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

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

GOZDARSKA OPREMA

RASTLINA MESECA NOVEMBRA - TRDOLESKA
*Akcija traja do 30. 11. 2022

VSE ZA ČAROBEN ADVENT

RAMDA KVALITETA
*Akcija traja do 30. 11. 2022

eurogarden.eu

-15%*

ČAS
PRAZNIČNIH

OBDAROVANJ

-20%*

V harmoniji z naravo

Vrtni center

OD 14. DO 27. NOVEMBRA 2022
ČRNI PETEK*

15%
POPUSTA NA VSE

KODA: BLACK15

*Akcija ČRNI PETEK velja v vrtnih centrih Eurogarden in na spletu. Popusti se ne seštevajo.

Veljavnost od 13. 10. do 28. 11. 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 13. 10. do 28. 11. 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

Ostanite 
aktivni tudi 
v jesenskih 

dneh!

CELOVIT
Vsebuje vitamine, minerale in koencim Q10 
v obliki praška za pripravo napitka, okus 
pomaranče in limete, 20 vrečk.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

OIL OF THE KING - KRALJEVO OLJE
100% čista in naravna eterična olja njivske 
mete, mire, čajevca, bosvelije in rdečega 
bora. Na voljo balzamične kapljice,  
10 ml in balzamični gel, 50 ml.

redna cena: 14,90 €

cena s Kartico zvestobe

11,92 €
3

POPUST: 
20 %

20%  
popust

ugodnost za imetnike Karti
ce

 zv
es

to
be

MAZILO ZA NOS
Mazilo za nos s pantenolom 
za nego in vlaženje, 10 g.

redna cena: 3,36 €

cena s Kartico zvestobe

2,69 € 1
POPUST: 
20 %

ALOE VERA X2,  
ALOE KREMA ZA ROKE
Hhrani in neguje suho kožo, 
50 ml.

MALČEK NEGOVALNA KREMA
Negovalna krema z mandljevim oljem in izvlečkom prave 
kamilice je namenjena vsakodnevni negi občutljive otroške 
kože, ki jo neguje in varuje pred vplivi okolja, 50 ml.

VITAMIN C 180 MG
Prehransko dopolnilo z vitami-
nom C v obliki šumečih tablet z 
okusom limone, s sladkorjem 
in sladili, 20 šumečih tablet.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 5,20 €

cena s Kartico zvestobe

4,16 € 1
POPUST: 
20 %

redna cena: 2,48 €

cena s Kartico zvestobe

1,98 €
1

POPUST: 
20 %

redna cena: 2,97 €

cena s Kartico zvestobe

2,38 €
1

POPUST: 
20 %
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AAnnddrreejjaa  HHrriibbaarr  HHoossttnniikk, dr. dent. med.

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

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

namesto svedra in skalpela
• zdravljenje paradontopatij in 
odstranjevanje zobnega kamna

1€4 zimske 
gume *

Izberi najboljše!

Avtohiša Zalar dd..oo..oo..

IONIQ 5 svetovni avto leta
i20 zmagovalec velikega primerjalnega testa
SUV modeli najvišje ravni kakovosti po mnenju Slovencev

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 7,816 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 177,68 g/km. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji 
garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si. Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja 
raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/SLOVENIA-653YP18. Najboljši mali avto v velikem primerjalnem testu Prima. Rezultati Prima testa: https://www.hyundai.si
/novice/255/najboljsi_mali_avto_po_izboru_slovenskih_novinarjev/. IONIQ 5 je osvojil nagrado svetovni avto leta, nagrado za najboljšo obliko leta in nagrado svetovni električni avto leta. Vir: 
https://www.avto-fokus.si/Novice/Svetovni_avto_leta_2022_Najboljsi_na_svetu_je_/. IONIQ 5 je na izboru Poslovni avto leta prejel naziv električni avto leta 2022. Vir: https://www.hyundai.si/
novice/263/ioniq_5_elektricni_avto_leta_2022/. *ob nakupu avtomobila dobite 4 zimske gume za samo 1 evro, gum ni mogoče zamenjati za denar oz. za dodaten popust.

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



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, cenjeni bralec Grosupeljskih odmevov! 

Lepo pozdravljena v naj volilnem mesecu v zadnjih dese-
tletjih, saj naj bi volišča v novembru obiskali kar trikrat. V 
času, ko bo glasilo izšlo, bo že znan rezultat drugega kroga 
predsedniških volitev, glasilo pa bo izšlo pred občinskimi 
volitvami, kjer bomo volili župana, občinske svetnike ter 
svetnike v krajevnih skupnostih. Teden dni po občinskih 
volitvah pa nas čakajo še trije referendumi. Menim, da 
je naša dolžnost, da se udeležimo vsakih volitev in referenduma, saj le tako lahko 
izražamo naše pravice do izbire pravih kandidatov ter odločamo o pomembnih vpra-
šanjih, ki vplivajo na našo prihodnost.
V glasilu smo dolžni objaviti volilno prilogo, kjer posamezne stranke oglašujejo svoje 
kandidate. Vsi oglasi so plačljivi po ceniku, sprejetem na občinskem svetu.
Od izida prejšnje številke glasila se je v občini kar veliko dogajalo, vsekakor pa je bil 
najodmevnejši dogodek odkritje obeležja našemu zaslužnemu olimpioniku Mirosla-
vu Cerarju pred Osnovno šolo Brinje. Dogodka so se poleg župana dr. Petra Verliča 
udeležili pomembni gostje iz Olimpijskega komiteja Slovenije, Evrope, veleposlanik 
Japonske,  drugi visoki gostje ter predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 
Na izredno lepi prireditvi smo slišali veliko pozdravnih govorov ter ponovno obudili 
zavedanje, kako pomembni so bili dosežki našega občana Miroslava Cerarja za ugled 
naše države. Miroslav je prav na dan odkritja obeležja praznoval svoj 83. rojstni dan.
Stalna rubrika Iz občinske hiše je kot vedno pestra, saj se v občini veliko dogaja, pod-
pisane so pogodbe za nadaljnja dela na infrastrukturi, pestro je tudi sodelovanje tako 
med občinami kot tudi na mednarodnem področju.
Od kulturnih dogodkov naj omenim revijo pevskih zborov, tokrat je sodelovalo 15 
zborov, sedem se jih je predstavilo v Grosupljem in osem v Šentvidu pri Stični.
Želim vam vse dobro, v glavnem zdravja in preudarne odločitve.

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 5. decembra, na e – naslov:

grosupeljski.odmevi@gmail.com
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Spoštovani!

Jesensko obarvano listje nas opominja, da se 
leto bliža h koncu. Včasih smo bili navajeni 
na pokopališče oditi v bolj toplih oblačilih, 
letos nam je bilo to prihranjeno. Kot da bi 
narava želela pomagati in nam odvrniti nekaj 
skrbi za zimo, ki je pred vrati. 

Jesenski čas je poleg čudovitih barv listja, 
ki jih sonce skozi jutranjo meglico še prav 
posebej lepo obarva, tudi čas za razmislek 
o našem hitenju. Narava nam je letne čase 
podarila tudi v opomin, da se jim prilagodimo. Če kdaj, je sedaj čas, da se umirimo tudi pri sebi. 
Narava odhaja k počitku, morda je čas, da si od brnenja in lovljenja tega, česar nismo storili v vsem 
letu do sedaj, priznamo, da si je treba vzet’ čas. 

Lepo pravi pesem “Za prijatelje si je treba čas vzet”. November, ki nas s svojim začetkom opozarja na 
našo minljivost in kdo ve, morda tudi na večnost onkraj obzorja, je najlepši čas, da se posvetimo sebi, 
svojim najbližjim, najdražjim in prijateljem. Prisluhnimo si v svoji različnosti in poiščimo tisto dobro, 
kar je v vsakem izmed nas. 

Božič in novo leto, ki prideta kmalu, bosta zato lepša, toplejša in svetlejša!

Vse dobro Vam želim!

Vaš  župan  
dr. Peter Verlič

Nagovor župana
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Slavnostno odkritje spominskega obeležja olimpioniku 
Miroslavu Cerarju

V petek, 28. oktobra 2022, smo v 
Grosupljem, na ploščadi pred Špor-
tno dvorano Brinje, slavnostno odkrili 
spominsko obeležje olimpioniku Mi-
roslavu Cerarju. Da je bil dogodek za 
slavljenca še lepši in še bolj poseben, 
še bolj nepozaben, smo mu to presene-
čenje pripravili prav na njegov rojstni 
dan. Dogodek pa bo nepozaben tudi 
za vse nas. Miroslav Cerar, naš občan, 
naš prijatelj, na katerega smo ponosni, 
bo tako za vedno ne le v naših srcih, 
ampak v navdih in spodbudo vsem 
nam tudi pred našo hišo športa.

Slovesnega dogodka so se udeležili: 
predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor, predsednik Olimpijskega komi-

teja Slovenije Bogdan Gabrovec, pred-
sednik Evropskih olimpijskih komitejev 
Spyros Capralos, predsednik Gimnastič-
ne zveze Slovenije mag. Damjan Kralj, 
župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič s 
soprogo Barbaro, župani naših sosednjih 
občin, naši občinski svetnice in svetniki, 
predsednik Zveze športnih organizacij 
Grosuplje Grega Rozina, vodja strokov-
ne službe pri Zvezi športnih organizacij 
Grosuplje Jernej Rojc, naši športnice in 
športniki in drugi gostje. Seveda pa slo-
vesnega dogodka ne bi bilo brez našega 
slavljenca, olimpionika, legende Mirosla-
va Cerarja.

Župan dr. Peter Verlič nam je pove-
dal, da se Miroslav Cerar prav v tej špor-

tni dvorani vsako leto rad udeleži tudi 
podelitve priznanj našim športnicam in 
športnikom. In ko gleda mlade, nadobu-
dne športnike, kako prejemajo prizna-
nja, in ko jim čestita, se mu vedno tudi 
malo rosijo oči. Zato ve, da je vesel tudi, 
ko vidi, da po vsej naši občini, po naših 
krajevnih skupnostih, rastejo nova špor-
tna igrišča. Novo igrišče imamo v Veliki 
Račni, pa na Spodnji Slivnici. Prav zdaj 
gradimo igrišče v Veliki Stari vasi, zgradi-
li ga bomo tudi na Veliki Ilovi Gori. Pred 
dvema letoma smo slovesno odprli novo 
športno dvorano, lepo, moderno, s tremi 
vadbenimi površinami pri osnovni šoli 
Louisa Adamiča. Za še več športa in re-
kreacije v naši občini urejamo Koščakov 
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hrib, Grosupeljčanke in Grosupeljčani pa 
bomo tako dobili svoj Rožnik. Dobili pa 
bomo tudi še en športni park v Brezju.

Pa da ne bo samo infrastruktura, če-
prav vemo, da brez nje ne gre. Občinski 
svet je na zadnji seji z rebalansom pro-
računa zvišal sredstva za sofinanciranje 
letnega programa športa v naši občini 
za 30 %.

»Dragi Miro, naj bo vse to tudi darilo 
tebi. Naj Občina Grosuplje odraža tebe. In 
naj se olimpijske vrednote, ki ti toliko po-
menijo, in vem, da jih čutiš, širijo. Svet jih 

potrebuje. Da bo naša skupna prihodnost 
lepa,« je še dejal župan. »To potrjujejo ja-
ponske češnje, ki vsako pomlad ob vstopu 
v naše mesto božajo naše duše tudi s svo-
jimi res čudovitimi cvetovi, trdnost temu 
naj daje tudi to obeležje. Nas bodri. Dragi 
Miro, iskrene čestitke ob tvojem prazniku! 
Grosupeljčanke in Grosupeljčani smo po-

nosni, da te imamo. Vse najboljše,« je ob 
tej priložnosti še zaželel slavljencu.

Predsednik Olimpijskega komiteja 
Slovenije Bogdan Gabrovec se je v svo-
jem imenu in v imenu Olimpijskega ko-
miteja Miroslavu Cerarju zahvalil za vse, 
kar je kot neponovljiva osebnost podaril 
slovenskemu športu in slovenskemu na-
rodu. »Naj tvoje spominsko športno obe-
ležje še bolj strne slovenske športne vrste in 
slovenski narod,« je dejal.   

»Ste najstarejši slovenski olimpijski 
zmagovalec in vaši legendarni dosežki 
so poznani ne samo v vaši državi, ampak 
po vsem svetu. V 60. letih so vas klicali 
»bog konja« in vaša izjemna kariera go-
vori sama zase,« so bile besede, ki jih je 
Miroslavu Cerarju namenil predsednik 
Evropskih olimpijskih komitejev Spyros 
Capralos. Z občudovanjem je povzel 
njegove izjemne dosežke, njegovo časti-
tljivo delo tudi po športni karieri in mu 
iskreno čestital.

Izjemne dosežke Miroslava Cerarja, 
svetovnega gimnastičnega velikana, je 
z občudovanjem izpostavil tudi predse-

Župan dr. Peter Verlič

Predsednik Gimnastične zveze Slovenije 
mag. Damjan Kralj

Olimpionik Miroslav Cerar

Predsednik Evropskih olimpijskih 
komitejev Spyros Capralos

Predsednik Olimpijskega komiteja 
Slovenije Bogdan Gabrovec
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dnik Gimnastične zveze Slovenije mag. 
Damjan Kralj, ki se mu je v svojem ime-
nu in v imenu zveze zahvalil: »Tvoje ime je 
sinonim za gimnastiko, za slovenski šport 
in pogosto tudi za našo domovino. Hvala 
ti za tvojo nesebičnost, vseživljenjsko raz-
dajanje za šport in neumorno pomoč pri 
boljšanju položaja športa ter športnikov v 
Sloveniji.«

Slavnostni govornik na prireditvi je bil 
predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor. Olimpioniku Miroslavu Cerarju 
je  ob njegovem osebnem prazniku še 
enkrat iskreno čestital. »Sredi 60. let prej-
šnjega stoletja smo vas spoznali kot izvr-
stnega športnika, danes pa vas poznamo 
kot izjemno osebnost, ki uživa visok ugled 
in spoštovanje tako doma kot v svetu. Po 
osamosvojitvi Slovenije ste pomembno 
zaznamovali slovenski športni prostor, saj 
ste sodelovali pri ustanovitvi Olimpijskega 
komiteja Slovenije in drugih pomembnih 
športnih institucijah, ki spodbujajo in ure-
jajo področje športa na Slovenskem. Po-
sebno pozornost ste posvetili vrednotam 
t. i. fair playa in športa za vse, kar izhaja iz 
vašega značaja,« so bile spoštljive bese-
de, ki mu jih je namenil.

Povedal je, da so bili njegovi nastopi 
dih jemajoči in tehnično brezhibni, ven-
dar pa ga občudovanje množic nikoli ni 
prevzelo. Ostal je spoštljiv in pošten - do 
sebe in do drugih. »Malo, zelo malo je 
takšnih osebnosti, ki bi tako povezovale 
skupnost in jo navdihovale z vrednotami, 
ki nas plemenitijo in v nas spodbujajo vse, 
kar je dobro,« je še dejal.

Svoj govor je sklenil z besedami: »Spo-
štovani gospod Cerar, v imenu države in, 
kolikor mi položaj predsednika republike 
to omogoča, v imenu vseh naših ljudi vam 
izražam hvaležnost za vaše življenjsko 
delo in navdih, ki ga dajete skupnosti. V 
slovenskem narodu imate posebno mesto. 

Z vašimi športnimi dosežki, srčnostjo in 
spoštljivim odnosom do soljudi in naroda 
ste v skupnosti ustvarili močno podobo 
legendarne osebnosti. Zdi se mi, da je to 
veličina junakinj in junakov, ki postanejo 
legende in navdihujejo v večnosti. Hvala 
vam, olimpionik Cerar.«

»To spominsko obeležje vidim v luči 
zlitja: moči, spretnosti, osredotočenosti, 
miselnega sledenja točnosti, upornosti, 
ravnotežja ter lepote telesa in duha - vse to 
združeno v gibalno celoto,« pa nam je ob 
odkritju svojega spominskega obeležja 
zaupal olimpionik Miroslav Cerar.  

»To obeležje vidim tudi kot poklon te-
lovadbi - gimnastiki (njeni vsestranosti), 
številnim generacijam in del izmed teh je 
naša moška vrsta iz svetovnega prvenstva 
leta 1970 v Ljubljani: Janez Brodnik, Miloš 
Vratič, dr. Milenko Kersnič, Avgust Kiselj, 
Drago Šoštarič, Tine Šrot (rezerva), trenerji: 
Janez Šlibar, pokojni Semjon Karagezian 
iz Erevana in Jože Senica, medtem ko sta 
v ženski ekipi tekmovali Marlenka Kovač in 

Vida Perišič,« je še dejal.
Zahvalil se je predsedniku Olimpijske-

ga komiteja Slovenije Bogdanu Gabrov-
cu kot miselnemu iniciatorju, županu dr. 
Petru Verliču in njegovim sodelavcem 
za podporo, ustvarjalcema, kiparju dr. 
Marjanu Drevu in sodelavki Vlasti Zor-
ko, posebno zahvalo je izrekel tudi svoji 
pokojni ženi Zdenki, ki mu je bila ves čas 
v pomoč in oporo, tudi pri vzgoji njunih 
otrok - Alenke, Vesne in dr. Mira.

Miroslav Cerar je slovenski telovadec, 
ki je svojo več kot uspešno mednarodno 
športno pot začel na svetovnem prven-
stvu v Moskvi leta 1958, ko je še dokaj 
neizkušen osvojil bronasto kolajno na 
konju z ročaji. Že na naslednjem sve-
tovnem prvenstvu v Pragi (1962) je bila 
kolajna okrog njegovega vratu zlatega 
leska. Prav tako je zlato in bron osvojil 
na olimpijskih igrah dve leti kasneje, leta 
1964, v Tokiu. Zlato kolajno si je pribo-
ril na paradnem orodju - konju z ročaji, 
bron pa na drogu. Svoj sloves »neprema-

Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
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gljivega konjenika« je še enkrat potrdil 
na naslednjih olimpijskih igrah v Ciuda-
du de Mexicu leta 1968.

Niz uspehov je požel tudi na evrop-
skih prvenstvih, ki so jih prirejali v dvo-
letnem ciklu. V letih od 1961 do 1969 
je osvojil kar 21 kolajn, kar je še zmeraj 
presežek v slovenskem športu, pa tudi 
v evropskem merilu. Evropski prvak je 
postal prav na vseh orodjih in dvakrat v 
mnogoboju, poleg tega je številne uspe-
he dosegel tudi na drugih (mednaro-
dnih) tekmovanjih. 

Skupaj z Leonom Štukljem je bil Miro-
slav Cerar leta 1991 eden izmed indivi-
dualnih (so)ustanoviteljev Olimpijskega 
komiteja Slovenije. V prvem mandatu je 
bil njegov podpredsednik, odtlej pa je 
član izvršnega odbora. Predseduje tudi 
Slovenski olimpijski akademiji in Funda-
ciji Leona Štuklja in Miroslava Cerarja za 
podporo športnikom in drugim nadarje-
nim dijakom ter študentom iz socialno 
šibkih okolij.

Slovesnost so s petjem, glasbo in ple-
som popestrili De Niro As Orchestra, Fol-
klorna skupina KD »Franceta Prešerna« 
Račna in plesna skupina »Tial«. S svojim 
nastopom pa so nas dobesedno osu-
pnili člani Gimnastične skupine Seniorji 
iz Narodnega doma Ljubljana. Prikazali 
so nam, kaj zares pomeni »mens sana 
in corpore sano« oziroma »zdrav duh v 
zdravem telesu«. Prireditev je povezova-
la Mojca Kranjc.

Jana Roštan
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Obisk ukrajinske delegacije iz mesta Chortkiv (Čortkiv) in 
podpis Sporazuma o partnerskem sodelovanju

V ponedeljek, 24. oktobra 2022, je 
našo občino obiskala ukrajinska de-
legacija iz mesta Čortkiv, župan Obči-
ne Grosuplje dr. Peter Verlič in župan 
Občine Čortkiv Volodymyr Shmatko 
(Šmatko) pa sta ob obisku v dvorani 
Mestne knjižnice Grosuplje podpisala 
tudi Sporazum o partnerskem sodelo-
vanju.

Sporazum o partnerskem sodelovanju 
med Občino Grosuplje in Občino Čortkiv 
prinaša medsebojno sodelovanje obeh 
občin in krepitev prijateljskih odnosov 
med občinama.

Občini tako skladno s sporazumom 
vzpostavljata dolgoročno sodelovanje 
pri razvoju gospodarstva, investicijskih 
projektov, kulture, umetnosti, športa, 
izobraževanja, zdravstva in drugih sek-

torjev za spodbujanje blaginje in razvoj 
obeh mest.

V okviru tega bomo v bodoče organi-
zirali izmenjave obiskov mladine, učite-
ljev, podjetnikov, kulturnikov in drugih 
vzajemno zainteresiranih članov družbe, 
spodbujali izmenjave informacij med or-
gani lokalne samouprave na področjih 
sodelovanja, izvajali programe in pro-
jekte sodelovanja, organizirali prireditve 
s področij kulture, športa, izobraževanja 
in podobno.

»Veseli smo sodelovanja z Občino Čort-
kiv, posebej pa se tega sodelovanja vese-
limo potem, ko bo vojna končana,« je ob 
podpisu sporazuma dejal župan dr. Pe-
ter Verlič. »Občini sta si podobni tako po 
gospodarskem razvoju, kot tudi po načinu 
življenja. To bomo nadgradili še s kulturni-
mi izmenjavami, izmenjavami športnikov, 

tudi s sodelovanjem na področju turiz-
ma in gospodarstva.« Našim prijateljem 
v Ukrajini v teh časih, ko tam še vedno 
divja vojna, želimo sporočiti, da nam ni 
vseeno, kaj se dogaja. Da jim bomo po-
skušali pomagati, predvsem na huma-
nitarnem področju, in da upamo, da se 
vojna čim prej konča.

Župan Volodymyr Šmatko se je za-
hvalil Slovenkam in Slovencem, državi 
Sloveniji, ki v teh težkih časih pomaga 
Ukrajini tako na diplomatskem, humani-
tarnem, kot tudi na vojaškem področju. 
Slovenija je sprejela tudi veliko ukrajin-
skih beguncev, za kar so nam zelo hva-
ležni.

V upanju, da se vojna čim prej konča, 
v tem trenutku je namreč zanje najpo-
membneje, da se borijo proti agresorju, 
pa tudi on verjame, da bo to sodelovanje 

V Spominsko knjigo Občine Grosuplje se je vpisal tudi 
predsednik Evropskih olimpijskih komitejev Spyros Capralos

V petek, 28. oktobra 2022, se je v Spo-
minsko knjigo Občine Grosuplje v Me-
stni knjižnici Grosuplje vpisal predsednik 
Evropskih olimpijskih komitejev Spyros 
Capralos, ki  se je ta dan udeležil Slavno-
stnega odkritja spominskega obeležja 
olimpioniku Miroslavu Cerarju.

Predsednika Evropskih olimpijskih 
komitejev Spyrosa Capralosa je pred Me-
stno knjižnico Grosuplje prijazno sprejel 
župan dr. Peter Verlič skupaj s svojo so-
progo Barbaro in v družbi olimpionika 

Miroslava Cerarja ter mu izrekel prijetno 
dobrodošlico v Sloveniji, v občini Gro-
suplje, kjer s ponosom povemo, da je 
naš občan tudi Miro Cerar. Olimpionik, 
legenda, ki je ta dan praznoval svoj 83. 
rojstni dan, je v Grosupljem, na ploščadi 
pred Športno dvorano Brinje dobil tudi 
svoje spominsko obeležje, ki predstavlja 
telovadca olimpionika Miroslava Cerarja 
na konju.   

Župan je predsednika Evropskih olim-
pijskih komitejev Spyrosa Capralosa 

povabil k vpisu v knjigo, v katero se je 
ob obisku naše občine vpisalo že veliko 
osebnosti, svoje mesto v knjigi pa ima 
tudi olimpionik Miroslav Cerar.  

Predsednik Evropskih olimpijskih 
komitejev Spyros Capralos je v spo-
minski knjigi ob svojem podpisu za-
pisal:

»Bil je velik atlet in je velika osebnost v 
športu in v družbi.« 

Jana Roštan
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obrodilo še lepe sadove na kulturnem, 
športnem, turističnem in gospodar-
skem področju. Veseli se sodelovanja pri 
evropskih in drugih skupnih projektih, ki 
bodo pripomogli k boljši kakovosti življe-
nja vseh nas. Posebej pa se veseli prije-
tnih obiskov med vsemi nami.  

Župan Volodymyr Šmatko si je  ogle-
dal Zdravstveni dom Grosuplje, Osnovno 
šolo Louisa Adamiča Grosuplje in Čistilno 
napravo Grosuplje. Gre za večje investi-
cijske projekte v občini kot primer dobre 
prakse. Ukrajinska delegacija si  je ogle-
dala tudi uspešno grosupeljsko podjetje 
Pekarno Grosuplje - Don don, d. o. o.

Nadejamo si torej lepega sodelovanja, 
skupnih projektov, ki bodo obogatili ži-
vljenje v obeh občinah, novega prijatelj-
stva, v danih razmerah pa naj bo podpis 
sporazuma predvsem izraz podpore pre-
bivalkam in prebivalcem Občine Čortkiv 
in ukrajinskemu narodu.

Čortkiv je mesto z 29.000 prebivalci, ki 
leži v pokrajini Galicija, v jugozahodnem 

delu Ukrajine. Ravno letos je mesto obe-
ležilo 500-letnico svojega obstoja. Je 
mesto z bogato zgodovinsko dediščino, 
tudi upravno, industrijsko in kulturno 
središče regije.

V juniju je bilo v agresorskem rake-
tnem napadu poškodovanih več objek-
tov v mestu, več ljudi je bilo tudi ranjenih.

Jana Roštan

V sredini: župan Občine Čortkiv Volodymyr Shmatko (Šmatko) in župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič
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V Spominsko knjigo Občine Grosuplje se je vpisal tudi župan 
ukrajinske Občine Chortkiv (Čortkiv) Volodymyr Shmatko (Šmatko)

V ponedeljek, 24. oktobra 2022, se je 
v Spominsko knjigo Občine Grosuplje v 
Mestni knjižnici Grosuplje vpisal župan 

ukrajinske Občine Čortkiv Volodymyr 
Šmatko.

Ukrajinska delegacija iz mesta Čort-

kiv je ta dan obiskala Občino Grosuplje, 
župan dr. Peter Verlič in župan Občine 
Čortkiv Volodymyr Šmatko pa sta ob 
obisku podpisala tudi Sporazum o par-
tnerskem sodelovanju med občinama.

Po podpisu sporazuma je župan dr. 
Peter Verlič kolega župana Volodymyrja 
Šmatka prijazno povabil tudi k vpisu v 
Spominsko knjigo Občine Grosuplje.

Župan Občine Čortkiv Volodymyr 
Šmatko je v spominski knjigi ob svo-
jem podpisu zapisal:

»Še enkrat se zahvaljujem državi in 
državljanom Slovenije, občanom Grosu-
pljega za pomoč in podporo Ukrajini in 
Ukrajincem v času vojne. Globoko se pri-
klanjamo in vas vse iz srca pozdravljamo. 
Naj vas povabimo, da pridete v goste v 
Čortkiv. Občini in občanom Grosupljega 
želimo uspešnega razvoja, predvsem pa 
miru in vsega dobrega.«

Jana Roštan

Slovesen prevzem velike tribune v Športnem parku Brinje

V soboto, 5. novembra 2022, smo na 
Nogometnem igrišču Brinje Grosuplje 
slovesno odprli novo tribuno. Naše no-
gometašice in nogometaše, cicibane, 
pa mlajše in starejše dečke, kadete, mla-
dince, člane, veterane ter tudi dekleta, 
bomo njihovi zvesti navijači, obiskoval-
ke in obiskovalci tekem tako lahko še 
bolj spodbujali, igra naših nogometašic 
in nogometašev pa bo tako še boljša in 
nogometno vzdušje tisto pravo.

Slovesnega dogodka so se udeležili 
župan dr. Peter Verlič, podžupan Ja-
nez Pintar, občinski svetnice in svetniki, 
predsednik Nogometne zveze Slovenije 
Radenko Mijatović, predsednik Nogo-
metnega kluba Brinje Grosuplje Andraž 
Zrnec, člani upravnega odbora kluba, 
župnik Martin Golob, ljubitelji in ljubite-
ljice nogometa.

Preden pa smo novo tribuno napol-
nili, s katere smo nato glasno spremljali 
že tudi prvo nogometno tekmo, so trak 
pred tribuno prerezali župan dr. Peter 
Verlič, predsednik Nogometne zveze 
Slovenije Radenko Mijatović in predse-
dnik Nogometnega kluba Brinje Grosu-
plje Andraž Zrnec. Novo pridobitev je 
blagoslovil župnik Martin Golob.

»S to novo pridobitvijo naš klub brez 
problema konkurira vsem ostalim klubom 
tako v mladinski, kadetski, kot v članski 
ligi,« je z velikim zadovoljstvom povedal 
predsednik kluba Andraž Zrnec. Zahvalil 
se je Občini Grosuplje, županu dr. Petru 
Verliču, svojim neumornim sodelavcem, 
za katere pravi, da že imajo nove načrte, 
kako še izboljšati športni park, in vsem, 

ki so v vseh teh 4 mesecih kakorkoli po-
magali pri tem projektu, pri prenovi tega 
parka, staršem, trenerjem in vsem osta-
lim. »Hvala in upam, da se v čim večjem 
številu vidimo na vsaki domači tekmi,« je 
še dejal.

Za novo pridobitev je vsem, ki so pri-
pomogli, da je do nje prišlo, čestital tudi 
župnik Martin Golob. Zaupal nam je, 

Trak so prerezali: predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, predsednik 
Nogometnega kluba Brinje Grosuplje Andraž Zrnec in župan dr. Peter Verlič.
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da večkrat vidi, kako je nogometno igri-
šče tudi ob večerih, ko gre na sprehod, 
polno. Opazuje športnike, ki se trudijo, 
ekipno trenirajo za čim boljše rezultate 
in zmage na tekmah. »To me vedno nav-
dahne,« je dejal in še povedal, da bi tako 
kot v ekipnem športu morali ljudje tudi 
nasploh v življenju funkcionirati, sodelo-
vati, delovati kot eno.

»Iskrene čestitke za to pridobitev. Zelo 
smo veseli, da lahko sodelujemo z Nogo-
metnim klubom Brinje Grosuplje. Investi-
cije v športno infrastrukturo so zagotovo 
najboljša investicija v prihodnost,« pa je 
dejal župan dr. Peter Verlič. »Da niso 
naši otroci samo za računalniki, ampak 
tudi zunaj na igriščih, kjer udejanjajo olim-

pijski slogan: zdrav duh v zdravem telesu,« 
je še dodal.  

In pričela se je nogometna tekma 
med domačim Nogometnim klubom 
Brinje Grosuplje in gosti iz Ajdovščine, 
Nogometnim klubom Primorje. Nastopi-

le so tudi navijačice Plesnega kluba Tial. 
Nova tribuna na nogometnem igrišču 

Brinje ima skupno kar 489 sedišč. Po-
godbena vrednost dobave in montaže 
tribun je znašala 99.329,96 evrov z ddv.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Župan dr. Peter Verlič ob njenem jubileju sprejel Jolando 
Ravnikar

V četrtek, 13. oktobra 2022, je župan 
dr. Peter Verlič v prostorih občine sprejel 
v Grosupljem rojeno Jolando Ravnikar.

Poznamo jo kot osebo lepih zgledov, 
dobrih in plemenitih dejanj, ki ima rada 
glasbo in rada prepeva, ki verjame v sanje 
in ljubezen.

Jolanda Ravnikar je nedavno prazno-
vala 70. rojstni dan, ob svojem osebnem 
prazniku pa je priredila tudi glasbeni do-
godek z naslovom Šansoni ljubezni ob 
jubileju mojega življenja, v soboto, 1. 10. 
2022, na gradu Fužine. »Bilo je lepo, pa tudi 
manj lepo. Polno hrepenenja, ljubezni, žalo-
sti in veselja. Dragocenih in neprecenljivih 
dni. Ni bilo vedno lepo in ne zavidljivo, a či-
sto moje …,« se je ob svojem jubileju ozrla 
na svojo prehojeno življenjsko pot. Župan 
se njenega praznovanja ni uspel udeležiti, 
jo pa je zato povabil na kratek obisk ter ji 
tako ob njenem prazniku osebno čestital. 
Zaželel ji je veliko osebne sreče, zdravja, 
zadovoljstva in uresničenih sanj. Naj na 
svoji življenjski poti tudi v prihodnje raz-
veseljuje in daje upanje vsem okrog sebe, 
pa tudi mnogim drugim. Naj še naprej sa-
nja in verjame v ljubezen …

Jolanda Ravnikar je bila predsednica 
Ženske vokalne skupine Brinke in nas je s 
svojimi glasbenimi nastopi razveseljevala 
10 let, ko se je z 10. celovečernim kon-
certom Ženske vokalne skupine Brinke, 
ki je potekal  11. 5. 2019 v avli Osnovne 
šole Louisa Adamiča Grosuplje, od skupi-
ne poslovila. Koncert je vodil Peter Poles, 
udeležili pa so se ga številni prijatelji nji-
hovega petja. Našla se je tudi v slikarstvu 
in 4. 12. 2014 v Mestni knjižnici Grosuplje 
priredila svojo razstavo portretov »Moja 
podoba v ogledalu«. Glavne portretiranke 
so bile njene pevske kolegice Brinke, med 
portretiranci pa je bil tudi župan dr. Peter 
Verlič.

»Grosuplje je moj rodni kraj, v katerega 
me vedno znova vleče srce, čeprav sem že 
več kot 30 let v Ljubljani,« pove.

Sicer pa je Jolanda že petnajst let ne-
pogrešljiva prostovoljka na Onkološkem 
inštitutu v Ljubljani, kot prostovoljka de-
luje tudi v Domu starejših občanov Fužine 
in Centru aktivnosti Fužine. Leta 2016 je 
iz rok predsednika Boruta Pahorja prejela 
tudi priznanje Republike Slovenije za pro-
stovoljstvo.

Obrazložitev se je glasila takole:
»Jolanda Ravnikar prinaša vedrino in 

optimizem vsem ljudem, s katerimi se sreču-

je v Domu starejših Fužine, na Onkološkem 
inštitutu in povsod, kjer dela kot prostovolj-
ka. Njeno izrazno sredstvo je glasba in z ve-
liko energije kot predsednica vodi vokalno 
skupino Brinke, organizira koncerte in dru-
go redno delo.

Ima izredno sposobnost empatije, s pre-
tanjenim občutkom zna poslušati in po-
nuditi pomoč ljudem v stiski, osamljenim, 
bolnim, ostarelim, zato je že od leta 2007 
neprecenljiva prostovoljka na Onkološkem 
inštitutu. Njeno delo obsega informira-
nje pacientov, spremljanje, družabništvo, 
manjše usluge za paciente, predvsem pa 
osebno podporo bolnikom in njihovim 
svojcem v času preiskav, terapij in bivanja 
v bolnišnici. Še posebej dragoceni so njeni 
božični in silvestrski glasbeni obiski pri pa-
cientih. Na Onkološkem inštitutu je bolnike 
prvič s pesmijo obiskala na božični večer 
2015 in ker je bil večer nepozaben, je svoj 
potujoči koncert ponovila na silvestrovo, 
nato pa spet za božič in silvestrovo 2016. 
Druženje s tistimi, ki se soočajo s težko bo-
leznijo in v prazničnih trenutkih ne morejo 
biti s svojimi najbližjimi, ter občutek člove-
ške povezanosti v prostoru, kjer ne bi nihče 
želel preživljati božiča, vse to je tako močna 
izkušnja, da Jolanda pravi, da je v resnici ne 
more ubesediti.

Prostovoljka je tudi v Domu starejših ob-
čanov Fužine in Centru aktivnosti Fužine, 
kjer organizira koncerte drugih glasbenih 
izvajalcev za stanovalce doma in izvaja šte-
vilne glasbene nastope.«

Jolanda je leta 2017 v Festivalni dvora-
ni v Ljubljani organizirala uspešen dobro-

delni koncert za otroke, obolele za rakom, 
pod naslovom Pesem zate. Njenemu po-
vabilu so se odzvali številni znani sloven-
ski glasbeniki. Leto pozneje je sledil drugi 
in nato leta 2019 še tretji.

Ko je Jolanda s srečanja z županom že 
odhajala, pa mu je zaupala, da čez dva 
meseca odhaja v Afriko. Kako pa jo je pot 
zanesla tja in kaj bo počela tam?

»V Gambijo se odpravljam s prijateljica-
mi. Tam bom obiskala šole, vrtce, prepevala 
otrokom ob spremljavi kitare, obiskala nji-
hove cerkve in zapela slovenske pesmi. Ko 
sem bila februarja v Gambiji, smo zapeli v 
cerkvi našo pesem "V dolini tihi" Lojzeta Sla-
ka ter poželi ogromen aplavz in navdušenje 
ljudi. Zagotovo bomo to letos še ponovili,« 
nam je z navdušenjem povedala. Ob tem 
je še dodala, da bo poskušala priti tudi v 
stike z zdravstvenimi delavci in si ogledati 
bolnišnice, domove za ostarele. Prav tako 
pa bo skušala osveščati otroke in njihove 
svojce o odlaganju odpadkov. »O tem so 
zelo slabo osveščeni, smeti je vsepovsod 
polno in to je velik problem prebivalstva,« 
nam je še povedala ter nam obljubila, da 
se nam tudi iz Gambije oz. po vrnitvi do-
mov kaj oglasi.

»Nikoli ni prepozno uresničiti svoje sanje, 
le verjeti moraš vanje,« se glasi njeno geslo, 
ki ga vedno poudarja. »Torej tudi v zrelih le-
tih je lahko življenje lepo, samo brez cilja v 
življenju to ne gre. Jaz imam že nove cilje ...« 
še dodaja. Naj bo to tudi naša zaključna 
misel.

 Jana Roštan
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Podpis pogodbe z izvajalcem za gradbeno-prometno ureditev 
cest na Polici

Podpis pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za 
izgradnjo prvih ureditev v novem Športnem parku Grosuplje

Župan Občine Grosuplje dr. Peter 
Verlič je v sredo, 12. oktobra 2022, z di-
rektorjem podjetja Komunalne gradnje, 
d. o. o., Viktorjem Dolinškom podpisal 
pogodbo za gradbeno-prometno ure-
ditev posameznih odsekov na lokalnih 
cestah v naselju Polica. Podpisu po-
godbe sta prisostvovala tudi podžupan 
Janez Pintar in Tanja Rauh, sodelavka 
za javna naročila na Občini Grosuplje, 
pridružil se jim je tudi predsednik Kra-
jevne skupnosti Polica Mitja Gioahin.

»Začenja se gradnja 400 m pločnika 
od podružnične šole proti podvozu, da bo 
tam varnost večja,« je z zadovoljstvom 
ob podpisu pogodbe dejal župan. Tudi 
sicer  bomo po naši občini še naprej 
gradili pločnike in tako vsa zaledna na-
selja v občini s središčem Grosupljega 
povezali s pločniki. 

Skladno s pogodbo bomo na po-
sameznih odsekih na lokalnih cestah 
Perovo–Mala Stara vas–Polica in Po-
lica–Kožljevec zaradi večje prometne 
varnosti izvedli rekonstrukcijo vozišča 
in uredili cestišče, zgradili enostranski 
pločnik ob cesti, avtobusna postajališča 

ter prehode za pešce. Korigirali bomo 
križišča in cestne priključke, pred in za 
uvozom k Podružnični osnovni šoli Poli-
ca bomo izvedli tudi dve sinusoidni gr-
bini. Na rekonstruiranih delih bomo ob-
novili vertikalno prometno signalizacijo 
in nove talne označbe ter zgradili javno 

razsvetljavo.
Pogodbena vrednost del znaša 

250.026,27 evrov z ddv. Dela bodo pred-
vidoma zaključena v dveh mesecih od 
uvedbe izvajalca v delo.

Jana Roštan

Župan Občine Grosuplje dr. Peter 
Verlič je v četrtek, 27. oktobra 2022, s 
projektantom Brankom Burnačem iz 
podjetja BB, Špela Vrbinc, s. p., podpisal 
pogodbo za izdelavo projektne doku-
mentacije za izgradnjo športnega par-
ka v Grosupljem, ki vključuje izgradnjo 
večnamenskega športnega igrišča za no-
gomet, košarko, futsal, badminton, od-
bojko itn., ter izgradnjo pumptracka oz. 
koloparka ranga svetovne serije, veliko-
sti do 2.300 m2, v sklopu katerega bo tudi 
manjši poligon, ki bo posebej primeren 
za najmlajše ter za treninge in ogrevalne 
vožnje. Projektna dokumentacija bo ure-
dila  tudi dostop in parkirišča.

Pogodbena vrednost izdelave pro-
jektne dokumentacije znaša 47.153,00 
evrov z ddv.

V prihodnje za to območje planiramo 
tudi ureditev balinišča, otroškega igrišča, 
fitnesa na prostem, tekaške krožne trim 

proge ter postavitev namiznega tenisa 
in okrepčevalnice.

Še pred podpisom pogodbe sta si ob-

močje bodočega športnega parka s pro-
jektantom Brankom Burnačem ta dan 
ogledala Miha Simončič, vodja urada 
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za prostor na Občini Grosuplje, in Tanja 
Rauh, sodelavka za javna naročila na Ob-
čini Grosuplje.

Nad tem, kako bo videti nov športni 
park, pa svojega navdušenja niso mogli 
skriti kolesarji, posebej navdušeni nad 
novim pumptrackom. Na obstoječem 
poligonu so nam prikazali tudi nekaj 
svojih trikov.

Športni park Grosuplje bo za podro-
čje športa, rekreacije, zdravega načina 
življenja, pa tudi za družabno življenje v 
naši občini izjemna pridobitev. 

Jana Roštan

6. mednarodni dogodek projekta SOLIDART: "Super-abilities. 
Looking at disabilities from a different point of view."

Občina Grosuplje kot vodilni partner 
skupaj s še 7 projektnimi partnerji, Ayun-
tamiento de Dolores (Španija), Bulgari-
an Youth Association (Bolgarija), Dimos 
Lariseon (Grčija), FAJUB – Federação de 
Associações Juvenis do Distrito de Bra-
ga (Portugalska), Fundacja Autokreacja 
(Poljska), Preili County Council (Latvija) 
in WIPSEE (Francija), sodeluje pri pro-
jektu »SOLIDART: Network for the youth 
debate about the solidarity in crisis ti-
mes, through creativity and art.« Njegov 
glavni namen je ustvariti trajnostno so-
delovanje med projektnimi udeleženci 

na področju solidarnosti v kriznih časih.
Med 3. in 7. oktobrom 2022 je v okviru 

projekta v francoskem mestu Dax pote-
kalo 6. srečanje projektnih partnerjev z 
naslovom ‘’Super-abilities. Looking at 
the disabilities from a different point 
of view’’. Na srečanju smo govorili o ran-
ljivih skupinah ter o različnih pristopih, 
s katerimi lahko pripadnike teh skupin 
čim bolje vključimo v našo družbo. Kot 
predstavnika Občine Grosuplje sva se 
srečanja udeležila Erika Dizdarević in 
Jure Križman iz Mladinskega sveta Gro-
suplje.

V torek, 4. oktobra, smo udeleženci 
v mestu Pontonx-sur-l’Adour obiskali 
podjetje Lacowo, kjer sta nas med dru-
gimi pozdravila župan občine Pontonx-
-sur-l’Adour Dominique Urolategui in 
direktorica organizacije WIPSEE Séveri-
ne Gallais. Sledila je predstavitev podje-
tja Lacowo, ki nudi prostor za študente 
in nadobudne posameznike, ki želijo 
ustvariti lasten projekt, a za to nimajo 
prave opreme. Podjetje jim delavnico z 
različnimi pripomočki, kot so 3D printer-
ji, laserji in šivalni stroji, nudi zastonj. Za 
tem je sledil obisk in predstavitev ostalih 



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  November 2022 17Iz občinske hiše

institucij za pomoč ranljivim skupinam, 
ki jih to mestece ponuja. Mednje spada-
jo solidarna avtomehanična delavnica 
za popravilo avtomobilov ljudi v social-
ni stiski, knjižnica, ki vsebuje gradiva za 
ljudi s posebnimi potrebami v fizični in v 
slušni obliki, ter solidarna trgovina.

Sreda, 5. oktobra, se je pričela v me-
stni hiši z nagovorom župana občine Dax 
Julienom Duboisem. Skupaj z njim smo 
projektni partnerji diskutirali o položa-
ju ranljivih skupin v naših občinah ter o 
spremembah, ki bi bile smiselne na tem 
področju. Kasneje smo obiskali organi-
zacijo Amicale Laïque Dacquoise, kamor 
se lahko zatečejo mladi po pomoč za raz-
rešitev svojih problemov. Poleg tega pa 
nudijo še tečaje francoščine za migrante 
in športne dogodke za starejše. Ločeni v 
dve skupini smo za zaključek dneva obi-
skali eni Alzheimerjevo vas, drugi pa so si 
ogledali prostore skupnosti, ki pomaga 
ljudem s slušnimi težavami.

V sklopu mednarodnih srečanj pro-
jekta SOLIDART, kakršen je bil zadnji v 
Daxu, je nam mladim omogočeno, da 
spregovorimo o pomembnih temati-

kah, ki se dotikajo naših občin in celo-
tne družbe. Zaradi sodelovanja različnih 
evropskih držav lahko tvorimo medna-
rodne odnose in diskusije, ki presegajo 
nam poznano okolje. Vse pridobljeno 
znanje in izkušnje pa lahko uporabimo 

pri nadaljnjih projektih, delu ter poskr-
bimo, da smo tudi sami del sprememb 
na različnih področjih družbe, kot je na 
primer boljša vključitev ljudi iz ranljivih 
skupin. 

 Erika Dizdarević in Jure Križman

Otvoritev razstave pred Domom starejših občanov Grosuplje

V četrtek, 20. oktobra 2022, je v 
sklopu evropskega projekta URBACT 
Playful Paradigm potekala otvoritev 
razstave umetniških izdelkov starejših 
in otrok pred Domom starejših obča-
nov Grosuplje.

Prejšnji mesec smo poročali o Med-
generacijskem likovnem dnevu - ume-
tniškem ustvarjanju, ki ga je organiziral 
Dom starejših občanov Grosuplje. Sta-
novalci doma in devetošolci Osnovne 
šole Brinje so na lesene plošče naslikali 
svoje avtoportrete, ki so bili kasneje več-
krat prelakirani.

Grafični oblikovalec in ilustrator De-
jan Kralj je poskrbel za idejno zasnovo 
celotnega projekta. Zamislil si je, da vsak 
udeleženec naslika svoj avtoportret, ki 
bo kasneje z vsemi drugimi tvoril med-
generacijsko kačo, ki bo ovila in polep-
šala bivšo rdečo cono pred Domom za 
starejše občane.

Tako smo ujeli enega izmed zadnjih 

toplih sončnih dni in ga izkoristili s po-
novnim medgeneracijskem druženjem 
in otvoritvijo razstave avtoportretov.

Delovna terapevtka Jožica Kralj je 
z uvodnim govorom pozdravila in na-
govorila vse udeležene. Živa Vertič, 
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koordinatorka projekta URBACT Playful 
Paradigm, sem izrazila pomembnost 
medgeneracijskega povezovanja in se 
zahvalila vsem udeležencem in orga-
nizatorjem za sodelovanje. Direktorica 
Doma starejših občanov Grosuplje Met-
ka Velepec Šajn je posebej poudarila, 
koliko topline ter vedrine je prinesla 

nova razstava med stanovalce doma.
Otvoritve razstave se je udeležil tudi 

idejni vodja Dejan Kralj, ki je povedal 

nekaj besed o svojem razvoju ideje pro-
jekta.

Pevski zbor zaposlenih Doma starej-
ših občanov Grosuplje je zapel nekaj pe-
smi in s svojim izborom pesmi in odlič-
no izvedbo poskrbel še za bolj prešerno 
vzdušje.

Dom je z domačim jabolčnim sokom 
in jabolčnim zavitkom poskrbel, da ni-
smo bili lačni in žejni.

Razstava slik je trajna razstava in od-
prta za javnost, zato vabljeni k ogledu!

 
Živa Vertič, koordinatorka projekta 

URBACT Playful Paradigm
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ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O SPREMEMBAH ZAKONA O 
DOLGOTRAJNI OSKRBI

27. november 2022

ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA

27. november 2022

ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O SPREMEMBAH ZAKONA O VLADI 
REPUBLIKE SLOVENIJE

27. november 2022

Državni zbor je na seji 18. oktobra 2022 
sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega 
referenduma o Zakonu o spremembah 
Zakona o dolgotrajni oskrbi (OdZDOsk-
-A), Odlok o razpisu zakonodajnega re-
ferenduma o Zakonu o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slo-
venija (OdZRTVS-1B) in Odlok o razpisu 
zakonodajnega referenduma o Zakonu 
o spremembah Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (OdZVRS-J) (vse Uradni list RS 
134/22).

Za dan glasovanja na referendumih je 
določena nedelja, 27. 11. 2022.

1. Volilna pravica 
Zakonodajni referendum ureja Zakon 

o referendumu in o ljudski iniciativi (Ura-
dni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20).

Na zakonodajnih referendumih ima-
jo pravico glasovati državljani Republike 
Slovenije, ki bodo najpozneje 27. 11. 2022 
dopolnili osemnajst let starosti. 

Ne glede na omenjeno, pa nima pravi-
ce glasovati državljan Republike Sloveni-
je, ki je dopolnil osemnajst let starosti, pa 
je sodišče ob njegovi postavitvi pod skrb-
ništvo odločilo, da ni sposoben razumeti 
pomena, namena in učinkov volitev. Ima-
jo pa pravico glasovati osebe, ki jim je bila 
pred 9. avgustom 2006 zaradi duševne 
bolezni, zaostalosti ali prizadetosti s prav-
nomočno sodno odločbo popolnoma od-
vzeta poslovna sposobnost ali podaljšana 
roditeljska pravica staršev ali drugih oseb 
čez njihovo polnoletnost, če sodišče po 
9. avgustu 2006 ni posebej odločilo o od-
vzemu pravice voliti in biti voljen (32. člen 
prehodnih in končnih določb ZVDZ).

2. Način uresničevanja volilne pra-
vice

Na volitvah in referendumih se glasuje:
• na voliščih, ki jih je določila Okrajna 

volilna komisija Grosuplje v Sklepu o 
določitvi volišč in njihovih območij. Vo-
livec uresničuje volilno pravico na voli-
šču, na katerem je vpisan v volilni ime-
nik, v nedeljo, 27. novembra 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, zavo-
du za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v 
socialnovarstvenem zavodu za instituci-
onalno varstvo, invalidi in volivci, ki jim 
je odrejena izolacija zaradi okužbe s ko-
ronavirusom, z ustreznim dokazilom, 
lahko do srede, 16. 11. 2022, sporoči-
jo Okrajni volilni komisiji, da želijo gla-
sovati po pošti. 
Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi 
stalno, če to sporočijo Državni volilni 
komisiji in predložijo odločbo pristoj-
nega organa o priznanju statusa invali-
da. Obvestilo invalida o stalnem glaso-
vanju po pošti velja do preklica.
Za glasovanje na referendumih volivke 
in volivci, ki jim je bila nepredvideno 
odvzeta prostost oz. so nepredvideno 
sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali 
v institucionalno varstvo socialnovar-
stvenega zavoda ali pa so prejeli odloč-
bo o invalidnosti po 16. 11. 2022, lah-
ko glasujejo po pošti, če to sporočijo 
okrajni volilni komisiji, kjer so vpisani v 
volilni imenik, do vključno 21. 11. 2022 
in priložijo ustrezno dokazilo (npr. po-
trdilo ali odločbo). To velja tudi za vo-
livke in volivce, ki so v izolaciji zaradi 
okužbe s koronavirusom.

• Na predčasnem glasovanju na poseb-

nem volišču, ki bo v Družbenem domu 
Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosu-
plje, v torek, 22., v sredo, 23., in v četr-
tek,  24. novembra 2022, med 7. in 19. 
uro, lahko glasujejo volivci, ki so vpisa-
ni 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 27. no-
vembra 2022 lahko glasujejo volivci, 
ki se zaradi bolezni ne morejo osebno 
zglasiti na volišču, na katerem so vpisa-
ni v volilni imenik in bodo najpozneje 
do srede, 23. novembra 2022, to spo-
ročili Okrajni volilni komisiji Grosuplje 
na tel. št. 01 78 10 917 ali 01 78 10 932, 
da želijo glasovati na tak način. Obve-
stilu je potrebno predložiti ustrezno 
zdravniško potrdilo.

• Na volišču, določenem za glasovanje 
volivcev, ki nimajo stalnega prebiva-
lišča na območju okraja (OMNIA) s 
sedežem na Upravni enoti Grosuplje, 
Taborska cesta 1, Grosuplje, na dan 
glasovanja 27. novembra 2022 od 7. do 
19. ure lahko glasujejo volivci, ki bodo 
na dan glasovanja izven okraja svojega 
stalnega prebivališča. Če želi volivec 
glasovati na tak način, mora najpozne-
je do srede, 23. novembra 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 Slove-
niji, morajo to sporočiti Državni volilni 
komisiji najpozneje do srede, 23. no-
vembra 2022.

• Volivci s stalnim naslovom v tujini 
in volivci, ki bodo na dan glasovanja 



20 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  November 2022 Politika

začasno v tujini, lahko najkasneje do 
11. novembra 2022 Državni volilni ko-
misiji sporočijo, da želijo glasovati na 
diplomatsko konzularnem predstav-
ništvu 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 zača-
sno prebivajo, lahko najkasneje do 11. 
novembra 2022 Državni volilni komisi-
ji sporočijo, da želijo glasovati po pošti 
iz tujine. 
Vlogo za glasovanje po pošti, glasova-

nje na domu, izven okraja (OMNIA), voliv-
ci, ki nimajo stalnega prebivališča in s stal-
nim 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 27. novembra 2022. 

3. Volilni organi
Zakonodajne referendume vodijo in 

izvajajo volilni organi, imenovani po Za-
konu o volitvah v državni zbor, in sicer 
Državna volilna komisija, volilne komisije 
volilnih enot in okrajne volilne komisije. 
Glasovanje na voliščih in ugotavljanje iz-
ida glasovanja na voliščih vodijo volilni 
odbori. 

SESTAVA OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE GROSU-
PLJE

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

Republika Slovenija
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA GROSUPLJE

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

Številka:  042-31/2022-8
Datum:    28. 10. 2022

Na podlagi 41. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – 
odl. US in 52/20) in Odloka o razpisu referenduma o Zakonu o vladi (ZVRS-J), Zakonu o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A) in Zakonu o 
Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B) (vse Uradni list RS 134/22), je Okrajna volilna komisija Grosuplje na seji dne 28. oktobra 2022 

sprejela naslednji 

S K L E P
O DOLOČITVI VOLIŠČ IN NJIHOVIH OBMOČIJ 

Za izvedbo treh zakonodajnih referendumov, in sicer o noveli Zakona o vladi (ZVRS-J), noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi 
(ZDOsk-A) in noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B), ki bodo v nedeljo, 27. novembra 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
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4. 403004 OŠ BRINJE Ljubljanska c. 
40a, Grosuplje

Adamičeva c. od št. 16 do 24B (razen 24A) 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

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 22. 11., 23. 11. in 24. 11. 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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Praznovanje zakonskih jubilantov v Žalni

Šestnajstega oktobra smo v Žalni pri 
deseti nedeljski maši praznovali okro-
gle obletnice zakonskih jubilejev. Lepo 
je videti žene in može, poročene pred 
petimi, desetimi, dvajsetimi … tudi pet-
desetimi leti, mnoge prav pred oltarjem 
svetega Lovrenca.

Trinajst parov se je odzvalo vabilu 
našega župnika Andreja Šinka, nekate-
rim je udeležbo žal preprečila bolezen. 
Slavljenci so bili veseli pozornosti v cer-
kvi, označenih klopi prav zanje, srčnega 
nagovora mlade Ule, pozornih besed 
župnika. Mašo so lepšali mladi pevci z in-
štrumenti in izbranimi pesmimi, ki so sla-
vljence in vse prisotne spomnile na veli-
čino ljubezni, ki jo mož in žena izkazujeta 
drug drugemu v dobrem in slabem. Med 
mašo so pari obnovili poročne zaoblju-
be in se Bogu in Mariji zahvalili za svoj 
zakon in svoje družine. Mnogo skupnih 
let prinese mnogo stvari, tudi preizku-
šenj. Mnogokrat so prav one tiste, skozi 
katere ljubezen zori in raste, postaja še 
trdnejša. Ker ''za zdaj pa ostanejo vera, 
upanje, ljubezen, to troje. In največja od 
teh je ljubezen.''(1 Kor 13)

Vsakemu paru je župnik Andrej Šink 
podaril knjižico Boža Rustje Zgodbe za 
skladen zakon in družino z osebnim na-
govorom in posvetilom. 

Pozorni člani župnijskega pastoralne-
ga sveta pa so ob koncu maše voščili še 
enemu jubilantu. Župnik Andrej Šink v 
letošnjem letu tudi praznuje srebrni ju-
bilej – pred petindvajsetimi leti je prišel 
v našo župnijo. Takole so se mu zahvalili 
v imenu župnije Žalna: 

Dovolite, da se Vam v imenu žalske 

župnije zahvalim za duhovno bogatega 
in ustvarjalnega četrt stoletja med nami. 
Veseli smo bili, ko ste leta 1997 prišli med 
nas, danes smo vam in Bogu hvaležni – za 
vzgojo naših najmlajših in mladih v veri 
in ljubezni do Boga in domače cerkve, za 
naklonjenost, pomoč in oporo, ki jo dajete 
vsem, ki potrkamo na vrata žalskega žu-
pnišča. Hvala vam za vse, kar ste v petin-
dvajsetih letih s preudarnostjo v naši fari 
zgradili, obnovili, popravili – vidimo naš 
pastoralni dom, obnovljene cerkve, ure-
jeno okolico. Vidimo pa tudi nasmejane 
ministrante, razposajene šolarje pred ve-
roučno učilnico, mlade na oratoriju, pevce, 
pritrkovalce in bralce, člane župnijskega in 
gospodarskega sveta. Z vašo naklonjeno-
stjo naša župnija diha in duhovno raste. 
Hvaležni smo vam za pozornost najmlaj-

šim ob krstu, obiske bolnih in ostarelih in 
za toplino sočutja ob slovesu naših dragih. 
Za dogodke, ki nas povezujejo, za roma-
nja, kjer se srečamo drug z drugim in s se-
boj, za praznične dni, ki so z vašo modro-
stjo bogati v cerkvi in v naših domovih.

Spoštovani gospod Andrej! Iskrena 
hvala Vam! Naj Vas nebeški Oče in Marija 
spremljata še naprej. Tehle petindvajset let 
je seveda šele prvih petindvajset let v Žalni! 
Ob naslednjem jubileju se pa spet oglasi-
mo!

Članice in člani ŽPS Žalna so za vse 
slavljence pripravili bogato obložene 
mize v Domu svetega Lovrenca, kjer se 
je srečanje nadaljevalo v prijetnem dru-
ženju.

Maja Zajc Kalar, foto: Miha Zajec

Slavljenci pred žalskim pastoralnim domom

Slavljenci pred žalskim pastoralnim domomZahvala gospodu župniku Andreju Šinku
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Turizem Grosuplje in Krajinski park Radensko polje z novimi 
pomembnimi pridobitvami

Prebivalci in obiskovalci Krajinske-
ga parka Radensko polje pomembno 
prispevate k ohranitvi biotske pestrosti 
našega izjemno raznovrstnega in boga-
tega kraškega polja.

V ta namen smo za usmerjen obisk 
krajinskega parka na severnem delu 
Radenskega polja pod gradom Boštanj 
uredili vstopno točko v Krajinski park Ra-
densko polje. Za obiskovalce so urejena 

nova parkirišča ob cesti ter pod gradom. 
Poleg novo urejenih parkirnih mest smo 
postavili tudi javne sanitarije oz. samo-
stojno ekološko sanitarno enoto. Kekec 
je stranišče, ki za svoje delovanje izkori-
šča naravne vire, kot sta sonce in veter 

ter ne potrebuje priklopa na električno 
ali kanalizacijsko omrežje. 

Urejena vstopna točka bo izhodišče 
za učno pot, ki se pripravlja v projektu 
LIFE AMPHICON in bo končana v priho-
dnjem letu. Učna pot bo namenjena izo-

Nov električni kombi za prevoz 
potnikov

Samostojna ekološka WC enota na 
Boštanju ob vhodu v Krajinski park 

Radensko polje

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

 radenskopolje

Ureditev gibanja na Radenskem polju

Oktobra smo na območju Radenske-
ga polja postavili prometno signaliza-
cijo, ki sporoča določene omejitve in 
pravila ravnanja. Table so postavljene na 
sedmih lokacijah, ob vstopnih točkah na 
samo polje. Nahajajo se v vaseh Mala in 
Velika Račna, Zagradec in Veliko Mlače-
vo. Namen postavitve tabel je (pravno) 
prepovedati vožnjo z vozili. Omejitev 
vožnje je zapisana v Uredbi o Krajinskem 
parku Radensko polje iz leta 2011.

Kot upravljalci se zavedamo, da pro-
metne table niso del tradicionalne kraji-
ne, temveč so veljaven signal v cestno-
prometni signalizaciji in ga je kot takega 
potrebno upoštevati. Glavno sporočilo 
tabel je prepoved vožnje za vsa vozila. 
Poudariti pa je potrebno, da navedeno 
ne velja za lastnike zemljišč ter upravljal-
ce območja. V preteklosti so bile namreč 
poljske poti izdelane prav za namen laž-
jega spravila pridelkov. 

Kdo vse pa poleg lastnikov zemljišč še 
lahko dostopa na območje parka z mo-
tornimi vozili? 

Vožnja poleg omenjenih izjem ni 
prepovedana za javno gozdarsko, vo-
dovarstveno, naravovarstveno, ribiško, 
veterinarsko in inšpekcijsko službo ter za 
vsa intervencijska reševalna vozila. Sta-
tus upravljavca pa imajo tudi lovske (LD 
Grosuplje in LD Taborska jama) in ribi-
ške družine (RD Grosuplje), katere preko 
koncesije gospodarijo tudi na območju 
Radenskega polja. 

Kje torej obiskovalci Krajinskega par-
ka Radensko polje lahko parkirajo svoja 
vozila? 

Pri opravljanju naravovarstveno-nad-
zorne službe si pri pregledu parka ne 
želimo naleteti na vozila obiskovalcev, 
parkirana znotraj območja postavljenih 
znakov »prepoved vožnje«. V tem prime-
ru govorimo o kršitvi sprejetih določb 
Odloka o Krajinskem parku Radensko 
polje. Parkirišče za obiskovalce je že ure-
jeno pri Kulturnem domu v Veliki Račni, 
na Boštanju ter pri Centru varstva nara-
ve, Žabji hiši v Mali Račni.

Kaj je potrebno upoštevati ob obisku 
zavarovanega območja?

Obisk narave deluje pozitivno na telo 
in duha ter ga kot takega podpiramo in 
spodbujamo. V območju parka je po-
membna izobraževalna vloga predsta-
vljenih naravnih vrednot. Zavedamo se, 
da je za ohranjenost krajinskega parka 
pomembna tudi odgovorna in trajna 
raba. Zato nas postavljeni znak dodatno 
opominja, da so poti, kolovozi na polju 
primerna površina za sprehod. Območje 
parka je zavarovano območje, zato:

• Svoje štirinožne prijatelje na spreho-
du v parku vodimo na povodcu. Upo-
raba parka kot poligon za brezglavo 
tekanje psa in preganjanje prosto-
živečih živali ni primerno. S tem  po 
nepotrebnem vznemirjamo živalski 
svet. 

• Ob obisku opazujmo krajino in je ne 
obremenjujmo z nepotrebnim hru-
pom.

• Kurjenje ter požiganje vegetacije ni 
dovoljeno.

• Kakršnokoli odlaganje odpadkov je 
strogo prepovedano. 
Slednja določila veljajo za vse skupine 

uporabnikov območja parka.
Pripravil: Klemen Dolšak

Novi opozorilni znak uvaja 
spremenjeno prometno ureditev in pravila 

ravnanja na Radenskem polju.

braževanju obiskovalcev o pomembno-
sti dvoživk in ostalih organizmov, ki so 
prisotni na Radenskem polju.

Da pa bomo pri zasledovanju ciljev 
še uspešnejši, nam bo v pomoč še ena 
nova pridobitev v parku – električni 
kombi za prevoz oseb. Zaradi zmanjše-
vanja motornega prometa in spodbu-
janja uporabe trajnostnih oblik mobil-
nosti na tem območju je Krajinski park 

uspešno pridobil sredstva za investicijo 
in nakup električnega kombija, ki bo za 
prevoz na voljo tudi vam, dragi obisko-
valci. Prevoz se bo izvajal med severno 
vstopno točko v krajinski park na Bošta-
nju, kjer je na novo urejeno parkirišče in 
ekološka WC enota, ter južno vstopno 
točko pri Žabji hiši.

Celotna vrednost nakupa vozila je 
znašala 49.500,11 evrov. Sredstva bo v 

celoti krilo Ministrstvo za okolje in pro-
stor na podlagi Pogodbe o financiranju 
ukrepov za ohranjanje biotske razno-
vrstnosti z namenom prilagajanja na 
podnebne spremembe in trajnostno 
mobilnost. 

Turizem Grosuplje
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Po krajšem premoru so nas člani Turi-
stičnega društva Šmarje - Sap v soboto, 
15. oktobra 2022, povabili na že 13. tra-
dicionalni pohod po Poti kulturne dedi-
ščine v Krajevni skupnosti Šmarje - Sap.

Tokratni pohod smo podnaslovili kot 
Pohod po poti literarne dediščine in v 
teh krajih bi lahko zelo veliko hodili, da 
bi obredli vse tako imenovane postojan-
ke. Zelo bogato dediščino imamo. 

Poiskali smo mesta, ki so jih pisci opi-
sovali v svojih delih in v živo prisluhnili 
pesmim in zgodbam iz tedanjih časov. 

Zbor je bil kot običajno pred Družbe-
nim domom v centru Šmarja, nadaljeva-
li pa smo v Osnovno šolo Šmarje - Sap, 
ki že pet let deluje kot samostojna šola. 
V njej je postavljena stalna razstava pro-
jekta Rastoča knjiga. Z uvodnimi bese-
dami nas je pospremila Katja Bricelj, ki je 
predstavila program pohoda. Naša pripovedovalca ob poti sta bila 

Dejan Vilar ter David Tomažin. Ob poti 
smo se ustavili na dveh mestih, poveza-
nih z literaturo. Prvo je bilo Vir - čudovi-
to opisan v romanu Krivi vir našega roja-

ka pisatelja Ludveta Potokarja. Poslušali 
smo njegov opis in lahko smo primerjali, 
kako ta kot miru izgleda danes.

V nadaljevanju smo se ustavili na do-
mačiji Denisa Petroviča (ranč Petrovič), 

Tako so se maja 2018 v avli Osnovne šole Šmarje – Sap zbrali, da bi slovesno 
ustoličili Rastočo knjigo Šmarje – Sap in se poklonili različnim avtorjem, ki so 
ustvarjali v tem kraju.

Rastoča knjiga je izvirna slovenska zamisel in dejanje, ki ima globoke koreni-
ne in veliko sporočilno vrednost za sedanjost in prihodnost. Poudarja, da hoče-
mo biti narod znanja, kulture in odličnosti. Državni svet Republike Slovenije je 
bil pokrovitelj tega projekta ob prehodu v novo tisočletje, z idejo, da se lokalno 
zbira knjižno gradivo, dokumenti in drugi pisni viri ter se gradi iz preteklosti 
v sedanjost. Knjiga raste kot drevo z vedno več vejami in novimi listi novih in 
novih ustvarjalcev. 

Ob odprtju je bil dogodek  posvečen 80. obletnici smrti pisatelja dr. Ivana 
Laha. Predsednik Turističnega društva Šmarja – Sap Jože Grozde je povedal, da 
je zavezanost k ohranjanju naravne in kulturne dediščine temeljno poslanstvo 
društva. Društvo ima za seboj že veliko uspešno izpeljanih projektov, v kate-
rih so dali velik poudarek prav ohranjanju kulturne dediščine. V Rastoči knjigi 
Šmarje – Sap smo uspeli tesno povezati šolo in lokalno skupnost.  

13. tradicionalni pohod po Poti kulturne dediščine v Krajevni 
skupnosti Šmarje – Sap v organizaciji Turističnega društva 
Šmarje – Sap

“Rastoča knjiga je več kot knjiga, je skri-
nja narodne zaveze, je duh, ki se nad ča-
som dviga, je zvezda stalnica: ljubezen.” 

Tone Pavček
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kjer smo si ogledali pravi mali živalski 
vrt, obenem pa smo se razgledali po 
terenu, kjer je potekala tako imenovana 
bitka pri Šmarju med Francozi in avstrij-
sko cesarsko vojsko. Več o tem nam je 
povedal predsednik turističnega dru-
štva Jože Grozde. Slišali smo tudi dve 
vojaški pesmi iz tistega časa.

Nadaljevali smo do Malega Vrha, 
proti Farovškemu hribu in se ustavili ob 
znameniti točki z informacijsko tablo 
Poti kulturne dediščine in gotovo naj-
lepšim razgledom po celotni šmarski 
dolini proti Grosupljemu. Pot nas je vo-
dila skozi Sap vse do tradicionalne po-
stojanke ob koncu, znamenite gostilne 
in picerije Majolka v centru Šmarja, kjer 
so prijetno utrujenim popotnikom po-
stregli s čudovito malico.

V Šmarju in okolici hodimo po kul-
turni dediščini, dobesedno pod našimi 
nogami je. Se spomnite vojvodinje Mec-
klenburške z Magdalenske gore, ko je 
rekla: »Veste, ljudje nismo od danes, pa 
tudi ne od včeraj. Že v dani preteklosti, 
700, 800 let pred Kristusom pa še prej so 
tod živeli ljudje, ki so imeli svoje navade, 
običaje, svojo kulturo. Zakaj pa mislite, 
da moramo poznati zgodovino? Samo, 
da bi vedeli, kako je bilo včasih? Ne, ne! 
Da bi bolje razumeli nas same in naš 
čas.« Katja Bricelj pa je dodala: »Če veš, 
od kod prihajaš, se lažje odločiš, kam 
greš.«

Vabimo vas, da se nam pridružite na 
naslednjih tradicionalnih pohodih v or-
ganizaciji Turističnega društva Šmarje 
- Sap.

Zanimivosti projekta Rastoča knjiga

Freska Mirka Šubica v varstvu 
Osnovne šole Šmarje - Sap

Leta 1989 so slovesno prevzeli 
fresko akademskega slikarja Mir-
ka Šubica Alegorične teme, ki jo je 
osnovni šoli podaril Ivan Marn. Fre-
ska je bila prej na njegovi hiši, ki je 
bila zaradi gradnje avtoceste poru-
šena.

V Šmarju – Sapu so bili rojeni ali so 
živeli pomembni umetniki ali znanstve-
ni ustvarjalci (izbor iz projekta Rastoča 
knjiga):

Jožef Ambrožič (1737–1787), rojen v 
Šmarju, organist in učitelj, pisec ljudskih 
cerkvenih pa tudi osebnih priložnostnih 
pesmi, vzornik Matevžu Kračmanu. Am-

brožičeva “Božična pesem” (1775) je 
dragocen vir za slovensko koledniško 
dramatiko.

Konrad Črnologar (1860–1904), uči-
telj v Šmarju in konservator, umetnostni 
in splošni zgodovinar. Poleg drugega je 
znanstveno opisal cerkve v Šmarju, na 
Magdalenski gori in Grosupljem, kapeli-
co pri sv. Križu, praproški grad in knjižni-
co gradu Boštanj.

Maks Furijan (1904–1993) je od leta 
1966 živel v Šmarju, gledališki, filmski in 
radijski igralec, sodeloval tudi pri krajev-
nih ljubiteljskih predstavah. Mojstrsko 
je zaigral Hermana v Kreftovih “Celjskih 
grofih”, Molierovega “Tartufa”, župnika 
v Cankarjevih “Hlapcih” in vrsto manjših 
vlog.

Matevž Kračman (1773–1853), rojen 
na Sapu, organist in “šmarski šomašter”, 
pesnik priložnostnih cerkvenih in oseb-
nih pesmi, preprosto robatih po izrazu, 
vendar so bile ljudem všeč in so si jih za-
pomnili. Pesmi se mu ni dalo zapisovati, 
vendar so se ohranile v ljudskem spomi-
nu. Nekatere pesmi je zapisal njegov so-
pevec “selski mežnar”. Omenja ga Fran 
Levstik v svojem eseju “Popotovanje od 
Litije do Čateža” (1858). 

Ivan Lah (1881–1938), srednješolski 
profesor, pisatelj in publicist, otroštvo in 
mladost je preživel v Šmarju, od koder 
je bila njegova mati. V proznih delih je 
opisoval dolenjsko kmečko podeželje. 
Njegov osrednji roman je “Brambov-
ci” (1910–1911), v katerem opisuje tudi 
Šmarje in okolico v času Napoleona. Kot 
publicist je pisal tudi o Matevžu Kračma-
nu.

Metod Mikuž (1909–1982), univerzi-
tetni profesor, zgodovinar, v Šmarju je 
preživel otroštvo. Mikuž je pionir novej-
šega slovenskega zgodovinopisja. Nje-
govi osrednji deli sta “Oris zgodovine 
Slovencev v stari Jugoslaviji” (1965) ter 
“Pregled zgodovine NOB v Sloveniji” v 
petih knjigah. Objavil je tudi več člankov 
o partizanih v grosupeljski občini. 

Stane Mikuž (1913–1985), rojen v 
Šmarju, kjer je preživel tudi del mlado-
sti, univerzitetni profesor, umetnostni 
zgodovinar. Poleg drugega je napisal 
“Umetnostnozgodovinsko topografi-
jo grosupeljske krajine” (1978). V njej 
je znanstveno popisal in umetnostno 
ovrednotil vse ohranjene umetnostne 
spomenike ter navedel o njih izčrpno bi-
bliografijo.

Stanko Svetina (1888–1919), rojen na 
Razdrtem, pisatelj in prevajalec. Opiso-
val je zlasti Dolenjsko in kmečko življe-

nje. Prevajal je iz češčine, ukrajinščine in 
poljščine.

Jože Žitnik (1906–1973), rojen v 
Šmarju, kirurg, pionir slovenske onko-
logije. Napisal je znanstvene članke in 
razprave o raku na koži, črevesju in zlasti 
na dojki.

France Vrbinc (1924–2016), Jakop-
čev France s Sapa, se je rodil v Šmarju 
- Sapu. Njegovo delo je bilo povezano s 
slovenskim jezikom na avstrijskem Ko-
roškem, bil je vodja celovške Mohorjeve 
tiskarne, urednik slovenskega radijskega 
programa ter podpredsednik Krščanske 
kulturne zveze in po upokojitvi pod-
predsednik Slovenskega narodopisne-
ga inštituta Urban Jamnik. Leta 2016 je 
prejel Tišlerjevo nagrado za prizadeva-
nja za lepo slovenščino med koroškimi 
Slovenci onstran meje in za uveljavljanje 
slovenskega knjižnega jezika v javnosti.

Zanimivost ob arheološkem iz-
kopavanju v Šmarju

Arheološka izkopavanja so pote-
kala ob novogradnjah pri gasilskem 
domu in ob gradnji plinovoda lani 
in letos. Odkrit je bil del rimskodob-
nega grobišča z žganimi grobovi. 
Odkrili so 17 grobov z različnimi 
načini pokopa. Največja in najbolje 
grajena kamnita kupolasta grobnica 
iz 2. stoletja, ki je bila namenjena za 
pokop več oseb, bo prezentirana v 
okviru novogradnje.

Arheološke raziskave ob gradnji 
plinovoda so potrdile prisotnost 
arheoloških ostalin iz različnih ob-
dobij. Pomembni so ostanki rim-
skodobnega grobišča, in sicer žarni 
grobovi s pripadajočimi grobnimi 
parcelami (v pločniku in delu ce-
stišča pred Majolko). Izstopajo tudi 
odkrite obrambne strukture proti-
turškega tabora. Odkriti so bili tudi 
materialni ostanki, ki jih lahko opre-
delimo kot dele vojaške noše iz za-
četka 19. stoletja. Najverjetneje gre 
za dele vojaških uniform avstrijskih 
vojakov, ki jih povezujemo z bitko 
pri Šmarju iz leta 1813.

Za Turistično društvo Šmarje - Sap
Marko Fric
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Tabor nad Cerovim je kot eden izmed 
najbolje ohranjenih protiturških taborov 
na Slovenskem tudi eden izmed naj-
pomembnejših kulturno-zgodovinskih 
spomenikov v občini Grosuplje. Zanj že 
desetletje predano skrbi Turistično dru-
štvo Tabor – Št. Jurij, v tem letu pa je 
objekt v upravljanje z namenom razvoja 
turistične točke prevzel Turizem Grosu-
plje. 

Med letoma 1994 in 2006 so na Ta-
boru potekala sanacijska dela in rekon-
strukcija določenih predelov obzidja, ki 

so Tabor ohranila tudi za prihodnje ro-
dove. Obzidje okoli cerkve sv. Nikolaja 
je zaščiteno s streho, ki pa zaradi nepra-
vilne priprave lesene kritine – skodel,  ni 
več dobro služila svojemu namenu. 

V lanskem in letošnjem letu so tako 
potekala dvojna obnovitvena dela. Ju-
nija letos je dotrajano vstopno leseno 
stopnišče s podestom zamenjala nova 
konstrukcija, ki obiskovalcem zagotavlja 
bolj varen vstop za obzidje. 

Konec oktobra je bila končana tudi 
zamenjava dela skodel na strehi. Skodle 
so iz macesnovega lesa, sekanega v zim-
skem času. Postopek izdelave skodel je 

tradicionalen. Ob pravilnem cepljenju 
lesna vlakna niso poškodovana in smo-
la tvori zaščitni sloj, kar podaljša trajnost 
skodel. Skodle tako ob pravilni namesti-
tvi lahko služijo več desetletij. 

Projekt menjave skodel in stopnišča 
je financiralo Ministrstvo za kulturo  ob 
sofinanciranju Občine Grosuplje. Prijavi-
telj na razpis in vodja del je bilo Turistič-
no društvo Tabor – Št. Jurij. 

Turizem Grosuplje

Obnovitvena dela na Taboru nad Cerovim

Pasji iztrebki sodijo v koš

Novo vhodno leseno stopnišče s podestom.Pogled na obnovljeno streho  
(levo 2021 in desno oktober 2022)

Radi imamo svoje ljubljenčke, prav 
tako pa imamo radi naravo in čisto oko-
lje. V Javnem komunalnem podjetju 
Grosuplje smo namestili 22 novih košev 
za smeti za prijazen odnos do odlaga-
nja odpadkov. Koši so namenjeni prav 
za odlaganje pasjih iztrebkov. Če ste v 
dvomih, kako pravilno odložite pasje 
iztrebke ali preprosto želite več informa-
cij, vam bo v pomoč QR koda na košu za 
smeti.

Odgovorni lastniki psov se zavedajo, 
da je za njimi potrebno iztrebke pobira-
ti in jih odvreči v za to namenjene koše. 
Poudarjamo, da pasji iztrebki ne spada-
jo med organske odpadke, ampak med 
mešane komunalne odpadke. Odlaga-
mo jih lahko torej v za to posebej posta-
vljene koše za smeti oziroma med meša-
ne komunalne odpadke. 

Zakaj jih ni dovoljeno odlagati med 

organske oziroma biološke odpadke?
Biološki odpadki so večinoma name-

njeni za pripravo komposta, pasji in ma-
čji iztrebki pa vsebujejo dušik in fosfor. 

Ravno pretiran vnos dušika zmanjšuje 
biotsko raznovrstnost, saj omogoča rast 
le nekaterim rastlinam. Posebej proble-
matično je puščanje iztrebkov na zava-
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rovanih območjih, še posebej v vodovar-
stvenem območju, saj tam lahko pride 
do onesnaženja podzemne vode. 

Vsakič, ko ne poberete za svojim lju-
bljenčkom, tvegate možnost kazni. Vsi 
se moramo zavedati, da kljub temu, da je 
pasji iztrebek del narave, vseeno škoduje 
ranljivim habitatom. Zato je pomembno, 
da ko sprehajate svojega psa, njegove 
iztrebke poberete s PVC vrečko, jo za-
vežete in odvržete v koš za pasje iztreb-
ke ali v zabojnik za mešane komunalne 

odpadke. Še enkrat izpostavljamo, da 
pobrane iztrebke vedno vržemo v za to 
namenjene koše ali med mešane komu-
nalne odpadke, ne glede katere vrečke 
uporabljamo. 

Za občanke in občane smo ob po-
stavitvi novih košev pripravili nagradno 
igro, v kateri bomo podelili privlačne na-
grade. Pravila nagradne igre in vpraša-
nja, na katera morate odgovoriti, če že-
lite sodelovati, so objavljena na spletni 
strani Javnega komunalnega podjetja 

Grosuplje. Na spletni strani je objavljen 
tudi filmček, ki smo ga pripravili ob tej 
priložnosti. 

Hvala, ker pobirate za svojimi pasjimi 
prijatelji in varujete naše okolje!

Maja Perme

Tudi jaz sem občan Grosupljega

Vsakič, ko se rodi otrok, svet zasi-
je v pričakovanjih. Kadar se rodi lučka 
(otrok z motnjo v duševnem razvoju), 
posveti močneje. To so tiste osebe, ki 
nam v življenju pokažejo ogledalo in 
pomagajo odkriti, kaj je v življenju za-
res pomembno. Ob odraščanju otrok se 
starši srečujemo z različnimi bremeni, 
strahovi. Ti so za starše otrok z motnjo 
v razvoju drugačni. Osebe z zmerno in 
težjo motnjo v razvoju namreč pomoč 
potrebujejo vse življenje.

V Sloveniji so z ustavo vsakomur za-
gotovljene enake človekove pravice in 
vsakdo ima pravico do osebnega dosto-
janstva, zagotovljeno nam je varstvo in 
usposabljanje za delo. V OŠ Brinje Gro-
suplje je za osebe z motnjo v duševnem 
razvoju poskrbljeno do 26. leta starosti. 
Kaj pa potem? V šoli sobivajo z običaj-
no populacijo, kar omogoča različne 
oblike povezovanja in sodelovanja. V 
Grosupljem varstveno delovnega cen-

tra oz. dnevnega centra ni. Po sodobnih 
smernicah pa se tudi odrasle osebe z 
motnjo v duševnem razvoju vključujejo 

v lokalno okolje.
V tednu otroka, 6. oktobra, smo se 

zbrali na dogodku »Tudi jaz sem občan 
Grosupljega«. Namen dogodka je bil 
predstaviti možnosti, ki jih imajo odra-
sle osebe z motnjo v duševnem razvoju 
po koncu osnovnošolskega prilagojene-
ga programa vzgoje in izobraževanja. 
Dogodek smo organizirali starši otrok v 
sodelovanju z OŠ Brinje Grosuplje, dru-
štvom Sožitje Grosuplje, Ivančna Gorica 
in Dobrepolje in s pomočjo Občine Gro-
suplje.

Na začetku dogodka so se nam pred-
stavili učenci OŠ Brinje Grosuplje, ki so 
nam s svojo predstavo želeli sporoči-
ti, kaj vse zmorejo. Center za socialno 
delo Grosuplje je predstavil možnosti, 
ki jih imajo osebe z motnjo v duševnem 
razvoju, v nadaljevanju pa smo slišali 
dobre prakse  CUDV Draga Ig (Druga 
violina), VDC Tončke Hočevar Ljubljana 
(Bauhaus, Lars&Sven, Vrtec Pod gradom, 
Cmepius, NK Olimpija …), VDC Saša 
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Plešoči možgani ali ples kot oblika terapije

Velenje in dnevnega centra Verjamem 
vate, Domžale. Poslušali smo ljudi, ki z 
veseljem opravljajo svoje delo. Ki jim 
delo z lučkami ni odveč. Ki iščejo rešitve, 
kako življenje osebam z motnjami v ra-
zvoju narediti bolj polno.

Po predstavitvah so se nam znova 
predstavili učenci OŠ Brinje Grosuplje. V 
nadaljevanju je sledila okrogla miza, ki jo 
je povezovala novinarka Tadeja Anžlo-
var. Na okrogli mizi smo sodelovali pred-
stavniki VDC, dnevnega centra, CSD, OŠ 
Brinje Grosuplje, društva Sožitje, starši in 
župan dr. Peter Verlič. Iskali smo odgovo-
re na vprašanja, kaj se v okolju spremeni 
z VDC, kako se na to odzove okolica, kaj 
je dobro za mlade odrasle, kdaj je čas, 
da končajo šolanje in se vključijo v VDC 
oz. dnevni center. Pogovarjali smo se o 
tem, kaj pomeni imeti otroka s posebni-
mi potrebami, govorili smo o tem, da ni 
malo odraslih, ki po koncu šolanja osta-
nejo doma. Župana smo vprašali, kakšno 
vizijo ima občina glede vključevanja in 
zagotavljanja kvalitete življenja oseb s 
posebnimi potrebami ob zavedanju, da 
te osebe ostajajo doma. Župan nas je 
pozdravil in se zahvalil za organizacijo 
dogodka. Povedal je, da je na dogodku 

slišal dobre možnosti organizacije de-
lovnega varstva (mladih) odraslih in da 
že razmišlja o različnih možnostih, ki bi 
jih lahko uresničili v bližnji prihodnosti. 
Strinjali smo se, da ne potujemo vsak na 
svojem vagonu, ampak na istem vlaku in 
le tako lahko skupaj pridemo do nasle-
dnje postaje.  

Najlepša hvala vsem, ki so pomagali 
organizirati dogodek, pa tudi nastopajo-

čim in govorcem, ki so z nami delili zani-
mive in dragocene izkušnje.

Najbolj pa nam je ostala v spominu 
misel: »Vse se da, če se hoče. Če se ne da, 
pa malo dlje traja.«

 
Andreja Burja Suban, OŠ Brinje Grosuplje

Barbara Dorić, mama 

Ples so že pred več sto leti poznali kot 
obliko zabave in druženja, lahko pa je 
tudi odlična vadba za telo in možgane. 
Naše telo se vse od rojstva pa do pozne 
starosti spreminja, kar se odraža na te-
lesnih in mentalnih sposobnostih. Te v 
mladosti dosežejo vrh, kateremu sledi 
počasen upad vse do pozne starosti. Za 
ohranjanje in izboljšanje zdravja se lah-
ko podamo na plesišče, saj ples pozitiv-
no vpliva na mnogo sistemov v našem 
telesu. Ples kot oblika aerobne vadbe 
blagodejno vpliva na naš srčno-žilni sis-
tem. Aktivno zaposli tudi naše možgane 
s pomnjenjem plesnih korakov in gibal-
nih vzorcev ter s sledenjem ritmu glasbe. 

Raziskave s področja nevrologije ugo-
tavljajo, da je ples učinkovita oblika tera-
pije pri osebah s Parkinsonovo boleznijo 
ter demenco. Pomaga tudi ohranjati ko-
ordinacijo in ravnotežje pri starejših. O 
plesu lahko torej govorimo kot o terapiji, 
ki preko ritmičnega gibanja izboljšuje 
čustveno, kognitivno, telesno in družab-
no življenje. Poleg koristi za naše telo 
ples obenem nudi sprostitev, druženje 
in sklepanje novih poznanstev ter po-

globi zavedanje o svojem telesu. 
Pozitivne učinke povezujemo s spre-

membami v določenih delih možganov. 
Možgani so medmrežje nevronov in so 
osrednji del našega živčevja. Lahko si 
jih predstavljamo kot računalnik, ki nad-
zoruje naše telo. Sestavljeni so iz dveh 
polobel, leva nadzoruje desno stran te-
lesa, desna pa levo stran. Spodaj so mali 
možgani, ki nadzorujejo gibanje, ravno-
težje, mišični tonus in zavedanje o polo-
žaju v prostoru. Zadaj je še možgansko 
deblo z važnimi nalogami vzdrževanja 
zavesti, delovanja srca in dihanja ter 
uravnavanjem spanja.

Možgani imajo vseživljenjsko zmo-
žnost, da na podlagi novih izkušenj pre-
razporejajo živčne poti, kar imenujemo 
nevroplastičnost. Gre torej za sposob-

nost možganov, da se spreminjajo z uče-
njem in izkušnjami v razvoju, odraščanju 
in odrasli dobi, ko shranimo vse nove in-
formacije in spoznanja. Spodbudi pa jo 
tudi poškodba, npr. možganska kap. 

Možgani plastičnost uporabijo kot 
prilagoditveni mehanizem, ki poskuša 
nadomestiti izgubo ali ohraniti preosta-
lo funkcijo ob poškodbi. Program plesne 
vadbe, ki zahteva kognitivno in moto-
rično učenje, se je v raziskavi izkazal za 
uspešnejšega pri spodbujanju nevro-
plastičnosti pri starejših v primerjavi z 
običajno vadbo. Nevroznanstveniki so 
ugotovili, da ples povzroči spremembe 
v predelih, povezanih s spominom, nad-
zorom mišic in komunikacijo med polo-
blama. Pojavlja se vedno več dokazov, ki 
podpirajo uporabo plesa v terapevtske 
namene pri odraslih z različnimi nevrolo-
škimi stanji in kot preprečevanje upada 
sposobnosti. Morda je torej pravi čas, da 
se zavrtite ob vaši najljubši glasbi ter se 
naučite novih plesnih korakov.  

Hana Kralj, dipl. fiziot., ZVC Grosuplje
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VOLILNA PRILOGA
VOLITVE ŽUPANA, ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV SVETOV 

KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE GROSUPLJE 2022

1. NA DAN GLASOVANJA
V nedeljo, 20. novembra 2022, bo glasovanje potekalo na 18-ih voliščih v občini Grosuplje. Volivec lahko glasuje na volišču, 

kjer je vpisan v volilni imenik od 7.00 ure do 19.00 ure.

2. PREDČASNO GLASOVANJE
Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko predčasno glasujejo na volišču za predčasno glasovanje na sedežu Občinske 

volilne komisije – Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje, in sicer v torek, 15. 11. 2022, v sredo, 16. 11. 2022, in v četrtek, 17. 11. 
2022, od 7.00 ure do 19.00 ure.

3. GLASOVANJE PO POŠTI
Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici, v socialno-varstvenem zavodu za institucionalno varstvo ali 

invalidi, ki hkrati obvestilu za glasovanje po pošti predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida, lahko na 
lokalnih volitvah 2022 glasujejo po pošti, če to namero sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Grosuplje na naslov Taborska 
cesta 2, 1290 Grosuplje, najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja oz. najkasneje do srede, 9. 11. 2022.  Volivec mora izpolniti 
tudi obrazec  za glasovanje po pošti  (objavljen na spletni strani Občine Grosuplje), v katerem navede zahtevane podatke ter 
naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo. 

Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 5 dni pred dnem glasovanja in 
da obvestilu oz. izpolnjenem obrazcu za glasovanje po pošti Občinski volilni komisiji o tem predložijo ustrezno dokazilo (izvid 
o pozitivnem testu ali SMS sporočilo). Volivci, ki so v izolaciji, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo Občinski volilni komisiji 
najkasneje 5 dni pred dnem glasovanja oz. vključno do ponedeljka, 14. 11. 2022.

4. GLASOVANJE NA DOMU
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko na lokalnih volitvah 

2022 glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu pod pogojem, da o tem obvestijo Občinsko volilno komisijo najkasneje 
3 dni pred dnem glasovanja oz. najkasneje do srede, 16. 11. 2022, in da obvestilu oz. izpolnjenem obrazcu za glasovanje na 
domu (objavljen na spletni strani Občine Grosuplje) priložijo ustrezno zdravniško potrdilo. Za zdravniško potrdilo se šteje vsaka 
pisna potrditev zdravnika (npr. elektronska pošta ali drug pisni oz. elektronski dokument), iz katere izhaja, da se volivec zaradi 
bolezni ne more zglasiti na volišču. 

Na domu na enak način lahko glasujejo tudi volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo Občinsko volilno 
komisijo najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja oz. najpozneje do srede, 16. 11. 2022, in da obvestilu priložijo ustrezno 
dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Občinska volilna komisija Občine Grosuplje

OBVESTILO O GLASOVANJU NA REDNIH LOKALNIH VOLITVAH 2022
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Ko smo pričeli uresničevati naše načrte za hitrejši razvoj naše lepe 
občine Grosuplje, si nisem predstavljal, da bo danes občina med 
najuspešnejšimi in najbolj razvitimi občinami v Sloveniji. Vse to 
nam je uspelo s trdim in prizadevnim delom, znanjem in 
izkušnjami ter predano ekipo, ki je sledila zastavljenim 
ciljem. Pridobili smo evropska nepovratna sredstva in sredstva iz 
državnega proračuna, malo se nam je nasmehnila tudi sreča …

Zgradili smo sodoben prizidek k zdravstvenemu domu in 
najmodernejšo čistilno napravo. Z izgradnjo zadrževalnika Veliki 
potok smo dolgoročno zagotovili poplavno varnost. Veliko 
sredstev smo namenili urejanju prometa in izboljšanju prometne 
varnosti z izgradnjo novih krožišč in pločnikov ter novih nadvozov 
čez železniško progo. Nova železniška postaja in parkirna hiša, 
skupaj z več vlaki in linijo 3G ter Zapeljivcem, ki se je lepo prijel, 
predstavljata primer dobre prakse, kako lahko v Ljubljanski 
urbani regiji rešujemo javni promet.

Gasilci so dobili nov regijski vadbeni poligon in več sredstev za 
svoje delovanje, več sredstev je namenjeno tudi krajevnim 
skupnostim. Ker smo mlada občina, skrbimo za šole in vrtce. 
Zgradili smo prizidek k Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje z 
novo športno dvorano ter novo podružnično šolo na Polici. Ves 
čas skrbimo, da se pogoji za šport in kulturo izboljšujejo, 
obnovljena je bila obstoječa kulturna dvorana v Grosupljem, 
nogometno igrišče ima novo tribuno s petsto sedeži, veliko je na 
novo zgrajenih športnih igrišč po krajevnih skupnostih, razvijati 
sta se začela Koščakov hrib in Radensko polje z Žabjo hišo in še bi
lahko naštevali. 

V teh, žal, nepredvidljivih in zapletenih časih potrebujemo 
stabilno in preudarno vodenje naše občine. Zato ponovno 
kandidiram za župana občine Grosuplje in Vas, cenjene 
občanke in občani, naprošam za Vašo podporo in Vaš glas. 
Obljubljam, da bom tako kot doslej, storil vse, kar je v moji 
moči, da bomo tudi v prihodnje skrbeli, da bo življenje 
prijetno, varno in lepo, prihodnost pa stabilna, moderna in 
zelena!

Vaš dr. Peter Verlič
       

Spoštovane volivke in volivci, cenjeneSpoštovane volivke in volivci, cenjene  
občanke in občani občine Grosuplje!občanke in občani občine Grosuplje!

@peterverlic

#ZaGrosuplje2026

Izgradnja prizidka k Osnovni šoli Brinje 
Grosuplje. 
Izgradnja novega nadstropja k prizidku 
Zdravstvenega doma Grosuplje.
Izgradnja fizioterapije v prvem nadstropju 
lekarne pri ZD Grosuplje.
Uvedba taksi službe z brezplačno uporabo za 
občanke in občane starejše od 70 let za nujne 
prevoze in prevoze do Zdravstvenega doma.
Izgradnja kulturnega centra in glasbene šole 
Grosuplje s pripadajočim osrednjim trgom na 
Taborski cesti v Grosupljem.
Izgradnja medgeneracijskega središča 
Družbeni dom Šmarje - Sap.
Nadaljevanje gradnje pločnikov, ki bodo 
povezali središče mesta Grosuplje z zalednimi 
naselji: Sp. Slivnica, Veliko Mlačevo, Žalna, 
Lobček, Plešivica, Spodnje Blato, Velika Stara 
vas, Ponova vas, Čušperk.
Nadaljevanje rekonstrukcije lokalnih cest in 
javnih poti. 
Ureditev Industrijske ceste v Grosupljem. 
Ureditev parkirišč in obvozna ceste ob 
pokopališču Resje v Grosupljem.
Izgradnja kanalizacijskega omrežja.
Ureditev grobnega polja za raztros pepela na 
pokopališčih v Grosupljem in Šmarje - Sap ter 
širitev obeh pokopališč. Izgradnja žarnega 
zidu na pokopališču Resje.
Nadaljevanje urejanja parkov Koščakov hrib, 
Radensko polje in Brezje v kvalitetna območja 
za šport in rekreacijo.
Umestitev obvoznice Grosuplje v prostor in 
pričetek postopkov za njeno izgradnjo.
Umestitev Univerzitetnega središča Grosuplje 
v prostor s študentskim kampusom in 
športno plavalnim centrom s pokritim 
olimpijskim bazenom in pričetek postopkov 
za izgradnjo.
Pridobivanje evropskih sredstev, še posebej 
za projekte, ki krepijo medgeneracijsko 
sodelovanje in kvaliteto življenja prebivalcev 
občine Grosuplje.
V krajevnih skupnostih bo 50 % investicijskih 
sredstev namenjenih projektom, ki jih bodo 
predlagali krajani. 

Novo mandatno obdobje 2022 – 2026 je PRAVINovo mandatno obdobje 2022 – 2026 je PRAVI  
ČAS za občino Grosuplje.ČAS za občino Grosuplje.  

Prednostno bomo izpeljali:Prednostno bomo izpeljali:
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za Grosuplje

Naše aktivnosti 
lahko spremljate na 
družbenih medijih.

Več o programu in kandidatih preberite na spletni strani gibanjesvoboda.si

Boštjan
Boh
kandidat za 
župana
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Bodoči poslanci stranke DeSUS v DZ se zavzemamo:

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

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

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

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

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

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

• za dostopnost stanovanj za mlade,

• za povečanje samooskrbe s hrano,

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

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

ZAVZEMAMO SE

Za povrnitev 
zaupanja v 

socialno državo

Za ustvarjalnost v 
izobraževanju in  

kulturi

Za glas Slovenije, 
ki se sliši 
v svetu

Za ohranitev 
naravnega okolja 

zanamcem

PREDVOLILNI PROGRAM

Naročnik: OO DeSUS Grosuplje
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Naročnik: OO DeSUS Grosuplje

DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Občinska organizacija Grosuplje

Dragi prijatelji stranke DeSUS GROSUPLJE

Občinski SVET sprejema pomembne odločitve, ki vplivajo na življenje občanov. Stranka 
DeSUS želi in mora pri tem sodelovati konstruktivno in prispevati k dobrim rešitvam.

V občinskem svetu občine Grosuplje bomo podpirali vse predloge občanov In političnih 
strank, ki bodo v dobrobit vsem občanom.

Zavzemali se bomo:

• za urejeno osnovno zdravstvo, dostop starejšim, invalidom in ostalim 
občanom do zdravstvenih storitev (ultrazvok, RTG, …),

• za uveljavitev novega Zakona o dolgotrajni oskrbi,

• za medgeneracijsko sodelovanje in občinsko podporo pri aktivnostih in 
izobraževanjih starejših,

• za brezplačno parkiranje upokojencev z dovolilnicami,

• za ukinitev plačljivega parkiranja pred Zdravstvenim domom in uvedbo 
1-urnega brezplačnega parkiranja v centru Grosuplja,

• za gospodarno rabo in nadzor nad koriščenjem sredstev iz občinskega 
proračuna.

Za lokalne volitve 2022 stranka DeSUS Grosuplje predstavlja naslednje kandidate:

 1. Valentina Vehovec
 2. Zlatko Jagodič
 3. Marija Penger
 4. Vekoslav Jaklič
 5. Ana Vidmar
 6. Stanislav Sklepič

Glas za stranko DeSUS na lokalnih volitvah je GLAS ZA UPOKOJENCE, 
zato obkrožite številko 8 .

8
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Kmalu se bomo podali na volitve, odločali bomo, ali si želimo pošteno in transparentno občino. 
25 svetnikov občinskega sveta in samo 4  glasovi opozicije. Že drugi mandat. Pa se vprašajte, 
STE ZADOVOLJNI? Ali ni morda čas, da se to razmerje vsaj uravnoteži?

Za pravo odločitev imamo samo eno možnost! Pridite na volitve in glasujte za
Socialne demokrate pod številko 7.

7
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VERJAMEMO
v občino Grosuplje

4

V nedeljo, 20. 11. 2022, so lokalne 
volitve. Izvolili bomo župana občine 
in Občinski svet Občine Grosuplje

Imamo odlično kandidatno listo za 
uresničitev programa, naši kandidati 
zrcalijo izkušnje in modrost, pa tudi 
drznost, smelost in mladost.

Potrebujemo podporo in vaš glas za 
nadaljnji enakomerni razvoj Občine 
Grosuplje, zato se udeležite volitev 
in obkrožite številko 4.

Kandidatke in kandidati za občinske svetnike:

• večja pretočnost prometa v občini 

• izgradnja pločnikov na vaseh

• razširitev glavnih in obremenjenih 
cest

• ureditev nivojskih prehodov

• hitrejša dostopnost do 
zdravstvenih storitev in izboljšanje 
prostorskih pogojev 

• takojšnje brezplačno parkiranje pri 
zdravstvenem domu

• razvoj kmetijstva za preživetje s 
sočasnim razvojem turizma kot 
dopolnilne dejavnosti

• zmanjšanje stroškov občanov za 
občinske storitve

• vzpostavitev podjetnikom prijazne 
občine

1. Matjaž 
TRONTELJ 

28. 05. 1970, 
Šmarje - Sap

8. Barbara ČERNE STRGAR mag., 09. 02. 1981, Šmarje - Sap
9. Darko STARC, 05. 11. 1964, Grosuplje
10. Damjana GERL, 01. 10. 1970, Ponova vas
11. Andrej KOPITAR, 03. 09. 1981, Luče
12. Jasmina PETERLE, 09. 11. 1987, Zagradec pri Grosupljem
13. Izidor POSTRUŽIN, 29. 12. 1956, Cikava
14. Metka KOPITAR, 01. 11. 1985, Luče
15. Marko GRUM, 26. 11. 1993, Grosuplje
16. Marta SMOLE, 20. 02. 1958, Male Lipljene
17. Miha SVETEK, 05. 04. 1987, Veliko Mlačevo
18. Tatjana BAVDEK, 14. 01. 1961, Spodnja Slivnica
19. Dr. Peter HOSTNIK, 19. 01. 1960, Grosuplje
20. Vesna PETROVČIČ, 24. 10. 1979, Male Lipljene
21. Janez TOMAŽIN, 17. 12. 1968, Veliki Vrh pri Šmarju
22. Jože GORC, 27. 03. 1970, Spodnja Slivnica
23. Kristjan Andrej TRONTELJ, 05. 06. 2001, Šmarje - Sap
24. Sebastjan GOBEC, 07. 03. 1977, Luče

2. Mojca 
GRUDEN 

09. 05. 1976, 
Luče

3. Marjan 
KASTELIC 

25. 07. 1970, 
Grosuplje

4. Darinka 
VIRANT 

15. 03. 1958, 
Škocjan

5. Janez 
SVETEK 

22. 09. 1961,  
Veliko 

Mlačevo

6. Štefka 
ZAVIRŠEK  
16. 12. 1956, 
Brezje Pri 

Grosupljem

7. Janez 
GERL 

01. 11. 1968, 
Ponova vas

“NSi trdno verjame “NSi trdno verjame 
v nadaljnji razvoj v nadaljnji razvoj 

občine”občine”

”za vsem ”za vsem 
dostopno dostopno 

zdravstvo”zdravstvo”

”za rast ”za rast 
in podporo in podporo 

podjetništvu”podjetništvu”

”za partnerstvo ”za partnerstvo 
med med 

generacijami”generacijami”

”za enakomeren ”za enakomeren 
razvoj vseh vasi razvoj vseh vasi 

v občini”v občini”

”za kvalitetno ”za kvalitetno 
oskrbo pacienta”oskrbo pacienta”

”kulturo v vse ”kulturo v vse 
vasi občine”vasi občine”

Naš kandidat za župana Občine Grosuplje je dr. Peter Verlič.
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 dr. Peter Verlič, župan občine Grosuplje
 Sabina Podržaj, dipl. upravnih ved
 Žan Skubic, občinski svetnik
 Vera Šparovec, občinska svetnica
 Marjan Jakopin, tajnik KS Grosuplje
 Urška Berlan, občinska svetnica
 Janez Pintar, podžupan občine Grosuplje
 Urša Leah Predalič, občinska svetnica
 Alojz Bavdek, predsednik KS Sp. Slivnica
 Nives Rupčič, občinska svetnica
 Stanislav Stopar, direktor JKP Grosuplje
 Marina Rački, občinska svetnica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13. Davor Kastelec, inženir telekomunikacij
14. Sabina Roštan, občinska svetnica
15. Žan Janša, namestnik vodje marketinga
16. Romana Hrovat, predsednica KS Ilova Gora
17. Martin Tomažin, predsednik KS Škocjan
18. Nevenka Duša, upokojenka
19. Bojan Gorišek, komunalni inženir
20. Jožef Škrjanc, avtomehanik, upokojenec
21. Marinka Rebolj, dr. vet. med., predsednica KS Št. Jurij
22. Anton Lampret, elektrotehnik, upokojenec
23. Marija Vovk, upokojenka
24. Mitja Gioahin, predsednik KS Polica

 

5.5.
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Naše aktivnosti 
lahko spremljate na 
družbenih medijih.

Več o programu in kandidatih preberite na spletni strani gibanjesvoboda.si

• ZA lepšo prihodnost Grosuplja!
• ZA župana Boštjana Boha!
• ZA Gibanje Svoboda!

za Grosuplje

Boštjan Boh, Vanja Movrin , Nejc 
Kolmančič, Nastja Ižanc, Andrej 
Božič, Ema Perme, Renato Bedene, 
Nataša Cingerle, Rok Gorjup, 
Nataša Triller, Tony Carter Herrera, 
Tina Bučar, Branko Omahen, Ines 
Nose, Milan Nastić, Ljiljana Vehovec, Matej Erjavec, 
Monika Drobnič, Marko Vovk, Martina Breg, Miran 
Erjavec, Tanja Kogoj, Robert Boh, Mitja Nose

Glasujte za!

Kandidati za občinske 
svetnike

S svojim delom bomo skrbeli za ključna 
razvojna področja naše občine:

1. ZA urejeno, čisto in zeleno občino!
Uredili bomo infrastrukturo in komunalo, 
zavzemali se bomo za enakomeren 
razvoj vseh krajevnih skupnosti in krajev. 
Uvedli bomo brezplačne ure parkiranja 
in zastonj parkiranje za invalide ter 
upokojence. Zavzemali se bomo za 
reševanje stanovanjske problematike 
mladih. Preuredili bomo sistem 
Zapeljivec. Poskrbeli bomo, da bo občina 
čista in brez smeti.

2. ZA prostor v vrtcih in šolah!
V vrtcih in šolah bomo zagotovili 
prostorske kapacitete. Uredili bomo 
varne šolske poti in ustrezne avtobusne 
prevoze. Z vključevanjem upokojencev in 
oseb s statusom invalida v šolstvo bomo 
zagotovili jutranje varstvo za vse otroke.

3. ZA družbeno življenje!
Delno bomo za promet zaprli 
Kolodvorsko cesto in jo spremenili v 
večnamensko površino za družabne 
dejavnosti na prostem. 

Zgradili bomo sodobni center, ki bo 
središče družbenega in kulturnega 
dogajanja. Zavzemali se bomo za 
izgradnjo športnega, adrenalinskega in 
pasjega parka. 

Uredili bomo sprehajalne poti, otroška 
igrišča in zelene površine.

4. ZA participativni proračun! 
Prebivalke in prebivalci občine 
boste vključeni v proces odločanja 
o razporejanju proračunskega dela 
denarja. Glasovali boste lahko za projekte, 
ki jih bo potem občina tudi izvedla.

5. ZA ureditev romske problematike!
Občina bo imela ničelno toleranco do 
sežiganja odpadkov. Onemogočila bo 
nenadzorovano širjenje romskih naselij. 
Ponovno bo aktivirala Komisijo za 
spremljanje položaja romske skupnosti 
in se povezovala z drugimi romskimi 
občinami.

Prihodnost se 
začne v tvojem 
kraju.
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Občinska volilna komisija Grosuplje je na seji, dne 27. 10. 2022, v skladu z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS,  št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 3 in 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) v povezavi z 61. 

členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 
in 29/21) sprejela sklep, da se na spletni strani Občine Grosuplje (www.grosuplje.si) in v lokalnem časopisu Grosupeljski 

odmevi objavi

R A Z G L A S
seznama kandidatov za volitve župana Občine Grosuplje,

dne 20. 11. 2022.

1. BOŠTJAN BOH, roj. 30. 1. 1972, GROSUPLJE
 Brezje pri Grosupljem 2, PREOBLIKOVALEC IN SPAJALEC KOVIN 
 DIREKTOR PODJETJA
 Predlagatelj: GIBANJE SVOBODA. 

2. Dr. PETER VERLIČ, roj. 13. 12. 1962, ŠMARJE - SAP
 Tlake 22 c , DR. ZNANOSTI S PODROČJA GRADBENIŠTVA, 
 ŽUPAN OBČINE GROSUPLJE
 Predlagatelj: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA in 
 N.Si – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI.

3. MIHA LEGIN, roj. 6. 10. 1991, GROSUPLJE
 Zagradec pri Grosupljem 45, OSNOVNOŠOLEC
 OPERATIVNI VODJA
 Predlagatelj: NATAŠA FURLAN RUSIĆ in skupina volivcev.

Številka : 041-1/2022  
Datum :   27. 10. 2022



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  November 2022 11Volilna priloga

 
Občinska volilna komisija Grosuplje je na seji, dne 27. 10. 2022, v skladu z drugim odstavkom 

74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,  št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 3 in 
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RAZGLAS 
 

seznama list in kandidatov za volitve 24 članov Občinskega sveta Občine Grosuplje,  
dne 20. 11. 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. 
 
 

 
Ime liste:  

 
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

 
 

1. JOŽE BERDAJS, roj. 28. 3. 1973, ČUŠPERK 4A, 1290 GROSUPLJE, DELOVODJA V ELEKTROENERGETIKI, 
TEHNIK ZA ZAHTEVNE VN OBJEKTE 

2. MAŠA STERLE, MAG., roj. 24. 9. 1993, VELIKO MLAČEVO 68A, 1290 GROSUPLJE, MAGISTRICA FARMACIJE, 
MLADA RAZISKOVALKA 

3. ANŽE TOMŠIČ, roj. 10. 5. 2001, POD GOZDOM CESTA V/11, 1290 GROSUPLJE, ELEKTROTEHNIK, 
ELEKTROMONTER 

4. NINA GRUDEN, roj. 1. 5. 1991, VELIKA RAČNA 46, 1290 GROSUPLJE, DIPL. ING. GEODEZIJE, SAMOSTOJNI 
OPERATIVNI REFERENT 

5. PAVLE ŠTRUBELJ, roj. 18. 6. 1956, PARADIŠČE 9, 1293 ŠMARJE - SAP, STROJNI TEHNIK, PROKURIST 
6. METKA HAMUN, roj. 26. 8. 1971, BRINJE CESTA I/34, 1290 GROSUPLJE, VIŠJI KOMERCIALIST, PRODAJALKA 
7. ROMAN ŠTEH, roj. 27. 11. 1975, MALA RAČNA 3, 1290 GROSUPLJE, METALURG LIVAR, KMETOVALEC 
8. NATAŠA ŠKODA, roj. 17. 1. 1989, VELIKA RAČNA 19, 1290 GROSUPLJE, UNIV. DIPL. GEOGRAFINJA, 

SAMOSTOJNI REFERENT 
9. ANTON PERME, roj. 3. 10. 1956, SPODNJA SLIVNICA 47, 1290 GROSUPLJE, TRGOVSKI POSLOVODJA, 

UPOKOJENEC 
10. TATJANA NOVLJAN, roj. 3. 8. 1959, MALA RAČNA 10, 1290 GROSUPLJE, BOLNIČARKA NEGOVALKA, 

UPOKOJENKA 
11. VIKTOR DEŽMAN, roj. 7. 1. 1978, BREZJE PRI GROSUPLJEM 91, 1290 GROSUPLJE, ELEKTROTEHNIK, 

KMETOVALEC 
12. KATI VALENTINČIČ, roj. 12. 2. 1976, BIČJE 14, 1290 GROSUPLJE, ŠIVILJA, KMETOVALKA 
13. GAŠPER KUS, MAG., roj. 11. 2. 1992, VESELOVA CESTA III/5, 1290 GROSUPLJE, MAG. ING. ARHITEKTURE, 

DIREKTOR GRADBENEGA PODJETJA 
14. TJAŠA STAREC, roj. 19. 9. 1993, VELIKA RAČNA 2, 1290 GROSUPLJE, ŽIVILSKO PREHRANSKA TEHNICA, 

ADMINISTRATIVNE STORITVE 
15. MATEVŽ VIDIC, roj. 9. 9. 1943, POLICA 1A, 1290 GROSUPLJE, RAČUNALNIŠKI PROGRAMER, UPOKOJENEC 
16. ŽIVA HAMUN, roj. 24. 12. 2002, BRINJE CESTA I/34, 1290 GROSUPLJE, GIMNAZIJSKI MATURANT, ŠTUDENTKA 
17. ROK STAREC, roj. 29. 7. 1990, VELIKA RAČNA 2, 1290 GROSUPLJE, AVTOSERVISNI TEHNIK, KMETOVALEC 
18. DR. MARTINA LAVRIČ, roj. 3. 3. 1986, ČUŠPERK 4C, 1290 GROSUPLJE, DOKTORICA ZNANOSTI, POSLOVNI 

REFERENT 
19. JANEZ DOLINŠEK, roj. 25. 6. 1956, PEČ 6, 1290 GROSUPLJE, AVTOMEHANIK, UPOKOJENEC 
20. BERNARDA VALENTINČIČ, roj. 17. 11. 1957, BIČJE 15, 1290 GROSUPLJE, GIMNAZIJSKI MATURANT, 

UPOKOJENKA 
21. URŠKA HLUPIČ, roj. 16. 3. 1982, KOZINOVA CESTA 6, 1290 GROSUPLJE, PROFESORICA RAZREDNEGA 

POUKA, UČITELJICA 
22. GREGOR PUCIHAR, roj.  3. 1. 1983, KERSNIKOVA CESTA 1, 1290 GROSUPLJE, ELEKTROTEHNIK ENERGETIK, 

REFERENT ZA IZDAJO ELEKTRO SOGLASIJ 
23. ALOJZIJA FINK, roj. 4. 12. 1962, ČUŠPERK 4D, 1290 GROSUPLJE, DIPL. MEDICINSKA SESTRA, SPEC. 

PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE NEGE, UPOKOJENKA 
24. RAJKO PALČAR, roj. 19. 4. 1967, VELIKA RAČNA 45, 1290 GROSUPLJE, DIPL. ING. TEHNOLOGIJE PROMETA, 

UČITELJ 
 
 

 
 
 
 



12 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  November 2022 Volilna priloga

 
 
 
II. 

 
Ime liste:  

 
   GIBANJE SVOBODA 

 

 
 

1. BOŠTJAN BOH, roj. 30. 1. 1972, BREZJE PRI GROSUPLJEM 2, 1290 GROSUPLJE, PREOBLIKOVALEC IN 
SPAJALEC KOVIN, DIREKTOR PODJETJA 

2. VANJA MOVRIN, MAG., roj. 2. 1. 1975, BREZJE PRI GROSUPLJEM 71, 1290 GROSUPLJE, MAGISTRA PRAVA IN 
MANAGEMENTA NEPREMIČNIN, KOORDINATOR V KADROVSKI SLUŽBI 

3. NEJC KOLMANČIČ, roj. 4. 1. 1984, LJUBLJANSKA CESTA 5, 1290 GROSUPLJE, UNIV. DIPL. POLITOLOG, 
DIREKTOR PRODAJE 

4. NASTJA IŽANC, MAG., roj. 27. 5. 1989, ADAMIČEVA CESTA 55, 1290 GROSUPLJE, MAGISTRA 
MANAGEMENTA, VODJA MARKETINŠKIH KOMUNIKACIJ 

5. ANDREJ BOŽIČ, roj. 12. 2. 1976, PEROVO 19, 1290 GROSUPLJE, DIPL. MANAGER POSLOVNIH PROCESOV, 
VODJA TELEKOMOVIH CENTROV PO SLOVENIJI 

6. EMA PERME, roj. 25. 5. 1967, BREZJE PRI GROSUPLJEM 100, 1290 GROSUPLJE, UNIV. DIPL. PEDAGOGINJA 
IN PROFESORICA SOCIOLOGIJE, PODSEKRETARKA V NAZIVU SEKRETAR NA MINISTRSTVU ZA 
IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT 

7. RENATO BEDENE, roj. 13. 9.  1969, JURČIČEVA POT 3, 1290 GROSUPLJE, PEDAGOG VZGOJITELJ - MENTOR, 
DIREKTOR PODJETJA 

8. NATAŠA CINGERLE, roj. 19. 9. 1978, BREZJE PRI GROSUPLJEM 92, 1290 GROSUPLJE, PROFESORICA 
RAZREDNEGA POUKA, PROFESORICA RAZREDNEGA POUKA – MENTORICA 

9. ROK GORJUP, roj. 26. 4. 1978, BREZJE PRI GROSUPLJEM 89, 1290 GROSUPLJE, EKONOMIST, SAMOSTOJNI 
PODJETNIK 

10. NATAŠA TRILLER, roj. 12. 5. 1963, SLOMŠKOVA ULICA 48, 1290 GROSUPLJE, UNIV. DIPL. OEC., 
KOMERCIALIST 

11. TONY CARTER HERRERA, roj. 5. 10. 1976, ADAMIČEVA CESTA 55, 1290 GROSUPLJE, GIMNAZIJSKI 
MATURANT, MODERATOR IN VODITELJ RADIJSKEGA IN TELEVIZIJSKEGA PROGRAMA 

12. TINA BUČAR, MAG., roj. 3. 6. 1994, BREZJE PRI GROSUPLJEM 9A, 1290 GROSUPLJE, MAGISTRICA PRAVA, 
PRAVNI SVETOVALEC 

13. BRANKO OMAHEN, roj. 18. 6. 1980, POLICA 161, 1290 GROSUPLJE, ORODJAR, DIREKTOR PODJETJA 
14. INES NOSE, roj. 22. 9. 1978, ULICA ANE GALETOVE 2, 1290 GROSUPLJE, POSLOVNA SEKRETARKA, 

ADMINISTRATORKA 
15. MILAN NASTIĆ, roj. 26. 11. 1986, LJUBLJANSKA CESTA 4C, 1290 GROSUPLJE, DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK, 

DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK V ANESTEZIJI 
16. LJILJANA VEHOVEC, roj. 7. 12. 1952, PEROVO 17C, 1290 GROSUPLJE, UNIV. DIPL. PRAVNICA, UPOKOJENKA 
17. MATEJ ERJAVEC, roj. 22. 10. 1977, LJUBLJANSKA CESTA 4B, 1290 GROSUPLJE, LESARSKI TEHNIK, 

DIREKTOR PODJETJA 
18. MONIKA DROBNIČ, roj. 16. 11. 1993, POD GOZDOM CESTA V/20, 1290 GROSUPLJE, DIPLOMIRANA 

FIZIOTERAPEVTKA, FIZIOTERAPEVTKA 
19. MARKO VOVK, roj. 4. 8. 1972, VELIKA LOKA 20, 1290 GROSUPLJE, LESARSKI TEHNIK, DIREKTOR PODJETJA 
20. MARTINA BREG, roj. 6. 11. 1945, ADAMIČEVA CESTA 55, 1290 GROSUPLJE, FRIZERSKI TEHNIK, 

UPOKOJENKA 
21. MIRAN ERJAVEC, roj. 14. 3. 1980, VELIKO MLAČEVO 3, 1290 GROSUPLJE, EKONOMSKI TEHNIK, FINANČNI 

KNJIGOVODJA 
22. TANJA KOGOJ, roj. 5. 4. 1978, BREZJE PRI GROSUPLJEM 89, 1290 GROSUPLJE, DIPLOMIRANI EKONOMIST, 

VIŠJA SVETOVALKA 
23. ROBERT BOH, roj. 18. 9. 1968, POD GOZDOM CESTA V/20, 1290 GROSUPLJE, VZDRŽEVALEC IN 

UPRAVLJALEC VOZIL IN STROJEV, DIREKTOR PODJETJA 
24. MITJA NOSE, roj. 10. 5. 1977, ULICA ANE GALETOVE 2, 1290 GROSUPLJE, ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK, 

VIŠJI TESTNI INŽENIR 
 
 
 
III. 
 
 

 
Ime liste: LMG–MLADI ZA GROSUPLJE 

 
 

1. MIHAEL HOČEVAR, MAG., roj. 28. 2. 1981, PEČ 31, 1290 GROSUPLJE, MAGISTER MARKETINGA IN PRODAJE, 
DIREKTOR 

2. ALJA KNEP, roj.  4. 9. 1996, STRANSKA POT III/1, 1290 GROSUPLJE, DIPLOMANTKA UPRAVNIH VED, 
SVETOVALEC 

3. JURE BORNŠEK, roj. 23. 3. 1986, MALO MLAČEVO 9F, 1290 GROSUPLJE, DIPL. FIZIOTERAPEVT, 
FIZIOTERAPEVT 

4. EVA DROBNIČ, roj.  16. 8. 1999, ADAMIČEVA CESTA 10, 1290 GROSUPLJE, GIMNAZIJSKI MATURANT, 
ŠTUDENTKA 

5. IGOR PONIKVAR, MAG., roj. 18. 2. 1978, ŽELEZNICA 2, 1311 TURJAK, MAG. INDUSTRIJSKE FARMACIJE, 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC 

6. KRISTINA KURTIĆ, roj. 21. 12. 1982, POLICA 173, 1290 GROSUPLJE, EKONOMSKI TEHNIK, REFERENT ZA 
KADROVSKE ZADEVE 
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IN PROFESORICA SOCIOLOGIJE, PODSEKRETARKA V NAZIVU SEKRETAR NA MINISTRSTVU ZA 
IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT 

7. RENATO BEDENE, roj. 13. 9.  1969, JURČIČEVA POT 3, 1290 GROSUPLJE, PEDAGOG VZGOJITELJ - MENTOR, 
DIREKTOR PODJETJA 

8. NATAŠA CINGERLE, roj. 19. 9. 1978, BREZJE PRI GROSUPLJEM 92, 1290 GROSUPLJE, PROFESORICA 
RAZREDNEGA POUKA, PROFESORICA RAZREDNEGA POUKA – MENTORICA 

9. ROK GORJUP, roj. 26. 4. 1978, BREZJE PRI GROSUPLJEM 89, 1290 GROSUPLJE, EKONOMIST, SAMOSTOJNI 
PODJETNIK 

10. NATAŠA TRILLER, roj. 12. 5. 1963, SLOMŠKOVA ULICA 48, 1290 GROSUPLJE, UNIV. DIPL. OEC., 
KOMERCIALIST 

11. TONY CARTER HERRERA, roj. 5. 10. 1976, ADAMIČEVA CESTA 55, 1290 GROSUPLJE, GIMNAZIJSKI 
MATURANT, MODERATOR IN VODITELJ RADIJSKEGA IN TELEVIZIJSKEGA PROGRAMA 

12. TINA BUČAR, MAG., roj. 3. 6. 1994, BREZJE PRI GROSUPLJEM 9A, 1290 GROSUPLJE, MAGISTRICA PRAVA, 
PRAVNI SVETOVALEC 

13. BRANKO OMAHEN, roj. 18. 6. 1980, POLICA 161, 1290 GROSUPLJE, ORODJAR, DIREKTOR PODJETJA 
14. INES NOSE, roj. 22. 9. 1978, ULICA ANE GALETOVE 2, 1290 GROSUPLJE, POSLOVNA SEKRETARKA, 

ADMINISTRATORKA 
15. MILAN NASTIĆ, roj. 26. 11. 1986, LJUBLJANSKA CESTA 4C, 1290 GROSUPLJE, DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK, 

DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK V ANESTEZIJI 
16. LJILJANA VEHOVEC, roj. 7. 12. 1952, PEROVO 17C, 1290 GROSUPLJE, UNIV. DIPL. PRAVNICA, UPOKOJENKA 
17. MATEJ ERJAVEC, roj. 22. 10. 1977, LJUBLJANSKA CESTA 4B, 1290 GROSUPLJE, LESARSKI TEHNIK, 

DIREKTOR PODJETJA 
18. MONIKA DROBNIČ, roj. 16. 11. 1993, POD GOZDOM CESTA V/20, 1290 GROSUPLJE, DIPLOMIRANA 

FIZIOTERAPEVTKA, FIZIOTERAPEVTKA 
19. MARKO VOVK, roj. 4. 8. 1972, VELIKA LOKA 20, 1290 GROSUPLJE, LESARSKI TEHNIK, DIREKTOR PODJETJA 
20. MARTINA BREG, roj. 6. 11. 1945, ADAMIČEVA CESTA 55, 1290 GROSUPLJE, FRIZERSKI TEHNIK, 

UPOKOJENKA 
21. MIRAN ERJAVEC, roj. 14. 3. 1980, VELIKO MLAČEVO 3, 1290 GROSUPLJE, EKONOMSKI TEHNIK, FINANČNI 

KNJIGOVODJA 
22. TANJA KOGOJ, roj. 5. 4. 1978, BREZJE PRI GROSUPLJEM 89, 1290 GROSUPLJE, DIPLOMIRANI EKONOMIST, 

VIŠJA SVETOVALKA 
23. ROBERT BOH, roj. 18. 9. 1968, POD GOZDOM CESTA V/20, 1290 GROSUPLJE, VZDRŽEVALEC IN 

UPRAVLJALEC VOZIL IN STROJEV, DIREKTOR PODJETJA 
24. MITJA NOSE, roj. 10. 5. 1977, ULICA ANE GALETOVE 2, 1290 GROSUPLJE, ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK, 

VIŠJI TESTNI INŽENIR 
 
 
 
III. 
 
 

 
Ime liste: LMG–MLADI ZA GROSUPLJE 

 
 

1. MIHAEL HOČEVAR, MAG., roj. 28. 2. 1981, PEČ 31, 1290 GROSUPLJE, MAGISTER MARKETINGA IN PRODAJE, 
DIREKTOR 

2. ALJA KNEP, roj.  4. 9. 1996, STRANSKA POT III/1, 1290 GROSUPLJE, DIPLOMANTKA UPRAVNIH VED, 
SVETOVALEC 

3. JURE BORNŠEK, roj. 23. 3. 1986, MALO MLAČEVO 9F, 1290 GROSUPLJE, DIPL. FIZIOTERAPEVT, 
FIZIOTERAPEVT 

4. EVA DROBNIČ, roj.  16. 8. 1999, ADAMIČEVA CESTA 10, 1290 GROSUPLJE, GIMNAZIJSKI MATURANT, 
ŠTUDENTKA 

5. IGOR PONIKVAR, MAG., roj. 18. 2. 1978, ŽELEZNICA 2, 1311 TURJAK, MAG. INDUSTRIJSKE FARMACIJE, 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC 

6. KRISTINA KURTIĆ, roj. 21. 12. 1982, POLICA 173, 1290 GROSUPLJE, EKONOMSKI TEHNIK, REFERENT ZA 
KADROVSKE ZADEVE 

7. ERVIN MEHLE, roj.  24. 1. 1982, ROŽNA DOLINA 16B, 1290 GROSUPLJE, MIZAR, SAMOSTOJNI PODJETNIK 
8. GORAN ČULE, roj. 17. 6. 1979, POLICA 173, 1290 GROSUPLJE, DIPL. INŽ. KREATIVNIH MEDIJEV IN 

OBLIKOVANJA, DIREKTOR 
9. TADEJ SKUBIC roj. 23. 11. 1989, SELA PRI ŠMARJU 3, 1290 GROSUPLJE, TEHNIK ELEKTRO KOMUNIKACIJ, 

VODJA SKLADIŠČA 
10. META PREDALIČ OMAHEN, roj. 3. 4. 1986, OB GROSUPELJŠČICI 14A, 1290 GROSUPLJE, GIMNAZIJSKI 

MATURANT, ADMINISTRATOR 
 
 
 

 
IV. 

 
Ime liste:  

 
NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 
 
 

 

 

 
          

  
 

 
 

1. MATJAŽ TRONTELJ, roj. 28. 5. 1970, GREGORČIČEVA CESTA 12A, 1293 ŠMARJE - SAP, DIPLOMIRANI 
ORGANIZATOR DELA, DIREKTOR SEKTORJA ZA ZAVAROVALNE PRIMERE 

2. MOJCA GRUDEN, roj. 9. 5. 1976, LUČE 38I, 1290 GROSUPLJE, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA, 
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPLOŠNI AMBULANTI 

3. MARJAN KASTELIC, DR. VET. MED., roj. 25. 7. 1970, ROŽNA DOLINA 5, 1290 GROSUPLJE, SPEC. MEDICINE 
PTIC, MALIH SESALCEV IN PLAZILCEV, DIREKTOR VETERINARSKE AMBULANTE, VETERINAR 

4. DARINKA VIRANT, roj. 15. 3. 1958, ŠKOCJAN 14, 1311 TURJAK, KOMERCIALNI TEHNIK, UPOKOJENKA 
5. JANEZ SVETEK, roj. 22. 9. 1961, VELIKO MLAČEVO 21, 1290 GROSUPLJE, ELEKTRO INŠTALATER, 

SAMOSTOJNI PODJETNIK 
6. ŠTEFKA ZAVIRŠEK, DR. MED., roj. 16. 12. 1956, BREZJE PRI GROSUPLJEM 26, 1290 GROSUPLJE, 

ZDRAVNICA, ZDRAVNICA 
7. JANEZ GERL, roj.  1. 11. 1968, PONOVA VAS 17, 1290 GROSUPLJE, ELEKTROTEHNIK, ENERGETIK 
8. BARBARA ČERNE STRGAR, MAG., roj. 9. 2. 1981, RIMSKA CESTA 21, 1293 ŠMARJE - SAP, MAGISTER 

POSLOVNIH VED, VODJA MARKETINGA 
9. DARKO STARC, roj. 5. 11. 1964, PREČNA POT 7, 1290 GROSUPLJE, DIPL.ING. STROJNIŠTVA, USLUŽBENEC 

NA VELEPOSLANIŠTVU 
10. DAMJANA GERL, roj. 1. 10. 1970, PONOVA VAS 17, 1290 GROSUPLJE, VIŠJA UPRAVNA DELAVKA, FINANČNI 

KONTROLOR SVETOVALEC 
11. ANDREJ KOPITAR, roj. 3. 9. 1981, LUČE 6A, 1290 GROSUPLJE, INŽENIR TELEKOMUNIKACIJ, POMOČNIK 

DIREKTORJA 
12. JASMINA PETERLE, roj. 9. 11. 1987, ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM 32, 1290 GROSUPLJE, DIPL. VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH OTROK, VZGOJITELJ Z ORGANIZACIJSKIMI NALOGAMI V ENOTI 
13. IZIDOR POSTRUŽIN, roj. 29. 12. 1956, CIKAVA 51, 1290 GROSUPLJE, STROJNI INŽENIR, UPOKOJENEC 
14. METKA KOPITAR, roj. 1. 11. 1985, LUČE 6A, 1290 GROSUPLJE, POSLOVNI SEKRETAR, POSLOVNI SEKRETAR 
15. MARKO GRUM, roj. 26. 11. 1993, PREŠERNOVA CESTA 82, 1290 GROSUPLJE, DIPL. ZDRAVSTVENIK, 

DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK V INTERNI AMBULANTI 
16. MARTA SMOLE, roj. 20. 2. 1958, MALE LIPLJENE 27, 1311 TURJAK, VISOKA UPRAVNA, UPOKOJENKA 
17. MIHA SVETEK, roj. 5. 4. 1987, VELIKO MLAČEVO 21, 1290 GROSUPLJE, OBLIKOVALEC KOVIN ORODJAR, 

OPERATER, NASTAVLJALEC STROJEV 
18. TATJANA BAVDEK, roj. 14. 1. 1961, SPODNJA SLIVNICA 107, 1290 GROSUPLJE, RAČUNOVODJA, 

KNJIGOVODJA 
19. DR. PETER HOSTNIK, 19. 1. 1960, POD HRIBOM CESTA II/24A, 1290 GROSUPLJE, DR. VETERINARSKE 

MEDICINE, PROFESOR NA UNIVERZI V LJUBLJANI 
20. VESNA PETROVČIČ, roj. 24. 10. 1979, MALE LIPLJENE 1D, 1311 TURJAK, DIPL. MEDICINSKA SESTRA, 

MEDICINSKA SESTRA 
21. JANEZ TOMAŽIN, roj. 17. 12. 1968, VELIKI VRH PRI ŠMARJU 59, 1293 ŠMARJE - SAP, INŽENIR STROJNIŠTVA, 

KOMERCIALIST 
22. JOŽE GORC, roj. 27. 3. 1970, SPODNJA SLIVNICA 10, 1290 GROSUPLJE, DIPLOMIRANI INŽENIR PROMETA, 

INŠPEKTOR 
23. KRISTJAN ANDREJ TRONTELJ, roj. 5. 6. 2001, GREGORČIČEVA CESTA 12A, 1293 ŠMARJE - SAP, 

GIMNAZIJSKI MATURANT, ŠTUDENT 
24. SEBASTJAN GOBEC, roj. 7. 3. 1977, LUČE 38I, 1290 GROSUPLJE, DIPLOMIRANI EKONOMIST, DIREKTOR 

 
 
 
V. 

 
Ime liste:  

 
SDS – SLOVENSKA DEMKORATSKA 
STRANKA 

 

 
 

1. DR. PETER VERLIČ, roj. 13. 12. 1962, TLAKE 22C, 1293 ŠMARJE - SAP, DOKTOR ZNANOSTI S PODROČJA 
GRADBENIŠTVA, ŽUPAN OBČINE GROSUPLJE 

2. SABINA PODRŽAJ, roj. 28. 11. 1992, MALO MLAČEVO 7A, 1290 GROSUPLJE, DIPLOMANTKA UPRAVNIH VED, 
SVETOVALKA V SEKTORJU ZA SODELOVANJE Z DZ 

3. ŽAN SKUBIC, roj. 22. 1. 1994, SELA PRI ŠMARJU 3, 1290 GROSUPLJE, EKONOMSKI TEHNIK, VODJA 
ODDELKA ZA TEHNIČNE ZADEVE IN VZDRŽEVANJE 
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4. VERA ŠPAROVEC, roj. 20. 9. 1959, SELIŠKARJEVA CESTA 4, 1290 GROSUPLJE, DIPLOMIRANA 
VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK, UPOKOJENKA 

5. MARJAN JAKOPIN, roj. 27. 8. 1960, LJUBLJANSKA CESTA 4D, 1290 GROSUPLJE, GRADBENI TEHNIK, 
NADZORNIK VZDRŽEVANJA CEST IN JAVNIH POVRŠIN 

6. URŠKA BERLAN, roj. 29. 6. 1984, PLEŠIVICA PRI ŽALNI 18, 1290 GROSUPLJE, EKONOMSKI TEHNIK, 
SAMOSTOJNA PODJETNICA 

7. JANEZ PINTAR, roj. 13. 12. 1967, ADAMIČEVA CESTA 6, 1293 ŠMARJE - SAP, UČITELJ NARAVOSLOVNO 
MATEMATIČNE SMERI, UČITELJ – LABORANT 

8. URŠA LEAH PREDALIČ, roj. 29. 12. 1984, PREČNA POT 2, 1290 GROSUPLJE, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, 
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URG IN SA 

9. ALOJZ BAVDEK, roj. 15. 9. 1955, SPODNJA SLIVNICA 107, 1290 GROSUPLJE, AVTOMEHANIK, UPOKOJENEC 
10. NIVES RUPČIĆ, MAG., roj. 11. 9. 1988, TLAKE 37, 1293 ŠMARJE - SAP, MAGISTRICA PRAVA, STROKOVNA 

SODELAVKA ZA RAČUNOVODSTVO 
11. STANISLAV STOPAR, roj. 7. 11. 1962, MAISTROVA ULICA 2, 1290 GROSUPLJE, UNIV. DIPL. ING. 

STROJNIŠTVA, DIREKTOR JKP GROSUPLJE 
12. MARINA (MARIJA) RAČKI, roj. 4. 6. 1959, POD GOZDOM CESTA IV/2, 1290 GROSUPLJE, EKONOMSKI TEHNIK, 

UPOKOJENKA 
13. DAVOR KASTELEC, roj. 12. 12. 1988, VELIKO MLAČEVO 53, 1290 GROSUPLJE, INŽENIR TELEKOMUNIKACIJ, 

PRODUKTNI SPECIALIST 
14. SABINA ROŠTAN, MAG., roj. 24. 6. 1987, ADAMIČEVA CESTA 41C, 1290 GROSUPLJE, MAGISTRICA 

POSLOVNIH VED, SKRBNICA PROCESA ZA JAVNA NAROČILA 
15. ŽAN JANŠA, roj. 2. 10. 1983, BRINJE CESTA I/55, 1290 GROSUPLJE, GIMNAZIJSKI MATURANT, NAMESTNIK 

VODJE MARKETINGA 
16. ROMANA HROVAT, roj. 14. 1. 1976, VELIKA ILOVA GORA 17A, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE, VZGOJITELJICA 

PREDŠOLSKIH OTROK, POMOČNICA VZGOJITELJICE 
17. MARTIN TOMAŽIN, roj. 16. 3. 1967, ROŽNIK 3, 1311 TURJAK, ELEKTRIKAR - ENERGETIK, SAMOSTOJNI 

PODJETNIK 
18. NEVENKA DUŠA, roj. 16. 7. 1953, POD GOZDOM CESTA V/34, 1290 GROSUPLJE, PRODAJALKA, 

UPOKOJENKA 
19. BOJAN GORIŠEK, roj. 18. 1. 1966, BRINJE CESTA I/35, 1290 GROSUPLJE, KOMUNALNI INŽENIR, VODJA 

VZDRŽEVANJA CEST IN JAVNIH POTI 
20. JOŽEF ŠKRJANC, roj. 17. 1. 1946, MURNOVA CESTA 7, 1290 GROSUPLJE, AVTOMEHANIK, UPOKOJENEC 
21. MARINKA REBOLJ, DR. VET. MED., roj. 27.05.1978, PONOVA VAS 41, 1290 GROSUPLJE, DOKTORICA 

VETERINARSKE MEDICINE, PROKURISTKA 
22. ANTON LAMPRET, roj. 17. 1. 1959, GATINA 23A, 1290 GROSUPLJE, ELEKTROTEHNIK, UPOKOJENEC 
23. MARIJA VOVK, roj. 13. 4. 1942, SPODNJA SLIVNICA 81, 1290 GROSUPLJE, KNJIGOVODKINJA, UPOKOJENKA 
24. MITJA GIOAHIN, roj. 12. 1. 1964, PEČ 13, 1290 GROSUPLJE, ELEKTROINŠTALATER, SAMOSTOJNI PODJETNIK 

 
 
 
VI. 
 
 

 
Ime liste: LISTA MIHE LEGINA 
 

 
1. MIHA LEGIN, roj.  6. 10. 1991, ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM 45, 1290 GROSUPLJE, OSNOVNOŠOLEC, 

OPERATIVNI VODJA 
2. BARBARA MIKLOŠIČ, roj.  19. 4. 1983, POLICA 136, 1290 GROSUPLJE, ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE, 

VIŠJA STROKOVNA SODELAVKA ZDRAVSTVENE ADMINISTRACIJE 
3. BOŠTJAN KERSNIČ, DR., roj.  18. 4. 1974, METELKOV DVOR 11, 1290 GROSUPLJE, DR. MEDICINE, V.D. 

DIREKTORJA SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO 
4. TINA GODEC, roj.  22. 6. 1990, ADAMIČEVA CESTA 8, 1290 GROSUPLJE, DIPLOMIRANA EKONOMISTKA, 

JAVNA USLUŽBENKA 
5. MAG. DUŠAN RUSIĆ, roj.  21. 7. 1975, ADAMIČEVA CESTA 41A, 1290 GROSUPLJE, MAGISTER FARMACIJE, 

VODJA PRODAJE 
6. TJAŠA FURLAN, roj.  7. 2. 1998, ADAMIČEVA CESTA 41A, 1290 GROSUPLJE, GIMNAZIJSKI MATURANT, 

REKRUTIRANJE 
7. MAG. DEJAN PEZDIREC, roj.  13. 4. 1988, LIPOGLAVSKA CESTA 25, ŠMARJE - SAP, 1293 ŠMARJE - SAP, 

MAGISTERIJ ZNANOSTI, RAZISKOVALEC V BIOFARMACIJI 
8. IRENA ŽERDIN, roj.  21. 7. 1972, SPODNJA SLIVNICA 118, 1290 GROSUPLJE, PROFESORICA RAZREDNEGA 

POUKA, UČITELJICA NA OSNOVNI ŠOLI 
9. GREGOR BRAJAR, roj.  15. 12. 1991, BEVKOVA CESTA 3, 1290 GROSUPLJE, DIPLOMIRANI INŽENIR 

RAČUNALNIŠTVA, PROGRAMER 
10. KLARA ŠKRJANEC MAJC, roj. 21. 4. 1998, LJUBLJANSKA CESTA 26, 1293 ŠMARJE - SAP, GIMNAZIJSKI 

MATURANT, DELO V ADMINISTRACIJI 
11. MLADEN MIKIĆ, roj. 10. 1. 1990, KERSNIKOVA CESTA 11, GROSUPLJE, 1290 GROSUPLJE, GIMNAZIJSKI 

MATURANT, DELOVODJA 
12. TARA GODEC, roj.  28. 2. 1998, POLICA 135, 1290 GROSUPLJE, GIMNAZIJSKI MATURANT, SPREMLJEVALKA 

GIBALNO OVIRANE OSEBE 
13. JAN ŽITNIK, roj. 14. 4. 1991, ROŽNA DOLINA 8, 1290 GROSUPLJE, OSNOVNOŠOLEC, VODOVODAR 
14. NEŽA LEGIN, roj.  24. 5. 1992, ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM 45, 1290 GROSUPLJE, OSNOVNOŠOLKA, 

DIREKTORICA 
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4. VERA ŠPAROVEC, roj. 20. 9. 1959, SELIŠKARJEVA CESTA 4, 1290 GROSUPLJE, DIPLOMIRANA 
VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK, UPOKOJENKA 

5. MARJAN JAKOPIN, roj. 27. 8. 1960, LJUBLJANSKA CESTA 4D, 1290 GROSUPLJE, GRADBENI TEHNIK, 
NADZORNIK VZDRŽEVANJA CEST IN JAVNIH POVRŠIN 

6. URŠKA BERLAN, roj. 29. 6. 1984, PLEŠIVICA PRI ŽALNI 18, 1290 GROSUPLJE, EKONOMSKI TEHNIK, 
SAMOSTOJNA PODJETNICA 

7. JANEZ PINTAR, roj. 13. 12. 1967, ADAMIČEVA CESTA 6, 1293 ŠMARJE - SAP, UČITELJ NARAVOSLOVNO 
MATEMATIČNE SMERI, UČITELJ – LABORANT 

8. URŠA LEAH PREDALIČ, roj. 29. 12. 1984, PREČNA POT 2, 1290 GROSUPLJE, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, 
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URG IN SA 

9. ALOJZ BAVDEK, roj. 15. 9. 1955, SPODNJA SLIVNICA 107, 1290 GROSUPLJE, AVTOMEHANIK, UPOKOJENEC 
10. NIVES RUPČIĆ, MAG., roj. 11. 9. 1988, TLAKE 37, 1293 ŠMARJE - SAP, MAGISTRICA PRAVA, STROKOVNA 

SODELAVKA ZA RAČUNOVODSTVO 
11. STANISLAV STOPAR, roj. 7. 11. 1962, MAISTROVA ULICA 2, 1290 GROSUPLJE, UNIV. DIPL. ING. 

STROJNIŠTVA, DIREKTOR JKP GROSUPLJE 
12. MARINA (MARIJA) RAČKI, roj. 4. 6. 1959, POD GOZDOM CESTA IV/2, 1290 GROSUPLJE, EKONOMSKI TEHNIK, 

UPOKOJENKA 
13. DAVOR KASTELEC, roj. 12. 12. 1988, VELIKO MLAČEVO 53, 1290 GROSUPLJE, INŽENIR TELEKOMUNIKACIJ, 

PRODUKTNI SPECIALIST 
14. SABINA ROŠTAN, MAG., roj. 24. 6. 1987, ADAMIČEVA CESTA 41C, 1290 GROSUPLJE, MAGISTRICA 

POSLOVNIH VED, SKRBNICA PROCESA ZA JAVNA NAROČILA 
15. ŽAN JANŠA, roj. 2. 10. 1983, BRINJE CESTA I/55, 1290 GROSUPLJE, GIMNAZIJSKI MATURANT, NAMESTNIK 

VODJE MARKETINGA 
16. ROMANA HROVAT, roj. 14. 1. 1976, VELIKA ILOVA GORA 17A, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE, VZGOJITELJICA 

PREDŠOLSKIH OTROK, POMOČNICA VZGOJITELJICE 
17. MARTIN TOMAŽIN, roj. 16. 3. 1967, ROŽNIK 3, 1311 TURJAK, ELEKTRIKAR - ENERGETIK, SAMOSTOJNI 

PODJETNIK 
18. NEVENKA DUŠA, roj. 16. 7. 1953, POD GOZDOM CESTA V/34, 1290 GROSUPLJE, PRODAJALKA, 

UPOKOJENKA 
19. BOJAN GORIŠEK, roj. 18. 1. 1966, BRINJE CESTA I/35, 1290 GROSUPLJE, KOMUNALNI INŽENIR, VODJA 

VZDRŽEVANJA CEST IN JAVNIH POTI 
20. JOŽEF ŠKRJANC, roj. 17. 1. 1946, MURNOVA CESTA 7, 1290 GROSUPLJE, AVTOMEHANIK, UPOKOJENEC 
21. MARINKA REBOLJ, DR. VET. MED., roj. 27.05.1978, PONOVA VAS 41, 1290 GROSUPLJE, DOKTORICA 

VETERINARSKE MEDICINE, PROKURISTKA 
22. ANTON LAMPRET, roj. 17. 1. 1959, GATINA 23A, 1290 GROSUPLJE, ELEKTROTEHNIK, UPOKOJENEC 
23. MARIJA VOVK, roj. 13. 4. 1942, SPODNJA SLIVNICA 81, 1290 GROSUPLJE, KNJIGOVODKINJA, UPOKOJENKA 
24. MITJA GIOAHIN, roj. 12. 1. 1964, PEČ 13, 1290 GROSUPLJE, ELEKTROINŠTALATER, SAMOSTOJNI PODJETNIK 

 
 
 
VI. 
 
 

 
Ime liste: LISTA MIHE LEGINA 
 

 
1. MIHA LEGIN, roj.  6. 10. 1991, ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM 45, 1290 GROSUPLJE, OSNOVNOŠOLEC, 

OPERATIVNI VODJA 
2. BARBARA MIKLOŠIČ, roj.  19. 4. 1983, POLICA 136, 1290 GROSUPLJE, ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE, 

VIŠJA STROKOVNA SODELAVKA ZDRAVSTVENE ADMINISTRACIJE 
3. BOŠTJAN KERSNIČ, DR., roj.  18. 4. 1974, METELKOV DVOR 11, 1290 GROSUPLJE, DR. MEDICINE, V.D. 

DIREKTORJA SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO 
4. TINA GODEC, roj.  22. 6. 1990, ADAMIČEVA CESTA 8, 1290 GROSUPLJE, DIPLOMIRANA EKONOMISTKA, 

JAVNA USLUŽBENKA 
5. MAG. DUŠAN RUSIĆ, roj.  21. 7. 1975, ADAMIČEVA CESTA 41A, 1290 GROSUPLJE, MAGISTER FARMACIJE, 

VODJA PRODAJE 
6. TJAŠA FURLAN, roj.  7. 2. 1998, ADAMIČEVA CESTA 41A, 1290 GROSUPLJE, GIMNAZIJSKI MATURANT, 

REKRUTIRANJE 
7. MAG. DEJAN PEZDIREC, roj.  13. 4. 1988, LIPOGLAVSKA CESTA 25, ŠMARJE - SAP, 1293 ŠMARJE - SAP, 

MAGISTERIJ ZNANOSTI, RAZISKOVALEC V BIOFARMACIJI 
8. IRENA ŽERDIN, roj.  21. 7. 1972, SPODNJA SLIVNICA 118, 1290 GROSUPLJE, PROFESORICA RAZREDNEGA 

POUKA, UČITELJICA NA OSNOVNI ŠOLI 
9. GREGOR BRAJAR, roj.  15. 12. 1991, BEVKOVA CESTA 3, 1290 GROSUPLJE, DIPLOMIRANI INŽENIR 

RAČUNALNIŠTVA, PROGRAMER 
10. KLARA ŠKRJANEC MAJC, roj. 21. 4. 1998, LJUBLJANSKA CESTA 26, 1293 ŠMARJE - SAP, GIMNAZIJSKI 

MATURANT, DELO V ADMINISTRACIJI 
11. MLADEN MIKIĆ, roj. 10. 1. 1990, KERSNIKOVA CESTA 11, GROSUPLJE, 1290 GROSUPLJE, GIMNAZIJSKI 

MATURANT, DELOVODJA 
12. TARA GODEC, roj.  28. 2. 1998, POLICA 135, 1290 GROSUPLJE, GIMNAZIJSKI MATURANT, SPREMLJEVALKA 

GIBALNO OVIRANE OSEBE 
13. JAN ŽITNIK, roj. 14. 4. 1991, ROŽNA DOLINA 8, 1290 GROSUPLJE, OSNOVNOŠOLEC, VODOVODAR 
14. NEŽA LEGIN, roj.  24. 5. 1992, ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM 45, 1290 GROSUPLJE, OSNOVNOŠOLKA, 

DIREKTORICA 
 

 
 

 
 
 
 
VII. 

 
Ime 
liste:  

 
SD - SOCIALNI DEMOKRATI 

 

 
 

1. IVAN GAJIĆ, roj. 29. 11. 1952, KOZAKOVA CESTA 7, 1290 GROSUPLJE, UNIV. DIPL. EKONOMIST, 
UPOKOJENEC 

2. NEVENKA ZAVIRŠEK, roj. 19. 10. 1952, TRDINOVA CESTA 13, 1293 ŠMARJE - SAP, UNIV. DIPL. PRAVNICA, 
UPOKOJENKA 

3. ODIN KRALJ, roj. 31. 7. 2002, CESTA CANKARJEVE BRIGADE 5, 1290 GROSUPLJE, GIMNAZIJSKI MATURANT, 
ŠTUDENT 

4. TAMARA ŽNIDAR ČESNIK, roj. 14. 4. 1983, KAJUHOV DVOR 4, 1290 GROSUPLJE, GIMNAZIJSKI MATURANT, 
VODJA MARKETINGA 

5. JANEZ ŽITNIK, roj. 21. 4. 1952, KERSNIKOVA CESTA 11, 1290 GROSUPLJE, TISKARSKI TEHNIK, 
UPOKOJENEC 

6. BISERKA JAKOPIN, roj. 16. 5. 1951, PREČNA POT 10, 1290 GROSUPLJE, ADMINISTRATIVNI TEHNIK, 
UPOKOJENKA 

7. JANEZ DEBELJAK, roj. 11. 12. 1950, SPODNJA SLIVNICA 93, 1290 GROSUPLJE, MONTAŽER KLIMA NAPRAV, 
UPOKOJENEC 

8. MARIJA HREN, roj. 27.2. 1944, SPODNJA SLIVNICA 4, 1290 GROSUPLJE, OSNOVNOŠOLKA, UPOKOJENKA 
9. BRANKO COTMAN, roj. 7. 7. 1950, LEVSTIKOVA CESTA 22, 1290 GROSUPLJE, STROJNI TEHNIK, 

UPOKOJENEC 
10. JASMINA SAJKO, roj. 13. 10. 1972, POD HRIBOM CESTA II/30, 1290 GROSUPLJE, UNIV. DIPL. UČITELJ 

RAZREDNEGA POUKA, UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA 
11. ANTON TIHOLE, roj. 19. 5. 1942, TRDINOVA CESTA 10, 1293 ŠMARJE - SAP, GRADBENI TEHNIK, 

UPOKOJENEC 
 

 
 

 
 
VIII. 

 
Ime liste:  

 
DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
 
 

 

 

1. VALČI (VALENTINA) VEHOVEC, roj. 29. 5. 1945, LOBČEK 2A, 1290 GROSUPLJE, GRADBENI TEHNIK, 
UPOKOJENKA 

2. ZLATKO JAGODIČ, roj. 6. 3. 1946, KAJUHOV DVOR 5, 1290 GROSUPLJE, INŽENIR, UPOKOJENEC 
3. MARIJA PENGER, roj. 31. 5. 1946, VALVAZORJEV DVOR 11, 1290 GROSUPLJE, EKONOMSKI TEHNIK, 

UPOKOJENKA 
4. VEKOSLAV JAKLIČ, roj. 10. 10. 1954, TRUBARJEVA CESTA 10A, 1290 GROSUPLJE, STROJNI TEHNIK, 

UPOKOJENEC 
5. ANA VIDMAR, roj. 27. 5. 1942, TRUBARJEVA CESTA 14, 1290 GROSUPLJE, OSNOVNOŠOLKA, UPOKOJENKA 
6. STANISLAV SKLEPIČ, roj. 27. 5. 1938, SPODNJA SLIVNICA 59, 1290 GROSUPLJE, GOSTINEC, UPOKOJENEC 

 
 

 
IX. 

 
Ime liste:  

 
LEVICA 

 

 
 

1. GAJA ZABUKOVEC, roj. 5. 6. 2003, ČUŠPERK 21, 1290 GROSUPLJE, OSNOVNOŠOLKA, DIJAKINJA 
2. JANEZ TOMŠIČ, roj. 9. 9. 1954, PREŠERNOVA CESTA 69, 1290 GROSUPLJE, TEHNOLOG, UPOKOJENEC 
3. DR.  METKA (MARJETA) MENCIN, roj. 30. 4. 1959, POD GOZDOM CESTA II /16, 1290 GROSUPLJE, DOCENTKA, 

VISOKOŠOLSKA UČITELJICA 
4. MAG. GREGOR ILAŠ, roj. 11. 3. 1977, BRINJE CESTA I/1, 1290 GROSUPLJE, MAGISTER SOCIOLOGIJE 

KULTURE, BIBLIOTEKAR 
 
 
 

Številka: 041-1/2022 
Datum:   27. 10. 2022 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
PREDSEDNIK 

Andrej Krašek, univ. dipl. prav. 
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Občinska volilna komisija Grosuplje je na seji, dne 27.10.2022, v skladu z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl.US ) v povezavi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 
– uradno prečiščeno besedilo in 54/07 – odločba Ustavnega sodišča RS, 23/17 in 29/21), sprejela sklep, da se na spletni strani Občine Grosuplje (www.

grosuplje.si) in v lokalnem časopisu Grosupeljski odmevi objavi

R A Z G L A S
seznama kandidatov za volitve v svete krajevnih skupnosti 

občine Grosuplje, dne 20. 11. 2022.

KRAJEVNA SKUPNOST ŠT.
VE

ŠT.
ČL.

ZP.
ŠT. KANDIDATI PREDLAGATELJ

GROSUPLJE                   (13)
Stranska pot I/1A, 1B, 1C, 1D,  
Pod gozdom c. I. do VIII (razen Pod 
gozdom c. III/ 26, 28 in 30), Stritarjeva 
cesta

A 2 1 Robert Boh, roj. 18. 9. 1968, Pod gozdom cesta V/20, 
1290 Grosuplje, avtomehanik, vodja avtoservisne 
delavnice 

Monika Drobnič in skupina volivcev 

   2 Marija Rački, roj. 4. 6. 1959, Pod gozdom cesta IV/2 A, 
1290 Grosuplje , ekonomski tehnik, upokojenka

Nevenka Habič in skupina volivcev 

3 Nevenka Duša, roj. 16. 7. 1953, Pod gozdom c. V/34, 
1290 Grosuplje, trgovka, upokojenka

Darja Berčan in skupina volivcev

Brezje pri Grosupljem, Brvace, 
Adamičeva c. od št. 1a do 15, 
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), Industrijska 
cesta 3, 5 in 9

B 2 1 Ema Perme, roj. 25. 5. 1967, Brezje pri Grosupljem 
100, 1290 Grosuplje, univ. dipl. pedagoginja in prof. 
sociologije, sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport

Goran Gluvić in skupina volivcev 

2 Štefka Zaviršek, roj. 16. 12. 1956, Brezje pri Grosupljem 
26, 1290 Grosuplje, dr. medicine, zdravnica 

Ambrož Zaviršek in skupina volivcev 

3 Nataša Cingerle, roj. 19. 9. 1978, Brezje pri Grosupljem 
92, 1290 Grosuplje, prof. razrednega pouka, profesorica 
razrednega pouka

Tina Bučar  in skupina volivcev

 4 Rok Gorjup, roj. 26. 4. 1978, Brezje pri Grosupljem 89, 
1290 Grosuplje, ekonomist, samostojni podjetnik

Tanja Kogoj in skupina volivcev

Adamičeva c. št. 24A in parne št. od 
26 do 44, Cesta na Krko, Hribska pot, 
Jurčičeva c. od št. I do III, Jurčičeva 
pot, Partizanska c. od št. 18  do 39  
(razen 19 in 21), Pod hribom c. I-III, 
Prečna pot od št. 5 do 15 (neparne  
št.), Pri nadvozu, Rožna dolina, 
Taborska c. 17, 19, 21, 23 in od 25 do 
50, Tovarniška c., Trubarjeva c. 13, 17 
in 17A, Veselova c. I do III, Jakhlova 
c., Obrtniška c., Župančičeva c., 
Kovačičeva c., Kersnikova c., Gasilska c., 
Industrijska c. 1, 1a, 1g, 1j  1k, 1m, 1n 
in 10, Cesta Toneta Kralja, Kosovelova 
cesta

C 3 1 Iztok Vrhovec, roj. 10. 11. 1976, Jakhlova cesta 13, 1290 
Grosuplje, magister poslovnih ved, vodja poslovalnice 

Tanja Tomat in skupina volivcev

2 Janez Žitnik, roj. 21. 4. 1952, Kersnikova 11, 1290 
Grosuplje, tiskar, upokojenec

Socialni demokrati – SD

3 Vasja Andrej Ambrožič, roj. 21. 3. 1973, Jakhlova cesta 
9, 1290 Grosuplje, univ. dipl. ind. oblikovalec, direktor 
podjetja 

Maruška Ambrožič Trpin in skupina 
volivcev 

4 Renato Bedene, roj. 13. 9. 1969, Jurčičeva pot 3, 1290 
Grosuplje, vzgojitelj pedagog, podjetnik

Neža Bedene in skupina volivcev

5 Andraž Zrnec, roj. 15. 1. 1974, Obrtniška cesta 4A, 1290 
Grosuplje, komercialni tehnik, komercialist 

Nik Zrnec in skupina volivcev 

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

D 3 1 Nejc Kolmančič, roj. 4. 1. 1984, Ljubljanska cesta 5, 1290 
Grosuplje, univ. dipl. politolog, direktor prodaje 

Uroš Mencin  in skupina volivcev 

2 Matej Erjavec, roj. 22. 10. 1977, Ljubljanska cesta 4B, 
1290 Grosuplje, lesarski tehnik, direktor

Mitja Nose in skupina volivcev

3 Jožef Škrjanc, roj. 17. 1. 1946, Murnova cesta 7, 1290 
Grosuplje, avtomehanik in šofer, upokojenec 

Marica Škrjanc in skupina volivcev 

4 Milan Nastić, roj. 26. 11. 1986, Ljubljanska cesta 4C, 
1290 Grosuplje, dipl. zdravstvenik, dipl. zdravstvenik v 
anesteziji 

Ines Nose in skupina volivcev 

5 Marjan Jakopin, roj. 27. 8. 1960, Ljubljanska cesta 4D, 
1290 Grosuplje, gradbeni tehnik, nadzor vzdrževanja 
cest in javnih površin

Bojan Gorišek in skupina volivcev 

6 Tadeja Anžlovar, roj. 2. 5. 1975, Stanska pot III/6, 1290 
Grosuplje, univ. dipl. novinarka, novinarka urednica

Jože Knep in skupina volivcev

7 Cirila Štrubelj, roj. 16. 4. 1959, Pri mostu 12B, 1290 
Grosuplje, gimnazijski maturant, referent 

Irma Antončič in skupina volivcev 

     8 Jure Lovšin, roj. 18. 2. 1980, Brinje cesta II/2, 1290 
Grosuplje, trgovec, prodajalec

Nina  Zidarič in skupina volivcev

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

E 2 1 Damjan Mohar, roj. 9. 8. 1974, Jerova vas 35, 1290 
Grosuplje, inženir prometa, vodja transporta 

Urška Gliha Škrjanec in skupina volivcev  

2 Vera Šparovec, roj. 20. 9. 1959, Seliškarjeva cesta 4, 
1290 Grosuplje, dipl. vzgojitelj predšolskih otrok, 
upokojenka 

Urška Lavrih in skupina volivcev 

3 Uroš Hren, roj. 24. 7. 1973, Ob Grosupeljščici 12C, 1290 
Grosuplje, prof. socialne pedagogike, vodja programa 
nabave

Dragana Ađanski Hren in skupina 
volivcev 

4 Tadej Gliha, roj. 11. 3. 1975, Prešernova cesta 67, 1290 
Grosuplje, dipl. ekonomist, finančna služba MORS

Severina Gliha in skupina volivcev
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Gatina, Sp. Blato, Sp. Duplice,
Praproče pri Grosupljem

F 1 1 Matko Mehle, roj. 2. 10. 1955, Gatina 27B, 1290 
Grosuplje, gostinski tehnik, upokojenec 

Anton Lampret in skupina volivcev 

2 Marija Trontelj, roj. 7. 3. 1959, Spodnje Duplice 5, 1290 
Grosuplje, gimnazijski maturant, upokojenka

Polona Trontelj in skupina volivcev 

KRAJEVNA SKUPNOST ŠT.
VE

ŠT.
ČL.

ZP.
ŠT. KANDIDATI PREDLAGATELJ

ILOVA GORA                   (5)
Mala Ilova Gora, Velika Ilova 
Gora, Gabrje pri Ilovi Gori

5 1 Martin Jamnik, roj. 11. 6. 1992, Mala Ilova Gora 29, 1312 
Videm – Dobrepolje, dipl. ekonomist, komercialist 

Luka Pajk in skupina volivcev 

2 Vesna Mehle, roj. 6. 6. 1977, Velika Ilova Gora 1, 1312 
Videm – Dobrepolje, osnovnošolka, organizacijski 
vodja proizvodnje 

Robert Hrovat  in skupina volivcev

3 Meta Mehle, roj. 20. 11. 1980, Velika Ilova Gora 10B, 
1312 Videm – Dobrepolje, dipl. slikar, administrativna 
dela

Luka Pajk in skupina volivcev 

4 Žan Perko, roj. 18. 4. 1997, Velika Ilova Gora 14, 1312 
Videm – Dobrepolje, elektrotehnik, elektromonter 

Luka Pajk in skupina volivcev 

5 Blaž Osrajnik, roj. 1. 6. 1979, Gabrje pri Ilovi Gori 
10, 1312 Videm – Dobrepolje, univ. dipl. politolog, 
produktni vodja 

Robert Hrovat  in skupina volivcev

6 Janez (Janko) Pajk, roj. 16. 12. 1975, Mala Ilova Gora 
30,1312 Videm – Dobrepolje, lesarski tehnik, mizar

Robert Hrovat  in skupina volivcev

7 Romana Hrovat, roj. 14. 1. 1976, Velika Ilova Gora 17A, 
1312 Videm – Dobrepolje, vzgojitelj predšolskih otrok, 
pomočnica vzgojiteljice 

Robert Hrovat  in skupina volivcev 

8 mag. Timotej Gruden, roj. 7. 10. 1994, Velika Ilova Gora 
30, 1312 Videm – Dobrepolje, mag. znanosti, asistent 
na Fakulteti za elektrotehniko

Luka Pajk in skupina volivcev

9 Nataša Perko, roj. 27. 1. 1972, Velika Ilova Gora 14, 1312 
Videm – Dobrepolje, administrativni tehnik, pisarniško 
delo

Robert Hrovat  in skupina volivcev

10 Veronika Pajk, roj. 13. 4. 1979, Mala Ilova Gora 30, 1312 
Videm – Dobrepolje, univ. dipl. pedagog, profesor 
kemije in fizike, učiteljica na OŠ

Luka Pajk in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST ŠT.
VE

ŠT.
ČL.

ZP.
ŠT. KANDIDATI PREDLAGATELJ

MLAČEVO                      (9)
Veliko Mlačevo

A 3 1 Miran Erjavec, roj. 14. 3. 1980, Veliko Mlačevo 3, 1290 
Grosuplje, ekonomski tehnik, finančni knjigovodja 

Barbara Erjavec in skupina volivcev 

2 Janez Svetek, roj. 22. 9. 1961, Veliko Mlačevo 21, 1290 
Grosuplje, elektroinštalater, upokojenec 

Marjan Ozimek in skupina volivcev 

Malo Mlačevo B 2 1 Benjamin Steklačič, roj. 8. 7. 1980, Malo Mlačevo 40A, 
1290 Grosuplje, inženir strojništva, direktor 

Luka Steklačič in skupina volivcev 

2 Jure Janežič, roj. 16. 10. 1978, Malo Mlačevo 4, 1290 
Grosuplje, lesarski tehnik, mizar 

 Andrej Janežič in skupina volivcev 

Zagradec pri Grosupljem C 2 1 Grega Kastelec, roj. 21. 8. 1995, Zagradec pri 
Grosupljem 13, 1290 Grosuplje, medijski tehnik, 
komercialist

Alojz Kastelec in skupina volivcev 

2 Matic Novljan, roj. 8. 1. 1988, Zagradec pri Grosupljem 
35, 1290 Grosuplje, mag. ing. sadjarstva, agronomsko 
prodajni svetovalec 

Renata Novljan in skupina volivcev 

Lobček D 2 1 Jan Grum, roj. 15. 6. 1992, Lobček 26, 1290 Grosuplje, 
dipl. fizioterapevt, fizioterapevt

Irena Grum in skupina volivcev 

2 Tjaša Galjot, roj. 29. 12. 1984, Lobček 30, 1290 
Grosuplje, tehnik zdravstvene nege, srednja 
medicinska sestra v operacijski dvorani 

Anton Galjot in skupina volivcev 

KRAJEVNA SKUPNOST ŠT.
VE

ŠT.
ČL.

ZP.
ŠT. KANDIDATI PREDLAGATELJ

POLICA                             (9)
Peč, Zgornje Duplice

A 1 1 Mitja Gioahin, roj. 12. 1. 1964, Peč 13, 1290 Grosuplje, 
elektroinštalater, samostojni podjetnik 

Rok Gioahin in skupina volivcev 

Velika Stara Vas, Mala Stara vas
Dobje, Gradišče, Dole pri Polici

B 2 1 Igor Žitnik, roj. 29. 4. 1973, Mala Stara  vas 12A, 1290 
Grosuplje, elektrotehnik, pogrebnik 

Silva Žitnik  in skupina volivcev 

2 Miha Glavič, roj. 4. 5. 1988, Velika Stara vas 13, 
Grosuplje, strojni tehnik, servisni tehnik

Milan Glavič in skupina volivcev

3 Tomaž Ilovar, roj. 20. 5. 1982, Dole pri Polici 10, 1290 
Grosuplje, univ. dipl. inž. strojništva, tehnični direktor 

Matjaž Perme in skupina volivcev 

4 Domen Pungartnik, roj. 3. 4. 1984, Dole pri Polici 
23, 1290 Grosuplje, trgovska akademija, samostojni 
komercialist

Maja Zajc in skupina volivcev 

5 Borut Bratun, roj. 6. 2. 1991, Gradišče 4, 1290 Grosuplje, 
vzgojitelj predšolskih otrok, vodja skladišča

Elvir Aldžić in skupina volivcev
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Troščine, Kožljevec, Dolenja vas
pri Polici, Gorenja vas pri Polici, Mali 
Konec

C 3 1 Grega Kozlevčar, roj. 26. 3. 1999, Dolenja vas pri Polici 
11, 1290 Grosuplje, kuhar in natakar, ličar 

Marjetka Kozlevčar in skupina volivcev 

2 Damjan Vidic, roj. 29. 9. 1974, Mali Konec 1, 1290 
Grosuplje, strojni ključavničar, samostojni podjetnik 

Miha Šircelj in skupina volivcev  

3 Andrej Ferjan, roj. 11. 11. 1960, Dolenja vas pri Polici 3B, 
1290 Grosuplje, trgovski poslovodja, upokojenec

Gašper Vidic in skupina volivcev

4 Anže Kozlevčar, roj. 18. 8. 1994, Gorenja vas pri Polici 
12, 1290 Grosuplje, strojni tehnik, samostojni podjetnik

Vesna Kozlevčar in skupina volivcev

Polica, Blečji Vrh D 3 1 Natalija Pejašinović Čeh, roj. 3. 1. 1977, Polica 99A, 1290 
Grosuplje, univ. dipl. ing. živilske tehnologije, projektni 
vodja 

Roman Pejašinović Čeh in skupina 
volivcev 

2 Rok Travnik, roj. 30. 9. 1999, Polica 21, 1290 Grosuplje, 
lesarski tehnik, kmetovalec 

Marko Dežman in skupina volivcev 

3 Branko Omahen, roj. 18. 6. 1980, Polica 161,1290 
Grosuplje, orodjar, direktor

Mojca Omahen in skupina volivcev

4 Matija Makše, roj. 15. 1. 1990, Polica 66, 1290 Grosuplje, 
elektrotehnik, direktor

Marjan Makše in skupina volivcev

5 Domen Logar, roj. 11. 9. 1986, Polica 46C, 1290 
Grosuplje, trgovec, samostojni podjetnik  

Franc Skubic in skupina volivcev 

6 Tanja Vidic, roj. 5. 8. 1985, Polica 109 B, 1290 Grosuplje, 
magister sanitarnega inženirstva, podsekretar na 
Ministrstvu za okolje in prostor

Primož Vidic in skupina volivcev

7 Tomaž Ahlin, roj. 11. 9. 1984, Blečji Vrh 13, 1290 
Grosuplje, prometni tehnik, avtoličar

Ivan Škrjanec in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST ŠT.
VE

ŠT.
ČL.

ZP.
ŠT. KANDIDATI PREDLAGATELJ

RAČNA                            (9)
Velika Račna

A 3 1 Andreja Derenda, roj. 16. 7. 1971, Velika Račna 24A, 
1290 Grosuplje, strojni inženir, tehnična pomoč in 
marketing

Ivana Šircelj Žnidaršič in skupina volivcev 

2 Jože Okorn, roj. 17. 3. 1966, Velika Račna 21, 1290 
Grosuplje, prometni tehnik, upokojenec 

Ivana Šircelj Žnidaršič in skupina volivcev

3 Toni (Anton) Simonič, roj. 2. 10. 1981, Velika Račna 
16, 1290 Grosuplje, kmetijsko gospodarski tehnik, 
komercialist skladiščnik

Ivana Šircelj Žnidaršič in skupina volivcev

Mala Račna B 2 1 Boštjan Novljan, roj. 15. 7. 1984, Mala Račna 43, 
1290 Grosuplje, dipl. ekonomski tehnik,  podjetniški 
svetovalec

Andrej Novak in skupina volivcev 

2 Roman  Šteh, roj. 27. 11. 1975, Mala Račna 3, 1290 
Grosuplje, metalurg, livar, kmetovalec 

Špela Šteh in skupina volivcev 

Predole C 2 1 Dejan Ahčin, roj. 28. 7. 1985, Predole 11A, 1290 
Grosuplje, dipl. ekonomist, vodja prodaje 

Nejc Ahčin in skupina volivcev 

2 Blaž Fink, roj. 29. 12. 2000, Predole 3, 1290 Grosuplje, 
strojni tehnik, CNC operater

Janez Starec in skupina volivcev

Čušperk D 2 1 Jože Berdajs, roj. 28. 3. 1973, Čušperk 4A, 1290 
Grosuplje, delovodja v elektroenergetiki, tehnik za 
zahtevne VN objekte 

Kristjan Bukovec in skupina volivcev 

2 Matic Gruden, roj. 27. 11. 1992, Čušperk 25, 1290 
Grosuplje, diplomant turizma, učitelj razrednega pouka

Dušan Cimerman in skupina volivcev

3 Gašper Lužnik, roj. 2. 9. 1990, Čušperk 6,1290 Grosuplje, 
elektrotehnik, vzdrževalec varnostnih naprav

Janez Bahovec in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST ŠT.
VE

ŠT.
ČL.

ZP.
ŠT. KANDIDATI PREDLAGATELJ

SP. SLIVNICA               (5)
Spodnja Slivnica

5 1 Boštjan Šinkovec, roj. 6. 1. 1979, Spodnja Slivnica 7A, 
1290 Grosuplje, elektrikar energetik, elektrikar 

Andrej Vovk in skupina volivcev 

2 Branko Puš, roj. 10. 4. 1958, Spodnja Slivnica 132,1290 
Grosuplje, gimnazijski maturant, upokojenec 

Robert  Boštjančič in skupina volivcev  

3 Danijel Nagelj, roj. 10. 10. 1951, Spodnja Slivnica 9, 
1290 Grosuplje, strojni tehnik, upokojenec

Milenka Nagelj in skupina volivcev

4 Alojz Bavdek, roj. 15. 9. 1955, Spodnja Slivnica 107, 
1290 Grosuplje, avtomehanik, upokojenec

Alojzij Zupančič in skupina volivcev

5 Stanislava Debeljak, roj. 27. 12. 1957, Spodnja Slivnica 
93, 1290 Grosuplje, administrativni tehnik, upokojenka

Socialni demokrati - SD

6 Dušan Divjak, roj. 21. 5. 1949, Spodnja Slivnica 135, 
1290 Grosuplje, srednješolec, upokojenec 

Darinka Šeme Divjak in skupina volivcev                                                      

7 Tibor Gazi, roj. 14. 9. 1973, Spodnja Slivnica 101, 1290 
Grosuplje, strojni tehnik, direktor podjetja 

Dejan Bavdek in skupina volivcev   

8 Janez Grden, roj. 21. 12. 1956, Spodnja Slivnica 36, 
1290 Grosuplje, elektrotehnik, upokojenec

Alojzija Grden in skupina volivcev
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KRAJEVNA SKUPNOST ŠT.
VE

ŠT.
ČL.

ZP.
ŠT. KANDIDATI PREDLAGATELJ

ŠMARJE - SAP            (11)
Gregorčičeva c., Jurčičeva c.,
Lahova c., Ljubljanska c. od 18-129

A 2 1 Sara Grahek, roj. 15. 9. 1987, Ljubljanska cesta 69, 1293 
Šmarje Sap, univ. dipl. splošni jezikoslovec, pomočnik 
učitelja - laborant 

Aljaž Vajda in skupina volivcev 

Aškerčeva c. od 1-34, Murnova c., 
Partizanska c. od 1-20a, Pokopališka c., 
Šuligojeva c., Trdinova c., Adamičeva 
c., Jakhlova c., Kračmanova c., 
Lipoglavska c., Trubarjeva c.,
Huda Polica

B 2 1 Janez Pintar, roj. 13. 12. 1967, Adamičeva cesta 6, 1293 
Šmarje – Sap, učitelj naravoslovno – matematične 
smeri, učitelj laborant 

Damjan Mišmaš in skupina volivcev 

2 Cvetka Balažič, roj. 2. 4. 1955, Murnova cesta 11, 1293 
Šmarje - Sap, papirni tehnik, upokojenka

Socialni demokrati - SD

3 Jožef Muhič, roj. 24. 10 .1948, Trdinova cesta 11, 1293 
Šmarje - Sap, višja pravna šola za notranje zadeve, 
upokojenec

Socialni demokrati - SD

Paradišče, Podgorica pri Šmarju, 

Cikava, Sela pri Šmarju

C 3 1 Jure Kušlan, roj. 1. 4. 1981, Cikava 9,1290 Grosuplje, 
lesarski tehnik, vzdrževalec prezračevalnih naprav 

Alojz Mehle in skupina volivcev 

2 Andrej Struna, roj. 26. 12. 1954, Sela pri Šmarju 1A, 
1290 Grosuplje, dipl. upravni organizator, upokojenec 

Jan Mehlin in skupina volivcev 

3 Jože Mehlin, roj. 20. 6. 1966, Sela pri Šmarju 19, 1290 
Grosuplje, lesni tehnik, samostojni podjetnik

Jure Rebolj in skupina volivcev 

4 Marjan Kastelic, roj. 14. 4. 1966, Sela pri Šmarju 5A, 
1290 Grosuplje, elektrotehnik, elektromehanik

Špela Struna in skupina volivcev

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

D 3 1 Branko Petrovič, roj. 17. 12. 1960, Gajniče 7A, 1293 
Šmarje - Sap, dipl. inž. elektrotehnike, višji svetovalec 
za multimedijsko dejavnost 

Kristina Igličar in skupina volivcev 

2 Darja (Darinka) Štibernik, roj. 28. 10. 1952, Rimska cesta 
32A, 1293 Šmarje - Sap, likovni tehnik, upokojenka

Jasmina Štibernik in skupina volivcev

Zgornja Slivnica E 1 1 Darko Bregar, roj. 22. 12. 1979, Zgornja Slivnica 29, 
1293 Šmarje - Sap, dipl. ekonomist, vodja projektov 

Meta Bregar in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST ŠT.
VE

ŠT.
ČL.

ZP.
ŠT. KANDIDATI PREDLAGATELJ

ŠT. JURIJ                       (11)
Bičje, Podgorica pri Podtaboru, Pece

A 2 1 Sabina Dremelj, roj. 11. 3. 1984, Pece 14, 1290 
Grosuplje, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, 
negovalka 

Danica Dremelj in skupina volivcev 

2 Marko Primc, roj, 27. 11. 1988, Bičje 13, 1290 Grosuplje, 
strojni tehnik, upravljalec sistema ogrevanja 

Boštjan Valentinčič in skupina volivcev 

3 Tilen Vesenjak, roj. 26. 9. 1991, Bičje 3, 1290 Grosuplje, 
magister prava, pravnik

Vladimir Belcar in skupina volivcev

Vrbičje, Gornji Rogatec, Medvedica od 
1-9 in 30

B 1

Št. Jurij, Mala vas pri Grosupljem
   

C 3 1 Marija Koritnik, roj. 2. 4. 1961, Mala vas pri Grosupljem 
15, 1290 Grosuplje, gradbeni tehnik, upokojenka 

Blaž Koritnik in skupina volivcev 

2 Darko Viršek, roj. 28. 1. 1979, Mala vas pri Grosupljem 4, 
1290 Grosuplje, prometni tehnik, samostojni podjetnik

Ladislav Podržaj in skupina volivcev

Udje, Vino D 2 1 Špela Štrubelj, roj. 30. 5. 1992, Udje 9, 1290 Grosuplje, 
veterinarski tehnik, osebna asistentka 

Marjeta Skubic in skupina volivcev 

2 Sandi Mehle, roj. 14. 3. 1989, Udje 8, 1290 Grosuplje, 
strojni tehnik, kmetovalec

Gregor Doljšak  in skupina volivcev

3 Miha Primec, roj. 11. 2. 1987, Vino 36, 1291 Škofljica, 
dipl. pravnik, višji svetovalec na Občini Logatec

Anton Korošec in skupina volivcev

Ponova vas, Cerovo E 3 1 Toni Jeršin, roj. 9. 4. 1990, Ponova vas 13 A, 1290 
Grosuplje, pek, pek 

Ines Jeršin in skupina volivcev

2 Marinka Rebolj, roj. 27. 5. 1978, Ponova vas 41, 1290 
Grosuplje, dr. veterinarske medicine, prokuristka

Marjan Koščak in skupina volivcev 

KRAJEVNA SKUPNOST ŠT.
VE

ŠT.
ČL.

ZP.
ŠT. KANDIDATI PREDLAGATELJ

ŠKOCJAN                         (5)
Škocjan, Male Lipljene, Velike Lipljene, 
Železnica, Medvedica (od 10-21, razen 
17), Rožnik

 

5 1 Martin Tomažin, roj. 16. 3. 1967, Rožnik 3, 1311 Turjak, 
elektrikar energetik, samostojni podjetnik 

Simon Prijatelj in skupina volivcev 

2 Metka Ziherl, roj. 13. 6. 1952, Velike Lipljene 82, 1311 
Turjak, administrativni tehnik, upokojenka

Janko Prah in skupina volivcev

3 Igor Ponikvar, roj. 18. 2. 1978, Železnica 2, 1311 Turjak, 
magister industrijske farmacije, samostojni strokovni 
sodelavec 

Jernej Virant in skupina volivcev 

4 Marta Smole, roj. 20. 2. 1958, Male Lipljene 27, 1311 
Turjak, dipl. ekonomist, upokojenka 

Tadej Koprivec in skupina volivcev 

5 Darinka Virant, roj.15. 3. 1958, Škocjan 14, 1311Turjak, 
komercialni tehnik, komercialist

Gregor Virant in skupina volivcev
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KRAJEVNA SKUPNOST ŠT.
VE

ŠT.
ČL.

ZP.
ŠT. KANDIDATI PREDLAGATELJ

ŽALNA                             (9)
Žalna

A 3 1 Martin Javornik, roj. 14. 9. 1976, Žalna 29, 1290 
Grosuplje, avtomehanik voznik, upravljalec težke 
gradbene mehanizacije 

Breda Javornik in skupina volivcev 

2 mag. Aleš Florjanc, roj. 18. 5. 1964, Žalna 44, 1290 
Grosuplje, magister znanosti, vodja geoprostorske 
analitike 

Ingrid Florjanc in skupina volivcev 

3 Rok Jaketič, roj. 2. 11. 1973, Žalna 25, 1290 Grosuplje, 
kmetijski delavec, samostojni delavec - kmet

Tatjana Dobovšek in skupina volivcev 

4 Tone Javornik, roj. 25. 8. 1964, Žalna 29B, 1290 
Grosuplje, avtoelektrikar, avtoprevozništvo 

Tomaž Klemenčič in skupina volivcev 

Plešivica pri Žalni B 1 1 Bojan Grum, roj. 30. 10. 1966, Plešivica pri Žalni 9, 1290 
Grosuplje, strojni ključavničar, strojno inštalaterstvo

Majda Grum in skupina volivcev 

Velika Loka, Mala Loka pri Višnji Gori C 3 1 Gregor Boc, roj. 15. 9. 1980, Velika Loka 3, 1290 
Grosuplje, prodajalec, skladiščnik 

Peter Brlan in skupina volivcev 

2 Marko Vovk, roj. 4. 8. 1972, Velika Loka 20, 1290 
Grosuplje, lesarski tehnik, solastnik in direktor podjetja 

Jožica Hribar in skupina volivcev 

3 Danijela Pirman, roj. 6. 11. 1965, Mala Loka pri Višnji 
Gori 5, 1290 Grosuplje, dipl. upravna organizatorka, 
vodja Oddelka za upravno pravne, družbene in 
gospodarske zadeve na Občini Ivančna Gorica

Dragica Poreber in skupina volivcev

4 Janko Roštan, roj. 1. 10. 1962, Velika Loka 31A, 1290 
Grosuplje, strojni tehnolog, upokojenec

Peter Menard in skupina volivcev

Luče D 2 1 Anton Pajk, roj. 8. 4. 1965, Luče 6B, 1290 Grosuplje, 
kovinar, operater na laserju 

Branko Pajk in skupina volivcev 

2 Andrej  Kopitar, roj. 3. 9. 1981, Luče 6A, 1290 Grosuplje, 
inženir telekomunikacij, pomočnik direktorja

Metka Kopitar in skupina volivcev

3 Maja Kosec, roj. 5. 7. 1982, Luče 7A, 1290 Grosuplje, 
dipl. ekonomist, računovodja 

Milan Mehle in skupina volivcev 

4 Franc Zaviršek, roj. 5. 9. 1965, Luče 4A, 1290 Grosuplje, 
pečar trgovec, skladiščnik trgovec

Špela Mlakar in skupina volivcev

Številka:   041- 1/2022
Datum:    27. 10. 2022

Posebna občinska volilna komisija Grosuplje je na seji, dne 20. 10. 2022, v skladu z drugim odstavkom 74. člena Zakona 
o lokalnih volitvah (Uradni list RS,  št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 3 in 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) v 

povezavi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – 
odl. US, 23/17 in 29/21) sprejela sklep, da se na spletni strani Občine Grosuplje (www.grosuplje.si) in v lokalnem časopisu 

Grosupeljski odmevi objavi

R A Z G L A S
seznama kandidatov za volitve člana občinskega sveta  -  

predstavnika romske skupnosti,
dne 20. 11. 2022.

1. BOJANA HUDOROVIĆ, roj. 27. 5. 1985, GROSUPLJE
 Veliko Mlačevo 1A , OSNOVNOŠOLKA 
 ČISTILKA
 Predlagatelj: DEJAN HUDOROVAC in skupina volivcev, pripadnikov romske skupnosti.

Številka : 041-4/2022
Datum :   20. 10. 2022
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Dan odprtih vrat v Zdravstveno-vzgojnem centru Grosuplje

Zahvala krvodajalcem

V petek, 18. 11. 2022, med 7.00 in 
13.00, vabimo občane in občanke, da 
nas obiščejo na dnevu odprtih vrat Zdra-
vstveno-vzgojnega centra v Zdravstve-
nem domu Grosuplje. Z nami se boste 
lahko srečali in poklepetali v svetli avli 
pred dvigalom, kjer vas bomo na stoj-
nicah spoznali s pravilnim merjenjem 
krvnega tlaka in krvnega sladkorja, vadili 
razkuževanje rok in krepili vašo opolno-
močenost za zdravo življenje.

V predavalnici vas bomo med osmo 
in trinajsto uro seznanili o gibanju, zob-
ni higieni, prehrani in najpogostejših 

kroničnih boleznih, ki lahko pestijo vas 
ali vaše svojce. Lahko se boste srečali 
tudi s tehnikami sproščanja, vajami za 
zdravo hrbtenico, ter vsem, kar bi morali 
vedeti o spanju. Urnik tem bo teden dni 
prej objavljen na vseh oglasnih deskah 
v zdravstvenem domu, na oglasni deski 
v Mestni knjižnici Grosuplje, na spletni 
strani zdravstvenega doma ter na naši 
facebook strani. 

Ne samo za zdrave posameznike, tudi 
za kronične bolnike, ki že jemljejo terapi-
jo, je pomembno, da poskušajo čim več 
za svoje zdravje narediti s spremembami 

v vsakdanjem življenju. Da ni nujno, da 
so te spremembe velike, boste izvede-
li na dnevu odprtih vrat. Vabljeni vsi, ki 
vam je mar za zdravje, svoje in bližnjih!

Veseli smo, da so dosedanje objave v 
občinskem glasilu v vas zbudile željo po 
izboljšanju zdravja. Vsakogar, ki se pri-
javi na delavnice, smo iskreno veseli, še 
bolj pa smo veseli tega, da na delavnicah 
uživate in se počutite dobro.

Klavdija Zakrajšek, dipl. m. s. s spec. znanji
Ajda Plos, mag. zdr. neg. s spec. znanji

Jesenska krvodajalska akcija, ki je po-
tekala od 4. do 7. oktobra na štirih krajih 
našega območja, je bila pravi praznik 
dobrote in srečanje čudovitih ljudi. 

V Družbenem domu Grosuplje je 
darovalo kri 121 krvodajalcev, v Srednji 
šoli Josipa Jurčiča 132, v dvorani župnij-
skega doma Šentvid pri Stični 54 in v Ja-
kličevem domu na Vidmu – Dobrepolje 
79 krvodajalcev, skupaj 385, kar 80 več 
kot aprila letos. Med krvodajalci je bilo 
veliko zvestih, z dolgoletno tradicijo, pa 
tudi lepo število takih, ki so kri darovali 
prvič.

Tako smo zbrali 173 litrov krvi. Vsem 
iskrena hvala za najbolj dragoceno teko-
čino, ki rešuje življenja in vrača zdravje.  

Prvič si je vzel čas, zbral pogum in da-

roval kri tudi najbolj slaven slovenski žu-
pnik g. Martin Golob. Hvala mu za zgled 
in podporo!

Hvaležni smo Občini Grosuplje za 
lepe, tople prostore za samo izvedbo 
odvzemov krvi in za možnost brezplač-
nega parkiranja za krvodajalce v parkirni 
hiši ter vsem, ki pomagate pri obvešča-
nju in ozaveščanju, pri pripravi prosto-
rov in na sami krvodajalski akciji, da lah-
ko skupaj rešujemo življenja in vračamo 
ljudem zdravje!

Sekretarka RKS – OZ Grosuplje
Anica Smrekar
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GOZDNA PEDAGOGIKA V VVZ KEKEC GROSUPLJE: 
Najboljša naložba za prihodnost otrok je učenje v gozdu

Inštitut za gozdno pedagogiko poi-
menuje gozdnega pedagoga osebo, ki 
ima znanje o gozdu in njegovem delo-
vanju, ne samo v naravoslovnem, ampak 
tudi doživljajskem pogledu. Pri vodenju 
skozi gozd nam pokaže vse tisto, kar je 
očem prikrito in nas navduši za pogo-
stejše obiske gozda. Pri tem  se znanje 
oblikuje na doživetjih in preko situacij-
skega učenja, ki jih  gozdni pedagog pri-
lagodi vsem udeležencem, od najmlajših 
pa do starejših.

V sodelovanju z Inštitutom za gozdno 
pedagogiko v naš vsakdanjik vrtčevske-
ga življenja ozaveščamo, inspiriramo ter 
povezujemo vrednote narave z vredno-
tami prepoznavanja lastnih občutkov 
in potreb ter odzivanje nanje. V  najbo-
gatejšem učnem okolju, v gozdu, omo-
gočamo okolijsko vzgajanje in izobra-
ževanje, ki otrokom poleg spoznavanja 
gozda kot naravnega okolja ponuja tudi 
procesne dejavnosti, ki optimalno pri-
spevajo k celostnemu razvoju otroka. Na 
otroke tako svetloba, sveži zrak, naravno 
okolje v interakciji s spontano igro, orga-
niziranimi dejavnosti z vzgojiteljicami in 

sovrstniki prinaša obilico  pridobljenih 
socialnih veščin, veščin za vsakdanje ži-
vljenje, svobodnega razmišljanja, ustvar-
jalnosti, razbremenjenosti ter veselja.

Z vami želimo deliti izbrane utrinke iz 
uresničevanja gozdne pedagogike v na-
šem vrtcu, in sicer iz enot Rožle, Troben-
tica, Kosobrin in Pika. 

ENOTA ROŽLE

Vzgojiteljice in otroci iz skupine Škrat-
ki gozdno pedagogiko uresničujemo s 
torkovimi gibalnimi dnevi na Koščako-
vem hribu, z raziskovanjem gozdnih tal 
ter z rajalnimi igrami v gozdu, tokrat so 
se nam pridružili tudi babice in dedki. 

(Saša Kovačič, vzgojiteljica)

Za likovno ustvarjanje smo vzgojite-
ljice in otroci iz skupine Ježki inspiracije 
iskali na gozdnih tleh, ko smo spoznanja 
in doživljanja jesenskega gozda samo-
stojno izkusili. Otroci so povedali, da je-
senski gozd lahko potipamo in vonjamo. 
Našli smo tudi kostanjeve ježice. 

(Klara Kralj, pomočnica vzgojiteljice)

ENOTA TROBENTICA

Otroci in vzgojiteljice enote Troben-
tica raziskujejo ter odkrivajo dimenzije 
gozdnih igralnic na različne načine. 

(Blanka Trontelj, vzgojiteljica)

Enota Rožle Enota Rožle

Enota Rožle

Enota Trobentica Enota Trobentica
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ENOTA KOSOBRIN

Otroci in vzgojiteljice iz vrtca Kosobrin 
raziskujemo bližnji gozd. Tam nastaja 
gozdna igralnica, ki nudi številne gibal-
ne in druge izzive. Vanj se vedno znova 
vračamo s spoštovanjem in v pričako-
vanju odgovora na vprašanje: "Gozd, ali 
nas sprejmeš?" "Pridite," je odziv dreves, 
katerih veje in listi zatrepetajo v vetru. 
Čas v gozdu vedno hitro mine, otroci pa 
odhajajo veseli in polni vtisov. 

(Majda Fajdiga, vzgojiteljica)

ENOTA PIKA

V enoti Pika vse tri skupine obisku-
jemo gozd. Tam raziskujemo tla, listje, 
veje, drevesa, mah, rastline in iščemo 
sledi živali.

Izvajamo tudi umirjene dejavnosti, 
gozd doživljamo z vsemi čutili (posluša-
li, tipali, opazovali, vonjali,…). Poslušali 
in prepoznavali smo zvoke narave (šu-
menje listja, kapljanje kapljic z dreves, 
oglašanje ptic,…). Nabrani material smo 
prinesli v igralnice in na igrišče. Z mate-
riali ustvarjamo, se igramo,… Letos smo 

imeli v tem jesenskem času možnost vi-
deti in občudovati tudi veliko različnih 
vrst gob.

Zapis obiska gozda smo zapisali na 
plakat.

KAJ SMO VIDELI? Odgovori: listje, že-
lode, gobe, ptičke, storže, visoka dreve-
sa, palice,

mah, jurčke, hiško iz palic, kostanj…
KAJ SMO TIPALI? Odgovori: storže, li-

ste, želode, žirov olupek, lubje, veje…
KAJ SMO SLIŠALI? Odgovori: šumenje 

listov, veter, ptičke, otroke, traktor, ka-
pljice…

KAJ SMO VONJALI? Odgovori: čist 
zrak, listje, smrekove iglice, gobe, lubje ...

(Strokovne delavke enote Pika,  
VVZ Kekec Grosuplje)

Urška Skobe, dipl. vzg
Enota Kosobrin

Enota Pika

Vrtčevski podnebni dan v sklopu eko projekta
»Čas se izteka«

V vrtcu Rožle smo si za podnebne 
spremembe in aktivnosti v zvezi z njimi 
vzeli kar cel mesec. Skupaj z otroki smo 
naredili načrt, kako bo potekal naš pro-
jekt. V prvem tednu je sicer potekal te-
den otroka z vodilom »Skupaj se imamo 
dobro«, katerega smo uresničevali tako, 
da smo čim več aktivnosti izvedli vsi sku-
paj (vse štiri skupine iz našega vrtca).

V drugem tednu smo se pogovarjali 
o vremenskih pojavih, naredili smo KWL 
tabelo in vanjo vpisali, kaj vse že vemo 
in kaj želimo izvedeti. Obiskali smo knji-
žnico, kjer smo si sposodili knjige o vre-
menu, naravnih pojavih, se pogovarjali 
o naravnih katastrofah, kaj to sploh so, 
kako lahko pomagamo … Prebirali smo 
ekološke pravljice, si ogledali ekološko 

risanko o potovanju vode, se igrali dru-
žabno igro Potovanje modre kapljice 
…  Vsakodnevno smo beležili vreme in 
opazovali, kako se vreme preko dneva 
spreminja. V tem tednu je tekla beseda 
tudi o varčevanju, kaj to pomeni, kako 
in na kakšen način lahko tudi mi varču-
jemo (zapiramo vodo, ugašamo luči, 
starše opomnimo, da gremo lahko v vr-
tec ali na krajše relacije peš, s kolesom, 
skirojem in ne z avtom) … Tako smo se 
skupaj odločili, da bomo en dan v tednu 
prišli v vrtec peš, s kolesom, s skirojem …

Beseda je tekla tudi o prometu, na 
kakšen način promet onesnažuje okolje, 
kaj so boljše opcije, s kakšnim ravnanjem 
lahko zmanjšamo onesnaževanje in se-
veda smo se zato peljali tudi z mestnim 

avtobusom.
Pri Škratkih pa smo se odločili, da 

bomo v sklopu projekta v vrtec povabi-
li tudi stare starše, in sicer smo odšli na 
skupni izlet/pohod po Rožletovi poti. Da 
pot ni bila le pohod, smo naše druženje 
obogatili tudi z raznimi nalogami. Tako 
smo po delu prehojene poti skupaj te-
lovadili, v gozdu pri vojašnici uživali ob 
rajalnih igrah ter se ob koncu poti poslo-
vili s petjem pesmi Mi se imamo radi ter 
obljubo, da se kmalu zopet srečamo.

Potem pa je na vrsto prišla izdelava 
štafetne palice.  Iz odpadnih tulcev smo 
v obeh  skupinah izdelali vsak svojo šta-
fetno palico. Pri Ježkih smo palico po-
barvali s tempera barvami, jo okrasili z 
bleščicami ter jo napolnili z koruzo, da jo 
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bomo kasneje lahko uporabili kot inštru-
ment, vzgojiteljici pa sta nanjo zapisali 
naša imena. Škratki pa smo tudi izdelali 
svojo palico, in sicer je vsak otrok po-
barval manjši listek z najljubšo barvo ter 
nanj sam zapisal svoje ime. Vsak barvni 
listek z imenom smo nato prilepili na 
tulec, ki smo ga napolnili z drobnimi se-

meni in tako je nastala tudi naša štafetna 
palica.

V sredo, 19. 10. 2022, pa je v Sloveni-
ji potekal težko pričakovani PODNEBNI 
DAN. Takoj po zajtrku smo se odpravili 
na šolsko igrišče, kjer smo izvedli simbo-
lični štafetni podnebni tek. Najprej smo 
se ogreli in razgibali, nato pa odtekli šta-

feto. V štafetnem teku smo sodelovali 
otroci ter vzgojiteljice iz skupin Ježki in 
Škratki. Tek smo izvedli kar dvakrat in to 
z dvema različnima štafetnima palicama. 

S štafetnim tekom smo tako naše ge-
slo SKUPAJ ZMOREMO VEČ potrdili, saj 
se je izkazalo, kako uspešni smo lahko, 
ko delujemo v skupini in držimo skupaj.

Projekt bo potekal do 6. 11., do ta-
krat pa bomo izvedli tudi čistilno akcijo 
v okolici vrtca,  uredili naš vrtiček in ga 
pripravili na zimo, ki prihaja. Ogledali si 
bomo ekološki otok, se z otroki pogo-
varjali, kako poskrbimo za odpadke, kam 
jih odlagamo in na kakšen način jih lo-
čujemo, kako lahko določene odpadke 
recikliramo in iz njih kaj ustvarimo ter 
ponovno uporabimo. Iz odpadnih škatel 
si bomo izdelali zabojnike, jih ustrezno 
pobarvali ter se tako tudi v skupinah učili 
pravilnega razvrščanja odpadkov. 

S temi dejavnostmi smo in še bomo 
aktivno sodelovali pri ohranjanju našega 
planeta.

Strokovne delavke: Klara Kralj (nosilka 
projekta), Zdenka S. Španinger, Saša 

Kovačič in Vesna Viršek

Teden otroka v vrtcu Kobacaj

Že od leta 1954 je v okviru programa 
Zveze prijateljev mladine prvi teden ok-
tobra posvečen otrokom, poznan kot 
teden otroka. Slogan letošnjega tedna 
otroka je bil »Skupaj se imamo dobro«, 
saj so otroci v času ukrepov za prepreče-
vanje epidemije najbolj pogrešali ravno 
družbo vrstnikov in preživljanje proste-
ga časa z njimi. Zato smo se tudi zaposle-
ni v vrtcu Kobacaj na vseh ravneh osre-
dotočali na pridobivanje in ohranjanje 
prijateljstev, izkazovanje zaupanja drug 
drugemu in uživanju v skupnih trenut-
kih. 

Naši najmlajši Medvedki in Zvezdice 
so spoznavali jesenske plodove in tkali 
vezi prijateljstva ob opazovanju buče. 
Podajali so si jo, jo tipali in pazili, da se ni 
razbila. Sprejeli so jo kot člana skupine. 
Medse so povabili še babice in dedke, s 
katerimi so skupaj ustvarjali odtise veli-
kih in malih dlani, ki so jih nato kot jesen-
sko listje nalepili na drevo, ki sedaj krasi 
njihovo garderobo. Prijetno medgenera-
cijsko druženje so zaključili s sprehodom 
v toplem jesenskem vremenu z opazo-
vanjem listja, ki je padalo z dreves, ali pa 

ga je veter že odnesel pod njihove, še ne 
povsem stabilne, nožice. 

Vzgojiteljici oddelka Gobice Nina in 
Tanja sta za vse kobacajčke pripravili 
lutkovno predstavo z naslovom Razbita 
buča. Otroci so z zanimanjem spremlja-
li, kako si je miška naredila brlog v buči 

na polju. K njej so prihajale živali in jo 
prosile za prenočišče. Tako so se pri mi-
ški oglasili veverica, lisica, zajček in celo 
medved, a ker je bil prevelik, je bučo ra-
zneslo. Medved se je miški odkupil tako, 
da ji je ponudil svoj uhelj in postala sta 
neločljiva prijatelja. Lutke za predstavo 
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sta vzgojiteljici pripravili sami. Po pred-
stavi sta otroke peljali še v Mestno knji-
žnico Grosuplje in jim pokazali, kje si 
knjigo s to zgodbo lahko izposodijo za 
domače razvedrilno branje. 

Škratki so si teden razgibali z obiskom 
fitnes centra Apolon, kamor jih je od-
peljal grosupeljski Zapeljivček. Trener 
je pokazal nekaj vaj za razvijanje ravno-
težja in koncentracije, nekaj pa jih je bilo 
seveda namenjenih tudi zabavi. V vrtec 
so se nato sprehodili skozi Grosuplje in 
se učili obnašanja v prometu. Medtem 
ko so se Škratki rekreirali v fitnesu, pa so 
njihovi sosedje Listki obiskali plezalno 
društvo Ascendo in se učili tehnik pleza-
nja. Pomerili so se, kdo lahko višje spleza. 
Največje veselje je predstavljalo skaka-
nje z oprimkov na mehke blazine, kar je 
povzročilo neustavljivo smejanje in vri-
skanje. Obe skupinici sta si tudi ogledali 
predstavo Razbita buča. Četrtek je bil 
namenjen zabavi in plesu ter sladkanju 
s palačinkami, ki so jih pripravile vzgoji-
teljice, v petek pa sta skupinici povabili 
babice in dedke, da so se jim pridružili 
na izletu z vlakom. Vsako skupino je vlak 
odpeljal v svojo smer. Škratki so svoje 
babice in dedke odpeljali v Ivančno Go-
rico, kjer so v knjižnici poslušali kamišibaj 
Zeleni dežnik, naprezali možgančke ob 
živalskih ugankah ter si potem zaslužili 
oddih na bližnjem igrišču ter v slaščičar-
ni ob lončku sladoleda. Listki pa so se z 
babicami in dedki odpravili na Lavrico, 
se sprehodili po tamkajšnjem barju in 
uživali v skupnih trenutkih, ki jih je dan-
danes zaradi hitrega tempa življenja pre-
malo. Stari starši so se z navdušenjem 

odzvali vabilu na druženje z vnuki.
Najstarejši otroci pa so imeli v tem 

tednu prav poseben dan – narobe dan, 
ko je bilo vse drugače, kot so navaje-
ni. Oblečena so imeli narobe obrnjena 
oblačila, v vrtec so prišli zadenjsko, gar-
deroba je ostala razmetana, pri kosilu se 
je najprej pojedla glavna jed, nato pa še 
juha. Temu je sledil igralni dan, ko so v 
vrtec lahko prinesli svoje igrače, jih po-
kazali prijateljem, se z njimi igrali in jih 
tudi posojali za igro drugim otrokom. 
Teden se je zaključil z ogledom risanke, 
kjer so otroci spoznali junaka avtorice 
Julie Donaldson – Zverjasca.

Ker pa je oktober tudi mesec požarne 
varnosti, so nas v vrtec prišli obiskat ga-
silci iz PGD Čušperk. Otrokom so razka-
zali gasilsko opremo (cevi, prvo pomoč, 

žago in uniformo, ki jih varuje pri njiho-
vem delu). Otroci so z velikim navduše-
njem poskusili gasilske čelade in maske 
za dihanje, še največ veselja pa jim je 
predstavljalo zbijanje tarče z vodnim 
curkom. Naučili so se, da gasilci ne gasijo 
zgolj požarov, temveč sodelujejo tudi pri 
različnih nezgodah, kot so prometne ne-
sreče, podrta drevesa na cestišču, sem in 
tja pa rešijo tudi kakšno mucko z dreve-
sa. Kot je bilo po obisku mogoče razbrati 
iz debat naših kobacajev, je iz naših vrst 
pričakovati kar nekaj bodočih gasilcev.

Oktober je tako za nami. Nauk okto-
bra, da je v slogi moč, pa odhaja z nami 
novim dogodivščinam naproti.

Valentina Cvek Humski 



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  November 2022 35Izobraževanje / Kultura

Otroci iz vrtca Malček na ogledu razstave buč na kmetiji 
Novljan v Zagradcu

Prevod knjige Louisa Adamiča Moja Amerika in razstava 
ilustracij Samire Kentrić

V četrtek, 27. 10. 2022, smo se otroci 
iz Zasebnega vrtca Malček peš odpravili 
na sprehod proti Zagradcu pri Grosu-
pljem, saj smo bili povabljeni na kmetijo 
Novljan, kjer imajo razstavo buč. Vsi neu-
čakani in polni navdušenja smo hodili in 
se celo pot pogovarjali in ugotavljali, kaj 
vse bomo tam lahko videli. 

Hoja nam je zato hitro minila in kmalu 
smo lahko ob cesti zagledali smerokaz, 
ki nas je usmeril na pravo stransko cesto. 
Hitro smo zagledali še en smerokaz za 
zavijanje levo in kmalu smo med hišami 
zagledali veliko buč, ki so nam že dajale 
namig, da smo prišli na cilj. 

Na kmetiji Novljan so nas zelo lepo 
sprejeli in nam razkazali izrezane različne 
buče – vesele, strašne… Otroci so nav-
dušeno opazovali tudi mamo pajkovko, 
ki je spletla mrežo in vanjo skrila svoje 
mladičke – male pajkce, nič manj nav-
dušenja pa ni bilo nad malimi netopirji, 
ki so viseli z druge mreže in nas pozdra-
vljali. 

Skupaj smo nato izrezali veselo bučo, 

ki je dobila posebno mesto na razstavi. V 
bučo smo položili svečko, tako da se jo 
je lahko videlo tudi ponoči, ko je veselo 
svetila vse naokrog. Preden smo se od-
pravili proti vrtcu, smo dobili še piškotke 
in topel čaj za lažjo pot nazaj. Tam smo 

imeli zares čudovito dopoldne. 
To pa še ni bilo vse! Vsak od otrok si je 

izbral svojo bučo, ki jo je odnesel domov 
in poskrbel, da iz nje nastane strašna 
buča. 

Urška V. Klemenčič, dipl. vzg

Louis Adamič je mlad zapustil rodne 
Praproče in domovino in uspel kot pisa-
telj v Ameriki. Preden se je lahko v no-
vem svetu preživljal s pisanjem, je pre-
stajal vse muke, krivice in zapostavljanja 
kot drugi priseljenci, ki jih je opisoval v 
svojih delih. Moja Amerika prinaša bolj 
ali manj uspešne zgodbe priseljencev 
druge generacije iz različnih dežel, se-
rijo življenjskih prigod, poznanstev in 
ideoloških konfliktov. Govori o obdobju 
ameriške recesije in vzponu evropskega 
fašizma. Ameriško družbo predstavlja 
kot ksenofobno in polno lažnega patri-
otizma. Knjiga je tudi avtobiografska, saj 
zajema zapise iz Adamičevega dnevnika 
iz let 1928 do 1938.

 Ilustracijo na platnici je prispevala 
Samira Kentrić, ki je bila rojena v Grosu-
pljem in delo Louisa Adamiča še posebej 
ceni. Veliki Američan na svetli strani ilu-
stracije drži nogo na stolčku, mali prise-
ljenec na temni strani pa mu čisti čevlje. 
Toda v ozadju se zadrga, ki je zadrževala 

uporne duhove priseljencev, že odpira 
in pesti zatiranih se dvigajo.

Samira Kentrić je vizualna umetnica in 
ilustratorka. Diplomirala je na Akademi-

ji za likovno umetnost in oblikovanje v 
Ljubljani, smer vizualne komunikacije. V 
Mali galeriji Cankarjevega doma razsta-
vlja svoje ilustracije Zgodbe z naslovnic. 
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V »Kulturnem« sem poslušal  
petje zbora;
donele pesmi z odra so v dvorano
tako lepo in res tako ubrano,
kakor donijo v cerkvi orgle s kora.

Gornje verze, delo književnika Vlada 
Premrla, lahko najdemo v knjigi z naslo-
vom Ubald Vrabec 1905–1992 avtorice 
Bojane Kralj. Skladateljeva biografija je 
ob tridesetem letu njegove smrti, služi-
la kot rdeča nit povezovanja na Območ-
ni reviji odraslih pevskih zborov v Gro-
supljem v organizaciji JSKD OI Ivančna 
Gorica in ZKD Grosuplje. Pevci so se 
nam, dvajsetega oktobra na Osnovni 
šoli Louisa Adamiča Grosuplje, predsta-
vili s pestrim programom.

Na naše povabilo se je dogodka ude-
ležil tudi grosupeljski župan dr. Peter 
Verlič, ki je s spremno besedo dogodek 
tudi pričel. Poleg njegovih toplih besed 
pa nas je v imenu Osnovne šole Louisa 
Adamiča Grosuplje pozdravila tudi rav-
nateljica Barbara Rodica.

Predstavili so se nam različni zbori, ki 
so nastopili v tem vrstnem redu: Ženski 
pevski zbor Biser pod vodstvom Fernan-
da Mejiasa; Mešani pevski zbor Stična z 
zborovodjem Žigom Jernejčičem; Žen-
ski pevski zbor Lastovke z zborovodjo 

Mojco Intihar; Moški pevski zbor Samo-
rastnik z umetniškim vodjem Dragom 
Zakrajškom; pevovodja Emil Kovačec z 
Ženskim pevskim zborom Magdalena; 
Oktet fantov Kulturnega društva Stična 

pod vodstvom Urbana Tozona; Vokalna 
skupina Mavrica z gospo Mojco Jevni-
kar Zajc. 

Drugi del območne revije odraslih 
pevskih zborov in malih pevskih skupin 

 V eni sličici je poskušala povedati 
celo zgodbo. Njene ilustracije so provo-
kativne, vendar gledalcu dajo misliti, ga 
očarajo, osupnejo, prevzamejo, zabava-
jo, nasmejejo, razsvetlijo in navdihnejo. 

Sporočila pa so tudi sodobna in večna. 
Razstava njenih del je odprta do 20. no-
vembra.

Knjiga, pri kateri sodelujeta dva v Gro-
supljem rojena avtorja, povezuje stole-

tno obdobje s sodobnostjo in večnimi 
stalnicami iskanja boljšega bivanja.     

Marija Samec

Območna revija odraslih pevskih zborov 2022

Ženski pevski zbor Biser

Župan dr. Peter Verlič

Ženski pevski zbor Lastovke

Moški pevski zbor Samorastnik
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2022 je zavzel oder v OŠ Ferda Vesela 
Šentvid pri Stični. Sodelujoče je pozdra-
vila ravnateljica šole Angelca Mohorič. 
Poleg domačih pevskih zborov: MoPZ 
Vidovo in ŽePZ Vidovo, oba vodi zbo-
rovodja Urban Tozon, MoPZ Dob, ki ga 
vodi Žiga Jernejčič, in ŽePZ Harmonija 
z zborovodkinjo Gabrijelo Cedilnik, so 
nastopili kar štirje zbori iz občine Gro-
suplje: ŽePZ Nasmeh in MoPZ Šmarje 
- Sap, ki ju vodi zborovodkinja Polona 
Kopač Trontelj, Ženska vokalna skupina 
Brinke z umetniško vodjo Petro Frece 
Šilak in MePZ Grosuplje z zborovodki-
njo Gabrijelo Cedilnik. 

Po mnenju komisije so se z obeh revij 
na regijsko tekmovanje pevskih zborov 
uvrstili: Ženski pevski zbor Biser pod 

vodstvom Fernanda Mejiasa, Ženska 
vokalna skupina Brinke z umetniško 
vodjo Petro Frece Šilak in Moški pevski 
zbor Šmarje – Sap z zborovodkinjo Po-
lono Kopač Trontelj. 

Ker brez žirije ne gre, je naši revi-
ji strokovno spremljal prof. Sebastjan 
Vrhovnik. Da sta bili naši reviji bolj ce-
loviti, pa je povezovanje prevzela Klara 
Miklič. 

Vsi poslušalci smo uživali ob glasbi 
naših pevcev in po koncu ostali nasme-
janih obrazov. Da ne bi domov odšli 
lačni, smo se po formalnosti ob klepe-
tu okrepili s pripravljeno pogostitvijo. 
Zahvaljujemo se vsem nastopajočim, 
vsem zborovodjem ter vsem ostalim 
sodelujočim.

Jure Malovrh

Klara Miklič

Ženski pevski zbor Magdalena

Mešani pevski zbor Grosuplje

Ženski pevski zbor Nasmeh

Moški pevski zbor Šmarje - Sap

Ženska vokalna skupina Brinke
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Boš moja?

Barvita jesen Ženskega pevskega zbora Biser

Mladinska folklorna skupina iz Račne 
je v soboto, 25. oktobra 2022, obeležila 
40. obletnico folklorne dejavnosti v Rač-
ni. S prepletom plesa in petja smo pri-
kazali del življenja mladega, poštenega, 
delavnega, vaškega fanta, ki se v času 
zaljubljenosti sprašuje: Boš moja? Dekle 
mu je res pri srcu, a kaj ko ga na plesu ne 
pogleda in zapleše z drugim. Ga bo spre-
jela, če ji zapoje podoknico? Bosta zaple-
sala skupaj po končani žetvi in košnji? Če 
ga sprejme, bo presrečen. Le kaj bodo na 
to porekli njeni starši? O tem zaljubljeni 
fantje zagotovo razmišljajo tudi danes.

Mladi plesalci, pod vodstvom Urške 
Hlupič in Veronike Kalar, smo pred pol-
no dvorano kulturnega doma v Račni 

pokazali, da ljubezen do ljudskega izro-
čila v Račni še vedno živi in se uspešno 
prenaša na mlajše generacije. Pri izvedbi 

so nam pomagali ljudski pevci Zarja pod 
vodstvom Jožice Poderžaj in častni čla-
ni starejše folklorne skupine Račna pod 
vodstvom Olge Gruden. Za dodatno po-
moč pri uspešno izpeljanem koncertu 
se zahvaljujemo tudi Krajevni skupnosti 
Račna, Občini Grosuplje, ZKD Grosuplje, 
Artelje grafika Multimedia – Tomaž Gru-
den, s. p., in Pekarni Grosuplje – Don 
Don, d. o. o.

Če vas vsaj malo zanima razplet zgod-
be, si lahko ogledate ponovitev v pe-
tek, 25. 11. 2022, ob 19. uri v Kulturnem 
domu Grosuplje. Lepo vabljeni!

Za Mladinsko FS Račna zapisala
Urška Hlupič

Ženski pevski zbor Biser je septembra 
vstopil v jubilejno 20. sezono prepeva-
nja. Pevke smo si z zborovodjem Fernan-
dom Mejíasom zastavile nekaj zanimivih 
projektov za naslednje mesece.

Oktobra smo se odpravile v Slovenj 
Gradec na vikend intenzivnih pevskih 
vaj. Vaje smo posvetile pripravi na priha-
jajoče nastope. Decembra nas med dru-
gim čaka jubilejni letni koncert. Intenziv-
ne vaje so vedno nekaj posebnega tudi z 
vidika povezovanja skupine, saj se daleč 
od domačih in službenih skrbi lahko za-
upno pogovarjamo in neobremenjeno 
nasmejemo. 

Vikend intenzivnih pevskih vaj smo 
združile s koncertom, ki smo ga priredile 
skupaj z Moškim pevskim zborom Vres 
Prevalje, ki ga vodi zborovodkinja Hele-
na Buhvald. Zbor šteje skoraj 30 pevcev, 
ki se na vajah srečujejo dvakrat tedensko 

in letos praznujejo 50 let delovanja. Kon-
cert je potekal v cerkvi sv. Elizabete Ogr-
ske v mestnem jedru in je pritegnil veliko 
poslušalcev. Obiskovalce smo navdušile 

s priredbami slovenskih ljudskih pesmi, 
najbolj glasen aplavz pa smo zaslišale 
po pesmi Spring, the Sweet Spring, pri 
kateri poleg petja oponašamo ptičje 



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  November 2022 39Kultura

Noč godbe 2022 - edinstveni filmski spektakel

petje in s prsti igramo na kozarce. Pevci 
MoPZ Vres Prevalje so se izkazali tudi za 
zelo gostoljubne, saj nas je po koncertu 
pričakala dobra večerja, ki so jo pope-
strili z gromkim petjem in navdihujočo 
interpretacijo pesmi za moške zbore. 

Z veseljem smo jih povabile, da vrnejo 
obisk, saj želimo ubrano petje, ki smo ga 
bile deležne, deliti tudi z ljubitelji petja v 
Grosupljem. 

Do tedaj pa vas lepo vabimo, da se 
udeležite našega jubilejnega letnega 

koncerta, ki bo potekal v Družbenem 
domu Grosuplje 17. decembra 2022 ob 
19. uri. Obljubljamo, da bo koncert bal-
zam za ušesa in čas, ko se boste lahko v 
decembrskem hitenju ustavili in uživali.

Manca Lipovec, ŽPZ Biser

Dvorana na Dobrovi, 21. in 23. okto-
ber

Obilno oglaševanje, izvirni opomniki, 
mamljiva vabila po vseh možnih kanalih 
in dober glas s preteklih koncertov, ki je 
segel v deveto vas, so obrodili bogate 
sadove! Z letošnjima koncertoma Noč 
godbe 2022 je Godbi Dobrova–Polhov 
Gradec v sodelovanju z Glasbeno šolo 
Emil Adamič uspelo kar dvakrat napol-
niti dvorano do zadnjega kotička. Odzivi 
so izjemni, saj pohvale še vedno dežuje-
jo. 

Po rdeči preprogi v filmski svet – ne-
kateri s kokicami, drugi s fotografijo s 
svojim najljubšim filmskim junakom, 
tretji z vrčkom točenega, vsi skupaj pa 
z velikim zanimanjem, kako nas bodo 
godbeniki presenetili tokrat. Sledili sta 
dobri dve uri najraznovrstnejše filmske 
dovršeno izvedene glasbe ob posnetkih 
popularnih in zimzelenih uspešnic na 
velikem platnu. Vmes pa za vsakogar ne-
kaj; izpod odra so se pri Piratih s Karibov 
priplazili šentjoški pirati, zapela je prava 
Elza, v dežju se je plesalo step, oder so 
obiskali člani skupine Abba, svoj del je 
odigral znani Rowan Atkinson ali bolj 

poznani Mr. Bean, zapel je Frank Sinatra, 
Urška Kastelic je sanjala o boljših časih, 
nune so prišle kar iz Polhovega Gradca, 
pri Očenašu v swahiliju so se jim pridru-
žili še moški z vseh vetrov, pa zatem pol-
no otrok z Glasbene šole Emil Adamič. 

Vso to filmsko zgodbo z godbo je 
nadvse spretno in prijetno povezal v ce-

loto Jure Sešek. Kljub nekoliko neudob-
nim dvoranskim stolom je večer gostom 
minil kar prehitro. Tako so se mnogi po 
koncu ob klepetu, jedači in pijači prav 
radi v noč podružili z zadovoljnimi izva-
jalci tega zares odmevnega koncerta. 

Magdalena Tehovnik, foto: Urška Dolinar 
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Predstavitev knjige Basko in Violeta na srečanju glasbenih 
pedagogov 

Oktober v Mestni knjižnici Grosuplje

To jesen so se v Lipici v kongresni dvo-
rani hotela Maestoso srečali glasbeni pe-
dagogi pod okriljem Zavoda za šolstvo 
Republike Slovenije, mi pa smo predsta-
vili novo knjigo, nastalo v sodelovanju 
JSKD OI Ivančna Gorica in ZKD Grosuplje, 
z naslovom Kako sta Basko in Violeta do-
bila krila: interaktivna pravljica, ob kateri 
poslušamo glasbo. Didaktično-literarno-
-glasbeno interaktivna slikanica je sicer 
izšla v času korone, gre pa za izdelek, 
na katerega smo posebej ponosni, saj je 
plod širše skupine umetnikov, ki so med 
korono razmišljali o tem, kako kulturni 
dogodek v domove prinesti kar s knjigo. 

V Lipici smo knjigo predstavili kot učni 
pripomoček, preko katerega lahko otro-
ci in odrasli neopazno spoznavajo klasič-
no glasbo. Knjiga je namreč sestavljena 
iz zgodbice o dveh glasbenih palčkih, 
ki obiščeta prijatelje s krili in želita tudi 
sama poleteti. Krila jima ne zrastejo, ju 
pa v občutek letenja ponese kar glasba 
sama. Med obiski letečih prijateljev po-
stavljata uganke, odgovor pa tiči v ilu-
stracijah in klasičnih skladbah  o kokoših, 
petelinu, piščančkih, labodu, kukavici, 
čmrlju, muhi itd., do katerih se lahko do-
stopa preko QR kod, natisnjenih v knjigi. 

Knjižico je opazila tudi organizatorica in 
moderatorka simpozija dr. Inge Breznik, 
ki nas je povabila na dogodek ter prija-
zno sprejela in napovedala. Skoraj 200 
slušateljev pa je navdušeno poslušalo o 
prav posebni slikanici.

Slikanico z glasbo smo pred nekaj 
leti uprizorili v knjižnici v Grosupljem, v 
Ivančni Gorici pa tudi v ponovitvah, vseh 
skupaj šestih, v Slovenski filharmoniji, 
zato smo poudarili, da se jo lahko upo-

rablja doma v naročju, lahko kot domača 
ali šolska uprizoritev, lahko kot glasbeni 
nastop posamezne ali več skladb, lahko 
kot postavljanje glasbenih ugank pri po-
uku, kode lahko uporabimo na vabilih, 
ilustracije lahko projiciramo na steno in 
ob njej predvajamo skladbe, lahko zaživi 
na velikih odrih s plesalci, baletniki, se pri 
izvajanju zadnje pesmi povežete s kakim 
lokalnim pevcem ipd. Seveda pa jo lahko 
enostavno berete in se ob njej zabavate. 

Knjigo bomo ponatisnili, saj je že sko-
raj pošla (nekaj le še  v spletnih knjigar-
nah založbe Polica Dubova in Buča) in jo 
predstavili na letošnjem knjižnem sejmu 
v Ljubljani, izšel pa bo tudi scenarij, ki je 
trenutno dostopen na spletni strani ZKD 
Grosuplje. 

Avtorica besedila je Ksenija Medved, 
ilustrirala jo je Joanna Zajac, avtor no-
silne skladbe je Jani Golob, izvajalci kla-
sičnih skladb so Klavirski trio Ars Musica 
(Grosupeljčana violinistka Mojca Sikur 
in violončelist Martin Sikur ter pianistka 
Jerneja Grebenšek), tenorist Aco Bišče-
vič, urednici Stanka Hrastelj in Tatjana 
Jamnik. Tako kot nam, veliko zabave že-
limo tudi vam. 

ZKD Grosuplje 

September smo zaključili s prijetnim 
dogodkom, ki se je zgodil v sredo, 28. 
9. 2022. Srečali smo se z domačinom 
Radom Wechtersbachom, ki nam je 
predstavil svoj drugi roman z naslovom 
6pa20: zgodba neke ljubezni. Rado 
Wechtersbach je že enajst let upokoje-
nec. Rodil se je v Ljubljani, prek 40 let pa 
domuje na Selih pri Šmarju. Je magister 
organizacijskih znanosti, diplomiral pa 
je na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. 
Prvo knjigo, učbenik za računalništvo, 
je napisal leta 1993, do danes je takšnih 
in drugačnih učbenikov napisal prek 
deset. Najbolj odmeven je gotovo leta 
2005 izdan učbenik za informatiko, ki 
je bil preveden tudi v italijanski in ma-
džarski jezik. Leta 2014 je izdal prvo 
pravljico (Sivko), letošnji roman 6pa20: 
zgodba neke ljubezni pa je, za roma-
nom Šljivik, njegovo drugo  literarno 

delo za odrasle. Dogodek je moderirala 
Irena Budimir. 

Teden otroka 2022 smo v knjižnici 
obeležili s pričetkom nove sezone do-
godkov za otroke in mladino in tako na 

novo zavrteli pisani kalejdoskop bralnih 
doživetij.  

V torek, 4. 10. 2022, smo se S PRAVLJI-
CO odpravili NA POTEP po grajskih ste-
zicah. V čudovitem sončnem popoldne-

Pogovor z Radom Wechtersbachom
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vu se nas je zbralo mnogo in skupaj smo 
se, ob poslušanju pravljic in anekdot iz 
grajskega življenja, sprehodili skozi gozd 
do ostankov gradu Boštanj. Ob poti smo 
srečevali in raziskovali znano in nezna-
no, se poigrali in tudi nekaj naučili.  

V oktobru med drugim obeležujemo 
tudi mesec požarne varnosti in svetovni 
dan oživljanja (16. oktober), zato so se v 
družinskem sobotnem lokalnem moza-
iku predstavili gasilci in reševalci. Oboji 
so pritegnili veliko pozornost vseh gene-
racij. Reševalci so prikazali osnovne teh-
nike prve pomoči in oživljanja, gasilci pa 
so še posebej opozorili na previdno rav-
nanje z odsluženimi baterijami. Prisotne 
smo ob reševalcih ozavestili, da VSAKA 
MINUTA ŠTEJE, in ob gasilcih, da TUDI 
BATERIJE LAHKO ZAGORIJO. 

Dogajanje v knjižnici se nadaljuje v 
ustaljenem ritmu. Vsak torek se zberejo 
otroci od 4. do 9. leta starosti na pravljič-
ni uri, kjer poslušajo pravljice, ustvarjajo, 
se igrajo, prepevajo in se družijo.   

Igralne sredice so namenjene prosti 
igri družabnih in motoričnih iger, ki po-

pestrijo sredino popoldne vsem družin-
skim članom. 

Knjižnična pravljična soba ima res ču-
dežno moč. Iz igralnice ob sredah se ob 
četrtkih spremeni v učilnico, v kateri se 
učenci prvih in drugih razredov srečuje-
jo z mojstrico začetnega opismenjeva-
nja Viljenko Jalovec in se skozi igro učijo 
branja in pisanja. Ob petkih pa pravljična 
soba postane varno zavetje za bodoče 
mamice in mamice z dojenčki, ki se sre-
čujejo, družijo, izmenjujejo izkušnje in 
posvetujejo s strokovno svetovalko, ki je 
vedno prisotna. 

Vsako soboto se v igri šaha pomerijo 
sive celice in razgibavajo možgani, za 
boljši trening pa z nasveti in mentor-
stvom skrbi velemojstrica Ana Srebrnič. 
Šahovske delavnice so namenjene vsem 
generacijam.

18. oktobra 2022 smo, v okviru med-
narodne izmenjave, gostili osnovno-
šolce OŠ Brinje in njihove francoske 
sovrstnike iz šole College Ennemond Ri-

chard. Ogledali so si knjižnične prostore, 
spoznavali slovenski knjižnični sistem in 
si izmenjali poglede na branje in knjige. 
Srečanje smo zaključili v pravljičnem 
duhu s Kozlovsko sodbo v Višnji Gori, 
ki smo jo slišali v slovenskem in franco-
skem jeziku.
Mestna knjižnica Grosuplje, Tanja Zavašnik

S pravljico na potep Gasilci

Pravljična ura

Šah

Obisk francoskih sovrstnikov iz šole College Ennemond Richard
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Otroški ex tempore 2022 na Taboru 
Cerovo

Tabor nad Cerovim že več let združuje 
mlade likovnike na ex temporu, ki ga or-
ganizirajo: JSKD OI Ivančna Gorica, Zveza 
kulturnih društev Grosuplje in Turistično 
društvo Tabor - Št. Jurij.

Vsako leto nastanejo svojstvena in 
ustvarjalna likovna dela.

Letos smo se podali na pot likovnega 
poustvarjanja bogate slikarske dediščine 
na freskah v cerkvi sv. Nikolaja. Delavni-
co je vodila mentorica Jelka Rojec. 

Sodelovale so štiri šole. Vsaka skupina 
se je spoprijela z dvema izzivoma, in sicer 
z upodobitvijo cerkvene ornamentike na 

strukturirano in grundirano žakljevino v 
akrilni tehniki in izdelavo figuralnega 
motiva iz ikonografije cerkvenih fresk v 
tehniki recikliranja in lepljenja barvne-
ga blaga na belo površino. Kot motiv so 
uporabili freske, naslikane v cerkvi sv. 
Nikolaja na Taboru Cerovo, ki so delo-
ma nastale v 16. stoletju v šoli Tomaža iz 
Senja, deloma pa jih je poslikal priznani 
slovenski slikar Matej Sternen. Razstava 
likovnih del je postavljena znotraj obzid-
ja Tabora Cerovo.

JSKD OI Ivančna Gorica in ZKD Grosuplje

Razstava in predstavitev knjige Ljubljana drugače: turistični 
vodič v lahkem branju

Društvo Downov sindrom Slovenija je 
v okviru projekta Spodbujanje socialne 
vključenosti otrok in mladih s posebnimi 
potrebami v lokalno okolje izdalo turi-
stični vodič Ljubljana drugače - turistični 
vodič v lahkem branju. Vodič je napisan 
v lahkem branju, tako da je razumljiv 
tudi osebam z motnjo v duševnem ra-
zvoju. Prav tako pa je primeren tudi za 
večinsko populacijo, tako za mlado kot 
tudi za odraslo publiko. Pri nastajanju 
turističnega vodiča sta sodelovala dva 
mladeniča z motnjo v duševnem razvo-
ju, ki sta vodič obogatila z ilustracijami 
kulturnih znamenitosti mesta Ljubljana. 

Nastala je zelo lepa in zanimiva knjiga, 
saj je vodič obogaten z nalogami, ki jih 
obiskovalec mesta rešuje hkrati, ko si 
ogleduje mesto. Turističnemu vodiču je 
priložen zemljevid mesta Ljubljane, ki je 
obogaten s fotografijami in ključnimi in-
formacijami za raziskovanje mesta. 

Turistični vodič bo v četrtek, 17. no-
vembra 2022, ob 18. uri v Mestni knji-
žnici Grosuplje predstavila njegova 
snovalka, Nataša Tanko. Predstavitev bo 
spremljal kratek program otrok iz OŠ Bri-
nje Grosuplje. 

Mestna knjižnica Grosuplje

Iz Zveze kulturnih društev Grosuplje

NAPOVEDUJEMO:

Otroški abonma: MUCA COPATARICA, predstava za otroke

Četrtek, 24. november, ob 17.00 in 18.00, Gledališče Fru-Fru
Priljubljena pravljica o muci, ki nerednim otrokom odnese copate. Otroci sklenejo poiskati mucin dom in 
svoje copatke. V gozdu pa srečajo mnogo živali, ki muco tudi poznajo. S skupnimi močmi najdejo njeno 
hišico. Kdo ve, ali bo muca otrokom vrnila njihove copatke …?
Lutkovna pravljica je pripovedovana z lutkami, ob živo izvajani glasbi in otroških pesmicah.
Zgodba: Ela Peroci • Priredba in režija: Irena Rajh • Oblikovanje in izdelava lutk: Marina Hrovatin • Scenogra-
fija: Irena Mrhar • Glasbena spremljava: Anže Virant / alt. Andrej Adamek • Igra in animacija: Irena Rajh / alt. 
Ana Špik Jakin

Vstopnice in informacije na: 01/786 40 28 ali grosuplje@kultura.si
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Koncert Mladinske FS ob 40. obletnici delovanja folklore v Račni

Petek, 25. 11., ob 17.30, Kulturni dom Grosuplje, KD Franceta Prešerna Račna, ZKD 
Grosuplje
Ob 40. obletnici folklornega delovanja vam Mladinska folklorna skupina Račna skupaj s starejšo 
folklorno skupino in ljudskimi pevci Zarja pripravlja celovečerni koncert z naslovom Boš moja?
Z veseljem vas pričakujejo!

TA VESELI DAN KULTURE
TESLA, glasbeno-gledališka predstava

Četrtek, 8. 12., ob 19.00, Kulturni dom Grosuplje, Janez Dovč, ZKD Grosuplje
Osrednja osebnost glasbeno-gledališke predstave Tesla je izumitelj Nikola Tesla, za katerega 
številni trdijo, da je »človek, ki je izumil 20. stoletje«.
Predstava se sprehodi skozi devet poglavij Teslovega življenja, ki s pomočjo glasbe, posku-
sov, biografskih odlomkov in citatov dostopno predstavijo svet Nikole Tesle, njegovih izu-
mov ter predvsem njegove neizmerne humanistične želje po izboljšavi sveta za naslednje 
generacije. Tesla se predstavi ne le kot znanstvenik in izumitelj, temveč tudi kot rahločuten 
vsestranski umetnik, neke vrste sodobni Leonardo da Vinci, čigar način ustvarjanja je najpo-
gosteje spominjal na Mozartovo ustvarjanje glasbe.
Predstava je avtorsko delo vsestranskega glasbenika Janeza Dovča ter v sebi združuje njegova najljubša svetova: fiziko in glasbo. Skupna 
točka obeh, kot tudi vrste izumov Nikole Tesle, je resonanca, fizikalni pojav, ki je osnova vseh glasbenih inštrumentov ter je ključen tudi pri 
sobivanju človeka s sočlovekom in naravo.
Infomacije: 01/786 40 28, grosuplje@kultura.si

Svetlana Makarovič: PEKARNA MIŠMAŠ, premiera otroške igre

Sobota, 10. 12., ob 10.00, Kulturni dom Grosuplje; OŠ LA Grosuplje in KD Teater Grosu-
plje, ZKD Grosuplje
Otroci gledališča Hiška vas vabijo na premiero gledališke igre, ki so jo pripravili skupaj z mentorico in 
režiserko Ireno Žerdin. Zaigrali vam bodo znano igro Pekarna Mišmaš, ki je zgodba o dobrem in skro-
mnem peku, ki nesebično peče najboljši kruh in z njim vsak dan razveseljuje vaščane, o zlobni, opra-
vljivi vaški mlinarici Jedrt, ki hoče za vsako ceno izvedeti, kako Mišmašu uspe speči tako dober kruh, in 
ubogem mačku, ki ga Jedrt tako izkorišča, da se končno odloči ostati kar pri Mišmašu. To je zgodba o 
dobroti ter o nevoščljivosti in zlobi, je zgodba o vtikanju nosu v zasebne zadeve posameznika in zgodba 
o dobrosrčnežu, ki si ne dovoli, da bi ga skupnost omejila ter mu krojila življenje.
Uspehi Gledališča Hiška OŠ LA Grosuplje in KD Teater Grosuplje so izjemni. V Sloveniji so se udeležili mnogih festivalov in se z njih vrnili s 
priznanji. Po tolikih letih redne udeležbe na državnih srečanjih JSKD R Slovenije lahko brez zadržka rečemo, da gre za eno najboljših otro-
ških gledališč v Sloveniji.

Priredba in režija: Irena Žerdin, Kostumografija: Nina Čehovin, gib: Sebastjan Starič, ton in luč: Luka Žerdin.

TRADICIONALNI BOŽIČNO-NOVLETNI KONCERT BIG BANDA GROSUPLJE

Nedelja, 18. 12., ob 19.00 uri. Kulturni dom Grosuplje, KD Big band Grosuplje, ZKD Grosuplje
Po dveh letih se Big band Grosuplje vrača s svojim tradicionalnim božično-novoletnim koncertom. Tokrat se jim bosta pridružila dva gosta. 
V prvem delu se bo Big bandu na saksofonu pridružil Klemen Kotar, ki našo publiko razveseljuje s svojo glasbo in besedami že mnogo let. 
Predstavil bo nekaj bolj znanih skladb basista in komponista Charlesa Mingusa.
V drugem delu pa nam bo zapela priznana slovenka pevka Nina Strnad. Je stalna gostja festivalov, koncertnih 
ciklusov in prireditev, ki oživljajo zlata leta slovenske popevke. Pogosto sodeluje z Big bandom RTV Slovenija 
in nastopa v tujini. Zaradi čiste in jasne artikulacije ter čutnih interpretacij delo Nine Strnad prepoznava tako 
splošna kot strokovna javnost. Bila je izbrana za predstavnico Slovenije v Evropskem jazz orkestru (2010) in na 
svetovnem olimpijskem festivalu BT River of Music v Londonu (2012), medtem ko je na 4. državnem srečanju 
big bandov in plesnih orkestrov dobila priznanje za najboljšo solistko (2009).
Nagrado za najboljšo solistko je v kategoriji mladih talentov prejela tudi na avstrijskem mednarodnem jazz 
festivalu Marianne Mendt (2014) in se na svetovnem jazz tekmovanju Sarah Voughan Competition uvrstila 
med petnajst najboljših tekmovalcev (2014).
Zapela nam bo nekaj najlepših slovenskih in tujih popevk. Vabljeni!

Big band Grosuplje
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Izmenjevalnica oblačil Grosuplje

Groš v jeseni 

V Grosupljem je 8. 10. 2022 Mladin-
ski svet Grosuplje organiziral svojo četr-
to izmenjevalnico oblačil. 

Kaj želimo doseči s samo izmenjeval-
nico? Da spraznimo svoje omare in na 
trajnosten ter okolju prijazen način lju-
dem omogočimo, da si svojo garderobo 
ponovno popestrijo. Vsakega udeležen-
ca smo omejili na 10 artiklov, katere smo 
tudi pregledali. Vsak udeleženec odnese 
toliko kosov, kot jih je prinesel. Namen 
dogodka je bil tudi ljudi spodbuditi h 
ponovni uporabi že rabljenih oblačil in 
predstaviti idejo izmenjevalnic in oblek 
iz druge roke. Nekaj oblačil, ki so po do-
godku ostala, smo podarili Rdečemu 
križu, nekaj pa obdržali za prihodnje iz-
menjevalnice, za katere upamo, da jih bo 
še veliko.

Naslednjo izmenjevalnico pričaku-
jemo 26. 11. 2022 v sklopu Evropskega 
tedna zmanjševanja odpadkov iz teksti-
la. Povemo vam še eno skrivnost, in sicer 
sočasno lahko pričakujete še pop-up se-
cond-hand trgovino. 

Radi bi se zahvalili vsem obiskovalcem 
tokratne izmenjevalnice, saj ste res pre-

segli naša pričakovanja. Izmenjevalnico 
je obiskalo kar 50 ljudi! Pred prvo izme-
njevalnico smo si zastavili cilj, doseči vsaj 
50 obiskovalcev in izmenjati vsaj 500 ko-
sov oblačil. Z velikim veseljem sporoča-
mo, da smo ta cilj dosegli. Najlepša hvala 
vsem obiskovalcem, podpornikom, lju-
biteljem rabljenih oblačil, predvsem pa 
hvala MSG za pomoč pri organizaciji in 

sodelovanje, študentskemu klubu Groš 
pa za prostore. Brez vas ta projekt ne bi 
obstajal, zaradi velikega odziva pa ste 
nama z Evo napolnili srca in nama povr-
nili zagon in ljubezen do projekta. Hvala 
tudi Mitji Hofer za točenje čajčkov in fo-
tografije ter Tilnu Notersbergu za fizično 
delo in mentalno podporo. 

Petra Hostnik

Skupaj z barvo listov na drevesih se 
je v tem jesenskem obdobju spremeni-
lo tudi dogajanje v Grošu. Začelo se je z 
volitvami v Grošev občni zbor 2022/23, 
nadaljnje dogajanje pa bo obsegalo po-
dročja kulture, medgeneracijskega po-
vezovanja ter političnega izobraževanja 
in udejstvovanja mladih. 

V petek, 28. 10. 2022, je v prostorih 
študentskega kluba Groš potekal volilni 
občni zbor 2022/23. Dogodek je obse-
gal predstavitev programskega načrta 
za leto 2023, predstavitev kandidatov 
upravnega in nadzornega odbora, di-
sciplinske komisije ter dijaškega odbora 
dijaške sekcije. Po tem so sledile volitve 
in prešteti glasovi so nam dodelili novo 
predsednico kluba Alešo Palčič. Veseli-
mo se njenega predsedovanja ter do-
godkov in sprememb, ki si jih bo z novo 
ekipo prizadevala doseči. 

Letos pa je napočil čas tudi za župan-
ske volitve. V Grosupljem in v Ivančni 
Gorici bodo v novembru potekala soo-

čenja kandidatov za župana. Ti bodo od-
govarjali na vprašanja, ki se tičejo njiho-
vega doprinosa svoji občini ter njihovih 
pogledov na trenutno občinsko stanje. 
Dogodek je namenjen sodelovanju in 

ozaveščanju mladih o trenutni občinski 
politiki, ki nas, kot aktivne občane, za-
deva. Več o samem dogodku pa kmalu 
razkrijemo na naši spletni strani: www.
klub-gros.si. 

Volilni občni zbor 2022/23
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Aktivnosti PGD Grosuplje v oktobru

November pa ne bi bil pravi brez tradi-
cionalnega martinovanja, ki bo potekalo 
12. 11. 2022. Začelo se bo z ogledom le-
pot Bele krajine, nadaljevalo z degusta-
cijo v Pivovarni Vizir in v Vinski kleti Prus, 
za lep zaključek dneva pa bo poskrbelo 
večerno druženje v Grošu. Vabljeni, da 
se v prazničnem duhu podružite z nami. 
"Zdravje Martinu, meni pa vinu!" 

V šolskem letu 2022/23 bomo v luči 
medgeneracijskega sodelovanja gosti-
li niz pogovornih srečanj s pogovorno 
skupino Medgeneracijskega društva 
Tromostovje, ki je del Zveze društev za 
socialno gerontologijo Slovenije. Sku-
pino bo vodila prostovoljka Vida Trilar, 
univ. dipl. pedagoginja in profesorica so-
ciologije, v sodelovanju s članico ŠK Groš 
Nežo Androjna. Srečanja bodo potekala 
vsak drugi četrtek ob 17.30. uri v prosto-
rih Študentskega kluba Groš. Vljudno 
vabljeni, da se srečanjem pridružite vsi 
upokojenci, ki si želite navezovanja sti-
kov, druženja in medsebojne podpore. 

Iz krajšega premora pa se v letošnje 
leto vrača tudi revija Šodr. Prizadevamo 
si, da bi ta predstavljala stalno platfor-
mo, kjer bi mladi lahko izražali svojo kre-
ativnost in kritično mišljenje. Izdaja nove 

številke je v načrtu za december 2022, a 
te ni brez vaših glasov. Za to pozivamo 
vse mlade, da nam na glasilo@klub-gros.
com pošljete svoje pesmi, kratke zgod-
be, kritične eseje, fotografije, grafične 
dizajne ... Karkoli bi želeli dati v svet in 
s tem pokazati, da tudi vaš trud in misel 
štejeta. Se beremo kmalu! 

Za več informacij smo vam na voljo v 
času uradnih ur: v Grosupljem ob pone-
deljkih, sredah in petkih, med 18. in 20. 
uro, v Ivančni Gorici ob torkih, med 18. in 
20. uro, v Dobrepolju pa po predhodnem 
dogovoru. O vsem aktualnem dogajanju 

pa obveščamo preko naših socialnih 
omrežij, facebook in instagram, zato vas 
lepo vabimo k spremljanju le-teh. 

Facebook: Groš študentski klub
Instagram: @sk.gros
spletna stran: www.klub-gros.si 

Erika Dizdarević, ŠK Groš

Medgeneracijska druženja

Oktober že dolgo velja za mesec po-
žarne varnosti in je za gasilce še posebej 
dejaven mesec. Tudi letos ni bilo nič dru-
gače za člane PGD Grosuplje. Gasilci smo 
vozila in opremo predstavili pred OŠ Bri-
nje v soboto, 24. 9. 2022. 

Naslednji dogodek smo imeli 8. 10., 
ko ste nas lahko srečali pred knjižnico 
Grosuplje. Knjižnica je pripravila tudi za-
nimivo nagradno igro, v kateri so lahko 

sodelovali vsi, ki so pravilno odgovorili 
na dve zastavljeni vprašanji v povezavi 
z gasilci, enajst mladih pa je za nagrado 
prejelo vožnjo z gasilskim tovornjakom. 
Vse nagrajence smo 21. 10. povabili v 
Gasilski center Grosuplje, kjer so lahko 
še bolj podrobno spoznali delo gasilcev, 
vozila in opremo. Seveda pa so se vsi 
najbolj razveselili ravno vožnje z gasilsko 
cisterno. 

V soboto, 15. 10., smo svoje delo, 
opremo in vozili predstavili pred trgovi-
no Spar, kjer so se lahko mladi preizku-
sili v ciljanju tarče ter drugih zanimivih 
igrah. Za najmlajše pa so bile na voljo 
tudi pobarvanke.

V četrtek, 27. 10., pa nas je v dopol-
danskem času obiskalo približno 120 
otrok prvega in drugega razreda OŠ Lo-
uisa Adamiča. Otroci, ki so bili razdeljeni 
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v tri skupine, so spoznali zgodovino in 
delovanje gasilskega društva ter pro-
store, si ogledali in preizkusili gasilsko 
opremo ter orodje ter se sami preizkusili 
v zbijanju tarče z vodo. Prav gotovo pa 
si bodo najbolj zapomnili vožnje z ga-
silskim vozilom, saj je za mlade ravno to 
najbolj zabavno. Ob koncu srečanja pa 
ni manjkala niti gasilska slika pred gasil-
skim tovornjakom.

Bi tudi vi radi spoznali delo gasilcev? 
Si ogledali vozila in opremo, ki jo upo-
rabljamo pri posredovanjih? Se družili s 
prijatelji in se naučili novih veščin? Gro-
supeljski gasilci smo pravi naslov zate. 
Pridružiš se nam lahko vsak četrtek ali 
petek ob 18.00.

Marko Katern

Srečanje članic Gasilske zveze Grosuplje

Gasilska zveza Grosuplje v sedanji 
obliki deluje od leta 1995 in od takrat jo 
vodi predsednik Andrej Bahovec. Kmalu 
za tem je bila na pobudo takrat zelo ak-
tivne članice PGD Gatina Minke Marinčič 
v GZ Grosuplje ustanovljena komisija za 
članice, Minka pa je postala njena prva 
predsednica. Ideja o vključevanju žensk 
v delovanje prostovoljnih gasilskih dru-
štev v naši občini se je hitro razširila in 
moški smo v gasilskih domovih in v or-
ganih upravljanja dobili dobro družbo. 

Komisija za članice v GZ Grosuplje, 
ki jo že tretji mandat z velikim zanosom 
vodi Majda Kastelic iz PGD Polica, po-
vezuje članice iz vseh 18 društev v naši 

GZ z organizacijo raznih tečajev, uspo-
sabljanj, izletov in letnih družabnih sre-
čanj. Letos je družabno srečanje poteka-
lo v petek, 7. 10. 2022, organizacijo pa so 
prevzele članice PGD Račna. 

Po dobrodošlici z aperitivom in pe-
civom izpod rok domačih gasilk so se 
udeleženke peš odpravile do Žabje hiše, 
ki se nahaja ob izviru reke Šice. Članice 
so si tam ogledale razstavo o znamenito-
stih Radenskega polja, skozi katero jih je 
popeljala Olga Gruden, ter nekaj pouč-
nih filmov o ohranjanju narave. Ogled te 
znamenitosti nam je omogočil Zavod za 

turizem Grosuplje, za kar se njegovemu 
vodstvu iskreno zahvaljujemo. 

Ko so se članice vrnile v gasilski dom 
v Račni, sta se jim pridružila tudi pred-
sednik GZ Grosuplje Andrej Bahovec 
in župan občine Grosuplje dr. Peter 
Verlič. Vse prisotne je pozdravila Marija 
Krampelj iz PGD Račna, pozdrav vsem 
prisotnim članicam pa je izrekla tudi 
predsednica komisije Majda Kastelic, 
ki je postregla s podatkom, da je to 24. 
srečanje članic GZ Grosuplje in da je bila 
sama udeležena prav na vseh. Izrazila je 
zadovoljstvo nad številno udeležbo in 
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Srečanje gasilcev veteranov občine Grosuplje v Veliki Loki

V petek, 21. oktobra letos, so gasilci 
in gasilke PGD Velika Loka gostili goste 
iz vse naše občine – gasilske veterane in 
veteranke. Redna letna srečanja so prilo-
žnost za obujanje spominov,  pa tudi za 
spoznavanje kraja in gostiteljev.

Lepo oktobrsko popoldne je v Loko 
privabilo kar 126 gostov - veteranov. V 
gasilskem domu sta zbrane  pozdravila 
predsednik komisije za veterane pri GZ 
Grosuplje Jože Mehle in predsednik GZ 
Grosuplje Andrej Bahovec. Vesela sta 
bila lepega števila udeležencev, zahvali-
la sta se jim za delo v domačih gasilskih 
društvih, za njihov doprinos k razvoju 
gasilstva v naši občini in bogate izku-
šnje, ki jih gasilski veterani znajo in mo-
rejo predajati mlajšim gasilcem. Zbrane 
je pozdravil tudi predsednik PGD Velika 
Loka Peter Brlan, jim zaželel dobro po-
čutje med loškimi gasilci in jih povabil 
v cerkev svetega Antona Padovanskega 
na hribčku nad vasjo. Podpisana sem z 
besedo popeljala goste skoraj stoletje 
nazaj, ko so se delavni in preudarni Lo-
čani odločili ustanoviti požarno brambo 
tudi v Loki. 21 zavednih in za pomoč 
pripravljenih vaščanov iz Velike in Male 
Loke se je zbralo v vaški gostilni pri Jurč-
kovih, da ustanovijo Prostovoljno gasil-
sko društvo Velika Loka pri Višnji Gori. 
Zbor je potekal v nedeljo, 7. 6. 1925, in 
zato ta datum štejemo za dan ustanovi-
tve društva. Imena prvih mož PGD Velika 

Pozdrav župana dr. Petra Verliča

Zbrani gostje pred gasilskim domom v Veliki Loki

seveda nad udeležbo na aktivnostih, ka-
tere komisija organizira. Andrej Bahovec 
je pohvalil vse članice za njihovo udej-

stvovaje v društvih in čestital vsem eki-
pam članic, ki so se uvrstile na državno 
tekmovanje, ki bo naslednje leto. Župan 

je v svojem pozdravnem govoru omenil, 
da morajo ženske zvečer, ko se vrnejo 
domov k svojim družinam in si moški že 
jemljemo čas za oddih, začeti še službo 
mame, gospodinje itd.  Izrekel je vse pri-
znanje vsem, ki si poleg tega vzamejo še 
čas za plemenito poslanstvo v gasilskih 
društvih. Da je srečanje potekalo po pov-
sem ženskih notah, sta poskrbeli Tjaša In 
Klara Zupančič, mladi članici PGD Račna, 
ki sta večer popestrili s citrami in flavto, 
po večerji pa še s harmoniko.

Srečanje je bilo organizirano po dveh 
letih premora, videti pa je bilo, da je bilo 
močno zaželeno, saj se ga je udeležilo 
preko 60 članic iz skoraj vseh društev. Na 
obrazih vseh prisotnih je bilo videti, da 
so zadovoljne, da lahko malo pokramlja-
jo o aktualnih dogodkih in o problemih, 
ki jih imajo članice z moškimi v društvih. 

Aleš Kastelic
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Loka ostajajo loška tudi danes, skoraj sto 
let kasneje: Anton Kastelic (Vaptov) je 
bil prvi poveljnik našega društva, Ivan 
Kocmur (Jurčkov) je bil tajnik, Anton 
Oven (Jernejev) načelnik. Jožef Dremelj 
(Novakov) iz Male Loke pa je bil poveljni-
kov namestnik, ki je zastopal Malo Loko. 
Le nekaj let kasneje, tik pred izbruhom 
2. svetovne vojne, so domačini sklenili 
zgraditi tudi lastno cerkev – leta 1938 
je bil blagoslovljen temeljni kamen in le 
dve leti zatem, leta 1940, je cerkev svete-
ga Antona blagoslovil takratni ljubljan-
ski škof Gregorij Rožman. V cerkvi smo 
prisluhnili tudi novim orglam, na katere 
je zaigral naš sočlan Drago Zakrajšek. 

Majhna vas Velika Loka ima torej 
bogate korenine, ki so jih zastavili naši 
preudarni predniki in z veseljem smo se 
predstavili našim gostom. Zbrane je ob 
vrnitvi v gasilskem domu pozdravil tudi 
župan občine doktor Peter Verlič in se 

jim zahvalil za njihovo delovanje v gasil-
skih društvih občine Grosuplje ter vsem 
zaželel lepo druženje in bogat večer.

Za prijetno druženje so poskrbele lo-
ške gasilke in gasilci, ki so zbranim pri-
pravili bogato malico. Veseli smo bili sre-

čanja, z veseljem smo pozdravili drage 
goste – veselimo pa se že novih srečanj! 
Čez tri leta bo PGD Velika Loka prazno-
valo stoto obletnico in takrat – če ne prej 
– se gotovo spet srečamo v Loki!

Maja Zajc Kalar, foto: Mihael Tominšek

Srečanje starejših na Polici

Druženje gasilskih veteranov

Krajevna organizacija Rdečega križa 
je v sodelovanju z župnijo Polica in s Kra-
jevno skupnostjo Polica v soboto, dne 
10. 9. 2022, organizirala srečanje starej-
ših , bolnih in invalidnih krajanov. V žu-
pnijski cerkvi sv. Jakoba je bila ob 15. uri 
sv. maša z možnostjo prejema bolniške-
ga  maziljenja, ki jo je daroval duhovni 
pomočnik g. Marko Senica. 

Maši je sledilo srečanje s pogostitvijo 
v gasilskem domu Polica.  Namen sre-
čanja, ki se ga je udeležilo lepo število 
krajanov, je, da se malo poveselijo, se 
nasmejijo in pogovorijo z osebami, ki jih 
že dolgo niso videli. Za dobro vzdušje 
sta poskrbela g. Marko Senica s petjem 
ob spremljavi kitare in g. Bojan Škerjanc 

s harmoniko. Razpoloženje je bilo enkra-
tno, saj so ob zvokih harmonike vsi nav-
dušeno prepevali stare ljudske pesmi. 
Vidno zadovoljni in nasmejani so zapu-
ščali dom v upanju, da se drugo leto spet 
srečajo.

Ob tej priložnosti se še enkrat zahva-
ljujemo g. Marku Senici,  Bojanu Škrjancu 
za dobro voljo, Tončki Kastelic za pomoč 
pri organizaciji srečanja in še posebej 
Gasilskemu društvu Polica, ki nam je od-
stopilo prostor za srečanje.

Predsednica KORK Polica
Jožica Steklačič
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Nam, ki smo starejši, bolni, osamljeni, 
invalidi, vendar mladi po srcu, tudi de-
ževno vreme ne vzame dobre volje in 
optimizma.

Tako smo se zbrali v sredo, 21. 9. 2022, 
ob 13.30. uri v gostilni Vodičar v Grosu-
pljem. Počasi smo napolnili lepi prostor, 
ki so nam ga pripravili. Že ob prihodu 
nas je veselo pozdravila harmonika mla-
dega Anžeta iz Glasbene šole Lipičnik. Z 
živahno glasbo nas je popeljal v prijetno 
popoldne.

S pozdravnim govorom sta nas pred-
sednica KORK Grosuplje Milena Mušič in 
sekretarka Anica Smrekar povedli v ve-
selo vzdušje. Lepi cvetni aranžmaji naših 
prostovoljk so nam olepšali mize, vsa-
kemu od nas pa so poklonile tudi cvet z 
vzpodbudno mislijo za domov. 

Ker se zaradi bolezni covid-19 dve leti 
nismo srečevali, je bilo tokratno srečanje 
še bolj čustveno, predvsem pa nam je 
vlilo upanja, da se bomo lahko spet dru-
žili in obujali spomine.

Seveda smo se spomnili tudi vseh ti-
stih, ki se zaradi bolezni, invalidnosti ali 
iz drugih vzrokov srečanja niso mogli 
udeležiti. Misli so nam poletele tudi po 
vseh, ki so v Domu za ostarele, in kot 
vsako leto bomo decembra tudi njih 
obiskali z darilci, ki jih tako požrtvovalno 

izdelujejo naše prostovoljke.
Kmalu so nam postregli z dobrim ko-

silom in palačinkami, naše prostovoljke 
pa so nas razveselile še s sadjem in pe-
civom.

Kakor v čebelnjaku so zveneli pogo-
vori med nami, a so naše težave po po-
govorih skoraj izzvenele. Zadonela je 
pesem vseh nas: "Kje so tiste stezice" in 
ob njej smo zajadrali še v mladost in od-
raščanje ter se osvežili s prečudovitimi 
spomini.

Ob koncu druženja nas je obiskal tudi 

g. župnik Martin Golob in nam s svojimi 
pripovedmi iz otroštva in življenja še 
dodatno polepšal dan. Upamo, da se je 
med nami dobro počutil.

Ključni misli vseh nas sta: "V slogi je 
moč" in "Pomagajmo drug drugemu in 
življenje bo lepše".

Hvala Občini Grosuplje za podporo, 
Glasbeni šoli Lipičnik za popestritev sre-
čanja in naj vse spremlja zdravje, pogum 
in zadovoljstvo.

Milena Mušič,
predsednica KORK Grosuplje

Kadeti Rokometnega kluba Grosuplje v zavidljivi 1. ligi

Kadeti RK Grosuplje so novo sezono 
2022/23 začeli zmagoslavno. Od sep-
tembra dalje so se borili v kvalifikacijskih 
tekmah za vstop v 1. ligo in v nedeljo, 23. 
oktobra 2022, so se jim sanje uresničile. 
V nabito polni dvorani OŠ Brinje Gro-
suplje so odigrali zadnjo kvalifikacijsko 
tekmo proti zahtevnemu nasprotniku, 
Moškemu rokometnemu klubu (MRK) 
Ljubljana, in ga premagali. Svoj uspeh so 
proslavili na domačih tleh pred svojimi 
najsrčnejšimi in najzvestejšimi navijači. Z 
zmago so si zagotovili dovolj točk za pre-
boj v 1. ligo, kar pomeni uvrstitev med 
12 najboljših ekip v Sloveniji. 

Ekipo sestavljajo perspektivni mladi 
rokometaši: Tim Andrejaš, kapetan eki-
pe, vratarja Žan Dežman in Bine Babnik 
ter nepogrešljivi igralci Tobija Antolič, 
Gašper Boštjančič, Luka Brezec, Klas 
Kastelic, Maks Kastelic, Urh Kolar, Lar 

Ljubanović, Ožbej Meža, Luka Pleme-
niti, Jaka Podvršič, Sebastjan Reflak 
de Sousa, Nejc Šteh, Lovro Šterbenc, 

Adam Trontelj in Luka Vračević. 
Odlična uvrstitev je rezultat trdega in 

prizadevnega dela. Večinoma gre za fan-

Srečanje starejših iz Grosupljega 
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Zimska oprema

te, ki so se že kot mlajši dečki kalili pri tre-
nerju Franciju Zidarju. Navdušil jih je za 
rokomet in jih dobro pripravil za naprej. 
Leta 2019 jih je pod svoje okrilje vzel An-
draž Podvršič, domačin, ki se je več let 
profesionalno ukvarjal z rokometom v 
tujini. V klub je prinesel bogate izkušnje 
in strokovno znanje, ki ga uspešno pre-
naša na svoje igralce. V začetku letošnje 
sezone jih je odlično opremljene z zna-
njem predal novemu trenerju Simonu 
Stoparju, ki se je z igralci takoj  povezal. 
S svojo prizadevnostjo na treningih, pra-
vimi usmeritvami in močno energijo jih 
je ves čas spodbujal in jih uspešno pope-
ljal do 1. kadetske lige. 

Na poti do uvrstitve v 1. ligo so se po-
leg  MRK Ljubljana pomerili še z ekipama 
RK Trimo Trebnje in MRK Gorica. Fantje 
so na igrišču vedno kazali veliko borbe-
nost, kolegialnost, prijateljstvo in pripa-
dnost klubu RK Grosuplje. Prenekatera 
modrica in poškodba se je na sončno 
nedeljo, 23. oktobra 2022, z uvrstitvijo v 
1. ligo čudežno pozabila.

Fantom, trenerjem, spremljevalni eki-
pi in strokovnemu vodstvu želimo še ve-
liko uspehov na njihovi rokometni poti. 
Zvesti navijači jim bomo vedno stali ob 
strani.

Imate to, fantje! Ali pa kot se glasi vaš/
naš slogan: Just do it!

Za RK Grosuplje,
Katarina Jesih Šterbenc in Urška Andrejaš

Vozniki, dočakajte dež, meglo, sneg 
in poledico pripravljeni. Dodatna previ-
dnost in večja pozornost sta v jesenskih 
in zimskih razmerah nujni, a za varno vo-
žnjo še vedno premalo, kajti tudi vozilo 
mora biti tehnično brezhibno in predpi-
sano opremljeno.

Priporočila za vožnjo v zimskih raz-
merah in pozimi
1. Hitrost vozila zmanjšajte in jo prila-

godite razmeram ter stanju vozišča.
2. Povečajte varnostno razdaljo med 

svojim vozilom in vozilom, ki vozi 
pred vami.

3. Zavirajte narahlo in po potrebi po-
stopno, z večkratnim pritiskom na 
stopalko.

4. Ne spreminjajte smeri vožnje sunko-
vito, saj vsako tako ravnanje lahko 
povzroči zanašanje vozila. Podobno 
velja tudi za sunkovito speljevanje.

5. Zelo pomembna je izbira pravilnega 
prestavnega razmerja, ker lahko pre-
majhna moč na pogonskih kolesih 
zmanjša učinkovitost vodenja vozila 
in onemogoči potrebne popravke 
smeri vožnje, prevelika pa povzroči 
zdrsavanje pogonskih koles in zana-
šanje vozila.

6. Vozite čim bolj enakomerno, brez 

premočnega pospeševanja ali 
zmanjševanja hitrosti.

7. Posebej bodite pozorni na izposta-
vljene dele ceste, kjer se pogosteje 
pojavlja poledica.

8. Računajte z daljšim časom potova-
nja, zato se od doma odpravite prej 
kot običajno.

9. Med vožnjo bodite zbrani, pred-
vsem pa strpni do drugih udeležen-
cev v prometu. V takih razmerah so 
še posebej pomembni vozniška kul-
tura, etika in solidarnost.

10. Pred vožnjo dobro očistite vsa stekla 
in poskrbite, da se z vozila ne bodo 
raztresali sneg, led, voda ali druge 
snovi.

Pravočasno preverite
1. pnevmatike
2. zavore

3. svetlobne naprave
4. zimsko opremo

Druga zimska oprema
Priprava motornega vozila na zimo 

naj zajema tudi pregled drugih naprav in 
opreme vozila. Poleg pnevmatik, zavor, 
krmilnega mehanizma in luči je tu še vr-
sta drugih naprav, ki jih mora uporabnik 
vozila občasno, pred zimo pa pravoča-
sno in skrbno preveriti:

1. akumulator - pregledati, očistiti in 
namazati je treba kabelske priključ-
ke ter preveriti stanje elektrolita v 
celicah;

2. hladilni sistem - preveriti je potreb-
no gostoto in raven hladilne tekoči-
ne;

3. sistem za dovod zraka v vozilo - pri-
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poročljivo je preveriti, ali se v siste-
mu nahajajo tujki (smeti ali posuše-
no listje);

4. olje v motorju - gladina olja mora 
vedno segati med obe oznaki (max 
- min) na merilni palici;

5. sistem za močenje vetrobranskega 
stekla - preveriti je treba količino 
vode v posodi ter ji dodati zadostno 
količino sredstva proti zmrzovanju;

6. metlice brisalcev - preveriti njihovo 
izrabljenost in jih po potrebi zame-
njati;

7. klinasti jermen - preveriti je treba 
stanje in napetost jermena, ki zago-
tavlja vrtenje alternatorja, črpalke 
hladilne tekočine in drugih naprav;

8. sistem za dovod goriva - pri vozi-
lih z dizel motorjem je priporočljivo 
pregledati in po potrebi očistiti filter 
za gorivo;

9. tesnila vrat - če jih bomo občasno 
namazali z glicerinom, v mrzlih dneh 
kljub mokroti vrata ne bodo primr-
znila;

10. ključavnice na vratih in pokrovu 
prtljažnika - občasen vbrizg WD 40 
ali podobnega penetrirajočega an-
tikorozivnega sredstva bo preprečil 
pomrznjenje ključavnice.

V avtomobil, pripravljen na zimsko 

vožnjo, spadata metlica in strgalo za 
čiščenje stekel. Preverite tudi brisalce, 
morda je guma natrgana ali drugače po-
škodovana.

V posodi s tekočino za čiščenje ve-
trobranskega stekla naj bo dovolj teko-
čine, ki v mrazu ne bo zmrznila.

Naprave za odtajevanje in sušenje 
vetrobranskega stekla ter naprave za 
ogrevanje in zračenje morajo zagotoviti 
normalno vidljivost skozi steklo.

Pred daljšo vožnjo preverite, ali imate 
v rezervoarju dovolj goriva. Sneg lahko 
preseneti tudi zimsko službo in zgodi se, 
da vozilo z nemočnimi potniki obstane 
na cesti, zato tudi odeja v vozilu ne bo 
odveč.

Pnevmatike
Vozilo bo pravilno in dobro opremlje-

no, če bomo upoštevali naslednja pravi-
la.
1. Vsa 4 kolesa opremimo z zimskimi 

pnevmatikami (''M+S'' ali ''M.S'' ali 
''M&S'').

2. 4 mesece (najmanj od 15. novembra 
do 15. marca naslednje leto) imejmo 
zimske pnevmatike na vozilu.

3. 3 mm mora biti najmanjša globina 
profila zimskih pnevmatik.

4. Samo zimske pnevmatike na vseh 

kolesih omogočajo uspešno spelje-
vanje in pospeševanje, učinkovito 
zaviranje, nespremenjeno smer pri 
zaviranju in varno vožnjo skozi ovin-
ke. Zaradi posebne snovi pa bodo 
zimske pnevmatike tudi pri tempe-
raturi pod 7 stopinj Celzija dovolj 
mehke, da bodo zagotovile ustrezni 
oprijem tudi na suhi in nezasneženi 
cesti.

5. Le zadostna globina profilov bo 
omogočila dobro odstranjevanje 
vode in brozge izpod koles ter sta-
bilnost v snegu in ledu. Kadar je na 
cesti več snega, pa priporočamo 
uporabo snežnih verig.

6. Ker se guma kot organska snov sta-
ra, po štirih letih ne glede na obra-
bljenost izgubi sposobnost opti-
malnega oprijemanja na cestišču. 
Pnevmatike so edini stik našega vo-
zila z voziščem, zato skrbimo, da bo 
vedno dober.

7. Za zimsko opremo štejejo tudi po-
letne pnevmatike na vseh 4 kolesih 
in ustrezne snežne verige, ki morajo 
biti v zimskih razmerah pravilno na-
meščene na pogonskih kolesih.

Damjan Lenček,
pomočnik načelnika PP Grosuplje

Msgr. Jože Kastelic je na binkoštno 
nedeljo, 5. 6. 2022, ob somaševanju 
pomožnega ljubljanskega škofa dr. 
Antona Jamnika, upokojenega novo-
meškega škofa msgr. Andreja Glavana  
in duhovnikov daroval zahvalno zlato 
mašo. 

7. septembra 2022 pa je v 77. letu 
starosti odšel v večnost. Bil je častni 
občan Občine Ivančna Gorica. Msgr. 
Jože Kastelic je bil tudi oče župnije 
in cerkvenega svetišča na hribčku v 
Ivančni Gorici, kjer je bil župnik do 
upokojitve leta 2010. 

Rodil se je 19. decembra leta 1945 
v Stični. Posvečen je bil 29. junija leta 
1972 v Ljubljani. Od septembra leta 
1961 do 1976 je bil stiški cistercijan. 
Leta 1978 je bil inkardiniran od cister-
cijanov. Leta 2002 je postal papeški 
kaplan.

Njegova duhovniška pot se je za-
čela s službo kaplana v župniji Videm 
– Dobrepolje. Tam je služboval med 
letoma 1974 in 1979. Leta 1979 je bil 
imenovan za župnika župnije Bloke in 
soupravitelja župnije Sv. Trojica nad 
Cerknico. To službo je opravljal do 
leta 1986. Med letoma 1986 in 1989 
je opravljal službo župnika v župniji 
Grosuplje in leta 1988 je postal še so-
upravitelj župnije Šmarje – Sap. To žu-

pnijo je soupravljal do leta 1989. Poleg 
naštetega je bil leta 1988 imenovan za 
dekana dekanije Grosuplje, bil referent 
za glasbo in član liturgičnega sveta. 
Leta 1989 je bil premeščen v župnijo 
Ivančna Gorica, ki je bila ustanovljena 
15. 8. 1989, in kjer je služboval do leta 
2010. V Ivančni Gorici je leta 1992 zgra-
dil cerkev in župnišče.

Leta 2010 se je odpovedal župniji 
Ivančna Gorica iz zdravstvenih razlo-
gov. Bival je na svojem domu v Stični 
in po svojih zmožnostih pastoralno 
pomagal okoliškim župnijam in du-
hovnikom.

Župnik Kastelic je v Grosupljem na-
sledil Vinka Veglja in nadaljeval njego-
vo pastoralno delo. Veliko pozornosti 
je posvetil mladini. Sestajali sta se dve 
mladinski in ena študentska veroučna 
skupina. Odrasli so se srečevali v sveto-
pisemski skupini.

V spomin msgr. Jožetu Kastelicu
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Spomini 
in zahvale

Čas je prepočasen za tiste,  
ki čakajo,
prehiter za tiste, ki se boje,
predolg za tiste, ki žalujejo,
prekratek za tiste, ki se veselijo,
toda za tiste, ki ljubijo,
je neskončen.
         (W. Shakespeare)

ZAHVALA
Poslovila se je naša draga 
mami, mama, prababica 
in teta

ANTONIJA BARIČ
(18. 4. 1934–14. 10. 2022) iz Grosupljega.

Vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in 
znancem se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, besede 
tolažbe, darovano cvetje, sveče, svete maše in darove za 
cerkev.
Hvala g. župniku Martinu Golobu in maminemu nečaku g. 
župniku Vinku Štruclu za lepo opravljen poslovilni obred in 
pogrebno sveto mašo, mamini nečakinji Ivanki Galovec za 
izbrane poslovilne besede, gospodu Adamiču za pomoč in 
organizacijo pogreba, pevcem za lepo in čustveno odpete 
pesmi ter trobentaču za zaigrano Tišino.
Posebna zahvala tudi vsem zdravnikom in  zdravstvenemu 
osebju UKC Ljubljana - odd. nefrologije.

Žalujoči njeni

Kako srčno si ti želela,
da še med nami bi živela.
A smrt pač tega ni hotela,
prezgodaj, mami, te je vzela.

ZAHVALA
Tja daleč, kjer tišina 
šepeta, je odšla naša 
predraga mamica, žena, 
sestra in teta

CVETKA KASTELEC
(9. 1. 1964–24. 9. 2022)

s Plešivice pri Žalni.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom Kotov, sošolcem, bivšim sodelavcem in sodelavkam 
ter znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete 
maše in darove za cerkev.  

Iskrena hvala gospodu župniku Andreju Šinku za lepo 
opravljeno pogrebno sveto mašo, pevcem Samorastnik za 
lepo odpete pesmi, Marku Jeromnu in Marjanu Kozamerniku 
za organizacijo pogreba ter dr. Denisu Vogi, sestri Barbari in 
patronažni sestri Romani za vso izkazano podporo.

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

Sreča kot sonce zahaja in z njo odidejo mnogi,
le mama vztraja do kraja.
      (T. Pavček)

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame, babice, 

prababice, sestre, tete in tašče

FRANČIŠKE KASTELEC,  
roj. Erjavec,

(10. 1. 1931–1. 10. 2022)
iz Zagradca pri Grosupljem

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, darove za svete maše in cerkev.
Hvala g. župniku Andreju Šinku za lep obred, pevcem in g. Adamiču za organizacijo 
pogreba.

Žalujoči vsi njeni

Župnik Kastelic je imel rad dobro 
zborovsko petje. Poleg mešanega od-
raslega zbora in dekliške skupine, ki 
jo je vodila Rezka Šuštrar, je oblikoval 
tudi mladinsko fantovsko skupino.

V času, ko še ni bilo računalnikov, je 
že izdajal nedeljska oznanila v vsebin-
sko bogati zloženki.

V Grosupljem je deloval Dom starej-
ših občanov in župnik Kastelic je vedel, 
da tudi starejši potrebujejo pastoralno 
oskrbo. Prosil je nadškofa dr. Alojzija 

Šuštarja, da je imel prvo mašo v domu 
in od tedaj dalje je lahko ob posebnih 
priložnostih tudi župnik Kastelic tam 
maševal.

Pred cerkvijo je postavil Jarmov le-
seni kip Križanega. Največja pridobitev 
v času župnikovanja Jožeta Kastelica 
pa so nove orgle. Blagoslovil jih je nad-
škof dr. Alojzij Šuštar 13. 11. 1988.

Obnavljal je tudi podružnične cer-
kve. V celoti je obnovil cerkev na Spo-
dnji Slivnici in dokončal obnovo na 

Gatini. 
Župnik Jože Kastelic je po svoje znal 

spodbuditi vernike, da so se povezo-
vali in družno pomagali pri različnih 
župnijskih opravilih. 

Bogu smo hvaležni, da je bil med 
nami. Marsikdo ga bo ohranil v lepem 
spominu in se ga spomnil v molitvi.

Milena Nagelj
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ZAHVALA

V 85. letu starosti se je od 
nas poslovila draga mama, 
babi in prababi

FRANČIŠKA STERLE
(17. 4. 1937–27. 7. 2022) 

z Velikega Mlačevega. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom, znancem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali sveče, 
cvetje ter svete maše. 

Iskrena hvala gospodu župniku Andreju Šinku,  pevcem in 
trobentaču za lepo opravljen obred.

Iskrena hvala tudi g. Adamiču za organizacijo pogreba. 

Hvala vsem, ki ste jo pospremili k zadnjemu počitku. 

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA 
Ivana Pucihar  
(16. 6. 1935–17. 10. 2022)
Tone Pavček je nekoč zapisal »Ni res, da je 
eno samo sonce in da samo ono greje. Sonc 
je na zemlji in nebu, da jih nihče ne prešteje.« 
Verjamemo, da bo ljubezen, ki nam jo je Ivica 
predajala, na nas bližnje sijala še naprej.
Najlepša hvala, da ste se zbrali z nami in skupaj z 
nami pospremili k večnemu počitku našo drago 
mamico, babico, taščo, sestro, sestrično, teto in 

botrico Ivano Pucihar. V njenem 87. let dolgem 
življenju se je nabralo veliko zgodb. Kdor jo je 

poznal, se je bo spominjal kot srčne, dobrodušne 
in optimistične osebe z globoko vero, ki jo je držala 

pokonci v najtežjih trenutkih. Za nas je bila svetla luč, ki je 
vsem vlivala moč in optimizem. V vsakdan je zrla neustrašno, 

ni se bala, kaj ji na pot prinaša življenje, saj je v Bogu našla 
odgovore za svoja vprašanja, za svoje stiske. In teh ni bilo malo.
Z veliko bolečino in praznino v srcu se zahvaljujemo vsem ožjim in daljnim sorodnikom, 
sovaščanom, znancem ter dragemu prijatelju Tilnu Purgarju in prijateljicama Mateji in 
Mihaeli ter po vnukovi strani Davidu Šenici in vsem ožjim sosedom iz Šmarja - Sapa in Sp. 
Slivnice pri Grosupljem (Gazi, Boštjančič) ter  za pomoč, objeme, tople besede, ki ste nam 
jih namenili, ne da bi Vas prosili, ter gospodu Žgajnarju iz Šmarja – Sapa, ki nam je bil velika 
desna opora.
Hkrati pa se zahvaljujemo samo določenemu zdravstvenemu osebju, ki je za babico lepo 
poskrbelo, in to so UKC Ljubljana na kardiološkem intenzivnem oddelku in reševalcem, ki so 
jo prišli iskat.
Posebna zahvala pa gre gospodu župniku Janezu Šketu, ki jo je kljub premestitvi vedno 
obiskoval, ko je le mogel, na njenem domu in kasneje tudi v bolnici. Mama ga je imela 
neizmerno rada in spoštovala, bil je njen sonček, ki ji je prinesel toplino v dom, saj se ji je 
vedno posvečal pri pogovoru  in molitvi. Vedno si je vzel čas, kljub temu da ga mu je zelo 
primanjkovalo. Znal jo je pomiriti, ji prisluhniti in svetovati. 
Zahvala pa gre seveda tudi gospodu župniku Martinu Golobu, ki je vedno obiskoval mojo 
eno in edino zlato babico in ji polepšal jutro s kakim hitrim pogovorom in molitvijo, ki jo je 
umirila v srcu ter polepšala dan. Vedno se ga je razveselila in ga čakala. Ko je odšel, je bila 
vedno dobre volje in nasmejana, bil je njen sonček.
Najlepša hvala iz  vsega srca za darovanje svete maše, sveče in cvetje.
Zahvala pa gre tudi gospodu Adamiču in gospodoma Igorju Žitniku in Urošu Ješovniku, ki 
sta opravila vse tako, kot je bilo potrebno, in z nami sočustvovala in vse uredila, da je pri 
pogrebu vse potekalo nemoteno.
Zahvala gre tudi odlični cvetličarki Štefki Pene, ki je vložila svojo dušo in srce v svoje delo in 
tudi prisluhnila mojim željam.
Zahvala gre tudi odličnim srčnim pevkam  Veronike Vadlan Pikelj – Ženskemu kvartetu, ki 
so zapele iz čiste duše in s čistim srcem  v srce parajočem trenutku. In mi prisluhnile in zapele 
4 pesmi, ki sem jih izbrala.
Zahvaljujem pa se tudi domačemu župniku dr. Bojanu Korošaku in župniku Janezu Šketu za 
prečudovito in čustveno sv. mašo.
Posebna srčna zahvala velja mojim trem čudovitim sončkom, da so si vzeli čas in zapeli 
moji zlati babici v slovo v cerkvi: Boštjanu Kaduncu z ženo in Emi Furlan.

Žalujoči vsi njeni domači, ki smo te imeli najrajši na tem svetu.

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše,
brez pomena zanje so razdalje, 
kraj in čas.

ZAHVALA 
Po težki bolezni se je 
mnogo prezgodaj od nas 
poslovila naša draga

MOJCA VODOPIVEC, 
roj. HOČEVAR,

(10. 10. 1966–19. 10. 2022) iz Šmarja – Sapa.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, 
darovano cvetje, sveče, svete maše in darove za cerkev. 

Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali pri poslovilnem obredu, 
še posebej Valeriji Bužan za lep poslovilni govor. 

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste 
ohranili v lepem spominu. 

Vsi njeni

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje. 
Prava. In ena sama. 
Za vse življenje. (T. Pavček)

V 88. letu nas je 
nepričakovano zapustila 
draga žena, mama in 
babica

ZDENKA ŠKERJANEC, 
roj. Erčulj, (1935–2022) iz Čušperka.

Ob slovesu naše drage mame Zdenke se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, vaščanom, sodelavcem, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče, svete 
maše in darove za cerkev. 

Zahvala g. župniku Janezu Kebetu za opravljeno sveto mašo in 
pogrebni obred, hvala moškemu pevskemu zboru s Kopanja. 
Iskrena hvala tudi Alojziji Fink za čudovito cvetje in aranžmaje 
in Tinetu Cveku za organizacijo žalnega sprevoda. 

Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na zadnji 
poti.

Žalujoči vsi njeni
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GABER PETER KASTELIC s.p.

SERVISIRAMO VSO AVDIO - VIDEO
FOTO in RAČUNALNIŠKO TEHNIKO

PRODAJAMO VSO 
TEHNIKO ZNAMKE

Partizanska cesta 8
1290 Grosuplje

servis.gaber@gmail.com

059 190 524 POOBLAŠČENI
SERVIS ZA:

Vaša zelena tiskarna.

DIGITALNI TISKOBLIKOVANJE DODELAVAOFFSET TISK

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

Sporočilo o prostem delovnem mestu

Naziv delovnega mesta: Diplomirana medicinska 
sestra, Srednja medicinska sestra I, Bolničar – 
negovalec I, Oskrbovalka

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

Pogoji delodajalca: opravljen strokovni izpit za 
delovna mesta v službi ZNO

T: 01-7880-100
E: info@prizma-ponikve.si
W: www.prizma-ponikve.si

PRIZMA Ponikve, 
Posebni socialno varstveni zavod 

Ponikve 76, 1312 Videm – Dobrepolje IGRALNICA POD LIPO JE PRIPRAVLJENA NA PRAZNOVANJE IGRALNICA POD LIPO JE PRIPRAVLJENA NA PRAZNOVANJE 
ROJSTNEGA DNE VAŠEGA MALČKAROJSTNEGA DNE VAŠEGA MALČKA

Najem prostora brez animacijeNajem prostora brez animacije
Najem prostora z animacijoNajem prostora z animacijo

www.vrtecpodlipo.siwww.vrtecpodlipo.si
igralnica@vrtecpodlipo.siigralnica@vrtecpodlipo.si

041 992587 (Sabina)041 992587 (Sabina)
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DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

Vsak torek, ob 17. uri Pravljična ura za otroke od 4. do 9. leta Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje
Vsako sredo, ob 17. uri Igralni popoldnevi za otroke Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje
Vsak petek,  
od 10. do 12. ure Srečanja za bodoče mamice in mamice z dojenčki Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Vsako soboto,  
od 10. do 12. ure Šah za vse generacije Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 16. 11., ob 18. uri Pogovorni večer Spoznavamo znance z župnikom 
Martinom Golobom Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 17. 11., ob 18. uri
Razstava in predstavitev knjige Ljubljana drugače: 
turistični vodič v lahkem branju avtorice Nataše 
Tanko

Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 18. 11., ob 19. uri Noč v knjižnici Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 18. 11., ob 20.30. uri ROKOMET: GROSUPLJE - JADRAN HRPELJE-
KOZINA (1.B liga - 9. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 19. 11., ob 17. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - CALCIT VOLLEY  
(1.A liga - 8. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Četrtek, 24. 11., ob 17. uri Pravljično - igralna ura za otroke od 2. do 4. leta Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 24. 11., ob 17. in 18. uri Otroški abonma: MUCA COPATARICA, predstava 
za otroke Kulturni dom Grosuplje Lutkovno gledališče FRU-FRU, ZKD 

Grosuplje

Petek, 25. 11., ob 19. uri

Koncert Mladinske FS ob 40. obletnici delovanja 
folklore v Račni; 
nastopajoči: MFS Račna, starejša FS Račna in Ljudski 
pevci Zarja

Kulturni dom Grosuplje KD Franceta Prešerna Račna, ZKD 
Grosuplje

Sobota, 26. 11., ob 10. uri MINIBUS VESELJA Šolsko igrišče OŠ Brinje 
Grosuplje

Občina Grosuplje (v okviru projekta 
URBACT Playful Paradigm)

Sobota, 26. 11., ob 18. uri KOŠARKA - moški: GROSUPLJE - PREBOLD 2014  
(3. liga vzhod - 9. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Košarkarski klub Grosuplje

Nedelja, 27. 11.,  
ob 13.30. uri

NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - ILIRIJA 1911  
(2. liga - 18. krog) Stadion Brinje Grosuplje Nogometni klub Brinje Grosuplje

Četrtek, 1. 12., ob 18. uri Ob dnevu Ta veseli dan kulture: Pojmo pesem 
srečnih ljudi Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 2. 12., ob 18. uri Ostanimo prijatelji - koncert Avsenikovih pesmi Družbeni dom Grosuplje MePZ Grosuplje in ŽePZ Harmonija 
Ivančna Gorica s solisti

Petek, 2. 12., ob 20.30. uri ROKOMET: GROSUPLJE - DOL TKI HRASTNIK  
(1.B liga - 11. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 3. 12., od 10. do 12. ure Vesel decembrski dan Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sobota, 3. 12., ob 17. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - ANKARAN
(1.A liga - 10. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Ponedeljek, 5. 12., ob 18. uri
PRIŽIG LUČK Z OBISKOM MIKLAVŽA,  
LEDENA PRAVLJICA - ODPRTJE MESTNEGA 
DRSALIŠČA GROSUPLJE

Pred parkirno hišo P+R 
Grosuplje Občina Grosuplje, Turizem Grosuple

Sreda, 7. 12., ob 18. uri Predstavitev knjige Spotikanja avtorja Lada 
Ambrožiča Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 8. 12., ob 19. uri
TA VESELI DAN KULTURE: TESLA, glasbeno-
gledališka predstava; 
izvajalec: Janez Dovč

Kulturni dom Grosuplje Janez Dovč, ZKD Grosuplje

Sobota, 10. 12., ob 10. uri PEKARNA MIŠMAŠ, premiera otroške igre; 
nastopajo igralci in igralke Gledališča Hiška Kulturni dom Grosuplje OŠ LA Grosuplje in KD Teater

Sobota, 10. 12., ob 18. uri KOŠARKA - moški: GROSUPLJE - NAZARJE (3. liga 
vzhod - 11. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Košarkarski klub Grosuplje

Nedelja, 11. 12., ob 17. uri
MARY POPPINS, premiera gledališke igre; 
nastopajo igralci in igralke gledališke sekcije KD sv. 
Mihaela

Kulturni dom Grosuplje KD sv. Mihaela Grosuplje, ZKD 
Grosuplje

Ponedeljek, 12. 12.,  
ob 17. uri

VESELI DECEMBER: PEKARNA MIŠMAŠ IN OBISK 
DEDKA MRAZA; 
nastopajo igralci Gledališča Hiška, obišče nas tudi 
Dedek Mraz

Kulturni dom Grosuplje OŠ LA Grosuplje in KD Teater, ZKD 
Grosuplje

Petek, 16. 12., ob 20.30. uri ROKOMET: GROSUPLJE - ČRNOMELJ  
(1.B liga - 13. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 17. 12., ob 17. uri KOŠARKA - moški: GROSUPLJE - HRASTNIK  
(3. liga vzhod - 12. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Košarkarski klub Grosuplje

Sobota, 17. 12., ob 19. uri Jubilejni koncert Ženskega pevskega zbora Biser 
ob 20. obletnici delovanja Družbeni dom Grosuplje KD Lotos Grosuplje, ZKD Grosuplje

Sobota, 17. 12., ob 19.30. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - OD KRIM  
(1.A liga - 12. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Nedelja, 18. 12., ob 19. uri
BOŽIČNO - NOVOLETNI KONCERT BIG BANDA 
GROSUPLJE; 
gosta: Nina Strnad in Klemen Kotar

Kulturni dom Grosuplje KD Big band Grosuplje, ZKD Grosuplje


