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080 22 10
info@terme-dobrna.si

www.terme-dobrna.si

TERME DOBRNA
SENIOR ODDIH

   PO VSEJ SLOVENIJI

   BREZPLAČEN PREVOZ
ZA SENIORJE*

 ✓ 1 x storitev za zdravje,
 ✓ 1 x storitev za dobro počutje,
 ✓ aktivnosti in družabni večeri,
 ✓ neomejen vstop v bazene,
 ✓ BREZPLAČEN PREVOZ* od doma do Term Dobrna in  

 nazaj, brez omejitve kilometrov, po vsej Sloveniji.

Paket velja do 30. 12. 2018.

5 x polpenzion + kopanje, že od 
205,00 € na osebo za 5 noči

BREZPLAČEN PREVOZ od doma in nazaj

BREDENT 
IMPLANTANT

480,00 € 

Za sproščen nasmeh skrbimo že 20 let.
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Vaš trgovec v Grosuplju
AVTOVAL d.o.o.
Pod jelšami 2, 1290 Grosuplje

www.avtoval-renault.si
e-mail: prodaja.renault@avtoval.si
tel: 01 78 11 305; 051 603 670

Renault KADJAR
Izberi drugačno pot.
 že od

16.790 €*

Paket zimskih 
pnevmatik**

Komplet Elan 
smuči***

*Cena velja za model Renault Kadjar Life TCe 140 FAP in že vsebuje redni popust v višini 1.500 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete popust ob menjavi staro za novo 1000 €. Ob nakupu 
prek Renault financiranja in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 1.500 €. ** Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev 
paketa zimskih pnevmatik.  ***Ob nakupu modela Renault Kadjar prek Renault Financiranja kupec brezplačno prejme komplet Elan smuči, palice in vrečo za smuči. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih 
nakupa je na voljo na renault.si. 
Poraba pri mešanem ciklu 4,3 – 6 l/100 km. Emisije CO2 113 – 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,02 – 0,0294 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00016 – 0,00291 g/km. Število delcev (x1011):  
0,01 – 1,29. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija 
d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča

Poskrbi za dobro počutje, poskrbi zase.

Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema in pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom, 
hkrati pa prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju ter zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

ponudba prehranskih dopolnil pod blagovno znamko Lekarne Ljubljana je oblikovana tako, da je kar 
najbolj prilagojena željam in potrebam naših strank. V jesenskem času boste za krepitev odpornosti 
med izdelki Lekarne Ljubljana našli pravega zase.

prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, Spletni Lekarni Ljubljana na 
www.lekarnaljubljana.si in specializirani prodajalni LL Viva.

Za izboljšano 
delovanje 
imunskega sistema 

Za zmanjšanje 
utrujenosti in 
izčrpanosti.



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 ležeči 185 x 127,5 mm, 1/4 pokončni  90 x 127,5 mm, 1/8 ležeči 90 x 61 mm. Vsi oglasi so barvni. Format 
datoteke naj bo  *.PDF ali *.JPG.
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Uvodnik
Cenjena bralka, cenjeni bralec Grosupeljskih odmevov!

Lep jesenski pozdrav obema. Tudi letošnja jesen je, kar zadeva 
dogodke v občini pa tudi širše, zelo pestra. Ni dolgo od držav-
nozborskih volitev, že nas kmalu čakajo občinske, kar vpliva 
tudi na datume izida, saj smo dolžni objavljati razpise za voli-
tve, omogočiti je potrebno prostor za reklamiranje posameznih 
strank, paziti moramo, da slučajno ne kršimo volilnega molka 
in še na marsikatero malenkost moramo biti pozorni. Je že tako, 
da smo v naši državi mnogokrat bolj papeški od papeža in si 
sami po nepotrebnem grenimo življenje. Pa pustimo to, saj je 
življenje prekratko, da bi si ga preveč komplicirali, če nam ga že drugi. Tokratna številka bo 
zato izšla nekoliko kasneje, naslednja pa zaradi volilnega molka kmalu za njo, zato bo tudi 
rok za oddajo člankov že v začetku novembra. Verjetno bomo morali zaradi omejitev nekaj 
člankov, poslanih za to številko, prestaviti v novembrsko. 

Vsaka jesen, če le vreme dopušča, se v naši občini tradicionalno prične s prireditvijo Grosuplje 
v jeseni, kjer se predstavijo različna društva in podjetniki. Tudi letos je bilo pestro.

Kot že vsa zadnja leta, redko mine kak mesec, da ni vsaj nekaj otvoritev novih pridobitev v 
občini in to po vseh krajevnih skupnostih. Tudi sicer je dogodkov iz občinske hiše vedno veliko, 
kar kaže na aktivno delo občinske uprave. Posebej je lepo, da smo uspešni tudi pri pridobiva-
nju evropskih sredstev, tako smo v zadnjem času pridobili sredstva za promocijo turizma na 
Radenskem polju in nazadnje še za projekt P + R za novo parkirno hišo. Uspešni pa nismo 
samo v lokalnem okolju, ampak tudi na državni ravni, saj sta kar dve naši občanki na samem 
vrhu informacijskih menedžerjev v državi. Med desetimi nominiranci je prvo mesto zasedla 
Barbara Tekavec Verlič, druga pa je bila dr. Alenka Kolar. Čestitke!

Tudi na področju športa in kulture se kar veliko dogaja, potekajo vpisi novih članov in dru-
štva vas lepo vabijo k aktivnemu sodelovanju. Še posebej naj poudarim, da lepo vabijo tiste, 
ki imate posluh in veselje za petje, v številne pevske zbore in skupine, tudi Grosupeljski oktet 
nujno potrebuje vsaj enega prvega tenorista. Sodelovanje v društvih je velikega pomena za 
družabno in koristno izrabo prostega časa, pa naj bodo to gasilci, športniki, pevci, turistična 
društva in še mnoga druga.

Srečno in uspešno s pozitivno energijo do naslednjič in naprej,

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 3. novembra, rok za oddajo volilnih oglasov  

pa je do 5. novembra, na e – naslov:
odmevi@grosuplje.si ali grosupeljski.odmevi@gmail.com



Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci Grosupeljskih odmevov!

Pred kratkim sem na spletu našel publikacijo z naslovom »Trajnostna 
mobilnost v praksi, Zbornik dobrih praks«, ki ga je pred dvema letoma 
izdal Inštitut za politike prostora v okviru projekta Trajnostna mobil-
nost v praksi. Projekt je financiralo Ministrtvo za okolje in prostor iz 
sredstev Sklada za podnebne spremembe, koordinirala pa CIPRA Slo-
venija, društvo za varstvo Alp, partnerja pa sta bila še Focus, društvo 
za sonaraven razvoj, in že omenjeni Inštitut za politike prostora – IpoP. 

Od v zborniku zajetih primerov dobrih praks je Občina Grosuplje 
predstavljena  s kar dvema primeroma dobre prakse, in sicer »Podalj-
šanje avtobusnih linij v primestna naselja« avtorja  Petra Prinčiča ter »Združevanje linij rednega in šolskega avtobusne-
ga prevoza v Grosupljem«, avtorice Katarine Otrin. Če povzamem,  je bil ključni dejavnik uspeha vzpostavitev enotnega 
tarifnega sistema cen vozovnic, ločenih po conah, ter znižanje cen vozovnic. Drugi ključni vidik je integracija prog, saj 
so prej primestni avtobusi imeli neprepoznavno ime in traso proge, sedaj pa peljejo preko Pošte in Bavarskega dvora in 
preko središča Grosupljega. Integrirane linije delujejo kot podaljšek že obstoječih mestnih linij, zato uporabniki lažje ra-
zumejo smer in traso potovanja. In ne nazadnje, proga 3G od leta 2011, ko je bila uvedena, beleži  izjemen  uspeh, kar 
40 odstotno povečanje števila potnikov, čez  400.000 potnikov letno.

Kot je navedla avtorica, je bil pobudnik za združevanje linij rednega in šolskega prevoza v občini Grosuplje župan ob-
čine, ki ga je k temu vodil osnovni motiv, da omogoči javni prevoz hkrati osnovnošolcem in ostalim občanom. Z zdru-
žitvijo prevozov na linijah Polica–Grosuplje, Škocjan–Šentjurij–Sp. Slivnica–Grosuplje, Luče–Žalna–Grosuplje, Ilova 
Gora–Grosuplje, Gatina–Grosuplje in Brezje– Grosuplje dobijo možnost prevoza tudi občani iz oddaljenih krajev, ki bi 
se sicer morali voziti do avtobusne ali železniške postaje z avtom. Dejavnik uspeha je tudi uskladitev voznih redov teh 
linij z voznim redom linije 3G, s čimer smo zagotovili optimalne prevoze osnovnošolskih otrok, študentom, dijakom in 
drugim uporabnikom pa omogočili, da imajo dobre povezave  od svojega bivališča v oddaljenih vaseh s  prestopi na vlak 
in avtobus v Grosupljem.  

Res lepo je videti, da so naše izvirne rešitve trajnostne mobilnosti prepoznane tudi v širši strokovni javnosti in da so lah-
ko spodbuda tudi za druge občine. 

Ko pa bo čez nekaj let morda izšla podobna strokovna publikacija, bo lahko k tem primerom dobrih praks iz naše občine 
dodala še uvedbo brezplačnega avtobusa do zdravstvenega doma v Grosupljem,   po odprtju nadvoza v Brezje novem-
bra letos pa tudi podaljšanje linije 3G do Sončnih dvorov. Že naslednje leto se pričenja gradnja garažne hiše parkiraj in 
se pelji (P+R) na lokaciji današnjega parkirišča za občino s preko 200 parkirnimi mesti, za katero smo uspešno pridobili 
preko 1,6 milijona evrov evropskih nepovratnih sredstev. 

Ko pa bo prenovljena osrednja železniška postaja Grosuplje z dvema novima podhodoma z dostopi do pokritih peronov 
in bo vpeljan železniški potniški promet iz Kočevja ter uvedena enotna vozovnica za avtobus in vlak za vse kategorije po-
tnikov, res ne bo več razloga, da bi se mučili do Ljubljane in nazaj s svojim vozilom. Občina Grosuplje je in bo zavezana 
zeleni mobilnosti in bo krepila možnosti uporabe javnega prevoza tudi v bodoče.  

Prepričan sem, da je tudi zaradi takih ukrepov privlačno prebivati v naši občini!

Nagovor župana

Vaš  Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
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21. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje

Obisk Krajevne skupnosti Žalna

V sredo, 3. oktobra 2018, je v dvorani 
Družbenega doma Grosuplje potekala 
21. redna seja Občinskega sveta Občine 
Grosuplje. Občinski svetnice in svetniki 
so sprejeli Sklep o obsegu časopisnega 
prostora v lokalnem časopisu Grosu-
peljski odmevi, s katerim se določajo 
pravila (obseg, pogoji in način) uporabe 
časopisnega prostora za predstavitev 
kandidatov, političnih strank in njihovih 
kandidatov v času volilne in referen-
dumske kampanje v občini Grosuplje. 
Prav tako so občinski svetnice in svetniki 
sprejeli Odlok o spremembah in do-
polnitvah Odloka o proračunu Občine 
Grosuplje za leto 2018 v vsebini in višini 
20.198.009 evrov. Sprejetje rebalansa 2 
proračuna za leto 2018 je bilo potrebno 
za realizacijo nalog, ki smo si jih zadali 
v letu 2018. Sprejet je bil tudi Odlok o 
mladih v občini Grosuplje, ki definira 
vsa ključna področja mladinske politike 
in predvideva ustanovitev mladinske ko-
misije ter pripravo  programa za mlade. 
Cilj odloka je urediti položaj in delovanje 

mladih v občini ter opredeliti pogoje in 
način sodelovanja mladih pri odločanju 
o stvareh, ki vplivajo na življenje in delo 
mladih v lokalni skupnosti. S tem doku-
mentom se uvajajo ukrepi za krepitev 
vloge mladih v lokalnem okolju. Nada-
lje je bil sprejet Sklep o določitvi cene 
programov vzgoje in izobraževanja v 
zasebnem vrtcu s koncesijo Malček Ve-
liko Mlačevo. Zasebnemu vrtcu Malček 
je bila namreč podeljena koncesija Obči-
ne Grosuplje za opravljanje vzgojno-var-
stvene dejavnosti, po zakonskih določi-
lih pa mora občinski svet v vrtcih, ki imajo 
koncesijo občine, sprejeti ceno. Občinski 
svetnice in svetniki so prav tako sprejeli 
Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o lokalnih gospodarskih javnih 
službah v občini Grosuplje zaradi pred-
hodne uskladitve z odlokom, ki bo urejal 
pokopališko in pogrebno dejavnost na 
območju občine Grosuplje. Sprejet pa je 
bil tudi Odlok o pokopališkem redu na 
območju Občine Grosuplje, ki definira 
vsa ključna področja pokopališke in po-

grebne dejavnosti skladno z Zakonom 
o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Z 
odlokom se je tako natančno določilo 
pristojnosti in odgovornosti izvajalcev 
pokopališke in pogrebne dejavnosti ter 
uporabnikov storitev, uporaba poko-
pališke infrastrukture, pogrebne slove-
snosti, zvrsti grobov, postopki določitve 
in sprejemanja cen ter nadzor nad iz-
vajanjem odloka. Tokrat sta bila na seji 
sprejeta še naslednja dva sklepa: Sklep 
o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičninah parcelne št. 
1226/1, 1226/5, 1230/1 in 1252/11, vse 
k.o. 1787 Mali Vrh in Sklep o ukinitvi 
statusa grajenega javnega dobra na 
nepremičninah parcelne št. 1869/2, 
1910/180, 1910/182, 1923/3, 1924/4, 
1925/3, 1926/8, 1927/2, 2230/2, 2235/2 
in 2242/5, vse k.o. 1783 Grosuplje – na-
selje.

Video posnetke sej si lahko ogledate 
na www.grosuplje.si. 

Jana Roštan

V sredo, 12. septembra 2018, na dan, 
ko smo v Žalni slovesno predali  name-
nu prenovljeno cesto Veliko Mlačevo–
Žalna, sta se župan dr. Peter Verlič in 
direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar še prej srečala s predsednico 
Danijelo Pirman in ostalimi člani Sveta 
Krajevne skupnosti Žalna.

Predsednica Danijela Pirman je ob 
začetku srečanja izpostavila aktualni za-
devi, ki ju trenutno krajevna skupnost 
uspešno zaključuje, in sicer pridobitev 
zemljišča za širitev pokopališča v Žalni, 
ki je v zadnji fazi, ter obnova ograje na 
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Trak so prerezali župan dr. Peter Verlič, predsednica Krajevne skupnosti Žalna Danijela 
Pirman in direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar.

Otvoritev prenovljene ceste Veliko Mlačevo–Žalna

pokopališču v Veliki Loki. V nadaljevanju 
pa je tekel pogovor o tem, kaj bi bilo v 
posamezni vasi v krajevni skupnosti še 
potrebno postoriti.

Župan dr. Peter Verlič je na sestanku 
izpostavil, da se bo v prihodnje še več 
sredstev v proračunu namenilo za obno-
vo in modernizacijo cest, torej lokalnega 
cestnega omrežja in javnih poti, saj je 
občina to potrebo zaznala. Direktor ob-

činske uprave mag. Dušan Hočevar pa 
je dodal, da je pravkar prenovljena cesta 
od železniške proge do otoka za umir-
janje prometa pri šoli Žalna, ki pomeni 
veliko pridobitev tako za krajane Žalne, 
kot tudi Velike in Male Loke, jasen znak, 
da bomo s prenovo ceste Veliko Mlače-
vo–Velika Loka nadaljevali. Projekt za 
ureditev ceste s pločnikom vse do žele-
zniške proge v Žalni je že pripravljen, v 

nadaljevanju pa se bo skladno s finanč-
nimi zmožnostmi razširilo tudi cesto pro-
ti Veliki Loki.

Kot so se na sestanku še dogovorili, 
bomo že v letošnjem letu uredili del jav-
ne poti v Žalni, in sicer od lokalne ceste 
do parkirišča pri župnišču, uredilo pa se 
bo tudi avtobusno postajališče.

Jana Roštan

V sredo, 12. septembra 2018, smo v 
Žalni slovesno predali  namenu preno-
vljeno cesto Veliko Mlačevo–Žalna, od 
železniške proge do otoka za umirjanje 
prometa pri Podružnični osnovni šoli 
Žalna.

Slovesnosti so se udeležili župan Ob-
čine Grosuplje dr. Peter Verlič, direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar, 
občinski svetnice in svetniki, predse-
dnica Krajevne skupnosti Žalna Danijela 
Pirman, predstavniki izvajalca del in nad-
zorniki, župnik Andrej Šink ter tamkajšnji 
krajanke in krajani, ki jih je s svojo nav-
zočnostjo toplo presenetil tudi poslanec 
Državnega zbora RS Janez Janša, za kate-
rega krajanke in krajani Žalne pravijo, da 
ga imajo še vedno malce tudi za svojega 
sokrajana.

Poslanec Janez Janša je zbrane na 
slovesnosti prijazno pozdravil: »Krasno 
je priti v Žalno, še posebej po novi cesti. 
Čestitam za ta dosežek,« je dejal in še po-
vedal, da mu je tudi sicer v veliko veselje 
priti v občino Grosuplje, posebej zadnja 
leta, ko se stvari premikajo s hitrostjo, s 
kakršno se je prej govorilo, da ni možno. 

Verjame pa, da ko se nekaj naredi, se tudi 
hitro vidi, kaj še manjka. In verjame, da 
se bo tudi tisto še naredilo.

Poslanec Janez Janša se je zahvalil 
vodstvu občine, da ima posluh ne samo 
za center, ampak tudi za vse ostale kraje 
v občini ter vsem zbranim zaželel prije-

tno popoldne.
Predsednica krajevne skupnosti Dani-

jela Pirman je v svojem nagovoru dejala, 
da obnovljena cesta predstavlja vsem, ki 
jo vsakodnevno uporabljajo, neizmer-
no veliko pridobitev, saj se je s takšnim 
projektom kvaliteta bivanja v krajevni 
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skupnosti še izboljšala, izboljšuje pa se 
tudi prometna varnost, kar še posebej 
občutijo v teh dneh, ko se je začelo novo 
šolsko leto.

Vodstvu občine in vsem, ki so kakor-
koli pomagali pri uspešni uresničitvi na-
črtov, se je iskreno zahvalila. Že vnaprej 
pa se je priporočila, da bi imelo vodstvo 
občine posluh za krajevne skupnosti in 
njihove potrebe tudi v prihodnje.

Zbrane na slovesnosti je nagovoril 
tudi župan dr. Peter Verlič in dejal, da 
je vesel, da se nas je ob tej, za nekatere 
majhni, a za druge veliki pridobitvi zbra-
lo tako lepo število. »Pogosto primerjamo 
cestno omrežje z žilami. Po žilah se pre-
taka kri, ki pomeni življenje, po cestah pa 
se pretakajo avtomobili, kolesa, motorji, 
po cestah hodimo, in seveda tudi to je ži-
vljenje,« je povedal župan. Tako kot je 
potrebno skrbeti za naše zdravje, pa je 
potrebno tudi ceste obnavljati.

Župan je dodal, da je ravno ta dan po-
tekal sestanek s predsednico in ostalimi 
člani Sveta Krajevne skupnosti Žalna, kjer 
je že povedal, da bomo v prihodnjem 
mandatu veliko več sredstev v občin-
skem proračunu namenili za obnovo in 
modernizacijo lokalnih cest ter javnih 
poti. Obnova dela lokalne ceste Veliko 
Mlačevo–Velika Loka je tako le začetek.

Ob tej priložnosti pa je še povedal, 
da mu je žal, da poslanec Janez Janša ni 
imel možnosti prevzeti v roke vajeti vla-
de. »Ker vem, da v tem primeru občine ne 
bi imele 530 evrov glavarine, ampak tako, 
kot je bila zaveza, 630 evrov, kar bi za našo 
občino pomenilo dva milijona evrov več 
na letni ravni. Da ne govorimo o tisti izgu-
bi evropskih sredstev, ki bi jih prepotrebno 
potrebovali za obnovo kanalizacije, za 
obnovo cest, se pravi za obnovo življenja. 
Vendar pa mi delamo naprej,« je še dejal 
župan ter vsem zaželel srečno in varno 

uporabo ceste.
Župan, direktor občinske uprave in 

predsednica krajevne skupnosti so slav-
nostno prerezali trak, prenovljena cesta 
pa je bila tako uradno predana namenu.

Župnik Andrej Šink je nato cesto in 
vse, ki bodo po njej hodili ali se vozili, 
tudi blagoslovil. Da bomo varni pred 
nesrečami, da bomo znali biti obzirni do 
souporabnikov ceste.

Skozi prireditev nas je popeljala Maja 
Zajc Kalar, kanček lepega in prijetnega 
pa so na prireditvi s pesmijo prispevali 
člani Moškega pevskega zbora Samo-
rastnik in z recitacijo učenec 4. razreda 
Podružnične osnovne šole Žalna Matic 
Anžič. »Moja bela cesta bo dovolj široka, 
vsem prijateljem sveta, kjer in kdor nas rad 
ima,« je dejal.

Jana Roštan

Obisk Krajevne skupnosti Šmarje – Sap

V četrtek, 20. septembra 2018, sta se župan 
dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar v Šmarju – Sapu srečala s pred-
sednikom Janezom Pintarjem in ostalimi člani 
Sveta Krajevne skupnosti Šmarje – Sap.

Predsednik krajevne skupnosti se je na sreča-
nju sprva županu in direktorju občinske uprave 
zahvalil za sodelovanje v mandatu, ki se izteka. 
»Ponosen sem, da sem član te ekipe, ki je dobro 
delala na občini, ki dobro dela v krajevni skupno-
sti, in upam, da bo zadeva tekla podobno tudi na-
prej,« je dejal. Ob tem je dodal, da se, kar zadeva 
finančna sredstva, drži načela, da krajevna sku-
pnost in občina zajemata iz istega žaklja, zato 
moramo med seboj sodelovati, se dopolnjevati. 
»Krajevna skupnost nima takih strokovnih služb, 
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Obisk Krajevne skupnosti Grosuplje

kot jih ima občina, zato seveda vse večje 
investicije na celotnem območju naše 
krajevne skupnosti, kot tudi drugih, pelje 
občina. Krajevna skupnost pa je tista, ki 
opravlja manjše zadolžitve, predvsem ure-
janje zelenic, parkov, javne razsvetljave, 
novoletno okrasitev, izobešanje zastav in 
podobne stvari, kjer se dopolnjujemo,« je 
še dejal.

Ob tej priložnosti je izpostavil najpo-
membnejše projekte za krajevno sku-
pnost Šmarje – Sap v tem mandatu, za 
katerega mora reči, da je bil zelo uspe-
šen. Tak projekt je zagotovo polni pri-
ključek Šmarje – Sap z vso pripadajočo 
infrastrukturo, torej dvema krožiščema, 
javno razsvetljavo in avtobusnima po-
stajališčema. Veliko pridobitev pred-
stavlja tudi izgradnja pločnika Šmarje 
– Sap–Mali Vrh, kjer se je uredila tudi 
javna razsvetljava in avtobusno posta-
jališče, pa izgradnja pločnika Šmarje – 
Sap–Cikava, prav tako z ureditvijo javne 
razsvetljave, zgradili smo  pločnik Veliki 
Vrh–Lahova cesta in tudi tam uredili jav-

no razsvetljavo.
Na Malem Vrhu smo zgradili kanaliza-

cijo, nato smo si po sestanku pogledali 
še gradnjo kanalizacije ob Ljubljanski ce-
sti v Šmarju–Sapu.

Posebej velja omeniti Osnovno šolo 
Šmarje – Sap, ki je že dobro leto samo-
stojna, ponosni pa so tudi na to, da je 
občina sofinancirala obnovo farne cer-
kve Marijinega rojstva v Šmarju – Sapu.

Od aktualnih zadev je predsednik 
krajevne skupnosti izpostavil razširitev, 
nadgraditev in dopolnitev javne razsve-
tljave na Velikem Vrhu pri Šmarju in na 
Selih pri Šmarju, večje in manjše rekon-
strukcije več odsekov javnih poti na Veli-
kem Vrhu in na Selih, do konca leta se bo 
predvidoma asfaltiralo še del Pokopali-
ške ceste z dokončanjem povezave med 
Pokopališko in Šuligojevo cesto s pešpo-
tjo, naročeni pa sta tudi že dve novi avto-
busni nadstrešnici za avtobusni postaja-
lišči pri Osnovni šoli Šmarje – Sap.

Prav tako se obnavlja obeležje I. sve-
tovne vojne na šmarski cerkvi, predvido-

ma 11. novembra pa bomo 100–letnico 
konca I. svetovne vojne obeležili tudi s 
prireditvijo.

Predsednik in ostali člani sveta so 
nato podali še nekaj predlogov, kaj po-
trebujejo, kaj bi si želeli, da se še postori. 
Seveda ne od danes na jutri, ko bo mo-
goče.

Župan je na sestanku povedal, da se 
bo v naslednjem mandatu več sredstev 
namenilo za urejanje lokalnih cest in jav-
nih poti. »V katero koli krajevno skupnost 
prideva, je to tisto, kar najprej izpostavite,« 
je dejal. Pomemben projekt v Šmarju 
– Sapu v naslednjih dveh letih bo tudi 
plinifikacija, pri nadaljnjem urejanju ka-
nalizacije pa upamo, da bo, ko bo nova 
finančna perspektiva, preko ministrstva 
za infrastrukturo ponovno možno prido-
biti evropska sredstva. Direktor občinske 
uprave pa je povedal, da bosta Cikava in 
Sela pri Šmarju optiko dobili še v leto-
šnjem letu.

Jana Roštan

V sredo, 26. septembra 2018, sta se 
župan dr. Peter Verlič in direktor ob-
činske uprave mag. Dušan Hočevar v 
Grosupljem srečala s predsednikom Iz-
tokom Vrhovcem in ostalimi člani Sveta 
Krajevne skupnosti Grosuplje.

Predsednik krajevne skupnosti se je 
županu in direktorju občinske uprave 
zahvalil za sodelovanje v mandatu, ki 
se izteka, nato pa izpostavil nekaj po-
membnejših projektov, pri katerih je 
večjo vlogo igrala krajevna skupnost. 
Opravili so vzdrževalna dela na poslovil-
nem objektu na Gatini in uredili križišče 
za pokopališčem. Uredili so krožišče pri 
Logotu ter sanirali brežino in zgradili 
pločnik proti Perovemu. Prav tako se je 
uredilo avtobusno postajališče. Uredili 
so vaško jedro Brezje in asfaltirali cesto 
v Jerovi vasi in uredili tudi cestno razsve-
tljavo. Asfaltirali so del Jurčičeve ceste v 
Grosupljem ter uredili odvodnjavanje in 
cestno razsvetljavo, cestno razsvetljavo 
so uredili tudi na Stranski poti II in na Jur-
čičevi poti. Prav tako so uredili parkirne 
površine pri tržnici v Grosupljem, asfalti-
rana pa je bila tudi Hribska pot, prva pot, 
ki je vodila do cerkvenega hriba, in smo 
jo prav ta dan predali svojemu namenu. 
Seveda pa se redno opravljajo tudi dela, 
kot so mulčenje, obrezovanje, urejanje 

zelenih površin, pa izobešanje zastav, 
vsako leto organizirajo tudi čistilne ak-
cije in miklavževanje s prižigom praznič-
nih lučk.

Župan je ob tem povedal, da je vloga 
krajevnih skupnosti pomembna prav 
pri projektih, ki so manjši, a vseeno po-
membni, da se izvedejo. »Seveda pa 
krajevna skupnost Grosuplje predstavlja 
tudi naše občinsko središče. In ima tudi 
zato težo in pomen,« je dejal. Izpostavil 
je največje grosupeljske projekte. Iz-
gradnja prepotrebnega nadvoza Brezje 
je pri koncu in če bo vse po sreči, bo v 

novembru že predan prometu. Celovito 
se bo prenovila železniška postaja ter 
zgradil nov nadvoz pri Motvozu. Pose-
bej smo veseli tudi evropskih sredstev, 
ki smo jih dobili za parkirno hišo P + R, z 
gradnjo bomo pričeli že naslednje leto. 
Mobilnost pa se bo še izboljšala, ko bo 
do Kočevja popeljal vlak, kar bo pomeni-
lo dodatno število vlakov proti Ljubljani.

Eden večjih projektov je tudi preu-
reditev Kolodvorske ceste v pešcono 
in ureditev osrednjega mestnega trga, 
Grosuplje bo tako dobilo center. Prav 
tako je v načrtu izgradnja nove kulturne 
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Trak so prerezali župan dr. Peter Verlič, predsednik Krajevne skupnosti Grosuplje Iztok 
Vrhovec in direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar.

dvorane pri občini, na mestu  kulturnega 
doma pa bo nastala nova glasbena šola. 
Naslednje leto se bo pričelo z gradnjo 
zadrževalnika Veliki potok, da bo poskr-
bljeno za našo poplavno varnost. Uredila 
se bo tudi tržnica, krožišče pri Bambiču, 
nadaljevalo se bo s projektom plinifika-
cije.

Direktor občinske uprave je ob vseh 
večjih projektih dodal še ureditev Špor-
tnega parka Grosuplje in rekreacijskega 
središča Koščakov hrib. Štiri leta smo se 
trudili za pridobitev vodnega soglas-
ja za športni park, v oktobru naj bi ga 

le dobili, na prvi seji v novem manda-
tu pa tako lahko pričakujemo sprejem 
Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Športni park Grosuplje. Približuje 
se tudi sprejetje Občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta Koščakov hrib, 
ko bomo lahko pričeli z urejanjem pu-
stolovskega parka, fitnesa na prostem, 
sprehajalnih potk in podobnih vsebin na 
Koščakovem hribu. Pot sreče, ki bo pove-
zala zdravstveni dom in Kongo, pa bomo 
verjetno lahko uredili že v oktobru.

Omenil je še, da se bo še v letošnjem 
letu širilo optično omrežje po samem 

mestu Grosuplje, dobilo ga bo tudi Hra-
stje. Še v oktobru bomo zgradili tudi 
pločnik proti Perovemu, v delu, ki manj-
ka, ter pločnik in dodatna parkirišča na 
območju od nogometnega igrišča proti 
domu starejših občanov.

Je pa seveda bil sestanek v prvi vrsti 
namenjen pobudam, predlogom čla-
nov Sveta krajevne skupnosti Grosu-
plje, o katerih je tekla beseda ob koncu 
srečanja.

Jana Roštan

Otvoritev in blagoslov izvedenih del na Hribski poti v Grosupljem

V sredo, 26. septembra 2018, smo pri 
župnijski cerkvi sv. Mihaela v Grosupljem 
slovesno predali  namenu asfaltirano in 
lepo prenovljeno Hribsko pot, eno iz-
med petih poti, ki vodi na grosupeljski 
cerkveni hrib.

Zbrane na slovesnosti, posebej župa-
na dr. Petra Verliča, direktorja občinske 
uprave mag. Dušana Hočevarja, občin-
ske svetnike, svetnike Krajevne skupno-
sti Grosuplje, predsednike ostalih kra-
jevnih skupnosti ter župnika in dekana 
Janeza Šketa, je pozdravil predsednik 
Krajevne skupnosti Grosuplje Iztok Vr-
hovec.

Glede na to, da gre štiriletni mandat 
proti koncu, se mu je zdelo prav, da ob 
tej priložnosti pove, da je prepričan, da 
smo lahko zadovoljni, saj se je na obmo-
čju krajevne skupnosti Grosuplje naredi-
lo več, kot smo si pred štirimi leti sploh 
predstavljali. Razlog za to je tudi dobro 
sodelovanje med krajevno skupnostjo in 
občino. Predsednik krajevne skupnosti 
se je zato županu in direktorju občinske 
uprave zahvalil za dobro in korektno so-
delovanje. »Lahko rečem, da smo speljali, 
karkoli smo si zadali. Če ne sami, pa sku-
paj. In tega si želim tudi v prihodnje,« je 
dejal. Kot predsednik krajevne skupnosti 
je, kar zadeva delo krajevne skupnosti, 
odprt za predloge, kakršnekoli sugestije, 
mogoče pripombe.

O novi pridobitvi, asfaltirani Hribski 
poti, pa je dejal, da je bila to prva pot, ki 
je vodila do cerkvenega hriba, in je bila 
vse do sedaj v dolžini dobrih 300 m še 
makadamska. Uredili so tudi odvodnja-
vanje in javno razsvetljavo.

Zbrane je pozdravil in nagovoril tudi 
župan. »Ta cesta je bila stara gospa, oble-
čena v makadamsko obleko, in zdaj ste jo 

pomladili, oblekli v asfaltno obleko. Jaz pa 
si seveda želim, da bi v prihodnosti bilo čim 
več takih mladenk v naši občini, po vseh 
desetih krajevnih skupnostih,« je nekoli-
ko v prispodobi dejal župan ter povedal, 

da bo v naslednjem mandatu veliko več 
sredstev namenjenih prav za obnovo 
in modernizacijo lokalnih cest in javnih 
poti. »To so naše žile, promet je vsak dan 
večji. In prometna varnost je pomembna, 
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GROSUPLJE V JESENI

saj s tem ne samo, da se dviga kvaliteta ži-
vljenja, s tem ko imamo dobre ceste, življe-
nja tudi varujemo in ohranjamo,« je dejal.

Župan je še povedal, da so dogodki, 
kot je ta, velikega pomena ne samo zato, 
ker predajamo nekaj svojemu namenu, 
ampak tudi zato, da se skupaj zberemo 
in malo pokramljamo. Mogoče tudi raz-
mislimo, kaj bi še lahko dobrega naredili 
za krajevno skupnost Grosuplje in tudi 

za vso občino. »Krajevna skupnost Gro-
suplje seveda je pomembna, je največja, je 
tudi naše občinsko središče, in lahko vam 
povem, da se bo v naslednjih štirih letih v 
tem občinskem središču veliko dogajalo, v 
ponos ne samo meščanom Grosuplja, am-
pak celi občini,« je še dejal župan.

Župan, direktor občinske uprave in 
predsednik krajevne skupnosti so nato s 
slovesnim prerezom traku lepo urejeno 

Hribsko pot tudi uradno predali  name-
nu, župnik in dekan Janez Šket pa jo je za 
tem še blagoslovil.

Članice Ženskega pevskega zbora 
Magdalena oz. Magdalene, kot jim radi 
rečemo, pa so dogodek popestrile s pe-
smijo.

Jana Roštan

8. tradicionalni festival Grosuplje v je-
seni je za nami. Preživeli smo čudovit vi-
kend, se srečali  s prijatelji in znanci ter se 
nasploh imeli lepo ob dobri glasbi, prije-
tnem vzdušju, pestrem in zabavnem do-
gajanju vse naokrog.

Župan dr. Peter Verlič je v soboto, 15. 
septembra 2018, naznanil pričetek že 8. 

festivala Grosuplje v jeseni z besedami:
»Trka jesen na vrata… naši šolarji so 

točno 14 dni v šoli in so se jeseni in šolskih 
klopi že malo navadili… in kaj je lepšega 
kot, preden se res začne jesen, da se tako-
le srečamo na festivalu Grosuplje v jeseni. 
Da malo poklepetamo, pokramljamo, da 
vidimo, kaj se v mestu dogaja, in da se vsi 

skupaj tudi lepo zabavamo,« je rdečo nit 
našega festivala lepo povzel župan. Ob 
tej priložnosti se je zahvalil vsem dru-
štvom, ki se nam vsako leto predstavlja-
jo na stojnicah, kjer nam pokažejo, kaj 
delajo in kaj znajo, ter tudi vsem podje-
tnikom, pa Območni obrtno-podjetniški 
zbornici Grosuplje, tudi podjetniki imajo 
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vsako leto svoje stojnice. »Veliko se bo 
dogajalo,« je še dejal župan. »Vidim, da 
se je ta trikotnik, Kolodvorska, Taborska in 
potem še Adamičeva, zelo prijel. In lahko 
napovem, da prihodnje leto zares začne-
mo z urejanjem osrednjega mestnega trga 
v Grosupljem, se pravi tukaj v trikotniku 
med železniško postajo, občinsko hišo in 
knjižnico.« Povedal je še, da se bo sprva 
preuredilo Kolodvorsko cesto v čudovito 
pešcono, z obema osrednjima trgoma, 
en bo nastal pred železniško postajo, 
drugi pred Koščakovo hišo. »In počasi 
bomo središče Grosupljega res naredili ta-
kšnega, da bo za vse nas, da se bomo lah-
ko še večkrat in še lepše imeli. Srečno in lep 
dan preživite,« je še dejal.

Festival Grosuplje v jeseni se je sicer 
pričel že v petek, 14. septembra 2018, 
ko smo se sprostili in resnično uživali 
na koncertu Pihalnega orkestra Glas-
bene šole Grosuplje, za lepo presene-
čenje so poskrbeli tudi Gross upi. S svo-
jim bogatim repertoarjem so se nam 
predstavili na odru na Taborski cesti, 
v centru mesta, in koncert zaključili s 

stoječimi ovacijami.
Tam je bilo osrednje dogajanje tudi 

v soboto, ko se je že v dopoldanskem 
času, na Kolodvorski in Taborski cesti, 
tradicionalno razprostrla pisana paleta 
stojnic, na katerih so se nam predstavlja-
la športna, kulturna, turistična in druga 
društva: Bela kava, društvo za ustvarjalno 
starševstvo, Čebelarsko društvo Grosu-
plje, Društvo gojiteljev malih pasemskih 
živali Grosuplje, Društvo podeželskih 
žena Sončnica, Društvo prijateljev mla-
dine Šmarje – Sap, Društvo za varstvo in 
vzgojo ptic Grosuplje, Kinološko društvo 
Grosuplje, Kolesarsko društvo Grosuplje, 
Konjeniški klub Giovanni, Nogometni 
klub Brinje Grosuplje, Plesni klub Spot, 
Preplet, društvo za ustvarjalno skupnost, 
Prostovoljno gasilsko društvo Grosu-
plje, Rdeči križ Slovenije - Območno 
združenje Grosuplje, Rokometni klub 
Grosuplje, Sankukai karate klub Grosu-
plje, Skavti Grosuplje, Strelsko društvo 
Grosuplje, Strojni krožek Kmetovalec, 
Študentski klub Groš, Turistično društvo 
Cer Cerovo, Turistično društvo Šmarje – 

Sap, Turistično društvo Tabor–Št. Jurij, 
Županova jama – turistično in okoljsko 
društvo Grosuplje in Župnijska Karitas 
Grosuplje.

Da je bila paleta stojnic še bolj pisana, 
so se jim pridružili še: Center aktivnosti 
Grosuplje, Dom starejših občanov Gro-
suplje, Mestna knjižnica Grosuplje, VVZ 
Kekec Grosuplje, Osnovna šola Brinje 
Grosuplje, Osnovna šola Louisa Adamiča 
Grosuplje in Osnovna šola Šmarje – Sap.

Predstavljali pa so se nam tudi grosu-
peljski podjetniki: Avto center Jerovšek, 
d.o.o., Avtoprevozništvo, Rafko Jaklič, 
s.p., Avtoservis Boh, d.o.o., Avtotehna 
VIS, d.o.o., PE Grosuplje, Avtoval, d.o.o., 
Barabin, Gašper Korošec, s.p., Barbio's, 
Barbara Meža, s.p., BUBA, veterinarska 
ambulanta, d.o.o., DOBO – domača in 
umetnostna obrt, Tatjana Dobovšek, 
s.p., FIBB sistemi, d.o.o., Happy home, 
Nataša Fortuna, s.p., KNJIGCA, Mihael 
Zorec, s.p., Masaže BELIN, Anita Sever, 
s.p., Metka trading, d.o.o., Mobi nasveti, 
Klemen Rus, s.p. in SHIVA, Špela Baričič, 
s.p.. Svojo stojnico je imela tudi Območ-
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na obrtno-podjetniška zbornica Grosu-
plje. To je bil tudi dan podjetnosti.

Seveda ni šlo brez otroškega živžava, 
letos je bil v ospredju Cirkus Kolibris. Že 
v dopoldanskem času so nam zaigrali 
in zaplesali: Combo zasedba Big banda 
Grosuplje, harmonikarji iz Glasbene šole 
Težak, gimnastičarke iz Kluba za ritmič-
no gimnastiko Tjaša Šeme ter plesalke 
in plesalci iz T-studia in Plesnega kluba 
Spot. Borilne veščine so nam prikazali 
karateisti iz Sankukai karate kluba Grosu-
plje. Sončno popoldne nam je glasbeno 
obarvala Manca Špik.

Študentski klub Groš je, kot že vsa leta 
prej, poskrbel, da se je odlično vzdušje 
na odru in ob njem nadaljevalo še pozno 
v noč. Nastopili so Pulse, The Closhers, 
Happy Ol' McWeasel, Lumberjack in na 

koncu še Ice On Fire.
Zeleno, aktivno, zdravo - FIT Grosu-

plje pa je tisto, ki je letošnjemu festivalu 
dalo nov pečat. Sobotno popoldne je še 
dodatno razgibal in popestril 1. grosu-
peljski tek, na katerem se nam je, kar z 
veseljem in ponosom povemo, pridruži-
la tudi Maruša Mišmaš. Tekačica na sre-
dnje in dolge proge, državna rekorderka 
na 3000 m z zaprekami, Grosupeljčanka. 
Grosupeljski tek je namenjen vsem ge-
neracijam, naši najmlajši so tako po cen-
tru mesta odtekli cici tek v dolžini 250 m, 
šolarji šolski tek v dolžini 500 m, za neko-
liko zahtevnejše rekreativce ali za tiste, ki 
so se želeli nekoliko bolj razgibati, je bila 
organizirana Grosupeljska 5-ka, ki jo je v 
družbi svojega brata in prijateljice odte-
kla tudi Maruša, še prej pa poskrbela, da 
so se naši najmlajši tekači in šolarji pred 
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Občina Grosuplje izvedla 1. lokalno aktivnost v evropskem 
projektu RECOV

Tradicionalni festival Grosuplje v je-
seni, ki ga organizira Občina Grosuplje 
v sodelovanju z Območno obrtno-pod-
jetniško zbornico Grosuplje in Študent-
skim klubom Groš, se je pričel že v petek, 
14. 9. 2018, s koncertom Pihalnega orke-
stra Glasbene šole Grosuplje, in je trajal 
vse do nedelje, 16. 9. 2018, ko je bil za 
vse občanke in občane ter seveda tudi 
obiskovalce od drugod organiziran vo-
den pohod po naravoslovni učni poti Po 
sledeh vodomca.

Osrednje dogajanje je bilo v soboto, 
15. 9. 2018, ko so se med drugim v cen-
tru Grosupljega na stojnicah predstavili 
številna društva, javni zavodi in podje-
tniki, ki aktivno delujejo v naši občini in 
s svojimi aktivnostmi ter vključenostjo v 
lokalno skupnost doprinesejo k vredno-
tam povezovanja, sodelovanja in razvo-
ja naše občine. Na stojnici se je v okviru 
prve aktivnosti na lokalnem nivoju pred-
stavil tudi evropski projekt Občine Gro-
suplje Evropa za državljane – REthinking 
COllaborative Values for public services 
(RECOV).

Gre za projekt, za katerega je Občina 
Grosuplje skupaj z devetimi evropskimi 
mesti, med katerimi je vodilni partner 
Mestna občina Skopje, uspela pridobiti 
nepovratna evropska sredstva na raz-
pisu programa Evropa za državljane v 
vrednosti 150.000 evrov. Cilj evropskega 
programa je prispevati k intenzivnejše-
mu razumevanju Evropske unije, njene 
zgodovine in raznolikosti, hkrati pa želi 

doprinesti k približevanju evropskega 
državljanstva vsem Evropejcem.

Projekt, ki se je začel 1. 3. 2018 in bo 
trajal do 29. 2. 2020, vključuje različne 
aktivnosti tako na lokalnem kot medna-
rodnem nivoju. Prvi izmed štirih med-
narodnih dogodkov je že potekal konec 
junija v Makedoniji (Skopje), predvideni 
pa so še trije, in sicer v Italiji (Santorso), 
na Portugalskem in v Bruslju, na katerih 
bo poudarek na vključenosti v javne sto-
ritve ter finančnih mehanizmih Evropske 
unije, ki so namenjeni lokalnim skupno-
stim.

Delegacija predstavnikov iz občine 
Grosuplje, ki se je udeležila mednarodne 
konference v Skopju, je na stojnici pred-
stavila projekt obiskovalcem in delila 
svojo izkušnjo iz delavnic in spoznavanja 
s tujimi partnerji v projektu. Tema konfe-
rence je bila med drugim tudi predsta-

vitev dobrih praks uporabe informacij-
sko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri 
odprtem vladanju. Aktivnost lokalnega 
dogodka je tako potekala v znamenju 
izmenjave izkušenj in mnenj, dialoga 
med lokalnim prebivalstvom, ki hkrati 
spodbuja sodelovanje ter povezuje ljudi 
iz različnih področij v lokalni skupnosti.

Na lokalni dogodek, festival Grosuplje 
v jeseni, ki je pravzaprav največji dogo-
dek v občini in ga obišče največje šte-
vilo tudi naših občank in občanov, smo 
povabili tudi predstavnico iz agencije 
CMEPIUS, ki je kontaktna točka progra-
ma Evropa za državljane v Sloveniji. Tako 
kot vse ostale stojnice, ki so jih društva, 
javni zavodi in podjetniki lepo in zani-
mivo pripravili za obiskovalce prireditve, 
je tudi naša privabljala številne mimoi-
doče. Diseminacija tovrstnih projektov 
krepi evropsko državljanstvo, zavedanje 

tekom tudi dobro ogreli.
V nedeljo pa smo se že v dopoldan-

skem času zbrali v vaškem jedru Cero-
vo, ki smo ga ravno letos spomladi lepo 
urejenega predali svojemu namenu, in 
se od tam podali na pot po razširjeni na-
ravoslovni učni poti Po sledeh vodomca. 
Krožna pot v dolžini 5,2 km nas je vodila 
vse do dežele Podlomarjev, mimo kra-
škega bisera Županove jame in enega 
redkih ohranjenih protiturških taborov 
Tabora Cerovo ter nazaj do vaškega jedra 
Cerovo. Preživeli smo še en prijeten dan, 
tokrat izven mesta, v naravi.

3. vikend v septembru, prihodnje leto, 
pa bo tisti, ko se, če ne prej, spet srečamo.

Jana Roštan
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Na festivalu Grosuplje v jeseni tudi o evropskem tednu 
mobilnosti

Občina Grosuplje je letos ponovno 
sodelovala v vseevropskem tednu mo-
bilnosti, ki promovira dnevno mobilnost 
na trajnostne načine, kot so uporaba 
JPP, kolesa, pešačenje, sopotništvo v av-
tomobilih in druge alternativne oblike 
mobilnosti. Vseevropski teden mobil-
nosti smo združili z lokalnim festivalom 
Grosuplje v jeseni. Dogodka se lepo do-
polnjujeta in hkrati drug drugemu daje-
ta večji pomen. Omogočata večji obisk 
in pestrejše dogajanje. Zapora Kolod-
vorske ceste pa hkrati  občanom tudi v 
praksi predstavi možnosti kvalitetnega 
javnega prostora v središču mesta, če se 
bi to ulico uredilo kot pešcono. 

Poleg zapore centra mesta, ki je traja-
la tri dni, smo v sklopu evropskega tedna 
mobilnosti preko preventivnih predsta-
vitev Javne agencije RS za varnost pro-
meta preverjali našo težo oziroma silo 
našega telesa v primeru trka ob različnih 
hitrostih. Na kolesarskem poligonu smo 
preverjali našo spretnost na dveh ko-
lesih, istočasno pa ugotavljali, kako po-

memben element je varnostna čelada. 
V šotoru Bodi viden – bodi previden pa 
smo spoznavali, koliko prej smo opazni, 
če v slabih razmerah nosimo kresničke 
ali vsaj svetla oblačila.

Poleg teh dejavnosti smo v okviru 
evropskega tedna mobilnosti organizi-
rali tudi delavnico z naslovom »Ostani-
mo mobilni«, namenjeno predvsem sta-

rejši populaciji. Delavnice se je udeležilo 
preko 40 slušateljev, v sklopu nje pa smo 
med drugim želeli izvedeti, kaj starejšim 
predstavlja oviro v mobilnosti in kakšnih 
rešitev se poslužujejo. Dnevno sicer naj-
več poti opravijo občani, stari med 61 in 
70 let. 

Henrik Premru

pravic državljanov Evropske unije in ra-
zumevanje ciljev Evropske unije, hkrati 
pa vzpostavlja mreže mest in dolgo-
trajno sodelovanje med organizacijami 

ter spodbuja k aktivnemu vključevanju 
prebivalstva. Vključenost v tovrstne pro-
jekte pozitivno prispeva tudi k medge-
neracijskemu sodelovanju, sooblikova-

nju prijetnega okolja in razvoju lokalnih 
skupnosti.

Tjaša Pleško

Udeležence na delavnici »Ostanimo mobilni« je obiskala tudi 
ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek

Letošnji evropski teden mobilnosti, 
ki je tradicionalno potekal od 16. do 22. 
septembra, se je odvijal pod sloganom 
»združuj in učinkovito potuj« in je bil po-
svečen predvsem starejšim.

V tem tednu smo zato številne občine 
organizirale delavnice »Ostanimo mo-
bilni« ter druge spremljajoče aktivnosti, 
s katerimi smo želeli prispevati k večji 
ozaveščenosti o pomenu trajnostne mo-
bilnosti med starejšimi. Predstaviti smo 
jim želeli drugačne rešitve pri prevozu in 
organizaciji dnevnih poti ter koristi hoje 

za zdravje in dobro počutje, kot tudi so-
cialne, ekonomske in okoljske prednosti 
pešačenja, kolesarjenja in uporabe jav-
nega prevoza.

Delavnica »Ostanimo mobilni« je v 
Grosupljem potekala že v ponedeljek, 
17. septembra 2018. V prostorih Družbe-
nega doma Grosuplje se je zbralo lepo 
število starejših, članic in članov Društva 
upokojencev Grosuplje, Društva upoko-
jencev Šmarje – Sap, Univerze za tretje 
življenjsko obdobje Grosuplje, Društva 
Šola zdravja, pa tudi tisti, ki radi obisku-

jejo Center aktivnosti Grosuplje.  
Pred pričetkom je vse udeležence 

pozdravil župan dr. Peter Verlič. Tema 
letošnjega evropskega tedna mobilnosti 
je potovanje z različnimi oblikami prevo-
znih sredstev, da bi bila uporaba javnega 
prometa čim bolje izkoriščena. Poseben 
poudarek je dan predvsem starejšim, za 
nas, ki smo občina, prijazna starejšim, pa 
je ta tema še posebej zanimiva. Želimo 
si namreč uporabo javnega prometa in 
možnosti, ki se ponujajo na tem podro-
čju, tudi starejšim še približati.
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Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek in župan  
dr. Peter Verlič o evropskem tednu mobilnosti

V okviru evropskega tedna mobil-
nosti je v ponedeljek, 17. septembra 
2018, v prostorih Družbenega doma 
Grosuplje, po koncu delavnice »Ostani-
mo mobilni«, potekala še tiskovna kon-
ferenca, na kateri sta o evropskem te-
dnu mobilnosti spregovorila ministrica 
za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek 
in župan dr. Peter Verlič.

Ministrica mag. Alenka Bratušek je 
povedala, da je vesela, da je mandat na 
tem ministrstvu prevzela ravno tik pred 
tako pomembnim tednom, kot je evrop-
ski teden mobilnosti. Tega smo v Slove-
niji vzeli čisto zares, v letošnji akciji pa so-
deluje že več kot 70 občin, natančno 77. 
V vseh teh občinah se v tem tednu do-
gajajo lepe in zanimive stvari. Ponekod 

si lahko brezplačno izposojamo kolesa, 
drugje je javni prevoz brezplačen, verja-
me pa, da se bo v tem tednu na področju 
prevozov pokazala tudi solidarnost, ko 
občani pomagajo drug drugemu.

Letošnji slogan evropskega tedna 
mobilnosti je »združuj in učinkovito po-
tuj«. Kljub temu da imamo ljudje pona-
vadi radi raznolikosti, pa smo, ko gre za 

Župan je še povedal, da je zelo vesel, 
da smo bili med prvimi občinami v Slo-
veniji, ki smo mestni avtobus uspešno 
integrirali v medkrajevne prevoze. Linija 
3G je predstavljala primer dobre prakse 
tudi za marsikatero drugo občino. Prav 
tako smo v sodelovanju z Ljubljanskim 
potniškim prometom uvedli linijo 31, 
minibus, ki brezplačno vozi z avtobusne 
postaje do zdravstvenega doma. Glede 
na to, kako je z zasedenostjo tega mi-
nibusa, razmišljamo tudi o možnostih 
uvedbe prevoza na klic.

Ob tej priložnosti pa je župan z vse-
mi delil še novico, da smo pred kratkim z 
Ministrstvom za infrastrukturo podpisali 
pogodbo, na podlagi katere smo prejeli 
1.600.000 evrov nepovratnih evropskih 
sredstev, in že prihodnje leto se bo zadaj 
za občino zgradila parkirna hiša. Ta bo 
omogočala, da se bomo tisti, ki bomo 
avto parkirali v tej hiši, nato lahko z me-
stnim avtobusom ali vlakom odpeljali 
naprej proti prestolnici.

Sicer pa v občini veliko pozornosti 
namenjamo gradnji pločnikov, v okviru 
Ljubljanske urbane regije urejamo tudi 
kolesarske steze, prav tako pa je tudi dr-
žavna kolesarska pot zdaj definirana od 
Ljubljane preko Škofljice, pa preko Gro-
supljega in naprej.

»Jaz si seveda želim, da nam danes tudi 
vi tukaj pomagate s kakšno idejo, predlo-
gom, kako stvari izboljšati, da nas opozo-
rite na kakšen problem, ki ga bomo potem 
skušali tudi rešiti,« je udeležencem delav-
nice še dejal župan.

V delavnice je nato udeležence po-
peljal Gregor Steklačič iz Ministrstva za 
infrastrukturo.

»Letošnja tema evropskega tedna mo-
bilnosti na slovenski ravni je »ostanimo 
mobilni« oz. usmerja se na starejše. V Slo-
veniji je čedalje več starejših, populacija se 
stara, ne vemo pa, če se mobilnostne mo-
žnosti temu prilagajajo,« je dejal.

Evropa z evropskim tednom mobil-
nosti promovira trajnostno mobilnost. 
V okviru te mobilnosti pa poznamo raz-
lične načine, ki jih lahko uvrščamo med 
trajnostne. Prvi takšen način mobilnosti 
je zagotovo peš hoja, s kolesom smo hi-
trejši, na daljše razdalje pa je gotovo naj-
bolj trajnostna oblika prevoza uporaba 
avtobusov, vlakov, tramvajev. Tudi avto 
lahko uvrščamo med trajnostno obliko 
prevoza, če je v njem več oseb. V Slove-
niji se v povprečju z enim osebnim vozi-
lom peljeta 1,2 potnika, kar pomeni, da 
imamo ¾ avtomobila neizkoriščenega. 
Pomembna pri tem pa je tudi multimo-
dalnost, ki pomeni uporabo več različnih 

načinov prevoza za eno opravljeno pot. 
Slogan, ki ga zato uporabljamo, je »zdru-
žuj in učinkovito potuj«.

V sklopu delavnice so udeleženci naj-
prej prisluhnili teoretskim vsebinam, go-
vorili so o zdravju in mobilnosti, varnosti 
in mobilnosti, uporabi avtobusa in vlaka. 
Sledil je praktični del, ko so se v več sku-
pinah odpravili peš po mestu, nekateri 
do zdravstvenega doma, drugi do tržni-
ce, tretji do knjižnice, ena skupina pa se 
je odpravila do avtobusne postaje, kjer 
so preizkusili polnjenje in uporabo urba-
ne ter pregledali vozne rede na avtobu-
sni in železniški postaji.

V zadnjem delu pa so spet zbrani v 
Družbenem domu Grosuplje razmišljali 
in zbirali svoje predloge, kako bi lahko 
naredili hojo po mestu še bolj prijazno 
tudi starejšim. S svojim obiskom jih je 
presenetila in jim prisluhnila tudi mi-
nistrica za infrastrukturo mag. Alenka 
Bratušek. Kot je povedala, gre za njen 
prvi uradni delovni obisk. Veseli smo, da 
je obiskala prav našo občino, župan dr. 
Peter Verlič in direktor občinske uprave 
mag. Dušan Hočevar pa sta jo povabila 
tudi na kratek obisk v občinsko hišo.

Jana Roštan
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Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, župan dr. Peter Verlič in direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar.

premikanje, še vedno vse preveč vezani 
na avto, na to, da se v avtu vozimo vsak 
sam. Želja ministrstva, države je, da bi 
čim več ljudi pričelo uporabljati javna 
prevozna sredstva, da bi tisto, kar lahko 
naredimo peš, tudi storili peš.

Ministrica je še povedala, da jih v po-
vezavi s tem tudi na ministrstvu čaka 
še kar nekaj nalog. Potrebno je poveza-
ti avtobuse in vlake, dokončno uvesti 
enotno vozovnico za javne prevoze, ne 
samo za dijake in študente, ampak tudi 
za vse ostale, zagotoviti, da bodo skupaj 
z občinami dokončali urejanje mreže ko-
lesarskih poti.

Je pa bil letošnji evropski teden mo-
bilnosti še nekoliko bolj poseben. V Slo-
veniji smo se namreč odločili, da bo ta 
letos še posebno pozornost namenil sta-
rejšim. Kako torej lahko ostanemo mo-
bilni, tudi če ne smemo več voziti avto-
mobila, in tudi če javnega prevoza nikoli 
prej nismo zares uporabljali. Delavnice 
na to temo so potekale ves teden.

»Vesela sem, da se je evropski teden 
mobilnosti pri nas prijel. Da iz leta v leto v 
tej akciji sodeluje več občin, to je vzpodbu-
dno,« je še dejala, ob koncu pa še enkrat 
poudarila, da je pomembna tudi naša 
sprememba navad.  

Župan dr. Peter Verlič je povedal, 
da ima občina Grosuplje zeleno barvo 
v grbu, da z zeleno barvo v naši občini 
mislimo zelo resno. Občina Grosuplje 
je primestna občina z 20.000 prebival-
ci in približno 80 % delovno aktivnih se 
jih dnevno vozi na delo v prestolnico in 
nazaj ter tako ali drugače še vse preveč 
uporablja osebno vozilo.

Vendar pa, tako kot je državno cestno 
omrežje prepleteno z lokalnim cestnim 
omrežjem, je bilo v zadnjem času lepo 
prepleteno tudi sodelovanje naše ob-
čine z ministrstvom za infrastrukturo. 
Verjame, da bo tako tudi v bodoče, da 
bomo lahko res dosegli cilj, ki ga zasle-
duje evropski teden mobilnosti, da čim 
več ljudi preusmerimo iz zasebnega na 
javni prevoz.

Župan je še omenil, da je prav naša 
občina, zdaj že pred 7 leti, kot prva uve-
dla integrirano linijo javnega mestnega 
prometa iz Ljubljane proti Grosupljemu. 
Ta projekt se je lepo prijel in se danes iz-

popolnjuje tudi v enotni vozovnici.
Ob evropskem tednu mobilnosti pa je 

z nami delil še pomembno informacijo, 
da smo z ministrstvom za infrastrukturo 
pred kratkim podpisali pogodbo za gra-
dnjo parkirne hiše po sistemu »Parkiraj in 
se pelji«. Gre za evropska sredstva v višini 
preko 1.600.000 evrov. Ta projekt lepo 
prikaže, kako se da povezati avtobus, 
vlak in zasebni avto.

Ob koncu je dejal: »Tudi ozaveščanje je 
ena izmed pomembnih aktivnosti. Občina 
Grosuplje bo seveda v teh akcijah sodelo-
vala tudi v prihodnje«.  

Jana Roštan

Občina Grosuplje uspešno pridobila evropska sredstva za 
projekt P + R Grosuplje

Izredno veseli smo bili, da smo lahko 
prav v evropskem tednu mobilnosti, ki 
se je letos odvijal ravno pod sloganom 
»Združuj in učinkovito potuj«, z občan-
kami in občani delili informacijo, da 
bo v Grosupljem že naslednje leto sta-
la parkirna hiša P + R Grosuplje. Tako 
bomo lahko tudi v Grosupljem parkirali 
svoj osebni avto in pot do prestolnice 
nadaljevali z avtobusom ali vlakom. 
Združili bomo torej različne načine pre-
voza, da bo naša pot bolj trajnostna.

Ministrstvo za infrastrukturo je konec 
lanskega leta objavilo Javni razpis Ukre-
pi trajnostne mobilnosti – vozlišča P + R 

(parkiraj in prestopi), v okviru »Opera-
tivnega programa Evropske kohezijske 
politike za obdobje 2014–2020«, pred-
nostne osi 4 »Trajnostna raba in proi-
zvodnja energije in pametna omrežja«, 
tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na 
nizkoogljično gospodarstvo v vseh sek-
torjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spod-
bujanje nizkoogljičnih strategij za vse 
vrste območij, zlasti za urbana obmo-
čja, vključno s spodbujanjem trajnostne 
multimodalne urbane mobilnosti in 
ustreznimi omilitvenimi prilagoditveni-
mi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj 
urbane mobilnosti za izboljšanje kako-

vosti zraka v mestih«.
Predmet javnega razpisa je bilo sofi-

nanciranje operacij, ki bodo prispevale k 
razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k 
izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k 
boljši povezanosti urbanih območij z nji-
hovim zaledjem, zmanjšanju prometnih 
zastojev, izboljšanju kakovosti življenj-
skega prostora v urbanih območjih in 
povečanju prometne varnosti.

S projektom »P + R Grosuplje« se je na 
omenjen javni razpis prijavila tudi Obči-
na Grosuplje. V ponedeljek, 17. 9. 2018, 
ko je v Družbenem domu Grosuplje na 
temo evropskega tedna mobilnosti po-
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Slovesna otvoritev športnega poligona za vadbo na prostem

Še smo bili v evropskem tednu mobil-
nosti, ki smo ga v Grosupljem lepo obe-
ležili, a pred nami je bil že evropski teden 
športa. In v tem duhu smo v sredo, 19. sep-
tembra 2018, v Grosupljem slovesno pre-
dali namenu športni poligon za vadbo na 
prostem, ki ga je v Športnem parku Brinje 
postavila Skupina SIJ - Slovenska industrija 
jekla, d.d.

Slovesnosti so se udeležili Igor Maleva-
nov, član uprave Skupine SIJ, predsednik in 
podpredsednik Olimpijskega komiteja Slo-
venije - Združenja športnih zvez, Bogdan 
Gabrovec in mag. Janez Sodržnik, mag. 
Dušan Hočevar, direktor Občinske uprave 
Občine Grosuplje, mag. Mitja Lončar, pred-
sednik Zveze športnih organizacij Grosu-
plje ter številni drugi gostje, športniki in 
prijatelji športa.

Zbrane na slovesnosti je pozdravil di-
rektor občinske uprave. »Že pred časom 
smo se z Olimpijskim komitejem Slovenije in 
Skupino SIJ dogovorili, da bomo ta poligon 
postavili, da bomo izbrali lokacijo, ki je po 

mojem mnenju povsem primerna, in tako s 
tem tudi obogatili vsebine Športnega parka 
Brinje,« je dejal. Ta poligon bo služil otro-
kom, pa tudi vsem ostalim občankam in 
občanom za rekreacijo, da bomo krepili 
svojo jekleno voljo, pa ne nazadnje naredili 
tudi nekaj za svoje zdravje.

S tem trendom bomo v občini Grosu-
plje nadaljevali. Še v tem mesecu se bomo 
prijavili na razpis za pridobitev evropskih 
sredstev za postavitev zunanjega fitnesa 
v centru Grosupljega, v oktobru pa priča-
kujemo še zadnje soglasje za sprejem Ob-
činskega podrobnega prostorskega načrta 
Športni park Grosuplje, v katerem bomo 
uredili veliko podobnih poligonov in osta-
lih površin za šport in rekreacijo. Prav tako 
zaključujemo z Občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom Koščakov hrib. Tudi 
Koščakov hrib bo postal rekreacijsko sredi-
šče, namenjeno našim občankam in obča-
nom, s fitnesom na prostem, pustolovskim 
parkom, sprehajalnimi potkami in vsem, 
kar današnji sodobni način življenja potre-

buje. »Načrtov imamo še veliko. In tako kot 
smo zelo dobro sodelovali z Olimpijskim ko-
mitejem Slovenije in Skupino SIJ, poskušamo 
sodelovati tudi z drugimi deležniki, da sku-
paj postorimo nekaj dobrega. Lepo se vam 
zahvaljujem za vse, kar smo skupaj dobrega 
dosegli,« je še dejal in vsem zaželel prijetno 
počutje v Grosupljem.

Podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez 
Sodržnik je povedal, da je posebno vesel 
in ponosen, da v Olimpijskem komiteju 
Slovenije skrbijo tudi za ta del slovenskega 
športa, ki je šport za vse, športa na lokalni 
ravni. Sodelovanje s Skupino SIJ pa pred-
stavlja krasen model, kako lahko tudi po-
samezna podjetja kakovostno prispevajo 
k razvoju športa na lokalni ravni, se pravi 
v teh bazičnih vsebinah, kjer nenazadnje 
zrastejo vsi vrhunski športniki. »Vsak vrhun-
ski športnik je začel telovaditi, trenirati v va-
škem klubu, se pravi na bazični ravni. In naša 
velika odgovornost je, da to negujemo,« je 
dejal. Občankam in občanom Grosupljega 
je zaželel, da bi poligon z veseljem upo-

tekala tudi tiskovna konferenca, pa je 
župan dr. Peter Verlič z vsemi nami de-
lil informacijo, da je ministrstvo projekt 
odobrilo in občini Grosuplje za izvedbo 
projekta dodelilo nepovratna sredstva 
evropske kohezijske politike v višini 
1.655.732,80 evrov. Ravno v tem mese-
cu smo z ministrstvom že podpisali tudi 
pogodbo.

Gre za sofinanciranje projekta »P + R 
Grosuplje« v višini 80 % (od tega 85 % 
iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % 
integralnih sredstev MZI). 20 % sredstev 
bo moral zagotoviti upravičenec. 

Parkirno hišo »P + R Grosuplje« bomo 
zgradili na parkirišču pri občini, poleg 
Avtobusne postaje Grosuplje in Železni-
ške postaje Grosuplje.

Uporabniki P + R bodo, skladno s 
smernicami ministrstva in parkirno poli-
tiko, svoja vozila parkirali v hiši P + R in se 
do glavnega mesta odpeljali z mestnim 
avtobusom 3G ali z vlakom. Vrednost 
parkiranja v P + R bo prilagojena smer-
nicam ministrstva, ki pa ne predpisuje 
dražje parkirnine, kot je vožnja do pre-
stolnice in nazaj v Grosuplje.

V parkirni hiši bo skladno s projek-
tom zagotovljenih 222 parkirnih mest, 
od tega jih bo 161 za parkiranje P + R, 
61 parkirnih mest pa bo namenjenih 
plačljivemu parkiranju. V kletni etaži bo 

možnost polnjenja električnih vozil, ob 
garažni hiši bo tudi zaprta kolesarnica za 
40 koles z možnostjo polnjenja električ-
nih koles.

»P + R Grosuplje« predstavlja tudi po-
membno uresničevanje enega izmed 
petih strateških stebrov, ki jih predvide-
va Celostna prometna strategija občine 
Grosuplje. Ti se med seboj povezujejo, 
dopolnjujejo in so: vzpostavitev celo-
stnega prometnega načrtovanja, spod-
bujanje hoje kot pomembnega poto-

valnega načina, optimalno izkoriščanje 
potencialov kolesarjenja, uveljavitev op-
timiziranega cestnega prometa ter ta, ki 
ga bi v tem primeru posebej izpostavili, 
oblikovanje privlačnega javnega potni-
škega prevoza. Pri tem zagotovo igra po-
membno vlogo prav »P + R Grosuplje«. 

Če se ozremo še na našo strategijo 
3G, pa bo zagotovo držalo »Grosuplje 
Goes Green«.

Jana Roštan
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rabljali, da bi ta poligon privabil čim več 
novih aktivnih udeležencev v Športnem 
parku Brinje.

Ob tej priložnosti pa se je podpredse-
dnik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik tudi 
zahvalil Zvezi športnih organizacij Grosu-
plje in Občini Grosuplje za odlično sode-
lovanje.

Sledil je slovesen prerez traku, pri kate-
rem so se govornikoma direktorju občin-
ske uprave in podpredsedniku OKS-ZŠZ 
pridružili še Bogdan Gabrovec, Igor Male-
vanov in mag. Mitja Lončar.

Poligon smo tako uradno predali name-
nu, kot prve pa so ga preizkusile članice 
rekreativne gimnastične sekcije Športne-
ga društva Grosuplje, ki se jim je pridružil 
tudi poseben gost, vrhunski gimnastičar 
in aktualni evropski podprvak na konju z 
ročaji Sašo Bertoncelj. In že smo bili priče 
navdihujočim gimnastičnim uprizoritvam 
na novem poligonu.

Na slovesnosti pa je bila z nami še ena 
posebna gostja, Petra Majdič, nosilka bro-
naste kolajne z olimpijskih iger v Vancou-
vru 2010 in ambasadorka sponzorstev Sku-
pine SIJ s sloganom »jeklena volja«.

A že tako slovesno prireditev je za-
znamoval še en poseben dogodek. Član 
uprave Skupine SIJ Igor Malevanov in 
predsednik OKS-ZŠZ Bogdan Gabrovec sta 
podpisala sponzorsko pogodbo SIJ – OKS, 
s katero sta podaljšala sponzorsko sode-
lovanje vse do olimpijskih iger v Pekingu 
2022. Podpora uspešnih podjetij na slo-
venskem trgu pa je ključni prispevek v mo-
zaik vrhunskosti slovenskega športa.

Z zapeto slovensko himno je slovesnost 
naznanil in jo z veselo Kekčevo pesmijo 
sklenil Pevski zbor Osnovne šole Brinje 
Grosuplje, skoznjo pa nas je popeljal Saša 
Jerkovič.

Jana Roštan
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Otvoritev prenovljene telovadnice na Osnovni šoli Louisa 
Adamiča Grosuplje

V ponedeljek, 1. oktobra 2018, smo na 
Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje 
slovesno predali namenu prenovljeno 
telovadnico. V prvi vrsti bo namenjena 
našim učenkam in učencem, ki so ta te-
den praznovali, saj je bil teden otroka. In 
tako smo imeli še en razlog več, da v tem 
tednu dobijo lepo darilo, prenovljeno 
telovadnico.

Slovesnosti so se udeležili župan dr. 
Peter Verlič, direktor občinske uprave 
mag. Dušan Hočevar, ravnateljica šole 
Janja Zupančič, predstavniki Zveze špor-
tnih organizacij Grosuplje ter izvajalca 
del in nadzora, v novi telovadnici pa so 
se ob tem veselem dogodku zbrali tudi 
vsi učenke in učenci šole.

»In od danes naprej bo telovadba še 
lepša,« jim je dejal župan dr. Peter Verlič, 

ki so mu sicer zaupali, da imajo športno 
vzgojo zelo radi. Zaželel jim je, da bi se v 
novi telovadnici dobro počutili, da bodo 
radi telovadili, da jim bo lepo služila. To, 
da bo Osnovna šola Louisa Adamiča 
Grosuplje že v naslednjem letu dobila 
tudi nove učilnice, in tudi novo športno 
dvorano, pa učenke in učenci te šole že 
dobro vedo.

»Vsi smo navdušeni. Komaj smo čakali, 
da odpremo vrata novi, lepi, prenovljeni 
telovadnici,« pa je na slovesnosti dejala 
ravnateljica Janja Zupančič. To prilo-
žnost je izkoristila tudi za izrečene čestit-
ke učenkam in učencem, športnicam in 
športnikom, ki so v septembru na tek-
movanju iz atletike dosegli odlične re-
zultate. Fantje so dosegli prvo mesto in 
se uvrstili na državno prvenstvo, dekleta 
pa so bila tretja.

Prišel je čas, ko so župan, direktor ob-
činske uprave, ravnateljica šole in vodja 
strokovne službe ZŠO Grosuplje Andrej 
Cevc slovesno prerezali trak, prenovlje-
na telovadnica pa je bila tako predana v 
uporabo učenkam in učencem ter njiho-
vim športnim učiteljicam in učiteljem.

Ker je bil ta dogodek res priložnost 
za veselje, so učenke in učenci županu 
v zahvalo predali tudi darilo, košarkaško 
žogo, preden pa so telovadnico čisto za-
res preizkusili, so prav vsi zapeli še veselo 
Kekčevo pesem.

Jana Roštan
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Obisk veleposlanika Zvezne republike Nemčije

V sredo, 5. septembra 2018, je našo 
občino obiskal nj. eksc. gospod Klaus 
Peter Riedel, veleposlanik Zvezne re-
publike Nemčije. V občinski hiši sta ga 
prijazno sprejela župan dr. Peter Verlič 
in direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar.

Na kratko sta mu predstavila našo ob-
čino, ki leži ob avtocesti, le nekaj minut 
vožnje iz slovenske prestolnice. Govorili 
so o uspešnih infrastrukturnih in drugih 
projektih in tudi o viziji razvoja naše ob-
čine v prihodnje. Veliko priložnost vidi-
mo v razvoju turizma v občini, in tudi o 
naših naravnih in kulturnih znamenito-
stih je tekla beseda.

Po srečanju na občini je župan nem-
škega veleposlanika povabil k vpisu v 
našo spominsko knjigo, ki jo hranimo v 
prostorih Mestne knjižnice Grosuplje. 
Direktorica knjižnice Roža Kek pa mu je 
dnevno sobo občine, kot sama rada poi-
menuje našo knjižnico, tudi razkazala.

Obisk se je nadaljeval še s predstavi-
tvijo uspešnega grosupeljskega družin-

skega podjetja Avtoval, najbolj poznane 
servisno-prodajne enote za vozila ter 
motorna kolesa BMW v Sloveniji. V Avto-
valu za vozila BMW skrbijo že več kot 30 
let, oktobra 2014 pa so svojo ponudbo 
še razširili in odprli tudi salon in servisni 
center za vozila Renault.

Tam je župana, direktorja občinske 
uprave in veleposlanika prijazno sprejel 
direktor podjetja Anton Valentinčič, ki 
jim je na kratko predstavil samo podje-
tje, nato pa so si skupaj najnovejša vozila 
v salonu tudi ogledali.

Jana Roštan

1. partnerski sestanek projekta VEZI NARAVE

Konec meseca avgusta sta župan Ob-
čine Grosuplje dr. Peter Verlič in name-
stnik vodje Organa upravljanja Interreg 
Slovenija–Hrvaška Dimitrij Pur podpisala 
pogodbo o sofinanciranju iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
za projekt Vezi narave. Celotna vrednost 
projekta znaša 2.553.908 evrov, Občina 
Grosuplje pa v njem sodeluje kot vodilni 
partner.

V okviru projekta je v torek, 25. sep-
tembra 2018, v Grosupljem že potekal 
uvodni oz. 1. sestanek projektnih par-
tnerjev. »Verjamem, da bomo z dana-
šnjim uvodnim sestankom uspešno zasta-
vili določene aktivnosti, ki nas čakajo med 
projektom, in tako s tesnim sodelovanjem, 
ki je ključnega pomena, pripomogli k 
uspešnosti projekta Vezi narave,« je uvo-
doma povedala vodja projekta Nataša 

Hribernik.  
Zbrane na sestanku je v svojem ime-

nu in v imenu direktorja občinske upra-
ve mag. Dušana Hočevarja, ki bo po 
operativni strani bdel nad celotnim pro-
jektom, pozdravil župan dr. Peter Verlič. 
»Ta projekt ni pomemben samo za razvoj 
turizma v naši občini, ampak je še veliko 
več,« je dejal. S projektom oživljamo Ra-
densko polje, ne le kot naravno lepoto, 
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Pri izvajanju podnebnih ukrepov aktivna tudi Občina Grosuplje

Občina Grosuplje s svojo usmeritvijo 
v zeleno prihodnost med drugim aktiv-
no sodeluje tudi v evropskem projektu 
LIFE Podnebna pot 2050 (Climate Path 
2050), ki se osredotoča na podnebne ak-
tivnosti.

Projekt LIFE Podnebna pot 2050 iz-
vaja Institut »Jožef Stefan«, Center za 
energetsko učinkovitost, namenjen pa 
je spremljanju napredka in načrtovanju 
podnebnih ukrepov za zmanjšanje emi-
sij na področjih stavb, prometa, industri-
je, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov.

V projektu izpostavljajo tudi po-
membno vlogo občin pri načrtovanju 
in izvajanju ukrepov na nacionalni in 
občinski ravni. V okviru projekta so zato 
med drugim za občine vzpostavili Lokal-
ni semafor podnebnih aktivnosti, ki so 
ga širši javnosti predstavili v petek, 5. ok-
tobra 2018, v Hiši Evropske unije, Občina 
Grosuplje pa je aktivno sodelovala že v 
njegovi testni fazi oz. v času vzpostavitve 
te spletne platforme.

Lokalni semafor je spletna aplikacija, 

s katero lahko občine prvič v Sloveniji 
celovito preverijo, kako uspešne so pri 
izvajanju podnebnih ukrepov. »Občine 
izvajajo različne podnebne ukrepe. Spre-
mljanje njihove uspešnosti je bilo do sedaj 
izjemno zahtevno, saj so bili podatki raz-
drobljeni po različnih virih. V Lokalnem 
semaforju podnebnih aktivnosti so vsi po-
datki zbrani na enem mestu in predstavlje-
ni na pregleden način. Zbrani so podatki iz 
javnih evidenc, kot tisti, ki jih vnašajo ob-
čine same. Za večjo preglednost so ukre-
pi razdeljeni na osem področij: stavbe, 
promet, kmetijstvo, gozdarstvo, industrija, 
odpadki, električna energija, pridobljena 
iz obnovljivih virov, ter daljinsko ogreva-
nje,« je o semaforju ob njegovi predsta-
vitvi povedal vodja Centra za energetsko 
učinkovitost IJS mag. Stane Merše. 

Prvi zanimivi rezultati Lokalnega se-
maforja podnebnih aktivnosti:
• Slovenija je v letu 2012 ločeno zbrala 

46 % vseh gospodinjskih odpadkov, 
leta 2016 pa že 57 %. V sedmih obči-
nah, to so Vrhnika, Preddvor, Gorenja 

vas–Poljane, Log–Dragomer, Borovni-
ca, Makole in Šenčur, so močno pre-
segli slovensko povprečje in ločeno 
zbrali več kot 80 %.

• V obdobju 2013–2017 je bila v 150 
občinah s sredstvi iz Kohezijskega 
sklada spodbujena energetska preno-
va stavb s skupno ogrevano tlorisno 
površino skoraj 765.000 m2, kar ustre-
za približno 273 povprečno velikim 
osnovnim šolam.

• V Sloveniji imamo 58 občin, ki oskr-
bujejo stavbe z daljinsko toploto. V 
32 občinah je v sistemih daljinskega 
ogrevanja iz obnovljivih virov pro-
izvedena vsaj polovica energije. Za 
proizvodnjo toplote izkoriščajo v 
enem sistemu geotermalno energijo, 
v ostalih pa lesno biomaso.

kot naravno znamenitost, ampak tudi 
na način, da ga bomo približali najprej 
našim lokalnim prebivalcem, v okviru 
Ljubljanske urbane regije pa bomo po-
skušali pripeljati tudi turiste, ki danes 
obiščejo Ljubljano. S projektom bomo 
dobili tudi južno vstopno točko na Ra-
densko polje, in sicer s preureditvijo 
včasih prisluškovalnega objekta v nara-
vovarstveni center Šica.

»Uspešno delajte oz. uspešno delajmo 
vsi skupaj in pa seveda, postanimo pri-
jatelji,« je dejal župan in še povedal, da 
verjame, da ta projekt ne bo povezal 
samo narave, ampak tudi nas, projektne 
partnerje.

Kot rečeno, Občina Grosuplje v pro-
jektu sodeluje kot vodilni partner, pro-
jektni partnerji pa so še: Občina Roga-
ška Slatina, Zavod RS za varstvo narave, 
Nacionalni park Risnjak, Grad Vrbovsko, 
Udruga Hyla in Krapinsko zagorska žu-
panija. Sam projekt traja 30 mesecev, 
njegov cilj pa je zaščita in obnova biot-
ske raznolikosti za današnje in prihodnje 
rodove.

V okviru projekta bosta vzpostavljena 
dva centra, naravovarstveni center Šica 
na Radenskem polju in naravovarstveni 
center Sotla v Rogaški Slatini, vzposta-
vljene pa bodo tudi info dostopne točke 
Zelenjak ob Sotli, Kanjon Kamačnik in 

Narodni park Risnjak.
Sodelujoči v projektu so si v nadalje-

vanju pogledali, kaj je prispevek in kaj 
so koristi za posameznega projektnega 
partnerja v projektu, ter za tem obliko-
vali že tudi načrt izvedbe projekta, posa-
mezne delovne sklope.

Jana Roštan
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• V 16 občinah ekološko kmetujejo na 
več kot 30 % vseh kmetijskih zemljišč, 
izstopa občina Jezersko s 60 %. Sku-
pno se v teh občinah nahaja 29 % 
vseh zemljišč, na katerih se v Sloveniji 
ekološko kmetuje.
Lokalni semafor je sicer v prvi vrsti 

namenjen občinam samim, saj spod-
buja izmenjavo dobrih praks in daje 
boljši vpogled v aktivnosti občine na 
več področjih. Med njimi so na primer 
cilji zmanjšanja emisij, za katere smo se 

občine obvezale, spodbujene investicije 
v energetsko prenovo stavb v lasti občin, 
število polnilnic za električna vozila in 
delež ločeno zbranih frakcij odpadkov.

V Lokalnem semaforju podnebnih 
sprememb so pripravljeni temeljni 
kazalci za vseh 212 občin v Sloveniji. 
Semafor občinam poleg tega omogo-
ča, da bazo podatkov nadgradimo in 
tako pridobimo bolj poglobljeno sliko 
o svojih aktivnostih na področju pod-
nebnih sprememb. Razvitih je bilo 57 

kazalnikov, ki prikazujejo aktivnosti ob-
čin na področjih blaženja podnebnih 
sprememb. Kar 48 od teh kazalnikov je 
predstavljenih za vse občine v Sloveniji, 
preostali pa so izpolnjeni le za občine, ki 
smo aktivno sodelovale v času vzposta-
vitve spletne platforme. Semafor lahko 
brezplačno uporabljamo vse občine.

Spletni naslov do semaforja: https://
semafor.podnebnapot2050.si/

Jana Roštan

Živa Hamun v znak zahvale županu dr. Petru Verliču podarila 
svojo 1. pesniško zbirko Živa knjiga

Učenka Živa Hamun je ob zaključku 9. 
b razreda Osnovne šole Brinje Grosuplje 
izdala svojo 1. lastno pesniško zbirko, ki 
jo je poimenovala Živa knjiga.

Kot nam je zaupala Živa, so jo v šoli 
pri tem zelo podpirali, še posebej učite-

ljica Mateja Zupančič, svojo podporo pa 
ji je pri izdaji pesniške zbirke izrazil tudi 
župan dr. Peter Verlič, in v zahvalo mu 
je Živa v sredo, 26. septembra 2018, en 
izvod tudi podarila.

Knjiga vsebuje 30 pesmi, namenje-
nih vsem generacijam. Napisane so v 
modernem slogu, v različnih oblikah, 
vsebuje pa tudi dve likovni pesmi. Ob 
izdaji pesniške zbirke pa je Živa poveda-
la: »Že zelo dolgo sem si želela izdati svojo 
pesniško zbirko. Pesmi sem rada pisala že 
v mladih letih, ker lahko tako res kar izliješ 
vsa čustva in stvari, ki te težijo. Ljudje smo 
zadnje čase preveč negativno naravnani, 
zato sem želela, da vam bo moja knjiga v 
sprostitev in razvedrilo. Živa knjiga večino-
ma govori o dogodkih iz resničnega življe-
nja, zato tudi nosi tak naslov. Vsaka pesem 
je drugačna in ima svoj pomen. Zato ti, 
dragi bralec, med prebiranjem želim za-
bavno potovanje in upam, da boš pesmi 

začutil tako, kot sem jih jaz.«
Kot utrinek iz Živine pesniške zbirke 

pa si lahko preberemo pesem z naslo-
vom IZOBRAZBA:

V osnovni šoli devet let,
potem pa želiš poklic imet'.
Pri odločitvi za srednjo šolo dolgo premišljuješ,
potem pa se ti zgodi, da še dve točki potrebuješ.
Rad bi šel na veterino,
pa slabo si imel zaključeno zgodovino.
V glavi se ti lahko še zmeša,
ker tvoje znanje zgodovine peša.
Zdaj se moraš drugam vpisati,
kjer ne potrebuješ toliko točk zbrati.
Čeprav te je prej prizadelo,
ti je na drugo šolo priti uspelo.
Tam doštudiral si že četrto leto,
potem pa želiš si na fakulteto.
Takrat spet moraš dovolj točk imeti,
a k sreči, zdaj ni bilo zgodovine med predmeti.

Jana Roštan

Žan Majetič v znak zahvale županu dr. Petru Verliču izročil 
portret Ivana Cankarja

Žan Majetič je v letošnjem letu zaključil šolanje na 
Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, smer 
umetniška gimnazija. Kot pravi, je v teh štirih letih šolanja 
prejel veliko znanja in se naučil veliko novih stvari. V času 
šolanja pa mu je zelo prav prišla tudi občinska štipendija, 
ki jo je prejemal dve leti, saj si je z njo lahko kupil veliko 
risarskega in slikarskega materiala. 

V znak zahvale je v sredo, 12. septembra 2018, županu 
dr. Petru Verliču izročil portret Ivana Cankarja in ga s svo-
jim dejanjem res prijetno presenetil. Portret Ivana Can-
karja je naslikal v šolskem letu 2017/18 v čast stoletnici 
njegove smrti. Slika dimenzije 50 cm×80 cm je bila prvo-
tno razstavljena na festivalu Transgeneracije v Cankarje-
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Na Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje potekali preventivni 
akciji o prometni varnosti

Javna agencija RS za varnost prome-
ta je z javnim pozivom v okviru dodatne 
podpore občinskim Svetom za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu na raz-
polago oz. uporabo namenila sredstva 
za izvajanja nacionalnih akcij: začetek 
šole in varnost otrok ter varnost kolesar-
jev v letu 2018.

Na javni poziv se je prijavila tudi Ob-
čina Grosuplje in v uporabo med dru-
gim dobila več triopanov »usposabljanje 
kolesarjev«, odsevnih brezrokavnikov za 
kolesarje in kolesarskih čelad.

En triopan, 12 odsevnih brezrokav-
nikov za kolesarje in 6 kolesarskih če-
lad sta župan dr. Peter Verlič in direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar 
v četrtek, 27. septembra 2018, izroči-
la učenkam in učencem Osnovne šole 
Louisa Adamiča Grosuplje. Gotovo jim 
bodo koristili, ko bodo opravljali kole-
sarki izpit. Osnovna šola Louisa Adamiča 
Grosuplje pa bo dobila tudi digitaliziran 
načrt šolskih poti.

Župan je učenkam in učencem ob 
tem dejal, da je v prometu, na cesti, 
najbolj pomembno, da pazimo drug na 
drugega. »Vi boste svoje glave zaščitili s 
čelado in se potrudili, da boste vidni, mi, 
odrasli, se bomo pa potrudili, da bomo 
med vožnjo pazili, da bomo vozili varno in 
po predpisih,« je dejal.

Ta dan je na šoli potekala tudi preven-
tivna akcija o prometni varnosti Fleksi, 
pri kateri gre, kot sta povedala Andraž 
in Špela iz Javne agencije RS za varnost 
prometa, za preizkus reakcijskega časa. 
Učenke in učenci so si lahko na motorju 
natančno izmerili reakcijski čas in tako 
izvedeli, kolikšna bi bila reakcijska ter za-
vorna pot pri določeni hitrosti.

Že nekaj dni pred tem pa je na Podru-
žnični osnovni šoli Št. Jurij potekala tudi 
preventivna akcija Bistro glavo varuje 
čelada. Namen te akcije je oblikovati po-

zitiven odnos do uporabe kolesarskih in 
drugih varnostnih čelad ter spodbujati 
njihovo uporabo.

Tudi z izvedbo različnih preventivnih 
akcij o prometni varnosti za naše naj-

mlajše, naše šolarke in šolarje si priza-
devamo, da bi bilo za varnost občank in 
občanov v naši občini kar najbolje poskr-
bljeno.

Jana Roštan

vem domu v Ljubljani, sedaj pa bo, kot 
je dejal župan, svoje mesto najverjetneje 
našla v Mestni knjižnici Grosuplje, kamor 
vsi občanke in občani radi zahajamo.

Občina Grosuplje vsako leto podeli 
štipendije lepemu številu dijakov in štu-
dentov, v šolskem letu 2017/2018 jih je 
bilo 65. Je pa štipendija v prvi vrsti na-

menjena kot spodbuda našim dijakom 
in študentom, saj vemo, da je vlaganje 
v znanje še kako pomembno. Oziroma, 
kot je ob zadnjem sprejemu naših šti-
pendistov dejal župan: »Vi ste namreč 
generacija, ki nas bo nasledila. Vi ste tisti, 
ki boste tisto, za kar se mi zdaj trudimo in 
delamo, s svojim znanjem še okrepili in na-

pravili našo občino še lepšo, še boljšo.«
Žan Majetič je županu še zaupal, da 

bo po končani gimnaziji šolanje nadalje-
val s študijem arhitekture, župan pa mu 
je seveda zaželel veliko uspeha tudi na 
njegovi nadaljnji poti.

Jana Roštan

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

Podružnična osnovna šola Št. Jurij
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Čelade in brezrokavniki tudi za učenke in učence Osnovne šole 
Šmarje – Sap in Osnovne šole Brinje Grosuplje

Občina Grosuplje se je uspešno prija-
vila na javni poziv Javne agencije RS za 
varnost prometa in v uporabo med dru-
gim dobila več triopanov »usposabljanje 
kolesarjev«, odsevnih brezrokavnikov za 
kolesarje in kolesarskih čelad, ki smo jih 
razdelili učenkam in učencem ter nji-
hovim učiteljicam in učiteljem v naših 
osnovnih šolah.

V ponedeljek, 8. oktobra 2018, je di-
rektor občinske uprave mag. Dušan Ho-
čevar en triopan, 12 odsevnih brezrokav-
nikov za kolesarje in 6 kolesarskih čelad 
podaril učenkam in učencem Osnovne 
šole Šmarje – Sap, dan kasneje pa prav 
tako en triopan, 12 odsevnih brezrokav-
nikov za kolesarje in 6 kolesarskih čelad 
tudi učenkam in učencem Osnovne šole 
Brinje Grosuplje.

Petošolci so ravno zaključili s teorijo, v 
naslednjem tednu pa že pričnejo z opra-
vljanjem praktičnega dela kolesarskega 
izpita, tako da jim bodo čelade in brez-

rokavniki še kako prav prišli. Triopan pa 
bo voznike še dodatno opozarjal, da so 
na cesti učenke in učenci, ki opravljajo 
kolesarski izpit.

Direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar je učenkam in učencem tudi 
povedal, da se jim bo med opravljanjem 
praktičnega dela kolesarskega izpita pri-
družila naša redarska služba, ki bo skrbe-
la, da bo njihova vožnja s kolesom varna. 
Petošolce v Šmarju - Sapu pa je razveselil 
še s spretnostnim poligonom za kolesar-
je, ti ga namreč še niso imeli.

»Želim vam, da vsi uspešno opravite 
ta izpit, poslušajte svoje učiteljice, da vas 
bodo lahko naučile, kako pravilno in var-
no ravnati v prometu, in seveda, da boste 
varno vozili v prometu,« je dejal direktor 
občinske uprave, učenke in učenci pa so 
se mu za zelo uporabno opremo za opra-
vljanje kolesarskega izpita lepo zahvalili.

Ker pa je ravno v tem času potekala 
tudi nacionalna preventivna akcija za 

večjo varnost pešcev »Bodi viden - bodi 
previden«, je beseda nanesla tudi na 
to, kar naši učenke in učenci že vejo, da 
morajo tudi kot pešci previdno ravnati 
v prometu, poskrbeti za svojo vidnost, 
sploh v teh mesecih, ko so dnevi krajši, 
vidljivost slabša, ceste pa lahko spolzke, 
vsega tega se moramo med vožnjo za-
vedati tudi vozniki. In naša udeležba v 
prometu bo varna.

Ob tem naj še omenimo, da je Javna 
agencija RS za varnost prometa v sklopu 
preventivne akcije 110 lokalnim skupno-
stim, ki aktivno sodelujemo v nacionalni 
akciji, zagotovila tudi več kot 15.000 od-
sevnih teles. Naše občinsko redarstvo, ki 
tudi sicer veliko deluje na preventivi, jih 
je občankam in občanom v okviru teren-
skih akcij, v sklopu katerih so spremljali 
pravilno ravnanje tako voznikov kot tudi 
pešcev v cestnem prometu, razdelilo v 
drugem tednu akcije.

Jana Roštan

Osnovna šola Šmarje-Sap V akciji za večjo varnost pešcev je sodelovala tudi Občina Grosuplje.

Osnovna šola Brinje Grosuplje
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OBVESTILO O VOLILNI PRILOGI

V naslednji številki lokalnega časopisa Grosupeljski odmevi bo, skladno s »Sklepom o obsegu časopi-
snega prostora v lokalnem časopisu Grosupeljski odmevi v času volilne in referendumske kampanje«, izšla 
tudi volilna priloga pred lokalnimi volitvami. 

Sklep, s katerim se določajo pravila (obseg, pogoji in način) uporabe časopisnega prostora v lokal-
nem časopisu Grosupeljski odmevi za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih kandidatov 
v času volilne in referendumske kampanje v občini Grosuplje, je objavljen na spletni strani Občine Gro-
suplje, pod zavihkom »Grosupeljski odmevi«: https://grosuplje.si/objave/63. 

Gradivo, za katerega želite, da je objavljeno v volilni prilogi, nam posredujte na: 
odmevi@grosuplje.si ali grosupeljski.odmevi@gmail.com, do vključno ponedeljka, 5. novembra 2018. 

O B V E S T I L O

Obveščamo lastnike psov in mačk, pri katerih je bil v obdobju od vključno 21. 11. 2017 do vključno 
9. 11. 2018 opravljen poseg sterilizacije ali kastracije, da Občina Grosuplje na svoji spletni strani http://
www.grosuplje.si/ objavlja javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in 
mačk v letu 2018.

Rok za oddajo vlog poteče v ponedeljek, 12. 11. 2018, do vključno 15.00 ure ne glede na vrsto dostave.

Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« in Občina Grosuplje
razpisujeta

TEČAJ ZA LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA
na območju občine Grosuplje.

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

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

Želimo vam prijetno počitnikovanje!                            Občina Grosuplje

K sodelovanju vabimo vse komunikativne osebe, ki želijo prido-
biti osnovno znanje o turizmu, načinu vodenja ter zgodovini in 
znamenitostih Grosupljega z okolico ter izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
• končana najmanj V. stopnja izobrazbe,
• znanje enega tujega jezika (nemški, angleški, italijanski) na 

stopnji srednje strokovne izobrazbe.

Predavanja bodo potekala v dvorani Mestne knjižnice Grosu-
plje, Adamičeva c. 15, 1290 Grosuplje. Po zaključku seminarja 
bodo vsi tečajniki, ki bodo uspešno zaključili seminar, dobili 
licenco za lokalnega turističnega vodnika na območju občine 
Grosuplje, kar je pogoj za izvajanje vodenih turističnih ogledov 
na območju občine Grosuplje. Za podroben program tečaja in 
prijavnico pišite na info@visitgrosuplje.si.

Cena izobraževanja znaša 90,00 EUR. Minimalno število za iz-
vedbo tečaja je 10 prijavljenih oseb. Rok prijave: 5. 11. 2018. 
Plačilo kotizacije v višini 90,00 EUR se izvede po oddani prijavi, 
na podlagi izstavljenega računa. 

PREDVIDEN PROGRAM:
Čas: od 6. 11. 2018 do 29. 3. 2019
Termini: 2 x med tednom (torek in četrtek), od 17.00 do 20.30 
ure in praktični del ob koncu tedna (po dogovoru)
Skupaj število šolskih ur: teoretični del 40 ur, praktični del: 55 ur
Preizkus znanja: pisni in praktični preizkus na terenu
Prijave in dodatne informacije: Turizem Grosuplje, od ponedelj-
ka do petka, od 8.00 do 15.00, telefon: 031 352 045, e-pošta: 
info@visitgrosuplje.si
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Grosuplje – Krščanski demokrati v 
občini Grosuplje po državnozborskih 
volitvah s polno energije, samozavesti 
in poguma vstopamo v zadnje obdobje 
leta 2018, ko naš čakajo tudi lokalne vo-
litve. Rezultat državnozborskih volitev 
nam je vlil prepričanje, da trdo delo na 
vsebinskem in kadrovskem področju 
prinese rezultate. Zelo smo veseli, da 
so se nam v zadnjem obdobju priključili 
novi kadri, ki so nam prinesli še dodatno 
vsebinsko obogatitev oziroma rešitve 
za boljše življenje vseh nas v naši občini 
Grosuplje. Tako smo na vseh naših za-
dnjih sestankih občinskega odbora pri-
pravljali rešitve za novo 4–letno obdobje 
mandatnega obdobja 2018-2022, ki ga 
bodo opravljali člani Občinskega sveta 
Občine Grosuplje in župan. Svojo pod-
poro izražamo številnim dejavnostim, 
zato smo se kot delegacija tudi udeležili 
in s svojo pristnostjo podprli številna 
društva, klube in podjetja na tradicio-
nalni prireditvi »Grosuplje v jeseni«. Prav 
tako pa smo opravili številna uradna sre-
čanja z različnimi deležniki v naši občini. 
Vse z namenom, da še bolje spoznamo 
dejavnosti posameznih organizacij in 
prisluhnemo njihovem razmišljanju ter 

skupaj oblikujemo predloge za naprej. 
V NSi ponujamo novo upanje in nove 
ideje. Naš osnovni cilj je, da oblikujemo 
tretji veliki konsenz. Prvi veliki konsenz 
je bil to, da smo se večinsko strinjali, da 
želimo samostojno in neodvisno Slove-
nijo. Drugi veliki konsenz je bil ta, da se 
priključimo evroatlantskim povezavam. 
Zdaj pa moramo oblikovati tretji veliki 
konsenz, ki ga mi vidimo predvsem v 
tem, da Slovenija postane pravična, var-
na in svobodna domovina, seveda pa je 
temelj za to delovanje na lokalni ravni, 
tu pa naš občinski odbor ob sodelovanju 

z ostalimi deluje povezovalno. Mi smo 
prepričani, da sta Evropa in EU zrasli na 
grško-judovsko-krščanskih temeljih. To 
so občečloveške vrednote zahodne ci-
vilizacije, ki bodo v prihodnjih letih ob 
vseh migracijah še toliko bolj prišle do 
izraza. Krščanski demokrati občine Gro-
suplje smo pripravljeni na nove izzive 
najlepše občine v Sloveniji, to je naše 
občine Grosuplje.

Tajništvo OO NSi Grosuplje

Del vodstva OO NSi Grosuplje na prireditvi Grosuplje v jeseni

Krščanski demokrati v občini Grosuplje programsko in 
kadrovsko okrepljeni s polno delovno vnemo

Na družinskem dnevu v Lenartu v Slovenskih Goricah

Družina je za Slovensko demokratsko 
stranko ena izmed temeljnih vrednot. 
Družinski dan, ki je letos potekal že 5., 
pa je zato namenjen srečanju članic in 
članov SDS ter tudi njihovih družin. Da 
preživimo lep in prijeten dan, vsi skupaj.

Družinskega dne SDS smo se v nede-
ljo, 9. septembra 2018, v Lenartu v Slo-

venskih goricah udeležili tudi članice in 
člani OO SDS Grosuplje. Nekateri so se 
že zgodaj zjutraj odpravili na pohod na 
Zavrh, kjer so si ogledali Maistrovo vilo, 
drugi so se na stadionu udeležili špor-
tnih iger, mi pa smo se odločili, da se 
bomo udeležili sv. maše v cerkvi Svete 
Trojice v Slovenskih goricah, po sv. maši 

pa si ogledali še muzejsko knjižnico v 
Frančiškanskem samostanu Sv. Trojica.

V kulturnem programu, ki je sledil v 
popoldanskem času, so nas nagovorili 
predsednik SDM in poslanec Žan Mah-
nič, predsednica ŽO SDS in poslanka 
Nada Brinovšek, predsednik KSS SDS in 
državni svetnik Branko Šumenjak, pa 
evropski poslanci dr. Milan Zver, Patricija 
Šulin in Romana Tomc, prisluhnili smo 
tudi našemu predsedniku Janezu Janši.

Družinsko, medgeneracijsko so kul-
turni program obarvale tudi čudovite 
glasbene točke.

Občinski odbor SDS Grosuplje
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SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA z novim zagonom  
na lokalne volitve

Še vedno odmeva uspeh izrednega 
volilnega in programskega kongresa Slo-
venske ljudske stranke (SLS), ki je nedavno 
potekal v Novem mestu. Stranko bo tako 
vodil Marjan Podobnik, ki ji je predsedo-
val že v času, ko je stranka dosegla naj-
boljši rezultat v svoji zgodovini, trije pod-
predsedniki pa so postali: Modest Motaln, 
Suzana Lara Krause in Franc Bogovič. 

Novoizvoljeni predsednik SLS Marjan 
Podobnik je v svoji kandidaturi poudaril, 
da se globoko zaveda simbolnega in de-
janskega pomena, ki ga ima hrana - hrana 
za telo in duha. Naš vsakdanji kruh je doma 
pridelana hrana, ki je edino pravo jamstvo 

za trajno samooskrbo, ki skupaj z razvi-
timi družinskimi podjetji in kmetijstvom 
prinaša tudi številna kakovostna delovna 
mesta. Prav zato v SLS želimo birokratsko 
in finančno razbremeniti v prvi vrsti samo-
zaposlene z uvedbo prijaznejše pavšalne 
obdavčitve. Prav tako želimo kakovostno 
javno upravo z dobrimi odločitvami za dr-
žavljane. Izpostavil je tudi pomen boljših 
finančnih pogojev za občine ter povečanje 
njihovih pristojnosti, posebno na področju 
gradbenih dovoljenj in drugih soglasij, ki 
so po nepotrebnem v pristojnosti mini-
strstev. Ko govorimo o hrani za duha, pa 
ne moremo mimo zahteve po pravičnem 

pravosodnem sistemu, ki temelji na v usta-
vi zapisanem dejstvu, da smo vsi enaki 
pred zakonom. Tudi občutek varnosti igra 
pri tem pomembno vlogo. SLS je dožive-
la vzpone in padce, na katerih smo se vsi 
skupaj veliko naučili. Skupaj bomo znova 
močni, je še izpostavil novi predsednik 
SLS Marjan Podobnik.

Slogan kongresa SLS »Mi smo družina« 
odseva veliko željo SLS, da se Slovenke in 
Slovenci znova povežemo v svoji edin-
stvenosti, skupnih koreninah in temeljnih 
vrednotah, kot so družina, slovenstvo, dru-
žinsko podjetništvo in kmetijstvo, pa tudi 
vrednote solidarnosti in povezanosti med 

3. Pohod na Magdalensko goro

Za nami je že 3. tradicionalni Pohod 
na Magdalensko goro. In še en čudovito 
preživet, družabno in rekreativno obar-
van dan.

V soboto, 6. oktobra 2018, smo se 
članice in člani OO SDS Grosuplje, naši 

prijatelji in znanci, občanke in občani 
Grosupljega, zbrali pri baru Fortuna, 
kjer smo pričakali pohodnike, ki so se v 
organizaciji Turističnega društva Šmarje 
- Sap odpravili po Poti kulturne dedišči-
ne Šmarje - Sap že izpred Družbenega 

doma Šmarje - Sap, nato pa smo pot 
skupaj nadaljevali mimo železnodobne-
ga arheološkega najdišča Magdalenska 
gora in vse do Podgorice ter po krožni 
poti nazaj.

Na poti, pod Farovškem hribom, smo 
prisostvovali slavnostnemu odprtju pre-
novljene informacijske točke št. 4 na Poti 
kulturne dediščine Šmarje - Sap, kjer nas 
je nagovoril tudi župan dr. Peter Verlič.

Pri cerkvi sv. Magdalene pa smo ne-
kateri čisto mimogrede naredili tudi sku-
pno fotografijo.

Občinski odbor SDS Grosuplje
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ljudmi, še posebej pa tudi na področju po-
litike. Predlagane resolucije odsevajo zlasti 
željo novoizvoljenega vodstva SLS, da se 
stranka tudi programsko prenovi in javno-
sti ponudi rešitve na naslednjih lokalnih in 
evropskih volitvah, ki bodo Slovenijo spre-
minjale na bolje. Resolucija o slovenstvu je 
požela veliko navdušenje udeležencev, saj 
spodbuja spoštljiv odnos do slovenstva, 
do slovenske besede in slovenske kulture, 
ki smo jo srčno zapisali v viziji ob nastan-
ku slovenske države. Z resolucijo o obrtni-
kih, podjetnikih, kmetih in hrani se je SLS 
zavzela za uvedbo pavšalne obdavčitve 
samozaposlenih, kmetij z dopolnilno de-
javnostjo, samostojne podjetnike in druga 
slovenska mikro podjetja. Večjo skrb za lo-
kalno pridelano hrano in trajnostni razvoj 

podeželja pa so izražali v svojih razpravah 
mnogi razpravljavci kongresa.

Zadnje štiri mesece je stranko vodil 
podpredsednik SLS in predsednik Inštituta 
dr. Antona Korošca Primož Jelševar, ki je 
zbrane opozoril, da je tokrat stranka še bolj 
enotna, povezana in združena v duhu nek-
danje veličine in mlade energije. »Mi smo 
družina, mi smo kmetje, mi smo mladi in mi 
smo upokojenci, mi smo zasmehovani zara-
di politične barve, a ne le to, mi smo skupaj 
pripravljeni videti svetlejšo prihodnost nas 
vseh,« je z zanosom poudaril Jelševar.

Kongresa se je udeležilo tudi vodstvo 
SLS Grosuplje in mnogi vidni slovenski 
politični gostje: starosta SLS in njen prvi 
predsednik Ivan Oman, Janez Janša (pred-
sednik SDS), Lojze Peterle (evropski po-

slanec iz NSi), Alojzij Kovšca (predsednik 
GAS in Državnega sveta RS), Franc Kangler 
(predsednik NLS), Metka Zevnik (Glas za 
otroke in družino) in mnogi drugi. Odlič-
no vzdušje pa  je prevevalo zbrano več kot 
sedemstoglavo množico ves dan v želji, da 
ponovno zedinijo SLS in ji povrnejo ugled, 
ki ga je imela pred desetletji. 

Uroš Vodopivec,
predsednik Občinskega odbora  

SLS Grosuplje 

Otroški bazenček

Zahvala

Letos nas je vreme presenečalo, imeli 
smo neizrazito, neklasično poletje. Bilo 
je 10. avgusta 2018, popoldne, ko so se 
nevihtni oblaki po hudi pripeki začeli 
zgrinjati nad Grosupljem. Stemnilo se 
je in močan piš je priklanjal drevesa, po 
parkirišču se je prikotalil ob močnem de-
ževju tudi otroški bazenček. Najprej se je 
kot pnevmatika kotalil po parkirišču in se 
zaustavil v narobnem položaju pred bi-
všo urgentno ambulanto. Močno so ga 
zalivale debele in goste deževne kaplje. 

Kar naenkrat ga je vrtinec neurja obrnil 
v pravi položaj. Ob močni plohi, ki je za-
livala parkirišče in atrij, se je nabralo v 
bazenu več kot 10 cm vode. Zvečer smo 
vodo izpraznili, ga obrisali in shranili. Ta 
bazenček zdaj potrpežljivo čaka v zdra-
vstvenem domu na vrnitev v svoje prej-
šnje domovanje.

Fascinantna nevihta – močne padavi-
ne, grmenje, strele, kako močan proces 
je to.

Marija Kavšek

Ob požaru, ki je zajel gospodarsko po-
slopje na naši kmetiji v Veliki Stari vasi, 
se je pokazala neverjetno velika dobrota 
in solidarnost ljudi. Prizadeti, ki smo bili 
deležni zares hitre pomoči, čutimo dol-
žnost, da se vsaj skromno zahvalimo.

Naša zahvala gre najprej požrtvo-
valnim gasilcem PGD Grosuplje, Polica, 
Šmarje – Sap, Gatina, Ponova vas, Št. Jurij 
in Škocjan, ki ste nam obvarovali zidani 
del objekta, traktorje s priključki in vso 
živino.

Hvala sosedom, sorodnikom in dru-
gim – predvsem tistim z delovnimi in 
prevoznimi stroji, ki ste pomagali ob 
požaru in kasneje pri čiščenju in obnovi 
objekta. Posebej tudi tistim, ki ste prispe-
vali pri prehrani in postrežbi.

Zahvaljujemo se vodstvom in delav-
cem podjetij, ki so sodelovala pri izdelavi 

in postavitvi novega ostrešje ter njego-
vemu pokritju, predvsem podjetjema 
Tesarstvo in krovstvo Mehlin Jože, s. p., 
in Tempo 92 gradbene storitve, d. o. o., 
ter tistim, ki ste z njima sodelovali. Delo 
je bilo opravljeno že 15. dan po požaru.

Posebna zahvala pa gre donatorjem, 
ki ste k svojemu delu dodali še opremo, 
orodje, darovali material, denarna sred-
stva, seno in steljo za živino, nudili orga-
nizacijsko pomoč … Število dobrotnikov 
je šlo preko sto.

S tako prijetno izkušnjo nesebične 
pomoči bomo lažje prebrodili nesrečo 
in, če Bog da, tudi nadaljevali s kmeto-
vanjem.

Vsem, ki ste nam pomagali in nam še 
kakorkoli pomagate, najlepša hvala.

Rok, Magdalena in Rudolf Rome
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Naš gasilec

Ko slišimo besedo gasilec, nam je 
vsem jasno, kdo je gasilec in kaj je nje-
govo delo.

Definicija se glasi: »Gasilec je psihofi-
zično sposoben in ustrezno izurjen člo-
vek, katerega naloga je gasiti požare in 
pomagati ob naravnih in drugih nesre-
čah (Wikipedija).«

Redko kdaj jih vidimo na vratih, iščoč 
prostovoljne prispevke (za nakup nove-
ga gasilnega vozila, opreme ali obnovo 
gasilskega doma), pa vendarle so med 
nami tudi takšni, ki takrat zavijajo z očmi 
in jim pred nosom zaprejo duri.

Žal pa se njihovega resničnega pome-
na in vloge zavemo šele, ko nas nesreča 
osebno doleti. Gasilec v trenutku pusti 
svoje še tako pomembno delo in hiti na 
pomoč rešiti, kar se rešiti dá.

Svojo veliko srčnost so izkazali tudi 
v ponedeljek, 17. 9. 2018, ko je v Veliki 

Stari vasi zagorel hlev s številno živino. 
Ogenj je po tiho širil svoje vroče lovke, 
živina je klicala na pomoč, vse dokler 

ni prvi klicatelj obvestil gasilce: »Na po-
moč!« Le v petih minutah so objekt oku-
pirali številni gasilci in se borili s precej 
razširjenim ognjem vse do jutranjih ur, 
ko smo se ostali vaščani brezskrbno po-
dajali novemu dnevu naproti. Ogenj se 
ni vdal. Poskušal je zaživeti še dvakrat in 
prav tolikokrat so bili pri zasluženem po-
čitku ponovno na pomoč klicani gasilci. 
V nesreči ni bilo žrtev, velika škoda pa je 
ostala na hlevu.

Ljudje, kdo je komu potreben? Ga-
silci so dostikrat hrbtenica družabnega 
življenja in sosedske pomoči. Zakaj ne 
pomagamo tudi mi njim, ko prosijo za 
pomoč?

V imenu oškodovanega kmeta in vseh 
mater gasilcev se zahvaljujem gasilcem 
za brezpogojno požrtvovalnost in po-
moč. Srečno!

Natalija P. Čeh

Blagoslov prenovljene kapelice Lurške matere Božje na Kopanju

V nedeljo, 7. oktobra 2018, na rožno-
vensko nedeljo, je bilo na hribčku sredi 
Radenskega polja, na osamelcu Kopanj 
še posebej slovesno. Sv. maše v cerkvi 
Marijinega vnebovzetja, ki jo je daroval 
ljubljanski pomožni škof dr. Anton Ja-
mnik, so se udeležili številni krajanke in 
krajani, med njimi tudi predsednik Dr-
žavnega sveta RS Alojz Kovšca, prav tako 
sta sv. maši prisostvovala župan dr. Peter 
Verlič in direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar. Po sv. maši pa smo se vsi 
skupaj odpravili še do bližnje kapelice 
Lurške matere Božje oz. do kapelice pri 
studenčku, kot radi rečejo domačini, kjer 
je novo kapelico oz. njena obnovitvena 
dela ljubljanski pomožni škof dr. Anton 
Jamnik tudi blagoslovil. »Da bo stala še 
stoletja tukaj,« je dejal.

Kraj s studenčkom, kjer stoji kapelica, 
je strm. In v začetku letošnjega leta se je 
žal zgodilo, da so podrta drevesa zaradi 
viharja kapelico močno poškodovala. 
Kot je povedal predsednik gradbenega 
odbora za obnovo kapelice Jože Valen-
tinčič, je krajanke in krajane takrat pre-
vevalo spoznanje, da so oni tisti rod, ki 
zdaj živi tukaj, kot člen med tistimi, ki so 
bili pred njimi, in tistimi, ki bodo prišli za 
njimi, in da bi bilo zato prav, da bi bili oni 
tisti, ki bi poskrbeli za obnovo kapelice, 

seveda glede na svoje zmožnosti in spo-
sobnosti.

Jože Valentinčič se je zato z veliko 
hvaležnostjo zahvalil vsem, ki so dovolili 
uporabo zemljišča, pomagali pri gradbe-
nih delih ali kakorkoli drugače pomagali, 
mogoče le z dobrimi mislimi ali dobrimi 
željami.

Kip Marije so postavili na lepo izkle-
san podstavek, naredili pa so tudi škarpo 

in postavili ograjo. Prav tako so v spo-
dnjem delu uredili manjše vodno zajetje 
za živali.

Kapelico je izklesal mojster kamnosek 
Anton Gosak iz Ljubljane po arhitektur-
nem načrtu domačinke Anamarije Fink 
iz Čušperka.

Jože Valentinčič je še povedal, da 
je gradnja kapelice krajanke in krajane 
močno povezala. Sodelovalo je preko 



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Oktober 2018 1Volilna priloga

RAZGLASI KANDIDATUR 
ZA LOKALNE VOLITVE

18. 11. 2018

Občinska volilna komisija Grosuplje je na seji, dne 24.10.2018, v skladu z drugim odstavkom 74. člena Zakona 
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) 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 in 23/17) 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 18.11.2018

1. DUŠAN RUS, roj. 16.05.1961, GROSUPLJE
 Gatina 24, EKONOMIST, 
 VODJA PRODAJE
 Predlagatelj: SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 

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

Številka:	041-1/2018		
Datum:			24.10.2018
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Občinska volilna komisija Grosuplje je na seji, dne 24.10.2018, v skladu z drugim odstavkom 74. člena Zakona 
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) 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 in 23/17) sprejela sklep, da se na spletni strani Občine Grosuplje  

(www.grosuplje.si) in v lokalnem časopisu Grosupeljski odmevi objavi

RAZGLAS

seznama list in kandidatov za volitve 24 članov Občinskega sveta Občine Grosuplje, 
dne 18.11.2018

I. Ime liste: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
  

1. IVAN GAJIĆ, roj. 29.11.1952, GROSUPLJE, KOZAKOVA CESTA 7 
 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST, UPOKOJENEC
2. NEVENKA ZAVIRŠEK, roj. 19.10.1952, ŠMARJE SAP, TRDINOVA CESTA 13 
 UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA PRAVNICA, UPOKOJENKA
3. MIRKO GAVEZ, roj. 21.09.1946, ŠMARJE SAP, MURNOVA CESTA 5
 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST, UPOKOJENEC
4. ELIZABETA SIMONIČ, roj. 24.11.1950, VELIKI VRH PRI ŠMARJU, VELIKI VRH PRI ŠMARJU 50 
 DIPLOMIRANI EKONOMIST, UPOKOJENKA
5. JANEZ ŽITNIK, roj. 21.04.1952, GROSUPLJE, KERSNIKOVA CESTA 11 
 TISKAR, UPOKOJENEC
6. SANDRA BERTALANIČ, roj. 22.03.1986, GROSUPLJE, KERSNIKOVA CESTA 7
 UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA FILOZOFINJA, VZGOJITELJICA
7. BOJAN ZUPANČIČ, roj. 19.01.1972, GROSUPLJE, OBRTNIŠKA CESTA 18 
	 INŽENIR	INFORMATIKE,	VODJA	PRODAJE
8. SONJA BOH, roj. 26.04.1948, ZGORNJA SLIVNICA, ZGORNJA SLIVNICA 17 
 KMETICA, UPOKOJENKA
9. ANTON TIHOLE, roj. 19.05.1942, ŠMARJE SAP, TRDINOVA CESTA 10 
 KMETIJSKI TEHNIK, UPOKOJENEC
10. JOŽICA ZUPANČIČ, roj. 28.05.1948, GROSUPLJE, OBRTNIŠKA CESTA 18 
 ORGANIZATOR DELA UPOKOJENKA
11. MARIJA HREN, roj. 27.02.1944, SPODNJA SLIVNICA, SPODNJA SLIVNICA 4
 ADMINISTRATOR, UPOKOJENKA

lI. Ime liste: N.Si - NOVA SLOVENIJA -  
KRŠČANSKI DEMOKRATI      

1. MATJAŽ TRONTELJ,	roj.	28.05.1970,	ŠMARJE	SAP,	GREGORČIČEVA	CESTA	12A	
  DIPLOMIRANI ORGANIZATOR DELA, DIREKTOR SEKTORJA ZA ZAVAROVALNE PREMIJE
2. ŠTEFKA ZAVIRŠEK dr., roj. 16.12.1956, BREZJE PRI GROSUPLJEM, BREZJE PRI GROSUPLJEM 26 
 DOKTOR MEDICINE, DIREKTORICA ZDRAVSTVENEGA DOMA IN ZDRAVNICA V ZD GROSUPLJE
3. JANEZ SVETEK,	roj.	22.09.1961,	VELIKO	MLAČEVO,	VELIKO	MLAČEVO	21	
 ELEKTRO INSTALATER, SAMOSTOJNI PODJETNIK
4.  BARBARA ČERNE STRGAR mag., roj. 09.02.1981, ŠMARJE SAP, RIMSKA CESTA 21 
 MAGISTRICA POSLOVNIH VED, MARKETING MANAGER
5.  MARJAN KASTELIC dr.,	roj.	25.07.1970,	GROSUPLJE,	ROŽNA	DOLINA	5	
 DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE, DIREKTOR VETERINARSKE AMBULANTE IN VETERINAR 
6. MOJCA GRUDEN,	roj.	09.05.1976,	GROSUPLJE,	ADAMIČEVA	CESTA	3B	
 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA, MEDICINSKA SESTRA V SPLOŠNI AMBULANTI
7. JANEZ GERL, roj. 01.11.1968, PONOVA VAS, PONOVA VAS 17 
 ELEKTROTEHNIK, ELEKTROTEHNIK
8.  TATJANA BAVDEK, roj. 14.01.1961, SPODNJA SLIVNICA, SPODNJA SLIVNICA 107 
	 RAČUNOVODJA,	KNJIGOVODJA
9.  DARKO STARC,	roj.	05.11.1964,	GROSUPLJE,	PREČNA	POT	7	
	 INŽENIR	STROJNIŠTVA,	USLUŽBENEC	NA	VELEPOSLANIŠTVU
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10.  MARIA ANA SLAK TRONTELJ,	roj.	25.01.1970,	ŠMARJE	SAP,	GREGORČIČEVA	CESTA	12A	
 UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA EKONOMISTKA, KNJIGOVODJA
11. JANEZ TOMAŽIN, roj. 17.12.1968, VELIKI VRH PRI ŠMARJU, VELIKI VRH PRI ŠMARJU 59 
	 INŽENIR	STROJNIŠTVA,	KOMERCIALIST
12. SMILJANA NOSE, roj. 13.07.1962, GROSUPLJE, SELIŠKARJEVA CESTA 15 
	 DIPLOMIRANA	UPRAVNA	ORGANIZATORKA,	UČITELJ	STROKOVNIH	PREDMETOV
13. ANDREJ PETERLE, roj. 17.06.1974, ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM, ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM 32
      GOSTINSKI TEHNIK, KOMERCIALIST NA TERENU
14. MATEJA DUŠA,	roj.	25.12.1974,	VELIKO	MLAČEVO,	VELIKO	MLAČEVO	32	
						DIPLOMIRANA	EKONOMISTKA,	STROKOVNI	SODELAVEC	ZA	JAVNA	NAROČILA
15. Dr. PETER HOSTNIK, roj. 19.01.1960, GROSUPLJE, POD HRIBOM CESTA II /24 A 
 DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE, PROFESOR NA UNIVERZI V LJUBLJANI
16. DAMJANA GERL, roj. 01.10.1970, PONOVA VAS, PONOVA VAS 17 
	 VIŠJA	UPRAVNA	DELAVKA,	FINANČNI	KONTROLOR
17. URŠKA PETAK, roj. 25.02.1979, MALI VRH PRI ŠMARJU, MALI VRH PRI ŠMARJU 53
      DIPLOMIRANA PSIHOSOCIALNA SVETOVALKA, IZREDNA ŠTUDENTKA
18. TOMAŽ CUNDER, roj. 06.06.1967, GROSUPLJE, BEVKOVA CESTA 1 
	 ELEKTRIČAR	ELEKTRONIK,	VARNOSTNIK
19. JASMINA PETERLE, roj. 09.11.1987, ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM, ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM 32
       DIPLOMIRANA VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK, VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK
20. MARKO GRUM, roj. 26.11.1993, GROSUPLJE, PREŠERNOVA CESTA 82
							DIPLOMIRANI	ZDRAVSTVENIK,	DELO	V	SPECIALISTIČNI	AMBULANTI	V	ZDRAVSTVENEM	DOMU
21. MARTA SMOLE, roj. 20.02.1958, MALE LIPLJENE, MALE LIPLJENE 27
      DIPLOMIRANA EKONOMISTKA, IZVAJANJE IN SVETOVANJE ZAVAROVANJA
22. TOMAŽ PETAK, roj. 26.03.1977, MALI VRH PRI ŠMARJU, MALI VRH PRI ŠMARJU 53
      ZDRAVSTVENI TEHNIK, VODJA PRODAJE
23. NATAŠA SPREIZER, roj. 26.08.1976, GROSUPLJE, SELIŠKARJEVA CESTA 17 
      ZOBOTEHNIK, ZOBOTEHNIK
24. DARINKA VIRANT, roj. 15.03.1958, ŠKOCJAN, ŠKOCJAN 14 
 KOMERCIALNI TEHNIK, UPOKOJENKA

Ill. Ime liste: SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
  

1. NEJC KOLMANČIČ, roj. 04.01.1984, GROSUPLJE, LJUBLJANSKA CESTA 5 
 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI POLITOLOG, IZVRŠNI SKRBNIK STRANK
2. VIOLETA TRONTELJ, roj. 11.01.1964, GROSUPLJE, LJUBLJANSKA CESTA 4C 
		 DIPLOMIRANI	UPRAVNI	ORGANIZATOR,	DIREKTORICA	PODJETJA,	DAVČNA	SVETOVALKA
3. ANDREJ BAHOVEC,	roj.	11.05.1958,	ČUŠPERK,	ČUŠPERK	16A	
	 UNIVERZITETNI	DIPLOMIRANI	INŽENIR	STROJNIŠTVA,	KOORDINATOR	ENERGETSKEGA	MANAGMENTA
4. Mag. NATALIJA DURAČAK BITENC, roj. 15.11.1981, PEROVO, PEROVO 43 
 MAGISTRICA ZNANOSTI, GRADBENA INŠPEKTORICA
5. Dr. PETER GAŠPERŠIČ, roj. 19.09.1965, PEROVO, PEROVO 41
 DOKTOR TEHNIŠKIH ZNANOSTI, SEKRETAR NA MINISTRSTVU
6. BARBARA DRAGAŠ HROVAT,	roj.	17.12.1979,	LUČE,	LUČE	18	
 UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA PRAVNICA, SVETOVALEC SKLADNOSTI POSLOVANJA
7. ŽELJKO MOIČEVIĆ, roj. 27.06.1984, GROSUPLJE, LEVSTIKOVA CESTA 10 
	 DIPLOMIRANI	VARSTVOSLOVEC,	STROKOVNI	SODELAVEC	ZA	PODROČJE	MARKETINGA
8. ŠPELA JOVANOVIČ GABERŠEK, roj. 08.03.1984, GROSUPLJE, TABORSKA CESTA 3 
 UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA PRAVNICA, PRAVNICA
9. DEJAN VUGA,	roj.	23.08.1969,	GROSUPLJE,	ADAMIČEVA	CESTA	3A	
 PLOVBNI TEHNIK, VARNOSTNIK
10. SIMONA KAPLAN, roj. 30.04.1966, VELIKE LIPLJENE, VELIKE LIPLJENE 13A
 NATAKAR, NATAKARICA
11. BOGDAN KULIĆ, roj. 17.04.1971, GROSUPLJE, VALVAZORJEV DVOR 3
 AGRONOM, DIREKTOR PODJETJA
12. MIRSADA DURAČAK, roj. 20.08.1955, PEROVO, PEROVO 43 
 EKONOMSKI TEHNIK, UPOKOJENKA
13. BOJAN TRONTELJ, roj. 21.07.1961, GROSUPLJE, LJUBLJANSKA CESTA 4C 
 ELEKTROTEHNIK, VIŠJI MERILEC
14. LAZAR DRAGAŠ,	roj.	26.03.1976,	LUČE,	LUČE	18	
	 GRADBENI	TEHNIK,	VZDRŽEVALEC,	KOORDINATOR
15. MAJDA GABERŠEK dr., roj. 22.06.1951, GROSUPLJE, TABORSKA CESTA 3 
 SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, DOKTOR MEDICINE, UPOKOJENKA
16. Mag. IZIDOR DERGANC, roj. 08.05.1956, GROSUPLJE, PRESKA 26 
 MAGISTER METALURGIJE, DIREKTOR PODJETJA
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17. JOŽE DERŽIČ,	roj.	03.03.1948,	ŠMARJE	SAP,	KRAČMANOVA	CESTA	6	
 KOMERCIALNI TEHNIK, UPOKOJENEC
18. JOVANKA MOIČEVIĆ, roj. 21.08.1961, GROSUPLJE, LJUBLJANSKA CESTA 4C
 KMETIJSKI TEHNIK, STROKOVNI DELAVEC V PROIZVODNJI
19. JANEZ KRALJIČ, roj. 09.03.1952, VELIKE LIPLJENE, VELIKE LIPLJENE 13A 
 POKLICNI VOZNIK, UPOKOJENEC
20. MARTIN JESIH,	roj.	02.04.1935,	GROSUPLJE,	OB	GROSUPELJŠČICI	17	
 GRADBENI TEHNIK, UPOKOJENEC

IV. Ime liste: DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1.  VALENTINA VEHOVEC,	roj.	29.05.1945,	LOBČEK,	LOBČEK	2A	
 GRADBENI TEHNIK, UPOKOJENKA
2. ZLATKO JAGODIČ, roj. 06.03.1946, GROSUPLJE, KAJUHOV DVOR 5 
	 INŽENIR	STROJNIŠTVA,	UPOKOJENEC
3. JELKA LAKNER, roj. 18.09.1954, GROSUPLJE, KOZINOVA CESTA 28 
 DIPLOMIRANA EKONOMISTKA, UPOKOJENKA
4. ANTON LISEC, roj. 29.04.1940, GROSUPLJE, VALVAZORJEV DVOR 10 
 ŠOFER, UPOKOJENEC
5. ANA VIDMAR, roj. 27.05.1942, GROSUPLJE, TRUBARJEVA CESTA 14 
 OSNOVNOŠOLKA, UPOKOJENKA
6. JOŽE RESMAN, roj. 30.05.1954, POLICA, POLICA 70A 
 KOVINAR, UPOKOJENEC

V. Ime liste: MLADI ZA GROSUPLJE - LMG

1. NIK GORIŠEK, roj. 27.09.1995, GROSUPLJE, BRINJE CESTA I/35
	 AVTOSERVISNI	TEHNIK,	VZDRŽEVALEC	KOMUNALNE	INFRASTRUKTURE
2. ALJA KNEP, roj. 04.09.1996, GROSUPLJE, STRANSKA POT III/1
 EKONOMSKI TEHNIK, ABSOLVENTKA
3. TONI JERŠIN, roj. 09.04.1990, PONOVA VAS, PONOVA VAS 13A
 PEK, ASISTENT V PEKARSKI DELAVNICI
4. SABINA PODRŽAJ,	roj.	28.11.1992,	MALO	MLAČEVO,	MALO	MLAČEVO	7A
 DIPLOMANTKA UPRAVNIH VED, ŠTUDENTKA
5. DAVOR KASTELEC,	roj.	12.12.1988,	VELIKO	MALČEVO,	VELIKO	MLAČEVO	53
 TEHNIK TELEKOMUNIKACIJ, TEHNIK TELEKOMUNIKACIJ
6. TANJA KASTELEC,	roj.	29.11.1992,	VELIKO	MLAČEVO,	VELIKO	MLAČEVO	53
 UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA EKONOMISTKA, VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK
7. KLAVDIJA MEHLE, roj. 26.09.1994, UDJE, UDJE 8
		 DIPLOMANTKA	UPRAVNIH	VED,	ADMINISTRATORKA	NA	VLOŽIŠČU
8. TADEJ SKUBIC, roj. 23.11.1989, SELA PRI ŠMARJU, SELA PRI ŠMARJU 3
  ELEKTROTEHNIK KOMUNIKACIJ, ODPREMNIK
9.  EVA DROBNIČ, roj. 16.08.1999, GROSUPLJE, BEVKOVA CESTA 3
 GIMNAZIJSKI MATURANT, ŠTUDENTKA

VI. Ime liste: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1. UROŠ VODOPIVEC, roj. 04.12.1989, SELA PRI ŠMARJU, SELA PRI ŠMARJU 14A 
	 DIPLOMIRANI	EKONOMIST	(UN),	VODJA	KLJUČNIH	KUPCEV
2. ALOJZIJA FINK,	roj.	04.12.1962,	ČUŠPERK,	ČUŠPERK	4D	
	 DIPLOMIRANA	MEDICINSKA	SESTRA,	SPECIALISTKA	PATRONAŽNE	ZDRAVSTVENE	NEGE,	UČITELJICA	
   STROKOVNIH PREDMETOV
3. JOŽE BERDAJS,	roj.	28.03.1973,	ČUŠPERK,	ČUŠPERK	4A	
 DELOVODJA V ELEKTROENERGETIKI, MOJSTER OBRATOVANJA
4. DARJA GIOAHIN,	roj.	06.02.1964,	PEČ,	PEČ	13	
 TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, SAMOSTOJNA PODJETNICA 



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Oktober 2018 5Volilna priloga

5. GAŠPER KUS, roj. 11.02.1992, GROSUPLJE, VESELOVA CESTA III/5 
 GIMNAZIJSKI MATURANT, ARHITEKT PROJEKTANT
6. URŠKA MEHLE, roj. 29.05.1979, GROSUPLJE, LJUBLJANSKA CESTA 71
	 UNIVERZITETNI	DIPLOMIRANI	EKONOMIST,	VODJA	RAČUNOVODSTVA
7. GREGA ŠTRUS, roj. 07.09.1991, PECE, PECE 2 
	 INŽENIR	GRADBENIŠTVA,	KONSTRUKTER	DETAJLIST
8. KATI VALENTINČIČ,	roj.	12.02.1976,	BIČJE,	BIČJE	14	
 ŠIVILJA, GOSPODINJA
9. MATJAŽ PERME,	roj.	04.08.1979,	PRAPROČE	PRI	GROSUPLJEM,	PRAPROČE	PRI	GROSUPLJEM	1
	 DIPLOMIRANI	INŽENIR	AGRONOMIJE	IN	HORTIKULTURE,	KMETOVALEC
10. TATJANA NOVLJAN,	roj.	03.08.1959,	MALA	RAČNA,	MALA	RAČNA	10	
	 BOLNIČARKA	-	NEGOVALKA,	KMETOVALKA
11. JANKO (JANEZ) HREN, roj. 18.03.1962, SPODNJA SLIVNICA, SPODNJA SLIVNICA 4 
 VARILEC, OBLIKOVANJE KOVIN
12. MIHAELA PERČIČ,	roj.	22.01.1976,	PARADIŠČE,	PARADIŠČE	10	
 DIPLOMIRANI UPRAVNI ORGANIZATOR, KONTROLOR V PROIZVODNJI 
13. ROK STAREC,	roj.	29.07.1990,	VELIKA	RAČNA,	VELIKA	RAČNA	2	
 AVTOSERVISNI TEHNIK, KMETOVALEC
14. PETER ŠLAJPAH, roj. 08.01.1957, ŠMARJE SAP, LAHOVA CESTA 10 
	 UNIVERZITETNI	DIPLOMIRANI	INŽENIR	ELEKTROTEHNIKE,	PROFESOR	FIZIKE
15. IVANKA RAKOVEC, roj. 02.02.1950, SELA PRI ŠMARJU, SELA PRI ŠMARJU 7
 GOSPODINJA, UPOKOJENKA
16. JOŽE PODERŽAJ,	roj.	08.01.1955,	ČUŠPERK,	ČUŠPERK	2	
	 STROJNI	KLJUČAVNIČAR,	UPOKOJENEC
17. ALEŠ PLANINŠEK,	roj.	28.04.1975,	PARADIŠČE,	PARADIŠČE	9	
 MEHANIK VOZIL IN VOZNIH SREDSTEV, POKLICNI VOZNIK TOVORNEGA VOZILA
18. TJAŠA STAREC,	roj.	19.09.1993,	VELIKA	RAČNA,	VELIKA	RAČNA	2
	 ŽIVILSKO	PREHRANSKA	TEHNICA,	GOSPODINJA
19. ALJOŠA ILČENKO MUŠIČ, roj. 30.09.1991, GROSUPLJE, JAKHLOVA CESTA 11 
 GIMNAZIJSKI MATURANT, TEHNOLOG
20. MARIJA PERME,	roj.	12.01.1959,	PRAPROČE	PRI	GROSUPLJEM,	PRAPROČE	PRI	GROSUPLJEM	1	
 EKONOMSKI TEHNIK, UPOKOJENKA
21. MATEVŽ VIDIC, roj. 09.09.1943, POLICA, POLICA 1A 
	 RAČUNALNIŠKI	PROGRAMER,	UPOKOJENEC
22. ANTON RIGLER, roj. 22.05.1948, MALI VRH PRI ŠMARJU, MALI VRH PRI ŠMARJU 90 
	 GRADBENI	INŽENIR,	UPOKOJENEC
23. LUČKA VIDIC, roj. 16.06.1962, DOLENJA VAS PRI POLICI, DOLENJA VAS PRI POLICI 14
 GIMNAZIJSKI MATURANT, POSLOVNA ASISTENTKA
24. JANEZ DOLINŠEK,	roj.	25.06.1956,	PEČ,	PEČ	6	
 AVTOMEHANIK, UPOKOJENEC

VII. Ime liste: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

1. Dr. PETER VERLIČ, roj. 13.12.1962, TLAKE, TLAKE 22C 
	 DOKTOR	ZNANOSTI	S	PODROČJA	GRADBENIŠTVA,	ŽUPAN	OBČINE	GROSUPLJE
2. PETRA ZAKRAJŠEK, roj. 04.12.1984, VELIKI VRH PRI ŠMARJU, VELIKI VRH PRI ŠMARJU 23 
 UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA POLITOLOGINJA, KOORDINATORKA NA MINISTRSTVU ZA JAVNO UPRAVO
3. Mag. DUŠAN HOČEVAR, roj. 06.03.1975, TLAKE, TLAKE 66 
	 MAGISTER	UPRAVNIH	ZNANOSTI,	DIREKTOR	OBČINSKE	UPRAVE
4. SABINA ROŠTAN mag.,	roj.	24.06.1987,	GROSUPLJE,	ADAMIČEVA	CESTA	41C	
	 MAGISTRICA	POSLOVNIH	VED,	SKRBNICA	PROCESA	ZA	JAVNA	NAROČILA
5. Dr. BOŽO PREDALIČ,	roj.	04.12.1957,	GROSUPLJE,	PREČNA	POT	2	
 DOKTOR PRAVNIH ZNANOSTI, SEKRETAR POSLANSKE SKUPINE
6. URŠA LEAH PREDALIČ,	roj.	29.12.1984,	GROSUPLJE,	PREČNA	POT	2	
 TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, MEDICINSKA SESTRA
7. MIHAEL HOČEVAR mag., roj. 28.02.1981, BREZJE PRI GROSUPLJEM, BREZJE PRI GROSUPLJEM 74 
 MAGISTER MARKETINGA IN PRODAJE, DIREKTOR PODJETJA
8. VERA ŠPAROVEC, roj. 20.09.1959, GROSUPLJE, SELIŠKARJEVA CESTA 4 
 DIPLOMIRANA VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK, RAVNATELJICA VRTCA
9. JANEZ PINTAR,	roj.	13.12.1967,	ŠMARJE	SAP,	ADAMIČEVA	CESTA	6	
	 PROFESOR	FIZIKE,	UČITELJ
10. MARIJA (MARINA) RAČKI, roj. 04.06.1959, GROSUPLJE, POD GOZDOM CESTA IV/ 2A
 PTT TEHNIK, UPOKOJENKA
11. ŽAN SKUBIC, roj. 22.01.1994, SELA PRI ŠMARJU, SELA PRI ŠMARJU 3 
 EKONOMSKI TEHNIK, KONTROLOR KAKOVOSTI IN PROCESA PROIZVODNJE
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12. NIVES RUPČIĆ mag., roj. 11.09.1988, TLAKE, TLAKE 37 
						MAGISTRICA	PRAVA,	REFERENTKA	V	RAČUNOVOSTVU
13. ALOJZ BAVDEK, roj. 15.09.1955, SPODNJA SLIVNICA, SPODNJA SLIVNICA 107 
 AVTOMEHANIK, UPOKOJENEC
14.  IZTOK VRHOVEC mag., roj. 10.11.1976, GROSUPLJE, JAKHLOVA CESTA 13 
 MAGISTER POSLOVNIH VED, DIREKTOR PODJETNIŠKEGA CENTRA
15. URŠKA BERLAN,	roj.	29.06.1984,	PLEŠIVICA	PRI	ŽALNI,	PLEŠIVICA	PRI	ŽALNI	18
 EKONOMSKI TEHNIK, POSLOVNA SEKRETARKA
16. DANIJEL NAGELJ, roj. 10.10.1951, SPODNJA SLIVNICA, SPODNJA SLIVNICA 9 
 STROJNI TEHNIK, UPOKOJENEC
17. DRAGO ANDROČEC, roj. 21.02.1949, POLICA, POLICA 29
 KLEPAR, UPOKOJENEC
18. KAROLINA MARTA LAVRIH, roj. 29.10.1941, GROSUPLJE, HRIBARJEVA CESTA 1 
 KNJIGOVODKINJA, UPOKOJENKA
19. JOŽEF ŠKRJANC, roj. 17.01.1946, GROSUPLJE, MURNOVA CESTA 7
 AVTOMEHANIK, UPOKOJENEC
20. TAMARA ROZMAN, roj. 15.10.1986, GROSUPLJE, SLOMŠKOVA ULICA 27
	 UNIVERZITETNA	DIPLOMIRANA	BIBLIOTEKARKA	IN	HISPANISTKA,	KNJIŽNIČARKA
21. DAMIJAN ROT, roj. 30.09.1980, GROSUPLJE, TABORSKA CESTA 3 
 POLICIST, DIREKTOR PODJETJA
22. MARINKA REBOLJ dr., roj. 27.05.1978, PONOVA VAS, PONOVA VAS 44
 DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE, VODJA HACCAP SKUPINE V OBRATU
23. ANTON LAMPRET, roj. 17.01.1959, GATINA, GATINA 23A 
 ELEKTROTEHNIK, UPOKOJENEC
24. MARTIN TOMAŽIN,	roj.	16.03.1967,	ROŽNIK,	ROŽNIK	3	
  ELEKTRIKAR ENERGETIK, SAMOSTOJNI PODJETNIK

Številka:	041-1/2018
Datum:   24.10.2018
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Občinska volilna komisija Grosuplje je na seji dne, 24.10.2018, v skladu z drugim odstavkom 74. člena Zakona 
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) 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 in 23/17), sprejela sklep, da se na spletni strani Občine Grosuplje (www.
grosuplje.si) in v lokalnem časopisu Grosupeljski odmevi objavi

RAZGLAS
seznama kandidatov za volitve v svete krajevnih skupnosti občine Grosuplje dne, 18.11.2018

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 Nevenka Duša, roj. 16.07.1953, Pod 
gozdom cesta V/34, Grosuplje 

Marija	(Marina)	Rački	in	skupina	
volilcev 

   2 Marija	(Marina)	Rački,	roj.	04.06.1959,	
Pod gozdom cesta IV/2A, Grosupjle 

Nevenka Duša in skupina volilcev 

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 Marjan	Jože	Kralj,	roj.	04.09.1951,	
Brezje pri Grosupljem 23, Grosuplje 

Janez Potokar in skupina volilcev

2 Zlatan	Delić,	roj.	15.02.1978,	
Partizanska cesta 6, Grosuplje

Suzana Vrhovc in skupina volilcev 

3 Matjaž	Pirc,	roj.	10.01.1978,	Brezje	pri	
Grosupljem 91, Grosuplje 

Janja	Zupančič	in	skupina	volilcev	

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, Grosuplje

Božidar	Knez	in	skupina	volilcev

2 Janez	Žitnik,	roj.	21.04.1952,	
Kersnikova cesta 11, Grosuplje

SD – Socialni demokrati 

3 Renato Bedene, roj. 13.09.1969, 
Jurčičeva	pot	3,	Grosuplje

Martin Bedene in skupina volilcev

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 Marjan Jakopin, roj. 27.08.1960, 
Ljubljanska cesta 4D, Grosuplje

Bojan Gorišek in skupina volilcev

2 Jožef	Škrjanc,	roj.	17.01.1946,	
Murnova cesta 7, Grosuplje 

Andrej Godec in skupina volilcev 

3 Andrej Godec, roj. 14.11.1950, Brinje 
cesta I/51,TGrosuplje

Jože	Škrjanc	in	skupina	volilcev		

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 Vera Šparovec, roj. 20.09.1959, 
Seliškarjeva cesta 4, Grosuplje 

Andrej Omahen in skupina volilcev 

2 Stanko	Dežman,	roj.	30.12.1971,	
Perovo 15, Grosuplje 

Marjan	Boštjančič	in	skupina	volilcev

3 Andrej Omahen, roj. 25.12.1975, Ob 
Grosupeljščici	14A,	Grosuplje	

Vera Šparovec in skupina volilcev 

Gatina, Sp. Blato, Sp. Duplice,
Praproče	pri	Grosupljem

F 1 1 Anton Lampret, roj. 17.01.1959, 
Gatina 23A, Grosuplje 

Anton	Adamič	in	skupina	volilcev	
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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 Janko Pajk, roj. 16.12.1975, Mala 
Ilova Gora 30, Videm – Dobrepolje

Robert Hrovat  in skupina volilcev 

2 Alojz Jamnik, roj. 25.01.1963, Mala 
Ilova Gora 14, Videm – Dobrepolje 

Robert Hrovat  in skupina volilcev 

3 Romana Hrovat, roj. 14.01.1976, 
Velika Ilova Gora17A, Videm – 
Dobrepolje

Robert Hrovat  in skupina volilcev 

4 Vesna Mehle, roj. 06.06.1977, Velika 
Ilova Gora 1, Videm – Dobrepolje

Robert Hrovat  in skupina volilcev 

5 Andrej	Kambič,	roj.	31.10.1978,	
Gabrje pri Ilovi Gori 18, Videm – 
Dobrepolje

Robert Hrovat  in skupina volilcev 

KRAJEVNA SKUPNOST ŠT.
VE

ŠT.
ČL.

ZP.
ŠT. KANDIDATI PREDLAGATELJ

MLAČEVO                                 (9)

Veliko	Mlačevo

A 3 1 Janez Svetek, roj. 22.09.1961, Veliko 
Mlačevo	21,	Grosuplje	

Marjan Ozimek in skupina volilcev 

2 Zvonimir Rozman, roj. 15.04. 1951, 
Veliko	Mlačevo	72A,	Grosuplje	

Jasmina	Miletić	in	skupina	volilcev	

3 Davor Kastelec, roj. 12.12.1988, 
Veliko	Mlačevo	53,	Grosuplje

Tanja Kastelec in skupina volilcev

4 David Kastelec, roj. 12.03.1990, 
Veliko	Mlačevo	6,	Grosuplje

Anton Sterle in skupina volilcev 

Malo	Mlačevo B 2 1 Benjamin	Steklačič,	roj.	08.07.1980,	
Malo	Mlačevo	40A,	Grosuplje	

Jure	Janežič	in	skupina	volilcev	

2 Jure	Janežič,	roj.	16.10.1978,	Malo	
Mlačevo	4,	Grosuplje	

Benjamin	Steklačič	in	skupina	volilcev	

Zagradec pri Grosupljem C 2 1 Vida	Kastelic	Hočevar,	roj.	
10.06.1964, Zagradec pri Grosupljem 
59, Grosuplje 

Matic Novljan in skupina volilcev 

2 Anton Novljan, roj. 16.01.1958, 
Zagradec pri Grosuplje 35, Grosuplje

Matic Novljan in skupina volilcev 

Lobček D 2 1 Jan	Grum,	roj.	15.06.1992,	Lobček	
26, Grosuplje 

Manca Grum in skupina volilcev

2 Tjaša	Galjot,	roj.	29.12.1984,	Lobček	
30, Grosuplje

Valentina Vehovec in skupina volilcev  

KRAJEVNA SKUPNOST ŠT.
VE

ŠT.
ČL.

ZP.
ŠT. KANDIDATI PREDLAGATELJ

POLICA                                       (9)

Peč,	Zgornje	Duplice

A 1 1 Mitja	Gioahin,	roj.	12.01.1964,	Peč	13,	
Grosuplje 

Janko Gioahin in skupina volilcev 

2 Mateja Kastelic, roj. 25.07.1991, 
Zgornje Duplice 7, Grosuplje

Rado Kastelic in skupina volilcev

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

B 2 1 Igor	Žitnik,	roj.	29.04.1973,	Mala	Stara	
vas 12A, Grosuplje 

Silva	Žitnik	in	skupina	volilcev	

2 Branko Kamnikar, roj. 06.11.1965, 
Dole pri Polici 3A, Grosuplje 

Rosana Kamnikar in skupina volilcev 

3 Miha	Glavič,	roj.	04.05.1988,	Velika	
stara vas 13, Grosuplje

Milan	Glavič	in	skupina	volilcev

4 Marko	Steklačič,	roj.	26.08.1985,	Mala	
Stara vas 2B, Grosuplje 

Dragica Elikan in skupina volilcev 

Troščine,	Kožljevec,	Dolenja	vas
pri Polici, Gorenja vas pri Polici, Mali Konec

C 3 1 Marjan Kastelic, roj. 11.09.1958, Mali 
Konec 6, Grosuplje

Mojca Kastelic in skupina volilcev

2 Anže	Kozlevčar,	roj.	18.08.1994,	
Gorenja vas pri Polici 12, Grosuplje 

Srečko	Šircelj	in	skupina	volilcev	

3 Andrej Ferjan, roj. 11.11.1960, Dolenja 
vas pri Polici 3B, Grosuplje 

Viktor Strojinc in skupina volilcev 

4 Tomaž	Jančar,	roj.	28.12.1981,	
Gorenja vas pri Polici 7, Grosuplje

Jakob	Jančar	in	skupina	volilcev

5 Damjan Vidic, roj. 29.09.1974, Mali 
Konec 1, Grosuplje

Miha Šircelj in skupina volilcev
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Polica,	Blečji	Vrh D 3 1 Marjan Makše, roj. 20.07.1963, Polica 
66, Grosuplje

Danijela Makše in skupina volilcev

2 Ludvik Kokole, roj. 14.09.1953, Polica 
46A, Grosuplje 

Franci Zidar in skupina volilcev 

3 Katja	Ličen	Pajenk,	roj.	01.02.1970,	
Polica 148, Grosuplje

Lara Romih in skupina volilcev

4 Domen Logar, roj. 11.09.1986, Polica 
46C, Grosuplje

Klemen	Žgajnar	in	skupina	volilcev

KRAJEVNA SKUPNOST ŠT.
VE

ŠT.
ČL.

ZP.
ŠT. KANDIDATI PREDLAGATELJ

RAČNA                                       (9)

Velika	Račna

A 3 1 Jože	Okorn,	roj.	17.03.1966,	Velika	
Račna	21,	Grosuplje	

Rajko	Palčar	in	skupina	volilcev	

2 Andreja Derenda, roj. 16.07.1971, 
Velika	Račna	24A,	Grosuplje	

Sezair Jašar in skupina volilcev

3 Rajko	Palčar,	roj.	19.04.1967,	Velika	
Račna	45,	Grosuplje

Jože	Okorn	in	skupina	volilcev	

Mala	Račna B 2 1 Boštjan Novljan, roj. 15.07.1984, Mala 
Račna	43,	Grosuplje	

Roman Šteh in skupina volilcev

2 Roman Šteh, roj. 27.11.1975, Mala 
Račna	3,	Grosuplje	

Tatjana Novljan in skupina volilcev 

Predole C 2 1 Dejan	Ahčin,	roj.	28.07.1985,	Predole	
11A, Grosuplje 

Mojca Sajovic in skupina volilcev 

2 Janez Starec, roj. 02.04.1963, 
Predole 13A, Grosuplje

Miro Sajovic in skupina volilcev

Čušperk D 2 1 Marjan	Rot,	roj.	17.11.1954,	Čušperk	
30, Grosuplje 

Alojzija Fink in skupina volilcev 

2 Matic Gruden, roj. 27.11.1992, 
Čušperk	25,	Grosuplje	

Marjan Pestotnik in skupina volilcev 

3 Simon	Malavašič,	roj.	22.10.1974,	
Čušperk		8A,	Grosuplje	

Alenka Cimerman in skupina volilcev 

     4 Jože	Sever,	roj.	18.01.1957,	Čušperk	
14B, Grosuplje 

Jože	Berdajs	in	skupina	volilcev	

5 Jože	Berdajs,	roj.	28.03.1973,	
Čušperk	4A,	Grosuplje

Milena Pestotnik in skupina volilcev  

KRAJEVNA SKUPNOST ŠT.
VE

ŠT.
ČL.

ZP.
ŠT. KANDIDATI PREDLAGATELJ

SP. SLIVNICA                            (5)

Spodnja Slivnica

5 1 Tadej Knez, roj. 23.02.1982, Spodnja 
Slivnica 95A, Grosuplje 

Anita Knez in skupina volilcev 

2 Janez Grden, roj. 21.12.1956, 
Spodnja Slivnica 36, Grosuplje 

Tatjana Bavdek in skupina volilcev 

3 Tibor Gazi, roj. 14.09.1973, Spodnja 
Slivnica 101, Grosuplje

Joža	Mehle	in	skupina	volilcev

4 Marija Hren, roj. 27.02.1944, Spodnja 
Slivnica 4, Grosuplje

SD – Socialni demokrati

5 Alojz Bavdek, roj. 15.9.1955, Spodnja 
Slivnica 107, Grosuplje

Tibor Gazi in skupina volilcev

6 Danijel Nagelj, roj. 10.10.1951, 
Spodnja Slivnica 9, Grosuplje

Alojz Bavdek in skupina volilcev

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 Aljaž	Nučič	Skok,	roj.	07.10.1991,	
Ljubljanska cesta 58, Šmarje – Sap 

SD – Socialni demokrati 

2 Marjan Štrubelj, roj. 04.05.1954, 
Ljubljanska cesta 70, Šmarje – Sap 

Anica (Jelka) Štrubelj in skupina 
volilcev 

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,	Šmarje	-	Sap	

Damjan Mišmaš in skupina volilcev 

2 Jožef	Muhič,	roj.	24.10.1948,	Trdinova	
cesta 11, Šmarje – Sap

SD – Socialni demokrati

3 Gašper Jereb, roj. 29.03.1995, 
Pokopališka	cesta	4,	Šmarje	-	Sap

Mateja Hribar in skupina volilcev
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Paradišče,	Podgorica	pri	Šmarju, 

Cikava, Sela pri Šmarju

C 3 1 Jože	Mehlin,	roj.	20.06.1966,	Sela	pri	
Šmarju 19, Grosuplje 

Andrej Kadunc in skupina volilcev 

2 Dejan	Černic,	roj.	01.12.	1986,	Sela	
pri Šmarju 15,Grosuplje 

Žan	Skubic	in	skupina	volilcev	

3 Marjan Kastelic, roj. 14.04.1966, Sela 
pri Šmarju 5A, Grosuplje

Špela Struna in skupina volilcev

4 Andrej Struna, roj. 26.12.1954, Sela 
pri Šmarju 1A, Grosuplje

Jan Mehlin in skupina volilcev

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 Darinka (Darja) Štibernik, roj. 
28.10.1952, Rimska cesta 32A, 
Šmarje – Sap 

Dr.	Peter	Verlič	in	skupina	volilcev	

2 Elizabeta	Simonič,	roj.	24.11.1950,	
Veliki Vrh pri Šmarju 50, Šmarje – Sap

SD – Socialni demokrati 

3 Branko	Petrovič,	roj.	17.12.1960,	
Gajniče	7A,	Šmarje	-	Sap	

Dr.	Peter	Verlič	in	skupina	volilcev	

4 Aleš Zakrajšek, roj. 12.12.1981, Veliki 
Vrh pri Šmarju 23, Šmarje – Sap

Dr.	Peter	Verlič	in	skupina	volilcev

Zgornja Slivnica E 1 1 Sonja Boh, roj. 26.04.1948, Zgornja 
Slivnica 17, Šmarje – Sap 

SD – Socialni demokrati 

KRAJEVNA SKUPNOST ŠT.
VE

ŠT.
ČL.

ZP.
ŠT. KANDIDATI PREDLAGATELJ

ŠT. JURIJ                                  (11)

Bičje,	Podgorica	pri	Podtaboru,	Pece

A 2 1 Boštjan	Valentinčič,	roj.	21.12.1969,	
Bičje	14,	Grosuplje	

Vladimir Belcar in skupina volilcev 

2 Vladimir	Belcar,	roj.	17.07.1969,	Bičje	
1, Grosuplje 

Kati	Valentinčič	in	skupina	volilcev	

Vrbičje,	Gornji	Rogatec,	Medvedica	od	1-9 B 1 1 Jože	Krivec,	roj.	08.09.1969,	Gornji	
Rogatec 3, Grosuplje 

Alojzij	Žitnik	in	skupina	volilcev	

2 Alojzij	Žitnik,	roj.	18.01.1961,	Vrbičje	
4, Grosuplje 

Slavko Jeršin in skupina volilcev 

Št. Jurij, Mala vas pri Grosupljem
   

C 3 1 Marija (Mojca) Koritnik, roj. 02.04.1961, 
Mala vas pri Grosupljem15, Grosuplje 

Anka Kralj in skupina volilcev

2 Tomaž	Omahen,	roj.	18.02.1986,	Št.	
Jurij 96, Grosuplje

Rafael	Kadunc	in	skupina	volilcev	

Udje, Vino D 2 1 Anton Mehle, roj. 28.01.1964,  Udje 8, 
1290 Grosuplje 

Gregor Doljšak in skupina volilcev 

2 Miha Primec, roj. 11.02.1987, Vino 36, 
Grosuplje

Anton Korošec in skupina volilcev

3 Jože	Skubic,	roj.	02.02.1967,	Udje	2,	
1290 Grosuplje

Tadeja Virant in skupina volilcev

Ponova vas, Cerovo E 3 1 Marinka Rebolj dr., roj. 27.05. 1978, 
Ponova vas 41, Grosuplje 

Marjan	Koščak	in	skupina	volilcev	

2 Toni Jeršin, roj. 09.04.1990, Ponova 
vas 13A, Grosuplje 

Jože	Jeršin	in	skupina	volilcev	

3 Peter	Goršič,	roj.	25.06.1983,Ponova	
vas 8C, Grosuplje

Jernej	Goršič	in	skupina	volilcev

4 Dušan	Petrič,	roj.	17.06.1971,	Cerovo	
6, Grosuplje 

Darja Devetak in skupina volilcev
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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 Igor Ponikvar mag., roj. 18.02.1978, 
Železnica	2,Turjak	

Janja Smrke in skupina volilcev 

2 Darinka Virant, roj. 15.03.1958, 
Škocjan 14, Turjak 

Dr. Boštjan Ferk in skupina volilcev 

3 Janez Sever, roj. 01.02.1978, Male 
Lipljene 2, Turjak

Matej	Petrič	in	skupina	volilcev

4 Martin	Tomažin,	roj.	16.03.1967,	
Rožnik	3,Turjak	

Lado Virant in skupina volilcev 

5 Igor Podlogar, roj. 08.03.1965, 
Škocjan 8, Turjak

Darko	Petrič	in	skupina	volilcev

6 Jožef	Krašovec,	roj.	04.01.1946,	
Škocjan 4, Turjak 

Jožef	Marolt	in	skupina	volilcev	

7 Marta Smole, roj. 20.02.1958, Male 
Lipljene 27,Turjak

Darinka Virant in skupina volilcev

8 Aleš	Pečjak,	roj.	15.01.1979,	Velike	
Lipljene 9,Turjak

Boštjan Kranjc in skupina volilcev

9 Janez	Kraljič,	roj.	09.03.1952,	Velike	
Lipljene 13A, Turjak

Nina Kralj in skupina volilcev

KRAJEVNA SKUPNOST ŠT.
VE

ŠT.
ČL.

ZP.
ŠT. KANDIDATI PREDLAGATELJ

ŽALNA                                   (9)

Žalna

A 3 1 Martin Javornik, roj. 14.09.1976, 
Žalna	29,	Grosuplje	

Blanka Strojan in skupina volilcev 

2 Tatjana	Prijatelj	Baranašič,	roj.	
09.10.1962,	Žalna	33B,	Grosuplje	

Franci	Marinčič	in	skupina	volilcev	

3 Franci	Marinčič,	roj.	01.09.1969,	
Žalna	7,	Grosuplje	

Rok	Jaketič	in	skupina	volilcev	

4 Luka	Javornik,	roj.	28.08.1993,	Žalna	
29/B, Grosuplje

Tone Javornik in skupina volilcev

5 Rok	Jaketič,	roj.	02.11.1973,	Žalna	
25, Grosuplje

Franci	Marinčič	in	skupina	volilcev

Plešivica	pri	Žalni B 1 1 Jure Janša, roj. 05.02.1986, Plešivica 
pri	Žalni	1A,	Grosuplje	

Nataša Kamnikar in skupina volilcev 

2 Bojan Grum, roj. 30.10.1966, 
Plešivica	pri	Žalni	9,	Grosuplje

Majda Grum in skupina volilcev

Velika Loka, Mala Loka pri Višnji Gori C 3 1 Peter Menard, roj. 19.06.1959, Velika 
Loka 39, Grosuplje 

Janko Roštan in skupina volilcev 

2 Danijela Pirman, roj. 06.11.1965, Mala 
Loka pri Višnji Gori 5, Grosuplje

Peter Menard in skupine volilcev

3 Janko Roštan, roj. 01.10.1962, Velika 
Loka 31A, Grosuplje

Peter Menard in skupina volilcev

Luče D 2 1 Franc	Zaviršek,	roj.	05.09.1965,	Luče	
4A, Grosuplje

Lazar Dragaš in skupina volilcev

2 Lazar	Dragaš,	roj.	26.03.1976,	Luče	
18, Grosuplje

Franc Zaviršek in skupina volilcev

Številka:			041-1/201
Datum:    24.10.2018
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Posebna občinska volilna komisija Grosuplje je na seji, dne 18.10.2018, v skladu z drugim odstavkom 74. 
člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) 

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 in 23/17) 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 člana občinskega sveta  - predstavnika romske skupnosti,

dne 18.11.2018

1. BRUNO BRAJDIČ, roj. 18.04.1966, GROSUPLJE

	 Veliko	Mlačevo	1A	,	OSNOVNOŠOLEC	

	 BREZPOSELN

	 Predlagatelj:	JASMIN	HUDOROVAC	IN	SKUPINA	VOLILCEV

Številka : 041-5/2018		

Datum	:			18.10.2018	
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Tradicionalno vsakoletno druženje vaščanov iz Udja

Bil je 12. september leta 2016, ko smo 
v vasi Udje slovesno predali namenu 
nove pridobitve. Preplastili smo odsek 
ceste skozi vas, prenovili propust čez 
vodotok pod naseljem, uredili javno raz-
svetljavo in obnovili vozni pas v klanec 
proti Vinu, prav tako je bila napeljana 
tudi optična povezava.

Takrat smo se vaščani iz Udja zaoblju-
bili, da bomo vsako leto s skupnimi mo-
čmi organizirali vaški piknik, na katerem 
se bomo družili, tako mlajša kot starejša 
generacija, kaj dobrega pojedli in spili 
ter tako ušli vsakdanjim obveznostim in 
skrbem, ki nas pestijo. Včasih pomaga 
samo stisk roke in lepa beseda dobrega 
soseda, pa je dan takoj lepši. Tokrat smo 
imeli piknik kar pri vaškem bajerju, kjer je 
res čudovita lokacija.

Ob otvoritvi, leta 2016, je župan Ob-
čine Grosuplje dr. Peter Verlič dejal: »Če 
se povežemo, če smo enotni, potem so tu-
kaj uspehi.« Županovih besed se vaščani 

večkrat spomnimo in se jih res trudimo 
upoštevati, saj smo iz leta v leto bolj po-
vezana vas in verjamemo, da bomo sku-
paj z Občino Grosuplje kmalu izpeljali še 
kakšen dober projekt ter s tem pripomo-

gli k še bolj kvalitetnemu bivanju v naši 
majhni, a »srčni« vasi.

Klavdija Mehle

100 posameznikov, družin, opravljenih 
pa je bilo preko 1.300 prostovoljnih de-
lovnih ur.

»Mislimo, občutimo tako, da smo nare-
dili nekaj, kar je prav. In smo zadovoljni. In 
se veselimo tega,« je še dejal in se še en-
krat zahvalil vsem, ki so pri obnovi kape-
lice kakorkoli pomagali.

Iskreno zahvalo je vsem, ki so v ob-
novo kapelice vložili svoj trud, tudi veli-
ko sredstev, izrekel tudi župan dr. Peter 
Verlič. Sam praznik rožnovenske Matere 
božje in obnova kapelice pa sta ga neko-
liko popeljala tudi v otroška leta in mu 
obudila lepe spomine, prihaja namreč 
iz zelo verne družine, posebej njegove-
mu očetu je še posebno veliko pomenila 
prav sv. Marija.

»Dobrota, dobro, če sodelujemo, če se 
povezujemo, potem ni sile, ki bi nas usta-
vila, da bi napravili dobre stvari. In tudi mi 
na občini si želimo povezovalnosti, sodelo-
vanja. Hvala lepa in vse dobro,« je ob tej 
priložnosti še dejal župan.

»Rad bi čestital vsem tistim, ki ste tukaj 
pustili kakšen svoj žulj, tudi kakšen svoj 
cekin in kakšno dragoceno minuto, uro, 
pa tudi dan svojega življenja,« pa je dejal 
predsednik Državnega sveta RS Alojz Ko-
všca. Ko nekdo pride na ta kraj in se usta-
vi pri kapelici, pri Mariji, včasih išče sa-
mega sebe, včasih malo miru. Največkrat 
pa na tem mestu najdemo še nekaj več. 
Najdemo zavedanje, da Slovenci smo, 
smo bili in bomo, in da bomo v teh krajih 
obstali. Vsak tak pomnik, vsako tako zna-

menje ne kaže samo naše vere, ampak 
tudi vero v boljši jutri, da nekaj puščamo 
tistim, ki prihajajo za nami. Svoje misli pa 
je strnil z besedami slovenskega pesnika 
Antona Aškerca: »V delih svojih sam boš 
živel večno«.        

Iskreno veselje nad lepo prenovljeno 
kapelico je izrazil tudi kopanjski župnik 
Janez Kebe in slovesnost strnil z beseda-
mi: »Bog vas živi.«

Za zanimivost pa naj omenimo še, 
da studenec, nad katerim se nahaja kip 
Marije v kapelici, izvira 10 m nad nivo-
jem kraškega polja. Ima stalno vodo in 
ne presahne niti v največji suši. Voda je 
pitna, po ljudskem izročilu pa tudi zdra-
vilna, predvsem za oči.

Jana Roštan

5. Srečanje podjetnic in poslovnih žensk: Moč urejene podobe

V četrtek, 4. oktobra 2018, je v Druž-
benem domu Grosuplje potekalo že 5. 
srečanje podjetnic in poslovnih žensk, 
katerega nosilna tema je tokrat bila Moč 
urejene podobe.

Kar 60 udeleženk srečanja, podjetnic 
in poslovnih žensk, je uvodoma pozdra-
vila direktorica Izobraževalnega zavoda 
Znanje mag. Martina Šetina Čož, pose-
ben pozdrav pa namenila tudi županu dr. 

Petru Verliču, direktorju občinske uprave 
mag. Dušanu Hočevarju, predsedniku 
Območne obrtno-podjetniške zborni-
ce Grosuplje Milanu Sašku in sekretarju 
Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Grosuplje Janezu Bajtu. Povedala je, da 
ta dogodek vsako leto poteka v sodelo-
vanju z Občino Grosuplje in Območno 
obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje 
in ponosno dodala, da je letošnji že 5. 
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po vrsti. Število udeleženk pa je vsako 
leto večje. In glede na to, da smo prišli 
že do 5. srečanja, se ji je zdelo prav, da se 
ob tej priložnosti na kratko sprehodimo 
od tistega prvega, ki je potekalo oktobra 
2014, tema pa je bila Kultura vedenja in 
poslovni bonton, srečanje leto kasneje je 
nosilo naslov Ženska v poslovnem svetu 
doma in v tujini, tema naslednjega sre-
čanja je bila Od nič do uspeha, sledilo je 
srečanje na temo Kako naj zraste, tema 
letošnjega srečanja se je glasila Moč ure-
jene podobe. »Verjamem, da bo tudi da-
našnje srečanje, kot so bila vsa dosedanja, 
polno energije. In verjamem, da se bodo 
spletle nove ali pa osvežile že spletene vezi 
na preteklih srečanjih. Želim vam, da bi se 
imele lepo,« je še dejala.

Podjetnice in poslovne ženske je na 
srečanju pozdravil tudi župan dr. Pe-
ter Verlič. Povedal je, da se še spomni 
tistega prvega pogovora z direktorico 
mag. Martino Šetina Čož, ko je s poseb-
no energijo in zagnanostjo predstavila 
ta dogodek, za ženke, za podjetnice, 
ki bodo naredile premike v tej občini. 
Nekoliko v šali je še dodal, da so tudi v 
občinski upravi ženske v večini, tako da 
lahko rečemo, da nas skozi vse te projek-
te v naši občini vodijo ženske. Sicer pa, 
pomembno je znanje, energija, vedno 
je pomembno tudi sodelovanje, in to je 
potem tisto, kar vodi k uspehu.

Občina Grosuplje je zelo razvojno na-
ravnana, projektno naravnana oz. kot so 
nas prepoznali tudi drugi, je zelo prodor-
na. Ob tej priložnosti je zato župan na-
šim podjetnicam na kratko opisal, kako 
si zamišljamo razvoj občine v prihodnje, 
mogoče še kakšna dodatna zamisel pri-
de tudi z njihove strani. Po vseh naštetih 
projektih pa je svoj govor zaokrožil z be-

sedami: »Ponosni smo, da smo ena najbolj 
prodornih občin, del te uspešne zgodbe pa 
ste tudi ve, drage gospe, ki vsaka na svo-
jem področju deluje, ustvarja in si prizade-
va za to, da se imamo vsi skupaj lepo.«

V nadaljevanju srečanja je o kulturi 
oblačenja poslovne ženske spregovori-
la Bojana Košnik Čuk, mednarodno pri-
znana predavateljica s področja poslov-
nega bontona, v katerega je vključena 
tudi kultura oblačenja poslovne ženske. 
Predstavila je zakonitosti, ki jih mora 
ženska spoštovati v poslovnem svetu, s 
poudarkom na novostih in trendih.

Na srečanju so spregovorile tudi Bar-
bara Kolar iz Šentvida pri Stični, uve-
ljavljena diplomirana kozmetičarka s 

svojim lastnim kozmetičnim salonom 
Estetika Barbeeleen na Lavrici, ter Barba-
ra Franjić in Bojana Šerjak, Grosupeljčan-
ki, modni oblikovalki, ki skupaj z ostalimi 
slovenskimi oblikovalci s področja mode 
in uporabne umetnosti tvorijo Zadrugo 
ZOOFA.

Tadeja Bučar iz Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije je našim podjetni-
cam predstavila nov nacionalni sistem 
SPOT, Slovensko poslovno točko, za ne-
kaj prijetnih glasbenih trenutkov pa je 
poskrbel Maj Vrhovec iz Glasbene šole 
Lipičnik.

Jana Roštan
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Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško zbornico 
Grosuplje

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ 
GROSUPLJE, več informacij in obvezne 
predhodne prijave na www.ooz-grosu-
plje.si:
• Seminar »DELOVNO PRAVO ZA RA-

ČUNOVODJE«, četrtek, 18. 10. 2018, 
ob 9.00, v Domu obrtnikov, Grosu-
plje. Izredno kvaliteten in tudi precej 
obsežen seminar, ki ga bosta izvedli 
vodja svetovalnega centra ter vodja 
pravne službe na OZS Nina Scorte-
gagna Kavčnik ter Jasmina Malnar 
Molek, davčna svetovalka na OZS. 
Toplo priporočamo udeležbo vsem, ki 
se v podjetjih ukvarjate z računovod-
stvom in kadrovanjem oz. zaposlova-
njem. 

• Računalniška delavnica »EXCELL 
ZA EKSPERTE«, 25.–26. 10. 2018, v 
Domu obrtnikov v Grosupljem. Sofi-
nancira Občina Grosuplje.

• POSLOVNO SREČANJE Z ZAVODOM 
RS ZA ZAPOSLOVANJE, četrtek, 8. 
11. 2018, ob 9.00, v Domu obrtnikov 
v Grosupljem. Urad za delo Grosuplje 
bo predstavil trenutno stanje na trgu 
dela, aktualne programe Aktivne po-
litike zaposlovanja ter delo Pisarn za 
delodajalce. Vabljeni.

• Seminar »ZAPOSLOVANJE, SAMO-
ZAPOSLOVANJE IN DELO TUJCEV«, 
četrtek, 8. 11. 2018, ob 10.00, v Domu 
obrtnikov v Grosupljem.

ZA GOSTINCE: Od 11. 11. 2018 proda-
ja tobačnih izdelkov samo še na podlagi 
izdanega dovoljenja. Vlogo za pridobi-
tev dovoljenja je možno oddati samo 
elektronsko prek portala e-VEM (SPOT).

ZADNJI POZIV: Javno povabilo 
podjetjem iz občine Grosuplje z do 50 
zaposlenimi k oddaji vlog k sofinan-

ciranju individualnih izobraževanj in 
usposabljanj v letu 2018. Rok: samo še 
do 31. 10. 2018. Javno povabilo financira 
Občina Grosuplje iz proračunskih sred-
stev in zanj namenja do 6.000 EUR. Več 
na www.ooz-grosuplje.si 

Dodatna pojasnila na OOZ Grosu-
plje, ooz.grosuplje@ozs.si, 01-786 51 30, 
www.ooz-grosuplje.si, kjer smo Vam na 
voljo tudi za kakršna koli vprašanja po-
slovne narave. Vabljeni!

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

Delavnica o zdravi hrbtenici na OOZ Grosuplje, 27.9.2018

Prestižna nagrada CIO leta v Sloveniji tokrat Barbari Tekavec Verlič

Na Brdu pri Kranju so 7. septembra 
2018 že dvanajstič podelili nagrado CIO 
leta za izjemne dosežke menedžmen-
ta na področju informatike (CIO – Chief 
information officers ). Nagrada se podeli 
najboljšim vodjem informatike, ki so v 
minulem obdobju bistveno prispevali k 
razvoju informacijske tehnologije v svo-
jih podjetjih in s tem k boljšemu poslov-
nemu uspehu podjetja.

Med desetimi nominiranci te presti-
žne nagrade so bile letos prvič nomini-
rane kar tri predstavnice ženskega spo-
la.  Lahko se pohvalimo, da sta bili med 
temi tremi kar dve naši občanki, Barbara 
Tekavec Verlič  in dr. Alenka Kolar, vod-
ja službe informacijsko komunikacijskih 
tehnologij v Elektru Ljubljana.

Zmagovalka in prejemnica nagrade 
CIO 2018 je Barbara Tekavec Verlič, di-

rektorica informatike v Pivovarni Laško 
Union, ki je del skupine Heiniken. Na-
grado, ki so ji jo podelili na osrednjem 
srečanju slovenskih IT menedžerjev v 
Kongresnem centru Brdo pri Kranju, si je 
Barbara Tekavec Verlič prislužila za obse-
žno digitalizacijo, ki jo Pivovarna Laško 
opredeljuje kot eno temeljnih prioritet v 
svoji strategiji poslovanja.  Kot je dejala 
sama, jo dejstvo, da so se v finale uvrstile 
tri ženske, zelo veseli, ker to pomeni, da 
svet infromatike ni samo domena mo-
ških. 

Podelitve se je udeležil tudi naš žu-
pan, ki pa se je tokrat obeh nominirank 
in nagrade razveselil v dveh vlogah, kot 
župan in soprog zmagovalke.

Iskrene čestitke!

Brane Petrovič, foto: Blaž Verbič
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Devetošolci OŠ Šmarje – Sap na Ulici obrti v Celju

Izobraževalni zavod Znanje je, na pobudo Obrtno-podje-
tniške zbornice Grosuplje in ob podpori Občine Grosuplje, 
tudi letos izvedel projekt promocije deficitarnih poklicev z 
naslovom »Brez njih ne gre!«, katerega osnovni namen je 
bil predstaviti pomen in uporabnost deficitarnih poklicev 
za naše kakovostno vsakdanje življenje.

V projektu so sodelovali devetošolci OŠ Šmarje – Sap. 
12. 9. 2018 so obiskali Ulico obrti na 51. mednarodnem obr-
tnem sejmu MOS v Celju, kjer so imeli možnost spoznati 14 
poklicev, za katere je veliko povpraševanje in so nujno po-
trebni za naše vsakdanje življenje. 

Ozaveščanje mladih o pomenu teh poklicev je nujno po-
trebno, zavedamo pa se dejstva, da imajo pri odločitvi za 
nadaljnje šolanje velik vpliv starši. In le s skupnimi močmi 
bomo lahko marsikateremu osnovnošolcu pomagali, da se 
bo odločil za poklic, ki je morda manj priljubljen, a ga veseli 
in bo v njem zadovoljen in uspešen. 

Mag. Martina Šetina Čož,
Izobraževalni zavod Znanje

Srednjeveško dogajanje na Taboru nad Cerovim

Tradicionalna kulturna prireditev 
DAN TABORA, ki jo vsako leto septembra 
organiziramo v  Turističnem društvu Ta-
bor - Št. Jurij, je bila letos srednjeveško 
obarvana.

9. septembra, na sončno poznopole-
tno nedeljsko popoldne, smo se zbrali 
v prečudovitem naravnem ambientu, v 
vrtači pri kapelici sv. Antona Puščavnika 
pri Taboru nad Cerovim. Obiskovalci so 
se najprej ob mentorstvu Lokostrelskega 
društva Turjak spoznali in preizkusili v lo-
kostrelstvu. Člani lokostrelskega društva 
so obiskovalce vseh generacij učili stre-
ljanja z lokom, kot so to počeli včasih. 
Nato so pripravili še pravo lokostrelsko 
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Velik uspeh TD Cer Cerovo in njegovi novi koraki »Po sledeh 
vodomca«

V Portorožu je bil za člane TD Cer Ce-
rovo 8. 10. 2018 poseben dan, saj smo na 
dnevih slovenskega turizma prejeli dve 
veliki priznanji.

Po koncu dopoldanskega dela sre-
čanja predstavnikov TDO, na katerem 
smo poslušali in sodelovali v zanimivih 
temah različnih predavateljev, je pred-
sednik TZS Peter Misja podelil posebna 
priznanja najzaslužnejšim društvenim 
delavcem – prostovoljcem, za leto 2018. 

Ponosni in veseli smo, ker je to pri-
znanje prejel tudi naš dolgoletni prija-
telj, vedno aktiven in zvest član društva 
Janez Šerjak. Janez je eden najbolj pre-
danih članov TD Cer Cerovo in zagotovo 
najskrbnejši gospodar društva. Skrbi za 
živali, gospodarske objekte in društve-
ne prostore  ter ureditev in vzdrževanje 
učnih poti v gozdu in v logu pod vasjo 
Cerovo. S svojo dvovprego je nepogre-
šljiv na vseh dogodkih, na katerih naše 
društvo sodeluje. Odlikuje pa ga tudi 
edinstven pristop za delo z mladimi, za 
katere verjamemo, da »na njih svet stoji«.

Zvečer je v Portorožu Turistična zveza 
Slovenije na zaključku ob dnevih sloven-
skega turizma podelila priznanja najbolj 
urejenim in gostoljubnim krajem v okvi-
ru odmevnega tekmovanja Moja deže-

la – lepa in gostoljubna, ki poteka pod 
častnim pokroviteljstvom predsednika 
države Boruta Pahorja.  Na tekmovanje 
se je uvrstilo kar 21 tematskih poti, med 
njimi tudi Naravoslovna učna pot »Po 
sledeh vodomca«. Najboljše tri so preje-
le priznanja. Na spletnem glasovanju je 
naša učna pot dosegla prvo mesto, na 
zaključni, slavnostni prireditvi pa smo 
prejeli priznanje Turistične zveze Slove-
nije za drugo mesto med najboljšimi te-
matskimi potmi v Sloveniji.

Zavedamo se, da je prejeto priznanje 
za nas velik uspeh in hkratna spodbuda. 
Enako, kot je bilo veliko delo, ki smo ga 
člani TD Cer Cerovo skupaj s sodelavci in 
partnerji izvedli na krožni naravoslovni 
učni poti »Po sledeh vodomca«. 

 Osveščanje in izobraževanje ljudi 
vseh starosti v smeri ohranjanja in po-
mena biotske raznovrstnosti ter spoštlji-
vega odnosa človeka do narave so tudi 
ključni cilji TD Cer Cerovo. 

 V letošnjem letu smo izvedli  tudi iz-
obraževanje za vodnike po učni poti v 
Logu pod vasjo Cerovo. Tečaj za vodnika 
po tem delu učne poti je skupaj opra-
vilo 12 članov TD Cer Cerovo, društva 
Županova jama in TD Tabor – Št. Jurij. 
Priznanje o uspešno opravljenem tečaju 

sta jim podelila Jože Prah, predsednik 
komisije za razvoj turizma v gozdnem 
prostoru pri TZS, in  Uroš Perme, tajnik 
Turistične zveze Grosuplje.

TD Cer Cerovo se letošnjo jesen ak-
tivno pripravlja na prihodnjo pomlad in 
poletje. Skupaj s TZS, Zavodom za goz-
dove Slovenije in Inštitutom za gozdno 
pedagogiko se namreč dodatno izobra-
žujemo na temo vodenje v naravnem 
okolju po Naravoslovni učni poti Po 

tekmovanje v zadevanju tarče. Zmago-
valci po različnih starostnih kategorijah 
pa so bili na koncu simbolično nagrajeni. 

Po zaključku lokostrelske delavnice 
je sledil osrednji del dogajanja v dolini-
ci pod Taborsko cerkvico s protiturškim 
obzidjem. Natopila je skupina Kulturno 
umetniškega društva Galiarda. Plesal-
ke in plesalci s Štajerske so predstavili 

srednjeveške plese ter obiskovalce pre-
senetili z možnostjo okušanja odlične 
grajske pojedine. Gostje KUD Galiarda 
so plesna skupina, ki pleše srednjeveške 
plese 15. in 16. stoletja, med predstavo 
pa gledalcem ponudi tudi značilno pi-
jačo in jedačo tistega obdobja, t.j. pija-
čo kvasovec, značilno jed grajski lonec 
in medenjake. S svojim profesionalnim 

nastopom so ob glasbi in plesu v gozdu 
med številnimi obiskovalci pričarali re-
snično srednjeveško vzdušje. 

Dogodek je tokrat potekal do mraka, 
saj so se ob zaključku poznopoletnega 
popoldneva nastopajočim pri plesu pri-
družili tudi zadovoljni obiskovalci.

Tadeja Virant; foto: Brane Petrovič

Janez Šerjak je prejel priznanje 
Turistične zveze Slovenije za prizadevno 

prostovoljsko delo v TD Cer Cerovo.

Ena naših mlajših vodnic Manca Jeršin
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10. tradicionalni jesenski pohod po Poti kulturne dediščine 
Šmarje - Sap

V soboto, 6. oktobra 2018, je v orga-
nizaciji Turističnega društva Šmarje - Sap 
potekal jubilejni že 10. tradicionalni je-
senski pohod Po poti kulturne dediščine 
Šmarje - Sap. Pohodniki, domačini, ob-
čanke in občani, prišli pa so tudi iz Lju-
bljane in od drugod, smo se zbrali pred 
Družbenim domom Šmarje - Sap, nato 
pa se odpravili na 9 km dolgo pot, ki nas 
je tokrat vodila po obronkih nekdanje 
rimske ceste, ki je potekala skozi obmo-
čje Šmarja - Sapa, mimo železnodobne-
ga arheološkega najdišča Magdalenska 
gora do Podgorice, prijeten pohod pa 
smo zaključili s toplo malico v gostilni 
Slamar.

Na poti, pod Farovškem hribom, smo 
prisostvovali tudi slavnostnemu odprtju 
prenovljene informacijske točke št. 4 na 
Poti kulturne dediščine Šmarje - Sap.

Zbrane pohodnike, med katerimi sta 
bila tudi direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar in predsednik Krajevne 
skupnosti Šmarje - Sap Janez Pintar, pa 
predsednik Turističnega društva Šmarje 
- Sap Jože Grozde, ki je bil na poti tudi 
naš vodič, pridružil pa se nam je tudi 

župan dr. Peter Verlič, je na slovesnosti 
lepo pozdravila arheologinja Maja Bri-
celj, nato pa nas tudi nekoliko strokovno 
podkovala o rimskih cestah, ki so bile 
osrednja tema letošnjega pohoda.

Zbrane na slovesnosti je nagovoril 
tudi predsednik Turističnega društva 

Šmarje - Sap Jože Grozde ter se ob tej 
priložnosti zahvalil občini, krajevni sku-
pnosti in vsem, ki so kakorkoli prispe-
vali k prenovi informacijske točke 4 na 
Poti kulturne dediščine Šmarje - Sap, ki 
je pravzaprav najbolj obiskana točka 
v Šmarju - Sapu, ne samo ko govorimo 

sledeh vodomca.  Teoretični del pre-
davanj je potekal v družbenem domu 
v Mali vasi, praktični del pa bo izveden 
na krožni učni poti Po sledeh vodomca. 
Izobraževanja se poleg članov društva 
Cer udeležujejo tudi člani društev, ki so 
bili partnerji v projektu razširitve Nara-

voslovne učne poti Po sledeh vodomca: 
Lovska Družina Taborska jama, Župano-
va jama – turistično in okoljsko društvo 
Grosuplje in Turistično društvo Tabor - 
Št. Jurij.

Tako bo tudi naša krožna naravo-
slovna učna pot dobila strokovno uspo-

sobljene vodnike, ki bodo ljubiteljem 
narave in pohodništva skozi doživetja 
približali naravo ter njene male in velike 
prebivalce.

Marjan Koščak, predsednik društva Cer,
Katarina Podržaj, tajništvo društva Cer   



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Oktober 2018 37Turizem

o Poti kulturne dediščine Šmarje - Sap, 
ampak ko govorimo o prijetnih spreho-
dih po Šmarju - Sapu nasploh. »Tukaj je 
res eden najlepših pogledov na začetek 
grosupeljske doline,« je še dejal.

»Zelo sem vesel, da pot kulturne dedi-
ščine tlakuje pot razvoju turizma v naši 
občini,« je zbrane nagovoril tudi župan 
dr. Peter Verlič.

Začeli smo tako, kot se vedno zač-
ne. S turističnimi društvi, ki se znajdejo 
tako, kot se. Ampak prav to je tista prava 
podlaga, srčnost, dobra volja, pozitivna 
energija. To potem pripelje do tega, da 
se rodijo ideje, za katere pa, če jih želimo 
spraviti v projekte, potrebujemo denar. 
S tem namenom smo ustanovili Medob-
činski razvojni center občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Trebnje, ki mu je pred 
kratkim preko programa INTERREG V-A 
Slovenija-Hrvaška uspelo pridobiti cca. 
700.000 evrov nepovratnih evropskih 
sredstev za ureditev Krajinskega parka 
Radensko polje. Med drugim bomo pri 
izviru Šice uredili vstopno točko v krajin-
ski park.

Župan nam je to omenil predvsem 
zato, ker verjame, da ima veliko perspek-
tive tudi Pot kulturne dediščine Šmarje 
- Sap, če ne zaradi drugega, že zaradi 

same Magdalenske gore. Najdba naj bi 
bila bogatejša kot v samem Hallstattu. 
»Na občini smo pozitivno naravnani, dru-
štva, kot je vaše, pa nas spodbuja,« je dejal 
župan in še povedal, da bomo turizmu v 
naslednjem mandatu namenili veliko 
več pozornosti. 

Župan je vsem zaželel prijetno na-
daljevanje pohoda, preden pa smo se 
res ponovno podali na pot, so župan, 

direktor občinske uprave, predsednik 
Krajevne skupnosti Šmarje - Sap in pred-
sednik Turističnega društva Šmarje - Sap 
zasadili lipo, ki nas bo vedno spominjala 
na ta lep dogodek, hkrati pa poleg infor-
mativne table lepo krasila informacijsko 
točko št. 4 na Poti kulturne dediščine 
Šmarje - Sap.

Jana Roštan

Rimske ceste na področju Šmarja – Sapa

Potek rimske javne ceste, ki je iz Itali-
je vodila v Panonijo in na Balkan, lahko 
sledimo med mesti Oglej (Aquileia) – Lju-
bljana (Emona) – Sisak (Siscia) – Sremska 
Mitrovica (Sirmium). 

Posameznim rimskim najdbam ali de-
lom grobišč, ki zaznamujejo potek rim-
ske ceste, lahko precej strnjeno sledimo 
od Tlak in Razdrtega (danes Rimska c.), 
preko Šmarja, ob Farovškem hribu in 
na poti v Podgorico ter skozi Sap, da-
lje do Paradišča in Sel pri Šmarju. Od 
Cikave se je ena stranska pot odcepila 
proti severu, proti Perovemu, druga 
proti jugu pa je potekala mimo žele-
zniške postaje v Grosupljem. Tudi pri 
arheoloških raziskavah v zadnjih letih se 
je na območju novih trgovinskih centrov 
pred Grosupljem na več mestih odkrilo 
rimskodobno cestišče – mestoma sta bili 
dobro vidni rimskodobni kolesnici. Na 
cesti pa so takratni popotniki tudi mar-
sikaj izgubili, na primer železne žebljičke 
obuval, kovinske dele vozov in novce iz 
časa 1. in 2. stoletja.

Rimljani so gradnji in vzdrževanju 

cest posvečali veliko pozornost, saj so le 
dobre povezave omogočale ekonomski 
razcvet, nemoteno delovanje državne 
uprave ter obrambo v primeru uporov 
ali vpadov sovražnikov. Ceste so bile 
rangirane. Najpomembnejše so bile jav-
ne ceste, ki jih je gradila država, sledile 
so vojaške, lokalne ter zasebne ceste. Za 
razvoj in vzdrževanje javnega cestnega 
omrežja je skrbela država preko poseb-
ne organizacije, ki ji je sprva načeloval 
visok uradnik, od konca 1. stoletja naprej 
pa sam cesar. 

Javne ceste so gradili po enotnem 
vzorcu: najprej so v določeni širini voz-
išča izkopali krovno plast zemlje do tr-
dnejše podlage, npr. skale, laporja, pro-
da ali gline; v glino so navadno nabili še 
grobe kamnite lomljence. Na to podlago 
so v potrebni debelini nasuli plasti proda 
ali grušča, ki so jih sproti utrjevali. Voz-
išče je navadno tvorila posebej utrjena 
plast drobnega proda, včasih pomešana 
z apnom, ki je bila rahlo napeta, da je 
padavinska voda odtekala v posebej iz-
delana obcestna jarka. V mestih in na str-
mih klancih je bilo vozišče pogosto tla-
kovano s kamnitimi ploščami in posuto 
s fino mivko, ki je dušila hrup kovinskih 
kolesnih obročev in omogočala lažje či-
ščenje poledenelega vozišča. Močvirne 
terene so premoščali s posebno podla-
go, ki so jo sestavljali gosto zabiti piloti iz 
trdega lesa in položeni plohi ali preplet 
iz debelih vej, pred gnitjem zaščiten z le-
snim ogljem in negašenim apnom.

Ob javnih cestah so ob gradnji ali ob-
novah postavljali miljnike. To so 2 m vi-
soki kamniti stebri z napisi. Na njih je bilo 

Gradnja rimske ceste  
(ilustracija: Suzi Bricelj).
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Župan dr. Peter Verlič pozdravil članice in člane Društva 
upokojencev Dob pri Domžalah

Rimskodobne najdbe iz grobov v Podgorici 
pri Šmarju, datacija 1. do 2. st. n. š. 

(foto in hramba: Narodni muzej Slovenije). 1 – Magdalenska gora, 2 – Veliki Vrh pri Šmarju, 3 – Mali Lipoglav, 4 – Pance, 5 – Brinjski 
hrib pri Grosupljem, 6 – Tlake,    7 – Razdrto (danes Rimska c.), 8 – Šmarje –Sap, 9 – Farovški 

hrib, 10 – Paradišče, 11 – Sela pri Šmarju, 12 – Grosuplje, ob železnici, 13 – Grosuplje, ob 
cerkvi sv. Mihaela, 14 – Perovo, 15 – Velika Stara vas (črno: prazgodovinska najdišča, rdeče: 

prazgodovinska in rimskodobna ali samo rimskodobna najdišča ter sledi rimske ceste; vir: 
Register kulturne dediščine Slovenije).

1 

RIMSKE CESTE NA PODROČJU ŠMARJA – SAPA 

Potek rimske javne ceste, ki je iz Italije vodila v Panonijo in na Balkan, lahko sledimo med 
mesti Oglej (Aquileia) – Ljubljana (Emona) – Sisak (Siscia) – Sremska Mitrovica (Sirmium).  
Posameznim rimskim najdbam ali delom grobišč, ki zaznamujejo potek rimske ceste, lahko 
precej strnjeno sledimo od Tlak in Razdrtega (danes Rimska c.), preko Šmarja, ob 
Farovškem hribu in na poti v Podgorico ter skozi Sap, dalje do Paradišča in Sel pri 
Šmarju. Od Cikave se je ena stranska pot odcepila proti severu, proti Perovemu, druga 
proti jugu pa je potekala mimo železniške postaje v Grosupljem. Tudi pri arheoloških 
raziskavah v zadnjih letih se je na območju novih trgovinskih centrov pred Grosupljem na več 
mestih odkrilo rimskodobno cestišče – mestoma sta bili dobro vidni rimskodobni kolesnici. Na 
cesti pa so takratni popotniki tudi marsikaj izgubili, na primer železne žebljičke obuval, 
kovinske dele vozov in novce iz časa 1. in 2. stoletja. 

1 – Magdalenska gora, 2 – Veliki Vrh pri Šmarju, 3 – Mali Lipoglav, 4 – Pance, 5 – Brinjski 
hrib pri Grosupljem, 6 – Tlake,    7 – Razdrto (danes Rimska c.), 8 – Šmarje –Sap, 9 – Farovški 
hrib, 10 – Paradišče, 11 – Sela pri Šmarju, 12 – Grosuplje, ob železnici, 13 – Grosuplje, ob 
cerkvi sv. Mihaela, 14 – Perovo, 15 – Velika Stara vas (črno: prazgodovinska najdišča, rdeče: 
prazgodovinska in rimskodobna ali samo rimskodobna najdišča ter sledi rimske ceste; vir: 
Register kulturne dediščine Slovenije). 

Rimljani so gradnji in vzdrževanju cest posvečali veliko pozornost, saj so le dobre povezave 
omogočale ekonomski razcvet, nemoteno delovanje državne uprave ter obrambo v primeru 
uporov ali vpadov sovražnikov. Ceste so bile rangirane. Najpomembnejše so bile javne ceste, 
ki jih je gradila država, sledile so vojaške, lokalne ter zasebne ceste. Za razvoj in vzdrževanje 
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zapisano ime cesarja, ki je ukazal dela, in 
razdalja do naslednjega mesta ali poštne 
postaje v rimskih miljah (milliapassuum= 
1,47 km). Poleg odkritih vozišč ali miljni-
kov imamo še nekaj posrednih pričevanj 
o potekih rimske cestne mreže, kot so 
grobišča (vedno izven naselij, navadno 
ob cestah) in stara krajevna imena, npr. 
Tlake (tlak) in Razdrto (ruševine).  

Po propadu rimske državne uprave 
– v našem prostoru je bil denarni ob-
tok prekinjen v prvi polovici 5. st. – ce-
stne mreže ni nihče več vzdrževal. Kljub 

temu so odlično grajene in funkcionalno 
trasirane rimske ceste pogosto ostale 
najboljša povezava med dvema prome-
tnima točkama. Kasnejše cestne trase 
so pogosto sovpadale z rimskimi, kar je 
v glavni meri posledica logike sledenja 
najugodnejšim terenskim razmeram, 
deloma pa tudi sledenju tradicionalnim 
potem. Prav na območju med Ljubljano 

(Emono) in Višnjo Goro (Acervono) je lo-
gika prostora – izogibanje močvirnemu 
Barju ter naravna »vrata« med Škofljico 
in Šmarjem – prispevala k temu, da se 
trasa cestnih povezav od prazgodovine 
do danes praktično ni spremenila.

Turistično društvo Šmarje – Sap
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V četrtek, 13. septembra 2018, so se 
članice in člani Društva upokojencev 
Dob pri Domžalah odpravili na izlet v 
našo občino. V mestu Grosuplje so se 
z glavne avtobusne postaje sprehodili 
po Kolodvorski cesti, naredili postanek 
pri Adamičevem spomeniku in si nato 
ogledali še našo lepo knjižnico. Ogledu 
centra mesta Grosuplje je sledil še ogled 

Tabora Cerovo, enega redkih protitur-
ških taborov, ki so se ohranili do dana-
šnjih dni, postanek pa so naredili tudi 
pri Županovi jami, kjer so si za pokušino 
ogledali njeno dvorano Ledenico.

Članice in člane društva je ob ogledu 
mesta Grosuplje, pri Adamičevem spo-
meniku, pozdravil župan dr. Peter Verlič 
in jim zaželel prijetno dobrodošlico. Po-

stregel pa jim je tudi z zanimivimi infor-
macijami o naši občini in njenih prebi-
valcih, o življenju tukaj. Naše naravne in 
kulturne znamenitosti pa jim je pobližje 
predstavila vodička Andreja Grablovic, 
ki jih je na ogledu naše občine ves čas 
spremljala.

Jana Roštan

10. 10. 2018 – svetovni dan duševnega zdravja

Duševno zdravje je neločljiv del celo-
stnega zdravja posameznika in je tudi vir 
blaginje. Je mnogo več, kot le odsotnost 
duševne bolezni.

Posameznik ima v svojem življenju 
lahko težave na enem ali več področjih 
duševnega zdravja. Kadar težave po-
membno ovirajo njegovo vsakodnevno 
delovanje, govorimo o duševnih mo-
tnjah.

Med pogostejšimi duševnimi motnja-
mi sodobnega časa so stresne motnje, 
tesnobnost in depresija. 

V Zdravstveno vzgojnem centru v 
Zdravstvenem domu Grosuplje si z raz-
ličnimi aktivnostmi prizadevamo za kre-
pitev duševnega zdravja občanov ter za 

zgodnje prepoznavanje in obravnavo 
duševnih težav in motenj. 

Redno izvajamo delavnici Tehnike 
sproščanja in Podpora pri spoprijemanju 
s tesnobo.

Za vse dodatne informacije o delav-
nicah in razpisanih datumih pišite na: 
zvc@zd-grosuplje.si ali pokličite na tel. 
št.: 01 78 18 400.

Če pri vašem svojcu, znancu ali prija-
telju opazite znake ali simptome depre-
sije, jih spodbudite, da poiščejo strokov-
no pomoč. Na iste vire pomoči se lahko 
obrnete, če znake ali simptome depresi-
je opazite pri sebi. 

Kam po pomoč?
• osebni zdravnik,
• specialist (klinični psiholog ali psihia-

ter).

V hudi stiski in če vaš osebni zdravnik 
ni dosegljiv: 
• dežurni zdravnik,
• dežurna ambulanta najbližje psihia-

trične bolnišnice,
• reševalna služba (112)¸
• urgentna psihiatrična ambulanta v 

Centru za izvenbolnišnično psihiatrijo 
v Ljubljani (01/4750 670).

Medeja Bučar, dipl. med. sestra,
Zdravstveno vzgojni center, ZD Grosuplje

Aktivnosti v Domu starejših občanov Grosuplje v tednu 
mobilnosti

V Domu Grosuplje smo teden mobil-
nosti med 17. in 21. septembrom preži-
vljali aktivno in »mobilno«.

V ponedeljek, 17.septembra, se je 
skupina stanovalcev z mini avtobusom 
odpeljala v Družbeni dom Grosuplje in 
se udeležila delavnice pod naslovom:  
OSTANI MOBILEN. Zaključka delavnice 
se je udeležila tudi nova ministrica za in-
frastrukturo, magistra Alenka Bratušek. V 
Domu pa so pridne kuharice pripravljale 
najdaljši »štrudelj« v občini iz domačih 
jabolk, dolg 48 metrov. Izdelava je pote-
kala celo dopoldne in stanovalci so bili 
pridni obiskovalci, spodbujevalci in tudi 
svetovalci.

V torek smo za domom odprli nov 
vrt, ki ga je načrtoval in izdelal Tomaž 
Bavdež, v jedilnici pa je sledilo srečanje 
in degustacija ponedeljkovega dolgi-
na - domačega štrudlja. Popoldne nas 
je obiskala folklorna skupina PUŠELJC iz 
Ljubljane. 

V sredo je tekel pogovor na temo 
varne mobilnosti in varnosti nasploh  z 
Damjanom Lenčekom, pomočnikom ko-

mandirja iz PP Grosuplje. Z veseljem smo 
vsi skupaj ugotavljali, da so stanovalci 
pazljivi in previdni udeleženci v prometu  
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V odbojki sede so se pomerili učenci OŠ Brinje Grosuplje in 
paraodbojkaši.

Z leve: Tina Cipot – Lidl Slovenija, Gregor Gračner – ZŠIS-POK, 
Natalija Kotar – OŠ Brinje Grosuplje

Ob lansiranju Misije samozavest je s Trkajem zapela učenka OŠ Brinje Grosuplje Natalija 
Breskvar Potencin.

POSTANI ŠPORTNIK – Misija samozavest

V tednu otroka je na OŠ Brinje Grosu-
plje potekala prireditev s pomenljivim 
sporočilom, namenjena otrokom inva-
lidom in ostalim. Tokrat je bilo izposta-
vljeno športno področje. In prav je tako, 
saj prav na tem področju še posebej kre-
pimo samozavest in spodbujamo sode-
lovanje v skupini. 

Skupaj z Zvezo za šport invalidov 
Slovenije – Paraolimpijskim komitejem 
in podjetjem Lidl smo pripravili akcijo, 
v kateri mlade invalide spodbujamo k 
športu. Tako so nas obiskali znani slo-
venski športniki in paraolimpijci, ki so že 
v septembru skupaj posneli motivacij-
ske spote na naši šoli. Med snemanjem 
smo pripravili aktivni odmor s Trkajem, 
se preizkusili v prostem slogu repanja in 
sami ustvarili dobre tekste.

Na dan prireditve smo se razigrali v 
odbojki sede s paraolimpijskimi tekmo-
valci. V odličnem vzdušju smo navijali v 
duhu prijateljske tekme.

Naši učenci Podružnične osnovne 
šole s prilagojenim programom so pre-
jeli posebna motivacijska pisma tudi za 

starše, ki so jih nagovorila k ogledu vide-
ov, k športu in h krepitvi samozavesti.

Podjetju Lidl se zahvaljujemo za so-
delovanje in za donacijo roler tobogana. 
Nini Lemež, Tini Cipot, Gregorju Grač-

narju in Roku Terkaju pa iskrena hvala za 
prijetno sodelovanje in ustvarjanje bolj-
šega sveta.

OŠ Brinje Grosuplje

kot pešci, obenem pa so vsi mimoidoči 
udeleženci prometa zelo strpni in tole-
rantni. Popoldne smo imeli predstavitev 
potovanja po Skandinaviji.

Četrtek je bil res poseben dan. Odšli 
smo peš v vrtec Rožle. Pohoda se je ude-
ležilo 39 stanovalcev. 24 stanovalcev je 
bilo na invalidskih vozičkih. Pomagalo 
je  22 spremljevalcev, saj sta bila dva iz-
med njih kar stanovalca. Odpravili smo 
se v koloni po pločniku do brvi ljubezni, 
čez brv in na dvorišče vrtca. Tu so nas 

pričakali otroci, nam pripravili kulturni 
program in postregli s kavo in s piškoti, 
ki so jih spekli sami. S presrečnimi izrazi 
na obrazih smo se ob Grosupeljščici vrni-
li domov. Hvala vsem prostovoljcem, še 
posebej prostovoljcem iz  ŠOLE ZDRAV-
JA; brez njih bi težko realizirali sprehod.

V petek smo se z avtobusom vozili po 
grosupeljski občini. Peljali smo se čez 
Staro vas, na Polico, Peč, Duplice, čez 
Stehan na Peščenik (del poti smo se vo-
zili po ozemlju občine Ivančna Gorica), 

čez Malo in Veliko Loko, čez Luče, na Ve-
liko Ilovo Goro in potem čez Malo Ilovo 
Goro, Čušperk, Račno in Mlačevo v Gro-
suplje. Krožne vožnje se je udeležilo 39 
stanovalcev in uporabnikov dnevnega 
varstva. S prijetnim seznanjenjem naše 
bližnje okolice smo zaključili teden mo-
bilnosti. 

Jožica Kralj,
Dom starejših občanov Grosuplje
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Župnijska Karitas Dobrepolje-VidemŽupnijska karitas Grosuplje

Spoštovani prijatelji dobrodelnosti!

Dobrodelnost in ljubezen do sočloveka sta 
glavni vodili Župnijske Karitas Grosuplje. Že 
več kot 25 let Karitas v naši župniji na širo-
ko odpira vrata ljudem v stiski in tistim, ki 
potrebujejo pomoč. Združujemo ljudi, ki so 
pripravljeni žrtvovati prosti čas in pomagati 
drugim s spodbudno besedo, materialnimi 
dobrinami in dejanji. Stiske ljudi so pogoste, 
to opazimo tudi v naši župniji. Skupine, ki jim 
pomagamo, so družine, otroci, starejši in bol-
ni. Vse leto se trudimo k ljudem pristopiti na 
različne načine:

• razdeljevanje hrane in obleke
• plačilo osnovnih življenjskih stroškov 

družinam in posameznikom
• vsakoletno srečanje starejših in bolnih
• srečanje in obdarovanje ob prazniku sv. 

Miklavža in velike noči v Domu starejših 
občanov Grosuplje, v varni hiši Zofke 
Boštjančič, v OŠPP Brinje ter ljudi na 
domu

• adventna akcija pletenja venčkov
• pomoč pri prevozih ostarelih in bolnih
• zbiranje in razdeljevanje šolskih potrebščin

V službi 

človekovega 

dostojanstva

• obiskovanje varovancev v Domu starejših občanov in sodelovanje pri 
njihovih delavnicah

• sodelovanje pri različnih projektih v naši ožji in širši okolici ter 
svetovanje in strokovna pomoč

• organizacija dobrodelnih koncertov za potrebe ljudi v stiski

To je samo nekaj dejavnosti, s katerimi se srečujemo v naši Župnijski Ka-
ritas. Tudi v bodoče želimo, da bi bilo naše delo vidno, da bi lahko ljudem 
na različnih področjih pomagali in tako vsaj malo olajšali njihove stiske. 
Prepričan sem, da nam dobrodelnost prinaša veliko notranjega zado-
voljstva, še posebej, ko vidimo, da smo osrečili druge in za njih naredili 
nekaj dobrega. 

Spoštovani!

Obračamo se na vse ljudi dobre volje in tiste, ki boste v nas prepoznali 
sodelavce, da skupaj naredimo nekaj dobrega in nekaj več za tiste, med 
katerimi živimo. S prostovoljnimi prispevki bo naše delo precej olajšano 
in  oplemeniteno. Zdaj, ko prevzemam vodenje Župnijske Karitas Grosu-
plje, vas v imenu vseh sodelavcev vabim, da spremljate naše delo in nam, 
kolikor lahko, pomagate. V naše vrste vabim nove članice in člane, ki ste 
pripravljeni prispevati nekaj več k naši dejavnosti.

Hvala vam za dozdajšnjo izkazano pomoč in naklonjenost! »Česar ne že-
liš, da bi drugi storili tebi, tega ne stori ti drugim.« Pomembno je poma-
gati in stati ob strani, ko te nekdo potrebuje.

Grosuplje, na žegnanjsko nedeljo, 30. septembra 2018

Janez Šket                                    
župnik in predsednik ŽK Grosuplje                                                

Iztok Vrhovec
tajnik ŽK Grosuplje

Župnijska Karitas Grosuplje, Hribska pot 6, 1290 Grosuplje  
Uradne ure: vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 do 18.00 ure 

TRR: SI56 0202 2025 3630 419

Palčki – čuvaji kapnikov
Netopirček Branko nam je predstavil pomembne informacije o 

Županovi jami.

Zvončki obiskali Županovo jamo

V ponedeljek, 1. oktobra 2018, smo z 
otroki in njihovimi starši obiskali Župa-
novo jamo ter tako skupaj otvorili naše 
celotedensko praznovanje 10. obletnice 
vrtca Zvonček in obeležili svetovni dan 
otroka. Pred Županovo jamo smo se 
zbrali v zelo velikem številu in napolnili 
tri ogledne skupine, ki so odšle v jamo v 

razmaku desetih minut. Kljub zelo zah-
tevnemu terenu smo vse stopnice pre-
magali brez težav in se naužili čudežev, 
ki nam jih podarja narava v naši občini 
Grosuplje. Voden ogled jame je trajal 
približno eno uro. Med tem časom smo 
si lahko ogledali speče netopirje, ki tre-
nutno prezimujejo v jami, stalagmite, 

stalaktite, kapniške stebre, med kapniki 
smo lahko iskali tudi palčke in v umetno-
sti narave iskali razne oblike in skulpture. 
Ugotovili smo, da se v naši neposredni 
bližini skrivajo čudoviti biseri narave in 
smo bili vsi skupaj ponosni, da smo lah-
ko to izkušnjo omogočili otrokom.

Katarina Glinšek
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Bodoče gasilke pri gašenju z visokim tlakom Vrtčevski otroci so se preizkusili v »špricanju iz brentače«

Ko gasilci prihitijo na pomoč…

Vsako leto meseca oktobra z različni-
mi aktivnostmi obeležimo mesec požar-
ne varnosti, letos pa smo združili teden 
otroka, požarno varnost in praznovanje 
10. obletnice vrtca Zvonček. 

V 10 letih smo uspešno sodelova-
li s PGD Žalna, PGD Velika Loka in PGD 
Grosuplje, zato smo vsa društva povabili 
k sodelovanju pri izvedbi vaje evakuaci-
je, pridružili pa so se tudi gasilci iz PGD 
Luče.

V sredo, 3. 10. 2018, se je ob 9. uri v 
zgradbi POŠ Žalna zaslišal glas požarne-
ga alarma. Vsi šolarji, učiteljice, otroci iz 
vrtca z vzgojiteljicami in tehnični kader 
smo se evakuirali po požarnih poteh ter 
pri znaku za zbirno mesto ob evakuaciji 

počakali na prihod gasilcev. 
Pri evakuiranju je ena oseba ostala 

ujeta v zgradbi, zato so nam gasilci pri-
kazali potek reševanja ponesrečenca iz 
zgradbe. Otroci so z zanimanjem opa-
zovali sam proces ter spremljali aktiv-
nost gasilcev. Oseba, ki je ostala ujeta v 
zgradbi, je bila naša kuharica, katero vsi 
otroci dobro poznajo in so tako spodbu-
jali gasilce, naj jo čim prej rešijo. Ko so jo 
prinesli na nosilih, so gasilci prikazali še 
postopek nudenja prve pomoči, kjer so 
poškodovanko obvezali s povoji. 

Po končani vaji evakuacije so gasilci 
za nas pripravili različne dejavnosti. Pri-
kazali so nam potek gašenja vročega olja 
v ponvi, ki je bilo zelo nazorno prikazano 

in izvedeno. Preizkusili so nas v gašenju 
z visokim tlakom in ročnimi brizgalna-
mi, ogledali pa smo si tudi celoten vozni 
park in gasilsko opremo. 

Seveda smo morali na koncu narediti 
še skupinsko »gasilsko« fotografijo.

Zahvalila bi se PGD Grosuplje, PGD 
Žalna, PGD Velika Loka in PGD Luče za 
vse 10-letno sodelovanje, požrtvoval-
nost in čas, ki so nam ga namenili. Ver-
jamem, da bomo uspešno sodelovali 
tudi v prihodnje. Zahvalila pa bi se tudi 
Mihaelu Tominšku, ki je celotno vajo in 
dejavnosti ujel v fotografski aparat ter 
tako ustvaril spomine na ta dogodek.

Ana Vrhovec, foto: Mihael Tominšek
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Teden otroka v vrtcu Pika

Po uvajalnem mesecu septembru je 
prišel prvi teden oktobra, teden otroka. 
Letošnje vodilo je bil PROSTI ČAS. De-
javnosti, ki so potekale preko celotnega 
tedna, so bile namenjene spoznavanju 
otrok med seboj, ustvarjanju pozitivnih 
odnosov med otroki, starši, starimi starši 
in vzgojiteljicami iz različnih skupin in s 
tem pozitivne klime v enoti.

V ponedeljek smo imeli dan, name-
njen razgibavanju in krepitvi telesa. V 
vsaki od igralnic so potekale športne 
aktivnosti, ki so jih v ta namen pripravile 
vzgojiteljice. V torek so nas obiskali pr-
vošolci iz OŠ Šmarje – Sap. Skupaj smo 
raziskovali kotičke v igralnicah, se spo-
znavali in družili. Obujali smo spomine 
ter navezovali nova prijateljstva. Sklenili 
smo, da se večkrat obiščemo in družimo. 
V sredo so otroci ob dnevu dedkov in ba-
bic v vrtec povabili stare starše. Odziv je 
bil zelo množičen in dopoldne je kar pre-
hitro minilo. Hvala vsem super dedkom 
in super babicam, ki so si ta dan vzeli čas, 
tudi dopust in se na druženje z nami pri-
peljali z različnih koncev Slovenije. Hvala 
za vaš obisk. V četrtek sta se starejši sku-
pini, Sončki in Zajčki, z avtobusom od-
peljali v KD Grosuplje, kjer so si ogledali 
osem krajših animiranih filmov. Otrokom 
so bili filmčki zelo všeč, prav tako je bilo 
samo doživetje že vožnja z avtobusom. 
Mlajša skupina, Ježki, pa so se medtem 

v vrtcu sladkali s čokoladnimi kroglicami, 
ki so jih otroci izdelali sami. Popoldan je 
na vrtčevskem igrišču potekal že 30. ko-
stanjčkov piknik. V kratkem kulturnem 
programu so se predstavile vse tri skupi-
ne, sledilo je druženje ob pečenem ko-
stanju in jabolkih. Otroci so ustvarjali na 
dveh delavnicah pod vodstvom vzgoji-
teljic. Velika zahvala gre staršem, ki so se 
v tako velikem številu odzvali na vabilo 
in se piknika udeležili. Posebna zahvala 
gre vsem staršem, ki so pomagali tudi 
pri sami organizaciji, zbiranju kostanja 
in peki. Petek je potekal sproščeno ob 
prepevanju in plesanju ter karaokah. Ob 

koncu bi se radi zahvalili še naši kuharici, 
Dani, ki nam je bila v veliko pomoč pri 
pripravi kostanjčkovega piknika in ki nas 
vsak dan razvaja s svojo kuho in drobni-
mi pozornostmi.

Teden je minil hitro, morda prehitro 
in v znamenju utrjevanja prijateljstva in 
pozitivnih odnosov. Skupaj z otroki smo 
stkali nova prijateljstva, utrjevali stara in 
s tem bomo nadaljevali. V skupine smo 
aktivno vključili tudi starše in stare star-
še. Nadejamo se tako dobrega sodelova-
nja tudi v prihodnje.

Nuša Erjavec in Tina Kocman

Vrtec Zvonček v Podružnični osnovni šoli Žalna je praznoval  
10. obletnico delovanja

Vrtec Zvonček v Podružnični osnov-
ni šoli Žalna je v petek, 5. oktobra 2018, 
praznoval svojo 10. obletnico delovanja.

Zato so v goste povabili župana Obči-
ne Grosuplje dr. Petra Verliča. Kostanjčki 
in Želodki so nam pripravili res čudovit 
program, v katerem so se predstavili z 
lepimi, jesensko obarvanimi pesmicami, 
ob katerih so zaigrali tudi na glasbila, 
tako da je vse skupaj še lepše zvenelo.

Uvodni pozdrav nam je namenila 
vzgojiteljica v tamkajšnjem vrtcu Ana Vr-
hovec, prav tako nas je nagovorila tudi 
Majda Fajdiga, ravnateljica Vzgojno-var-
stvenega zavoda Kekec Grosuplje.

Povedala je, da letos v vrtec Zvonček 
v Žalni prihaja že 11. generacija otrok. 
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Ideja učilnice na prostem se uresničuje

Na delovno soboto, 29. septembra, 
smo imeli v Št. Juriju prav poseben dan. 
Starši, učiteljice in učenci smo se skupaj 
lotili izdelave učilnice na prostem, ki bo 
prijetno popestrila okolico šole in sam 
pouk. Letošnje tehniške in nekaj naravo-
slovnih dni bomo posvetili projektu, ki 
se je začel kot ideja ob koncu lanskega 
šolskega leta in je zaživel že v letošnjem 
septembru. Dopolnjevanje naše učilnice 
na prostem sledi še na delovni soboti v 
februarju in maju ter na naravoslovnem 
dnevu marca. 

To soboto smo pripravili EKO dan. Za-
snovali smo ga kot sodelovanje staršev, 
učiteljev in učencev na štirih delavnicah. 
Vsebina dneva je bila urediti mlako, dve 
gredici (zeliščno in cvetlično), narediti 
ptičje krmilnice in obešanke ali »mobile«. 
Cilj, ki smo ga zasledovali, pa je spod-
bujanje otrok k odkrivanju novih oblik 
sodelovalnega učenja. K uresničitvi teh 
vsebin in ciljev so v veliki meri pripomo-
gli starši, ki so se več kot odlično pripravi-
li na delo, saj so prispevali ogromno ma-
terialov in prinesli vse potrebno orodje 
za delo s seboj. Vsa skrb, kako bo dan or-
ganizacijsko potekal, je bila odveč. Starši 
so vzeli povabilo k sodelovanju resno 
in odgovorno, za kar se jim iskreno za-
hvaljujemo. Otroci so tako od skupnega 
dela odnesli kar največ, saj so se že doma 
skrbno pripravili, vestno sodelovali na 
EKO dnevu in se obenem tudi zabavali in 

sprostili. S skupnimi močmi smo ustvarili 
čudovite izdelke na delavnicah v učilni-
cah ter naredili mlako in gredice, ki sedaj 
samo še čakajo, da jih naselijo žabe, ribe, 
žuželke, ptice in druge živali, ki jih bodo 
nato učenci opazovali v njihovem narav-
nem okolju.

Hkrati pa je bil dan tudi priložnost za 

medsebojno druženje in spoznavanje 
med starši, učitelji in otroki. Še enkrat se 
v imenu kolektiva PŠ Št. Jurij zahvalju-
jem vsem udeleženim na delavnicah. 
Veselimo se prihodnjega sodelovanja 
z vami.

Irena Rakar

Vpis v 15. akademsko leto Univerze za tretje življenjsko 
obdobje Grosuplje 2018/2019

Univerza za tretje življenjsko obdobje 
vsako akademsko leto prične z uvodno 
prireditvijo. Letos smo se zbrali v Kultur-
nem domu Grosuplje v ponedeljek, 1. 
oktobra 2018.

Že drugo leto je našo uvodno priredi-
tev počastil prof. dr. Borut Štrukelj. Ma-
gister farmacije in izvedenec za biološka 

zdravila je osem let, od leta 2004 do 
2012, delal za Agencijo EMA v Londonu 
kot izvedenec za nadzor zdravil, in sicer 
na enotedenskih sejah vsak mesec, in je 
tako dodobra spoznal njeno delovanje 
in moč. Na tokratnem predavanju nas je 
seznanil z medicinskimi gobami.

Osrednji gost Univerze za tretje ži-

vljenjsko obdobje pa je bil naš krajan 
olimpionik Miro Cerar. Znani pravnik 
je tudi eden najuspešnejših športnikov 
vseh časov, saj je Sloveniji priboril največ 
kolajn na velikih tekmovanjih. Bil je prvi, 
ki mu je uspelo dvakrat zapored osvojiti 
naslov evropskega prvaka v mnogobo-
ju  v seštevku nastopov na vseh orodjih. 

Začeli so z enim oddelkom, v nadaljnjih 
dveh letih pa so odprli še enega. Pred-
nost omenjenega vrtca je, da živi v kra-
snem naravnem okolju, otroci se lahko 
igrajo na travniku, obiskujejo gozd in 
raziskujejo naravo, kar predstavlja doda-
no vrednost za otroke in nasploh za sam 
vrtec. Ravnateljica se je zahvalila tudi 

Občini Grosuplje za vso pomoč in pod-
poro, ki jim jo dajejo.

Nekaj besed nam je namenil tudi žu-
pan dr. Peter Verlič, ki je vrtcu čestital ob 
okroglem, 10. rojstnem dnevu in izrazil 
nepopisno veselje, ko gleda tako vesele 
in razigrane malčke. Otroke in vzgojite-
ljice je povabil na obisk v županovo pi-

sarno, da jim bomo lahko tudi na občini 
pripravili kakšno prijetno presenečenje.

Na koncu smo se posladkali še s torto, 
ki so jo pripravile pridne kuharice iz Po-
družnične osnovne šole Žalna.

Klavdija Mehle
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Njegovo paradno orodje je bil konj z ro-
čaji. Na prvenstvih stare celine je kolaj-
ne osvajal tudi na vseh drugih orodjih, 
naslove evropskega prvaka pa je osvojil 
še na krogih, bradlji in drogu. Leta 1999 
je bil sprejet v Mednarodni gimnastični 
hram slavnih, leta 2011 tudi v Hram slav-
nih slovenskih športnikov.

Dvakratni olimpijski prvak, štirikratni 
svetovni in desetkratni evropski prvak 
na konju z ročaji – to je le nekaj izjemnih 
dosežkov našega gosta, ki nam je spre-
govoril o svojem športnem življenju.   

Uvodna prireditev je bila letos posve-
čena športnim dejavnostim naše univer-
ze. Naša »rektorica« Andreja Smolič je 
izpostavila predvsem športne dejavnosti 
in skupine UTŽO: nordijsko hojo, telo-
vadbo, jogo in šolo zdravja.  

S pomočnico Doro Adamič sta se le-
tos precej namučili, da sta poiskali nove 
prostore za številne študijske skupine 
Univerze za tretje življenjsko obdobje. 

Kot vedno, od svoje ustanovitve na-
prej, nas je pozdravil Mešani pevski zbor 
U3, ki ga vodita Gabrijela in Primož Ce-
dilnik. Zapel  nam je tri pesmi: Dve beli 
brezi, Avsenikovo Viharnik vrh gora in 

za zaključek še Grosupeljsko himno, ki je 
postala že kar zaščitni znak našega zbo-
ra. Solista sta bila basist Tine Zibelnik in 
tenorist Tone Zalar, na harmoniko ju je 
spremljal Primož Cedilnik. Pesem je v ce-
loti delo našega občana, violončelista in 
profesorja Edvarda Adamiča.

Kot novost smo letos ponudili svojim 

članom še oranžni abonma v Sloven-
ski filharmoniji in svoje člane povabili k 
vpisu. Veseli smo, da nas UTŽO s svojimi 
programi izziva k raznoterim aktivnostim 
in nas tako ohranja vitalne in aktivne.

Marija Samec

Nedeljsko popoldne pri Valvasorju

Zadnja septembrska nedelja, jesen-
sko sonce, ki prijetno greje zemljo in 
sprehajalce ter beli grad, ozaljšan s cve-
točimi bršljankami so bili scenografsko 
ozadje za nedeljsko glasbeno popoldne 
pri Valvasorju, kot so ga poimenovali 
naši gostitelji na gradu Bogenšperk. Val-
vasor je namreč svoje najbolj ustvarjalno 
obdobje, v katerem je napisal tudi Slavo 
vojvodine Kranjske, preživel ravno na 
tem gradu. 

Historičnost gradu, za katerega se 
zdi, da nam kar šepeta svoje zgodbe, je 
pripomogla k res lepemu popoldnevu, 
ki sta ga organizirala Oktet Valvasor iz 
Litije in Javni zavod Bogenšperk. Poleg 
moškega okteta Valvasor, ki je že gosto-
val tudi pri nas, sta zapela še dva okteta 
– Jurovski oktet in Oktet Quercus. Člani-
ce ženskega pevskega zbora Biser pod 
vodstvom Fernanda Mejíasa smo bile 
kot edini ženski zbor povabljene, da z 
nežnejšimi glasovi doprinesemo svoj del 
k prijetnemu vzdušju. Na zelo akustič-
nem dvorišču so se slišale večinoma slo-
venske ljudske pesmi in njihove novejše 
priredbe. Biserke smo premierno izvedle 
nagajivo Poredno polko, ki jo je za ženski 

zbor napisal Slavko Avsenik ml. Poslušal-
ci so uživali v zapetih melodijah tudi, ko 
sončni žarki niso več dosegli grajskega 
dvorišča.

Veselilo nas je sodelovati na tako le-
pem dogodku, ki je povezal zgodovino, 
glasbo in ljubitelje obojega. Hvala Okte-
tu Valvasor za povabilo.

Če rada poješ, si lepo povabljena, da 
se nam pridružiš in naslednjič zapoješ z 
nami tudi ti (več na zpz-biser.si).

Za ŽPZ Biser zapisala: Petra Ravnik;  
foto: Ema Perme
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Rozi Fortuna, Franci Zorko, Martin Sikur, 
Mojca Menoni Sikur in Rudi Podržaj

Prvi koncert v šesti sezoni ciklusa Barve glasbe in besede 
2018/2019 – NIHAJI LJUBEZNI

Že šesto sezono Mestna knjižnica 
Grosuplje in recitatorji, člani knjižnice 
in Univerze za tretje življenjsko obdo-
bje Grosuplje, z v Grosupljem živečima 
vrhunskima glasbenikoma Martinom 
Sikurjem in Mojco Menoni Sikur obliku-
jemo glasbeno-besedne večere. Skupaj 
z glasbeniki smo rasli, oblikovali svoj od-
nos do glasbe in besede in uživali v vsa-
kem koncertu.

Lansko leto smo si za temo glasbe in 
besede izbrali žensko, letošnje koncerte 
bomo posvetili ljubezni, osvetljeni z raz-
ličnimi pogledi. 

Torkov koncert smo naslovili  Nihaji 
ljubezni. Letos mineva 333-letnica smrti 
Johanna Sebastiana Bacha, zato sta ga 
glasbenika uvrstila v spored tega veče-
ra. Njegova glasba in skladateljev Gla-
vine in Schulhoffa je navdihnila našega 

knjižničarja in pisatelja Rudija Podržaja, 
da je napisal besedilo Nihaji ljubezni. 
Prisluhnili smo violinistki Mojci Menoni 
Sikur in violončelistu Martinu Sikurju ter 
pripovedovalcem Rozi Fortuna, Franciju 
Zorku in Ivu Puharju.

Direktorica knjižnice Roža Kek je v 
uvodu opomnila, da psihologi pravijo, 
da je najdaljša vojna na svetu, ki pa še 
traja, vojna med spoloma, med moškim 
in žensko. Dvanajst kratkih črtic, vsaka s 
svojim naslovom, je pripovedovalo prav 
zgodbo o moškem in ženski, njuni ljube-
zni, o prepiru za nepomembne malen-
kosti, razhodu, ponovnem srečanju in 
srečnem koncu. Vsak se je našel v kateri 
od zgodb. Tudi v glasbi smo slišali uje-
manje, disharmonijo, pogovor med in-
strumentoma, prepir.

Besedilo Rudija Podržaja in glasba sta 
v vseh nas zbudila spomine. Še dolgo 
smo se zadržali v preddverju dvorane, 
poklepetali o vsebini večera med seboj, 
z avtorjem besedila in glasbenikoma. 

Marija Samec

V letošnji sezoni bomo obeležili že 5. obletnico delovanja našega zbora. 
Nadaljevanje te uspešne zgodbe lahko ustvarjamo skupaj, 
zato medse vabimo nove pevke.
Pridružite se nam lahko na pevskih vajah, 
vsak torek ob 19.00, v dvorani Mestne knjižnice Grosuplje.
Kontakt na tel. številko: 041 233 999
ŽePZ Nasmeh

Začetek šolskega leta v Glasbeni šoli Emil Adamič

Po dveh letih delovanja na obmo-
čju Šmarja – Sapa se je Glasbena šola 
Emil Adamič že dodobra ustalila v kraju. 
Učenci že redno nastopajo na šolskih 

kulturnih prireditvah in prireditvah v 
domačem kraju in drugod  po Sloveniji. 
Lansko leto so tradicionalno zaključili z 
nastopom v avli OŠ Šmarje – Sap, kjer so 

se prvič predstavili novi komorni sestavi, 
kot so kvartet klarinetov, skupina preč-
nih flavt in dueti. Manjkali niso niti odra-
sli učenci, ki so zbranim dokazali, da za 
učenje inštrumenta ni nikoli prepozno.

Glasbena šola Emil Adamič jesen 
začenja kot že prejšnja leta z velikim 
koncertom v sodelovanju z Godbo Do-
brova–Polhov Gradec. Noč godbe bo v 
petek, 19. oktobra, ob 20. uri v športni 
dvorani na Dobrovi. Tokrat bo več kot 
400 nastopajočih igralo in prepevalo 
najpopularnejše pop/rock skladbe za-
dnjih desetletij, pri čemer bodo zopet 
pomemben del nastopajočih predsta-
vljali učenci iz enote Šmarje – Sap. Kaj 
so tokrat pripravili za vse obiskovalce, pa 
bo znano 19. oktobra.

Janez Dolinar
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OTROŠKI ABONMA

Kot vsako leto tudi letos Zveza kulturnih društev Grosuplje in VVZ Kekec organizirata 
otroški abonma, ki bo obsegal štiri predstave. Vse predstave bodo ob četrtkih, ob 17.00 uri:

• 25. 10. 2018: Gledališče MalihVelikih, Zavod Tugende in Zavod XXV: AFRIŠKO SONCE
• 22. 11. 2018: Gledališče FRU – FRU: O BELEM MUCKU, KI JE BIL ČISTO ČRN
• 21. 2. 2019: Miniteater Ljubljana: TRIJE PRAŠIČKI
• 3. 4. 2019: Lutkovno gledališče Ljubljana: MEDVED IN MALI

Vse predstave trajajo 35 min in so primerne za otroke od 3. leta starosti dalje. V primeru 
velikega zanimanja bosta na isti dan potekali dve predstavi, in sicer ob 17.00 in 18.00 uri. Cena abonmaja je 16 evrov. Vpis 
poteka v vseh oddelkih VVZ Kekec Grosuplje in na Zvezi kulturnih društev Grosuplje. Več o predstavah si lahko preberete na: 
http://www.kultura.si/. 

Iz Zveze kulturnih društev Grosuplje

Četrtek, 8. 11., ob 19.00, Kulturni dom Grosuplje
Gledališče Hiša: UČNA URA, zadnja ponovitev mladinske igre

Predstava Jasena Boke Učna ura je duhovita poučna zgodba, ki nas popelje v svet gledališča oziroma v proces 
nastajanja gledališke igre. Tako izvemo, kakšne vlogo imajo v gledališču režiser, dramaturg, igralec, lučkar, ko-
stumografinja, scenografka in drugi. Predstava je letos prejela srebrno plaketo na tekmovanju otroških gledali-
ških skupin v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti R Slovenije.
Po predstavi bodo igralke in igralci prejeli bronaste Linhartove značke, ki jih podeljuje JSKD RS za več kot pet-
letno udejstvovanje v gledališču. 
Imate izredno in hkrati zadnjo priložnost, da si pogledate izvrstno predstavo, v kateri igrajo mladi člani gledali-
šča Hiša pod režijskim vodstvom Irene Žerdin in Jana Pirnata. Vstop je prost!

Petek, 9. 11., ob 19.30, Kulturni dom Grosuplje
ZLATKO IN OPTIMISTI

Zlatan Čordić, znan kot Zlatko, prihaja v Kulturni dom Grosuplje z novim projektom: 11-člansko rap/hip-hop/
soul/funk zasedbo. Spored bo zato zelo pester, saj mu povečana zasedba Optimistov omogoča, da izvaja 
pesmi vse od prve plošče "Svet je lep" pa do zadnje "Žive naj vsi narodi". Kljub obširnemu opusu se Zlatko na 
odru rad prepusti trenutku in kreativnosti sodelavcev, tako da lahko pričakujemo tudi nepričakovano. 

Sobota, 17. 11., ob 19.30, Kulturni dom Grosuplje
SiTi Teater BTC in Kreker: ČAKALNICA, komedija
Igrata: Janez Hočevar Rifle in Lado Bizovičar

Rifle in Lado se znajdeta na koncu tunela, v čakalnici za odhod v onostranstvo. V Čakalnici čas ni več dimen-
zija, ni novinarjev in medijev, socialnih omrežij, telefonov in televizije. Dobrodošli v svet po smrti, v katerem 
sta naša junaka prisiljena razgaliti svoji komedijantski duši. Priče smo soočenju dveh generacij, dveh karier in 
dveh osebnosti, ki sta med seboj skrivnostno povezani. Na odru se o tako smrtno resnih stvareh še nikoli ni 
govorilo tako drzno in za crknit smešno. Pripravite se na napet fantazijski večer, poln presenečenj in smeha, ki 
si ga boste zapomnili do konca - in še dlje!
Smrtno resna komedija za dva resnična zvezdnika, ki nikakor ne počivata v miru.

Več o dogodkih: http://www.kultura.si/ in https://grosuplje.si/dogodki. 

NAPOVEDUJEMO…
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V novo študijsko leto z GROŠ-em

Posvet za članice v prostovoljnih gasilskih društvih in gasilskih 
zvezah Regije Ljubljana II

Leto je okrog, tretja septembrska so-
bota pa tokrat ni bila deževna! Zato smo 
lahko žurali z »GROŠ-em na ulici«. Za 
glasbo in super vzdušje so poskrbeli Pul-
se, The Closhers, Happy Ol' McWeasel, 
Lumberjack in Ice on Fire. Ob uspešno 
zaključenem projektu bi se radi zahvalili 
našim sponzorjem: diamantnemu spon-
zorju NLB, d. d., medijskemu sponzorju 
Radiu Zeleni val in pa Belimedu.

Za ekipo Študentskega kluba GROŠ so 
se končale aktivne počitnice in že razmi-
šljamo o novih projektih. Pripravili smo 
ponudbo GROŠ-evih bonov, s katerimi 
si boste člani v našem kraju lahko privo-
ščili cenejše malice, poskrbeli za cenejše 
gibanje v grosupeljskih fitnes centrih, 
polovično članarino v Mestni knjižnici 
Grosuplje ter ugodnosti na ostalih po-
dročjih. Z novim šolskim/študijskim le-
tom 2018/19 je potrebno obnoviti član-
stvo v ŠK GROŠ. Priložnost za to imate na 
uradnih urah in ob prijavah na dogodke 
v naših prostorih na Industrijski cesti 1G 
v Grosupljem. Članstvo je brezplačno, 
potrebujete le potrdilo o vpisu v novo 
šolsko/študijsko leto 2018/19. 

Upravni odbor ŠK GROŠ sklicuje redni 
občni zbor, ki bo potekal v torek, 30. 10. 
2018, ob 19. uri, v prostorih ŠK GROŠ na 
Industrijski 1G, 1290 Grosuplje. Pravico 
voliti in biti voljen v organe kluba ima 
polnopravni član kluba, ki ima na dan 
glasovanja stalno prebivališče v občini 
Grosuplje, Dobrepolje ali Ivančna Go-
rica in status študenta, ter je vpisan v 
Študentski klub GROŠ. Več informacij o 

volitvah najdete na naši spletni strani. 
Po zaključku uradnega dela bo sledilo 
druženje.

Ob tej priložnosti vabimo vse dijake in 
študente, da se nam pridružite kot akti-
visti, člani upravnega odbora ter ostalih 
odborov in komisij in na ta način posta-
nete del čudovite ekipe.  Pomagate in 
sodelujete lahko pri organizaciji dogod-
kov ali zgolj pri zbiranju idej ter pridobi-
te nova znanja, poznanstva in se pri tem 
še zabavate. 

V sodelovanju z Rdečim križem Slo-
venije se študentje vsakoletno udele-
žujemo študentske krvodajalske akcije 
Častim ½ litra! Krvodajalska akcija bo 
potekala v ponedeljek, 22. 10. 2018, od 
7. do 13. ure, v Družbenem domu Gro-
suplje, v torek, 23. 10. 2018, od 7. do 12. 
ure, v OŠ Dobrepolje, v sredo, 24. 10. 
2018, od 7. do 12. ure, v OŠ Ferda Vese-

la Šentvid pri Stični in v četrtek, 24. 10. 
2018, od 7. do 13. ure, v Srednji šoli Josi-
pa Jurčiča Ivančna Gorica. 

V oktobru pa nismo pozabili na tra-
dicionalno brucovanje, ki bo tematsko 
obarvano, saj je sočasno noč čarovnic. 
Vabljeni v soboto, 27. 10. 2018, v pro-
store Kluba GROŠ, kjer bo za žur skrbela 
skupina Nalet.

Več informacij v zvezi z dogodki in 
ugodnostmi boste pravočasno našli na 
naši prenovljeni spletni strani (www.
klub-gros.com), spremljajte nas na fa-
cebooku (www.facebook.com/sk.gros). 
Pričakujemo pa vas tudi na uradnih urah 
v prostorih ŠK Groš, in sicer vsak pone-
deljek, sredo in petek med 18. in 20. uro.

Z GROŠ-em ni nikoli dolgčas!

Urša Košak, ŠK GROŠ

V petek, 14. septembra 2018, je v 
Šmarju - Sapu potekal posvet za člani-
ce v prostovoljnih gasilskih društvih in 
gasilskih zvezah Regije Ljubljana II. Do-
godka so se udeležile članice iz gasil-
skih zvez Kočevje, Ribnica, Loški Potok, 
Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gori-
ca, prisotni pa so bili tudi gostje: pred-
sednik Gasilske zveze Slovenije Janko 
Cerkvenik, predsednik Regije Ljubljana 
II Uroš Gačnik, predsednik Gasilske zve-
ze Grosuplje Andrej Bahovec, poveljnik 
Gasilske zveze Grosuplje Janez Pezdirc, 

predsednica Sveta članic Gasilske zveze 
Slovenije Elizabeta Čampa, njena na-
mestnica Pavla Ponikvar in predsednica 
Komisije za članice Regije Ljubljana II 
Marija Novak. S svojo prisotnostjo so jih 
počastili župan dr. Peter Verlič, direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar in 
predsednik Krajevne skupnosti Šmarje - 
Sap Janez Pintar.

V imenu Gasilske zveze Grosuplje je 
dobrodošlico v Šmarju - Sapu kar 179 
članicam, ki so se udeležile posveta, se-
veda pa tudi prisotnim gostom, izrekla 

predsednica Komisije za delo s članicami 
Gasilske zveze Grosuplje Majda Kastelic, 
prav lepo pa jih je pozdravila tudi gosti-
teljica srečanja, predsednica PGD Šmar-
je - Sap Monika Kastelic, in jim zaželela 
prijetno počutje v naših krajih.

Zbrane gasilke in prisotne goste je 
nagovoril tudi župan dr. Peter Verlič. Ob 
tej priložnosti je sprva čestital novoizvo-
ljenemu predsedniku Gasilske zveze Slo-
venije Janku Cerkveniku za izziv, ki ga je 
sprejel, v dobro gasilstva v naši državi in 
seveda tudi po naših lepih občinah, nato 
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pa spregovoril o enem izmed dolgoroč-
nih ciljev v naši občini, varni občini. 

Varnost je zelo pomembna. Sprva 
smo se lotili prometne varnosti, pred 
8 leti smo imeli eno krožišče, sedaj so 
razsejana po vsej občini. Pločnikov sko-
rajda nismo imeli, sedaj jih imamo veli-

ko. Nismo imeli kolesarskih stez, zdaj se 
gradijo. Kot drugo je izpostavil poplavno 
varnost. Naša občina leži na zelo poplav-
nem območju, saj je Grosupeljščica leta 
2010 močno poplavljala. Zadevo sedaj 
dolgoročno rešujemo in tako naslednje 
leto pričnemo z gradnjo drugega za-
drževalnika v naši občini, ki bo zadržal 
ogromno količino vode, našo občino pa 
tako rešil pred poplavnostjo. »Tretji, zelo 
pomemben steber naše varnosti pa ste, 
drage gasilke in dragi gasilci, vi,« je dejal 
župan. Na njih se občanke in občani lah-
ko vedno zanesemo, pa tudi vsi tisti, ki 
se znajdejo tukaj na avtocesti v nesreči. 
In zato bomo v prihodnje storili vse, da 
bomo, v kolikor je v naši moči, pomagali 
gasilstvu, da se bo razvijalo strokovno, 
da se tudi vam ne bi zgodile kakšne 
nesreče. Posebej pa je pomembno, da 
osrednja vrlina gasilcev ostaja to, kar jih 
dela najmočnejše, prostovoljstvo, obču-
tek za sočloveka v stiski. 

Ker pa je bil ta posvet namenjen čla-
nicam, je z njimi delil še besede, ki jih 
je pred kratkim izrekla prejemnica dva-
najste nagrade CIO leta, prvič je to bila 
ženska, ni pa povedal, da je bila to prav 
njegova soproga Barbara. »In je rekla, saj 
ni več važno moški, ženska. Važne so kom-
petence, važna je volja in važno je znanje,« 
je dejal župan, ob tem pa dodal: »In tega 
imate ve gasilke ogromno in nam moža-
karjem seveda tudi pomagate,« ter vsem 
zaželel prijeten preostanek srečanja.

V nadaljevanju posveta so se članice v 
prostovoljnih gasilskih društvih in gasil-
skih zvezah Regije Ljubljana II udeležile 
prve pomoči v gospodinjstvu, ogledale 
pa so si tudi bližnjo vrtnarijo in čebelarski 
muzej. Ob koncu so prisluhnile še preda-
vanju o pravilnem nošenju uniforme, ki 
se je zaključilo s prijetnim druženjem. 

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Starejši gasilci PGD Ponova vas na državnem gasilskem 
tekmovanju osvojili 3. mesto

Občinsko tekmovanje Gasilske zveze Grosuplje in Gasilske 
zveze Dobrepolje

V soboto, 22. septembra 2018, in v 
nedeljo, 23. septembra 2018, je v Gornji 
Radgoni potekalo državno gasilsko tek-
movanje za memorial Matevža Haceta. 
Že v soboto so tekmovali pionirke in 
pionirji ter mladinke in mladinci, v ne-
deljo pa so se na tekmovanju med seboj 
pomerili še članice in člani ter starejše 
gasilke in starejši gasilci Gasilske zveze 
Slovenije.

Na tekmovanju je bila s svojimi gasil-
skimi društvi dobro zastopana tudi Gasil-
ska zveza Grosuplje, zato gredo čestitke 
vsem, ki so se uspeli uvrstiti na državno 
tekmovanje. Posebej velik uspeh pa so z 
doseženim 3. mestom tudi tokrat dose-
gli starejši gasilci Ponove vasi.

Na tem mestu velja spomniti na odlič-
ne rezultate v zadnjih letih starejših ga-
silcev PGD Grosuplje in PGD Ponova vas, 
prvi so bili na državnih tekmovanjih kar 
dvakrat državni prvaki, drugi pa štirikrat 
državni podprvaki, letos so bili tretji.

Gasilska zveza Grosuplje je v nede-
ljo, po končanem tekmovanju, za vse 
tekmovalke in tekmovalce v Gasilskem 
centru Grosuplje priredila slovesen 
sprejem, ta je bil tokrat še posebej na-
menjen starejšim gasilcem PGD Ponova 
vas. »Želimo, da vsem nam to tekmovanje 
ostane v lepem spominu, ker zmagati kot 
prvi, drugi ali tretji na državnem prvenstvu 
ni enostavno. Res je, da je potrebno tudi 
malo sreče, a v prvi vrsti je potrebno veli-
ko vaj, odrekanj in veliko prostega časa,« 
je dejal namestnik predsednika Gasilske 
zveze Grosuplje Iztok Vrhovec in prav 
vsem tekmovalkam in tekmovalcem is-

kreno čestital. »Ni enostavno priti na nivo 
državnega tekmovalca,« je dejal. Tekmo-
valkam in tekmovalcem so ob tej prilo-
žnosti iskreno čestitali in jih nagovorili 
tudi predsednik veteranske komisije pri 
Gasilski zvezi Grosuplje Jože Mehle, na-
mestnik poveljnika Gasilske zveze Gro-
suplje Martin Jaklič in predsednik Regije 
Ljubljana 2 Uroš Gačnik.

Čestitkam pa sta se pridružila tudi žu-
pan dr. Peter Verlič in direktor občinske 
uprave mag. Dušan Hočevar. »Najprej če-
stitam vsem gasilkam in gasilcem iz naše 
Gasilske zveze Grosuplje, da so se udeležili 
tekmovanja, da so sodelovali, posebej pa 
čestitam našim starejšim gasilcem PGD 
Ponova vas za osvojeno 3. mesto na dr-
žavnem nivoju. Vedno nas razveselijo in 
nikoli ne pridejo brez pokala domov,« je 
dejal župan.

Ob tej priložnosti se je župan zahva-
lil tudi vsem društvom, ki so sodelovali 
v nedavni hudi intervenciji v Veliki Stari 
vasi. »Ponovno se je izkazalo, da ko po-
trebujemo pomoč, so gasilci vedno prvi in 
vedno poskrbijo za našo varnost,« je dejal. 

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

V soboto, 6. oktobra 2018, je pri Gasil-
skem centru Grosuplje potekalo občin-
sko gasilsko tekmovanje Gasilske zveze 
Grosuplje in Gasilske zveze Dobrepolje. 
Tekmovanje je potekalo ves dan. Že v 
dopoldanskem času so tekmovale ekipe 
pionirjev, mladink in mladincev ter vete-
rank in veteranov, v popoldanskem času 
pa so se na tekmovanju med seboj po-
merili članice A, člani A, članice B in člani 

B. Tekmovalo je 55 ekip iz Gasilske zveze 
Grosuplje in 20 ekip iz Gasilske zveze Do-
brepolje.

Že v dopoldanskem času je tekmo-
valke in tekmovalce pozdravil župan dr. 
Peter Verlič in jim čestital za dosežene 
rezultate, prav tako se je gasilkam in ga-
silcem pridružil v večernih urah, ko je po 
koncu tekmovanja sledila še razglasitev 
najboljših v članskih kategorijah. Razgla-

sitvi najboljših v članskih kategorijah so 
prisostvovali tudi predsednik Gasilske 
zveze Grosuplje Andrej Bahovec, po-
veljnik Gasilske zveze Grosuplje Janez 
Pezdirc, predsednik PGD Grosuplje Iztok 
Vrhovec, predsednik Gasilske zveze Do-
brepolje Jože Prijatelj in poveljnik Gasil-
ske zveze Dobrepolje Boštjan Hren.

Andrej Bahovec je tekmovalkam in 
tekmovalcem, gasilkam in gasilcem ob 
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tej priložnosti povedal, da je dan, ko poteka občinsko gasilsko 
tekmovanje, vsako leto eden najlepših dni v letu za Gasilsko 
zvezo Grosuplje. »Na ta dan preverimo našo usposobljenost in 
varnost naših občanov zaradi vas. In danes ste še posebej dokaza-
li, da se vaščani, krajani po naših vaseh in krajih zaradi vas lahko 
počutijo zelo varne,« je dejal in se zahvalil vsem, ki so kakorkoli 
prispevali k temu, da je tekmovanje uspešno potekalo.

Predsednik Gasilske zveze Dobrepolje Jože Prijatelj se je 
županu dr. Petru Verliču in vodstvu Gasilske zveze Grosuplje 
zahvalil za gostoljubje, da smo skupaj izvedli še eno uspešno 
tekmovanje ter tudi on je vsem tekmovalkam in tekmovalcem 
iskreno čestital.

Čestitkam vsem tekmovalkam in tekmovalcem se je pridru-
žil tudi predsednik PGD Grosuplje Iztok Vrhovec, gostitelj tek-
movanja. »Mi se bomo vedno potrudili kot gostitelji, da bomo iz-
peljali ne samo tekmovanje, še kaj drugega. Upam, da ste se med 
nami dobro počutili,« je dejal. Svoj govor pa je zaokrožil: »Hvala 
vam za udeležbo, za udejstvovanje in vsem iskrene čestitke za ka-
terokoli mesto, ki ste ga dosegli.«

Gasilkam in gasilcem je ob doseženih rezultatih čestital tudi 
župan dr. Peter Verlič. »Čestitam za priznanja, za udeležbo, tek-
movalnost, borbenost, vse to je tisto, kar se pozna takrat, ko zago-
ri,« so bile besede župana, ob tem pa je dodal, da če bi zagorelo 
v Grosupljem, bi zagotovo priskočili na pomoč tudi gasilci iz 
Dobrepolja in obratno. In to je bistveno.  

Sledila je razglasitev rezultatov tekmovanja, rezultati Gasil-
ske zveze Grosuplje, v kategorijah članic in članov, so bili na-
slednji:

 ČLANICE A ČLANI A ČLANICE B ČLANI B

1. mesto Čušperk Čušperk Račna 1 Ponova vas

2. mesto Račna Gatina Luče Čušperk

3.  mesto Gatina Zagradec pri 
Grosupljem

 Račna

Za pionirje, mladinke in mladince, veteranke in veterane pa 
so bili rezultati tekmovanja znani že v dopoldanskem času:

 PIONIRJI MLADINKE MLADINCI VETERANKE VETERANI

1. mesto Račna Račna Čušperk Ponova vas Ponova vas

2.  mesto Polica Ponova vas Šmarje - Sap Polica Grosuplje

3. mesto Gatina  Račna Velika Loka Polica

Za spust zastave ob koncu tekmovanja je poskrbela moška 
ekipa B iz Ponove vasi, ta je namreč na tekmovanju dosegla 
najboljši čas.

Jana Roštan
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Novice iz Društva upokojencev Šmarje - Sap

NAŠE POLETNO DRUŽENJE

IZLETI: Julija smo bili skupaj v Gleda-
lišču Studenec pri Domžalah. Ogledali 
smo si predstavo Lepo je biti muzikant. 
Avsenikova glasba v prijetni zgodbi. 
Drugi izlet pa je bil za vse udeležence res 
nepozabno doživetje. Z gondolo smo 
se peljali na Višarje. 1800 metrov visoka 
gora, čudovito vreme, cerkev z mašo v 
treh jezikih, klepet z upokojenim nad-
škofom Alojzijem Uranom. Potem pa še 
ogled Belopeških jezer in Planice.

PEVSKI ZBOR VEČERNA ZARJA: 25 
pevk in Tone s harmoniko. Vsakih 14 
dni se sestajajo, vmes pa še nastopajo. 
V zadnjem obdobju so bili z enournim 
programom v domovih starejših Loški 
potok in Trebnje. To je tudi priložnost za 
obisk naših krajanov, ki so v teh domo-
vih. Nastopa in novic iz domačih krajev 
so zelo veseli.

LETOVANJE V IZOLI: V začetku sep-
tembra je bilo na skupnem letovanju 23 
naših članov. Prav je, da to organiziramo, 
saj večina sama ne bi šla nič več na mor-
je. 

REKREATIVNI ŠPORT: Planinci so se 
povzpeli na 4 visoke vrhove, zanimiv je 
bil še pohod od Šmarja preko Molnika do 
Orel. Tudi šahisti in pikadisti si niso vzeli 
nič počitnic. Večurno igranje vsak teden! 
Ženska ekipa za pikado se je udeležila 
državnega prvenstva. Posebno dožive-
tje, uspeh srednji, majice pa zelo lepe. 
Od sredine septembra pa spet redno v 

telovadnici. Ženska splošna rekreacija in 
namizni tenis.

  
DRUGO: Šest se nas je udeležilo de-

lavnice ob evropskem dnevu mobilno-
sti. Obiskali smo vse »poletne« jubilante. 
Člani pa so bili deležni tudi raznih drugih 
pozornosti. 

ŠE POSEBNO POVABILO: Vsi upo-
kojenci, člani in nečlani društva, ste v 
soboto, 24. novembra 2018, prisrčno 
vabljeni na srečanje upokojencev občin 
Dobrepolje, Ivančna Gorica in Grosuplje, 
ki bo v Osnovni šoli Stična, s pričetkom 
ob 10. uri. Prijavite se.

Anka Fabjan,
predsednica Društva upokojencev  

Šmarje - Sap

Obisk pri 95-letni Mariji Strežek

Območna zveza društev upokojencev občin Grosuplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica

vabi svoje člane in vse druge upokojence na veliko

LETNO SREČANJE UPOKOJENCEV,

ki bo v soboto, 24. novembra, ob 10. uri, v telovadnici Osnovne šole Stična.

V kulturnem programu bodo nastopali domači izvajalci, tudi združeni upokojenski zbori in mladi glasbeniki.
Pozdravili nas bodo župani treh občin in drugi gostje.

Sledilo bo še družabno srečanje.

Vabita društvi upokojencev Grosuplje in Šmarje - Sap.
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Veterani so se pomerili v streljanju

Triatlonec, ki je dosegel svoje sanje

Streljanje je eden tistih športov, ki je 
primeren za vse generacije in oba spo-
la. Zato ima vidno mesto v športno-re-
kreativnih programih aktivnosti članov 
Območnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Grosuplje. Letos, 16. sep-
tembra, je omenjeno združenje že pe-
tič zapored organiziralo meddruštveno 
tekmovanje v streljanju z malokalibrsko 
puško za pokal OZVVS Grosuplje. Tek-
movanje je bilo hkrati namenjeno tudi 
počastitvi praznika občine Ivančna Go-
rica, ki je bila tudi pokroviteljica tekmo-
vanja.

Prizorišče je bilo tudi tokrat strelišče 
strelskega društva Sonja Vesel v Ivančni 
Gorici.  Tekmovanje je potekalo v ekipni 
in posamični konkurenci. Lepo sončno 
nedeljsko dopoldne brez motečega ve-
tra  je bilo kot nalašč za dosego dobrih 
rezultatov ter hkrati tudi za sproščeno 
druženje strelcev.  Ti pa so te skoraj ide-
alne pogoje dodobra izkoristili. Tako na 
»strelski liniji« kot izven nje. Tako so se ob 
okusni malici ter prijateljskem druženju 
pomerili tudi v streljanju na skrito tarčo, 
pri katerem pa strelsko znanje ni po-
membno. Rezultati so namreč odvisni le 
od sreče. Čakanje na konec tekmovanja 
in na rezultate je tako hitreje minilo. In že 

je napočil trenutek, ko je vodja tekmova-
nja Aleš Štefančič slavnostno razglasil 
rezultate.

Prvo mesto in pokal v ekipni konku-
renci je osvojila ekipa OZVVS Grosuplje v 
sestavi: Jože Gorjanc, Edo Goršič in Aleš 
Štefančič, druga je bila ekipa OZSČ Liti-
ja –Šmartno, tretje mesto pa je osvojila 
ekipa SDV Kamnik. Posamično pa so se 
najbolje odrezali: Anton Fortuna, SD JK 
Šentvid, ki je zasedel 1. mesto. Drugi je 

bil Edo Goršič iz OZVVS Grosuplje, 3. pa 
Marjan Jančar iz OZSČ Litija –Šmartno.

Prvi trije so seveda prejeli ustrezne 
medalje. Tisti štirje srečneži, ki so zadeli 
tarčo, ki je sploh niso videli, med njimi 
je bil tudi pisec teh vrstic, pa so prejeli 
praktične nagrade sponzorjev tekmova-
nja. Tekmovalci so zadovoljni zapustili 
Ivančno Gorico s prepričanjem, da se pri-
hodnje leto spet srečamo.

Franci Zorko

Občina Grosuplje ponuja mnogo 
športnih udejstvovanj, zato ni nič nena-
vadnega, da velja za eno izmed najbolj 
športnih občin v Sloveniji. Prav tako pa 
se lahko pohvali z nekaterimi vrhunskimi 
športniki, ki dosegajo izjemne rezultate 
doma in v tujini. Eden izmed njih je tudi 
30-letni Klemen Kocjan. Grosupeljčan se 
s športom ukvarja že od mladosti. Svojo 
športno pot je začel kot uspešen roko-
metaš, sedaj pa se že tri leta posveča 
triatlonu. 

Kaj pravzaprav je triatlon? Triatlon je 
kombinacija treh športnih panog – pla-
vanja, kolesarjenja in teka. Spada pod 
vzdržljivostne športe, kjer človek preiz-
kuša meje svojih zmogljivosti. Obstaja 
več vrst triatlona, oziroma bolje rečeno, 
triatlonske preizkušnje so lahko različnih 
dolžin. Pomembno je le, da si panoge 
med seboj sledijo po točno določenem 
vrstnem redu. Vsak triatlon se začne s 

plavanjem, sledi kolesarjenje, na koncu 
pa še tek. To pomeni, da je potrebno biti 
optimalen v vseh treh športih, kar zahte-
va ogromno število treningov in pred-
vsem ogromno močne volje. 

Klemen se je pred dvema letoma prvič 
pomeril na eni izmed številnih triatlon-
skih preizkušenj, kjer je že takoj poka-
zal, da bo s trdim delom lahko še veliko 
dosegel. In res je bilo tako. Na nadaljnjih 
preizkušnjah je vedno dosegel izjemne 
rezultate, tudi na tekmovanjih v tujini. 
Vrhunec pa je doživel avgusta letos. Na 
Danskem se je udeležil KMD Ironman 
140.6 Copenhagen, kjer so tekmovalci 
preplavali 3800 m, prekolesarili 180 km 
in na koncu pretekli še 42 km dolg mara-
ton. Tekmovalo je več kot 2300 profesio-
nalnih in amaterskih triatloncev iz celega 
sveta. Cilj je bil jasen, uživati na tekmi in 
doseči čim boljši rezultat. Za Klemena, ki 
je amaterski športnik, je bila to prva tako 
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dolga in konkurenčno zahtevna preizku-
šnja, saj se takšne dolžine (140.6 pomeni 
seštevek vseh treh dolžin v miljah) ni še 
nikoli prej lotil.

Priprave na tekmo so bile podobne 
kot na druge tekme. Zadnji dnevi pred 
preizkušnjo predstavljajo predvsem laž-
je treninge, pomembno pa je tudi, da je 
urejena prehrana. Klemen se je na dan 
tekme dobro počutil, kar se je pokazalo 
že na plavanju. Iz vode je prišel v pičli eni 
uri, s čimer je dosegel svoj najboljši čas. 

Sledile so dobre štiri ure in pol na kolesu, 
kjer je ponovno dokazal, da je to njego-
va najmočnejša panoga, saj je po kole-
sarjenju pridobil veliko mest. Maraton je 
odtekel v treh urah in sedemnajstih mi-
nutah, s tem pridobil še nekaj mest, ter 
na cilj prišel po dobrih devetih urah. To 
je bilo dovolj za 5. mesto v kategoriji in 
skupno 45. mesto. S tem rezultatom pa 
je dosegel cilj vsakega triatlonca - uvrstil 
se je na Ironman World Championship, 
ki vsako leto poteka na Havajih. Letos bo 

prvenstvo potekalo 13. 10., zbralo pa se 
bo le dobrih 2000 najboljših profesional-
nih in amaterskih triatloncev na svetu. 

Klemenov dosežek je izjemen in za 
večino triatloncev le nedosegljive sanje, 
če pa poudarimo še dejstvo, da se mu je 
uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo na 
njegovi prvi tako zahtevni preizkušnji, 
pa je dosežek še toliko bolj spoštovanja 
vreden. 

Neža Brezovar

Silveco team prvaki grosupeljske nogometne lige

28. septembra se je na Gatini zaključilo 
rekreativno prvenstvo občine Grosuplje v 
malem nogometu. V 12 krogih tekmovanja 
se je medsebojno pomerilo 7 ekip. Po spo-
mladanskem delu je bila v vodstvu ekipa 
ŠD Račna, tik za njimi pa Silveco team. V 
zadnjem krogu jesenskega dela tekmova-
nja sta se na Gatini pomerili obe ekipi in po 
remiju je naslov prvaka v skupnem seštevku 
uspelo osvojiti Silveco teamu. Ekipa si je pri-
igrala 6 zmag, 1 remi in 1 poraz ter osvojila 
19 točk. Na drugo mesto se je s 17 točkami 
uvrstila ekipa ŠD Račna, tretja pa je bila eki-
pa Mlačevo – Elsab. Na četrtem in petem 
mestu sta končali ekipi Spodnje Brezovo in 
ŠD Prikaz – Risi, ostali dve ekipi pa sta bili za-
radi nesodelovanja iz tekmovanja izločeni. 

Za najboljšega strelca lige je bil razglašen 
član ekipe Silveco team Andrej Ružič, ki je v 
neverjetni strelski kondiciji mrežo zatresel 
kar 19-krat. 

Sara Primec

Grosupeljsko športno društvo BUM se je udeležilo mednarodne 
All You Can Ride OPEN windsurf regatta Piranja 2018

V vikendu med 7. in 9. septembrom so se člani 
Grosupeljskega športnega društva BUM  udeleži-
li mednarodne All You Can Ride OPEN windsurf 
regatta Piranja 2018. Tekmovanje je že 11-ič za-
pored potekalo v Piranskem zalivu pod okriljem 
JK Pirat iz Portoroža. Tekmovanja se je udeležilo 
37 udeležencev iz 7 držav. Člani društva BUM so 
v svoji kategoriji zasedli vsa tri najvišja mesta. Bra-
ta Žnidaršič sta zasedla prvo (Tadej) in tretje (Ma-
tevž) mesto, Zlatan Delič pa je bil drugi. Odličen 
rezultat je s četrtim mestom potrdil Dejan Tomšič.

Športno društvo BUM Grosuplje
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September v znamenju dveh državnih prvenstev

Člani Strelskega društva Grosuplje v 
poletnih mesecih niso imeli kaj prida po-
čitka. Intenzivno so se namreč pripravlja-
li na dve različni državni prvenstvi, ki sta 
potekali v mesecu septembru.

2. septembra so se Žiga Habjan, An-
ton Lesar in Franci Ivanc udeležili 27. 
državnega prvenstva s pištolo na 25 m. 
Nastopili so v dveh disciplinah, in sicer s 
standardno pištolo in pištolo s središč-
nim vžigom. V obeh disciplinah so osvo-
jili ekipno tretje mesto in bili nagrajeni z 
bronastim pokalom. Žiga Habjan pa je v 
konkurenci 32 tekmovalcev v disciplini s 
standardno pištolo zasedel odlično dru-
go mesto. Največji uspeh so v SC Gaj Pra-
gersko poželi strelci iz SD Dušan Poženel 
Rečica, ki so nastopili s kar 20 tekmovalci.

Teden kasneje se je 16 naših članov s 
skupno 22. nastopi udeležilo 27. držav-
nega prvenstva s puško in pištolo na 50 
m. 12 članov je nastopilo v disciplini ma-
lokalibrska puška 50 m leže, 6 članov MK 
puška 50 m trojni položaj in 4 člani MK 
pištola 50 m.  Tekmovanja so se odvijala 
v dveh zaporednih dnevih v SC Gaj Pra-
gersko.

V disciplini 50 m leže je pionir Matej 
Urbas zaključil svoj nastop z osebnim 
rekordom in se uvrstil, v eni od najšte-
vilčnejših skupin, na sedmo mesto. Roku 
Ivancu se je s pištolo na 50 m uspelo uvr-

stiti v finale, svoj nastop pa je zaključil z 
uvrstitvijo na osmo mesto. Ekipno so se 
člani s pištolo uvrstili na 4. mesto.  Ama-
dej Slak je nastopil v kategoriji kadetov 
discipline 50 m leže in osvojil četrto 
mesto.  Mladinka Rebeka Slak je v isti di-
sciplini osvojila 2. mesto, članica Renata 
Oražem  pa 3. mesto. Pionirke  Laura Er-
javec, Maruša Vidic in Sara Slak so v disci-
plini 50 m leže osvojile odlično 2. ekipno 
mesto, Laura in Maruša pa sta v svoji prvi 
sezoni z MK orožjem pokazali izjemen 
talent.  Nastopila je tudi ekipa kadetinj v 
sestavi: Zala Katarinčič, Najla Durdžić in 
Olja Kolenc, vendar brez ekipne konku-
rence.

V kraljevski strelski disciplini na 50 m 
v trojnem položaju je Klavdija Jerovšek 
v članski konkurenci osvojila naslov pr-
vakinje. Sara Slak je v kategoriji pionirk 
osvojila 2. mesto, Zala Katarinčič pa 3. 
mesto. Ekipno so članice Klavdija Jerov-
šek, Renata Oražem in Rebeka Slak osvo-
jile prvo mesto, ekipa pionirk pa je ostala 
brez konkurence v tej disciplini. Največji 
uspeh so na državnem prvenstvu na 50 
m dosegli tekmovalci iz naše regije, člani 
SD Olimpija.

Čestitke in uspešno v prihajajoči strel-
ski sezoni.

Mateja Kernjak Slak;  
foto: arhiv SD Grosuplje

Vabljeni, da se pridružite Old bojkarjem

V okviru Športnega društva Grosuplje 
deluje moška rekreativna skupina OLD 
ODBOJKARJI, ki se  redno srečuje vsak 
ponedeljek od 18.00 do 20.00 ure v telo-
vadnici OŠ Louisa Adamiča. Skupina tre-
nutno šteje 10 članov, starih med 60 in 
80 let, nekateri izmed njih vadijo že več 
kot 20 let.  Od sezone  2017/18 jih vodi 
Miran Rutar (+ 386 41 629 352).  

Vadba je sestavljena iz treh delov. Prvi 
vključuje vaje raztezanja, razgibavanja, 
dihanja in ravnotežja, v drugem delu 
vadeči pridobivajo na spretnosti z žogo 
– posamezno, v dvojicah in v skupinah, 
v tretjem delu vadbe pa v dveh skupinah 
igrajo odbojko. 

V sezoni 2018/19 želijo povečati šte-
vilo vadečih in tako promovirati zdrav 
življenjski slog ter starejšim omogočiti 
kvalitetnejše tretje življenjsko obdobje, 

zato vas vabijo, da se jim pridružite. Bo-
dite prepričani, ne bo vam žal!

Za dodatne informacije se obrnite na 
pisarno društva: + 386 31 740 220 (po-

poldne po 15. uri)  ali na cevc@sportno-
-drustvo-grosuplje.si

V imenu skupine Rado Raguž
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Spomini 
in zahvale

Spomin je kot pesem,  
ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet,  
ki nenehno poganja,
spomin je svetloba,  
ki dušo obliva,
spomin je ljubezen,  
ki v srcih prebiva!

ZAHVALA

ob boleči izgubi naše drage mame, babice, 
prababice in tašče

FRANČIŠKE BRLAN
(8. 2. 1933–29. 9. 2018) iz Gatine pri Grosupljem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom ter znancem za izrečene besede sožalja, tolažbe, 
podarjeno cvetje, sveče, darove za cerkev in svete maše.
Posebno se zahvaljujemo vaščanu g. Tonetu Lampretu za 
prelepe poslovilne besede in vaščanom za pomoč pri pripravi 
pogreba in lepo opravljen pogrebni obred. 
Hvala g. župniku Janezu Šketu za poslovilni obred in sveto 
mašo. Hvala g. Tonetu Adamiču, pevcem za lepo odpete pesmi 
slovesa in trobentaču. Iskrena hvala osebju DSO Grosuplje.
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo spremljali na zadnji 
poti.

Žalujoči vsi njeni

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca
z najlepšimi spomini
bo vas naš korak spremljal v tišini.

ZAHVALA

V 77. letu se je od nas 
poslovil

RAFAEL OMAHEN
iz Grosupljega
(1941-2018).

Vsako življenje ima svoj začetek in svoj konec, svoje veselje in 
žalost, svojo pot in svoje vrednote.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga imeli radi, mu kakorkoli 
pomagali ter v njegov dom prinašali dobro voljo.
Hvala župniku Janezu Šketu za lepo pogrebno slovesnost, 
vsem sorodnikom in znancem, ki so se od našega očeta 
poslovili v vežici in pokopališču.
Zahvala g. Adamiču iz Komunalnega podjetja Grosuplje za 
organizacijo in izvedbo pogreba. 
Šele v težkih trenutkih se zaveš, kako pomembno je, da imaš 
ob sebi ljudi, ki ti stojijo ob strani, razumejo tvojo bolečino in 
ti dovolijo žalovati.
Nasmeh na vašem obrazu bo vedno risal slike naših spominov.

Vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče, 
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA
ob boleči izgubi ljube mami,  

mame in prababice 

HELENE STARIČ
(26. 4. 1932 - 9. 9. 2018)  

iz Male vasi 23 pri Grosupljem.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom in znancem, ki ste našo mamo pospremili na 
zadnjo pot, in za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in darovane maše.

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pogrebnem obredu.

Žalujoči: hčerka Danica in Ivi z družinama

Mojca, ti si naš angelček, 
ki z nebesnih vrat boš naša srca 
z ljubeznijo še naprej polnila ...

                                                                                                         
ZAHVALA
ob boleči izgubi naše drage 
hčerke, sestre in tete 

MOJCE JANEŽIČ
s Perovega 

(13. 4. 1977–26. 9. 2018).

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, 
prijateljem, sodelavcem, zdravstvenim delavcem in znancem, 
ki ste nam stali ob strani v težkih trenutkih ob slovesu naše 
ljubljene Mojce. 

Hvala vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete 
maše in darove ter tudi vsem, ki ste sodelovali pri občutenem 
pogrebnem obredu.

Iskrena hvala tudi vsem, ki ste jo z dobroto in razumevanjem 
spremljali v času njenega življenja.

Žalujoči: mami Ani ter hčerki Irena in Vesna z družinama



Svetli, vedri,
išče, zapisuje,
kuje in snuje:

Leopold Sever

Kako je Vincencij modo napovedoval

Vinko je že od mladega bil posebnež. Ker mu domače gmotne razme-re niso dopuščale kaj dosti v tej smeri, si je pomagal drugače. Spodaj scefrane dolge hlače, na primer, je preprosto odrezal pod koleni in jih nosil, čeprav so se ljudje nasmihali, ker je bilo oblačilo za tiste čase jako nenavadno. Več let preden so k nam prišle mini kopalke, je sešil dva robca in se kopal v bajerju med vrstniki , ki so imeli na sebi čisto navadne gate. Da bi bil videti bolj moški, si je iz polhove kožice naredil brke. To, da so bili brki sivi, lasje pa kostanjeve barve, ga ni prav nič motilo. Nekega poletja pa se je »moderniziral« še posebej izvirno, da je kar žarel od zadovoljstva. Na paši se mu je približal bikec Šeki, ki je imel jako rad slane stvari. Najprej si je Ceneta zvedavo ogledal, nato pa stegnil jezik in mu temeljito oblizal lasišče. S jezikom je šel z vseh strani od spodaj navzgor in na vrhu glave je nastal lasni stožec, da je bil fant podoben japonskemu samuraju. Zaradi lepljive sline je nena-vadna pričeska vzdržala več dni. Potem pa je rogati frizer spet dobil priliko izkazati se v svojem »fohu«; kajpak ne zastonj. Cene si je pred posegom vsakič posolil glavo, da je Šeki rajši friziral. Nekateri menijo, da od tod pride reklo: »Pojdi se solit.« To kajpak ne drži - rek ime drug izvor.
Škoda da Ceneta ni več – s presenetljivo natančnostjo je več desetletij vnaprej napovedoval prihajajočo modo, pa recite, če ni res.

Leopold Sever

Hudomušnice

Tončkov oče je bil visokorasel, na kar je bil sinek jako 

ponosen in je stalno delal primerjave: »velik kot naš 

ata«.  Ko je šel nekoč z mamo v sosednjo vas, se je pred 

sosedo brž pohvalil, da je tam videl osla, ki je bil večji 

kot njegov ata. Toda soseda mu ni verjela: »Tonček, 

bodi no pameten, ni tako velikega osla, kot je tvoj ata.«

Polde pride na policijsko javit, da so ga temeljito 

okradli. 
»Kdaj?« rutinsko vpraša mož postave« »Kako naj vem, 

ko so mi ukradli tudi uro in koledar,« zajavka Polde.

Upokojena neandertalca opazujeta otroke, ki se 

vračajo iz šole, obremenjeni s kamnitimi zvezki in 

knjigami, pa reče eden: »Guuudimana, ni čudno, 

če smo upognjeni, ko nas že v mladosti tako 

obremenjujejo.«

Tega ne razumem,« očita žena možu, »pred poroko si 

hotel biti stalno ob meni in mi zatrjeval, da sem sonce 

tvojega življenja, sedaj te pa skoraj ne vidim, ker stalno 

posedaš v gostilni.«

»Draga moja, to je povsem naravno – na soncu 

postaneš vendar žejen.«

Rešitve: 1. c, 2. a, 3. a, 4. 28, 5. c (Skrivajo se nekje v okolici). 

Kdor ga reši, je naše sorte

Kviz, ki skuša biti hudomušen

1. Vzklik »mat' kurja« se nanaša:
     a) na mater, ki kuri peč
    b) na zglavno blazino s perjem 
    c) na kokljo 

2. Naravoverci so bili prepričani, da nosijo duše pokojnih 

na oni svet:
    a) ptice
    b) netopirji
    c) topli vetrovi

3. Kdo vodi našo spolno opredelitev?
    a) hormoni
    b) encimi
    c) vitamini

 4. Koliko nog ima sedem suhih južin? …….

5. Označi literarno ime upodobljenca!

    a) Poldrugi Martin 
    b) Krjavelj
    c) Švejk

Poročajo, da bo nova vlada zastavila stvari povsem 

drugače od prejšnje. Bodi pameten – popolna 

preobrazba je možna samo pri žuželkah.
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Andreja Hribar Hostnik, dr. dent. med.
Zobozdravstvena ordinacija

Pod hribom cesta II 24a, 1290 Grosuplje

telefon: 041 780 741
• splošno zobozdravstvo
• fiksna in snemna protetika
• endodontska zdravljenja
• laser terapija, laserski žarek

namesto svedra in skalpela
• zdravljenje paradontopatij
• beljenje zob

Zobna ambulanta

PREnaDEnt
• estetsko zobozdravstvo,
• protetika,
• implantologija,
• otroško zobozdravstvo,
• brezbolecinsko lasersko  

zobozdravstvo,
• zdravljenje parodontalne 

bolezni

Draga 1, 1292 Ig • GSm: 040 934 000 • www.zobozdravstvo-prenadent.si

PROFESIONALNO ORODJE NA ENEM MESTU

• orodje
• pribor
• vrtno orodje
• gospodinjski program
• uradni servis DeWalt | Makita | Black+Decker | Stanley
 

Cesta dr. Jožeta Pučnika 10, 1290 Grosuplje • www.g-mm.si • T: 01 78 66 573 • E: trgovina@g-mm.si

NOVO V TRGOVINI
ORODJE BLAGOVNE ZNAMKE
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DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

Ponedeljek, 29. 10. in 
torek, 30. 10.  
od 10. do 12. ure 

Počitniške delavnice za osnovnošolce 
Pravljična soba Mestne 
knjižnice Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Sobota, 3. 11. ob 14.45. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE II - PIRAN II 
(3. liga zahod - 4. krog) 

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje

Odbojkarsko društvo  
Flip-Flop 

Sobota, 3. 11. ob 17.15. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - NOVA KBM BRANIK II 
(1.B liga - 4. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje

Odbojkarsko društvo  
Flip-Flop 

Sobota, 3. 11. ob 20. uri KOŠARKA - moški: GROSUPLJE - PORTOROŽ 
(2. liga - 5. krog) 

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje

Moški košarkarski klub 
Grosuplje 

Četrtek, 8. 11. ob 10. uri Strokovni seminar  "ZAPOSLOVANJE, 
SAMOZAPOSLOVANJE IN DELO TUJCEV"

Dom obrtnikov Grosuplje OOZ Grosuplje 

Četrtek, 8. 11. ob 19. uri UČNA URA, zadnja ponovitev mladinske igre in 
podelitev Linhartovih značk 

Kulturni dom Grosuplje 
KD Teater Grosuplje in ZKD 
Grosuplje 

Sobota, 10. 11.  
ob 17.30. uri 

KOŠARKA - ženske: GROSUPLJE - ILIRIJA  
(1. liga - 7. krog) 

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje

Ženski košarkarski klub 
Grosuplje 

Sobota, 10. 11. ob 20. uri KOŠARKA - moški: GROSUPLJE - MESARIJA PRUNK 
SEŽANA (2. liga - 6. krog) 

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje

Moški košarkarski klub 
Grosuplje 

Nedelja, 11. 11. ob 17. uri LE PRIDI FANTIČ MOJ, POD OKENCE NOCOJ, pravljica 
z Mladinsko folklorno skupino Račna in gosti

Kulturni dom Račna 
KD Franceta Prešerna 
Račna 

Nedelja, 11. 11. ob 11. uri
Svečanost ob otvoritvi prenovljenega spominskega 
znamenja padlim vojakov v I. sv. vojni in 100-letnici 
konca 1 . svetovne vojne

Šmarje-Sap, pred farno 
cerkvijo

Krajevna skupnost Šmarje 
- Sap in Turistično društvo 
Šmarje-Sap

Torek, 13. 11. ob 18. uri Odprtje razstave Adele Petan 
Galerija Mestne knjižnice 
Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 14. 11. ob 17.30. uri Nakup psa - uganke in pasti -  
kinološko predavanje Mojce Sajovic

Koščakova soba Mestne 
knjižnice Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 15. 11. ob 18. uri Ko izgubiš - predstavitev knjige Anje Klančar 
Koščakova soba Mestne 
knjižnice Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 16. 11. ob 20.30. uri ROKOMET: GROSUPLJE - MOŠKANJCI - GORIŠNICA  
( 2. liga - 5. krog) 

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje

Rokometni klub Grosuplje 

Petek, 16. 11. ob 19.30. uri SLIKAR NA VASI, komedija Kultruni dom Grosuplje
Zveza kulturnih društev 
Grosuplje

Sobota, 17. 11.  
ob 13.30. uri 

NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - BLED HIRTER  
(3. liga - center - 14. krog) 

Nogometni stadion Brinje 
Grosuplje 

NK Brinje Grosuplje 

Sobota, 17. 11. ob 17. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE II - LUKA KOPER MLADE  
( 3. liga zahod - 6. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje

Odbojkarsko društvo  
Flip-Flop 

Sobota, 17. 11.  
ob 19.30. uri 

ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - KRIM PRINAR DOORS  
(1. B liga - 6. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje

Odbojkarsko društvo  
Flip-Flop 

Sobota, 17. 11.  
ob 19.30. uri ČAKALNICA, komedija Kulturni dom Grosuplje

SiTi Teater BTC, Kreker in 
ZKD Grosuplje 

Vsak torek  ob 17.30. uri Ure pravljic za otroke (4 - 9 let)
Pravljična soba Mestne 
knjižnice Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Vsak petek  
od 10. do 12. ure 

Biba se s knjigo ziba: srečanje za nosečnice in 
mamice z dojenčki

Pravljična soba Mestne 
knjižnice Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Vsak petek ob 15. uri Učenje hrvaškega jezika 
Računalniška soba Mestne 
knjižnice Grosuplje 

Mestna knjižnica 
Grosuplje v sodelovanju s 
hrvaškim ministrstvom za 
izobraževanje

Vsako soboto  
od 10. do 12. ure Razgibajmo možgane s šahom 

Čitalnica Mestne knjižnice 
Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje 


