodobnice in starodobniki, 
dobrodošli v Grosupljem. Mi vedno pra-
vimo, da tam, kjer se konča Ljubljana in 
začne mehkoba dolenjskih gričev, kjer se 
mestni utrip prepleta s podeželskim tihoži-

tjem, tam smo doma – v občini Grosuplje. 
Prepričan sem, da se bomo po teh gričih 
popeljali tudi mi, s svojimi starodobniki. 
Tukaj ste vedno dobrodošli. Želim vam 
srečno, varno vožnjo in še enkrat, dobro-
došli v občini Grosuplje".

Župnik Martin Golob je vesel, da nas 
povezuje ljubezen do starodobnikov, 

ki so, kot pravi, "umetniški presežek z 
dušo".

"Užitek se je s tem avtomobilom pope-
ljati in uživati v čudoviti naravi naše lepe 
domovine in se srečevati s čudovitimi lju-
dmi," je dodal in zaključil misel z molitvi-
jo in blagoslovom.

Klavdija Mehle
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Občni zbor PGD Šmarje - Sap

V soboto, 2. aprila, je PGD Šmarje - Sap 
izpeljalo 141. občni zbor društva. Občni 
zbor društva je vodil predsednik izvoljene-
ga delovnega predsedstva Anton Kastelic. 
S svojo navzočnostjo pa so nas počastili žu-
pan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič, ure-
dnik Grosupeljskih odmevov Brane Petro-
vič, predsednik Krajevne skupnosti Šmarje 
- Sap Janez Pintar, predstavniki sosednjih 
in prijateljskih prostovoljnih gasilskih dru-
štev PGD Lipoglav, PGD Škofljica, PGD Kot 
– Staje in župnik dr. Bojan Korošak.

V letu 2021 je Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Šmarje - Sap obrnilo častitljivi 140. list 
življenja. Žal smo zaradi epidemioloških 
razmer bili primorani obletnico praznovati 
bolj skromno, pa vendar smo veseli in po-
nosni, da nam je kar nekaj začrtanih planov 
le uspelo realizirati.

V letu 2019, kmalu po občnem zboru, 
je bila razglašena epidemija in s tem se je 
praktično ustavilo živahno življenje dru-
štva. Preteklo leto nam ni uspelo realizirati 
občnega zbora, smo pa realizirali dopisni 
občni zbor. V pismu vsem članom smo 
poročali o dogajanju, dali pa smo jim tudi 
možnost, da podajo svoje komentarje. 

Izleta članov, Florjanove maše in veseli-
ce zaradi epidemioloških razmer prav tako 
nismo realizirali.

V začetku leta 2021 je z nami v stik sto-
pila pravna služba investitorja gradnje so-
seske Sereno na sosednji parceli. Društvo 
je dalo soglasje za služnost električnega 
priključka, ki sedaj poteka od transforma-
torske postaje po Partizanski cesto čez 
naše dvorišče do omenjene parcele. 

V letu 2021 smo imeli 26 intervencij. 
Zaradi epidemije nismo mogli organizira-
ti velikega števila vaj. Kljub temu nam je 
uspelo izvesti osem operativnih vaj. Na in-

tervencije smo hodili v zmanjšanih skupi-
nah, z večjim številom vozil in ves čas smo 
nosili  maske. To je predstavljalo še doda-
ten napor v poletnih mesecih. 

Kljub epidemiji smo uspeli skozi izobra-
ževanja Gasilske zveze Grosuplje pridobiti 
kar nekaj novih gasilcev ter operativnih 
gasilcev.

Operativa se je redno sestajala na se-
stankih poveljstva, kjer so analizirali inter-
vencije, se pogovarjala o mesečnih pregle-
dih tehnike in načrtovala nakup opreme.

Ob intervencijah velikokrat nastopamo 
skupaj z drugimi enotami. Zato zahvala 
sosednjim društvom,  še posebej PGD Gro-
suplje za odlično sodelovanje. Takšnega 
sodelovanja si želimo tudi v bodoče.

Januarja smo dobavili podvozje MAN 
za novo vozilo AC 24/60, ki je šlo kasneje 
na nadgradnjo k podjetju Gasilska vozila 
Pušnik.

V začetku junija se je ekipa mladincev 
udeležila državnega mladinskega tekmo-
vanja v Celju. Zasedli so odlično 13. mesto 
med 46 ekipami. S tem so dosegli naj-
boljšo uvrstitev na državnih tekmovanjih 
v zgodovini gasilskega društva. Čestitke 
mladini za uspeh, predvsem pa pohvale 
mentorjem Boštjanu Ramšaku, Petru Pu-
clju, Moniki Kastelic in Marku Kastelicu.

Maja smo organizirali fotografiranje za 
članice in člane, fotografiranje je opravil 
Peter Zakrajšek s Cikave.

V mesecu juniju smo prodali naš AC, 
TAM. Kupilo ga je DVD Pučišća z Brača, Hr-
vaška. Junija smo pripeljali naše novo vozi-
lo AC 24/60. Pripravili smo tudi sprejem, na 
katerem so nas nagovorili župan dr. Peter 
Verlič, predsednik Gasilske zveze Grosuplje 
Andrej Bahovec in boter vozila Jože Kikelj. 
Miha Janežič je kot predsednik tehnične 
komisije za nabavo vozila predstavil novo 
vozilo. Zahvala in pohvala Janezu Pezdircu 
in tehnični komisiji z Miho Janežičem na 
čelu, ki je svoje delo opravila zelo korektno 
in strokovno.

Komisija za zgodovino v PGD je že 
tri leta pred obletnico pričela s pripravo 
zbornika, z 10-letnim pregledom delova-
nja društva. Zahvala predvsem Antonu 
Kastelicu in Moniki Kastelic za pripravo bil-
tena, ter vsem, ki so prispevali poročila in 
podatke za bilten. Bilten je bil izdan v 800 
izvodih. Zahvala KS Šmarje – Sap za veliko 
podporo pri izdaji ter Centru grafike Mi-
šmaš, Damjanu.

V okviru praznovanja 140-letnice smo 
izpeljali večjo vajo na OŠ Šmarje – Sap ter 
slavnostno sejo s prevzemom vozila AC 
24/60. Slavnostna seja je potekala v petek, 
27. 8. 2021. Na slavnostni seji smo podelili 
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tudi plakete gasilskega društva zaslužnim 
članom ter vsem donatorjem in podpor-
nikom, ki so nas ob tej priložnosti ter v 
preteklih desetih letih finančno podpirali. 
Komisija za priznanja in odlikovanja v PGD 
je pripravila predloge za priznanja in odli-
kovanja za zaslužne aktivne člane. Večino 
predlogov sta Gasilska zveza Grosuplje in 
Gasilska zveza tudi odobrili. Ob tej prilo-
žnosti zahvala namestniku in tajniku Žanu 
Skubicu, ki v društvu skrbi za vso admini-
stracijo in te v preteklem letu resnično ni 
bilo malo.

V okviru praznovanja našega jubileja 
zaradi epidemioloških razmer nismo mo-
gli realizirati preventivnega izobraževa-
nja po krajih, večje vaje na Okornplastu, 
razstave v gasilskem domu in slovesnosti 
s slavnostno parado ter veselico.  Na tem 
mestu gre zahvala tajniku Žanu Skubicu, 
ki je opravil z vso administracijo, ki smo 
jo pripravljali tudi za veselico, ter nato pri 
obveščanju vseh povabljenih, ki jih ni bilo 
malo, o spremembi dogodka.

Arhiv izredno napreduje, seveda vse 
pohvale in vse zasluge gredo Lovrencu 
Černetu za prizadevanje za ureditev arhi-
va.

Komisija za članice, Komisija za mladi-
no in Komisija za delo s starejšimi gasilci 
so imele v preteklem letu zaradi epide-
mije okrnjeno delovanje. Kljub temu se je 
potrebno zahvaliti  vsem predsednikom 
komisij, ki skrbijo za svoje področje. Delo 

je bilo praktično nemogoče opravljati v 
preteklih dveh letih, pa vendar prihajajo 
boljši časi.

Čestitke vsej mladini, članicam in čla-
nom ob jubileju, ki smo ga preteklo leto 
praznovali. Zahvala vsem podpornikom 
in donatorjem, ki nas podpirajo in nam 
finančno stojijo ob strani, hvala tudi Ob-
čini Grosuplje, županu dr. Petru Verliču ter 
predsedniku krajevne skupnosti Janezu 
Pintarju za vso podporo, pomoč in za vse 
sodelovanje.

V preteklem letu smo se poslovili od 
treh pomembnih članov našega društva. V 
juniju nas je v 31. letu starosti nepričakova-
no zapustil Marko Kastelic. V 8 letih delova-
nja v naših vrstah je v nas pustil svoj pečat. 
Izguba Marka nas je, tako društvo kakor 
osebno, izredno pretresla. Toliko bolj čla-
ne, ki so se odzvali na poziv in se trudili, da 
bi ga rešili. Glede na zares travmatično in 
težko situacijo smo prvič aktivirali tudi psi-
hologa iz enote za psihosocialno pomoč 
URSZR. V takšnih trenutkih se posebej za-
vemo, kako težko je lahko delo operativnih 
gasilcev, še posebno v situaciji, ko rešuješ 
in pomagaš lastnemu članu – prijatelju – 
tovarišu.

V septembru se je po dolgi bolezni v 70. 
letu starosti in po 28 letih aktivnega staža 
v naši organizaciji od nas poslovil Dušan 
Šmuc. Dušan je bil dolgoletni član uprav-
nega odbora in dolgoletni tajnik gasilske-
ga društva. Zaslužen je za dobre temelje 

evidenc, ki so potrebne v administraciji 
gasilskega društva. 

V mesecu oktobru pa smo se v njego-
vem 84. letu starosti in po 70 letih aktiv-
nega staža v našem gasilskem društvu 
poslovili od Antona Škerjanca. Bil je tudi 
predsednik in poveljnik društva in v njego-
vem času je društvo zelo napredovalo. Na-
predek je bil v pridobivanju novejše tehni-
ke tistega časa, na področju dela z mladino 
in na operativnem področju.

Zahvala vsem članom, ki so v preteklo-
sti vodili in aktivno delovali v društvu, ki 
so skrbeli za njegov napredek in razvoj na 
vseh področjih. Gasilsko društvo Šmarje – 
Sap resnično uživa velik ugled in spošto-
vanje pri krajanih in za to smo zaslužni vsi 
člani. Zahvala vsem članom, ki so pomagali 
pri organiziranju praznovanja 140-letnice 
delovanja društva, ter vsem, ki s svojim 
aktivnim delom pripomorete, da se dru-
štvo še naprej razvija, še naprej pridobiva 
na ugledu v kraju in v občini. Zahvala tudi 
vsem fantom, ki se udeležujejo izobraže-
vanj ter usposabljanj ter nesebično po-
magajo reševati premoženje ter življenje 
krajank in krajanom.

Hvala vsem, Na pomoč!

Predsednica PGD Šmarje - Sap,  
Monika Kastelic

V A B I L O 

Vabimo vas na jubilejno 30. Florijanovo mašo v samostojni Sloveniji,

v SOBOTO, 7. maja 2022, ob 19.uri,
v župnijsko cerkev sv. Mihaela v Grosupljem. 

Sveto mašo bo vodil

msgr. dr. ANDREJ SAJE
predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof,

somaševala bosta domači župnik Martin Golob in  kaplan Peter Čemažar.

S svojo prisotnostjo nas bo počastil župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič.

Pri sveti maši bodo sodelovali članice in člani prostovoljnih gasilskih društev Gatina, Grosuplje, Sp. Slivnica, meša-
ni pevski zbor Zgodnja danica in Mihaelovi tamburaši KD svetega Mihaela Grosuplje ter Godba Dobrepolje.

Lepo vabljeni!
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Novice iz Društva upokojencev Šmarje - Sap

Za nas je to praznično leto. S čim več 
dogodki bomo počastili okroglo oble-
tnico društva. Na to smo mislili že pred 
meseci, ko smo se odločali za novoletna 
darilca 2022. Domače mize vseh članov 
krasijo koledarčki z napisom 70 LET DU 
ŠMARJE - SAP.

Iz zdravstvenih razlogov nismo mo-
gli imeti normalnega občnega zbora. 
Opravili smo ga dopisno. V seznanitev 
z dokumenti in odločanje smo vključili 
člane vseh voljenih in imenovanih orga-
nov društva. Lepo je bilo potem videti 
kupček podpisanih glasovnic ZA. Vese-
le smo, da vodstvu zaupate. In prav je 
tako. Še naprej se bomo trudile. Je pa 
res dosti dokaj zahtevne pisarije: stati-
stično poročilo za lansko leto, inventurni 
popis, finančni obračun in plan, poroči-
lo o lanskem delu in letošnji program, 
vloga za dotacijo, predlogi za priznanja, 
obnovljeni seznami članstva, zapisniki, 
sprotno pisanje kronike … Posamezne 

stvari od tega so tudi za potrebe repu-
bliške finančne uprave, za območno in 
pokrajinsko zvezo društev upokojencev 
ter ZDUS. In seveda za Občino Grosuplje.

Program dela za leto 2022 je sesta-
vljen tako, kot da bomo lahko normalno 
delovali. Izleti, srečanja, gledališče, pev-
ski zbor, skupno letovanje, rekreacija v 
telovadnici, športna tekmovanja, hoja v 
okolico Šmarja in v hribe …

List z vsemi podatki ste prejeli od 
poverjenikov, ki so vas obiskali zaradi 
članarine. Veseli nas, da članstvo podalj-
šujete, pa tudi novi se nam pridružujejo. 
Prvič se bomo v večjem številu zbrali 19. 
aprila na izletu na Gorenjsko.

Finančni plan je prilagojen programu 
dela. Kolikor bomo dobili, bomo najbrž 
tudi potrošili.

Nekaj dejavnosti že poteka. Spet 
imamo redno uradno uro. Poverjeniki so 
obiskali vse člane. Namizni tenis igrajo 
2-krat tedensko. Bilo je že več pohodov 

v okolico Šmarja pa tudi na Slavkov dom, 
Obolno in po Jurčičevi poti. Vez s planin-
sko skupino DU Ivančna Gorica bo odslej 
vzdrževala Marica Janežič - 040 643 796. 

Želje vodstva: Doma pred vsakim dr-

Živahno kmečko dvorišče 

Spominska grmada pod Molnikom

Šmarski prvošolci ob zaključku leta 1952
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Mednarodni teniški ETA turnir na Velikem Lošinju

Začenja se mednarodni nogometni turnir 

žavnim praznikom le izobesite zastavo. 
Pošiljajte nam vaše zgodbe, za kar smo 
vas poprosili v prednovoletnem pismu. 
Večkrat poglejte na našo spletno stran.

Za zaključek še iskrice iz pogovorov 
med upokojenci: 

Prva: Mož je star 80 let. Ne bo po-
daljševal vozniškega dovoljenja. Brez 

stroškov okrog tega bo dovolj denarja 
za taksi za vse leto. Imava sicer tudi šti-
ri otroke, ki pa zaradi služb skoraj nikoli 
nimajo časa ...

Druga: Mož je umrl. Prodala bom 
avto in bom imela denarja za taksi do 
konca življenja …

Tretja: Pri 77 letih si je kupila nove 

gojzarje. Povedala je trgovki, koliko je 
stara. Ona pa: »Pa kaj, do stotega leta je 
še daleč«

Vas lepo pozdravljajo Špela, Vida, Jožica 
in Anka.

Na Velikem Lošinju (Hrvaška) je od 
19. 3. 2022 do 27. 3. 2022 potekal močan 
mednarodni ETA turnir do 16 let. V kon-
kurenci dvojic je našemu Vidu Moharju 
skupaj z Blažem Šteblajem  uspel odličen 
nastop. Z štirimi težkimi zmagami sta se 
uvrstila v finale in s tem uvrstitev na  2. 
mesto med 64 udeleženci. V finalu sta po 
težkem dvoboju morala priznati poraz 
proti Hrvatu Sjepanu Bogdanu in Ukra-
jincu Tymofii Milovanovu. Ta rezultat 
Vidu omogoča nove  ETA mednarodne 
točke in uvrstitev na ETA lestvico do 16 
let. Odlična izkušnja je bila tudi med po-
samezniki, kjer je po zmagi v prvem kolu  
nad Italijanom Shawnom Posca-om mo-
ral po težkem dvoboju priznati premoč 

Hrvatu Lovro Maričiču.   Na Velikem Lo-
šinju je bilo veliko tekem, sparing tekem, 
treningov in novih športnih prijateljev. 
Hkrati pa smo si s tujimi trenerji izmenjali 
mnenja in izkušnje. Med njimi tudi z Iva-
nom Ljubičičem (aktualnim trenerjem 
Rogerja Federerja), ki ima na Velikem Lo-
šinju svojo Tenis akademijo. 

Taki turnirji potekajo tudi med te-
dnom, zato so bili naši tekmovalci odso-
tni v šoli in so se učili med turnirji, kjer so 
pridno prepisovali snov in se tudi učili. 
Čestitke za uspešne nastope in uvrstitve 
in pridno delo za šolske obveznosti.

Marko Škrjanc
Vid Mohar, Blaž Šteblaj, 2. mesto

Nogometaši so se ponovno vrnili 
na zelenice, saj je končan prvenstveni 
premor zaradi tekem slovenskih repre-
zentanc za evropsko prvenstvo. V posa-
meznih selekcijah so bili zastopani tudi 
nogometaši Brinja. V reprezentanci U17, 
ki je doživela grenak poraz proti Turkom, 
so priložnost dobili trije Grosupeljčani, 
Aleks Ristić in Anel Islamagić sta tekmo 
začela od prve minute, Vid Hojč pa je 

priložnost dobil v drugem polčasu. Bar-
ve mladinske reprezentance U18 pa sta 
okrepila Peter Čeferin in Kristjan Toma-
žin.

Kadeti Brinja ostajajo vodilno moštvo 

1. SKL, v mladinski konkurenci pa Brinje 
zaseda 11. mesto. V Umagu so se tradici-
onalnih priprav in merjenja moči s sovr-
stniki iz Slovenije in tujine udeležile mlaj-
še selekcije, ki bodo konec aprila lahko 

Reprezentanta Peter Čeferin in  
Kristjan Tomažin.
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Nea Omerzu državna prvakinja v standardnih plesih

Pod okriljem Plesne zveze Slovenije 
je plesna šola Samba po dolgotrajnih 
ukrepih in omejitvah organizirala držav-
no tekmovanje v standardnih plesih, kjer 
se je predstavilo 41 plesnih parov vseh 
kategorij, kot tudi sedem plesalk solistk. 
V kategoriji starejših mladincev sta dr-
žavna prvaka postala naša občanka Nea 
Omerzu in njen soplesalec Jaka Bračko, 
ki sta tudi publiko navdušila s koreogra-
fijami. 

Nea in njen soplesalec sta nedvomno 
eden tistih plesnih parov, ki pleše z lju-
beznijo do plesa. Treninge usklajujeta na 

razdalji Ljubljana – Maribor – Ljubljana, 
saj se treningi prilagajajo obema discipli-
nama, ki ju plešeta. Tedenski obseg tre-
ningov plesnega para, za katerega imajo 
trenerji postavljene visoke cilje, zajema 
individualno delo s trenerji, samostojno 
delo v dvorani in dodatne treninge kom-
plementarnih vsebin (balet, kondicijski 
treningi …), ki so smiselno razporejeni 
skozi teden. Tako z rednimi treningi (6–7 
krat tedensko), udeležbami na domačih 
in mednarodnih tekmovanjih, ki se vr-
stijo med vikendi, ter domačimi in med-
narodnimi pripravami, plesni par s trdim 

delom in trudom uresničuje zastavljene 
cilje. Nea obiskuje 3 letnik umetniške 
gimnazije, smer sodobni ples, modul B, 
kjer poleg že omenjenih treningov uspe-
šno balansira med zelo pomembnim in-
telektualno-umetniškim nivojem.

pokazale znanje in nogometne veščine 
na turnirju Grosuplje open 2022. Prvi 
bosta na vrsti selekciji U10/11; v nedeljo, 
24. aprila, bo pri desetletnikih prisotnih 
kar 20 slovenskih in tujih klubov, pri 
enajstletnikih pa 16; na praznično sredo, 
27. aprila, pa na svoj račun prihajata se-
lekciji U12/13. Varovanci iz Brinja bodo 
tekmovali proti petim moštvom, čaka-
jo jih tekme proti Olimpiji, Muri, Kopru, 
Triglavu Kranj in Udinese Calcio 1896. 
Ostale selekcije bodo na vrsto prišle v 
maju in juniju ob koncih tedna. Turnir s 
pestrim spremljevalnim programom pa 
bo trajal vse od 10. do 18. ure. Poleg star-
šev nogometašev so seveda vabljeni vsi 
podporniki domačega kluba in druženja 
željni obiskovalci. 

Barbara Pance Anel Islamagić, Aleks Ristić in Vid Hojč 
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Drzne tatvine v vaših domovih

Policisti pogosto obravnavamo drzne 
tatvine iz stanovanjskih hiš, ki jih storil-
ci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan 
način, oškodovance pa zavedejo do te 
mere, da preteče kar nekaj časa, preden 
ugotovijo, da so bili okradeni. Ker so lju-
dje, običajno gre za starejše občane, še 
vedno premalo previdni ali pozorni do 
neznancev, ki pridejo na njihove domo-
ve in jih ogovorijo, ne bo odveč nekaj 
opozoril.

Policisti se ob prijavah takšnih dejanj 
srečujemo s težavo, da oškodovanci šele 
čez čas, na primer več ur, ugotovijo, da 
so bili okradeni. Prav tako ne znajo do-
bro opisati storilcev, saj so ti z žrtvijo 
vzpostavili nek prijazen odnos in zau-
panje. Poleg tega oškodovanci, dokler 
ne opazijo, da so bili okradeni, v večini 
primerov že "pospravijo" prostor, kjer so 

delovali storilci, s čimer spremenijo kraj 
dejanja in uničijo morebitne sledi.

Občanom svetujemo, naj imajo svo-
je nenapovedane "obiskovalce" ves čas 
pod nadzorom in naj jih brez potrebe ne 

vabijo v stanovanjske prostore. Ob od-
hodu od doma, četudi "stopijo samo za 
vogal", naj hišo vedno zaklenejo, ključ pa 
vzamejo s sabo.

Če se osebe izdajajo za serviserje, iz-

Večina ljudi v teh nepredvidenih dneh že nestrpno pričakuje otoplitev in s tem povezane aktivnosti v naravi. Naj vas spomni-
mo, da bo letos po dveh letih premora v Grosupljem spet potekal tradicionalni kolesarski maraton treh občin. Vabimo vas, da 
si ogrejete svoje telo, pripravite kolo ter se nam pridružite na 

22. MARATONU TREH OBČIN
ki bo v nedeljo, 5. junija 2022, s startom ob 9. uri, na Kolodvorski cesti v Grosupljem.

Udeleženci boste lahko izbirali med štirimi različnimi in v celoti asfaltiranimi trasami, ki so primerne za vse okuse in stopnje 
pripravljenosti, in sicer: v dolžini 91, 78, 56 ali 45 km ter MTB progo, v dolžini 30 km, ki je primerna samo za gorska kolesa. 
Za družine in manj pripravljene kolesarje, predvsem tiste, ki želijo uživati v naravi, bo organiziran družinski maraton v dolži-
ni 16 oz. 27 km. Za spremljevalce kolesarjev pa pohod po okolici, da bodo čakanje lahko dobro izkoristili.

O prijavah in podrobnostih vas obveščamo na internetni strani: www.kdgrosuplje.si.

Nedeljo, 5. junija si rezervirajte dan za kolo. 

Kolesarsko društvo Grosuplje v soorganizaciji Zavoda za turizem Grosuplje

Športni ples je nedvomno med tistimi 
športnimi panogami, ki so v slovenskem 
športnem prostoru od osamosvojitve 
Slovenije izjemno napredovale, kar do-
kazujejo javnomnenjske raziskave. Go-
nilo razvoja predstavljajo vrhunski tek-
movalni rezultati plesalcev vseh plesnih 
zvrsti in vseh starostnih kategorij, med 
katerimi so tudi dosežki omenjenega 
para. “S stališča trenerjev lahko zapiše-
mo, da nas Nea z vstopom v dvorano in/

ali nastopom na tekmah prepriča s svojo 
odločno voljo za uresničevanje ciljev, tr-
dno voljo, a hkrati s svojo sproščenostjo, 
skromnostjo. Spoznamo, kako široko je 
njeno srce – srce športne plesalke,” so 
zapisali njeni glavni trenerji.

Trenerji so mnenja, da njun čas šele 
prihaja in z njimi tudi uvrstitve na vrh 
mednarodne plesne lestvice. Kot plesni 
par se udeležujeta mednarodnih te-
kem, kjer dosegata odlične rezultate, ki 

so podlaga za kategorizacijo športnika. 
V obdobju, ki je pred njima, ima ekipa 
trenerjev postavljen okviren plan tekem 
in priprav, ki si  bodo zelo gosto sledile v 
tekočem letu. 

Nea pa pravi sledeče: “Plesalci kot 
umetniki vselej raziskujemo globine 
zmožnosti človeškega telesa, miselnosti, 
globine čustev, karakteristike in duše.”  

Milena Omerzu Pevec
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Spomini 
in zahvale

Tako kot reka v daljavo se zgubi, odšla si tiho, brez slovesa.
Za seboj pustila si spomin na naša skupna srečna leta. 

Le srce in duša ve, kako boli, ko več te ni ...
 

ZAHVALA 
ob smrti

MOJCE RECEK, rojene TROŠT
(31. 5. 1957–21.3.2022)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena 
sožalja, darovane sveče, svete maše in darove za cerkev. Hvala tudi vsem, ki ste 
jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu. Posebna 
zahvala gospodu župniku Martinu Golobu za lepo opravljeno pogrebno sveto 
mašo. 

Žalujoči: sin Rok, vnukinja Roxana in Janez

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

Po dolgotrajni bolezni nas 
je zapustil naš dragi ati, 
dedi in tast 

ANTON 
JERNEJC 
(23. 9. 1942–19. 3. 2022) 
iz Brinja v Grosupljem.

ZAHVALA
vsem, ki ste skupaj z nami skrbeli za njegovo dobro počutje. 
Za nesebično pomoč se posebej zahvaljujemo ekipi 
negovalk DSO Grosuplje in ekipi patronažne ter dežurne 
zdravniške službe ZD Grosuplje, posebej Maji in Romani ter 
nepogrešljivemu in srčnemu osebnemu zdravniku Denisu 
Vogi in sestri Barbari Šavli. Za vso pomoč hvala Anji Trontelj 
in Katarini Šircelj. Iskrena hvala gospodu župniku Martinu 
Golobu  za ganljivo in čustveno izpeljan obred. 
Vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem se 
iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, darovano cvetje, 
sveče, svete maše, darove za cerkev in besede tolažbe. 
Prisrčna hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti 
ter vsem, ki ste ga imeli radi in ga ohranjate v lepem spominu.  

Žalujoči vsi njegovi

vajalce raznih del ipd., jim svetujemo, 
naj vedno zahtevajo na vpogled iden-
tifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. 
Ob tem naj bodo pozorni tudi na videz 
oseb (njihova oblačila, govor, morebitne 
posebnosti) in na vozilo, s katerim so se 
te osebe pripeljale (znamko, barvo, tip in 
registrske številke vozila).

Če kljub previdnostnim ukrepom 
vendarle postanejo žrtev kaznivega de-
janja, priporočamo, da takoj obvestijo 
policijo na št. 113 ali najbližjo policijsko 
postajo. Prav tako naj pokličejo policijo, 
če zaznajo pojav neznanih oseb in vozil 
in se jim njihovo vedenje ali zadrževanje 
na določenem kraju zdi sumljivo (če ne-
znanci na primer opazujejo objekt). Če 
želijo ostati anonimni, pa lahko pokliče-
jo tudi na anonimno številko policije 080 
1200.

Kako delujejo drzni tatovi?
• Tatovi običajno delujejo v skupinah, 

največkrat dopoldne, njihove žrtve 
pa so pogosto starejše osebe na osa-
mljenih krajih.

• Storilec vas z raznimi pretvezami za-
moti s pogovorom (sprašuje za pot; 

poizveduje, ali ste sami doma; pove, 
da je iz komunalnega ali telekomuni-
kacijskega podjetja, elektropodjetja 
ipd. in da bo v okolici vašega doma 
napeljeval kable, kopal jarke; razlaga, 
da zbira staro železo; prosi za vodo 
ipd.) in poskuša zvabiti iz hiše.

• Vašo odsotnost ali nepozornost med-
tem izkoristijo drugi tatovi. Vstopijo 
v vaš dom, pregledajo notranjost ter 
kradejo denar in vrednejše predmete, 
na primer nakit. Storilci nato zapustijo 
hišo, tisti, ki vas je zamotil, pa se vlju-
dno poslovi in odide. Največkrat se do 
hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj 
tudi zapustijo.

Kako ukrepati, da ne postanete žr-
tev tatov?
• Bodite pozorni na sumljiva vozila in 

osebe v okolici svojega doma ter o 
tem obvestite policijo na telefonsko 
številko 113.

• Vedno zaklepajte vrata, zapirajte 
okna in doma ne hranite večjih vsot 
denarja.

• Neznancev ne spuščajte v svoj dom.
• Pogovor z njimi opravite na varni raz-

dalji (skozi okno, z balkona ipd.).
• V pogovorih s sumljivimi osebami 

vzbudite prepričanje, da niste sami 
doma.

• Na pojav takšnih oseb opozorite so-
sede.

• Ko vas ni doma, imejte v hiši oziroma 
stanovanju prižgano luč in se dogo-
vorite s sosedi, naj bodo pozorni tudi 
na vaš dom.

Kako ukrepati, če vendarle posta-
nete žrtev tatov?
• Obvestite policijo na telefonsko šte-

vilko 113.
• Zapomnite in zapišite si čim več po-

datkov o tatovih (opis zunanjega vi-
deza, uporabljeno vozilo, smer odho-
da ipd.).

• Do prihoda policistov ne hodite tam, 
kjer so se gibali tatovi, in ne premi-
kajte predmetov, s katerimi so bili ti 
v stiku.

Andrej Žgajnar
Pomočnik komandirja policijske postaje 

Slovenske policije
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Kdor nam je drag,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je.

ZAHVALA

Ob izgubi dragega moža, očeta, brata in dedija

JAKOBA LENARČIČA
(27. 11. 1943–14. 2. 2022)

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, prineseno 
cvetje in sveče ter vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu 
počitku.

Posebna zahvala sosedom s Pod gozdom c. VI, veteranom 
Območnega združenja vojne za Slovenijo Grosuplje za zadnje 
slovo, sosedu Milošu Šoncu za spoštljiv govor, pevcem, 
Antonu Adamiču iz JKP Grosuplje, patronažni službi in dr. 
Kavšek iz ZD Grosuplje.

Žalujoči vsi njegovi 

»Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo.«

ZAHVALA

Ob nepričakovani in 
prerani izgubi drage 
mami, babi in sestre

MARICE ŠIRCELJ,  
roj. DROBNIČ
(3. 9. 1949–17. 3. 2022)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in 
sveče, svete maše in darove za cerkev.
Iskrena zahvala župniku Martinu Golobu za darovanje 
pogrebne maše in opravljen obred ob slovesu od pokojne 
Marice, g. Adamiču za pomoč in organizacijo pri pogrebu ter 
pevcem za zapete pesmi.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste pokojno Marico pospremili na 
njeno zadnjo pot.
Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu in se boste 
spominjali njenega nasmeha in dobre volje.

Vsi njeni

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

ZAHVALA
Od nas se je tiho poslovila 
naša draga mama, stara 
mama, sestra, teta in tašča

ANA KOŠČAK
(3. 5. 1938–27. 3. 2022)

s Plešivice pri Žalni.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, 
sveče, svete maše in darove za cerkev. Iskrena hvala gospodu 
župniku Andreju Šinku za lepo opravljeno pogrebno sveto 
mašo, pevcem Samorastnik za lepo odpete pesmi, g. Adamiču 
za organizacijo pogreba, g. Marku Jeromnu za ureditev groba, 
dr. Janku Dolinarju in patronažni sestri Maji.

Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni 

ZAHVALA
ob izgubi drage mame in 
stare mame

ANGELE ZAJEC
(12. 3. 1937–26. 2. 2022)
iz Velike Loke pri 
Grosupljem

''Prišla je pomlad in te odnesla v naročje večne Ljubezni ... 
Svojo si razdelila nam.'' 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sovaščanom, 
sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, sveče, cvetje, 
darove za cerkev in v dober namen ter spoštljivo slovo od 
naše mame na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi župniku 
g. Andreju Šinku za ganljivo pogrebno slovesnost in pevcem 
Moškega pevskega zbora Samorastnik za občuteno zapete 
pesmi. Hvala tudi gospodu Tonetu Adamiču in njegovim 
sodelavcem za  organizacijo pogreba. Doktorju Darku 
Taseskemu in zdravstvenim delavcem ZD Grosuplje pa iskrena 
hvala za strokovno in sočutno zdravljenje naše mame v jeseni 
njenega življenja.

Žalujoči vsi njeni
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051/222-833

Pice iz krušne peči
Testenine Jedi po naročilu

Solate Sladice

Oglas vsebuje 4 kupone za 10% popust ob enkratnem naročilu. Popusti se ne seštevajo.
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DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

Četrtek, 14. 4. ob 18. uri ULIČNA FOTOGRAFIJA, otvoritev razstave Kulturni dom Grosuplje
ZKD Grosuplje, UTŽO 
Grosuplje

Sobota, 16. 4. ob 16. uri NOGOMET: Brinje Grosuplje - Slovan  
(3. liga - zahod – 20. krog)

Nogometni stadion Brinje 
Grosuplje

NK Brinje - Grosuplje

Ponedeljek, 18. 4. ob 15. uri Igre s pirhi Tabor nad Cerovim TD Tabor - Št. Jurij

Sreda, 20. 4. ob 10. uri SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN, 1. DEL Kulturni dom Grosuplje
JSKD OI Ivančna Gorica, ZKD 
Grosuplje

Četrtek, 21. 4. ob 9.30. uri SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN, 2. DEL Kulturni dom Grosuplje
JSKD OI Ivančna Gorica, ZKD 
Grosuplje

Četrtek, 21. 4. ob 10. uri Spletna računalniška delavnica »GOOGLE ORODJA« Dom obrtnikov Grosuplje OOZ Grosuplje

Četrtek, 21. 4. ob 17. uri Pravljična ura: Knjiga - moja prijateljica za vse življenje Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 21. 4. ob 18. uri Franci Zorko: Umetnost možnega v Mokrem dolu - 
predstavitev knjige

Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 22. 4. ob 19.30. uri BIG BAND GROSUPLJE IN UROŠ PERIĆ,  
koncert glasbe Raya Charlesa

Kulturni dom Grosuplje
KD Big Band Grosuplje, ZKD 
Grosuplje

Petek, 22. 4. ob 20.30. uri ROKOMET: Grosuplje - Brežice (1.B liga – 23. krog)
Športna dvorana Brinje 
Grosuplje

RK Grosuplje

Sobota, 23. 4. ob 18. uri KOŠARKA - ženske: Grosuplje - Akson Ilirija  
(1. liga – 28. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje

ŽKK Grosuplje

Sobota, 23. 4. ob 19. uri RAZGLEDNICE, letni koncert ŽVS Brinke z gosti MPZ 
Šmarje - Sap

Kulturni dom Grosuplje
KD Šentjurski oktet, ZKD 
Grosuplje

Sreda, 27. 4. ob 19. uri ŠE POMNIMO, spominska svečanost ob dnevu boja proti 
okupatorju

Kulturni dom Grosuplje
KD Šentjurski oktet, ZKD 
Grosuplje

Četrtek, 28. 4. ob 7. uri KRVODAJALSKA AKCIJA Družbeni dom Grosuplje
Rdeči križ Slovenije - 
OBMOČNO ZDRUŽENJE 
GROSUPLJE

Sobota, 30. 4. ob 16. uri NOGOMET: Brinje Grosuplje - Postojna  
(3. liga - zahod – 22. krog)

Nogometni stadion Brinje 
Grosuplje

NK Brinje - Grosuplje

Sobota, 30. 4. ob 20. uri Kresovanje v Čušperku z Ansamblom Pogum Čušperk PGD Čušperk

Četrtek, 5. 5. ob 17. uri Pravljična ura: Rad imam… Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 5. 5. ob 18. uri Zgodbe, prigode in dogodovščine - predstavitev knjige in 
likovna razstava

Mestna knjižnica Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje in 
UTŽO Grosuplje

Sobota, 7. 5. ob 10. uri MINIBUS VESELJA
Šolsko igrišče podružnične  
OŠ Žalna

Občina Grosuplje (projekt 
URBACT Playful Paradigm)

Sobota, 7. 5. ob 19. uri Jubilejna 30. Florijanova maša v samostojni Sloveniji 
(Sveto mašo bo vodil msgr. dr. Andrej Saje)

Župnijska cerkev sv. Mihaela 
Grosuplje

PGD Grosuplje

Četrtek, 12. 5. ob 17. in 18. 
uri

PIŽAMA PRIPOVEDUJE, Pravljični pripovedovalski nastop 
Boštjana Gorenca – Pižame

Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje

Četrtek, 12. 5. ob 18. uri Odprtje razstave Nakit Lare Podvršič Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sobota, 14. 5. ob 8.30. uri Občinski test hoje na 2km
Pokopališče Resje v Grosupljem 
(Pot zdravja)

ZVC Grosuplje

Sobota, 14. 5. ob 17. uri NOGOMET: Brinje Grosuplje - Elta Izola  
(3. liga - zahod – 24. krog)

Nogometni stadion Brinje 
Grosuplje

NK Brinje - Grosuplje

Četrtek, 19. 5. ob 17. uri Pravljična ura: Križ kraž kralj Matjaž Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 20. 5. ob 20.30. uri ROKOMET: Grosuplje - Krka (1.B liga – 25. krog)
Športna dvorana Brinje 
Grosuplje

RK Grosuplje

Sobota, 21. 5. ob 10. uri MINIBUS VESELJA
Šolsko igrišče podružnične  
OŠ Št. Jurij

Občina Grosuplje (projekt 
URBACT Playful Paradigm)

Četrtek, 26. 5. ob 10. uri POSTOPEK ZAPOSLITVE – PRAVNE PODLAGE IN 
PRAKTIČNA IZVEDBA

Dom obrtnikov Grosuplje OOZ Grosuplje

Četrtek, 26. 5. ob 19. uri ŠOLA REKREATIVNEGA PISANJA, literarni večer ob 
zaključku delavnic

Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje

Sobota, 28. 5. ob 17. uri NOGOMET: Brinje Grosuplje - Šobec Lesce (3. liga - zahod 
- 26. krog)

Nogometni stadion Brinje 
Grosuplje

NK Brinje - Grosuplje

Sobota, 4. 6. ob 8.30. uri Občinski test hoje na 2km
Pokopališče Resje v Grosupljem 
(Pot zdravja)

ZVC Grosuplje

Nedelja, 5. 6. ob 9. uri 22. KOLESARSKI MARATON TREH OBČIN Kolodvorska cesta v Grosupljem
Kolesarsko društvo Grosuplje, 
Zavod za turizem Grosuplje


