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O R G A N I Z A T O R

FESTIVAL GROSUPLJE V

• ODLIČNA GLASBA • ZABAVNE AKTIVNOSTI ZA VSE GENERACIJE •

JESENI
16. - 18. SEPTEMBER

18.
SEPTEMBER

13.00 - 18.00 TABOR NAD CEROVIM
SREDNJEVEŠKE IGRE Z ANIMACIJO

STOJNICE
SREDNJEVEŠKE 

16.
SEPTEMBER

19.00 - 23.00

KONCERT  
ZIMZELENE GLASBE

GROSUPELJSKO MESTNO SREDIŠČE 

17.
SEPTEMBER

9.00 - 13.00

OD 17.00 DALJE

UTRIP MESTA  
NA ULICAH

GROSUPELJSKO  
MESTNO SREDIŠČE 
ZA HRANO IN PIJAČO BO POSKRBLJENO! 

OD 18.30 URE DALJE

KINGSTON

VID VALIČ

RAZGIBANO GLASBENO  
IN ZABAVNO DOGAJANJE 

KONCERT SKUPINE

STAND UP NASTOP 

Nagovor direktorja Turizma 
Grosuplje MIHAELA HOČEVARJA

Nagovor župana DR. PETRA VERLIČA ARTVOICESS

BEATBOX

MELLOW TONICS (IRSKA)

CIRKUS 
KOLIBRIS 
IN OGNJENI 
SPEKTAKEL 
(ČUPAKABRA)

GLASBENI NASTOP

GLASBENI NASTOP

PIHALNI ORKESTER GLASBENE  
ŠOLE GROSUPLJE IN BIG BAND  
GROSUPLJE Z NINO STRNAD

KINO NA PROSTEM TOP GUN: MAVERICK
• Utrip mesta na ulicah
• Živahen program na glavnem odru
• Cirkuška animacija na ulicah
• Predstavitev društev, podjetnikov, 

javnih zavodov in drugih 
organizacij

• Otvoritev tedna mobilnosti
• Brezplačni prevozi z Grosupeljskim 

zapeljivcem

KONCERT V ŽUPANOVI  
JAMI S SKUPINO 
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Prosta delovna mesta:

> Prodajalec nadomestnih delov 
> Prodajalec vozi  
> Mehanik

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

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

> Servisni sprejemnik

več na www.avtoval.si 
tel.: 01 78 11 300

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

PIHALEC LISTJA
RAMDA

RASTLINA MESECA SEPTEMBRA
SEDUM - HERMELIKE

*Akcija traja do 30. 9. 2022

GOZDARSKA
PONUDBA

NE SPREGLEJTE

VSE ZA OZIMNICO IN TRGATEV

RAMDA KVALITETA
*Akcija traja do 30. 9. 2022

eurogarden.eu

-20%

-20%*

-20%*



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

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

Prisrčen pozdrav po glavnini dopustov in počitnic naših 
šolarjev. Upam, da sta se odpočila in nabrala moči in mo-
tivacije za nove delovne in učne izzive. Resnica je, da se 
učimo vse življenje, žal se največ naučimo večkrat prav 
na napakah, tako svojih kot na napakah drugih. Poseben 
pozdrav vsem šolarjem, predvsem pa prvošolčkom, ki so 
prvič prestopili šolski prag.

V bližnji preteklosti se je kljub počitnicam kar dogajalo, najbolj smo bili veseli uspe-
hov naših športnikov, predvsem odbojkarjev in košarkarjev, oboji so uspešno začeli 
na velikih tekmovanjih in upajmo na uspeh vse do finala. Še prav posebej prečudovit 
je bil pogled na navijače naših odbojkarjev v Stožicah, kjer smo videli rekordno števi-
lo slovenskih zastav ponosnih navijačev. Take enotnosti bi si želel tudi na kakem dru-
gem področju, predvsem ko gre za dobro vseh prebivalcev Slovenije in ne le določenih 
posameznikov ali posameznih skupin.

V naši občini smo bili veseli pridobitev naših gasilcev in po dveh letih ponovnega 
druženja na gasilskih veselicah, kakor tudi na ostalih družabnih in kulturnih prire-
ditvah. Vse poletje so potekale tudi aktivnosti na večjih in manjših projektih v občini. 
Pred otvoritvami čakamo še na uradna uporabna dovoljenja, tu gre predvsem za 
novo železniško postajo in zadrževalnik Veliki potok.

Po dveh letih prepovedi druženja zaradi pandemije spet veselo pričakujemo priredi-
tev Grosuplje v jeseni, kjer se bo veliko dogajalo in verjamem, da bo za vsakega kaj 
zanimivega. Poskrbljeno bo za predstavitve društev in podjetnikov, poskrbljeno pa bo 
tudi za zabavo.

V prihodnjih dveh mesecih nas čakajo še volitve, v oktobru predsedniške, v novembru 
pa občinske, in verjetno še kak referendum, o čemer boste tudi obveščeni v našem 
glasilu. Vsa oglaševanja v zvezi z volitvami in referendumi so plačljiva.

Želim vam vse dobro, v glavnem zdravja in veliko zabave.

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 4. oktobra, na e – naslov:

grosupeljski.odmevi@gmail.com
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Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci Grosupeljskih 
odmevov!

Nič me ni bolj razveselilo in me napolnilo s pozitivno 
energijo kot to, da sem po dveh letih premora lahko 
ponovno pozdravil prvošolčke na vseh naših matičnih 
in podružničnih osnovnih šolah. To so naši bodoči 
znanstveniki, astronavti, zdravnice in zdravniki, piloti, a 
kot so mi povedali otroci,  tudi policisti in gasilci. Lepo je 
bilo videti nasmejane obraze staršev, otrok ter učiteljskega 
osebja. Vsem želim, da bi bilo novo šolsko leto karseda 
uspešno, prijetno in zdravo. Res si ne želimo več kirurških 
mask. A vseeno, upoštevajmo priporočila. Sedaj, ko ni nič 
več obvezno, smo vsi še bolj zavezani k odgovornemu ravnanju pri preprečevanju koronavirusa. 

Otroci, ki so sedli v šolske klopi, so tudi naša prihodnost. Oni so tisti, ki bodo popeljali naš planet v prihodnja desetletja. 
Ko sem med njimi, me njihova prisrčnost, odkritost in optimizem vedno znova opomnijo, da se moramo ukvarjati s 
prihodnostjo ob spoštljivem zavedanju preteklosti. 

Medgeneracijsko sodelovanje je tudi ključ uspeha delovanja sodobne skupnosti. Veseli me, da smo zato v mesecu 
septembru, ko tudi obeležujemo teden mobilnosti, v mesto Grosuplje pripeljali Zapeljivca. Po vzoru ljubljanskega 
Kavalirja bosta električni vozili namenjeni starejšim in vsem, ki so kakorkoli gibalno ovirani, da se bodo lahko popeljali 
po mestnem središču. Prepričan sem, da bo največ klicev ravno v smeri od in do zdravstvenega doma. Postajališča pa 
so urejena tako, da se bo dalo prestopiti z mestnega avtobusa 3G in naprej popeljati z Zapeljivcem. Storitev vožnje z 
Zapeljivcem bo v celoti brezplačna. 

Kaj se bo dogajalo s cenami goriva v prihodnje, ne vemo, kaže pa, da bencin ne bo cenejši. Morda bo ravno zato javni 
potniški promet postal bolj pomemben kot doslej. V občini Grosuplje smo na nove potovalne vzorce dobro pripravljeni. 
Imamo novo železniško postajo, razvejano mrežo  povezav linij avtobusnega prometa, na novo smo pripeljali 
Zapeljivca, že prihodnje leto pa upam, da nam bo uspelo občino omrežiti z mrežo povezav in postajališč za izposojo 
električnih koles. Vedno bolj pa se bo širilo tudi omrežje kolesarskih povezav in pločnikov. Javni razpis za gradnjo 
pločnika proti Spodnji Slivnici je tako že objavljen, pločnik od šole do Žalne pa je v fazi priprave dokumentacije. 

Naj še dodam, da je slovenska vlada po tem, ko je to že prej storila hrvaška vlada,  sprejela sklep o odobritvi 
ustanovitve evropskega združenja za teritorialno sodelovanje “Poti prihodnosti”. Poti prihodnosti bodo povezovale 
občine, ki ležijo ob trasi železniške proge Ljubljana – Grosuplje – Novo mesto – Karlovac – Zagreb na način, da se ne 
bo razvijala zgolj železniška infrastruktura, ampak se bosta ob tej pomembni železniški regionalni povezavi razvijala 
tudi turizem in gospodarstvo. Ker bo združenje registirirano kot pravna oseba v Bruslju, si obetamo tudi dodatna 
sredstva iz evropskih skladov. Prepričan pa sem, da se bo z vlaki iz Grosupljega dalo v bodoče peljati tudi kam dalj kot 
zgolj do Ljubljane. 

Prijetne septembrske dni Vam voščim in nasvidenje na festivalu Grosuplje v jeseni!

Vaš  župan  
dr. Peter Verlič

Nagovor župana
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Janez Pintar imenovan za podžupana Občine Grosuplje

Otvoritev vadbenega otoka na Koščakovem hribu

V ponedeljek,  18. julija 2022, je žu-
pan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič za 
podžupana Občine Grosuplje imenoval 
Janeza Pintarja, dosedanjega občinske-
ga svetnika in predsednika Krajevne sku-
pnosti Šmarje – Sap. Svojo funkcijo bo 
opravljal nepoklicno do konca manda-
tnega obdobja 2018–2022 oz. do konca 
mandata župana.

Želimo mu uspešno delo, vsekakor pa 
smo prepričani, da bo v funkciji podžu-
pana tudi v prihodnje pripomogel k ra-
zvoju naše občine.

Klavdija Mehle

Koščakov hrib, zelena pljuča mesta 
Grosuplje, grosupeljski Rožnik, kot ga 
tudi rad poimenuje naš župan dr. Pe-
ter Verlič, nam nudi številne možnosti 
preživljanja prostega časa v stiku in ob 
spoštovanju narave.

Letošnje poletje pa smo na Košča-
kovem hribu uredili tudi vadbeni otok 
z različnimi vadbenimi elementi. Do 
njega lahko dostopamo od Zdravstve-
nega doma Grosuplje ali od Hotela 
Admiral Grosuplje, od koder smo pot 
in tekaški krog posebej lepo uredili in 
označili z informacijskimi tablami, to-
temi in smerokazi.  

Koščakov hrib z urejanjem rekrea-
tivnih poti in dodajanjem različnih vse-
bin dobiva podobo mestnega parka.

Nov vadbeni otok na Koščakovem 
hribu smo simbolično predali svojemu 
namenu v sredo, 17. avgusta 2022. Slo-
vesnega dogodka so se udeležili podž-

upan Janez Pintar, predsednica Lokalne 
akcijske skupine Sožitje med mestom 
in podeželjem Marjana Marn s sodelav-
cem Josipom Pintarjem, predstavniki 
Turizma Grosuplje, izvajalca del podjetja 
Lesnina MG, gradbenega nadzora pod-
jetja Urbing, občinski svetnice in svetni-
ki, predsednice in predsedniki krajevnih 
skupnosti, meščanke in meščani, občan-
ke in občani.

V imenu Turizma Grosuplje je zbra-
ne na dogodku pozdravila Lučka Jere. 
»Gre za enega prvih korakov, potrebnih 
za oživitev Koščakovega hriba, ter hkrati 
za spodbujanje zelenega turizma v ob-
čini Grosuplje, ki se seveda neposredno 
navezuje na Osrednjeslovensko regijo, z 

močnim turističnim tokom v Ljubljani,« je 
dejala. Kot je povedala, je v Grosupljem 
lepo obiskana, z označbami prenovljena 

Trak sta prerezala: podžupan Janez Pintar in občinska svetnica Valentina Vehovec

Lučka Jere Barbara Pirh
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Pot zdravja, v preteklih koronskih letih 
so uredili tudi izletne točke, kot sta Ostri 
vrh in Kucelj, zaživela je tudi rekreacijska 
turistična točka bajer Zacurek, pa različ-
ne tematske poti. »Vse z namenom pred-
stavitve lepot naših krajev in preživljanja 
kvalitetnega prostega časa v naravi, če-
mur danes ponosno dodajamo še urejen 
Koščakov hrib, katerega upravljavec bo 
Turizem Grosuplje,« je sklenila.

Slavnostno nas je v imenu Občine 
Grosuplje, v imenu župana dr. Petra Ver-
liča, nagovoril podžupan Janez Pintar. 
Kot je povedal, je slovenski alpinist Nejc 
Zaplotnik v svoji knjigi Pot zapisal, da 
kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo 
dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno 
nosil v sebi. Tako pa naj bi bilo tudi s po-
tjo, speljano po Koščakovem hribu. »Vsi 
bomo nosili s seboj nek cilj, ali je to zdravo 
življenje ali je to sprehod, lepša postava ali 
kaj podobnega,« je dejal.

Povedal je še, da bi si želel, da se na 
Koščakovem hribu srečujemo vse gene-
racije, mladi, starejši, vsi, ki nam narava 
veliko pomeni: »Predvsem si pa tudi že-
lim, da narava ostane čista. Da odpadke 
odnesemo s seboj v mesto, oziroma, da jih 
odvržemo v smetnjake. In le tako, z našim 
skupnim sodelovanjem, bo ta pot ostala 
lepa, čista in seveda tudi vzdrževana.«  

Sledil je slovesen prerez traku. Podžu-
panu Janezu Pintarju se je pri tem slove-
snem dejanju pridružila naša najstarejša 
občinska svetnica Valentina Vehovec.

Vadbeni otok smo tako tudi uradno 
odprli, mesto Grosuplje in z njim občina 
pa je dobila mestni park, športno rekre-
ativno središče, namenjeno druženju, 
zelenemu, aktivnemu in zdravemu pre-
življanju prostega časa.

Dogodek je s plesnim nastopom po-
pestrila otroška skupina performance 
cheer plesalk iz Tial dance studia, fantje 
iz Nogometnega kluba Brinje Grosuplje 
pa so nam prikazali, kako različne vad-
bene elemente tudi uporabljati. Skupaj z 
Vadbenim centrom Apolon smo jih nato 
že lahko preizkusili tudi sami. »Vadbeni 
otok je lepa dodatna popestritev, pred-
vsem za poletne dni, ali pa recimo, ko je 
lepše vreme, da nismo samo v notranjih 
prostorih,« je ob tem povedal lastnik in 
trener vadbenega centra Iztok Tivadar. 
Pohvalil pa je tudi na novo urejen tekaški 
krog.  

»Želim vam čim pogostejšo uporabo 
vadbenih elementov. Naj služijo svojemu 
namenu, ne iščite izgovorov in raje izberite 
aktiven življenjski slog,« pa je dogodek v 
motivacijskem slogu sklenila Barbara 

Pirh, ki je prireditev povezovala.
V okviru projekta ureditve vadbenega 

otoka na Koščakovem hribu smo izvedli 
vzdrževalna dela na poti, ki povezuje 
Zdravstveni dom Grosuplje in Hotel Ad-
miral Grosuplje. Ko bo pot v celoti opre-
mljena tudi z informacijskimi tablami in 
totemi, bo nosila ime Pot sreče.

Urejeni vadbeni otok je opremljen s 

13 različnimi vadbenimi elementi, na-
menjenimi različnim vajam, za moč nog 
in rok, za krepitev trebušnih mišic, pa za 
izvajanje vaj iz ravnotežja, preskokov itn. 
Nekaj vadbenih elementov je namenje-
nih tudi igri in aktivnostim mlajše gene-
racije, zipline na primer.

Vadbeni elementi so v kovinski izved-
bi z izgledom lesa, vsak vadbeni element 

Plesalke iz Tial dance studia

Fantje iz Nogometnega kluba Brinje Grosuplje
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je opremljen tudi s tablico z opisom 
vadbe.

S smerokazi pa je lepo označen tudi 
na novo urejen tekaški krog. 

Izvajalec del je bil podjetje Lesnina 
MG oprema, pogodbena vrednost del je 
znašala 174.893,25 evrov z ddv.

Občina Grosuplje je s projektom 
uspešno kandidirala na 3. javnem pozivu 
Lokalne akcijske skupine »Sožitje med 
mestom in podeželjem« in zanj prido-
bila tudi EU in državna sredstva. Projekt 
sta v višini 65.000 evrov sofinancirali tudi 
Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Republika Slovenija, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in teh-
nologijo.

Jana Roštan
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Občina Grosuplje se je v sodelova-
nju z Zavodom za turizem in promo-
cijo »Turizem Grosuplje« s projektom 
KOŠČAKOV HRIB - IGRALNICA V NARA-
VI v začetku leta 2022 javila na 4. javni 
poziv Lokalne akcijske skupine Sožitje 
med mestom in podeželjem (LAS SMP) 
za izbor operacij za uresničevanje ciljev 
Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR) v upravičenih naseljih na obmo-
čju LAS SMP za programsko obdobje 
2014–2020. Prijava projekta je bila uspe-
šna, z dokumentom z dne 25. 7. 2022 pa 
je projekt potrdilo tudi Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo.
Skladno s projektom se bo tako na Ko-

ščakovem hribu, v neposredni bližini no-
vega vadbenega otoka, uredilo otroško 
igrišče s kombiniranim otroškim igralom 
in prostorom za igro z žogo ali izvajanje 
telovadbe.  Igrala bodo v kovinski izved-
bi z izgledom lesa. Namestili bomo tudi 
urbano opremo, kot so klopi in koši za 
smeti.

Predvidena celotna vrednost projekta 
je 110.084,11 evrov, delež sofinanciranja 
znaša 71.586,30 evrov.

Jana Roštan

Občina Grosuplje uspešno pridobila evropska sredstva za 
ureditev otroškega igrišča na Koščakovem hribu

Občina Grosuplje pristopila k Evropskemu tednu mobilnosti v 
letu 2022

Občina Grosuplje uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje 
priprave in izvedbe aktivnosti v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti v letu 2022

Občina Grosuplje je s podpisom pri-
stopne listine potrdila svoje sodelovanje 
v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, 
ki bo potekal med 16. in 22. septem-
brom 2022. Njegov cilj je omejiti promet 
na fosilna goriva ter ljudi spodbuditi k 
uporabi trajnostnih načinov mobilnosti, 
ki med drugim vključujejo hojo, kolesar-
jenje in uporabo javnega prevoza.  

Poudarek letošnjega tedna mobilno-
sti je na pomenu vključenosti najrazlič-
nejših deležnikov v procese načrtovanja 
in odločanja na področju prometa. Do-
bro povezane skupnosti namreč pred-
stavljajo pomemben pogoj za uspešnost 
občin ter kakovost bivanja v njih. Dan-

danes imajo na nivo kvalitete življenja 
v posameznih občinah vse večji vpliv 
dobra dostopnost dobrin in storitev, za-
gotovljena mobilnost za vse družbene 
skupine, dobre povezave ter raznovr-
stnost alternativ osebnemu motornemu 
prometu.

Evropski teden mobilnosti med 16. in 
22. septembrom je kampanja pod okri-
ljem Evropske komisije. Njen namen je 
spodbuditi občine k izvajanju potrebnih 
ukrepov na področju prometa ter k pro-
mociji trajnostne mobilnosti z namenom 
zmanjšanja negativnih vplivov na pod-
nebje. Vsako leto dogodek poteka pod 
določenim sloganom. Letošnji se glasi: 
»Trajnostno povezani«.

Miha Drobnič

Občina Grosuplje se je uspešno pri-
javila na Javni razpis za sofinanciranje 
priprave in izvedbe aktivnosti Evrop-
skega tedna mobilnosti v letu 2022 v 
okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMA-
TE - LIFE17 IPC/SI/000007. V sklopu le-
tošnje kampanje, ki bo tradicionalno 
potekala med 16. in 22. septembrom, 
bodo tako tudi v Grosupljem potekale 
številne aktivnosti, vezane na trajno-

stno mobilnost. Med drugim bomo v 
sklopu letošnjega Evropskega tedna 
mobilnosti uvedli prevoze na klic, or-
ganizirali popravljalnico koles ter iz-
vedli različne aktivnosti na osnovnih 
šolah.  

Občina Grosuplje bo v sklopu svojih 
aktivnosti prvič predstavila Zapeljivca, 
vozilo na električni pogon, namenjeno 
izvajanju brezplačnih prevozov na klic. V 

okviru Evropskega tedna mobilnosti bo 
Zapeljivec premierno začel z izvajanjem 
prevozov po Grosupljem, organiziran pa 
bo tudi poseben dogodek, na katerem 
se bomo lahko občani in širša javnost 
seznanili s prednostmi nove pridobitve 
ter drugimi načini trajnostne mobilnosti.

V centru Grosupljega ter na Mestni tr-
žnici Grosuplje bo v sklopu Evropskega 
tedna mobilnosti organizirana popra-
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vljalnica koles, ki bo omogočala manjša 
popravila koles v izvedbi usposoblje-
nega serviserja, hkrati pa bo za namen 
spodbujanja tovrstnega načina trajno-
stne mobilnosti možen tudi preizkus 
vožnje z različnimi vrstami koles. Obe-
nem bomo zainteresirani lahko pridobili 
povratne informacije glede optimalne 
priprave koles za varno vožnjo ter se se-
znanili, kako lahko doma sami opravimo 
preprostejša popravila na svojih kolesih.

V okviru Evropskega tedna mobilno-
sti bo živahno tudi na osnovnih šolah, 

kjer bodo spodbujali spremembo poto-
valnih navad šolarjev v smeri trajnostne 
mobilnosti: prihod v šolo peš oziroma 
s kolesom, skirojem ali z javnimi prevo-
znimi sredstvi, obenem pa bodo sodelo-
vali pri izvedbi različnih nalog, ki so del 
vseslovenskega koncepta Kokoške Rozi. 
Poudarek bo na pomenu pešačenja, za 
vsako od treh osnovnih šol na območju 
naše občine pa bo opravljen tudi nakup 
kolesarskega poligona. Gre za opremo, 
ki jo osnovne šole potrebujejo za opra-
vljanje kolesarskih izpitov ter izvajanje 

različnih delavnic z namenom, da se 
učence spodbudi h kolesarjenju kot 
enemu najpomembnejših načinov traj-
nostne mobilnosti. Za vse tri osnovne 
šole bo opravljen tudi nakup kolesarskih 
stojal.

Občini Grosuplje bodo za te aktivno-
sti dodeljena nepovratna sredstva Skla-
da za podnebne spremembe v skupni 
višini 6.909,65 evrov.

Miha Drobnič

Otvoritev Grosupeljskih Zapeljivcev

Če smo občanke in občani Grosu-
pljega lani v Evropskem tednu mo-
bilnosti po naših grosupeljskih ulicah 
preizkusili ljubljanskega Kavalirja, ga 
zelo dobro sprejeli, bili nad njim nav-
dušeni, pa nam je letošnji Evropski 
teden mobilnosti, ki bo potekal od 16. 
do 22. septembra, prinesel grosupelj-
skega Zapeljivca.  Premierno smo se z 
njim zapeljali že v ponedeljek, 5. sep-

tembra 2022.  
Slovesnega dogodka so se udeležili: 

župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič, 
župan Mestne občine Ljubljana Zoran 
Janković, župan Občine Škofljica Ivan 
Jordan, direktorica Javnega holdinga 
Ljubljana Zdenka Grozde, direktor Lju-
bljanskega potniškega prometa Peter 
Horvat, vodja službe za prevoz potnikov 
pri LPP dr. Rok Vihar, vodja skupine za 

prevoz na klic pri LPP Zoran Stojinović, 
župnik Župnije Grosuplje Martin Golob, 
občinski svetniki, direktorji javnih zavo-
dov, občanke in občani.

»Ljubljana ima Rožnik, mi imamo Ko-
ščakov hrib. Ko me vprašajo, kaj so to Za-
peljivci, pa pravim, to so pa Kavalirji, ki se 
v Grosupljem preoblečejo v Zapeljivce. In 
vsi vejo. Torej, mi se vedno zgledujemo po 
najboljših,« je delo Mestne občine Lju-
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bljana pohvalil župan dr. Peter Verlič, s 
katero v okviru Ljubljanske urbane regi-
je odlično sodelujemo. »In če kje, potem 
Ljubljana kot glavno mesto in Razvojna 
agencija Ljubljanske urbane regije orjeta 
ledino v mobilnosti,« je še dodal.

Lep projekt s področja mobilnosti je 
tako tudi Kavalir, pri nas Zapeljivec. »Je 
brezplačen in namenjen predvsem starej-
šim in tistim, ki si težko privoščijo, da bi ho-
dili peš. Da bi na primer od doma starejših 
občanov prišli do centra mesta na kavo ali 
šli do trgovine. Je blizu, pa vendar daleč. 
Kaj šele zdravstveni dom, ki je na hribu, pa 
župnijska cerkev, pokopališče  ...« je o Za-
peljivcu povedal župan. »Zato vas vabim, 
da ga uporabljate. Številka je, postajališča 
so označena.«

 Mestna občina Ljubljana je Kavalirja 
uvedla že leta 2009, je povedal direktor 
Ljubljanskega potniškega prometa Pe-
ter Horvat, in ta storitev je danes med-
narodno priznana, mednarodno prepo-
znavna. V vseh teh letih so z njim opravili 
več kot milijon kilometrov, prepeljali več 
kot milijon potnikov. »In če si to storitev 
kdo zasluži, si jo zaslužite starejši, ki ste 
celo življenje pošteno delali, in če boste po-
trebovali kakšen prevoz do zdravstvenega 
doma, trgovine ali kamorkoli, pokličite  
070 777 830,« nas je povabil k uporabi 
Zapeljivca.

Župan Mestne občine Ljubljana Zo-
ran Janković pa nas je v svojem nago-
voru spomnil na besede našega župana, 
ki jih je izrekel ob 5. obletnici linije 3G: 

»Ljubljana povezuje prijatelje.« In v tem 
duhu je pohvalil delo in projekte našega 
župana. Naloga županov je namreč ta, 
da skušajo občankam in občanom kar 
čim bolj prisluhniti in uresničiti čim več 
njihovih želja.

Poudaril je pomembnost voznikov 
Zapeljivcev.  Ob letošnjem prazniku 
Mestne občine Ljubljana bodo nagrado 
prejeli tudi Kavalirji. »V času covida, ko 
smo rabili 30 voznikov za prevoz hrane 
za starejše, pa za otroke, se jih je v eni uri 
javilo kar 300. In vse to delo so opravljali 
brezplačno, s srcem, z željo pomagati,« je 
povedal.Tadeja Anžlovar

Otroci iz vrtca Kekec
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Prireditev je povezovala Tadeja An-
žlovar, z glasbenim nastopom jo je 
popestrila pevka Urška Strnad ob spre-
mljavi kitarista Jerneja Šuštaršiča ter s 
prisrčnimi pesmicami tudi naši najmlajši 
iz vrtca Kekec. Ti so se z Zapeljivcema, na 
pobudo ljubljanskega župana, takoj ko 
ju je župnik Martin Golob blagoslovil, da 
bo vožnja z njima varna, po Grosupljem 
tudi prvi zapeljali. In že so jim sledili sta-
novalci doma starejših občanov.

 V Grosupljem smo tako dobili Zape-
ljivca, vozilo za javni prevoz potnikov. 
Prijazen je do narave (električno vozilo 
z nič emisij), prijazen do naše denarnice 
(brezplačen prevoz), prijazen do ranlji-
vejših skupin ljudi. Zapeljal nas bo do 
mestne tržnice, zdravstvenega doma, 
doma starejših občanov, mestne knjižni-
ce, lekarne, cerkve sv. Mihaela ali pa po 

nakupih do naše najljubše trgovine.
Občina Grosuplje se je za nakup dveh 

električnih vozil za javni prevoz potnikov 
odločila z namenom spodbujanja trajno-
stne mobilnosti, k odločitvi je pomemb-
no prispevala tudi želja, da starejšim 
občanom in drugim ranljivejšim skupi-
nam prebivalcev omogočimo večjo mo-
bilnost. Njim bosta zato Zapeljivca tudi 
prvenstveno namenjena.

Dostopali bodo lahko do najpo-
membnejših javnih in drugih objektov, 
pomembnih za njihovo nemoteno vsak-
danje življenje. Prav tako bo z vozili mo-
žen dostop do vseh pomembnejših pro-
metnih vozlišč v občini.

Vanju bo mogoče naložiti tudi inva-
lidski ali otroški voziček. Za še večjo var-
nost potnikov je vozilo opremljeno z ele-Otroci iz vrtca Kekec

Župana Zoran Janković in dr. Peter Verlič Župnik Martin Golob

Urška Strnad in Jernej Šuštaršič
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ktričnimi drsnimi vrati, ki jih bo odpiral 
voznik iz kabine in tako zelo olajšal vstop 
in izstop potnikov.

Postajališča Grosupeljskega Zape-
ljivca so:

1. Občina Grosuplje
2. Upravna enota
3. Železniška postaja
4. Avtobusna postaja
5. Adamičeva ploščad
6. Zdravstveni dom
7. Dom starejših občanov
8. Tržnica
9. Cerkev sv. Mihaela
10. Tuš
11. Pokopališče Resje
12. Železniški podhod 1

13. Železniški podhod 2
14. Sončni dvori
15. Hofer
16. Spar
17. Mercator Brvace
18. Lidl

Vozni čas Zapeljivca bo:
• od ponedeljka do petka od 7. do 15. 

ure,
• ob sobotah in nedeljah od 6. do 13. 

ure.
Za vas bo dosegljiv na: 070 777 830.
Nakup vozil je 80 % subvencioniral 

(brez ddv) Eko sklad, ki subvencionira 
nakup novih vozil na električni pogon 
brez emisij CO2, namenjenih prevozu 
potnikov. Občina se je s strokovno pod-

poro SOU 5G uspešno prijavila na razpis 
ter s tem prejela 115.840,00 evrov nepo-
vratnih sredstev. Cena obeh vozil skupaj 
je znašala 176.656,00 evrov z vključenim 
ddv.

Tehnične specifikacije obeh vozil so 
takšne, da lahko dosežeta največjo hi-
trost 40 km/h, z enim polnjenjem pa 
njun doseg znaša vsaj 80 km. Omogo-
čata tudi rekuperacijo energije pri vožnji 
navzdol in zaviranju.

Vozili bosta lahko sprejeli do 6 potni-
kov in bosta imeli tudi možnost postavi-
tve klančine za dostop invalidov in otrok 
v vozičku. Za prevoz potnikov bodo skr-
beli vozniki Ljubljanskega potniškega 
prometa.

Jana Roštan
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Občina Grosuplje
Upravna enota
Železniška postaja
Avtobusna postaja
Adamičeva ploščad
Zdravstveni dom
Dom starejših občanov
Tržnica
Cerkev Sv. Mihaela
Tuš
Pokopališče Resje
Železniški podhod 1
Železniški podhod 2
Sončni dvori
Hofer
Spar
Mercator Brvace
Lidl

POSTA JAL I Š ČA

prijazen do narave

prijazen do vaše denarnice 
(brezplačen prevoz),
prijazen do ranljivejših skupin 
ljudi,
zanesljiv ter povezuje 
pomembne točke v Grosuplju.

Predstavljamo vam najbolj 
zaželenega ZAPELJIVCA v 
Grosuplju.
Pustite se zapeljati z zapeljivcem, 
saj je:

     (električno vozilo z 0 emisij),

 

ZAPELJIVEC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Bo
ste
 p
ris
edl
i?

POKLIČITE ZA
BREZPLAČNO VOŽNJO

070 777 830
Storitev je namenjena gibalno

oviranim, senzorno oviranim
starejšim in njihovim

spremljevalcem ter drugim.

PREDSTAVLJAMO
VAM ZAPELJIVCA,

ki vas bo zapeljal
po ulicah Grosuplja.

OBČINA GROSUPLJE
UPRAVNA ENOTA
ŽELEZNIŠKA POSTAJA
AVTOBUSNA POSTAJA
ADAMIČEVA PLOŠČAD
ZDRAVSTVENI DOM 
DOM STAREJŠIH OBČANOV
TRŽNICA
CERKEV SV. MIHAELA
TUŠ
POKOPALIŠČE RESJE
ŽELEZNIŠKI PODHOD 1
ŽELEZNIŠKI PODHOD 2
SONČNI DVORI
HOFER
SPAR
MERCATOR BRVACE

Torej, kam vas (za)peljemo?

BRVACE

O
b 

G
ro

su
pe

ljš
či

ci

GROSUPLJE

BREZJE PRI
GROSUPLJEM

JEROVA VAS

GOSPODARSKA
CONA JUG

LIDL
POSTAJA 
AVTOBUSNE LINIJE 3G
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Podpis pogodbe za dobavo in montažo tribun na nogometnem 
igrišču Brinje

Podpis pogodbe o izdelavi in postavitvi spomeniškega obeležja 
»Miroslav Cerar«

Župan Občine Grosuplje dr. Peter 
Verlič je v petek, 29. julija 2022, z direk-
torjem podjetja Taurus IQ,  d.o.o., Mar-
kom Kastelicem podpisal pogodbo za 
dobavo in montažo tribun na nogome-
tnem igrišču Brinje. Podpisu pogodbe 
je prisostvovala tudi Tanja Rauh, sode-
lavka za javna naročila na Občini Grosu-
plje, seveda sta se veselemu dogodku, 
še posebej za Nogometni klub Brinje 
Grosuplje, pridružila tudi predsednik 
kluba Andraž Zrnec in član upravnega 
odbora Janez Kušlan.

Nogometni klub Brinje Grosuplje re-
snično živi in ko gremo mimo, se lahko 
mnogokrat prepričamo tudi sami, da na 
nogometnem igrišču na Brinju svoje no-
gometne sanje udejanjajo naši najmlaj-
ši nadebudni nogometaši, cicibani, pa 
mlajši in starejši dečki, kadeti, mladinci, 
člani in veterani, ter tudi dekleta, ki kot 
pravijo, odločno sporočajo, da nogomet 
ni samo moški šport. Da bo prava spod-
buda našim nogometašem in nogome-
tašicam prihajala tudi s tribun, da se bo 

na tekmah čutilo tisto pravo nogometno 
vzdušje, pa bomo na pobudo vodstva 
kluba na igrišču postavili novo tribuno s 
kar 489 sedišči. Da se bo šport v naši ob-
čini razvijal, krepil še naprej.

Pogodbena vrednost dobave in mon-

taže tribun na nogometnem igrišču Bri-
nje znaša 99.329,96 evrov z ddv. Tribune 
morajo biti dobavljene in montirane naj-
kasneje do 15. oktobra 2022.

Jana Roštan

V sredo, 17. avgusta 2022, sta predse-
dnik Olimpijskega komiteja Slovenije - 
Združenja športnih zvez Bogdan Gabro-
vec in župan Občine Grosuplje dr. Peter 
Verlič z akademsko kiparko Vladimiro 
Vlasto Zorko, akademskim kiparjem dr. 
Marjanom Drevom in livarjem Roma-
nom Kamškom podpisala pogodbo o 
izdelavi in postavitvi spomeniškega 
obeležja »Miroslav Cerar«.  

Miroslav Cerar bo tako kot individu-
alni ustanovitelj Olimpijskega komite-
ja Slovenije - Združenja športnih zvez, 
krovne športne organizacije v Republi-
ki Sloveniji, olimpijski zmagovalec ter 
večkratni svetovni in evropski prvak v 
gimnastiki, kot Grosupeljčan, na kate-
rega smo občanke in občani ponosni, 
v Grosupljem dobil svoje spomeniško 
obeležje.

Podpisu pogodbe je prisostvoval tudi 
vodja urada za prostor na Občini Grosu-
plje Miha Simončič. 

Spomeniško obeležje »Miroslav Ce-

rar« bo izdelano kot realistično spome-
niško obeležje telovadca olimpionika 
Miroslava Cerarja na konju v velikosti cca 
220 cm. Skladno s pogodbo ga bosta  iz-
delala akademska kiparja Vladimira Vla-

sta Zorko in dr. Marjan Drev, katerih šte-
vilna dela so umeščena v javni prostor, 
umetniški livar Roman Kamšek, s katerim 
akademska kiparja uspešno sodelujeta 
že vrsto let, pa ga bo vlil, dostavil in opra-
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vil montažo. Prostor za njegovo postavi-
tev bo zagotovila Občina Grosuplje, in si-
cer pred Osnovno šolo Brinje Grosuplje.

Spomeniško obeležje bo izdelano v 
bronu, njegov podstavek bo ali iz kamna 
ali iz betona, o končnem izboru se bodo 

dogovorili tudi z arhitektom Osnovne 
šole Brinje Grosuplje Robertom Potokar-
jem.

Stroške izdelave in vlivanja spomeni-
škega obeležja »Miroslav Cerar« bo kril 
Olimpijski komite Slovenije - Združenje 

športnih zvez, stroške postavitve spome-
niškega obeležja pa Občina Grosuplje.

Uradna otvoritev spomeniškega obe-
ležja bo dne 28. 10. 2022.

Jana Roštan

Župan dr. Peter Verlič na ogledu novih investicij v občini 
Ribnica

Železniška postaja Grosuplje v novi podobi

Župan dr. Peter Verlič se je v torek, 23. 
avgusta 2022, mudil na obisku v občini 
Ribnica, kjer se je srečal z županom Sa-
mom Pogorelcem.

Izmenjala sta si izkušnje, predvsem 
kar zadeva investicijske projekte občin. 
Našega župana je posebej zanimal ba-
zen, ki so ga v Ribnici temeljito prenovili, 
slovesno odprtje pa je predvideno ko-
nec tega meseca. Občanke in občani so 
mu namreč ob različnih priložnostih že 
večkrat izrazili željo, da bi bazen dobili 
tudi v Grosupljem.    

Športni center Ribnica in prenovljen 
bazen, prav tako pa tudi nov prizidek 
k stavbi B Osnovne šole Ribnica, ki je v 
dneh pred pričetkom novega šolskega 
leta ravno tako tik pred odprtjem, sta si 
tudi ogledala.

Jana Roštan
Foto: Občina Ribnica

Javni prevoz v Grosupljem z leti po-
staja uporabnikom vedno bolj prija-
zen. Zavedamo se pomena spodbuja-
nja trajnostne mobilnosti, lahko pa bi 
tudi rekli, da sledimo sodobnim tren-
dom. Avtobus 3G nam je po številnih 
uvedenih spremembah v zadnjih letih, 
kot so dostopnost, pogostost, enostav-
na prestopanja, novi urbanomati in 
prikazovalniki, postal posebno blizu. 
Da bo odločitev za uporabo javnega 
prevoza kar čim bolj enostavna, smo v 
Grosupljem dobili tudi novo parkirno 
hišo P+R Grosuplje ob glavni avtobusni 
in železniški postaji, da lahko svojo pot 
nadaljujemo z avtobusom ali vlakom. 
Danes pa je lepo in res celovito preno-
vljena tudi železniška postaja. Vozijo 
tudi novi vlaki. In ne dvomimo, da se 
bomo tudi za vožnjo z vlakom po no-
vem še raje odločali.

Z nadgradnjo železniške postaje Gro-
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Župan dr. Peter Verlič skupaj z otroki iz vrtca Kobacaj iz 
Sončnih dvorov do občinske hiše po novi povezovalni poti

suplje smo pričeli maja 2021, dobro leto 
pozneje, v mesecu juliju, so bila dela za-
ključena. Železniška postaja Grosuplje 
je zasijala v novi podobi: novi tiri, novi 
otočni peroni, lepo obnovljeno postajno 
poslopje. Otočne perone  ter Taborsko in 
Industrijsko cesto povezuje nov podhod.

Še dodatni podhod je zgrajen pri 
Sončnih dvorih. Ta nam omogoča varno 
prečkanje tirov in lepo urejen dostop od 
tam do glavne železniške ali avtobusne 
postaje oz. do centra mesta.

Nov nadvoz na Taborski cesti je širši, 
sodobnejši, s površinami za pešce in ko-
lesarje.

O tem pričata tudi fotografiji z dne 
10. 8. 2022.  

Jana Roštan

V četrtek, 28. julija 2022, so se otroci 
iz vrtca Kobacaj odpravili na sprehod iz 
Sončnih dvorov proti centru našega me-
sta, obiskali so tudi občinsko hišo. Pot jih 
je vodila po Sončni oazi, pred kratkim 
lepo urejeni tematski učni poti, kjer spo-
znavamo predvsem tukaj živeče ptice, 
do novega podhoda, ki je bil nedavno 
urejen v sklopu prenove železniške po-

staje Grosuplje. Pot proti centru mesta 
so nadaljevali po čisto novi povezovalni 
poti, ki poteka do parkirne hiše P+R Gro-
suplje.

Kobacajčke je na poti pričakal tudi žu-
pan dr. Peter Verlič, z njimi preizkusil nov 
podhod in novo povezovalno pot ter jih 
povabil, da se na kratko ustavijo tudi pri 
občinski hiši. Tam je imel namreč zanje 

pripravljene bombone. Tudi otroci so 
imeli lepo presenečenje zanj. Čudovite 
risbice, narisali so vlak, saj vedo, da se 
župan na vlake dobro spozna, sami pa se 
zelo radi vozijo z njimi. Kot so mu zau-
pali, se z vlakom večkrat kam odpravijo, 
tudi ko so v vrtcu, nova povezovalna pot 
bo zato tudi zanje dobrodošla. Preden 
pa smo se poslovili, so nam otroci zapeli 
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Grosuplje z novim krožiščem pri Bambiču

13. junija 2022 smo v Grosupljem 
pričeli z izgradnjo novega krožišča pri 
Bambiču. Dela so vse poletje intenzivno 
potekala, v četrtek, 1. septembra 2022, 
pa je bilo novo krožišče že odprto za 
promet.

V sklopu preureditve križišča v novo 
trokrako krožišče smo položili nove ka-
nalizacijske cevi, plinsko napeljavo in 
telekomunikacijske povezave, ki se skri-
vajo pod novo asfaltno plastjo. Zgradili 
smo tudi pločnike in uredili kolesarske 
povezave.

Nova cestna razsvetljava je opre-
mljena s svetilkami z LED tehnologijo z 
barvno temperaturo do 3000 K. Svetilke 
imajo avtonomno redukcijo, kar pomeni, 
da v nočnem času svetijo z zmanjšano 
jakostjo.

Svoj pečat pa je krožišču dala tudi Pe-
karna Grosuplje. Krasi ga namreč čudo-
vita pletenica.

Izvajalec del je bilo podjetje CGP, 
pogodbena vrednost del je znašala 
929.199,69 evrov z ddv.

Izgradnja krožišča pri Bambiču je sicer 
del večjega projekta »Ureditev cest in 
kolesarskih poti v Grosupljem«, skladno 

s katerim smo v 1. fazi zgradili krožišče 
pri Bambiču, v 2. in 3. fazi pa bosta sle-
dili rekonstrukciji Adamičeve ceste in 
odseka ceste Grosuplje-Veliko Mlačevo 
z ureditvijo še enega novega krožišča na 
Velikem Mlačevem.

Jana Roštan

še pesmico o vlaku, pa o dobri volji, pred 
občinsko hišo je nastala tudi skupinska 
fotografija.   

Nova povezovalna pot od podhoda 

pod železniško progo pri Sončnih dvo-
rih, mimo parkirne hiše P+R Grosuplje, 
do avtobusne in železniške postaje je 
lepo urejena asfaltirana pešpot, osve-

tljena z ambientalno razsvetljavo. Novo, 
varno povezavo smo uredili v juliju 2022.

Jana Roštan
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Prenovljena Partizanska cesta v Šmarju - Sapu

Gradnja plinovodnega omrežja po naši 
občini lepo napreduje. Konec marca 
2022 se je gradnja plinovoda pričela tudi 
na Partizanski cesti v Šmarju - Sapu, s so-
časno obnovo 258 m javnega vodovoda 
in 347 m kanalizacije. V zadnjih dneh 
meseca maja pa je bila cesta tudi že as-
faltirana.

Jana Roštan

Prenovljena cesta v Zagradcu

Krajanke in krajani Zagradca so se konec 
junija 2022 razveselili prenovljene ceste 
v skupni dolžini 290 m. Del ceste je na 
novo asfaltiran, del pa obnovljen z rez-
kanjem in preplastitvijo.
Vrednost investicije je znašala 76.017,640 
evrov z ddv.

Jana Roštan

Vlada odobrila sodelovanje pri ustanovitvi Evropskega 
združenja za teritorialno sodelovanje »Poti prihodnosti 
Ljubljana - Novo mesto - Karlovec - Zagreb«

Devet slovenskih občin ob dolenjski 
železnici: Škofljica, Grosuplje, Ivančna 
Gorica, Trebnje, Mirna  Peč, Semič, Novo 
mesto, Črnomelj in Metlika ter Karlovška 
županija so ob prisotnosti takratnega 
ministra za infrastrukturo v maju 2018 
podpisale Dogovor o sodelovanju pri 
revitalizaciji čezmejne železniške infra-
strukture Ljubljana – Grosuplje – Trebnje 
– Novo mesto – Metlika – Karlovec – Za-
greb, s čimer je bil storjen tudi skupni 
začetni korak na poti do prenove več kot 
100 let stare železniške proge, kar bo pri-
pomoglo k boljši povezanosti ter razvoju 
občin in regij. Podpisniki so se zavzeli za 
dosego naslednjih ciljev: modernizacija 
železniške proge, višja potovalna hitrost, 
okrepitev nosilnosti proge, ureditev po-
stajališč in odprava nivojskih prehodov.

Ocenjeno je bilo, da bi navedene cilje 
najbolje in najhitreje dosegli z ustano-

vitvijo nove pravne osebe - Evropskega 
združenja za teritorialno sodelovanje 
»Poti prihodnosti Ljubljana - Novo me-
sto - Karlovec - Zagreb«.

Občine ob trasi dolenjske železnice 
od Ljubljane do Metlike in Slovenske 
železnice so nalogo s pogodbo dode-
lile Razvojnemu centru Novo mesto. K 
ustanovitvi združenja je pristopila tudi 
hrvaška stran, prav tako so bili doseženi 
dogovori o ustanovitvenih aktih in o fi-
nanciranju združenja.

Soglasja o pristopu k Evropskemu 
združenju so dali vsi občinski sveti občin 
ustanoviteljic. Občinski svet Občine Gro-
suplje je sklep sprejel na svoji 16. redni 
seji, ki je potekala 17. 11. 2021.

Sodelovanje pri ustanovitvi Evropske-
ga združenja je občinam ob trasi dolenj-
ske železnice od Ljubljane do Metlike, 
Slovenskim železnicam in Razvojnemu 

centru Novo mesto sedaj z odločbo odo-
brila tudi Vlada Republike Slovenije, ki je 
o tem odločala na svoji 11. redni seji, 18. 
8. 2022.

Z odobritvijo vlade so izpolnjeni for-
malni pogoji za ustanovitev združenja. 
Ustanovni akti bodo tako podpisani v 
kratkem.

Evropsko združenje za teritorialno 
sodelovanje »Poti prihodnosti Ljubljana 
- Novo mesto - Karlovec - Zagreb« s se-
dežem v Novem mestu bo zasledovalo 
cilj pospeševanja čezmejnega sodelova-
nja in uresničevanja kohezijske politike 
ter izvajalo skupne aktivnosti. Poleg par-
tnerjev na slovenski strani bodo v zdru-
ženju sodelovali tudi Karlovška županija 
in HŽ infrastruktura.

Jana Roštan
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4. mednarodni dogodek projekta SOLIDART: “More European 
Union on environmental crisis”

5. mednarodni dogodek projekta SOLIDART: 
“Intergenerational Europe”

Občina Grosuplje kot vodilni par-
tner skupaj s še 7 projektnimi partnerji, 
FAJUB – Federação de Associações Ju-
venis do Distrito de Braga (Portugalska), 
WIPSEE (Francija), Ayuntamiento de 
Dolores (Španija), Fundacja Autokreacja 
(Poljska), Bulgarian Youth Association 
(Bolgarija), Preili County Council (Latvi-
ja) in Dimos Lariseon (Grčija), sodeluje 
pri projektu »SOLIDART: Network for 
the youth debate about the solidarity 
in crisis times, through creativity and 
art.« Njegov glavni namen je ustvariti 
trajnostno sodelovanje med projektnimi 
udeleženci na področju solidarnosti v 
kriznih časih.

V okviru projekta je med 20. in 23. 
junijem 2022 potekalo 4. mednarodno 
srečanje projektnih partnerjev z naslo-
vom “More European Union on enviro-
nmental crisis” v grškem mestu Larissa, 
na njem pa je bil poudarjen pomen so-
delovanja na evropski ravni za zmanjša-
nje okoljske problematike. 

V torek, 21. junija 2022, sta udeležen-
ce na uvodni seji med drugim nagovori-
la podžupana Larisse, Dimitris Deligian-
nis, pristojen za upravo, izobraževanje in 
vseživljenjsko učenje, ter George Soul-
tis, pristojen za operativno načrtovanje 
in tehnične projekte. Sledila je koordi-
nacijska seja, v sklopu katere je potekala 
predstavitev gostitelja in projektnih par-
tnerjev, opravljen pa je bil tudi pregled 
dosedanjih aktivnosti v okviru projekta. 

Po končani seji smo se projektni partner-
ji udeležili festivala, poimenovanega po 
tamkajšnji reki Pinios. V okviru festivala 
je potekala tudi delavnica, pri kateri smo 
udeleženci razpravljali o pomenu aktiv-
nejše udeležbe prebivalstva pri reševa-
nju okoljske problematike, pri čemer je 
bil poudarek na spodbujanju skupnih 
pobud mladih na tem področju.

V sredo, 22. junija 2022, smo projek-
tni partnerji opravili pregled aktivnosti 
in nadaljnjih predvidenih projektnih 
korakov. Sledil je ogled mesta Larissa 
s poudarkom na tamkajšnjih kulturnih 
znamenitostih. Zvečer smo se ponovno 
udeležili festivala ob reki Pinios, v sklopu 

katerega je potekalo mreženje z lokalni-
mi deležniki skozi različne kreativne ak-
tivnosti. 

V sklopu mednarodnih srečanj pro-
jekta SOLIDART, kakršen je bil zadnji v 
Larissi, poteka dragocena izmenjava ve-
ščin, pogledov, izkušenj in mnenj. Na ta 
način mladi iz različnih evropskih držav 
pridobivamo neprecenljiva znanja, ki jih 
lahko uporabimo pri svojem delu in tako 
sodelujemo pri oblikovanju boljše druž-
be ter aktivnejšemu urejanju okoljske 
problematike.

Miha Drobnič

Občina Grosuplje kot vodilni par-
tner skupaj s še 7 projektnimi partnerji, 
FAJUB – Federação de Associações Ju-
venis do Distrito de Braga (Portugalska), 
WIPSEE (Francija), Ayuntamiento de 
Dolores (Španija), Fundacja Autokreacja 
(Poljska), Bulgarian Youth Association 
(Bolgarija), Preili County Council (Latvi-
ja) in Dimos Lariseon (Grčija), sodeluje 

pri projektu »SOLIDART: Network for 
the youth debate about the solidarity 
in crisis times, through creativity and 
art.« Njegov glavni namen je ustvariti 
trajnostno sodelovanje med projektnimi 
udeleženci na področju solidarnosti v 
kriznih časih.

V okviru projekta je med 12. in 14. ju-
lijem 2022 potekalo že 5. mednarodno 

srečanje projektnih partnerjev z naslo-
vom “Intergenerational Europe” v por-
tugalskem mestu Guimarães, osrednja 
tema srečanja pa je bila medgeneracij-
sko sodelovanje in njegov pomen, s po-
sebnim poudarkom na solidarnost. Kot 
predstavnice Občine Grosuplje smo se 
srečanja udeležile Jana Roštan, Klavdija 
Mehle in Tanja Kastelec.
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Projektni partnerji smo že v sredo, 
13. julija 2022, na dopoldanski delavnici 
delili svoje izkušnje, svoja prizadevanja, 
aktivnosti, ki jih izvajamo na področju 
medgeneracijskega sodelovanja.

Občina Grosuplje je ponosna, da je 
mladim prijazna občina, starejšim pri-
jazna občina, da je prijazna vsem gene-
racijam. Zavedamo pa se tudi pomena 
medgeneracijskega sodelovanja. Pred-
stavile smo Center aktivnosti Grosuplje 
in Večgeneracijski center Skupna točka, 
njuno delovanje, dejavnosti, ki se tam 
odvijajo, izzive, s katerimi se soočamo. V 
obdobju covida-19 so te dejavnosti ne-
koliko zastale, a po drugi strani je med 
mladimi, starejšimi, vsemi generacijami 
v naši občini v tem obdobju prav soli-
darnost še toliko bolj prišla do izraza. Po-
membno vlogo na tem področju v obči-
ni igra tudi Mestna knjižnica Grosuplje s 
svojo dejavnostjo in z različnimi dogod-
ki, ki jih organizira oz. tam potekajo. Ne-
davno pa smo kot občina v sodelovanju 
z Domom starejših občanov Grosuplje, 
Mestno knjižnico Grosuplje ter Aktivni z 
mano organizirali tudi Medgeneracijski 
igralni dan. In verjamemo, da ni bil za-
dnji.

Zanimivo je bilo prisluhniti tudi osta-
lim projektnim partnerjem, vedno po-
gosteje pa se medgeneracijski dogodki 
prepletajo tudi z medkulturnimi.

V popoldanskem času smo imeli or-

ganiziran tudi voden ogled mesta. Sta-
ro in res lepo mesto, ki velja za kraj, kjer 
je nastala Portugalska, se ponaša tudi z 
mogočnim gradom.

V četrtek, 14. julija 2022, smo nada-
ljevali z delavnicami na temo medgene-
racijskega sodelovanja, solidarnosti, ter 
jo razširili na vrednote Evropske unije. 
V popoldanskem času smo obiskali me-
stno hišo, kjer nas je sprejel mestni sve-
tnik Nelson Felgueiras, zadolžen tudi za 
področje mladih.

V sklopu mednarodnih srečanj pro-
jekta SOLIDART, kakršen je bil tudi za-
dnji v Guimarãesu, poteka dragocena 
izmenjava veščin, pogledov, izkušenj in 
mnenj. Na ta način udeleženci iz različ-
nih evropskih držav pridobivamo zna-
nja, ki jih lahko uporabimo pri svojem 
delu in tako sodelujemo pri oblikovanju 
boljše družbe, solidarne in medgenera-
cijsko povezane.

Jana Roštan

4. Projektni sestanek za evropski projekt Urbact Playful 
Paradigm

V začetku julija 2022 je v Igualadi 
(Španija) potekal 4. projektni sestanek 
evropskega projekta Urbact Playful Pa-
radigm. Sestanka smo se udeležili tudi 
predstavniki Občine Grosuplje.

Občina Igualada, ki je projektni par-
tner evropskega projekta Playful Pa-
radigm, je med 7. in 9. julijem 2022 or-
ganizirala projektni sestanek, katerega 
smo se udeležili predstavniki vseh občin 
– Udine (Videm, Italija), Jelgava (Latvija), 
Lousã (Portugalska) ter naša občina.

Namen sestanka je bila izmenjava iz-
kušenj, izzivov in mnenj vseh projektnih 

partnerjev ter dodatno izobraževanje za 
še kvalitetnejšo izvedbo projekta na lo-
kalni ravni. 

Sestanek je potekal tri dni, dva dni v 
Igualadi, zadnji dan pa smo se odpravili 
na študijski obisk v Barcelono, kjer smo 
se sestali s strokovnjaki s področja igri-
vega pristopa k razvoju mest. 

V četrtek, 7. 7. 2022, se je v poznih 
popoldanskih urah  4. projektni sestanek 
uradno začel v občinski hiši Igualade. 
Podžupanji Carme Riera in Patirica Illa 
sta vsem udeležencem izrekli dobrodo-
šlico. Sledil je študijski obisk v Toy Li-

brary oz. Izposojevalnico igrač. Vodja 
izposojevalnice igrač Nuria nam je pred-
stavila njeno delovanje, načine financira-
nja ter izvedbo programa.  

V petek, 8. 7. 2022, smo v dopol-
danskem času sodelovali na delavnicah 
pod vodstvom vodilne strokovnjakinje 
(angl. Lead Expert) projekta Ileane To-
scano ter ad hoc strokovnjakinje (angl. 
ad hod Expert) za projekt Raffaelle Lio-
ce. Slednja nam je s praktičnimi primeri 
in interaktivnimi pripomočki razložila 
kompleksen koncept »sistemskega raz-
mišljanja« (angl. System Thinking). Zaradi 
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Uspešno zaključena brezplačna tečaja rolanja

njenega igrivega pristopa smo hitreje in 
na zabaven način razumeli večplastnost 
koncepta.

Vodilna strokovnjakinja Ileana Tosca-
no je razvila krajšo družabno igro, skozi 
katero smo si projektni partnerji delili 
dosedanje dosežke, izzive, prepreke ter 
uspehe. 

V zgodnjem popoldnevu je sledil se-
stanek s predstavniki občine Esplugues 
de Llobregat, ki so bili del evropskega 
projekta Playful Paradigm v t.i. »prvem 
valu« (angl. first wave). Predstavili so nam 
svojo pot pri vključitvi igrivega pristopa 
v način delovanja njihove občine - od 
nestabilnih začetkov do uspešnih zgodb.

Občina Igualada nam je pripravila 
tudi prav posebno presenečenje - me-
ditacijo. A same meditacije nismo izvedli 
v navadni dvorani – za nas so pripravili 
poseben prostor, ki ga je omejeval že 
odrabljen balon za letenje. S tem so 
ustvarili nov prostor (angl. placemaking). 
Po zaključku meditacije so pred nami 
odprli balon in odprl se nam je pogled 
na sobo, ki je z drugega zornega kota 
izgledala popolnoma drugače. Tovrstna 
postavljanja prostorov za kratek čas ime-
nujemo »ephemeral spaces« oz. kratko-
trajni/hitro minljivi prostori (uradnega 
prevoda koncepta nismo našli).

Pozno popoldne smo se odpravili 
na ekskurzijo na Balloon Festival, ki ga 
v Igualadi tradicionalno prirejajo že 25 
let. Udeležujejo se ga balonarji iz vsega 
sveta, obiskovalci pa prihajajo iz celotne 
Španije. Na tem festivalu je občina Igu-

alada pripravila tudi poseben prostor za 
igro, s poudarkom na koordinaciji in gi-
bljivosti otrok. 

V soboto, 9. 7. 2022, smo odšli na 
študijski obisk v Barcelono. Tam so nas 
pričakali Maria Truño (Komisija za izo-
braževanje na občini Barcelona), Aria-
dna Miguel (vodja za urbano strategijo 
na občini Barcelona), Emma Cortes (In-
štitut za otroke in mladino – Barcelona 
Playable City), Julia Goula (predstavnica 
Equal Sarre – spolno občutljiva raba jav-

nih površin) ter Ferran Altarriba (stro-
kovnjak na področju pametnih mest in 
igrifikacije).

To so strokovnjaki z različnimi po-
klicnimi ozadji, ki se ukvarjajo z igrivim 
pristopom k razvoju mest in dobrobiti 
občanov. Svoje strokovno znanje in iz-
kušnje s tega področja so bili pripravljeni 
deliti z nami.

Živa Vertič, koordinatorka projekta Playful 
Paradigm 

URBACT je program Evropskega teritorialnega sodelovanja, ki deluje že od leta 2002. Financira ga Evropski sklad za regionalni razvoj držav članic, Norveške 
in Švice. Program omogoča prenos dobrih praks in sodelovanje med evropskimi mesti. Projekti znotraj programa imajo pomemben vpliv na različna področja: 
okolje, ekonomijo, urbani razvoj, upravljanje in vključevanje.

PLAYFUL PARADIGM oz. Igriva paradigma je projekt znotraj programa Urbact. Projekt se zavzema za socialno vključenost, medgeneracijsko povezovanje, 
zdrav način življenja in trajnost. K sodobnim urbanim izzivom se približa z igrivim pristopom. Igra je prepoznana kot univerzalna dejavnost, ki bi morala biti do-
stopna in blizu vsakemu posamezniku. S pomočjo igrivega pristopa nam je omogočen nov, svež pogled na pozitivne vplive, ki nam jih lahko ponudi skupnost. 

V okviru evropskega projekta Ur-
bact Playful Paradigm smo v občini 
Grosuplje v poletnem času organizirali 
dva brezplačna tečaja rolanja. 

V juliju (med 4. in 8. julijem 2022) in v 
avgustu (med 22. in 26. avgustom 2022) 
sta v Grosupljem potekala brezplačna 
tečaja rolanja za otroke in odrasle.

Tečajniki so se pod vodstvom učiteljic 
pri »Aktivni z mano« učili rolanja na šol-
skem igrišču Osnovne šole Louisa Ada-
miča Grosuplje.

Za oba tečaja je bilo razpisanih 40 
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mest (skupno 80), ki smo jih brez težav 
zapolnili. Naša občina se tako lahko po-
hvali z novopečenimi rolarji, nekateri pa 
so že skoraj profesionalci. 

Tečaja sta bila v prvi vrsti namenjena 
igri, zabavi ter prijetnemu aktivnemu 
druženju. Po pričakovanjih so večino 
mest zapolnili otroci, a se je prijavilo tudi 
nekaj pogumnih mamic, ki so se zabava-
le s svojimi otroki.

Štiri učiteljice rolanja Anja, Naja, Špela 
in Tia so poskrbele za učenje, polno za-
bave. S pomočjo razgibanih vaj, poligo-

nov ter barvitih rekvizitov so animirale 
tečajnike in njihov hiter napredek je bil 
neizogiben.

Tečajniki so na koncu staršem poka-
zali, česa so se naučili, dobili so diplome  
o uspešnem opravljenem tečaju rolanja 
ter majhno igrivo darilce.

V fotogaleriji  si oglejte nasmejane 
obraze naših tečajnikov.

Živa Vertič, koordinatorka projekta Playful 
Paradigm

Igralni popoldnevi v Mestni knjižnici Grosuplje

V okviru projekta ICC potekal 5. mestni laboratorij

V okviru evropskega projekta Ur-
bact Playful Paradigm, Občina Grosu-
plje sodeluje z Mestno knjižnico Gro-
suplje, kjer so med drugim vsako sredo 
organizirali tudi igralne popoldneve. 

V sredo, 13. julija 2022, so v Mestni 
knjižnici Grosuplje prvič organizirali 
igralno popoldne v Galeriji knjižnice in v 
zunanjem atriju. Pripravili so več družab-
nih iger, pobarvank in igrač - pozabili pa 
niso niti na barvite mize in stole za otro-
ke ter nekaj ležalnikov, da je bilo razpo-
loženje še bolj sproščeno. 

Zaradi lepega odziva mladih družin 
so takšni igralni popoldnevi potekali 
vsako sredo v juliju in avgustu – med 16. 
in 19. uro.

Živa Vertič, koordinatorka projekta Playful 
Paradigm

V času od 14. junija do 23. junija 2022 
je v okviru projekta 100 Intelligent Cities 
Challenge, v katerem Občina Grosuplje 
sodeluje v konzorciju s Skupnostjo ob-
čin Slovenije in še 11 občin: Ajdovščina, 
Črna na Koroškem, Kanal ob Soči, Kočev-
je, Laško, Logatec, Ravne na Koroškem, 
Slovenske Konjice, Škofja Loka, Škofljica 
in Vojnik, potekal še zadnji, 5. mestni la-
boratorij.

Srečanje mest in občin s strokovnjaki 

iz gospodarstva in politike je tudi tokrat 
potekalo virtualno. Osrednja tema je bila 
mobilizacija lokalnih ekosistemov in 
urbane inovacije, srečanje pa se je 14. 
junija pričelo z okroglo mizo, namenje-
no širši javnosti, in posebno temo, kako 
so se mesta in občine odzvala na rusko 
agresijo na Ukrajino.

Svoje izkušnje, izzive, s katerimi so se 
soočala, so z nami delila mesta: Poznanj 
(Poljska), Aarhus (Danska) in Leuven (Bel-

gija). Povzamemo jih lahko:
• Kratkoročna proti dolgoročni inte-

graciji: Mesta so poudarila, da so se, ko 
je šlo za sprejem in integracijo beguncev, 
ob njihovem prihodu osredotočila na 
kratkoročne ukrepe. Vendar pa je trajanje 
njihovega bivanja negotovo in zavedajo 
se, da se bodo kmalu pojavili novi izzivi, 
kot sta dolgoročna integracija beguncev 
in združevanje družin. To bo zahtevalo 
drugačne, konkretnejše pristope.
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12. avgust - MEDNARODNI DAN MLADIH (aktivnosti občine  
na mladinskem področju)

• Sprejem beguncev in komunikaci-
ja: Prvi in glavni izziv je predstavljala ko-
munikacija z begunci zaradi ustreznega 
informiranja in obravnavanja njihovih 
potreb. Uporabljena so bila različna di-
gitalna orodja, in sicer so že obstoječe 
spletne strani mest prevedli tudi v ukra-
jinščino, vzpostavili pa so tudi posebne 
platforme, kjer so zbrane vse informaci-
je, koristne za begunce.

• Namestitev beguncev: Da bi od-
govorili na veliko povpraševanje po na-
mestitvah, za katera se ni vedelo, koliko 
časa bodo potrebne, so postavili zasilna 
bivališča in naslovili povpraševanja lo-
kalnim hotelom. Ko to ni več zadostova-
lo potrebam, so se za pomoč obrnili tudi 
na druga mesta. Poznanj je sodeloval 
tudi s pobratenim mestom Hannover iz 
Nemčije. Mesta so za zbiranje podatkov 
o razpoložljivostih gostovanja upora-
bljala tudi družbena omrežja. Leuven je 
na primer na družbenih omrežjih uvedel 
hashtag #freespace, ki je ljudem omogo-
čil, da so morebitno razpoložljivost na-
stanitve lahko hitro delili na spletu.

• Zaposlitveni izzivi: Večina prispelih 
beguncev je bila za delo dobro uspo-
sobljena in takoj pripravljena pričeti z 
delom, težavo je predstavljala jezikovna 
ovira. Aarhus je na primer, da bi begun-
cem pomagali najti ustrezno zaposlitev, 

organiziral tudi več zaposlitvenih sej-
mov.

• Zdravstvene zahteve: Najbolj pe-
reč zdravstveni izziv je predstavljal co-
vid-19, vsem beguncem, ki še niso bili 
cepljeni, so mesta ponudila cepljenja. 
Pomemben vidik, ki ga je bilo potrebno 
upoštevati, je bilo tudi duševno zdravje 
in travme, povezane s tem, ko si prisiljen 
zapustiti svoj dom. Leuven je v povezavi 
s tem v podporo beguncem organiziral 
tudi različne delavnice.

• Koordinacija prostovoljcev: Svojo 
pomoč so ponudili številni meščani in 
organizacije, kljub temu je izziv pred-
stavljala predvsem počasna registracija. 
Mesta so tako razvila tudi različne digi-
talne sisteme (platforme, družbene me-
dije) za zbiranje potrebnih informacij, 
kar je poenostavilo postopek.

Dogodek je prikazal, da se mesta v 
povezavi z begunsko krizo soočamo s 
podobnimi izzivi. Hkrati je predstavljal 
tudi odlično orodje za ugotavljanje, kako 
delujejo druga mesta, in kakšni pristopi 
so najboljši.

Dogodek, namenjen širši javnosti, je 
potekal tudi 21. junija. Govorili smo o 
pomenu vključevanja lokalnih ekosiste-
mov in sodelovalnega upravljanja, pre-
poznavanja vrednosti sodelovanja med 
občani in podjetji ter o pomenu ustvar-

janja močnih javno-zasebnih partner-
stev in sodelovanj med lokalno upravo, 
podjetji, občani in akterji socialnega 
podjetništva.

Pri dogodku na temo umetne inteli-
gence smo se osredotočili na vprašanja, 
kako umetna inteligenca izboljšuje mo-
dele mest, kar zadeva prebivalce, trajno-
stno rast in socialno odpornost ter koristi 
za lokalna podjetja. Seveda je bilo govo-
ra tudi o izzivih, ki jih umetna inteligenca 
prinaša.

5. mestni laboratorij se je po 10 dneh 
zaključil. V tem času je bilo na temo mo-
bilizacije lokalnih ekosistemov in urba-
nih inovacij organiziranih kar 20 navdi-
hujočih srečanj, s številnimi izmenjavami 
izkušenj in spodbudnimi pogovori. Pote-
kale so različne delavnice in predavanja.

Jana Roštan

12. avgusta obeležujemo mednaro-
dni dan mladih. V občini Grosuplje se 
mladinski politiki namenja sistemska 
pozornost in skrb. Ta temelji na principih 
certifikata Mladim prijazna občina, na tej 
osnovi gradimo sedanje delo na mladin-
skem področju in sledimo zavezam za 
prihodnje obdobje.

Občina Grosuplje torej aktivno pod-
pira mlade in jim zagotavlja prijaznejše 
lokalno okolje z izvajanjem naslednjih 
ukrepov:
• vsakoletno podeljujemo štipendije 

za dijake in študente (letos jih bomo 
podelili kar 150),

• enkratno denarno darilo staršem ob 
rojstvu novorojenca, v višini 220 
evrov,

• sofinanciramo mladinske programe 
in projekte v občini Grosuplje,

• ustanovili smo Komisijo za mladin-
ska vprašanja,

• sprejet je Lokalni program za mladi-
no v občini Grosuplje,

• sprejet je Odlok o mladih v občini 
Grosuplje,

• aktivno deluje Mladinski svet Grosu-
plje,

• urejamo športno infrastrukturo za 
kvalitetno preživljanje prostega časa 
mladih (vadbeni otok Koščakov hrib, 

Športni park Brinje, zunanja otroška 
igrišča …),

• javni razpisi za dodelitev neprofitnih 
stanovanj, kjer so prednostni upravi-
čenci mladi,

• sofinanciramo počitniško varstvo 
otrok,

• vključeni smo v številne evropske 
projekte, ki spodbujajo aktivnost 
mladih in njihovo participacijo ter kre-
pijo medgeneracijsko sodelovanje,

• spodbujamo in investiramo v trajno-
stno mobilnost mladih,

• v jeseni bomo pričeli s (so)financi-
ranjem vezave in tiska diplomskih, 
magistrskih in doktorskih nalog,

• v jeseni bomo razpisali tudi nagrade 
za izjemne dosežke in uspehe štu-
dentov.

Klavdija Mehle
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V četrtek, 1. septembra 2022, smo 
vstopili v novo šolsko leto 2022/23. Po-
sebej je bil ta dan prazničen za kar 257 
naših prvošolk in prvošolcev, gotovo pa 
tudi za njihove starše.

Na naših šolah v Št. Juriju, Šmarju 
- Sapu, pa v Grosupljem v Brinju in na 
Adamičevi, pa v Žalni, na Polici in na Ko-
panju so jih pričakali ravnateljici Špela 
Podgoršek Pirc in Pavlina Antolič, vodje 
šol, učiteljice in učitelji, pa tudi učenke 
in učenci, ki so se po poletnih počitnicah 

vrnili v šole, da se spet srečajo s svojimi 
prijatelji in se seveda še veliko novega 
naučijo. Za prvošolke in prvošolce so pri-
pravili lepe sprejeme, zapeli so jim, za-
plesali, jim zaigrali igrico, pripravili slad-
ka presenečenja. Dobili so tudi rumene 
rutke in kape. Prav na vseh sedmih šolah 
pa je naše prvošolke in prvošolce ta dan 
pozdravil tudi župan dr. Peter Verlič.

»Danes ste že malo večji, že malo bolj 
samostojni, kot ste bili včeraj. Postali ste 
učenke in učenci osnovne šole,« jih je na-

govoril. »In ko boste uspešno zaključili 
vseh 9 razredov, boste še bolj samostojni, 
imeli boste veliko znanja,« je nadaljeval. 
»Nato pa boste že razmišljali, kaj boste po-
stali.« Zaupal jim je, da ko je bil sam še v 
osnovni šoli, malo starejši kot so oni, si je 
želel, da bi postal strojevodja, tisti, ki vozi 
vlak. Skupaj pa so nato razmišljali, kaj bi 
si želeli potem, ko bodo polni znanja, po-
stati oni. Morda računalničarji, zdravniki, 
odvetniki, učitelji, piloti, astronavti, poli-
caji, gasilci? Da se bodo pridno učili, da 

1. ŠOLSKI DAN

Št. Jurij

Šmarje - Sap

Adamičeva
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bodo postali, kar bi si želeli, pa jih bodo 
spodbujali tudi njihovi starši.

Prvošolkam in prvošolcem, njihovim 
staršem, vodstvu šole, učiteljicam in uči-
teljem, pa tudi ostalim učenkam in učen-
cem je zaželel lepo, prijetno in uspešno 
šolsko leto.  

Sicer pa je župan ob 1. šolskem dnevu 
tudi pozval vse udeležence v prometu, 
naj bomo previdni, naj vozimo strpno. 
Tudi letos bodo za varovanje otrok v bli-
žini naših šol prve šolske dni skrbeli člani 
ZŠAM Grosuplje, pri varovanju jim bodo 
pomagali tudi redarji in policisti.

Jana Roštan

Brinje

Žalna

Polica

Kopanj
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Vrača se festival Grosuplje v jeseni

Po dveh letih premora zaradi pande-
mije se vrača festival Grosuplje v jese-
ni. Težko ga pričakujemo, da se bomo 
spet srečali v centru mesta, vabil pa nas 
bo tudi v prav posebne kotičke naše 
občine, kjer nas bodo prav tako čakala 
posebna presenečenja.

»Z veseljem napovedujemo največji do-
godek v Grosupljem tega leta: Grosuplje 
v jeseni! Ob različnih aktivnostih, dogod-
kih, kulturnem in zabavnem programu se 
bomo po dvoletnem premoru ponovno 
družili med 16. in 18. septembrom, osre-
dnje dogajanje pa bo v soboto, 17. 9. 2022. 
Še posebno živahno bo na osrednjem pri-
reditvenem prostoru na Kolodvorski in Ta-
borski cesti s stojnicami čez dan in koncer-
tnim dogajanjem ob večerih,« prireditev 
napoveduje direktor Turizma Grosuplje 
Mihael Hočevar.

»Končno bomo spet lahko skupaj,« pa 
pravi župan dr. Peter Verlič. In dodaja: 
»Srčno upam, da ne bi kakšne številke gle-
de korone spet omejile prireditve. Vendar 
pa zaenkrat kaže zelo dobro in za vikend 
16., 17. in 18. septembra bomo to naše tra-
dicionalno druženje lahko pripravili.«

Festival se bo pričel v petek, 16. sep-
tembra, ob 19. uri, s koncertom pod 
zvezdami v centru mesta. Uživali bomo 
ob glasbi Pihalnega orkestra Glasbene 
šole Grosuplje in Big banda Grosuplje z 
gostjo Nino Strnad.

Sobotno dopoldne prinaša utrip me-
sta na ulice. Na Kolodvorsko in Taborsko 

cesto se vračajo stojnice naših športnih, 
kulturnih, turističnih in drugih društev, 
prav tako se nam bodo predstavljali naši 
podjetniki, javni zavodi in druge organi-
zacije. Živahno dogajanje na glavnem 
odru bodo na ulicah spremljale tudi cir-
kuške animacije in kulinarična ponudba. 
Nagovoril nas bo župan dr. Peter Verlič.

Še več zabave napoveduje sobotni 
večer s spektakularno cirkuško pred-
stavo skupine Čupakabra, stand up 
nastopom Vida Valiča ter glasbenimi 
nastopi skupin Beatbox, Art voicess in 
Kingston. Nagovoril nas bo direktor Tu-
rizma Grosuplje Mihael Hočevar.

Nedelja pa nas bo vabila na izlet, v 
naravo, izven centra našega mesta. Sre-
dnjeveško dogajanje na Taboru Cerovo 
zagotovo obeta zanimiv in prijeten dan, 
poln doživetij.

Program:
Petek, ob 19.00 

• Koncert zimzelene glasbe
Pihalni orkester Glasbene šole Gro-
suplje in Big band Grosuplje s pevko 
Nino Strnad

• Kino na prostem
Top Gun: Maverick

Sobota, med 9.00 in 13.00
• Utrip mesta na ulicah z živahnim pro-

gramom na glavnem odru, cirkuško 
animacijo na ulicah, predstavitvijo 
različnih društev, podjetnikov, javnih 

zavodov in drugih organizacij ter ku-
linarično ponudbo.

• Nagovor župana Občine Grosuplje dr. 
Petra Verliča

• Otvoritev Tedna mobilnosti
• Po ulicah Grosupljega nas bo vozil Za-

peljivec, potekala bo tudi popravljal-
nica koles ter druge aktivnosti v zvezi 
s spodbujanjem nadomestnih oblik 
prevozov.

Sobota, ob 17.00
• Koncert akademske skupine glasbe-

nikov Mellow Tonics iz Irske v Župa-
novi jami v sklopu podaljšanja Med-
narodnega leta krasa

Sobota, od 18.30 dalje -  
koncertni del

• Glasbeni nastop BEATBOX
• Glasbeni nastop ART VOICESS
• Spektakularna cirkuška predstava - 

CIRKUS KOLIBRIS in OGNJENI SPEKTA-
KEL s skupino Čupakabra

• Stand up nastop - VID VALIČ
• Nagovor direktorja Turizma Grosuplje 

Mihaela Hočevarja
• Glasbeni nastop KINGSTONI

Nedelja
• Dan Tabora nad Cerovim

Pričetek srednjeveškega dogajanja na 
Taboru Cerovo ob 13.00

Srednjeveške stojnice
Srednjeveške igre in artisti iz skupine 

Cizamo
• Ogledi turističnih točk - Tabora Ce-

rovo in Županove jame v nedeljo v 
sklopu festivala po znižani ceni za 
obiskovalce

3. vikend v septembru je čas za Gro-
suplje v jeseni. Se vidimo! 

Jana Roštan
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OBVESTILO O OBSEGU ČASOPISNEGA PROSTORA V GROSUPELJSKIH 
ODMEVIH V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA PREDSEDNIŠKE VOLITVE

V nedeljo, 23. oktobra 2022, bodo v Sloveniji potekale volitve predsednice oz. predsednika republike. (Vir: https://www.
dvk-rs.si/) 

V skladu z 8. členom Sklepa o obsegu časopisnega prostora v lokalnem časopisu Grosupeljski odmevi v času volilne in referendumske 
kampanje, ki govori o velikosti namenjenega časopisnega prostora, se za predstavitev programov predsedniških kandidatov, ki kandidirajo 
za predsednika države, omogoči vsakemu kandidatu skupaj s političnimi strankami, ki ga podpirajo, 1 A4 stran.

Vse objave naročniki - politične stranke oz. organizatorji volilne kampanje - plačajo po veljavnem ceniku, ki je bil sprejet na občinskem 
svetu. Na oglas se na vidno mesto napiše naročnika in plačnika oz. ime in naslov pravne osebe, ki naroča in ki plača oglas.

Naročniki volilnih prispevkov oblikovano gradivo v PDF obliki oddajo po e-pošti na naslov grosupeljski.odmevi@gmail.com ali na 
USB ključku, CD-ju ali drugem primernem digitalnem mediju na sedežu uredništva ali po pošti na naslov uredništva Občina Grosuplje, 
Grosupeljski odmevi, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.

Rok za oddajo gradiva je TOREK, 4. oktober 2022.
Sklep o obsegu časopisnega prostora v lokalnem časopisu Grosupeljski odmevi v času volilne in referendumske kampanje in Sklep o 

potrditvi cenika oglaševanja v časopisu Grosupeljski odmevi sta dostopna na spletni strani Občine Grosuplje, na povezavi: https://www.
grosuplje.si/objave/63. 

V MESECU SEPTEMBRU BO OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE 
OBČINE GROSUPLJE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Dijake in študente s stalnim prebivališčem v občini Grosuplje, ki imajo status rednega dijaka oz. študenta in so vključeni 
v javno veljavni izobraževalni program, obveščamo, da bo Občina Grosuplje na svoji spletni strani v mesecu septembru 
objavila Javni razpis za pridobitev štipendije Občine Grosuplje 2022/2023.
V letošnjem letu bo v skladu z Odlokom o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje predvidoma dodeljenih 150 štipendij, in sicer 
praviloma:
• 75 štipendij za dijake srednjih šol (50 štipendij za poklicne, srednje strokovne in tehniške šole in 25 štipendij za gimnazije);
• in 75 štipendij za študente dodiplomskega in podiplomskega študija - prve in druge stopnje (50 štipendij za naravoslovne in tehnične 

in 25 štipendij za družboslovne in humanistične fakultete).
Dodatne informacije lahko dobite pri Klavdiji Mehle, mag. upr. ved, ki je tudi skrbnica razpisa - 01 7888 788/051 206 403 oz. klavdija.
mehle@grosuplje.si.

Spremljajte spletno stran Občine Grosuplje, kjer bo razpis tudi objavljen. Letos bomo namreč prešli na sistem E-oddajanja vlog.

Klavdija Mehle

Obvestilo o objavi javnega razpisa za dodelitev sredstev enkratne občinske pomoči 
za izobraževanje na področju kmetijstva v letu 2022

Občina Grosuplje obvešča dijake in študente dodiplomskega in podiplomskega študija, vključene v izobraževalne 
programe na področju kmetijstva, da na svoji spletni strani v mesecu septembru objavlja javni razpis za dodelitev 
sredstev enkratne občinske pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva v letu 2022.
Javni razpis se izvaja v skladu s Pravilnikom o dodelitvi enkratne občinske pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva (Ur. list RS, št. 
94/05 in 113/07) in Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Grosuplje za 
programsko obdobje 2014–2020 (Ur. list RS, št. 50/15).
Vloge morajo prispeti na sedež Občine Grosuplje do petka, 7. 10. 2022, do 13. ure, ne glede na vrsto dostave.

Obvestilo o objavi javnega razpisa za sofinanciranje sterilizacije in kastracije 
lastniških psov in mačk v letu 2022

Občina Grosuplje obvešča lastnike psov in mačk, pri katerih je bil v obdobju od vključno 12. 10. 2021 do vključno 7. 10. 
2022 opravljen poseg sterilizacije ali kastracije, da na svoji spletni strani objavlja Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije 
in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2022.

Vloge morajo prispeti na sedež Občine Grosuplje do petka, 7. 10. 2022, do 13. ure, ne glede na vrsto dostave.



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  September 2022 29Politika

REDNE VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE
23. oktober 2022

Predsednica Državnega zbora Republike 
Slovenije je z Razpisom volitev predsedni-
ka Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
97/22) razpisala redne volitve predsednika 
Republike Slovenije.

Za dan glasovanja je določena nedelja, 
23. 10. 2022. 

1. Volilna pravica 
Volitve predsednika republike urejata 

Zakon o volitvah predsednika republike 
(Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odl. US) 
in Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni 
list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21 - ZVDZ).

Na volitvah imajo pravico glasovati dr-
žavljani Republike Slovenije, ki bodo najpo-
zneje 23. 10. 2022 dopolnili osemnajst let 
starosti. 

Ne glede na omenjeno pa nima pravice 
glasovati državljan Republike Slovenije, ki 
je dopolnil osemnajst let starosti, pa je so-
dišče ob njegovi postavitvi pod skrbništvo 
odločilo, da ni sposoben razumeti pomena, 
namena in učinkov volitev. Imajo pa pra-
vico glasovati osebe, ki jim je bila pred 9. 
avgustom 2006 zaradi duševne bolezni, za-
ostalosti ali prizadetosti s pravnomočno so-
dno odločbo popolnoma odvzeta poslovna 
sposobnost ali podaljšana roditeljska pravi-
ca staršev ali drugih oseb čez njihovo pol-
noletnost, če sodišče po 9. avgustu 2006 ni 
posebej odločilo o odvzemu pravice voliti 
in biti voljen (32. člen prehodnih in končnih 
določb ZVDZ).

2. Način uresničevanja volilne pravice
Na volitvah se glasuje:
- na voliščih, ki jih je določila Okrajna 

volilna komisija Grosuplje v Sklepu o dolo-
čitvi volišč in njihovih območij. Volivec ure-
sničuje volilno pravico na volišču, na kate-
rem je vpisan v volilni imenik, v nedeljo, 23. 
oktobra 2022, od 7. do 19. ure. Volivci naj 
imajo s seboj osebni dokument in obvestilo 
volivcu, ki ga bodo prejeli na dom.

Posebni primeri, ki jih določa zakon: 
- Po pošti v Republiki Sloveniji – lahko 

glasujejo le volivci, ki so v priporu, zavodu 
za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v soci-
alnovarstvenem zavodu za institucionalno 
varstvo, invalidi in volivci, ki jim je odrejena 
izolacija zaradi okužbe s koronavirusom, z 
ustreznim dokazilom, lahko do srede, 12. 
10. 2022 sporočijo Okrajni volilni komisiji, 
da želijo glasovati po pošti. 

Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stal-

no, če to sporočijo Državni volilni komisiji in 
predložijo odločbo pristojnega organa o 
priznanju statusa invalida. Obvestilo invali-
da o stalnem glasovanju po pošti velja do 
preklica.

Volivke in volivci, ki jim je bila nepredvi-
deno odvzeta prostost oz. so nepredvideno 
sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v in-
stitucionalno varstvo socialnovarstvenega 
zavoda ali pa so prejeli odločbo o invalidno-
sti po 12. 10. 2022, lahko glasujejo po pošti, 
če to sporočijo okrajni volilni komisiji, kjer 
so vpisani v volilni imenik, do vključno 17. 
10. 2022 in priložijo ustrezno dokazilo (npr. 
potrdilo ali odločbo). To velja tudi za voliv-
ke in volivce, ki so v izolaciji zaradi okužbe s 
koronavirusom.

- Na predčasnem glasovanju na po-
sebnem volišču, ki bo v Družbenem domu 
Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje,  
v torek, 18., v sredo, 19. in v četrtek,  20. 
oktobra 2022, med 7. in 19. uro, lahko gla-
sujejo volivci, ki so vpisani v volilni imenik 
za območje okraja. Predhodna prijava ni 
potrebna, volivci naj imajo s seboj osebni 
dokument in obvestilo volivcu, ki ga bodo 
prejeli na dom. 

- Na domu na dan glasovanja 23. okto-
bra 2022 lahko glasujejo volivci, ki se zaradi 
bolezni ne morejo osebno zglasiti na voli-
šču, na katerem so vpisani v volilni imenik 
in bodo najpozneje do srede, 19. oktobra 
2022, to sporočili Okrajni volilni komisiji 
Grosuplje na tel. št. 01 78 10 917 ali 01 78 
10 932, da želijo glasovati na tak način. Ob-
vestilu je potrebno predložiti ustrezno 
zdravniško potrdilo. 

-  Na volišču, določenem za glasovanje 
volivcev, ki nimajo stalnega prebivališča 
na območju okraja (OMNIA) s sedežem na 
Upravni enoti Grosuplje, Taborska cesta 1, 
Grosuplje, na dan glasovanja, 23. oktobra 
2022, od 7. do 19. ure lahko glasujejo voliv-
ci, ki bodo na dan glasovanja izven okraja 
svojega stalnega prebivališča. Če želi voli-
vec glasovati na tak način, mora do srede, 
19. oktobra 2022, to pisno sporočiti Okrajni 
volilni komisiji, kjer ima prijavljeno stalno 
prebivališče. 

- Volivci, ki nimajo stalnega prebiva-
lišča v Republiki Sloveniji in bodo na dan 
glasovanja v Republiki Sloveniji ter želijo 
glasovati na volišču v Sloveniji, morajo to 
sporočiti Državni volilni komisiji najkasneje 
do srede, 19. oktobra 2022. 

- Volivci s stalnim naslovom v tujini in 
volivci, ki bodo na dan glasovanja zača-
sno v tujini, lahko najkasneje do 22. sep-
tembra 2022 Državni volilni komisiji spo-

ročijo, da želijo glasovati na diplomatsko 
konzularnem predstavništvu Republike 
Slovenije v tujini, na katerem bo na dan 
glasovanja odprto volišče (sklep o določitvi 
volišč na DKP je objavljen na spletni strani 
Državne volilne komisije). Volivci, ki bodo 
na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno 
prebivajo, lahko najkasneje do 22. septem-
bra 2022 Državni volilni komisiji sporočijo, 
da želijo glasovati po pošti iz tujine. 

Vlogo za glasovanje po pošti, glasova-
nje na domu, izven okraja (OMNIA), volivci, 
ki nimajo stalnega prebivališča in s stalnim 
ali začasnim naslovom v tujini lahko volivec 
odda tudi preko portala e-uprava.

Ob obisku volišča bo potrebno spošto-
vati vse ukrepe za preprečevanje širjenja 
okužbe s koronavirusom, ki bodo veljavni 
na dan 23. oktobra 2022. 

3. Volilni organi
Volitve predsednika Republike Slovenije 

vodijo in izvajajo volilni organi, imenovani 
po Zakonu o volitvah v državni zbor, in si-
cer Državna volilna komisija, volilne komi-
sije volilnih enot in okrajne volilne komisije. 
Glasovanje na voliščih in ugotavljanje izida 
glasovanja na voliščih vodijo volilni odbori. 

SESTAVA OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE GROSUPLJE
4. VOLILNA ENOTA, 3. VOLILNI OKRAJ
Sedež: Taborska cesta 1, Grosuplje, tel. št. 78 10 917 
ali 78 10 932

PREDSEDNICA:
POLONCA MARJETIČ ZEMLJIČ
NAMESTNICA PREDSEDNICE:
MATEJA HREN 

ČLANICA:
IRENA PREDALIČ
NAMESTNIK ČLANICE: 
JANEZ SVETEK

ČLANICA: 
NADA TOMAŽIN
NAMESTNICA ČLANICE: 
ANA ZUPANČIČ

ČLANICA: 
NEVENKA ZAVIRŠEK
NAMESTNIK ČLANICE:
NEJC KOLMANČIČ

TAJNIK OVK:
SIMON VIRANT
NAMESTNICA TAJNIKA: 
KARMEN KOŽELJ ADAMIČ
NAMESTNICA TAJNIKA:
SIMONA KASTELIC

OVK Grosuplje
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Republika Slovenija
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA GROSUPLJE

4. volilna enota, 3. volilni okraj
Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje

Številka:  041-23/2022-17
Datum:    24. 08. 2022

Na podlagi 39. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 
23/17 in 29/21) in  Razpisa volitev predsednika republike (Uradni list RS, št. 97/2022), je Okrajna volilna komisija Grosuplje na seji 

dne 24. avgusta 2022 sprejela naslednji 

S K L E P
O DOLOČITVI VOLIŠČ IN NJIHOVIH OBMOČIJ 

Za izvedbo rednih volitev predsednika Republike Slovenije, ki bodo v nedeljo, 23. oktobra 2022, se določa naslednja volišča 
in njihova območja: 

I.

Zap. št. Oznaka 
volišča

Ime volišča Sedež volišča Območje volišča Dostopno 
invalidom

1. 403001 DD GROSUPLJE I. Taborska c. 1, 
Grosuplje

Pod gozdom c. I. do VIII (razen Pod gozdom 
c. III/ 26, 28, 30), Stranska pot I/1A, 1B, 1C, 1D,  
Stritarjeva c.

da

2. 403002 DD GROSUPLJE II. Taborska c. 1, 
Grosuplje

Brezje pri Grosupljem, Brvace, Adamičeva c. od 
št. 1a do 15, Industrijska c. 3, 5 in 9, Kadunčeva c., 
Kolodvorska c., Levstikova c., Partizanska c. od št. 4 
do 16 (parne št.), Taborska c. od št. 1 do 24 (razen 
17, 19, 21, 23), Trubarjeva c. od št. 1 do 15 (razen 
13)

da

3. 403003 OŠ LOUISA 
ADAMIČA 

Tovarniška c. 14, 
Grosuplje 

Adamičeva c. št. 24A in parne št. od 26 do 44, 
Cesta na Krko, C. Toneta Kralja, Gasilska c., Hribska 
pot, Industrijska c. 1, 1a, 1g, 1j, 1k, 1m, 1n, 1o, 
Jakhlova c., Jurčičeva c. od št. I do III, Jurčičeva 
pot, Kersnikova c., Kosovelova c., Kovačičeva c., 
Obrtniška c., Partizanska c. od št. 18  do 39 (razen 
19 in 21), Pod hribom c. I-III, Prečna pot št. 5, 5a, 7, 
7a, 9, 11, 15, Pri nadvozu, Rožna dolina, Taborska 
c. 17, 19, 21, 23 in od 25 do 50, Tovarniška c., 
Trubarjeva c. 13 in 17, 17a, Veselova c. I do III, 
Župančičeva c.

da

4. 403004 OŠ BRINJE Ljubljanska c. 40a, 
Grosuplje

Adamičeva c. od št. 16 do 24B (razen 24 A) in 
neparne št. od 25 do 57, Bevkova c., Brinje c. I in 
II, Hribarjeva c. 17, 19, Kajuhov dvor, Ljubljanska 
c. od št. 1 do 50 (razen 43, 45, 49), Metelkov dvor, 
Murnova c., Ob Grosupeljščici 1, 1A, 2, 4, 6, 6A, 8, 8A 
in 19, Partizanska c. od št. 1 do 21 (neparne št.), Pod 
gozdom c. III/26, 28, 30, Prečna pot od št. 2 do 12 
(parne št.), Preska, Pri mostu, Slomškova ul. (razen 
št. 1, 4, 6, 8), Stranska pot I do III (razen Stranska pot 
I 1A, 1B, 1C in 1D), Ulica Ane Galetove, Valvazorjev 
dvor, Za gasilskim domom 

da

5. 403005 DO GROSUPLJE Ob Grosupeljščici 1 
b, Grosuplje

C. Cankarjeve brigade, Erjavčeva c., Hrastje pri 
Grosupljem, Hribarjeva c. od št. 1 do 14., Jerova 
vas, Kozakova c., Kozinova c., Ljubljanska c. od št. 
43 do 83 (razen št. 44, 46, 48, 50), Maistrova ul., 
Ob Grosupeljščici 1 B in  od št. 3 do 28 (razen 2, 4, 
6, 6A in 8, 8A), Perovo, Pod jelšami, Prešernova c., 
Rodetova c., Seliškarjeva c., Slomškova ul. 1, 4, 6 in 
8, Šuligojeva c., Vodnikova c., Gatina, Praproče pri 
Grosupljem, Spodnje Blato, Spodnje Duplice

da
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6. 403006 GD MALA ILOVA 
GORA

Mala Ilova Gora 21 Gabrje pri Ilovi Gori, Mala Ilova Gora, Velika Ilova 
Gora

da

7. 403007 GD VELIKO 
MLAČEVO

Veliko Mlačevo 6 a Malo Mlačevo, Veliko Mlačevo, Lobček, Zagradec 
pri Grosupljem

da

8. 403008 GD POLICA Polica 41 Blečji Vrh, Dobje, Dole pri Polici, Dolenja vas pri 
Polici, Gorenja vas pri Polici, Gradišče, Kožljevec, 
Mala Stara vas, Mali Konec, Peč, Polica, Troščine, 
Velika Stara vas, Zgornje Duplice

da

9. 403009 DD RAČNA Velika Račna 24 b Čušperk, Mala Račna, Predole, Velika Račna da

10. 403010 ZDD SPODNJA 
SLIVNICA

Spodnja Slivnica 16 Spodnja Slivnica da

11. 403011 KS ŠKOCJAN Škocjan 20 Male Lipljene, Medvedica od 10 - 21 (razen 17), 
Rožnik, Škocjan, Velike Lipljene, Železnica 

da

12. 403012 GD PONOVA VAS Ponova vas 27 Cerovo, Ponova vas da

13. 403013 OŠ ŠT. JURIJ Št. Jurij 14 Bičje, Gornji Rogatec, Mala vas pri Grosupljem, 
Medvedica od št. 1 – 9 in 30, Pece, Podgorica pri 
Podtaboru, Št. Jurij, Udje, Vino, Vrbičje

da

14. 403014 PODRUŽNIČNA 
ŠOLA ŽALNA

Žalna 1 Plešivica pri Žalni, Žalna, Mala Loka pri Višnji Gori, 
Velika Loka

da

15. 403015 GD LUČE Luče 22 a Luče da

16. 403016 OŠ ŠMARJE - SAP I. Šmarje - Sap, 
Ljubljanska c. 49

Gajniče, Mali Vrh pri Šmarju, Ljubljanska c. od 2 do 
19, razen št. 18, Nad predorom, Rimska c., Tlake, 
Veliki Vrh pri Šmarju

da

17. 403017 OŠ ŠMARJE - SAP II. Šmarje - Sap, 
Ljubljanska c. 49

Huda Polica, Aškerčeva c. 20 do 34 (parne številke) 
Gregorčičeva c., Jurčičeva c., Lahova c., Lipoglavska 
c. od 21do 29, Ljubljanska c. od št. 18 do 56 
(razen 19) in od št. 57 do 71 (neparne), Murnova 
c., Partizanska c. od. št. 2 do 20A (razen 3, 5), 
Pokopališka c., Šuligojeva c., Trdinova c.

da

18. 403018 OŠ ŠMARJE - SAP III. Šmarje - Sap, 
Ljubljanska c. 49

Cikava, Paradišče, Podgorica pri Šmarju, Sela pri 
Šmarju, Adamičeva c., Aškerčeva c. od št. 1 do 11, 
Jakhlova c., Kračmanova c., Lipoglavska c. od 1 do 
19., Ljubljanska c. od št. 58 do 70 (parne) in št. 72 
do 129, Partizanska c. št. 1, 3 in 5, Trubarjeva c., 
Zgornja Slivnica

da

II. 

Okrajna volilna komisija Grosuplje določa tudi posebni volišči, in sicer: 

• Volišče št.  901 za predčasno glasovanje dne 18. 10., 19. 10. in 20. 10. 2022,  od 7. do 19. ure,  s sedežem v Družbenem domu 
Grosuplje, Taborska  cesta 1, Grosuplje – dostopno invalidom,

• volišče št. 970 – OMNIA za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja, in sicer s sedežem na Upravni enoti 
Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje v sejni sobi v I. nadstropju – dostopno invalidom. 

III. 

Ta sklep se posreduje Upravni enoti Grosuplje, pristojni izpostavi geodetske uprave, Državni volilni komisiji in objavi v lokal-
nem časopisu. 

Polona Marjetič Zemljič, univ. dipl. prav. 
PREDSEDNICA

OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE GROSUPLJE
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Poslovilna maša msgr. dr. Jožeta Pluta z Župnije Polica in 
blagoslov obnovljene fasade na župnišču

Oratorij 2022, Šmarje - Sap

Nadaljnja krepitev krščanskih demokratov v občini Grosuplje

V nedeljo, 24. julija 2022, je v župnijski 
cerkvi sv. Jakoba na Polici pri Grosupljem 
potekala poslovilna maša dosedanjega 
župnika msgr. dr. Jožeta Pluta.

»Pravijo da vsako slovo pomeni začetek 
novih, lepih in prijetnih spominov. Tukaj se 
jih je nabralo ogromno. Pa ne samo spo-
minov, tudi konkretnih dejanj, reči, ki ste 
jih skupaj v Župniji Polica postorili z vso 
energijo, dobro voljo in nasmehom,« so 
bile ganljive besede dr. Petra Verliča, 
ki jih je v nagovoru namenil gospodu 
župniku in se obenem zahvalil za dose-
danjo dobro sodelovanje med Občino 
Grosuplje in Župnijo Polica.

Ob tej priložnosti so blagoslovili tudi 
obnovljeno fasado na župnišču, katere 
obnovo je sofinancirala Občina Grosu-
plje.

Klavdija Mehle

Avgusta je v naši šmarski župniji po-
tekal oratorij z geslom »Za božjo slavo«, 
na katerem smo spoznavali življenje 
svetega Ignacija Lojolskega. Utrinke iz 
njegovega življenja smo si vsako jutro 
ogledali v igrici, pri katehezah pa smo se 
poglobili v svetopisemske zgodbe in jih 
povezali z vrednotami in simboli dneva.

Otroci so se razdelili v devet različnih 
mešanih skupin, znotraj katerih so se 

preizkusili v zabavnih, a poučnih delav-
nicah in norih velikih igrah. Na delavni-
cah so spoznavali osnovne črke in bese-
de znakovnega jezika, ki ga uporabljajo 
gluhi, na vrtnarski delavnici so se naučili 
osnove oskrbovanja lastnega vrta, na 
delavnici o pripravi zabave pa so si nare-
dili duhovite klobučke ter se preizkusili 
v šmarski verziji igre milijonar.

V sredo smo se odpravili na dolgo 

romarsko pot po zgledu Ignacija Lojol-
skega. Podali smo se namreč na roma-
nje od Ljubljanskega gradu proti cerkvi 
na Rakovniku. Orientirali smo se s po-
močjo QR kod, ki so nas čakale skoraj 
na vsakem ovinku, poleg tega pa smo 
izvrstno opravili vse izzive. Lep dan smo 
zaključili s sveto mašo in picami, vlak pa 
nas je nato utrujene odpeljal nazaj proti 
domu.

Grosuplje – V Občinskem odboru 
Nove Slovenije - krščanskih demokratov 
Grosuplje (NSi) se resno in odgovorno 
pripravljamo na bližajoče lokalne voli-
tve, ki bodo ob koncu novembra. Zau-
panje je vrednota, za katero se v stranki 
krščanskih demokratov močno zavze-
mamo in za nadaljevanje rasti zaupanja 
si še naprej prizadevamo. Doseženi re-
zultat na volitvah v DZ RS je pokazal, 
da smo stranka rasti in zaupanja, naša 
rast se utrjuje tudi na lokalni ravni. Iz-
jemno smo ponosni, da se vedno več 
ljudi vključuje v delo občinskega odbo-
ra Grosuplje. Tako so se nam v obdobju 

zadnjega meseca priključili posamezniki, 
ki nam bodo pomagali k nadaljnji rasti v 
odločilnem obdobju leta 2022. Pisarna 
stranke Nove Slovenije, ki jo imamo od-
prto na Kolodvorski cesti 2 v Grosupljem, 
je odprta in je tudi pravo zbirališče do-
bromislečih posameznic in posamezni-
kov. 

Še naprej se vsem zahvaljujemo tudi 
za posredovane predloge, ideje in ostale 
komentarje na naše delo, ki nam jih spo-
ročate preko socialnih omrežij in drugih 
kanalov. Vsak predlog resno obravnava-
mo in vključimo v delovanje preko od-
borov in komisij občinskega sveta obči-

ne Grosuplje. 
Pred nami je tudi volilni kongres Nove 

Slovenije, na katerega se pripravljamo in 
se ga bomo udeležili v velikem številu.

Ob koncu pa še naprej povabilo, da 
se nam pridružite in, da skupaj z vami 
oblikujemo program za jesenske lokalne 
volitve.

Občinski odbor
Nove Slovenije - krščanskih demokratov 

Grosuplje
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ZAHVALA

Hvala gasilcem iz PGD Luče, Velika Loka, Žalna, Grosuplje in Šmarje - Sap za odzivnost in požrtvovalnost pri gašenju kozolca. 
Hvala vsem za pomoč pri pospravljanju pogorišča. Iskrena hvala sosedom, sovaščanom, prijateljem, kolektivu Pil Remag, 
Samorastnikom, RK Grosuplje in vsem ljudem za kakršnokoli pomoč in donacije za nakup kmetijskih strojev. Zahvala tudi 
kmetom za darovano krmo. Iskrena hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in nam stali ob strani.                                                                                    

Naj Vam Bog povrne! 
NA POMOČ!             Družina Zaletelj iz Luč

Podjetniški kotiček z Območno obrtno-podjetniško zbornico 
Grosuplje

Vse podjetnike in podjetnice vabimo, da se udeležijo izobraževanj ter seminarjev, ki jih organiziramo v mesecu septembru in 
oktobru na OOZ Grosuplje. Vse podrobne informacije ter prijavnice najdete na naši spletni strani www.ooz-grosuplje.si. 

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ GROSUPLJE:  

KDAJ ter KJE NASLOV VSEBINA SEMINARJA 
20. september
2022, ob 10.00 uri, 
preko ZOOM

POSTOPEK ZAPOSLITVE 
- PRAVNE PODLAGE IN 
PRAKTIČNA IZVEDBA

V sklopu predavanja bodo predstavljeni postopki v zvezi z iskanjem novega delavca, 
postopki izbire delavca ter postopek sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Predstavljene bodo 
tudi pravice neizbranega kandidata. 

Prečudovit oratorijski teden smo za-
ključili s sveto mašo in kratko predstavi-
tvijo za starše. Nastopali so otroci sami 

in na zabaven način predstavili dogaja-
nje skozi teden, animatorji pa smo kot 
vsako leto zaplesali animatorski ples ter 

s tem zares uradno zaključili še en uspe-
šen oratorij.

Pavel Barbo
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ABC PODJETNIŠTVO

Vse podjetnike in podjetnice vabimo, da se udeležijo BREZ-
PLAČNEGA ON – LINE usposabljanja ABC podjetništva. Namen 
usposabljanja je opolnomočiti vse podjetnice, podjetnike za-
četnike ter potencialne podjetnice, podjetnike s strokovnimi 
vsebinami na začetku podjetniške poti.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podje-
tništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPI-
RIT) bo predvidoma v letu  2023 objavila natečaj, v okviru ka-
terega bo podjetnicam začetnicam, ki bodo uspešno zaključile 
usposabljanje (tudi iz leta 2022), ponujena mentorska podpora 
in sodelovanje na natečaju za finančne spodbude. 

Predvideni termini usposabljanj ABC podjetništva jesen 
2022:

Osrednja tema modula Predvideni termin
Začetek podjetniške poti 4. in 6. 10. 2022

Preverjanje poslovne ideje 12. in 14.10.2022
Osnove trženja 18. in 20.10.2022

Pravno formalni vidiki delo-
vanja podjetja

8. in 10.11.2022

 Digitalizacija poslovanja 15. in 17.11.2022

Vsak modul je sestavljen iz dveh delavnic v trajanju 10 šol-
skih ur. V kvoto ur je pri posameznih modulih vključeno tudi 
samostojno delo doma. Za več informacij o prijavi in izvedbi 
v okviru SPOT Svetovanje Osrednjeslovenske regije se lahko 
obrnete na spot@gzs.si ali na telefonsko številko 01 5898 105.

DELOVANJE OOZ GROSUPLJE: Vse naše člane in stranke 
obveščamo, da se na nas lahko obrnete preko elektronske po-
šte ooz.grosuplje@ozs.si in preko telefona 01 786 51 30. V času 
uradnih ur pa se lahko zglasite v naši pisarni. 

Vera Brezovar, mag. inž. geod. geoinf. 
Poslovna sekretarka OOZ Grosuplje

27. september 2022, 
ob 9.00 uri,  
v Domu obrtnikov

VARSTVO PRI DELU 
TER VARSTVO PRED 
POŽAROM 

Seminar zajema povzetek zakonodaje, nevarnosti za poškodbe na delovnem mestu, 
uporaba osebne varovalne opreme, seznanitev z izjavo o varnosti z oceno tveganja, kako 
obvladovati tveganja na delovnem mestu ter iz dolgoletnih izkušenj tudi obravnavanje 
različnih vrst poškodb. Predstavi se pogoje za gorenje, vzroke požarov, ukrepi za varstvo 
pred požarom, ukrepanje v primeru požara, konkretni posnetki požarov in slike posledic 
požara iz neposredne okolice. S praktičnim delom se tudi pogleda različne sisteme aktivne 
požarne zaščite ter prikaže uporabo gasilnika. 

3. oktobra do 7. 
oktobra 2022, ob 
16.00 uri,  
v Domu obrtnikov

IZDELOVANJE 
PROSTORSKIH RISB 
(3D) - AutoCAD

Cilj izobraževanja je samostojna izdelava in urejanje prostorskih risb (3D) s programom 
AutoCAD, njihova priprava za izris in sam izris na papir. 

12. oktobra 2022,
V Domu obrtnikov

9. SREČANJE 
PODJETNIC Izobraževalno-družabni dogodek, kjer se srečajo podjetnice in poslovne ženske. 

18. oktober 2022,  
ob 10.00 uri,  
preko ZOOM

PRAVICE IN 
OBVEZNOSTI V ČASU 
TRAJANJA DELOVNEGA 
RAZMERJA

Predstavljene bodo obveznosti delavca (opravljanje dela in dopustnost opravljanja drugega 
dela, upoštevanje navodil delodajalca, spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, 
obveznost obveščanja, prepoved škodljivega ravnanja, obveznost varovanja poslovne 
skrivnosti, prepoved konkurence in konkurenčna klavzula) ter obveznosti delodajalca 
(obveznost zagotavljanja dela, obveznost plačila, sestavine plačila in minimalna plača po 
novem, varne delovne razmere, varovanje delavčeve osebnosti, prepoved nadlegovanja in 
trpinčenja - mobinga na delovnem mestu, varstvo delavčevih osebnih podatkov in obvezne 
kadrovske evidence, prepoved diskriminacije). 

19. oktober ter 20. 
oktober 2022,  
ob 16.00 uri,  
v Domu obrtnikov

EXCEL ZAČETNI

Cilj izobraževanja je samostojna izdelava enostavnejših preglednic z uporabo osnovnih 
matematičnih formul (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje) in funkcij (samodejna 
vsota, povprečje, štetje, minimum, maksimum), razvrščanje podatkov in njihova 
predstavitev v grafikonu ter priprava preglednic za tiskanje in njihovo tiskanje v želenem 
formatu. 

24. oktober ter 28. 
oktober 2022,  
ob 16.00 uri,  
v Domu obrtnikov

SODOBNI PRISTOPI  
K MODELIRANJU 
NOTRANJE OPREME 
Z OZIROM NA VRSTO 
CNC STROJEV IN VPLIV 
NA AVTOMATIZACIJO 
CNC PROGRAMIRANJA.

Izobraževanje bo vsebovalo: generiranje inteligentnih komponent, parametrični bloki kot 
osnova  avtomatizacije konstruiranja notranje opreme, kaj in kako je potrebno upoštevati 
v fazi modeliranja izdelkov, kadar za obdelave uporabljamo  stroje, zmožne istočasnega 
razreza materiala in izvedbo vertikalnih operacij ter  možnost vključevanja 5-osnih obdelav, 
generiranje proizvodne dokumentacije, posebnosti programa TS WoodCAM. 

VSAK PETEK po 
predhodni najavi v 
Domu obrtnikov

PODJETNIŠKA »KAVA« 
S SPOT SVETOVALCEM Podjetniška kava je namenjena vsakemu potencialnemu in obstoječemu podjetniku. 
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Podjetje Kliminstal, d.o.o., ki se ukvarja s prezračevanjem in 
klimatizacijo, v svoj kolektiv vabi: 

OGLASNI ČLANEK

1. VODJO MONTAŽE PREZRAČEVANJA:
• organiziranje dela in vodenje skupine zaposlenih 
• zanesljivo branje projektov/montažnih načrtov
• priprava izmer za obračun in vodenje dnevnika 

2. MONTERJA PREZRAČEVANJA NA TERENU: 
• monter prezračevalnih sistemov
• zanesljivo branje projektov/montažnih načrtov

3. OPERATIVNEGA VODJO DEL:
• vodenje montažnih skupin, organiziranje in koordinacija dela na gradbišču
• izvajanje ogledov na terenu in priprava osnove za pripravo ponudbe  
• samostojna izdelava kalkulacij, ponudb in predračunov
• priprava obračunov izvedenih del

Od kandidatov pričakujemo najmanj srednješolsko izobrazbo, zaželena je višja strokovna izobrazba strojništva/kovinarstva/
energetike, znanje angleškega jezika in sposobnost dela v timu. Delovne izkušnje so zaželene, niso pa obvezne. Pripravljeni 
smo zaposliti tudi pripravnika. Obvezen je vozniški izpit B kategorije.

Če vas opisano delovno mesto zanima, vas vabimo, da nam pošljete prijavo skupaj z življenjepisom na mail tajnistvo@kli-
minstal.com ali po pošti: Kliminstal, d.o.o., Adamičeva 51, 1290 Grosuplje. 

Svetovanje
in izvedba strojnih instalacij d.o.o.
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Obkroženi s knjigami in dobro družbo

Po Grosupljem je (za)dišalo po žaru

V petek, 26. 8., se je na Mestni tržnici 
Grosuplje zgodil prvi dogodek, name-
njen predvsem otrokom in šolarjem. 
Namen dogodka, ki ga je organiziral Tu-
rizem Grosuplje, je bil izmenjava ter pro-
daja rabljenih šolskih ter otroških knjig, 
za nakup novih čtiv pa so se nam na pr-
vem in vsekakor ne zadnjem knjižnem 
sejmu pridružile tudi založbe Mladin-
ska knjiga, Didakta ter Zavod Škrateljc 
s predstavitvijo svojih tematskih učnih 
poti. K sodelovanju sta se z veseljem 
odzvali tudi pisateljici Lucija Matić s sli-
kanicami Iglek ter Karmen Mandl z zgod-
bicami o čuječnosti, čustvih, odločanju 
in empatiji. 

Otroci so pričakovano najbolj uživali 
ob gledališki predstavi kamišibaj z Me-
stno knjižnico Grosuplje, za obilo smeha 
in dobre volje med najmlajšimi je poskr-
bel čarodej Jole Cole, z glasbeno pravlji-
co Zaklad pokljuških škratov pa jih je k 
pozornosti pritegnil še Žiga X. Gombač.

Hvala tudi ponudnikoma Kavarni Va-
nilia ter Kila cukra, ki sta poskrbela za raz-
vajanje z odlično kavo, limonado, mafini, 
sladoledom in še čim. Med odmori so 
otroci lahko v sodelovanju z Mestno knji-
žnico Grosuplje ustvarjali svoje posebne 

knjižne kazalke. Obdani s knjigami, do-
bro družbo ter bogatim animacijskim 
programom smo preživeli super popol-
dan, ki je bil vsekakor vreden obiska. Se 
vidimo na naslednjem knjižnem sejmu!

Turizem Grosuplje

V soboto, 3. 9. 2022, je Mestna tržnica 
Grosuplje zaživela s številnimi obisko-
valci. Turizem Grosuplje je organiziral 
že tretji kulinarični dogodek v tem letu, 
Dan balkanskih okusov. Dogodke ste ob-
čani zelo dobro sprejeli, kar nas navdaja 
z veseljem in motivacijo, da s tem nada-
ljujemo tudi v prihodnje.

Živila jutranje tržnice je v zgodnjih 
popoldanskih urah zamenjal omamen 
vonj z žara na oglje, ki je privabil prve 
(lačne) obiskovalce še pred uradnim 

začetkom dogodka. Znani ponudnik 
Balkan express je z odličnimi čevapčiči, 
pleskavicami, skutnimi cmoki s srbskim 
sirom in sladko (kako pa drugače) ba-
klavo nahranil številne obiskovalce. Ob 
okušanju teh slastnih balkanskih dobrot 
so zadovoljni obrazi dali vedeti, da bi bilo 
škoda zamuditi tak dogodek. Za živahne 
plesne ritme so poskrbeli DJ Boštjan z 
Radia Zeleni val ter trubači Čaga boys, ki 
so s svojim nastopom v živo marsikoga 
zazibali v nostalgične hite. Najbolj pogu-

mni plesalci so bili tokrat otroci, bravo!
Foto točko Turizma Grosuplje sta do-

polnili dve oldtajmer vozili, »fičota« (Fiat 
500 letnik 1970 ter Fiat 600 letnik 1964), 
ki ju je pripeljal Jaka Ferkulj.

Hvala vsem za obisk in se vidimo na 
naslednjem kulinaričnem dogodku na 
Mestni tržnici Grosuplje. Še pred tem pa 
ne zamudite festivala »Grosuplje v jese-
ni«.

Turizem Grosuplje



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  September 2022 37Turizem

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

 radenskopolje

V ponedeljek, 22. avgust 2022, sta se na 
stojnici Ministrstva za okolje in prostor v 
okviru Skupnosti naravnih parkov Slovenije 
predstavljala Krajinski park Radensko polje 
in Krajinski park Goričko. Obiskovalci so na 
stojnici spoznavali naravne parke Slovenije,  
dvoživke, ki smo jih predstavljali v okviru 
projekta Life amphicon, ter okusili različne 
sire ponudnika iz zavarovanega območja 
Krajinskega parka Radensko polje. 

V okviru sejma smo se udeležili tudi po-
sveta o kmetovanju v zavarovanih obmo-
čjih, kjer so bili predstavljeni primeri dobre 
prakse kmetovanja v območjih Nature 2000 
in ukrepi z grajenimi ekosistemi za blaženje 
vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kme-
tijskih zemljišč ter prisluhnili predstavitvi 
skupne kmetijske politike EU za obdobje 
2023–2027, ki bo nekoliko drugačna od tre-
nutne in na zahtevo Evropske komisije tudi 
prijaznejša do narave in kulturne krajine. 

Med aktivnostmi, ki smo jih v poletnem 
času izvajali v okviru delovanja parka izpo-
stavljamo tudi:
• Popis pokošenosti travnikov;
• Odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst 

na območju Radenskega polja;
• Izvajanje Life amphicon aktivnosti - de-

lavnice z dvoživkami, priprava vsebin za 
izkope mlak za dvoživke;

• Nabiranje sadov spomladanske delavnice 
obrezovanja jablan.

Pripravila Tina Stepišnik

Aktivno poletje, aktivno v jesen

Predstavitev Krajinskega parka 
Radensko polje in projekta Life 

amphicon na sejmu AGRA 
(Foto: Stanka Dešnik)

Obiranje sadov na Radenskem polju (Foto: Polonca Pulko)

Utrinki z jesenskega pohoda po Radenskem polju 
2021 (Foto: Tina Stepišnik)
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Mladi varuhi narave - rod Podlomarjev na letnem izletu  
po Dravskem polju

Tokrat smo se odločili, da gremo pogle-
dat na Štajersko. Da spoznamo ta del Slo-
venije, ne samo domače okolje.

Prvi, obvezni postanek, kadar potujemo 
proti Štajerski, je na Trojanah. Vsi vemo, da 
imajo dobre krofe, tudi kavica za tavelike je 
vedno dobrodošla. Tam se nam je pridru-
žila naša članica Katja in odšli smo novim 
dogodivščinam naproti.

Na športnem letališču Skoke nas je 
pričakal naš celodnevni spremljevalec 
Aleksander Furek, svetnik Občine Starše, 
mednarodni interpretator kulturne dedi-
ščine in lokalni vodnik.

O letalih in letališču nam je marsikaj po-
vedal predstavnik letališča Skoke. Najprej 
smo se preizkusili v “pilotiranju” na tleh v 
majhnem dvosedu. 

Navdušenje je poželo potniško letalo 
DC9, ki je obnovljeno in vzdrževano. Na 
letališču Skoke je postavljeno za oglede 
in animacije. Prelevili smo se v potnike na 
DC9. Ekipa “Fino s Kristino”, nam je postre-
gla naravne sokove in okusne piškote in 
nas ves dan spremljala z dobrotami. Med 
“letom” smo izvedeli veliko podatkov o le-
talu, v katerem smo sedeli. Za piko na i so 
se otroci preizkusili v pilotiranju potniške-
ga letala. Pilotsko kabino sta izmenjaje za-
sedla po dva naša člana- “pilot in kopilot”. 
“Uauuuuu, koliko gumbov! Oooo, pa po 
stropu so tudi! Kako dolgo pa traja, da se 
naučiš uporabljati toliko naprav? Kako pa 
postaneš pilot?” Vprašanj in navdušenih 
vzklikov kar ni bilo konca. Ko so se preiz-
kusili še zadnji, smo se odpravili naprej,  v 
Zlatoličje, po poteh Zlate Drave.

Za nadaljevanje poti smo se presedli 
na lojtrnika, z “vpreženima” starodobnima 
traktorjema. Ogledali smo si mogočnost 

reke Drave ob hidroelektrarni Zlatoličje. 
Mimogrede smo pokukali tudi v bunker 
Rupnikove linije. Vodič Aleksander nas 
je povabil v notranjost in razložil namen 
takšnih objektov. Utesnjeno in temno je. 
Bunker seveda ni bil namenjen udobju, 
pač pa zaščiti in varovanju okoliških pre-
bivalcev. V času vojne je svet popolnoma 
drugačen. Tudi o tem smo slišali nekaj be-
sed.

Zunaj nas je čakal lep sončen dan, zato 
smo na vozovih odrdrali na obrežje reke 
Drave. Tam nas je čakala pripravljena zla-
tokopska malica.

Otroci so komaj čakali, da se z ekipo iz-
piralcev zlata odpravimo na zlatokopske 
izzive ob obali reke Drave. S čisto pravo 
opremo smo zabredli v vodo in pod bu-
dnim očesom mojstrov zlatokopov začeli 
z izpiranjem. Nekateri z več, drugi z manj 

sreče smo iskali dravsko zlato. Vsake toliko 
časa se je zaslišal navdušen vzklik: ”Imam 
ga, imam ga!” Kot prah drobne luskice so 
se svetile v izpiralnih skledah. Bolj kot zlato 
pa so žarele oči navdušenih mladih razi-
skovalcev. 

Malce smo se preizkusili tudi z načini 
preživetja. Kako lahko zakuriš ogenj brez 
običajnih vžigalic ali vžigalnika? Poslušali 
smo nasvete mojstra preživetja Danijela. 
Sledilo je  preizkušanje v streljanju z airsoft 
puško.  Niso nevarne za uporabnika in oko-
lico, če se le držimo osnovnih navodil in 
zaščite. O vsem tem nas je poučil Danijel.

Zadnji izziv je bila vožnja z gokarti. Ve-
čina še nikoli ni sedela v kartu, zato je bilo 
pričakovanje toliko večje. Počasi smo se 
zvrstili od najmanjšega do največjega. 
Tako je lahko prav vsak preizkusil svoj po-
gum in spretnost v vožnji. Med čakanjem 
na vrstni red smo ob progi ves čas navijali. 
Brez izjeme smo bili na koncu vsi zmago-
valci.

Adrenalin je popustil in lačni smo se od-
pravili na kosilo v Slovenjevaški hram. Po 
kosilu je vsak udeleženec dobil epruveto 
z luskicami dravskega zlata. Zadovoljni in 
s polnimi trebuščki smo se odpravili proti 
domu. Naše potepanje, polno veselja in 
zanimivih aktivnosti, novih znanj in spo-
znanj, smo zaključili.

Veseli nas, da lahko delujemo pod okri-
ljem Društva Cer, ki nam skupaj s pred-
sednikom Marjanom omogoča razvijati 
ustvarjalnost in širiti obzorje, popestreno z 
zanimivimi dogodki in potepanji. 

Hvala, v imenu članov Mladih varuhov 
narave - rod Podlomarjev,

Joži Rus, mentorica 

Navdušenje v vožnji z gokarti

Lučka in Ava pilotirata potniško letalo DC9.
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Učiteljice OŠ Brinje Grosuplje pridobivale nova znanja preko 
Erasmusa

Kulturno društvo svetega Mihaela na festivalu v Pragi

Izobraževanje je zelo pomemben del 
učitelja 21. stoletja in Erasmus je pro-
gram EU, ki to omogoča že vrsto let. Na 
naši šoli je kar lepa skupina učiteljev, ki 
se zavedamo, da je naš strokovni razvoj 
velikega pomena za kvaliteten pouk. 

Naš projekt je bil načrtovan že leta 
2019, potem pa nas je covid epidemi-
ja malo zaustavila. Julija 2022 smo se 
končno lahko odpravile na načrtovana 
mednarodna izobraževanja, tokrat smo 
vse odšle kar v Barcelono, kjer je v centru 
mesta sedež Europass Akademije, ki po-
nuja širok nabor strukturiranih večdnev-
nih tečajev. Šest učiteljic je po šest dni 
pridobivalo nova znanja z različnih po-
dročij: razvijanje novih strategij pouče-
vanja (sodelovanje, učinkovita motiva-
cija, strategije ocenjevanja), uporaba 
IKT orodij v razredu (različne aplikacije, 
spletne strani, socialna omrežja), multi-

medija, ustvarjanje inkluzivnega okolja 
za še bolj učinkovito delo z učenci s po-
sebnimi potrebami. 

Vsa novo pridobljena znanja smo že 
delile med seboj in pripravile smo tudi 
predstavitve za kolege učitelje. Predsta-
vile smo jim tudi edinstveno izkušnjo  
enotedenskega bivanja v velemestu ter 
prednosti, ki ti jih prinese tedensko dru-
ženje s kolegi iz številnih drugih evrop-
skih držav. Izmenjava izkušenj, mnenj ter 
življenjskih situacij je nekaj, kar učitelju 
prinese dodatno dimenzijo za strokovno 
delo v razredu. V prihajajočem šolskem 
letu bomo nova znanja preizkušale in 
uporabljale v razredu s svojimi učenci. 

Erasmus+ program omogoča prvo-
vrstno izkušnjo, da učitelj stopi iz cone 
udobja in poišče nove poti za svoje delo 
tudi izven meja naše lepe dežele.   

Koordinatorica Erasmus projektov  
Sabina Kavšek

Udeleženke izobraževanja, učiteljice 
OŠ Brinje Grosuplje

Od 25. do 28. 8. 2022 je v organizaciji 
JSKD potekal kulturni festival »Slove-
nija v Pragi«, ki se ga je udeležilo deve-
tindvajset kulturnih društev in skupin 
iz cele Slovenije. Med njimi je bilo tudi 
Kulturno društvo svetega Mihaela Gro-

suplje. V čudoviti zlati Pragi, v Pragi sto-
terih  stolpičev, ki se ponaša z bogato 
kulturno dediščino in veliko zapuščino 
našega arhitekta Jožeta Plečnika, so čla-
ni folklorne skupine in Mihaelovi tam-
buraši prikazali kolaž plesov slovenskih 

pokrajin in preplet posvetne in sakralne 
glasbe. Folkloristi so s svojo koreografijo 
navdušili gledalce in mimoidoče na plat-
formi Praškega gradu, Mihaelovi tambu-
raši pa so imeli čast nastopiti v Plečnikovi 
cerkvi Srca Jezusovega.
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Slovenska amaterska, ljubiteljska 
kultura je ponovno dokazala, da je po-
memben temelj slovenske kulture in 
hkrati dragocen kamenček v mozaiku 
češko-slovenskega sodelovanja, na kar 
sta  opozorila tudi veleposlanica RS na 
Češkem Tanja Strniša in direktor Si.in fe-
stivalov Aleš Breznikar.

Nastopajočim skupinam je festival 
pomenil izjemno družabno in kulturno 
doživetje, medsebojno povezovanje, 
nova  prijateljstva, nova znanja in izku-
šnje. Navdušenje, ki nas je povezovalo 
štiri dni, je z veselim razpoloženjem za-
meglilo celo tremo, ki je vladala pred na-
stopom tako tamburašev kot tudi folklo-
ristov. Še najmanj treme so imeli mladi 
harmonikaši, trio glasbenikov, ki so ves 
čas skrbeli za prešerno vzdušje, prepeva-
nje in ples.

Kultura je združitev vseh oblik ume-
tnosti, ljubezni in misli, ki ohranja in obli-
kujejo narod, zato se tudi naše društvo 
trudi gojiti, ohranjati in širiti izročilo na-
ših prednikov. Žal pa ni dovolj le domo-
ljubje, volja in srčnost, pač pa so za de-
lovanje potrebna tudi finančna sredstva. 
Da smo se lahko udeležili festivala, so 
nam pomagali mnogi donatorji, ki se jim 
iskreno zahvaljujemo:  Občina Grosuplje, 
Župnija Grosuplje, MZG Grosuplje, Jav-
no komunalno podjetje Grosuplje, Akra-
povič, Ivančna Gorica, Anton Grandovec, 
Videm Dobrepolje, Elstab, Agrograd, 
Ivančna Gorica, Omaplast, Larti, Merit 
international, Ljubljana, Pretok, Gotis, 
KZ Grosuplje, Transporti Finec, Zobec, 
Tiskarna Čakš, HIPO, Buba, Kovinska ga-

lanterija Perme, Primac, Silveco, Data KG, 
Gramat Gril, Don Don, Ferbežar, Komu-
nalne gradnje, MPGE,  Cookinox, Ivanč-
na Gorica, Adles, Vulkanizerstvo Kadunc 

Miha, Stanislav Kavšek, Ivančna Gorica, 
Geodeti, Hiti in Janez Potokar, VARPO. 

Vera Šparovec

Iz Zveze kulturnih društev Grosuplje

BILO JE:

Zaključna produkcija plesno-baletnih skupin TeGIBlo KD Teater 
Grosuplje 2021/2022

Plesno-baletni skupini TeGIBlo KD Teater Grosuplje so po dveh letih lahko končno izvedli 
zaključno produkcijo, ki je bila v torek, 7. junija 2022, ob 17. uri v Kulturnem domu Grosu-
plje. Program je bil bogat, saj so se plesalke zelo potrudile prikazati plese, ki so jih izvajale 
med letom na različnih srečanjih in prireditvah. 
V predstavi sta nastopili mlajša in odrasla skupina plesalk, stare od šest do dvanajst let, 
pod mentorstvom Sare Vilić in vodje skupin Ane Kastelec. Vsi smo bili veseli, da smo lahko 
zaključili šolsko leto  z nastopi, sicer v manjšem številu. V vseh teh letih se je zvrstilo v naših 
skupinah preko 465 plesalk in plesalcev.
V začetku novega šolskega leta načrtujemo nadaljevati z delom in vajami, ki se bodo pri-
čele v drugi polovici septembra 2022.

Grosuplje, 26. 8. 2022          Vodja skupin Ana Kastelec
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NAPOVEDUJEMO:

Špas teater: ŽENSKA, ljubezni, izgube, obleke

Četrtek, 22. 9., ob 19.30, Kulturni dom Grosuplje

Svetovna uspešnica z originalnim naslovom Love, Loss and What I Wore je na-
stala po knjižni uspešnici Ilene Beckerman in kmalu postala velik gledališki hit. 
Napisali sta jo Delia Ephron in Nora Ephron (trikratna nominiranka za oskarja), 
podpisana pod največje filmske uspešnice, kot so Romanca v Seattlu, Čaka te 
pošta, Ko je Harry srečal Sally, Julie & Julia,…
Prisluhnite zgodbam prijateljic in sorodnic o življenjskih prelomnicah, o 'pra-
vem času', poroki, ločitvi, zbliževanjih, razhajanjih in odhajanjih, pa vse do 
tega, kako postaneš babica in še ducatom drugih – vse nas učijo, kako se obli-
kuje ŽENSKA. Čisti užitek!
Zgodb je več: ‘mamini nasveti v mladosti’, 'agonije nakupa modrčka', črna ali 
druga barva, 'katastrofa v garderobi', 'omara', 'debela ali suha', ‘fantje in mož-
je” in priljubljena 'sovražim torbico'. Nekaj je gotovo - všeč vam bo prav vsaka!
V sebi nosijo smeh, veselje, ljubezni, tudi solze, tolažbe in razumevanja. Prav nič niso žensko pristranske, ampak osvežujoče realne in bru-
talno iskrene. So tudi nežne in sočutne, močne, takšne, kot ženske so – nepremagljive. Ker svojo moč vedno zgradijo na vztrajnosti in milini.
Moški, očetje, ljubimci, možje – lahko pridejo in odidejo, a obleka je za vedno! Tudi če ne morete več zlesti vanjo.
Vstopnice na www.kultura.si.
Vabljeni!                     ZKD Grosuplje

Vid Valič
»STRAST, DOJENČEK IN ROMPOMPOM«
Avtorska komedija

Torek, 18. 10., ob 19.30, Kulturni dom Grosuplje

Vid Valič si je vedno želel otroka, vendar ne kar nekega otroka, temveč prav 
tega, ki ga je dobil sedaj. Zato je tudi čakal tako dolgo, ker je moral pripraviti 
vse za njen prihod. Predvsem svoje mentalno stanje, saj ga je čakal šok, da 
ne bo mogel več ponočevati ali spati 8 do 9 ur v kosu. Pri tem mu je seveda 
pomagala korona, ki mu je omogočila dopust, ki ga ni želel, zato da je imel 
prosti čas, ki ga ni potreboval, da je lahko načrtoval svojo prihodnost, ki je 
ni pričakoval. In če je prej poskušal živeti v stilu »Seks, droge in rock n' roll«, 
je sedaj spremenil svoj način življenja v »Strast, dojenček in rompompom«
V svoji novi predstavi bo Vid ugotavljal, kaj imajo skupnega politiki in do-
jenčki. Kako so lahko ženske tako močne, ko morajo biti, in tako krhke, ko 
moški tega nočemo. Kako izbereš ime za svojo hčerko, če te preveč ženskih 
imen spomni na bivše avanturice.  Zakaj v šoli za starše predava »stand-up« 
komičarka in zakaj je toliko strasti v zvezi ravno takrat, ko ne moreš seksati.
»Strast, dojenček in rompompom« je komedija, ob kateri se boste vsi 
spomnili na lepe trenutke iz otroštva, starševstva (tudi, če še niste starši), 
obdobja korone in seksa pred, med in po nosečnosti.
Lepo vabljeni. 
Opozorilo: Dojenček ni vključen v ceno vstopnice.

ZKD Grosuplje

Pridi na avdicijo in se nam pridruži.

 

Vaje imamo vsako sredo ob 19.00 v

Knjižnici Grosuplje. 

 

Za podrobnejše informacije pokliči

ali pošlji sms na 041 616 309

(Petra).

 

Lepo povabljena!
 

RADA
POJEŠ?



42 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  September 2022 Društva

Obvestilo ljubiteljem plesa in baleta

Obveščamo vse, da bo potekal vpis v plesno-baletno skupino TeGIBlo za šolsko leto 2022/2023

v torek, 13. septembra 2022, od 17.00 do 18.00 v Kulturnem domu Grosuplje, Adamičeva 16.

Več informacij na internetni strani društva www.kultura.si ali na GSM 051 370 332.

Lepo vabljeni!

#Groševopoletje2022

Mladi s Študentskega kluba Groš smo 
tudi letošnje poletje preživeli ob pestri 
izbiri dogodkov, pri katerih smo ple-
tli nova prijateljstva, se družili, uživali, 
predvsem pa nabirali novih moči za pri-
hajajoče študijsko leto.

Poletja si ne predstavljamo brez kon-
certov. Ti so letos združeni pod skupnim 
imenom Mixtape. Prvi izmed njih, na 
katerem sta nastopali skupini Jet Black 
Diamonds in lokalni bend Bend Lower, 
je potekal že meseca julija. Prvi septem-
brski petek je bil namenjen drugemu 
delu Mixtapa, in sicer so nas Žana, Arne 
in Tao zazibali v hip-hop/rab ritme. Za 
zaključek je predviden koncert elek-
tro melodij, ki jih bo mogoče slišati 14. 
oktobra v prostorih ŠK Groš. Glasba je 
odmevala tudi na dogodku Jurčič Fest, 
ki so ga, v sodelovanju s Študentskim 
klubom Groš, organizirali dijaki Srednje 
šole Josipa Jurčiča. Na koncertu, kjer so 
nastopali Lumberjack, Plateau družina, 
Babooni, White sugar, Urška in Trina ter 
DJ Tuta Sos, so mladi zbirali dobrodelne 

prispevke za pomoč družinam v stiski z 
območja Ivančne Gorice.

Poleg glasbenih se je med poletjem 
zvrstilo nekaj športno obarvanih dni. V 
petek, 19. avgusta, je že drugo leto za-
pored potekal turnir odbojke na mivki. 
Na odbojkarskem igrišču v Smrjenah se 

je za zmago pomerilo 10 ekip, a prvo 
mesto je dosegla le ekipa Trojka. Tradici-
onalno smo se tudi letos namenili v hri-
be. Konec meseca avgusta smo osvojili 
vrh Slavnika, v septembru, natančneje 
25. v mesecu, se bomo odpravili proti 
Ratitovcu. Ker smo Groševci vedno od-
prti za nove dogodivščine, je bil v sredini 
avgusta naš cilj Bovec. V Bovcu oziroma 
Sušcu smo se preizkusili v kanjoningu.

Poletje je namenjeno tudi motivacij-
skemu vikendu, na katerem si aktivisti 
naberemo novih moči in idej za prihaja-
joče projekte. Vsi, ki bi želeli soustvarja-
ti Grošev kolektiv, vabimo v ekipo, kjer 
smo vedno veseli novih obrazov in sve-
žih idej. 

Po koncu poletja vabimo tudi k vpisu 
članov. Z uradnim vpisom začnemo 30. 
septembra, ko bo v klubskih prostorih 
na Industrijski cesti 1G v Grosupljem 
potekal manjši koncert z odlično druž-
bo, super energijo ter dobro hrano. V 
tednu od 10. do 14. oktobra bodo vpisi 
mogoči tudi na stojnicah, ki jih bomo 
postavili v Grosupljem, Ivančni Gorici ter 
na Vidmu. Vsi mladi z območja Upravne 
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enote Grosuplje lepo povabljeni k (po-
novnem) vpisu v ŠK Groš. Študentski 
klub je mladinska organizacija, ki zdru-
žuje okoli 400 dijakov in študentov ter 
jim omogoča povezovanje, ugodnosti 
in zabavo. Klub deluje od leta 1999, tako 
mineva zdaj že 24. leto, odkar se mladi 
povezujemo znotraj kluba, s tem nabira-
mo izkušnje za življenje in smo glas v lo-
kalnem okolju. Organiziramo raznolike 
projekte, ki pokrivajo različna tematska 
področja, kot so izobraževanje, šport, 
kultura, zabava, izleti itd. Prevladujejo 

predvsem zabavni dogodki, na katerih 
se mladi med sabo povezujemo, tke-
mo nova prijateljstva in se ''sprostimo'' 
od napornega študijskega življenja. Za 
več informacij smo vam na voljo v času 
uradnih ur, te še vedno ostajajo v usta-
ljenih terminih, in sicer: v Grosupljem 
ob ponedeljkih, sredah in petkih, med 
18. in 20. uro, v Ivančni Gorici ob torkih, 
med 18. in 20. uro, v Dobrepolju pa po 
predhodnem dogovoru. O vsem aktu-
alnem dogajanju pa obveščamo preko 
naših socialnih omrežij, facebook in in-

stagram, zato vas lepo vabimo k spre-
mljanju le-teh.

Facebook: Groš študentski klub
Instagram: @sk.gros
spletna stran: www.klub-gros.si
Groševcu ni nikoli dolgčas! 

Tjaša Bregar, ŠK Groš

Hitri in spretni mladi gasilci 

GASILSKA ORIENTACIJA
Mladinska komisija GZ Grosuplje je, 

v sodelovanju s PGD Luče, 28. 5. 2022 
organizirala že 21. občinsko orientacijo. 
Na tekmovanje je bilo sprva prijavljenih 
74 ekip, na koncu pa se je tekmovanja 
udeležilo 67 trojk v kategorijah pionirjev, 
pionirk, mladincev, mladink in pripravni-
kov. 

Kategoriji pionirjev in pionirk sta bili 
najbolj številčno zastopani, saj je tekmo-
valo kar 36 ekip. Najmlajši so se spopadli 
s progo v dolžini 2 kilometrov. Preden so 
se podali na pot, so ekipe opravile vajo 
z vedrovko, na progi pa so jih čakale še 
3 kontrolne točke. Preizkusili so se v šta-
fetnem vezanju vozlov, poznavanju to-
pografskih znakov in praktičnih vajah iz 
orientacije.

V kategoriji mladink in mladincev je 

nastopalo 25 trojk. Ko so opravili vajo z 
vedrovko, so se podali na progo, ki je bila 
dolga 3 kilometre. Na progi jih je čakalo 
5 aktivnih kontrolnih točk, in sicer topo-
grafski znaki, praktične vaje iz orientaci-
je, štafetno vezanje vozlov, štafetno spa-
janje cevi na trojak in hitrostno zvijanje 
cevi.  

6 ekip gasilcev pripravnikov je sprva 
pokazalo spretnost pri vaji polaganja na-
padalnega cevovoda. Nato jih je čakala 
proga v dolžini 5 kilometrov, kjer so mo-
rali opraviti 5 kontrolnih točk. Znanje in 
hitrost so pokazali pri štafetni navezavi 
orodja, praktičnih vajah iz orientacije, 
topografskih znakih, hitrostnem zvijanju 
cevi in v komunikaciji z radijskimi posta-
jami.

Mladi gasilci pa se niso spopadli samo 
s progo in vajami, ampak tudi z vre-

menom. V času tekmovanja je namreč 
močno deževalo, kar je onemogočilo iz-
vedbo zaključne slovesnosti. Sodelujoča 
društva so rezultate prejela preko elek-
tronske pošte, dosežene pokale, meda-
lje in priznanja pa so prejeli v dneh po 
tekmovanju.

Najboljši 2 ekipi iz posamezne kate-
gorije sta pridobili možnost nastopa na 
12. regijski orientaciji, ki je potekala 18. 
6. 2022 na območju PGD Sveti Gregor. 
Tekmovanje sta soorganizirali Regija Lju-
bljana II – Komisija za delo z mladino in 
organizator gostitelj GZ Ribnica. 

Mladinci PGD Gatina so osvojili 1. 
mesto, mladinke PGD Luče 3. mesto, pri-
pravniki PGD Šmarje - Sap pa so nasto-
pali z dvema ekipama in osvojili 2. in 3. 
mesto.

Ekipa mladincev PGD Gatina in pri-
pravniki PGD Šmarje - Sap pa so se uvr-
stili na državno orientacijo, ki bo v sep-
tembru. Obema ekipama želimo čim 
boljše uspehe.

Zapisal: Marko Katern, foto: Anže Štrubelj

Rezultati tekmovanja:
Mesto PIONIRJI PIONIRKE MLADINCI MLADINKE PRIPRAVNIKI
1. mesto Grosuplje 3 Velika Loka Polica 4 Luče Šmarje - Sap 1
2. mesto Šmarje - Sap 1 Velika Ilova Gora Gatina 1 Račna 2 Šmarje - Sap
3. mesto Velika Ilova Gora 2 Luče 2 Luče 2 Račna 1 Račna

Mladinci PGD Gatina regijski prvaki v gasilski orientaciji 
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Aktivnosti gasilcev v občini Grosuplje v obdobju suše in pri 
katastrofalnem požaru na Krasu

Ko nam gre v življenju dobro, vsi stre-
mimo k temu, da bi to ohranili ali pa do-
segli še več. Žal pa naše okolje nima take 
sreče in zaradi našega napredka in hitro-
sti življenja plačuje včasih preveč drago 
ceno. Srečamo se s tem, da kar naredimo 
ljudje pred seboj, da nam bo šlo še bolje, 
ostanejo za nami problemi, ki jih pusti-
mo reševati naravi sami, in tukaj nato, ko 
nastanejo težave, govorimo o naravnih 
nesrečah. Ali so res?

Od konca meseca februarja, ko so se 
pojavila prva opozorila o suši v narav-
nem okolju, so se gasilskim enotam v 
občini Grosuplje povečale aktivnosti na 
področju požarov v naravi. Požari v nara-
vi po naši občini so se vrstili vse leto vse 
do katastrofalnega požara na Krasu in 
trend še ni končan. Vzroki niso povsem 
naravni, vendar o tovrstni problematiki 
trenutno ne bomo izgubljali besed.

Mesec julij 2022 si bomo zagotovo 
zapomnili vsi slovenski gasilci. Največji 
požar v naravi v zgodovini samostojne 
Slovenije je po oceni do zdaj zajel več 
kot 3600 hektarov veliko območje, od 
tega 2700 hektarov gozda. Poleg ne-
znosne vročine in vetra so nemalo težav 
povzročala tudi neeksplodirana ubojna 
sredstva iz obdobij prve in druge svetov-
ne vojne, saj je prišlo do cca 500 eksplo-
zij med 18-dnevnim aktivnim gorenjem.

Pri gašenju zahtevnega požara smo 
sodelovali tudi gasilci Gasilske zveze 
Grosuplje v sklopu enot Regije Ljubljana 
2 (GZ Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobre-
polje, Ribnica, Loški Potok in Kočevje) ter 
opravili 4 izmene (3-x nočna in 1-x dnev-
na po 12 ur aktivnega dela).

Prvič smo bili na požar aktivirani v po-
nedeljek, 18. julija. V nočno izmeno se je 
odpravilo 14 gasilcev s 4 vozili. V sodelo-
vanju z Gasilsko zvezo Ivančna Gorica in 
Dobrepolje smo kontrolirali že pogorelo 
južno območje pod razglednim stolpom 
Cerje ter opravljali gašenje posameznih 
žarišč požara. Odprava je trajala 19 ur.

Ponovno smo se v nočno izmeno od-
pravili v sredo, 20. 7., in sicer s 6 vozili ter 
20 gasilci. Naša naloga je bila varovanje 
vasi Kostanjevica na Krasu ter pomoč pri 
pripravi požarnega preseka, s katerim bi 
preprečili širjenje požara. Domov smo se 
vrnili po 20 urah.

V petek, 22. 7., smo na Kras odšli s 27 
gasilci ter 8 vozili. Preprečevali smo širje-
nje požara nad vasmi Mohorini in Renški 
Podkraj. En član odprave je sodeloval v 
štabu vodenja, kjer je koordiniral enote 

za Regijo LJ 2. Tudi s te intervencije smo 
se vrnili po 20 urah.

Zaradi potrebe po večjih cisternah 
smo se v nedeljo, 24. 7., ob 4. uri zjutraj 
na Kras odpravili s 4 avtocisternami ter 
dvema voziloma za logistiko in 20 gasil-
ci. Aktivno smo gasili robove požarišč in 
dovajali vodo v manjša vozila za gašenje 
gozdnih požarov. Ekipa se je vrnila do-
mov v poznih večernih urah.

Vsi naši napori so bili v trenutku po-
plačani, ko smo ob povratku domov na-
leteli na hvaležnost domačinov. Napisi 
ob cestah, ploskanje, stiski rok in izreče-
ne zahvale so nas spremljale na vsakem 
koraku in to je bilo za nas vredno več od 
vsakega plačila.

V štirih dneh smo iz GZ Grosuplje so-
delovali z enajstimi gasilskimi vozili in 81 
gasilci iz operativnih enot gasilskih dru-

Zadnje usmeritve gasilskih skupin pred odhodom na teren

Gašenje posameznih manjših žarišč 
požara Požarna linija, ki se je nevarno približevala naselju Mohorini.
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štev: Čušperk, Gatina, Grosuplje, Luče, 
Ponova vas, Račna, Spodnja Slivnica, 
Šmarje - Sap, Št. Jurij,  Velika Ilova Gora in 
Žalna. Vsi so se vrnili domov nepoškodo-
vani, prav tako tudi uporabljena oprema 
in vozila.

Nekaj dni po tem, ko je bil požar na 
Krasu popolnoma pogašen in je bil pre-
klican tudi državni načrt za večje požare, 
sta  predsednik in poveljnik GZ Grosu-
plje za vse sodelujoče gasilce na Krasu 
pripravila lep sprejem in družabno sre-
čanje ter  se na simboličen način zahvali-
la vsem sodelujočim za pomoč in prispe-
vek pri umiritvi razmer na Krasu.

Med delom na Krasu pa smo kljub 
odsotnosti gasilcev zaradi počitnic po-
skrbeli tudi za požarno varnost v naši 
občini. Z ustrezno organizacijo smo za-
gotovili, da smo imeli vedno na voljo 
dovolj opreme in posadke za morebitno 
posredovanje tudi doma. Dela nam v 
tem času seveda tudi doma ni zmanjka-
lo. Pozivniki so nam zapiskali kar 7-krat: 
enkrat smo posredovali pri požaru v 
objektu, 4-krat smo gasili požare v na-
ravnem okolju, dvakrat pa smo svojo po-
moč nudili ob prometnih nesrečah.

Ker je gasilsko življenje vedno pestro 
in aktivno, pa je ravno med divjanjem 
požara na Krasu na gasilski olimpijadi v 
Celju sodelovalo tudi 5 gasilcev iz Ga-
silske zveze Grosuplje. Naši člani so tam 
aktivno sodelovali pri organizaciji do-
godkov med 17. in 24. julijem ter s tem 
predstavljali sposobnost naše organiza-

cije, kot jo poznamo v Grosupljem.
Ob tej priložnosti bi opozorili tudi na 

težave, s katerimi se soočamo gasilci. 
Ni vedno vse tako idealno, kot izgleda 
navzven. Vse preveč časa gasilci porabi-
mo pri zbiranju finančnih sredstev, ki jih 
potrebujemo za nabavo predrage, ven-
dar nujno potrebne  gasilske opreme. 
Po vsaki večji intervenciji slišimo veliko 
zahval in tudi obljub, realnost pa je dru-
gačna. 

Pri nabavi opreme, za katero dobro 
polovico finančnih sredstev pridobimo 
sami s prireditvami, sponzorji in dona-
torji in velikodušnostjo občanov, si velik 
delež odščipne država z davki. Država 
nam z uredbami in odloki predpisuje 
opremo, ki jo gasilci moramo imeti in jo 
tudi z inšpekcijskimi nadzori preverja, 
premalo pa poskrbi za finančno pokritost 
teh stroškov. Zaradi tega gasilci prevelik 

del svojega časa namenjamo zbiranju 
sredstev, namesto da bi te ure namenili 
za usposabljanja, intervencije in druge 
potrebne aktivnosti po društvih. 

Druga težava so tudi kadrovski pri-
manjkljaji predvsem operativnih ga-
silcev, ki izpolnjujejo pogoje za so-
delovanje na intervencijah. Pogoji za 
pridobitev statusa operativnega gasilca 
so izredno zahtevni, saj mora vsak skozi 
180-urni tečaj in sodelovati na številnih 
praktičnih vajah, da lahko kasneje učin-
kovito in varno intervenira.  Zaradi tega 
je po društvih v povprečju manj kot 20 
% operativnih članov med vsemi člani 
gasilskega društva. In praviloma imajo 
vsi ti operativni gasilci tudi delovno ob-
veznost.

Želimo izkoristiti priložnost in ponov-
no povabiti vas, naše občanke in obča-
ne, mlade in tudi že bolj zrele, da se ak-
tivno pridružite gasilcem v svojem kraju. 
S svojo prisotnostjo, idejami ter delom 
bomo skupaj ustvarjali uspešne zgodbe 
pri tistih, ki gasilce potrebujemo/jo.

Ne glede na težave, s katerimi se  
gasilci soočamo,  pa zagotavljamo, da 
bomo tudi v bodoče in vedno pripravlje-
ni in na razpolago, ko bo potrebna po-
moč ljudem v nesreči.

NA POMOČ!

Jaklič Martin, Janez Pezdirc, Anže Štrubelj
Gasilska zveza Grosuplje

Zahvale prebivalcev Krasa so nas 
spremljale na vsakem koraku.

Družabno srečanje gasilcev, ki so sodelovali pri gašenju požara na Krasu.
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EJ, TI!EJ, TI!  
JA, PRAV TI!JA, PRAV TI!  

  

  ALI SI?ALI SI?
  

                  POPOGGUMEN/AUMEN/A
                                  VZTRVZTRAAJEN/AJEN/A
                                  ZANEZANESSLJIV/ALJIV/A
                                                      IIZNAJDLJIV/AZNAJDLJIV/A
        POŽRTVOVAPOŽRTVOVALLEN/AEN/A
                  ODGOVORODGOVOREEN/AN/A
                                        DISDISCCIPLINIRAN/AIPLINIRAN/A

  

PRIDRUŽI SEPRIDRUŽI SE
GROSUPELJSKIMGROSUPELJSKIM

GASILCEMGASILCEM

GASILSKIGASILSKI
CENTERCENTER
GROSUPLJEGROSUPLJE

KDAJ?
ČETRTKI (6-11 LET)ČETRTKI (6-11 LET)
PETKI (12-18 LET)PETKI (12-18 LET)
OB 18:00OB 18:00

KJE?
VEČ INFORMACIJ:
MARKO KATERN (040 739 619)MARKO KATERN (040 739 619)

  

Pomagajte grosupeljskim gasilcem pri nakupu nujno potrebne 
gasilske opreme

Gasilci PGD Grosuplje smo imeli letos že 
več kot 100 intervencijskih posredovanj, kar 
že krepko presega letno povprečno število 
intervencij. Za svoje nemoteno, hitro in pred-
vsem varno delo pa nujno potrebujemo gasil-
sko opremo. Ta oprema je v prvi vrsti name-
njena vsem vam, ko potrebujete našo pomoč.

Kako nam lahko pomagate pri nakupu 
gasilske opreme?
• Prispevajte 5 €: pošljite SMS sporočilo z vse-

bino GASILCI5 na 1919.

• BREZPLAČNO: namenite 1 % dohodnine 
nam, namesto da ostane v državnem pro-
računu. Izpolnite hitri obrazec na naši sple-
tni strani (http://www.pgdgrosuplje.com/
dohodnina/).

• Prostovoljne donacije zbiramo tudi na TRR 
št. SI56 0202 2001 3673 274 (odprt pri Novi 
Ljubljanski banki). Za nakazilo preko mobil-
ne banke vam je lahko v pomoč tudi prilo-
žena QR koda.
Hvala!

Vaši grosupeljski gasilci
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120 let Prostovoljnega gasilskega društva Št. Jurij in prevzem 
novega gasilskega vozila

V soboto, 6. avgusta 2022, je Pro-
stovoljno gasilsko društvo Št. Jurij 
slovesno obeležilo svojo 120-letnico 
delovanja, ob tej priložnosti pa so slav-
nostno prevzeli tudi novo gasilsko vo-
zilo GCGP-1.

Slovesnega dogodka, ki se je pričel s 
svečano gasilsko parado, so se udeležili: 
podžupan Janez Pintar, predsednik Re-
gije Ljubljana II Uroš Gačnik, predsednik 
Gasilske zveze Grosuplje Andrej Baho-
vec, predsednica Krajevne skupnosti 
Št. Jurij Marinka Rebolj, župnik Boštjan 
Modic ter seveda predsednik PGD Št. Ju-
rij Rafael Kadunc, poveljnik PGD Št. Jurij 
Gašper Remic, številni gasilke in gasilci, 
tamkajšnji krajanke in krajani.

Zbrane je na slovesnosti nagovoril 
predsednik PGD Št. Jurij Rafael Kadunc. 
Ob tej priložnosti nas je popeljal skozi 
zgodovino društva, glavne mejnike, ki 
so zaznamovali njegovo delovanje v 120 
letih.

PGD Št. Jurij je daljnega leta 1902 
ustanovil prvi redni učitelj v šentjurski 
dolini Ivan Nemec, aktiven krajan, deja-
ven tudi na kulturnem področju. Dom so 
zgradili ob cesti, ki pelje v vas, kjer stoji 
še danes. Dom je imel sprva le spodnje 
prostore, v katerih je bila orodjarna, po 
koncu II. svetovne vojne pa so nato pod 
vodstvom Jožeta Galeta zgradili še zgor-
nje prostore.

Društvo je vseskozi skrbelo tudi za 
dobro opremljenost ter usposobljenost 
svojih članov. Ob začetku delovanja so  

imeli le ročno črpalko, s časom so pri-
dobili še motorni brizgalni Ilo in Soro. 
Prvo gasilsko vozilo IMV kombi je nato 
društvo kupilo ob 70-letnici ustanovitve, 

leta 1972. Leta 1979 je postalo bogatejše 
še za novo črpalko Rosenbauer. Nasle-
dnje novo vozilo Mercedes, naknadno 
opremljeno kot GV-1, so prevzeli leta 
1996, ta je v uporabi še danes. Ob 100-le-
tnici delovanja so se razveselili novega 
vozila Mitsubishi GVGP-1, ki je že sledilo 
modernejšim trendom opremljanja ga-
silskih vozil.

Po letu 2002 so vložili veliko sredstev 
tudi za nabavo nujne osebne zaščitne 
opreme. Prav tako so v zadnjem obdo-
bju preuredili garažo v gasilskem domu 
ter opravili nekatera druga dela na 
domu. Leta 2009 so kupili malo rabljeno 
vozilo GVV-1.

Leta 2019 se jim je ponudila prilo-
žnost za nakup vozila Mercedes Atego. S 
slavnostnim prevzemom novega vozila 
so zaradi epidemije covida-19 počakali 
vse do tega dne. Je pa to zato sovpadlo z 
lepim okroglim jubilejem društva.

Svoja vozila uporabljajo na vseh ve-
čjih intervencijah po Sloveniji in širše. 
Sodelovali so v Ukvah v Italiji, v Železni-
kih, Komnu, na kraškem robu, v Osilnici. 
Nedavno so se trikrat odpravili tudi na 
gašenje požara na Krasu.

Novost v zadnjem letu pa predstavlja 
muzej, ki so ga uredili v prvi etaži doma, v 
katerega so pripeljali gasilski voz iz Udja. 
Poleg so postavili še dve stari črpalki.

Predsednik Rafael Kadunc je to prilo-
žnost izkoristil tudi, da se je zahvalil Ga-
silski zvezi Grosuplje in Občini Grosuplje. 
Posebna zahvala gre tudi predhodnima 
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predsednikoma Dragu Miheliču in Niku 
Mihičincu, ki sta veliko pripomogla k na-
predku društva, in vsem, ki so kakorkoli 
moralno, strokovno, finančno podprli 
njihove plane ter jim s tem izkazali zau-
panje.       

Zbrane na slovesnem dogodku je na-
govoril tudi podžupan Janez Pintar. Za 
to priložnost je za vse nas, posebej pa 
gasilke in gasilce Št. Jurija zbral nekaj 
lepih misli. Med drugim si je sposodil 
Toneta Kuntnerja in uvod njegovi pesmi 
Slovenec biti. »Slovenec biti, slovensko 
ljubiti je pravzaprav nerazložljiva stvar, ker 
je to stvar srca in biti. Slovenec biti pomeni 
slovensko misliti, slovensko peti in govori-
ti, slovensko ljubiti,« je dejal. Ob tem se je 
vprašal, kaj pa pomeni biti gasilec. »Tudi 
gasilec biti je komu težko razložljiva stvar, 
ker je tudi to stvar srca in biti,« je na to po-
dal.

Gasilkam in gasilcem PGD Št. Jurij je 
v svojem imenu in tudi v imenu Obči-
ne Grosuplje in župana dr. Petra Verliča 
ob visokem jubileju iskreno čestital. Še 
posebej lepo se je zahvalil tudi vsem 
gasilkam in gasilcem, ki so nedavno pri-
sluhnili svojim tovarišem na Krasu in jim 
priskočili na pomoč.

Iskrene čestitke ob prazniku, 120-le-
tnici zvestobe gasilstvu, pohvale, zahva-
le in dobre želje so društvu, gasilkam in 
gasilcem izrekli tudi predsednik Regije 
Ljubljana 2 Uroš Gačnik, predsednik Ga-
silske zveze Grosuplje Andrej Bahovec 
in predsednica Krajevne skupnosti Št. 
Jurij Marinka Rebolj.

Nagovorom gostov je sledil težko pri-
čakovani trenutek, slavnostni prevzem 
vozila GCGP-1. Predsednik društva Rafa-
el Kadunc je ključe vozila izročil poveljni-
ku društva Gašperju Remicu, ta pa jih je 
predal skrbniku vozila Gregorju Doljšku. 
Župnik Boštjan Modic je nato vozilo tudi 
blagoslovil.

Gasilsko vozilo je sicer letnik 2006, s 
podvozjem Mercedes Benz Atego 1328 
4X4 in z nadgradnjo Rosenbauer AT2. 
Vozilo ima prostor za posadko 1+5, re-

zervoar za 2.200 l vode in rezervoar za 
200 l penila ter vgradno črpalko Rosen-
bauer NH 25.

Ob koncu slovesnosti, ki so jo pope-
strili Godba Dobrepolje, na harmonikah 
Aljaž Zelnikar in Rok Kadunc ter z dekla-
macijami Manja Žmuc in Gaja Brvar, je 
sledila še podelitev priznanj. Za tem pa 
zares veselo druženje, gasilska veselica z 
ansamblom Stil.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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OBMOČNO ZDRUŽENJE GROSUPLJE

vabi na

DAROVANJE KRVI 

V TOREK, 4. 10. 2022,  OD 7. DO 13. URE, V DRUŽBENEM DOMU GROSUPLJE
V SREDO, 5. 10. 2022,  OD 7. DO 13. URE, V SREDNJI ŠOLI JJ V IVANČNI GORICI

V ČETRTEK, 6. 10. 2022,  OD 8. DO 12. URE, V ŽUPNIJSKEM DOMU V ŠENTVIDU PRI STIČNI
V PETEK, 7. 10. 2022, OD 8. DO 12. URE, V JAKLIČEVEM DOMU, VIDEM-DOBREPOLJE

PROSIMO, POKLIČITE NEKAJ DNI PRED AKCIJO IN SE NAROČITE NA DAROVANJE KRVI!

Naročanje vsak delovni dan na tel.: 051/ 389 270, 051/ 671 147, 030/ 716 796.

Krvodajalcem se zahvaljujemo za odziv, razumevanje ter upoštevanje vseh preventivnih zaščitnih ukrepov.

Občina Grosuplje omogoča krvodajalcem brezplačno parkiranje za čas darovanja krvi v parkirni hiši. Ob uvozu 
prejmete parkirni listek, po darovanju krvi ga potrdite na vložišču Občine na Taborski cesti 2 in z njim brezplačno 

zapustite parkirno hišo.

LETOVANJE otrok preko Rdečega križa Grosuplje 

Poletje. Počitnice. Morje. Sonce. Dru-
ženje. Sproščenost. To bi moralo biti sa-
moumevno za vse otroke. Pa vendar ni. 
Rdeči križ Grosuplje si že leta prizadeva, 
da bi čim več otrok z zdravstveno in so-
cialno indikacijo doživelo nepozabne 
poletne počitnice na morju. Tudi letos 
smo odpeljali na osemdnevno letovanje 
v Zdravilišče Debeli rtič 150 otrok in mla-
dostnikov. Najmlajši je štel dobrih 5 let, 
najstarejša pa bo kmalu dopolnila 17 let. 
Iz občine Grosuplje je prihajalo 55 otrok, 
iz občine  Dobrepolje 28 otrok in iz obči-
ne Ivančna Gorica 67 otrok. 124 otrok je 

imelo zdravstveno indikacijo, 26 pa soci-
alno. Otroke je spremljalo 17 mentorjev 
– prostovoljcev pod vodstvom pedago-
ške vodje. 

Letovanje je za otroke in mladostni-
ke posebno doživetje predvsem zato, 
ker preživijo 8 dni ob morju in v družbi 
sovrstnikov. V tem času se spletajo nova 
prijateljstva, rojevajo prve simpatije, 
utrjujejo se socialne in komunikacijske 
veščine, razvijajo se ročne in športne 
spretnosti ter utrjujejo plavalne veščine. 
Pa vendar je letovanje za otroke še veli-
ko več kot to. Pomeni pomemben korak 
na poti k samostojnosti. Potrebno se je 

znajti v novem okolju, kjer ni družine in 
najbližjih, kjer je potrebno občasno pre-
magovati domotožje, kjer se je potrebno 
prilagajati, reševati spore, se pogovarjati 
in spopadati z različnimi izzivi. Otroci in 
mladostniki se učijo sobivati s sovrstniki 
iz različnih okolij, ki imajo različne nava-
de, potrebe in želje. Pri vsem naštetem 
pa otrokom in mladostnikom pomaga-
mo srčni prostovoljci, ki v otroke vložimo 
svoj čas, trud, potrpežljivost in energijo. 

Tudi ta skupina je preživela sprošče-
ne in varne počitnice na čudovitem rtu, 
ki ga krasijo sončni dnevi, iglavci in čist 
zrak. Veliko časa smo preživeli v in ob 
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morju, se hladili s sladoledom in uživa-
li v igri v prijetni senčki. Za otroke smo 
pripravili veliko ustvarjalnih delavnic 
ter športnih in povezovalnih dejavnosti. 
Otroci so sodelovali pri vodnih igrah z 
morsko vodo, lokostrelstvu, postali so 
morski detektivi in iskali zaklad. Nekaj 
skupin se je odpravilo na izlet do školj-
čišča v Ankaranu, kjer so raziskovali oba-
lo, nabirali školjke in si privoščili blatno 
kopel. Starejše skupine so medtem širile 
svoja obzorja skupaj z osebami s poseb-

nimi potrebami. Ob večerih pa smo se 
družili na večernih animacijah, kjer smo 
predvsem veliko plesali, se preizkusili v 
različnih igrah in pokazali talente. Z ladji-
co smo se tradicionalno odpravili na izlet 
v Koper. Res nam ni bilo dolgčas. Da pa 
nas bodo prijetni poletni spomini spre-
mljali skozi celo leto, smo domov odnesli 
vsak svojo majico in skupinsko sliko. 

Hvala vsem, ki ste tako ali drugače 
podprli letovanje: Rdečemu križu Gro-
suplje za organizacijo letovanja, Zavodu 

za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
ter občinam Grosuplje, Dobrepolje in 
Ivančna Gorica za sofinanciranje, do-
nirali so tudi: GMM Proizvodnja, d.o.o, 
Odvetniška družba Čeferin in partnerji, 
Akrapovič,  d.d., ter Lekarna Ljubljana in 
Zdravilišče Debeli rtič, ki nas je gostilo. 
Predvsem pa zahvala celi pedagoški eki-
pi, ki se je izjemno potrudila, da je bilo 
letovanje tudi profesionalno izvedeno. 

Vesna Pregelj, pedagoška vodja letovanja 
RKS – OZ Grosuplje

Aktivnosti Društva diabetikov Ivančna Gorica 

Iz meseca v mesec nas je več, zato je 
aktivnosti in druženj v društvu tudi več. 
Udeležili smo se Jurčičevega pohoda. 
Organizirali smo izlet na Gorjance. Bili 
smo na Mirni Gori v Beli Krajini (nad Se-
mičem,  na robu Kočevskega Roga). 

V juniju smo predstavili naše društvo 
na dnevu odprtih vrat ZD Ivančna Go-
rica. Merili smo sladkor v krvi in HbA1c. 
Pridružilo se nam je 5 novih članov.

V maju  smo se podali na okrevanje v 
Radence. Sedem dni v mesecu ljubezni 
in  v času Maratona treh src. Udeležba 
odlična. Lani 24 letos 10 več. Prvič smo 
organizirali vsakodnevno jutranjo te-
lovadbo, meritve sladkorja v krvi,  po-
hode in predavanja. Letošnje teme so 
bile Skrb za zdravje, Vpliv prehrane na 
imunski sistem in Telesna aktivnost in 
diabetes. Predavanja so bila zelo zanimi-
va in so marsikomu dala misliti, kaj lahko 
spremeni v svojem načinu življenja  za 
izboljšanje  zdravja in boljše počutje. Z 
zanimanjem smo prisluhnili  spletnemu 
predavanju o srčnih aritmijah. Izobraže-
vali smo se vsak ob svojem krožniku in se 
poglobili v sestavo naših obrokov. 

Da pa se nismo samo izobraževali, 
smo poskrbeli za svoje telo z rednim pla-
vanjem, vsakodnevno telovadbo in fi-
tnesom v vodi ter prijetnimi sprehodi po 
okolici zdravilišča. Za popestritev smo si 
ogledali tropski vrt v Dobrovniku, in se 
ve, da ga nismo zapustili brez orhidej, ki 
sedaj krasijo naše domove in nas spomi-
njajo na prijetno bivanje v Radencih.

Med posedanjem na klopcah okrog 
zdravilišča smo lahko spremljali priprave 
na Maraton treh src, ki je potekal ravno 
v času našega bivanja v Radencih. Na 
dan teka se je zbrala nepregledna mno-
žica tekačev, ki so se podali na pot pri 30 
stopinjah in zelo visoki vlažnosti v zraku. 
Verjetno je to botrovalo, da je imela služ-
ba prve pomoči kar nekaj dela, a se je vse 
srečno izteklo.

Izteklo pa se je tudi naše prijetno bi-
vanje v termah in avtobus nas je odpe-
ljal proti domu. Tudi letos nismo mogli 
kar naravnost domov. Ustavili smo se na 
Trojanah, spili kavico in nakupili nekaj 
krofov in nadaljevali pot domov. Razšli 
smo se v prijetnem razpoloženju.

Upamo, da bo takšnih krajših ali dalj-
ših dogajanj v prihodnosti še več in va-
bimo v društvo nove člane, ki bi radi po-

skrbeli za svoje zdravje. Vabimo osebe s 
sladkorno boleznijo kot tudi podporne 
člane. Včlanite se lahko v času uradnih 
ur društva ali pokličete na tel.: 031 585 
333 Nikolaj, predsednik društva.

Uradne ure  društva so vsak tretji 
petek v mesecu  od 17.–19. ure v pre-
davalnici CKZ Zdravstvenega doma 
Ivančna Gorica. Izvajamo brezplačne 
meritve sladkorja v krvi.

Predvideni termini uradnih ur do kon-
ca leta so 19. 8., 16. 9., 21. 10., 18. 11. in 
16. 12. 2022.

Zgodnje odkrivanje sladkorne bo-
lezni je ključno za preprečevanje za-
pletov, ki jih bolezen povzroča, zato se 
oglasite na meritev tudi, če menite, da 
je vaš krvni sladkor v mejah normale.

Nikolaj Erjavec, predsednik društva  
diabetikov Ivančna Gorica

VABILO

Vabimo vas na dogodek "Tudi jaz sem občan Grosupljega", ki bo dne 6. 10. 2022, ob 17. uri,  v Družbenem domu Gro-
suplje. Na okrogli mizi in ob prijetnem druženju bomo odprli temo vključevanja oseb z motnjami v duševnem in telesnem 
razvoju v občini Grosuplje v prihodnosti. Vljudno vabljeni vsi občani.

Društvo Sožitje
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EVROPSKI TEDEN ŠPORTA TUDI V OBČINI GROSUPLJE
(brezplačne vadbe za občane od 23. do 30. septembra)

Dan Ura Šport Športna organizacija Lokacija E-naslov Telefon
1 23.09.2022 17:00 šport starejših - skupinska vadba Šola zdravja - skupina Grosuplje Športni park Brinje Grosuplje anton.rajh@gmail.com 031 236 801
2 23.09.2022 17:00 šport mladih - atletika Atletski klub Špela Športni park Brinje Atletski stadion akspela@siol.net 041 604 185
3 23.09.2022 17:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272
4 23.09.2022 18:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272
5 23.09.2022 19:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272
6 23.09.2022 20:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272
7 24.09.2022 07:30 šport starejših - skupinska vadba Šola zdravja - skupina Grosuplje Športni park Brinje Grosuplje anton.rajh@gmail.com 031 236 801
8 24.09.2022 17:20 športna rekreacija - balinanje Balinarski klub Mravljica Balinišče Šmarje - Sap bostjancic.stefka@gmail.com 040 814 228
9 25.09.2022 10:00 športna rekreacija - jekleni poligon Športno društvo Grosuplje Športni park Brinje Grosuplje https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
10 25.09.2022 17:20 športna rekreacija - balinanje Balinarski klub Mravljica Balinišče Šmarje - Sap bostjancic.stefka@gmail.com 040 814 228
11 26.09.2022 07:30 šport starejših - skupinska vadba Šola zdravja - skupina Grosuplje Športni park Brinje Grosuplje anton.rajh@gmail.com 031 236 801
12 26.09.2022 14:30 šport mladih - odbojka U10 in U12 OD Flip Flop Grosuplje Športna dvorana Brinje Grosuplje odbojka@flip-flop.si 040 530 033
13 26.09.2022 15:00 šport mladih - rokomet Rokometni klub Grosuplje Nova dvorana OŠ Louisa Adamiča gasper.kump@rk-grosuplje.si 040 398 565
14 26.09.2022 15:30 šport mladih - košarka U10 Košarkarski klub Grosuplje Stara telovadnica OŠ Louisa Adamiča info@kk-grosuplje.si 031 519 945
15 26.09.2022 16:00 šport mladih - odbojka U14 OD Flip Flop Grosuplje Športna dvorana Brinje Grosuplje odbojka@flip-flop.si 040 530 033
16 26.09.2022 17:00 šport mladih - atletika Atletski klub Špela Športni park Brinje Atletski stadion akspela@siol.net 041 604 185

17 26.09.2022 17:00 fitnes Vadbeni center Apolon Gym in Fitnes 
Apolon Gym Vadbeni center info@apolon-gym.si 040 371 761

18 26.09.2022 17:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272

19 26.09.2022 17:00 "šport mladih - ples 
športna rekreacija - skupinska vadba" Tial Dance Studio "Športna dvorana Brinje Grosuplje 

Nova dvorana OŠ Louisa Adamiča" info@tialdance.si 051 376 037

20 26.09.2022 17:00 šport mladih - strelstvo Strelsko društvo Grosuplje Strelišče Brinje Grosuplje sd.grosuplje@gmail.com 041 397 954
21 26.09.2022 17:30 šport mladih - košarka U12 Košarkarski klub Grosuplje Športna dvorana Brinje Grosuplje info@kk-grosuplje.si 031 519 945
22 26.09.2022 18:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272
23 26.09.2022 19:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272
24 26.09.2022 20:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272
25 26.09.2022 14:45 šport mladih - gimnastika Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča - Št. Jurij https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
26 26.09.2022 16:15 šport mladih - gimnastika Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
27 26.09.2022 17:15 šport mladih - gimnastika Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
28 26.09.2022 19:00 športna rekreacija - pilates Športno društvo Grosuplje Teniški center https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
29 26.09.2022 19:00 športna rekreacija - pilates Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Brinje Grosuplje https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
30 26.09.2022 19:00 športna rekreacija - pilates Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Šmarje - Sap https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
31 26.09.2022 20:00 športna rekreacija - pilates Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Brinje Grosuplje https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
32 26.09.2022 20:30 športna rekreacija - skupinska vadba Športno društvo Grosuplje Teniški center https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
33 27.09.2022 07:30 šport starejših - skupinska vadba Šola zdravja - skupina Grosuplje Športni park Brinje Grosuplje anton.rajh@gmail.com 031 236 801
34 27.09.2022 14:30 šport mladih - rokomet Rokometni klub Grosuplje Športna dvorana Brinje Grosuplje gasper.kump@rk-grosuplje.si 040 398 565
35 27.09.2022 16:00 šport mladih - rokomet Rokometni klub Grosuplje Športna dvorana Brinje Grosuplje gasper.kump@rk-grosuplje.si 040 398 565

36 27.09.2022 17:00 fitnes Vadbeni center Apolon Gym in Fitnes 
Apolon Gym Vadbeni center info@apolon-gym.si 040 371 761

Občina Grosuplje in Zveza športnih organizacij Grosu-
plje v okviru Evropskega tedna športa 2022 organizirata DNE-
VE ODPRTIH VRAT ŠPORTNIH ORGANIZACIJ. 

Evropski teden športa se bo pričel v petek, 23. septembra 
2022, ko praznujemo tudi dan slovenskega športa, številne 
športne aktivnosti pa bodo brezplačno na različnih lokaci-
jah v občini Grosuplje potekale vse do 30. septembra 2022. 
Slogan tedna športa ostaja »Bodi aktiven« (#BEACTIVE), s kate-
rim se želi vse ljudi spodbuditi k telesni dejavnosti, ne le med 
tednom športa, temveč vse leto.

Športna društva iz občine Grosuplje nas vabijo k rekreaciji 
in športnemu udejstvovanju, prav tako nas k aktivnemu pre-
življanju prostega časa spodbujajo različni vadbeni centri in 
podobno.

DNEVI ODPRTIH VRAT ŠPORTNIH ORGANIZACIJ so na-
menjeni:

družinam, ki se odločajo o vključitvi otrok v športne aktiv-
nosti; 

rekreativnim športnikom, ki se želijo pridružiti rekreativnim 
vadbam;

rekreativnim športnikom začetnikom vseh starostih, ki še 
iščejo svojo aktivnost; 

zainteresirani občanom, ki se želijo vključiti v delovanje 
športnih organizacij kot prostovoljci ali na kakšen drug način.

Vabljeni, da se BREZPLAČNO udeležite katere izmed 
številnih vadb, ki jih ponujajo naše športne organizacije!

#beactive #fitobcinagrosuplje
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Dan Ura Šport Športna organizacija Lokacija E-naslov Telefon
37 27.09.2022 17:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272

38 27.09.2022 17:00 "šport mladih - ples 
športna rekreacija - skupinska vadba" Tial Dance Studio "Športna dvorana Brinje Grosuplje 

Nova dvorana OŠ Louisa Adamiča" info@tialdance.si 051 376 037

39 27.09.2022 17:00 šport mladih - strelstvo Strelsko društvo Grosuplje Strelišče Brinje Grosuplje sd.grosuplje@gmail.com 041 397 954
40 27.09.2022 17:00 šport mladih - nogomet Nogometni klub Brinje Grosuplje Nogometni stadion Brinje andraz.zrnec@nkbrinje.si 041 686 080
41 27.09.2022 18:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272
42 27.09.2022 18:00 šport mladih - odbojka U16 OD Flip Flop Grosuplje Nova dvorana OŠ Louisa Adamiča odbojka@flip-flop.si 040 530 033
43 27.09.2022 19:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272
44 27.09.2022 19:30 športna rekreacija - košarka Košarkarski klub Kaja Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča travnik.marjan@gmail.com 041 617 960
45 27.09.2022 20:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272
46 27.09.2022 16:00 šport mladih - atletika Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
47 27.09.2022 16:30 šport mladih - športne igre mladih Športno društvo Grosuplje Teniški center https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
48 27.09.2022 17:30 športna rekreacija - badminton Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
49 27.09.2022 17:30 šport mladih - športne igre mladih Športno društvo Grosuplje Teniški center https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
50 27.09.2022 18:00 športna rekreacija - starejše članice Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
51 27.09.2022 18:30 šport mladih - športne igre mladih Športno društvo Grosuplje Teniški center https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
52 27.09.2022 19:00 športna rekreacija - skupinska vadba Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
53 27.09.2022 19:00 športna rekreacija - skupinska vadba Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
54 27.09.2022 19:00 športna rekreacija - košarka Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Brinje Grosuplje - Polica https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
55 27.09.2022 19:15 športna rekreacija - skupinska vadba Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Šmarje - Sap https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
56 27.09.2022 19:30 športna rekreacija - joga Športno društvo Grosuplje Teniški center https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
57 27.09.2022 20:00 športna rekreacija - košarka Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
58 28.09.2022 07:30 šport starejših - skupinska vadba Šola zdravja - skupina Grosuplje Športni park Brinje Grosuplje anton.rajh@gmail.com 031 236 801
59 28.09.2022 15:00 šport mladih - odbojka U12 OD Flip Flop Grosuplje Nova dvorana OŠ Louisa Adamiča odbojka@flip-flop.si 040 530 033
60 28.09.2022 16:00 šport mladih - rokomet Rokometni klub Grosuplje Športna dvorana Brinje Grosuplje gasper.kump@rk-grosuplje.si 040 398 565
61 28.09.2022 17:00 šport mladih - atletika Atletski klub Špela Športni park Brinje Atletski stadion akspela@siol.net 041 604 185

62 28.09.2022 17:00 fitnes Vadbeni center Apolon Gym in Fitnes 
Apolon Gym Vadbeni center info@apolon-gym.si 040 371 761

63 28.09.2022 17:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272

64 28.09.2022 17:00 "šport mladih - ples 
športna rekreacija - skupinska vadba" Tial Dance Studio "Športna dvorana Brinje Grosuplje 

Nova dvorana OŠ Louisa Adamiča" info@tialdance.si 051 376 037

65 28.09.2022 17:00 šport mladih - strelstvo Strelsko društvo Grosuplje Strelišče Brinje Grosuplje sd.grosuplje@gmail.com 041 397 954
66 28.09.2022 18:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272
67 28.09.2022 19:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272
68 28.09.2022 20:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272
69 28.09.2022 14:45 šport mladih - gimnastika Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča - Št. Jurij https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
70 28.09.2022 16:15 šport mladih - gimnastika Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
71 28.09.2022 17:15 šport mladih - gimnastika Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
72 28.09.2022 19:00 športna rekreacija - skupinska vadba Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Brinje Grosuplje https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
73 28.09.2022 19:00 športna rekreacija - pilates Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Šmarje - Sap https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
74 28.09.2022 20:00 športna rekreacija - odbojka Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
75 28.09.2022 20:30 športna rekreacija - pilates Športno društvo Grosuplje Teniški center https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
76 28.09.2022 8:30 športna rekreacija - pilates Športno društvo Grosuplje Teniški center https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
77 29.09.2022 07:30 šport starejših - skupinska vadba Šola zdravja - skupina Grosuplje Športni park Brinje Grosuplje anton.rajh@gmail.com 031 236 801
78 29.09.2022 15:00 športna rekreacija - balinanje Balinarski klub Grosuplje Dom starejših občanov Grosuplje francimehle@gmail.com 031 474 100
79 29.09.2022 16:00 šport mladih - nogomet Nogometni klub Brinje Grosuplje Nogometni stadion Brinje andraz.zrnec@nkbrinje.si 041 686 080
80 29.09.2022 17:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272

81 29.09.2022 17:00 "šport mladih - ples 
športna rekreacija - skupinska vadba" Tial Dance Studio "Športna dvorana Brinje Grosuplje 

Nova dvorana OŠ Louisa Adamiča" info@tialdance.si 051 376 037

82 29.09.2022 17:00 šport mladih - strelstvo Strelsko društvo Grosuplje Strelišče Brinje Grosuplje sd.grosuplje@gmail.com 041 397 954
83 29.09.2022 18:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272
84 29.09.2022 18:00 šport mladih - košarka U10 Košarkarski klub Grosuplje Nova dvorana OŠ Louisa Adamiča info@kk-grosuplje.si 031 519 945
85 29.09.2022 19:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272
86 29.09.2022 20:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272
87 29.09.2022 16:00 šport mladih - atletika Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
88 29.09.2022 18:00 športna rekreacija - starejše članice Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
89 29.09.2022 18:00 športna rekreacija - skupinska vadba Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
90 29.09.2022 19:00 športna rekreacija - pilates Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
91 29.09.2022 19:00 športna rekreacija - funkcionalna vadba Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
92 29.09.2022 19:00 športna rekreacija - pilates Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Brinje Grosuplje https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
93 29.09.2022 19:15 športna rekreacija - skupinska vadba Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Šmarje - Sap https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
94 29.09.2022 19:30 športna rekreacija - jazz balet Športno društvo Grosuplje Teniški center https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
95 29.09.2022 20:30 športna rekreacija - odbojka Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
96 30.09.2022 07:30 šport starejših - skupinska vadba Šola zdravja - skupina Grosuplje Športni park Brinje Grosuplje anton.rajh@gmail.com 031 236 801
97 30.09.2022 14:30 šport mladih - rokomet Rokometni klub Grosuplje Športna dvorana Brinje Grosuplje gasper.kump@rk-grosuplje.si 040 398 565
98 30.09.2022 15:00 šport mladih - košarka U12 Košarkarski klub Grosuplje Stara telovadnica OŠ Louisa Adamiča info@kk-grosuplje.si 031 519 945
99 30.09.2022 17:00 šport mladih - atletika Atletski klub Špela Športni park Brinje Atletski stadion akspela@siol.net 041 604 185
100 30.09.2022 17:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272

101 30.09.2022 17:00 "šport mladih - ples 
športna rekreacija - skupinska vadba" Tial Dance Studio "Športna dvorana Brinje Grosuplje 

Nova dvorana OŠ Louisa Adamiča" info@tialdance.si 051 376 037

102 30.09.2022 17:00 šport mladih - strelstvo Strelsko društvo Grosuplje Strelišče Brinje Grosuplje sd.grosuplje@gmail.com 041 397 954
103 30.09.2022 18:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272
104 30.09.2022 19:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272
105 30.09.2022 20:00 športna rekreacija - skupinska vadba Vadbeni center Grossgym Brezje pri Grosupljem, Dvorana PIL info@grossgym.com 031 654 272
106 30.09.2022 16:30 šport mladih - športne igre mladih Športno društvo Grosuplje Teniški center https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
107 30.09.2022 17:30 šport mladih - športne igre mladih Športno društvo Grosuplje Teniški center https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
108 30.09.2022 18:00 športna rekreacija - joga Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Šmarje - Sap https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
109 30.09.2022 18:00 športna rekreacija - jogalates Športno društvo Grosuplje Teniški center https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
110 30.09.2022 18:30 šport mladih - športne igre mladih Športno društvo Grosuplje Teniški center https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
111 30.09.2022 19:00 športna rekreacija - košarka Športno društvo Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
112 30.09.2022 19:30 športna rekreacija - joga Športno društvo Grosuplje Teniški center https://sportno-drustvo-grosuplje.si 051 262 881
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Ekipni državni prvaki Slovenije 

Na Ptuju je 18. in 19. 6. 2022 potekalo 
ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in 
pionirke U12 in U14. Mladi športniki so 
v dveh dneh tekmovanja prikazali do-
bre nastope. Mladi atleti pod trenerskim 
vodstvom Klemna Trontlja so dosegli 
daleč najboljši rezultat v mlajših katego-
rijah, saj so fantje v kategoriji U12 v po-
stavi Oskar Dejanovič, Ian Jančar, Anže 
Šmuc, David Štajnar, Voranc Štupnik 
Solomun in Vid Hočevar s 3848 točkami 
med 19 ekipami postali EKIPNI DRŽAV-
NI PRVAKI SLOVENIJE, zato si poglejmo, 
kako so se odrezali.

Voranc Štupnik Solomun je ekipni 
zmagi pripomogel z dvema prvima me-
stoma v disciplini skoka v daljino z re-
zultatom 4,84 m in s tekom na 200 m s 
časom 27,89, dodal pa je še eno drugo 
mesto v teku na 60 m s časom 8,62. Anže 
Šmuc je nastopil v skoku v daljino in s 
skokom, dolgim 4,64 m, osvojil 2. me-
sto, nastopil je še v skoku v višino, kjer 
je preskočil 1.33 m, in dodal še 4. mesto 
v teku na 200 m s časom 29.12. David 
Štajnar je nastopil v hitri hoji in s časom 
6.43,81 osvojil 7. mesto, dodal pa je še 
odličen rezultat v suvanju krogle 2 kg 
in s sunkom 7,78 m osvojil 3. mesto. Vid 
Hočevar je dodal odličen met v vortex-u, 
saj je s 36,06 m osvojil 3. mesto, odlično 
se je boril tudi v teku na 600 m, kjer je 
s časom 2.12,32 osvojil 10. mesto. Ian 
Jančar in Oskar Dejanovič sta tekla na 
60 m, kjer je Ian s časom 9.35 osvojil 13. 
mesto, Oskar pa s časom 9.67 22. mesto. 
Ian je nastopil še v skoku v daljino, kjer 
je s skokom, dolgim 4.01 m, osvojil 8. 

mesto. Štafeta 4x200 m v postavi: Anže, 
Vid, Oskar in Voranc je osvojila 1. mesto 
s časom 2.05,67. 

Dekleta, ki so tekmovala v kategoriji 
pionirk U12, so po dveh dnevih zbrala 
3501 točko, s čimer so osvojile ekipno 
6. mesto. Olivija Čeru in Nina Miklič sta 
nastopili v teku na 60 m. Olivija si je s 
časom 8,95 pritekla 3. mesto, Nina pa s 
časom 9.55 17. mesto. Gloria Dejanovič 
je ekipo zastopala v suvanju krogle 2 kg 
in s sunkom, dolgim 6.22 m, osvojila 6. 
mesto. Nika Grabna je nastopila v teku 
na 60 m in s časom 9.51 osvojila 14. me-
sto. Nika je nastopila še v metu vortex-
-a in z metom 23,80 m osvojila 9. mesto. 
Lila Julija Grad je nastopila v hitri hoji 
na 1000 m in s časom in novim osebnim 
rekordom 7.31,52 osvojila 7. mesto. Lila 

Julija je nastopila še v teku na 600 m in s 
časom 2.06,88 osvojila 10. mesto. Polo-
na Janež je nastopila v treh disciplinah: 
v skoku v višino je s preskočeno višino 
1.15 m osvojila 4. mesto, v skoku v dalji-
no je s skokom, dolgim 3,71 m, osvojila 
10. mesto ter v teku na 200 m s časom 
31.56 osvojila 7. mesto.  Štafeta 4x200 
m v postavi Olivija, Gloria, Nika in Po-
lona je osvojila odlično 5. mesto s časom 
2.10,40. 

V kategoriji pionirjev  U14 so s 4841 
točkami osvojili 7. mesto med 23 ekipa-
mi. Grega Božič je nastopil v teku na 60 
m in s časom 8.29 osvojil 7. mesto. Na-
stopil je še v skoku v daljino in s skokom 
4.72 m osvojil 10. mesto ter v teku na 
200 m s časom 28.51 osvojil 14. mesto. 
Rožle Konec je ekipi pripomogel v dveh 

Ekipa deklet U14

Ekipni državni prvaki Slovenije 

Veselje
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Po Martinu Črtaliču imamo spet vrhunskega dirkača v občini 
Grosuplje

disciplinah, in sicer v teku na 1000 m je s 
časom 3.52,01 osvojil 13. mesto in v hitri 
hoji na 1000 m s časom 6.27,28 osvojil 4. 
mesto. Nik Miklič je v dveh dneh nasto-
pil v štirih disciplinah, in sicer v teku na 
200 m je s časom 27.09 osvojil 4. mesto, v 
skoku v daljino je s skokom 5,16 m osvo-
jil prav tako 4. mesto, v skoku v višino, 
kjer je nastopil prvič, je preskočil višino 
1,25 m in osvojil 6. mesto, v teku na 200 
m z ovirami pa je s časom 31.16 osvojil 4. 
mesto. Mark Zorman je nastopil v treh 
disciplinah, in sicer v teku na 60 m je s 
časom 8.48 osvojil 15. mesto, v teku na 
60 m z ovirami je s časom 10.70 osvojil 6. 
mesto, v suvanju krogle 3 kg pa je osvojil 
3. mesto. 

V kategoriji pionirk U14 so se dekleta 
veselila 4. mesta s 7131 točkami med 26 
ekipami. Ana Čarman je nastopila v teku 

na 1000 m in s časom 3.37,89 osvojila 17. 
mesto. Ana je nastopila tudi v hitri hoji 
na 1000 m, kjer je s časom 6.30,86 osvo-
jila 6. mesto. Manca Košir, naša izvrstna 
mlada metalka, je v suvanju krogle 2 kg 
s sunkom 10,80 m osvojila 2. mesto ter v 
metu vortex-a z metom 37,37 m osvojila 
6. mesto. Lori Marinčič je ekipi pomagala 
v teku na 200 m in s časom 29.70 osvojila 
25. mesto. Nastopila je še v teku na 60 m 
in s časom 9.05 osvojila 34. mesto. Nadja 
Mostar naša najboljša tekačica na 1000 
m je s časom 3.34,93 osvojila 15. mesto. 
Dobrih rezultatov se je veselila  Nuša Str-
nad, ki je  v skoku v daljino z rezultatom 
4,81 m osvojila 3. mesto ter v skoku v vi-
šino z rezultatom 1,38 m osvojila 5. me-
sto. Pia Vesel je ekipi pripomogla na ovi-
rah ter na 60 m z ovirami s časom 10.09 
osvojila 2. mesto ter na 200 m z ovirami 

s časom 31.49 osvojila 4. mesto. Pia je 
nastopila tudi v skoku v daljino in z re-
zultatom 4,66 m osvojila 6. mesto. Larisa 
Založnik je nastopila v teku na 200 m in 
s časom 29.72 osvojila 26. mesto. V teku 
na 60 m z ovirami je nastopila Lina Žlin-
dra in s časom 11,12 osvojila 13. mesto. 
Prav tako je Lina nastopila v teku na 200 
m z ovirami in z rezultatom 34,15 osvoji-
la 11. mesto. Imeli smo tudi ekipe 4x100 
m v postavi Larisa, Lori, Lina in Nuša, ki 
so si s časom 57,64 pritekle 11. mesto. V 
štafeti 4x200 m so dekleta v postavi La-
risa, Nuša, Lori in Pia s časom 1.54,95 
osvojile 7. mesto.

Vsem nastopajočim iskreno čestita-
mo in jim želimo veliko uspehov v pri-
hodnje.  

AK Špela, Špela Bizjak

Anže Soklič, član Ljubljanskega kluba 
AMD Zvezda, ki tekmuje z avtomobilom 
Peugeot 306 Maxi, je po krajšem premo-
ru spet prijel za volan. 

Anže tekmuje na gorskohitrostnih (v 
nadaljevanju GHD) dirkah za državno pr-
venstvo, s tem športom se ukvarja že 5. 
leto. Z letošnjim letom je svetovna krov-
na zveza FIA določila nove tekmovalne 
razrede »performance factor«. Njegov 
avto sodi v razred 3 (v nadaljevanju PF3).

Letos je v koledarju za državno prven-
stvo Slovenije (v nadaljevanju DP SLO)  v 
GHD razpisanih 7 dirk, od tega 5 v Slo-
veniji in 2 na Hrvaškem. Prvi 2 dirki je 
izpustil zaradi dokončanja avtomobila, 
zato je začel na »domači« dirki na Do-
lenjskem.

GHD Gorjanci je bila prva preizkušnja 

za Anžeta. Dirka je trajala 3 dni, in sicer 
od petka, 8. julija, do nedelje, 10. julija. 
Prijavljenih je bilo 89 vozil iz Slovenije in 
tujine.

V petek so bili na sporedu administra-
tivni pregledi, tehnični pregledi in posta-
vitev boksov. 

V soboto so bile na sporedu 3 trening 
vožnje, izpeljane v odličnih suhih pogo-
jih. Anže jih je odpeljal z malo rezerve, 
saj je bila to njegova prva dirka po enem 
letu premora zaradi dokončanja avto-
mobila. 

V nedeljo so bile na sporedu 3 tekmo-
valne vožnje. V vseh treh vožnjah je do-
segel 3. čas v razredu PF3.

Izkupiček na dirki je bil: 3. mesto v PF3 
za DP SLO in  8. mesto v generalni razvr-
stitvi DP SLO.

GHD Lučine na Gorenjskem je bila 
druga preizkušnja. Dirka je trajala 3 dni. 
Letos je bila jubilejna 20. izvedba. Prija-
vljenih je bilo 85 vozil iz Slovenije in tu-
jine.

V petek so bili kot vedno na vrsti ad-
ministrativni in tehnični pregledi ter po-
stavitev boksov. Pozno popoldne je sle-
dila povorka v Gorenjo vas, kjer so avte 
za nekaj časa parkirali med ulice, da so 
se lahko obiskovalci in športniki pobližje 
spoznali in družili.

V soboto so bile na sporedu 3 trening 
vožnje, ki pa za Anžeta niso minile tako 
mirne, saj je imel na 2. treningu težavo 
z nosilcem motorja. Napako so meha-
niki hitro in uspešno odpravili. Na vseh 
treningih je bil dosežen 3. čas v razredu 
PF3.
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V nedeljo so bile na sporedu 3. tek-
movalne vožnje. Avto je deloval brezhib-
no in tako so se tudi časi izboljševali, kar 
se je na koncu tudi izkazalo.

Izkupiček na dirki je bil: 1. mesto v PF3 
za DP SLO in 4. mesto v generalni razvr-
stitvi za DP SLO.

Posebnost letošnje dirke 20. GHD Lu-
čine pa je bilo spletno glasovanje: NAJ 

VOZNIK PO IZBORU GLEDALCEV. Glaso-
vanje je potekalo od 13. do 16. avgusta. 
Anže je z veliko podporo gledalcev in 
navijačev dosegel največ glasov in tako 
zmagal ter v last prejel še en pokal. Če-
stitke!

Posebna zahvala gre domačim spon-
zorjem: Hoc centru, d.o.o., in piceriji An-
tica.

Naslednje dirke na sporedu so GHD 
Ilirska Bistrica (2.–4. september), GHD 
Buzet HR (16.–18. september) in GHD 
Podnanos (1.–2. oktober).

Ekipa Soklič Motorsport  
(foto: Uroš Modlic)

Prva Rojniška konjenica

Plesni klub, ki diha za ples!

Prejšnjo soboto smo v konjeniškem 
klubu Rojnik organizirali prvo konjenico 
z domačimi jahači in gosti z Gorenjske 
ter sosednjega kluba.

Ves teden pred dogodkom je bila za 
načrtovano soboto slaba vremenska na-
poved, vendar smo bili v klubu odloče-
ni, da konjenico kljub temu izpeljemo. 
Pri organizaciji smo bili zato pripravlje-
ni improvizirati vse do zadnjega dne, 

tako v smislu načrtovane poti, ki bi bila 
v primeru slabega vremena krajša zara-
di varnosti jahačev in konjev, kot tudi 
pri načrtovanju zaključnega piknika. Pri 
načrtovanju poti smo upoštevali tudi 
znanje in sposobnosti jahačev, saj so bili 
med nami tako otroci in jahači začetniki 
ter bolj usposobljeni jahači, kot tudi in-
štruktorji in učitelji jahanja. 

Zjutraj smo se zbrali v Konjeniškem 

klubu Rojnik (Veliko Mlačevo), bilo nas 
je 21 jahačev, in se po zajtrku v sonč-
nem vremenu okoli 10. ure odpravili 
na pot. Jahali smo skozi vas Gatina in 
nadaljevali preko glavne ceste v Grosu-
pljem proti Slivnici, od tod pa na Zavrh, 
kjer smo imeli pri gradu prvi postanek. 
Tu nas je pričakala pijača in pohvale ter 
čestitke članov našega kluba. Pot smo 
nadaljevali čez Radensko polje, kjer smo 
nekateri jahali v koraku, drugi so 'kasali', 
bolj izkušeni jahači pa tudi galopirali. V 
Račni smo imeli v baru Limberk drugi 
postanek. Začelo se je oblačiti, zato smo 
pohiteli čez Radensko polje v Zagradec 
in mimo gradu Boštanj nazaj na Veliko 
Mlačevo.

Po 6-urnem jahanju po dobro načr-
tovani poti, v čudoviti družbi in v lepem 
vremenu smo se zadovoljni vrnili v Ko-
njeniški klub Rojnik, kjer smo imeli za-
ključni piknik vse do poznih ur. 

Vsi smo se strinjali, da mora Rojniška 
konjenica postati tradicionalna, zato vas 
že zdaj vabimo, da se nam pridružite na-
slednje leto. 

Metoda Pavlica 

Plesni klub Spot deluje v Grosupljem že od leta 2008.

Sestavlja ga ekipa vrhunskih plesalcev in pedagogov, ki poskrbijo, da je 
vsak tečaj poln novih znanj, zabave in predvsem priložnosti, da se zaljubite 
v ples.

Na našem urniku boste našli tečaje tako za najmlajše kot tudi za najstarejše, 
za popolne začetnike in za vrhunske plesalce - za vsakega nekaj!

Plešemo: predšolski otroci (Cici Spot, Spot Mix, Show Mini), šolski otroci in 
mladina (Hip Hop, Show dance, Breakdance) ter odrasli (Plesna rekreacija).

Vpisi v plesni klub že potekajo na naši spletni strani 
www.plesniklubspot.si. Pridruži se najbolj plesnemu Spotu!

Živa Radulovič, Plesni klub Spot
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Vpis deklet v Ženski košarkarski klub Grosuplje

ATLETIKA - KRALJICA ŠPORTOV

Starši, imate deklico, ki ima rada žogo?
Košarka je odlična izbira.
Dekleta čakajo zanimivi treningi, ve-

liko zabave in sklepanje novih prijatelj-
stev.

Vas zanima, zakaj dekleta sploh vpisa-
ti h košarki?

Z vključitvijo deklic na košarkarske 
treninge jim na zanimiv način približa-
mo košarko, naučijo se osnovnih pravil, 
izboljšajo koordinacijo, poleg tega se 
naučijo, kako je sodelovati z drugimi v 
moštvu, s čimer pospešujemo njihov ču-
stveni in socialni razvoj.

Dekleta se lahko že od začetka sep-
tembra udeležijo treningov naših mlaj-
ših ekip. Prvi mesec so treningi brezplač-
ni! 

Za najmlajše je odlična izbira tudi 

»Šola košarke« na osnovnih šolah, ki se 
bo predvidoma začela konec septembra.

Več informacij boste našli na spletni 
strani www.zkk-grosuplje.si, na naši fa-

cebook strani, lahko pa nas pokličete 
na 040 385 090. 

ŽKK Grosuplje

Vpis v atletsko šolo teka poteka na Atletskem stadionu za OŠ Brinje v mesecu septembru 

Vsi, ki vas atletika zanima in bi se želeli 
preizkusiti v kraljici športov, ste vabljeni 
v Atletsko šolo  Špela, kjer damo mladim 
priložnost, da se izkažejo. Več informacij 
pa boste prejeli na številki 041-604-185 
ali na e-mail naslovu: akspela@siol.net.

Kaj nudimo v atletski šoli?

• Program vadbe bo prilagojen starosti 
otroka, in sicer bo prehajal skozi igro 
do resne atletske vadbe. Pri vseh pa 
bo osnovni poudarek na celovitem ra-
zvoju psiho-motoričnih sposobnosti. 
Otrok bo med drugim pri naši vadbi 
pridobil osnovna znanja tehnik vseh 
atletskih disciplin. 

• Vadba otroka bo organizirana pod 
strokovnim vodstvom naših vadite-
ljev, in sicer dvakrat tedensko po 60 
minut za otroke od 6-9 let. Skozi igro 
bomo razvijali osnovne motorične 
sposobnosti otroka. 

• Od 10 let dalje pa velja individualni 
program, kar pomeni, da se začne viš-
ja stopnja učenja atletike in spozna-
vanje vseh atletskih disciplin. Njihovi 
treningi že pomenijo začetek pionir-
ske atletike. Otroci začnejo trenirati 

na atletskem stadionu. Tudi število 
treningov bo individualno po dogo-
voru s trenerjem.  
Pridruži se nam in bodi v dobri družbi! 

ATLETIKA JE KRALJICA ŠPORTOV.
www.atletskiklubspela.si

Vabljeni, AK Špela
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Varna pot v šolo

V četrtek, 1. septembra 2022, se je za-
čelo novo šolsko leto. Zagotavljanje var-
nosti otrok je v prvih septembrskih dneh 
ena najpomembnejših nalog policije.

Na cestah bomo veliko pogosteje kot 
med počitnicami srečevali otroke, med 
njimi se jih bo mnogo podalo v šolo prvič. 
Skrb za tiste, ki prvič stopajo na šolske poti 
in ne poznajo nevarnosti, s katerimi se lah-
ko srečajo na šolski poti in v vsakdanjem 
prometu, je izredno pomembna. Ob tem 
pa seveda ne smemo pozabiti na učence, 
ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole in 
so še razigrani.

Otroci so kot prometni udeleženci ne-
predvidljivi, prometne predpise pogosto 
spregledajo ali pa si jih razlagajo po svoje 
(predvsem prometne znake, ki obveščajo o 
varni hoji). Poleg tega ne zmorejo pravilno 
oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega 
se vozila. Zato moramo za njihovo var-
nost skrbeti predvsem drugi udeleženci 
v cestnem prometu.

Otroci in mladoletniki spadajo v t. i. sku-
pino šibkejših prometnih udeležencev, 
saj se zelo redko pojavljajo kot povzroči-
telji prometnih nesreč. Vozniki moramo 
nanje še posebej paziti!

Za večjo varnost otrok vam policisti 
svetujemo:

Starši!

• Te in prihodnje dni čim več časa name-
nite prometno-varnostni vzgoji otrok!

• Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmo-
rejo, ne le na šolski poti, ampak tudi na 
sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu.

• Pri tem ne pozabite, da z lastnim rav-
nanjem dajete zgled svojim otrokom!

• Pri prevozu otroke dosledno zavarujte 
z varnostnimi pasovi oziroma jih pre-
važajte zavarovane v ustreznih sedežih.

• Poskrbite, da bodo otroci v avto vsto-
pali in iz avta izstopali na tisti strani, 
ki je obrnjena stran od drugih vozil in 
prometa. Nevarno je tudi vsako preriva-
nje otrok ob avtu! Mlajšega otroka starši 
iz vozila vzemite sami.

• Tudi sami se vedno pripnite!

Vozniki!
• Kot udeleženci v prometu bodite na 

otroke in njihovo nepredvidljivost še 
posebej pozorni! 

• Temu prilagodite tudi način svoje vo-
žnje.

• Še posebej bodite pozorni v bližini 
vrtcev in šol ter krajev, kjer se morda 
otroci igrajo (npr. na ulicah, na parkiri-
ščih ...).

• Pešcem odstopite prednost, da bodo 
lahko varno prečkali cesto.

• Parkirati morate pravilno, saj z nepravil-
no ustavitvijo ali parkiranjem lahko ne 
samo ovirate, temveč otroke in druge 
pešce tudi ogrožate.

• Izogibajte se uporabi mobilnega te-
lefona med vožnjo, ki nevarno preu-
smerja pozornost s ceste in dogajanja v 
prometu.

Zagotavljanje varnosti otrok je v prvih 
septembrskih dneh ena najpomembnej-
ših nalog policije. V skladu z usmeritvami 
na področju zagotavljanja varnosti ce-
stnega prometa bomo policisti ob začetku 
šolskega leta izvedli ustaljene aktivnosti. S 
stalno navzočnostjo ob šolah in šolskih 
poteh bomo prispevali k umirjanju pro-
meta.

Policijsko preventivno in represivno 
delo je usmerjeno predvsem v problema-
tiko otrok in mladoletnikov kot potnikov 
ter v nadzor nad upoštevanjem prome-
tnih predpisov voznikov na območjih, 
kjer se otroci najpogosteje zadržujejo oz. 
v okolici šol.

Damjan Lenček,
pomočnik načelnika Policijske postaje 

Grosuplje

V četrtek, 4. avgusta 2022, smo se 
na grosupeljskem pokopališču Resje 
poslovili od legendarne učiteljice Ma-
rije Škrjanc.

Rodila se je 23. 9. 1936 v Kranju. 
Osnovno šolo, ki je bila samo v nem-
škem jeziku, je obiskovala med drugo 
svetovno vojno v Kranju. Po vojni se 
je vpisala na ljubljansko gimnazijo in 
nato na učiteljišče. V 'č' oddelek je bilo 
vpisanih 36 deklet, ki so se zato imeno-
vale 'čečke'. 

Leta 1949 je z dekretom prišla učit v 
Škocjan pri Turjaku. Med vojno poru-
šeno šolo so ravno popravili in dozida-
li. Prišla je v prazne prostore. Šele po 
tednu dni ji je mama poslala osnovno 
pohištvo, da se je lahko nastanila v 
prostorih nad razredi. Mestnemu de-

kletu ni bilo lahko vživeti se v kmečko 
okolje, toda po vojni nikjer ni bilo lah-
ko.

V Škocjanu je učila kombinirani 
oddelek drugega in tretjega razreda, 
in dokler ni prišla nova učiteljica, tudi 
kombinirani oddelek prvega in dru-
gega razreda. Vodila je otroški pevski 
zbor, s katerim je nastopala na mno-
gih tekmovanjih, in tudi odrasli pevski 
zbor, ki je kmalu razpadel. Igrala je v 
vaški gledališki skupini, ki jo je vodil 
domačin Jožef Marolt, v njej pa je igral 
tudi njen bodoči mož Alojz Škrjanc. 
V Grosupljem sta si postavila hišo in 
po selitvi je začela učiti v Grosupljem, 
največ 4. razred. Dodatno se je izpo-
polnjevala na pedagoški akademiji in 
poučevala naravo in družbo v petem 

razredu. Pred upokojitvijo je bila po-
močnica ravnateljice.

Rodila je dva otroka: Roberta, ki je 
radijski novinar, in Barbaro, ki je profe-
sorica kitare na Glasbeni šoli Grosuplje. 
Kulturno razgledana je tudi po upoko-
jitvi zahajala v knjižnico in obiskovala 
kulturne prireditve.

Zaradi posledic po težki prometni 
nesreči je bila zadnja leta priklenjena 
na invalidski voziček, vendar ni izgubi-
la življenjskega optimizma. Toda sredi 
poletja se je njen zemeljski vek iztekel. 
Dolgoletno in vsem poznano učiteljico 
in priljubljeno meščanko bomo ohra-
nili v lepem spominu.

 Po člankih prof. Jakoba Müllerja in 
Barbare Pance zbrala in zapisala  

Marija Samec

Poslovila se je učiteljica Marija Škrjanc
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Franc Javornik je bil kot podpredse-
dnik Izvršnega sveta Občine Grosuplje 
in pozneje kot delavec Ministrstva za 
obrambo eden vidnejših soustvarjalcev 
nastanka in razvoja obrambno-varno-
stnih in zaščitno-reševalnih zmogljivosti 
na lokalni in državni ravni

V začetku leta 1991 je bil imenovan za 
podpredsednika Izvršnega sveta skup-
ščine Občine Grosuplje in načelnika Od-
delka za splošne zadeve. S tem imenova-
njem je prevzel najodgovornejše naloge 
usklajevanja in zagotavljanja pogojev za 
delovanje vseh aktivnosti civilne obram-
be ter upravno-pravnega področja v 
času pred in med osamosvojitveno voj-
no na območju občine Grosuplje. Nepre-
cenljiva je njegova strokovna in moralna 
podpora vodstvu in  delavcem Oddelka 
za obrambo in zaščito ter Oddelka za 
upravno-pravne zadeve Občine Grosu-
plje pri izvajanju njihovih odgovornih 
nalog, še posebno v času desetdnevne 
vojne za Slovenijo. Po izdelani oceni Ob-
činskega štaba za civilno zaščito, da na-
selju Grosuplje z okolico grozi nevarnost 
eksplozije v vojašnici jugoslovanske ar-
made ob robu naselja Grosuplje, je skrb-
no in z neizmernim čutom za varnost 
prebivalcev aktivno spremljal napore 
pripadnikov Občinskega štaba za  civil-
no zaščito pri odpravi grozeče nevar-
nosti. Z občutkom za soljudi v stiski je s 
svojim znanjem in bogatimi izkušnjami 
prispeval k izdelavi načrta evakuacije 
prebivalcev Grosupljega. Z veliko mero 
odgovornosti  je spremljal in usklajeval 
pogajanja  občinskih obrambno-varno-
stnih struktur s predstavniki pripadnikov 
jugoslovanske armade v prizadevanjih 
za preprečitev morebitne tragedije, ki je 
grozila prebivalcem naselja ob morebi-
tni eksploziji. 

V času delovanja v občinskem  izvr-
šnem svetu  se je trudil zagotavljati  za-
dostna  finančna in druga sredstva  za 
usposobitev prepotrebnih zaklonišč za 
zaščito prebivalcev v primeru letalskih 
napadov ter za dodatna usposabljanja 
pripadnikov  enot civilne zaščite vseh 
področij zaščite in reševanja. Poznava-
nje ljudi in razmer v posameznih kra-
jevnih skupnosti na območju občine je 
pripomoglo k uspešni popolnitvi enot in 
poveljstev teritorialne obrambe v odlo-
čilnih junijskih dneh leta 1991 in njihovi 
oskrbi. Takoj po osamosvojitvi je dal svoj 
prispevek k odločitvi o izbiri grba občine 
Grosuplje, ki je danes regionalna ozna-
ka registrskih tablic občin Dobrepolje, 
Grosuplje in Ivančna Gorica. Na državni 
ravni je aktivno sodeloval na področju 
upravno-pravnega konstituiranja nove 
samostojne države Slovenije, od projek-
tov izdaje osebnih dokumentov, do vseh 
drugih upravno-pravnih postopkov, s 
katerimi smo se Slovenci pričeli izkazo-
vati kot državljani Republike Slovenije.

Na Ministrstvu za obrambo se je za-
poslil leta 1992. Od decembra 2000 do 
decembra 2005 je bil generalni sekretar 
Ministrstva za obrambo.

 Vse do svojega preranega slovesa 
letošnjega  avgusta je z vodenjem in 
usmerjanjem na kadrovskem ter prav-
nem področju pomembno prispeval h 
graditvi, krepitvi in razvoju obrambno-
-varnostnega sistema in sistema zašči-
te in reševanja Republike Slovenije ter 
ugledu Ministrstva za obrambo in Slo-
venske vojske. Kot velik pravni strokov-
njak in poznavalec obrambno-varno-
stnih struktur na vseh nivojih delovanja 
je s svojim občutkom za sočloveka, pri-
zadevnostjo, preudarnostjo in strokov-
nostjo sodeloval pri vseh najpomemb-
nejših projektih, povezanih z nastankom 
in preoblikovanjem obrambnega siste-
ma in Slovenske vojske ter sooblikoval 
glavne sistemske rešitve in nato tudi 
sodeloval pri njihovem uveljavljanju. 
Nenehno si je s svojim delom in zgle-
dom prizadeval za dvig vrednotenja in 
spoštovanja obrambno-varnostnega sis-
tema in njegovih pripadnikov v družbi. 
Za svoje požrtvovalno in strokovno delo 
je prejel najvišja priznanja Ministrstva 
za obrambo, med njimi red Slovenske 
vojske z zvezdo, zlato medaljo generala 
Maistra, zlato medaljo Slovenske vojske 
in nož Ministrstva za obrambo.

Bil je oseba s širokim pogledom na 
svet, vedno spoštljiv  do drugače mi-
slečih in vedno pripravljen pomagati 
vsakomur, ki je pomoč potreboval. Vsi 
nekdanji sodelavci, ki jih je spremljal na 
svoji bogati poklicni poti, se ga bomo 
spominjali tudi kot osebe z veliko pozi-
tivne življenjske energije in z izjemnim 
čutom za sočloveka.

Brigadir Marjan Balant, vodja odseka za 
obrambo in zaščito Občine Grosuplje 

1991 in sodelavci z Ministrstva za 
obrambo RS

Spomini 
in zahvale

V spomin Francu Javorniku, nosilcu civilne obrambe Občine Grosuplje v 
času osamosvojitvene vojne

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

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

ZAHVALA
V 73. letu je od nas za vedno odšel naš dragi 

mož, oče, dedi, brat, stric in tast

ANTON HRIBAR
(17. 12. 1949–25. 6. 2022)

iz Št. Jurija pri Grosupljem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, besede tolažbe, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala ZD 
Grosuplje, dr. Virantu, patronažni sestri ge. Maji Erjavec, socialnim oskrbovankam 
DSO Grosuplje. Hvala tudi pogrebni službi JKP Grosuplje za organizacijo pogreba 
in gospodu župniku Boštjanu Modicu za opravljen cerkveni obred.
Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili k večnemu počitku.
Za vedno boš v naših srcih.                                                                      Žalujoči vsi njegovi
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Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

V 89. letu življenja 
je h Gospodu odšel  
naš ljubljeni
mož, oče, dedi in pradedi

ALOJZIJ 
ŠTRUBELJ
(13. 6. 1934–27. 6. 2022)
z Brinja v Grosupljem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, 
darovane sveče in cvetje, darove za svete maše ter cerkev. 
Hvala gospodu župniku Martinu Golobu za podelitev 
zakramentov pred smrtjo, za doživet obred in pogrebno sveto 
mašo.

Zahvaljujemo se pevcem za ganljivo zapete pesmi, gospodu 
Adamiču za organizacijo pogreba. Dr. Darku Taseskemu in 
ekipi patronažne zdravniške službe ZD Grosuplje iskrena hvala 
za strokovno podporo v času očetove težke bolezni.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti.

Žalujoči vsi njegovi

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 
94. letu starosti sklenila 
naša draga mama, babica, 
prababica, praprababica 
in teta

DARINKA JANEŽIČ
(26. 10. 1928–1. 8. 2022)

iz Grosupljega.

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečene besede sožalja, darovano cvetje, sveče in darove 
za cerkev.

Zahvaljujemo se tudi osebju DSO Grosuplje za oskrbo v 
zadnjih dneh.

Posebna zahvala župniku g. Martinu Golobu za lepo 
opravljen obred. Hvala tudi pogrebni službi in g. Adamiču za 
organizacijo pogreba s petjem in odigrano Tišino.

Hvala vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu in jo 
pospremili na zadnji poti.

Vsi njeni

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

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega 
očija, brata, dedka  in tasta 

FRANCA JAVORNIKA 
(1956 – 2022)

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in z nami delili 

lepe spomine nanj. V teh žalostnih trenutkih nam je to zelo 

veliko pomenilo. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri poslovilnem 

obredu, še posebej članom PGD Žalna. Ohranite ga v lepem 

spominu!

Rudi in Eva z družino ter sestra Blanka z družino 

Hvala ti, mama, za rojstvo - življenje. Hvala za čas, za ljubezen, skrbi.
Odšla si tja, kjer ni trpljenja in bolečine. Čeprav boli, ker te ni,  

hvala za lepe dni. Mama, naj večna ti lučka gori!

ZAHVALA
Poslovila se je naša draga mama, babica, 

prababica, teta in tašča

LEOPOLDINA BLAŽIČ
(23. 7. 1926–20. 8. 2022) iz Luč pri Grosupljem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sosedom za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, 

svete maše in darove za cerkev.
Zahvaljujemo se DSO Grosuplje za vso skrb, nego in sočutje, kar so ji nudili v času 
bivanja v njem.
Hvala g. župniku Andreju Šinku za lepo opravljen poslovilni obred in pogrebno 
mašo, pevski skupini Samorastniki za sodelovanje in ganljivo odpete pesmi ter 
pogrebni službi JKP Grosuplje.
Najlepša hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v 
lepem spominu.            Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA
Zapustil nas je brat in stric

SLAVKO PEČJAK
(25. 2. 1957–22. 6. 2022)

z Male Ilove Gore.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom Male in Velike Ilove Gore, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše.
Iskrena hvala župniku gospodu Francu Škulju za pogrebno mašo in pogrebni obred. 
Hvala pogrebni službi Roberta Novaka iz Žužemberka za organizacijo pogreba.

Žalujoči: brat Milan, nečaka Aleš in Janez z družinama
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Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi 
mož, oče, ded, brat, stric 
in svak

JANEZ KOPRIVEC
(30. 1. 1937–20. 6. 2022) z Gatine.

Ob boleči izgubi dragega moža in očeta se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za ustna in pisno izrečena sožalja, podarjeno cvetje 
in sveče ter darove za cerkev in svete maše.
Hvala gospodu župniku Martinu Golobu za darovano sveto 
mašo in lep pogrebni obred, Društvu ZŠAM Grosuplje, 
vsem gasilcem iz prostovoljnih gasilskih društev in vsem 
praporščakom. Hvala pevcem za občuteno zapete pesmi 
in trobentaču za odigrano Tišino. Zahvala gospodu Tonetu 
Adamiču za vso pomoč in organizacijo pogreba. Hvala 
zdravnikom in zdravstvenemu osebju iz ZD Grosuplje za 
večletno zdravljenje.
Hvala vsem, ki ste ga z nami pospremili v njegov zadnji dom 
in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti. 
Sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te več ni. 

ZAHVALA
Od nas se je tiho poslovila 
draga žena, mama, babica 
in prababica 

MAGDA STRUNA 
(20. 2. 1933–22. 7. 2022). 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom Sel pri 
Šmarju, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, 
darovano cvetje, sveče in svete maše. 

Zahvala tudi dr. Vogi, Barbari Šavli in Mateji Centa iz 
Zdravstvenega doma Grosuplje ter gospodu župniku Bojanu 
Korošaku, gospodu Adamiču in njegovim sodelavcem. 

Hvala vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu in jo 
pospremili na zadnji poti. 

Vsi njeni 

Bistri potok, hitri veter, bele 
zvezde vrh gora,
gredo z mano tja do konca tega 
širnega sveta.

(K. Kovič)

ZAHVALA
Poslovila se je 
naša draga

MARIJA ŠKRJANC,  
rojena Tomat,

(23. 9. 1936–30. 7. 2022) iz Grosupljega.

Vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem se 
hvaležno in iskreno zahvaljujemo za vsa pisno in ustno 
izrečena sožalja in besede tolažbe. Hvala za darovano cvetje, 
sveče in vse druge pozornosti, ki smo jih bili deležni. 
Iskrena hvala skupini Lotos in Damijani Vidic za skrbno 
izbrane besede, hvala Roku Godcu za zaigrano Tišino. Zahvala 
tudi župniku Martinu Golobu za opravljen obred slovesa in 
pokopa, g. Adamiču za organizacijo pogreba ter pevcem za 
zapete pesmi. 
Pogrešali bomo njen optimizem, srčnost in voljo do življenja.
Skupaj jo ohranimo v lepem spominu.

Brat Vili, hčerka Barbara in sin Robert z družinama

Še zmeraj stojita na robu.
Včasih je med njima  
milina neba.
V enaki razdalji razdalja,
v enaki bližini bližina.

Dane Zajc

MARIJA ZAJEC
(4. april 1934–30. junij 2022)

Hvala sorodnikom, sosedom, sodelavcem in znancem, ki ste 
jo pospremili na zadnjo pot, darovali cvetje in sveče. Hvala za 
izrečena sožalja ter da jo nosite v spominu. Hvala g. župniku 
Martinu Golobu za pogrebno mašo in obred. Hvala JKP 
Grosuplje za organizacijo pogreba, trobentaču in pevcem. 
Hvala DSO Grosuplje za skrb in nego.

Marija, dobrota tvojih rok ne mine, čas ohranja nam spomine.

 mož Ludvik
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Veljavnost od  1. 9. do 10. 10. 2022www.lekarnaljubljana.si

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL VIVA (v okviru razpoložljivega asortimana) in 
v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer 
veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 1. 9. do 10. 10. 2022 oz. do prodaje zalog.

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite 080 71 17!
na brezplačno telefonsko številko 

izbrano iz kataloga ugodnosti

 Vzemite si 
čas za svoje 

zdravje!

OMEGA 3 1000 MG
Prehransko dopolnilo z omega 3 
maščobnimi kislinami. DHK ima 
vlogo pri delovanju možganov, 
60 mehkih kapsul.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

THERMO THERAPY
Na voljo 2 grelni blazinici s trakom za vrat ter  
4 grelne blazinice s trakom in večfunkcijski obliži 
za hrbet (2 obliža).
Medicinski pripomoček

VLAŽILNA KREMA ZA OBČUTLJIVO KOŽO
Zagotavlja zaščito kože, visok odstotek vode, jojoba 
olja, vitamina B5 in E pa kožo pomirjajo, 50 ml.

MATIČNI MLEČEK
Z medom, svežim matičnim mlečkom, pantotensko 
kislino in vitaminom B6. Primerno tudi za otroke od  
6. leta dalje, 10 plastenk po 15 ml.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 6,04 €

cena s Kartico zvestobe

4,83 € 1
POPUST: 
20 %

redna cena: 13,93 €

cena s Kartico zvestobe

11,14 € 3
POPUST: 
20 %

redna cena: 13,40 €

cena s Kartico zvestobe

10,72 €
3

POPUST: 
20 %

30%  
popust

ugodnost za imetnike Karti
ce

 zv
es

to
be redna cena: 6,22 €

cena s Kartico zvestobe

5,29 € 2
POPUST: 
15 %

AQUA MARIS STRONG
Pršilo za nos s prečiščeno hipertonič-
no morsko vodo, ki pomaga odmašiti 
nos pri prehladih, alergijah in gripi.
Brez konzervansov, 30 ml.
Medicinski pripomoček

MALČEK ŠAMPON  
PROTI UŠEM
Primeren za uporabo 
pri odraslih in otrocih, 
starejših od 3 let, 200 ml.
Medicinski pripomoček

redna cena: 14,26 €

cena s Kartico zvestobe

11,41 €
3

POPUST: 
20 %

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:
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Andreja Hribar Hostnik, dr. dent. med.
Zobozdravstvena ordinacija

Pod hribom cesta II 24a, 1290 Grosuplje
telefon: 041 780 741

• splošno zobozdravstvo
• fiksna in snemna protetika
• endodontska zdravljenja
• laser terapija, laserski žarek

namesto svedra in skalpela
• zdravljenje parodontopatij
• čiščenje zbnega kamna in oblog

Avtohiša Zalar  dd..oo..oo..

MMaallee  LLaaššččee  110055,,    11331155  VVeelliikkee  LLaaššččee,,    003311  333311  992200,,    0011  77888811  999999,,      pprrooddaajjaa@@aavvttoohhiissaa--zzaallaarr..ssii,,    wwwwww..aavvttoohhiissaazzaallaarr..ssii,,      FFBB,,    IInnssttaaggrraamm,,      TTwwiitttteerr
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DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

Petek, 9. 9. ob 17. uri
Malo mešano slovensko (bralni študijski 
krožek) - pogovor o knjigi Lane Bastašić  
Ujeti zajca

Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sobota, 10. 9., 24. 9., 1. 10., 
15. 10., 29. 10., 12. 11. in 
26. 11. od 10. do 13. ure

Minibus veselja v Grosupljem
Šolsko igrišče pred OŠ Brinje 
Grosuplje

Občina Grosuplje (v okviru 
projekta URBACT Playful 
Paradigm)

Petek, 16. 9.  
od 19. ure dalje

FESTIVAL GROSUPLJE V JESENI: koncert pod 
zvezdami: Pihalni orkester Glasbene šole 
Grosuplje in Big Band Grosuplje z gostjo  
Nino Strnad ter kino na prostem s hitom 
poletja Top Gun 2: Maverick

Taborska cesta
Turizem Grosuplje,  
Občina Grosuplje

Sobota, 17. 9.  
od 9. ure dalje

FESTIVAL GROSUPLJE V JESENI: osrednji 
dogodek - utrip mesta na ulicah z živahnim 
programom na glavnem odru, cirkuško 
animacijo na ulicah ter kulinarično ponudbo, 
otvoritev TEDNA MOBILNOSTI in predstavitev 
GROSUPELJSKEGA ZAPELJIVCA, koncert 
akademske skupine glasbenikov Mellow 
Tonics iz Irske v Županovi jami v sklopu 
podaljšanja Mednarodnega leta Krasa, 
spektakularna cirkuška predstava - CIRKUS 
KOLIBRIS in OGNJENI SPEKTAKEL s skupino 
Čupakabra, stand up nastop VIDA VALIČA 
ter koncertno dogajanje (glasbeni nastop 
Beatbox, Art Voicess, Kingstoni)

Taborska cesta,  
Kolodvorska ulica

Turizem Grosuplje,  
Občina Grosuplje,  
OOZ Grosuplje

Nedelja, 18. 9.  
od 13. ure dalje

FESTIVAL GROSUPLJE V JESENI: Dan Tabora 
nad Cerovim - srednjeveško dogajanje 
s stojnicami na Taboru nad Cerovim, 
srednjeveške igre, vodeni ogledi Županove 
jame

Tabor nad Cerovim
Turizem Grosuplje,  
TD Tabor - Št. Jurij

Torek, 20. 9. ob 10. uri Postopek zaposlitve
Preko spletne platforme 
ZOOM

OOZ Grosuplje (več infomacij: 
https://www.ooz-grosuplje.si)

Četrtek, 22. 9.  
ob 19.30. uri Špasteater: ŽENSKA, ljubezni, izgube, obleke Kulturni dom Grosuplje Špasteater, ZKD Grosuplje

Torek, 27. 9. ob 9. uri Varstvo pri delu ter varstvo pred požarom Dom obrtnikov Grosuplje
OOZ Grosuplje (več infomacij: 
https://www.ooz-grosuplje.si)

Sreda, 28. 9. ob 19. uri Rado Wechtersbach: 6pa20: zgodba neke 
ljubezni - predstavitev knjige

Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Od ponedeljka, 3. 10. do 
petka, 7. 10. ob 16. uri Izdelovanje prostorskih risb (3D) Dom obrtnikov Grosuplje

OOZ Grosuplje (več infomacij: 
https://www.ooz-grosuplje.si)

Torek, 4. 10.  
od 7. do 13. ure KRVODAJALSKA AKCIJA Družbeni dom Grosuplje Rdeči križ Grosuplje

Torek, 4. 10. Začetek programa ABC podjetništva
Preko spletne platforme 
ZOOM, SPOT

OOZ Grosuplje (več infomacij: 
https://www.ooz-grosuplje.si)

Torek, 6. 10., 13. 10. in 20. 
10. ob 17. uri Pravljična ura za otroke od 4. do 9. leta Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 12. 10. , ob 9. uri Srečanje podjetnic Dom obrtnikov Grosuplje
OOZ Grosuplje (več infomacij: 
https://www.ooz-grosuplje.si)

Torek, 18. 10. ob 19.30. uri Vid Valič: STRAST, DOJENČEK IN 
ROMPOMPOM, avtorska komedija

Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje

Vsak četrtek  
od 16.15 do 17.45 ure

Brezplačni tečaj hrvaščine za otroke in 
mladino, pričetek 22. 9. 2022

Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Vsako sredo ob 16. uri Igralni popoldnevi za otroke v Galeriji 
Mestne knjižnice Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje


