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Renault ZDAJ

0%
 
obrestna mera**

Odlog plačevanja do 4 mesece***

 

 Do 
 popusta

  za vozila iz zaloge*

-

*Pri pooblaščenem prodajalcu Renault preverite vozila iz zaloge in z Renault financiranjem izkoristite do 6.000 € popusta. Popusti se razlikujejo glede na model. Posamezni koncesionar lahko odobri tudi doda
ten popust. **Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Stranka je do promocijske obrestne mere upravičena v primeru minimalne financirane vrednosti 3.900 € in trajanjem od 12 do 48 mesecev. Maksimalna 
financirana vrednost je omejena glede na model vozila. ***Odlog pričetka plačevanja mesečnih obrokov do 120 dni je omogočen v primeru nakupa avtomobila prek Renault financiranja z minimalnim 20% 
pologom in v primeru ustrezne bonitete stranke. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu 4,1–7,3 l/100 km. Emisije CO2 109–158 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  

Renault priporoča

   

   renault.si

AVTOVAL d.o.o., Pod jelšami 2, Grosuplje
T: 01 78 11 305, E: prodaja@avtoval.si

Velika Stara vas 2, pri Grosupljem

Naročila na:

041 218 388
rudmag.rome@gmail.com

GABER PETER KASTELIC s.p.

SERVISIRAMO VSO AVDIO - VIDEO
FOTO in RAČUNALNIŠKO TEHNIKO

PRODAJAMO VSO 
TEHNIKO ZNAMKE

Partizanska cesta 8
1290 Grosuplje

servis.gaber@gmail.com

059 190 524 POOBLAŠČENI
SERVIS ZA:
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DO ZDRAVNIKA, 
KO GA POTREBUJETE
Zdravstvena polica je 
najpopolnejše zavarovanje za 
zdravstvene storitve v mreži 
zasebnih izvajalcev, ki omogoča:
• hiter dostop do specialističnih 

storitev in operativnih posegov
• asistenco zavarovalnice
• obisk zdravnika na primarni 

ravni
• sklenitev tudi za otroke  

(paketa Junior in Junior Plus) 

• storitev, ki vam pripada 
ob sklenitvi zavarovanja

NOVO

080 20 60    vzajemna.si
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Vrtni center 
Eurogarden Dobrova
Podsmreka 7b, Dobrova

Eurogarden Krško
Cesta krških žrtev 147, Krško www.rotar.si

PREVERITE TUDI 
PONUDBO STROJEV, 
ORODJA IN DODATKOV 
SLOVENSKE 
BLAGOVNE ZNAMKE 
 

Izkoristite 10% popust na celoten 
nakup v spletni trgovini www.rotar.si
PROMO KODA: LEPVRT

Akcija traja do 15.7.2020. Popusti se ne seštevajo, akcije se med seboj izključujejo. 

Aktera d.o.o.

Ljubljana, 31.1.2004
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NAVODILA
Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word. Zaradi velikega števila 
prispevkov in zaradi želje uredništva, da čim večjemu številu ljudi omogoči povedati svoje mnenje, bomo 
objavljali prispevke, dolge do največ 30 tiskanih vrstic (cca. 2500 znakov). Vsa besedila morajo biti pod-
pisana s polnim imenom in priimkom. Digitalne fotografije naj ne bodo vstavljene med besedilo, ampak 
naj bodo posredovane samostojno. K fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) 
in obvezno avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pravico, da članke ustrezno skrajša in v primeru, 
če v skladu s programsko zasnovo časopisa ne sodijo v nobeno od rubrik, ne objavi. V uredništvu nismo 
zavezani, da se z vsemi prispevki tudi strinjamo.

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

Lep praznični pozdrav obema. Občina Grosuplje praznuje že pet-
indvajseto leto v sedanjih mejah, kot starejši veste, sta v prejšnjih 
mejah pod Grosuplje spadali tudi sedanji občini Ivančna Gorica 
in Dobrepolje. Z zakonom o lokalni samoupravi je bila občina v 
sedanjem obsegu ustanovljena 1. januarja 1995. Za svoj občinski 
praznik smo v Grosupljem sprejeli datum, ki je hkrati tudi dr-
žavni praznik, petindvajseti  junij, dan državnosti. Ob prazniku 
vsem občanom in hkrati državljanom Slovenije, pa tudi vsem pri-
jateljem naše države, želim vse dobro.

V tej številki bomo kar dobršen del prostora namenili pomembnejšim dogodkom in pridobi-
tvam v zadnjih petih letih. Z veseljem lahko ugotovimo, da je napredek viden na vseh področjih. 
Veliko je bilo storjenega na področju infrastrukture, gospodarstva, zraslo je kar nekaj trgovskih 
kapacitet, šole in športni objekti pa še bi se našlo. 

Letos zaradi znane situacije z neugodnim virusom vsa večja praznovanja žal odpadejo, bomo 
pa imeli več časa za odkrivanje lepot v naši občini, kot tudi po naši domovini. Verjetno mnogi 
še ne veste, kakšne bisere imamo že v naši bližnji okolici, po svoje je prelepa že vsaka naša vas 
in zaselek, kar smo verjetno opazili, ko smo bili nekaj časa ujeti v meje občine. Med večje bisere 
v občini vsekakor štejemo Županovo jamo in v neposredni bližini ohranjen protiturški Tabor 
Cerovo, le nekoliko nižje vas Cerovo z Vodomčevim gajem in sprehajalno učno potjo. Prekrasno 
v vseh letnih časih je tudi Radensko polje z osamelcem Kopanjem, kjer je nekaj časa preživel tudi 
France Prešern. V Škocjanu je bil pred več kot petsto leti krščen Primož Trubar. Najvišja točka 
občine Grosuplje, Kucelj, ki je hkrati tudi geodetska točka prvega razreda, se nahaja nad vasjo 
Blečji Vrh pri Polici. 

Lepe počitnice želim vsem šolarjem,  letne dopuste vsem zaposlenim, veliko lepih trenutkov vsem 
upokojencem ter vsem ostalim in lepo poletje brez nevšečnosti in virusov vsem skupaj. 

Vsak dan naj bo praznik, srečno in  pozitivno naprej! 

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 13. julija, na e – naslov:

grosupeljski.odmevi@gmail.com
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Vaš  Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje

Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci 
Grosupeljskih odmevov!

Občina Grosuplje praznuje petindvajset let  
svojega obstoja. 1. 1. 1995 je datum, ko se 
je po volji ljudstva »stara« občina razdelila 
na tri nove: Grosuplje, Ivančno Gorico in 
Dobrepolje. Občina Grosuplje si je za svoj 
občinski praznik izbrala 25. junij, dan, ko 
praznuje tudi naša domovina Slovenija 
svoj največji praznik, dan državnosti. V 
občinskem grbu je konjiček, ki nakazuje 
bogato preteklost naše občine iz halštatske zgodovine Magdalenske gore, saj je grb dobil obliko po najdenem 
kovinskem okrasku konjskih glav. V občinski zastavi prevladuje zelena, saj naša dolgoročna usmeritev razvoja 
ostaja nespremenjena: razvijati se želimo hitro in v galopu, toda nikoli na škodo naših lepih zelenih dolin in 
gričev. 

Spoštovani!

Ob rojstnem dnevu naše občine Grosuplje iskreno čestitam vsem Vam, dragi občanke in občani, ter vsem, 
ki v naši občini prebivate in delate, in Vam želim, da bi živeli v naši občini povezano, zdravo, prijetno in z 
optimizmom.  Na Občini se bomo potrudili, da bo naš razvoj tekel s polnimi jadri naprej ter da bo občina za 
vse nas prijeten kraj dela in bivanja. 

Hkrati Vam čestitam ob državnem prazniku dneva državnosti. Praznujmo ga ponosno, z izobešenimi  
zastavami v čast naši domovini Sloveniji in občini Grosuplje!

»Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet!«

Nagovor župana
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Za sebe bom preprosto rekel, da »Delamo naprej«!

Občina Grosuplje  praznuje pet-
indvajset let svojega obstoja. Če bi 
merili v letih zakonskega staža, bi lah-
ko dejali, da praznuje srebrni jubilej. 
Kako na srebrno leto občine Grosu-
plje in njen razvoj  gleda naš župan dr. 
Peter Verlič, smo prav za to priložnost 
izvedeli v pogovoru z njim.   

Kako obeležujete srebrno obletnico, 
25 let občine Grosuplje?

Letošnje leto je zaradi epidemije ko-
ronavirusa čisto drugačno, posebno. 
Načrtovali smo slavnostno  akademijo, 
želeli smo se zahvaliti vsem našim ob-
čankam in občanom ter vsem, ki v naši 
občini živijo in delajo. Pred petindvajse-
timi leti je občina Grosuplje štela nekaj 
več kot štirinajst tisoč prebivalcev, da-
nes nas je že več kot enaindvajset tisoč. 
Smo mlada občina, saj v tej strukturi 
prebivalstva izstopa populacija mladih 
in tistih, ki so si ravno ustvarili pogo-
je za delo in družino. Smo tudi starosti 
prijazna občina s skrbjo za položaj zlate 
generacije. Medgeneracijskemu sožitju 
pripisujemo velik pomen, saj je strpno 
sobivanje vseh generacij pogoj za lepo 
življenje v občini. 

Seveda je lepo življenje prebivalk in 
prebivalcev odvisno tudi od investicij v 
občinsko infrastrukturo. Kako ocenju-
jete razvoj občine z vidika vlaganj?     

Glede na razrez občinskega proraču-
na ostaja za investicije relativno malo 
denarja. Brez evropskih sredstev in dr-
žavnega proračuna zato kakšnega bi-
stvenega premika v občini ni možno 
storiti. To se je zelo lepo pokazalo v naši 
občini, kjer do leta 2010 nismo znali iz-
koristiti možnosti črpanja evropskih 
sredstev. S prihodom novega vodstva 
občine od leta 2010 dalje smo veliko 
bolje izkoristili priložnosti financiranja iz 
evropskega in državnega proračuna in 
razvoj je stekel hitreje.

Katere investicije bi izpostavili?
Največ evropskega denarja, skoraj 16 

milijonov evrov, smo dobili za izgradnjo 
sodobne centralne čistilne naprave in 
razširitev kanalizacijskega omrežja. Da-
nes sta naši dve največji naselji, Grosu-
plje in Šmarje – Sap praktično v celoti 
priklopljeni na kanalizacijsko omrežje. 
Povsod, kjer smo položili kanalizacijo, 

smo zraven uredili še javne poti, javno 
razsvetljavo in ostale komunalne vode. 
Veliko je bilo vlaganj v cestno infrastruk-
turo. Ko sem pred desetimi leti prišel na 
občino kot župan, sta bili zgrajeni dve 
krožišči, danes pa so vse nekdaj črne 
točke urejene s krožišči: krožišče Fortu-
na  pred priključkom Cikava na avtoce-
sto, krožišče Logo, krožišče na Adami-
čevi pred občino, krožišče Pod gozdom. 
Zgrajen je nov tretji priključek na avto-
cesto pri Razdrtem v Šmarju z dvema 
novima krožiščema. Ne smemo pozabiti 
na nov nadvoz v Sončne dvore, ki se iz-
teče v novo krožišče v Sončnih dvorih. 
Tu so še pločniki ob najbolj prometno 
obremenjenih cestah v občini, od Cika-
ve do Šmarja, od novega priključka na 
Razdrtem do Malega Vrha in od Škofljice 
do Tlak,  v Račni, Spodnjem Blatu in na 
Velikem Mlačevem proti Žalni. Precej je 
bilo urejenih tudi ostalih javnih poti po 
krajevnih skupnostih.

Kaj pa optika?   
Optično omrežje je v naši občini že 

kar lepo razvejano. Res je, da na investi-
cije v optično omrežje  nimamo direk-
tnega vpliva, saj so stvar ponudbe za-
sebnih podjetij, a ponudnike teh storitev 
vedno spodbujamo. Prepričan sem, da 
bomo kmalu dočakali leto, ko bodo vsa 
gospodinjstva v naši občini priključena 
na optično omrežje. 

V času koronavirusa se je pokazala 
prava vrednost dobrih povezav.  Delo 
od doma s pomočjo računalnika je bila 
zlasti za učence edini stik s šolo. Ali se 
šola seli domov? 

Brez investicij v osnovne šole ne bo 
šlo, kljub novim okoliščinam, v to sem 
prepričan. V preteklih letih smo precej 
vlagali v izboljšanje šolskih prostorov. V 
zadnjih desetih letih smo obnovili šolo 
na Kopanju, zgradili novo podružnično 
šolo na Polici, povečali osnovno šolo v 
Šmarju – Sapu, ki je zato lahko izpolnila 
pogoje in postala tretja popolna osnov-
na šola v občini, letos septembra pa bo 
predan svojemu namenu nov prizidek z 
osmimi učilnicami in novo športno dvo-
rano pri šoli Louisa Adamiča na Tovarni-
ški v Grosupljem. Povedati je še treba, da 
je bila enota osnovne šole na Adamičevi 
v Grosupljem adaptirana in energetsko 
sanirana, tako kot tudi stavbe javnega 
vrtca Kekec, šole v Šmarju in na Tovar-
niški.  Bomo pa spremljali demografski 
razvoj v naslednjih letih ter temu primer-
no racionalno investirali v nove šolske 
prostore.

Zdravstvo je pomembna vrednota. 
Loterijska srečka Eurojackpot je lepo 
pripomogla k novemu prizidku zdra-
vstvenega doma, kajne?   

Zgradili bi ga tudi brez »srečkota«. 
Ampak smo zelo veseli, da je denar iz 
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igre na srečo šel v pravi namen, da danes 
svojemu namenu lepo služi nov prizidek, 
z urejenimi parkirišči, celo s pokrito ga-
ražo, v bližini pa je nova zgradba lekar-
ne, stari objekt zdravstvenega doma pa 
je bil energetsko saniran. Na hribu smo 
dobili pravi mali zdravstveni center! Je 
pa sreča zadela nekoga še drugič v naši 
občini in iz tega denarja, skoraj osemsto 
tisoč evrov, smo lahko plačali prvi del 
obveznosti za izgradnjo novega prizid-
ka k osnovni šoli na Tovarniški.  Ker gre 
v tretjič rado, sem prepričan, da bomo 
srečo delili še enkrat. Držim pesti!

Koronavirus je pokazal tudi na po-
men zaščite in reševanja. Kako ocenju-
jete stanje na tem področju? 

Na gasilke in gasilce se lahko v naši 
občini vedno zanesemo. Ne bodo nas 
pustili na cedilu. Tudi sam bi se jim rad 
zahvalil za vse dobro, kar storijo za nas, 
da se počutimo in smo varni. Veseli me, 
da imamo v naši občini lepo urejene in 
obnovljene gasilske domove, da skupaj 
vlagamo v opremo, kmalu pa se bo začel 
graditi tudi regijski poligon za vadbo, ki 
bo stal za Gasilskim centrom Grosuplje. 
Ne da se poplačati teh ur, ki jih gasilci žr-
tvujejo v humanitarne namene ter v za-
ščito in reševanje. Po svojih zmožnostih 
bomo na občini skrbeli, da bo gasilstvo 
imelo zagotovljen razvoj, koronakriza pa 
prvič prinaša tudi nov evropski mehani-
zem pridobivanja sredstev. Mi bomo na 
ta črpanja sredstev pripravljeni, to pa 
vnaša tudi optimizem, da bo na voljo 
lahko več sredstev za zaščito in reševa-
nje in še boljši razvoj gasilstva v naši ob-
čini v prihodnje.

V sistem zaščite in reševanja se vkla-
plja tudi štab občinske civilne zaščite?  

Celo obratno, Občinski štab civilne za-
ščite v primeru, ko je aktiviran, prevzame 
vse naloge koordinacije in operativnega 
vodenja nalog zaščite in reševanja. Tako 
je bilo tudi v času koronavirusa. Rad bi 
se zahvalil novoimenovanemu občin-
skemu štabu, ki je bil imenovan tik pred 
razglasitvijo epidemije. Novi poveljnik 
štaba Tomaž Rigler je takoj prevzel težko 
nalogo in skupaj z menoj in direktorjem 
občinske uprave smo vsak dan dežurali 
na občini. Odnesli smo jo dobro, ves čas 
epidemije smo imeli samo tri okužene. 
Zahvala gre seveda prav vsem, ki so upo-
števali navodila, ne smem pa pozabiti 
vseh prostovoljcev, še posebej Rdečega 
križa in Karitasa. Res iskrena hvala vsem 
in vsakemu posebej!

Vsi si želimo in upamo, da ne bi iz-
bruhnil drugi val epidemije. O doseže-
nih uspehih občine v preteklem obdo-
bju sva že nekaj rekla, tudi ta številka 
Odmevov je tematsko posvečena dose-
danjemu pogledu na dosežene rezulta-
te zadnjih petih let, torej od takrat, ko 
smo praznovali dvajseto obletnico. Pa 
vendar nas zanima tudi vaš pogled v 
prihodnji razvoj občine. Pri kateri letni-
ci se boste ustavili?

Nekdo je rekel, da direktorji podjetij 
gledajo naprej za pet let, za čas svojega 
mandata, vizionarji pa za petdeset let. Za 
sebe bom preprosto rekel, da »Delamo 
naprej!« 

Torej vizija 3G občine Grosuplje kot 
gospodarne, gostoljubne in globalne 
občine še naprej ostaja v veljavi? 

Vizija 3G, kot strateški dokument ra-
zvoja občine, se v letošnjem letu izteka, 
je pa občinska uprava že pristopila k pri-
pravi dolgoročnega programa razvoja 
občine, ki bo do leta 2050 začrtal glav-
ne smeri razvoja z vidika prostorskega, 
demografskega, gospodarskega, komu-
nalnega in družbenega življenja. Vse pa 
bo temeljilo na vzdržnem razvoju. Naša 
barva je zelena, zato naslednjim gene-
racijam ne smemo poslabšati bivanjskih 
pogojev, ampak jih izboljševati. To bo 
temeljno vodilo nove strategije.

Nekaj večjih investicij pa je že začr-
tanih. Nam jih lahko zaupate?

Vlada je v seznam prioritetnih investi-
cij za izhod iz krize zaradi koronavirusa 
uvrstila dve za nas pomembni investici-
ji: zadrževalnik Veliki potok in ureditev 
Grosupeljščice ter nadgradnjo železni-
ške postaje Grosuplje. Za zadrževalnik 
Veliki potok je pogodba za izgradnjo že 
podpisana in zadrževalnik bo moral biti 
zgrajen v roku dvajsetih mesecev. Že-
lezniška postaja Grosuplje pa naj bi se 
začela prenavljati v naslednjem letu. Z 
Direkcijo za infrastrukturo smo dosegli 
dogovor, da se bo preozki nadvoz pri 
nekdanjem Motvozu začel graditi še le-
tos. Stari most bomo porušili in na njego-
vem mestu zgradili nov nadvoz ustrezne 
širine za srečevanje vseh vozil, s pločniki 
in kolesarskimi stezami.  V planu so še 
izgradnje manjkajočih pločnikov ob dr-
žavnih cestah med Razdrtim in Tlakami 
(mimo Malega Vrha), od Grosupljega 
proti Spodnjemu Blatu, pa na Čušperku 
in na Plešivici ter proti Spodnji Slivnici in 
Velikemu Mlačevemu, kjer bo na odcepu 
za Račno zgrajeno še krožišče. Predvide-

na je tudi ureditev Adamičeve  ceste v 
Grosupljem.

So v te investicije že vključeni ukrepi 
nove vlade?

Absolutno. Vlada pod vodstvom na-
šega rojaka Janeza Janše se je takoj, ko je 
kriza nastopila, spoprijela z reševanjem 
ljudi in reševanjem države, da ne bi za-
padli še v večjo ekonomsko in socialno 
krizo. Res smo bili počaščeni, da nas je 
že naslednji dan, ko je bila razglašena 
epidemija, obiskal v naši občini, kljub 
obilici dela. To je po dogem času vlada, 
ki je občinam priskrbela višjo povprečni-
no, kar pomeni za našo občino na letni 
ravni osemsto tisoč evrov več občinskih 
prihodkov. Tudi že zgoraj omenjene in-
vesticije se bodo v celoti financirale iz dr-
žavnega proračuna. Zadrževalnik v višini 
nekaj več kot pet milijonov evrov, žele-
zniška postaja skupaj z nadvozom pa kar 
v višini 22 milijonov evrov. Res znatna 
sredstva! 

Kaj pa komunalna infrastruktura?   
Javno komunalno podjetje Grosuplje 

je pridobilo okoljevarstveno soglasje za 
odlagališče Špaja dolina, tako da lahko 
nemoteno odlaga odpadke še naprej do 
pridobitve okoljevarstvenega dovolje-
nja za drugo fazo odlagališča, ki bo po-
trebam treh občin ustanoviteljic  zado-
stilo za najmanj naslednjih trideset let. 
V naši občini je zgledno urejeno ločeno 
odlaganje odpadkov z ločenimi zabojni-
ki po vseh gospodinjstvih, predelavo pa 
izvajamo v regijskem centru v Ljubljani.

Se bo kanalizacijsko omrežje širilo?
Odvisno od evropskih sredstev. Velike 

napore vlagamo v prepričevanje odloče-
valcev na državni ravni, da bi prednostno 
zagotovili kanalizacijsko omrežje v vseh 
naseljih, ki so v vplivnem območju kra-
jinskega parka Radensko polje, se pravi v 
krajevnih skupnostih Mlačevo in Račna. 
Projekti so izdelani, zbiramo že služnosti. 
Menim, da mora biti končni cilj, stood-
stotna priključitev gospodinjstev v obči-
ni na javno kanalizacijsko omrežje.    

Po občini poteka tudi plinifikacija. 
Kako potekajo priključitve?    

Ljubljanski Energetiki je bila zaupana 
koncesija. V njihovem načrtu je, da v pri-
hodnjih dveh letih povežejo dve največji 
naselji, Grosuplje in Šmarje – Sap s pli-
novodom, ki bo iz škofljiške smeri oskr-
boval našo občino z zemeljskim plinom. 
Prebral sem, da ima glede na proizve-
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deno toploto plin od vseh energentov 
daleč najnižji delež onesnaževanja zra-
ka. Če želimo imeti čist zrak in zmanjšati 
delež individualnih kurišč, je plin pravi 
odgovor. Že v tem času, ko je JKP Gro-
suplje zamenjalo drago kurilno olje s 
cenejšim plinom za daljinsko ogrevanje 
svojih uporabnikov, v svojih bilancah na 
področju daljinskega ogrevanja ne be-
leži več izgube. Na Energetiki obljublja-
jo, da bodo ponudili ugodne pakete za 
priključitev na plin, računamo pa tudi na 
državne subvencije. 

Borba za čistejši zrak je tudi borba 
za večjo uporabo javnega potniškega 
prometa. Garažna  hiša je pred odpr-
tjem, kajne?

Parkirna hiša po sistemu parkiraj in 
se pelji bo svojemu namenu predana v 
septembru, poskusno pa verjetno še ne-
koliko prej. Vsi, ki se bodo peljali naprej 
bodisi z avtobusom ali vlakom, bodo 
parkirali občutno ceneje od ostalih. To 
pa je tudi glavni namen.  Oktobra naj 
bi pričeli voziti vlaki iz Kočevja, tako da 
se bo povečalo tudi število vlakov proti 
Ljubljani. Seveda pa bo železniški pro-
met zaživel v celoti, ko bomo imeli nad-
grajeno železniško postajo Grosuplje, 
proga med Ljubljano in Grosupljem pa 
bo dvotirna in elektrificirana, kar je sedaj 
že zapisano kot ena izmed protikriznih 
investicij vlade, kar sem že omenil. Tudi 
linija 3G ostaja, le da bo podaljšana v 
Sončne dvore, ostajajo tudi avtobusne 
linije do ostalih naselij, ki pa jih bomo 
nadgradili s prevozi na klic, v kombina-
ciji s taksi prevozi, ki bodo tudi zaživeli v 
naši občini. 

Dotakniva se še turizma, kulture in 
športa. Kakšni so obeti za razvoj teh 
dejavnosti?   

Odlični! Za nov kulturni center z novo 
glasbeno šolo kandidiramo za sred-
stva v okviru kandidature Ljubljane kot 
evropske prestolnice kulture. Stal bo 
na območju pred novo parkirno hišo, 
pred kulturnim centrom pa bo nastal 
osrednji mestni trg, ki se bo nadaljeval 
v novo peš cono, Kolodvorsko ulico, in 
se pred knjižnico zaključil s trgom s fon-
tano. Ureja se tudi tržnica. Turizem je z 
ustanovitvijo zavoda postal profesional-
na institucija, ki bo razvijal programe za 
boljše izkoriščanje prostega časa v naši 
občini. Slogan »Ostanimo doma«, je sicer 
spomin na korono, a lahko služi za novo 
odkrivanje lepot naše občine.  Turizem 
upravlja s krajinskim parkom Radensko 

polje, ki je pridobil pomembna evrop-
ska sredstva iz dveh evropskih projek-
tov Vezi narave in Life Amphicon in bo 
lepote parka približal ljudem z novim 
naravovarstvenim centrom v objemu 
Šice, kot druge vstopne točke za izlete, 
z novimi potmi, informativnimi tablami, 
razglednim stolpom in še bi lahko našte-
val. Sprejeta sta dva prostorska načrta 
za športni park Brezje in Koščakov hrib, 
ki ponujata obilo možnosti za razvoj re-
kreacije, športa in aktivnega preživljanja 
prostega časa. V športnem parku Brezje 
je predviden prostor še za eno pokrito 
športno dvorano. 

Pa boste zmogli?
Samo življenje, ki ga živimo za druge, 

je vredno življenja, je nekoč dejal veliki 
Albert Einstein. Pater Rupnik pa je dejal, 

da en kamen v mozaiku ne pomeni nič, 
vsi skupaj pa ustvarijo čudovito podobo. 
Sam se imam za kamenček v mozaiku 
mojih enkratnih sodelavk in sodelavcev 
v občinski upravi. Ob tej priliki izrekam 
iskreno zahvalo direktorju občinske 
uprave mag. Dušanu Hočevarju, vsem 
vodjem uradov na občinski upravi in 
vsem zaposlenim. Brez njih ne gre. Du-
šan Hočevar pa je močno spodbudil tudi 
uresničitev še enega projekta, skupne 
občinske uprave petih občin 5G, v ka-
tero smo vpeti sedežna občina Grosu-
plje, poleg nje pa so v njej še občine Ig, 
Škofljica, Dobrepolje in Ivančna Gorica! 
Lepo delamo skupaj in lepo sodelujemo 
ter na najboljši možni način kažemo, da 
je v slogi moč!

Morda še kakšna misel za konec po-
govora?

Mozaik sodelovanja, povezovanja, 
sloge, prijateljstva je prava pot za do-
seganje dobrih ciljev. Vanj smo vpeti 
vsi, zato se na tem mestu zahvaljujem 
vsem občankam in občanom, vsem, ki v 
naši občini delajo in živijo. Hvala vsem, 
ki delate v gospodarstvu in obrtništvu in 
ga razvijate v naši občini v nove uspehe! 
Hvala vsem zaposlenim v naših javnih 
zavodih, šolah, vrtcih, zdravstvenem 
domu, knjižnici, Domu starejših obča-
nov, izpostavah državnih institucij v ob-
čini, Javnemu komunalnemu podjetju! 
Hvala vsem gasilskim društvom, hvala 
vsem prostovoljcem Rdečega križa in 
Karitasa, vsem društvom v naši občini in 
vsem župnijam. Srečno, občina Grosu-
plje, na zdravje in na mnoga leta!

Brane Petrovič
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»Kjer se konča Ljubljana in prične mehkoba dolenjskih gričev in zelenih dolin, kjer se mestni utrip prepleta s podeželjem, kjer vas 
pričakata topel pozdrav in prijazen stisk roke, tam je doma naša občina Grosuplje,« se rad pohvali župan Občine Grosuplje dr. Peter 
Verlič.

Občina Grosuplje je srednje velika slovenska občina, ki leži na jugovzhodnem robu slovenskega glavnega mesta. Velika je 134 
km2 in ima 21.314 prebivalcev. Znana je predvsem po svoji bogati kulturni in zgodovinski dediščini. 

Občina zajema Grosupeljsko kotlino, ki jo sestavljajo Šmarska dolina, Grosupeljsko in Radensko polje ter okoliška hribovja, za 
katera so značilne številne manjše doline in kraška polja. Razen Kuclja, ki meri 743 metrov, noben hrib ne presega 700 metrov 
višine, razlika med kotlinskim dnom in vrhovi vzpetin pa komaj kje preseže 300 metrov. Naselje Grosuplje je danes upravno, go-
spodarsko in prometno središče, je razvito obrtno in industrijsko mesto, ki je od Ljubljane oddaljeno le dobrih 10 minut vožnje 
po avtocesti v smeri proti Zagrebu.

Avtor: Špela Blatnik

O občini Grosuplje … 

5 let na 20 let podlage
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NASELJA LET0 2015 LETO 2020
Bičje 80 80
Blečji Vrh 60 61
Brezje pri Grosupljem 999 1.014
Brvace 121 152
Cerovo 34 36
Cikava 270 309
Čušperk 209 217
Dobje 14 14
Dole pri Polici 142 188
Dolenja vas pri Polici 85 100
Gabrje pri Ilovi Gori 25 32
Gajniče 51 58
Gatina 141 139
Gorenja vas pri Polici 60 64
Gornji Rogatec 40 40
Gradišče 47 79
Grosuplje 7.230 7.703
Hrastje pri Grosupljem 122 111
Huda Polica 27 34
Kožljevec 27 30
Lobček 144 156
Luče 312 302
Mala Ilova Gora 75 86
Mala Loka pri Višnji Gori 37 35

SLOVENIJA OBČINA GROSUPLJE
Območje 20.273 km2 133,8 km2

Število prebivalcev Slovenije / v občini Grosuplje 2.095.861 21.314
Moški 1.051.066 11.032
Ženske 1.044.795 10.282
Naravni prirast na 1.000 prebivalcev - 0,4 3,8 (leto 2018)
Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev 7,2 12,2
Skupni prirast na 1.000 prebivalcev 6,8 16
Gostota prebivalstva 103,4 število/km2 159,3 število/km2

Povprečna starost prebivalcev 43,5 let 40,5 let
Delež prebivalcev, starih 0–14 let 15,1 % 18 %
Delež prebivalcev, starih 15–64 let 64,7 % 65,9 %
Delež prebivalcev, starih 65 ali več let 20,2 % 16,1 %
Delež tujih državljanov med prebivalci 7,5 % 9,7 %

Prebivalci Slovenije (Statistični urad RS, aktualni podatki 1. 1. 2020)

GRAF: Rast prebivalstva v občini Grosuplje (2008-2020)

Število prebivalcev v naseljih občine Grosuplje

Mala Račna 182 196
Mala Stara vas 104 138
Mala vas pri Grosupljem 324 308
Male Lipljene 104 118
Mali Konec 34 34
Mali Vrh pri Šmarju 375 391
Malo Mlačevo 212 237
Medvedica 61 69
Paradišče 79 79
Pece 91 100
Peč 131 134
Plešivica pri Žalni 154 156
Podgorica pri Podtaboru 45 43
Podgorica pri Šmarju 78 76
Polica 774 908
Ponova vas 579 606
Predole 85 79
Rožnik 46 44
Sela pri Šmarju 167 189
Spodnja Slivnica 553 589
Spodnje Blato 172 192
Spodnje Duplice 33 44
Škocjan 91 88
Šmarje - Sap 1.533 1.638
Št. Jurij 379 410
Tlake 264 264
Troščine 46 48
Udje 72 65
Velika Ilova Gora 75 83
Velika Loka 292 251
Velika Račna 236 257
Velika Stara vas 161 190
Velike Lipljene 159 173
Veliki Vrh pri Šmarju 365 408
Veliko Mlačevo 566 625
Vino 163 159
Vrbičje 68 73
Zagradec pri Grosupljem 217 226
Zgornja Slivnica 109 116
Zgornje Duplice 30 39
Žalna 334 336
Železnica 29 36
Praproče pri Grosupljem 53 59
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7. lokalne volitve za mandatno obdobje 2018–2022 so po-
tekale v nedeljo, 18. novembra 2018. Za župana Občine 
Grosuplje za mandatno obdobje 2018–2022 je bil ponovno 
izvoljen dr. Peter Verlič. Občinski svet Občine Grosuplje v 
tem mandatnem obdobju sestavljajo občinski svetnice in 
svetniki naslednjih svetniških skupin:

SVETNIŠKA SKUPINA ŠTEVILO 
MANDATOV

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 12
SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA 3
N.SI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 2
MLADI ZA GROSUPLJE - LMG 2
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 2
SD - SOCIALNI DEMOKRATI 2
DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 1

Romski svetnik 1

PREGLED SESTAVE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GROSUPLJE V MANDATNEM OBDOBJU 2018–2022

In še nekaj statističnih zanimivosti …
Leta 2015 smo v posebni izdaji Grosupeljskih odmevov 
ob 20-letnici Občine Grosuplje zapisali…

DANES, v posebni izdaji Grosupeljskih odmevov ob 25-le-
tnici Občine Grosuplje, pišemo…

V enotah Vzgojno varstvenega zavoda Kekec Grosuplje sko-
zi igro in smeh danes vsak dan odkriva nekaj novega in širi 
svoja obzorja 132 vzgojiteljic in vzgojiteljev ter ostalih zapo-
slenih skupaj s 761 našimi najmlajšimi, tem pa se pridružujejo 
še malčki, ki jim dnevno varstvo nudijo vrtci Sonček, Kobacaj, 
Jurček in Biba. 

V enotah Vzgojno varstvenega zavoda Kekec Grosuplje sko-
zi igro in smeh danes vsak dan odkriva nekaj novega in širi 
svoja obzorja 128 vzgojiteljic in vzgojiteljev ter ostalih zapo-
slenih skupaj s 730 našimi najmlajšimi, tem pa se pridružujejo 
še malčki, ki jim dnevno varstvo nudijo vrtci Sonček, Kobacaj, 
Jurček, Biba in Malček (246).

Danes v Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje bogati svoje 
znanje in izpopolnjuje svoje veščine 158 učiteljic in učiteljev 
ter ostalih zaposlenih skupaj s 1.386 bistrimi glavicami, tem pa 
se pridružuje še 86 učiteljic in učiteljev ter ostalih zaposlenih 
skupaj s 671 bistrimi glavicami v Osnovni šoli Brinje Grosuplje.

Danes v Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje bogati svoje 
znanje in izpopolnjuje svoje veščine 155 učiteljic in učiteljev 
ter ostalih zaposlenih skupaj s 1.100 bistrimi glavicami, tem 
pa se pridružuje še 110 učiteljic in učiteljev ter ostalih zaposle-
nih skupaj s 759 bistrimi glavicami v Osnovni šoli Brinje Gro-
suplje in 57 učiteljic in učiteljev ter ostalih zaposlenih skupaj s 
404 bistrimi glavicami v Osnovni šoli Šmarje - Sap.

Danes v Zdravstvenem domu Grosuplje svojim pacientom 
dobro zdravstveno oskrbo nudijo 102 zdravnice in zdravniki, 
medicinske sestre, zdravstveni tehniki ter ostali zaposleni.

Danes v Zdravstvenem domu Grosuplje svojim pacientom 
dobro zdravstveno oskrbo nudi 122 zdravnic in zdravnikov, 
medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov ter ostalih zaposle-
nih.

Danes Mestna knjižnica Grosuplje z 10 zaposlenimi svoje sto-
ritve prijazno nudi kar 6.869 svojim članom, dnevno pa jo obi-
šče preko 500 obiskovalcev.

Danes Mestna knjižnica Grosuplje z 10 zaposlenimi svoje sto-
ritve prijazno nudi kar 7.068 svojim članom, dnevno pa jo obi-
šče preko 600 obiskovalcev.

V letu 2014 je bilo v deponiji Špaja dolina z območja naše 
občine zbranih 2.460,95 t mešanih komunalnih odpadkov, 
222,28 t steklene embalaže, 1.620,97 t biološko razgradljivih 
odpadkov, 330,71 t papirja in kartona ter 895,26 t mešane em-
balaže.

V letu 2019 je bilo v CERO Špaja dolina z območja naše obči-
ne zbranih 1.749,8  t mešanih komunalnih odpadkov, 263,46 
t steklene embalaže, 1.815,73 t biološko razgradljivih odpad-
kov, 713,23 t papirja in kartona ter 1.111,54 t mešane emba-
laže.

Danes je v naši občini 2.128 svetilk, vse so opremljene z varč-
nimi sijalkami. 1.160 svetilk je opremljenih tudi z elektronski-
mi predstikalnimi napravami za avtonomno redukcijo moči, 
kar pomeni, da v poznih nočnih urah svetijo manj. Prihranek 
pri porabi električne energije za javno razsvetljavo v naši ob-
čini je bil v letu 2014 64,39 %.

Danes je v naši občini kar 2.580 svetilk. 445 svetilk je v LED 
tehniki, 1436 pa jih je opremljenih s predstikalno napravo, ki 
omogoča redukcijo svetlobnega toka v nočnem času. Prihra-
nek pri porabi električne energije je 68 %.

Jana Roštan
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V zadnjih petih letih je Občina Grosuplje finančno uspešno poslovala. Ni imela likvidnostnih težav in je s sredstvi proračuna 
tekoče pokrivala zadane naloge in obveznosti.

V zadnjih petih letih, od leta 2015, so se prihodki v naši občini gibali v sledečih vrednostih:
(v EUR)

 realizacija realizacija realizacija realizacija realizacija

 2015 2016 2017 2018 2019

davčni prihodki 12.390.629 11.925.459 12.485.551 12.592.824 13.574.767

nedavčni prihodki 2.511.096 2.447.448 3.514.515 3.882.346 3.374.970

kapitalski prihodki 331.949 351.896 332.940 162.119 870.662

transferni prihodki 6.021.675 427.397 601.433 537.624 1.454.922

SKUPAJ 21.255.349 15.152.200 16.934.439 17.174.913 19.275.321

Sledeči graf prikazuje dinamiko prihodkov po letih in po vrstah prihodkov:

Najvišji prihodki občinskega proračuna predstavljajo prihodki iz davkov, torej davčni prihodki. Sem spadata kot najvišja doho-
dnina in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Dohodnina je del odstopljene dohodnine naših občanov, ki jo nakazuje 
občinam država. Delež dohodnine v vseh prihodkih občine znaša v zadnjih petih letih cca 60 %. Znesek dohodnine je po letih 
znašal:

(v EUR)
 realizacija realizacija realizacija realizacija realizacija
 2015 2016 2017 2018 2019
dohodnina 9.905.561 10.093.671 10.369.908 10.890.293 11.425.658

Gibanje nominalne vrednosti dohodnine kaže sledeči graf:

Poslovanje Občine Grosuplje v zadnjih 5 letih
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Nedavčni prihodki so prihodki, ki jih občina ustvari z najemninami, taksami in kaznimi, koncesijskimi dajatvami od iger na srečo 
(Motel Kongo), predvsem pa s prispevki investitorjev za urejanje stavbnih zemljišč (komunalni prispevek), ki predstavljajo cca 30 
% vseh nedavčnih prihodkov.

      (v EUR)
 realizacija realizacija realizacija realizacija realizacija
 2015 2016 2017 2018 2019
nedavčni prihodki 2.511.097 2.447.448 3.514.515 3.882.346 3.374.970
komunalni prispevek 716.923 753.010 766.514 1.081.042 862.947

Kapitalske prihodke občina ustvari s prodajo svojega premoženja. Ti predstavljajo le 2 % vseh prihodkov. Občina prodaja ali 
zamenjuje predvsem stavbna in kmetijska zemljišča.

Med transferne prihodke pa spadajo proračunska sredstva, ki jih občina pridobi na raznih razpisih države in Evropske unije ali 
tudi na podlagi zakonov, ki občinam dodeljujejo državna sredstva, zlasti za investicije. 

Gibanje transfernih sredstev je bilo po letih sledeče:
(v EUR)

 realizacija realizacija realizacija realizacija realizacija
 2015 2016 2017 2018 2019
transferni prihodki 6.021.675 427.397 601.433 537.624 1.454.922

Občina je pridobila visok znesek transfernih sredstev v letu 2015 in 2019. V letu 2015 je pridobila večino transfernih sredstev od 
države in EU za izgradnjo čistilne naprave in kanalizacije v občini. V preteklem letu pa za izgradnjo parkirne hiše P+R v Grosupljem.

Odhodki pa so se v zadnjih petih letih v naši občini gibali v sledečih vrednostih:
 (v EUR)

 realizacija realizacija realizacija realizacija realizacija
 2015 2016 2017 2018 2019
tekoči odhodki 3.500.530 3.491.099 3.815.154 4.460.919 4.217.083
tekoči transferi 6.034.066 6.178.980 6.412.201 6.798.162 7.071.851
investicijski odhodki 10.599.135 4.408.904 6.586.954 5.104.458 5.406.880
investicijski transferi 414.387 262.387 486.570 379.685 383.266
SKUPAJ 20.548.118 14.341.370 17.300.879 16.743.224 17.079.080

Sledeči graf prikazuje dinamiko odhodkov po letih in po vrstah prihodkov:

S tekočimi odhodki občina pokriva vse tekoče obveznosti od plač uprave občine do materialnih stroškov, ki nastajajo s po-
slovanjem občine, pokriva obratovalne stroške objektov v lasti občine, tekoče vzdrževanje objektov, zavarovanja in varovanja 
objektov, najemnine in druge operativne stroške. Tekoči transferi pa so namenjeni transferom posameznikom in gospodinjstvom 
ter javnim zavodom oziroma neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Posameznikom in gospodinjstvom občina vsako leto namenja znaten delež proračunskih sredstev.
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Tabela prikazuje višino in namen transferov v zadnjem petletnem obdobju:
(v EUR)

 realizacija realizacija realizacija realizacija realizacija

 2015 2016 2017 2018 2019
darilo ob rojstvu otroka 41.040 38.160 39.240 36.540 32.580
štipendije 58.800 61.075 61.440 74.300 77.090
regresiranje šolskih prevozov 358.754 366.038 351.361 361.085 381.294
doplačila za šole v naravi 5.900 5.877 6.099 7.600 5.300
regresiranje oskrbe v domovih 298.913 318.048 366.748 342.912 329.214
subvencioniranje stanarin 50.250 63.450 80.023 83.522 101.680
plačila razlike v ceni za vrtce 2.972.096 3.118.374 3.229.118 3.427.393 3.654.183
izplačila družinskim pomočnikom 39.271 26.193 25.229 31.598 19.028
socialni transferi 14.920 10.088 12.258 8.573 8.808
drugi transferi 99.679 102.331 114.352 121.448 131.479
SKUPAJ 3.939.623 4.109.634 4.285.868 4.494.971 4.740.656

Sledeči graf prikazuje rast proračunskih sredstev, namenjenih tekočim transferom v zadnjih petih letih:

Sredstva za investicije, torej investicijski odhodki in investicijski transferi (transferi javnim zavodom, katerih ustanoviteljica ja 
občina) predstavljajo v proračunskih odhodkih relativno visok delež v vseh petih letih.

Če primerjamo deleže proračunskih sredstev, namenjenih investicijam, so bili ti v zadnjih letih sledeči:

2015 2016 2017 2018 2019
54% 33% 41% 36% 34%

Občina je namenila investicijam v zadnjih petih letih sredstva za sledeče namene v sledečih deležih:
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Razvoj občine Grosuplje je usmer-
jal Dolgoročni občinski strateški načrt 
2015-2020, imenovan tudi strategija 
razvoja Občine Grosuplje 3G, ki vizijo 
razvoja naše občine izpostavlja z Gospo-
darno, Gostoljubno in Globalno občino 

Grosuplje ter hkrati s sloganom Grosu-
plje Goes Green poudarja usmerjenost 
občine  v zeleno prihodnost.

»Občina Grosuplje je v obdobju po letu 
2010 pričela izredno hitro premoščati ra-
zvojni zaostanek za ostalimi občinami, ki 

je žal nastal v preteklem petnajstletnem 
obdobju od samostojnosti občine leta 
1995 pa do leta 2010. Prvi odmeven pro-
jekt, po katerem je postala Občina Grosu-
plje širše prepoznavna, je bila v letu 2011 
uvedena linija mestnega prometa 3G, ki je 
našo občino na moderen način povezala s 
prestolnico ter že v prvem letu obratovanja 
prinesla kar 40-odstotno povečanje števila 
potnikov. Linija 3G pa je na simbolni ravni 
pomenila prelom s starim razmišljanjem 
in napovedala nove projektne ideje v pri-
hodnje ter jasno začrtala usmeritev naše 
občine v zeleno prihodnost,« so besede 
župana dr. Petra Verliča, zapisane na pr-
vih straneh omenjene strategije.  

Občino Grosuplje želimo razvijati:

Gospodarno: 

• do naravnih virov (prostor, voda, 
energija), 

• do upravljanja proračuna, 
• do razvijanja družbenih in gospodar-

skih dejavnosti, 
• do trajnostnega razvoja.

Strategija razvoja Občine Grosuplje 3G, ki vizijo razvoja naše občine izpostavlja z Gospodarno, 
Gostoljubno in Globalno občino Grosuplje ter hkrati s sloganom Grosuplje Goes Green, je svoje 

ime dobila po uspešni liniji Ljubljanskega potniškega prometa 3G, ki je prvič zapeljala 29. avgusta 
2011, ob 4.22 uri zjutraj, velik pomen pa je imela tudi na simbolni ravni. Pomenila je prelom s starim 

razmišljanjem in jasno začrtala nove projektne ideje za v prihodnje.

Občina se v zadnjih petih letih ni visoko zadolžila. Krediti so bili najeti precej pod zakonskimi limiti in pod ugodnimi pogoji. 
Dodatno se je dolgoročno zadolžila za 2.489.778 EUR. Odplačala pa je za 3.822.082 EUR dolga.

                    (v EUR)
2015 2016 2017 2018 2019

zadolževanje 1.500.000 163.312 663.312 0 163.154
odplačilo dolga 816.242 916.270 765.149 708.141 616.280

Jelka Kogovšek

Se še spomnimo, kako slavnostno smo obeležili 20 let ob-
čine Grosuplje ob praznovanju dneva državnosti in 24. roj-
stnem dnevu Republike Slovenije?

20. rojstni dan občine Grosuplje smo praznovali 23. junija 
2015 v avli Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje. Priredili 
smo slavnostno akademijo, ki sta jo naznanili slovenska in 
evropska himna, nagovorili pa so nas župan občine Grosu-
plje dr. Peter Verlič, poslanec Državnega zbora Janez Janša, 
izvoljen v volilnem okraju Grosuplje, in na Ilovi Gori rojeni 
ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik, ki je našo 
občino ob njenem 20. rojstnem dnevu tudi blagoslovil.

»Pred 20 leti, leta 1995, sem prišel »za ta mlad'ga« k Bojan-
škovim v Tlake. Takrat nas je bilo v občini 14.276, danes, ko sem 
pogledal zadnje podatke za leto 2015, nas je 19.977. In ko bo 
naslednji popis, nas bo 20.000 in preko 20.000. Tudi to je lepa 

številka, okrogla in se lepo ujema z obletnico,« je takrat med 
drugim povedal župan. Do danes smo jo presegli in po za-
dnjih podatkih Statističnega urada RS, s 1. januarja 2020, nas 
je že 21.314.  

Ob praznovanju 20. rojstnega dne naše občine je lastnik 
uspešnega podjetja Avtotransporti Kastelec Lado Kastelec 
podaril kar 90 sadik medovitih dreves, ki smo jih posadili 
ob Adamičevi cesti pri občinski hiši, ob Taborski cesti med 
Policijsko postajo Grosuplje in lokalom Pupa pub, ob no-
vem Nogometnem igrišču Brinje Grosuplje, pa tudi v centru 
Šmarja - Sapa in v Tlakah.  

20. rojstni dan občine Grosuplje smo takrat obeležili tudi 
s posebno številko Grosupeljskih odmevov. Občino Grosu-
plje smo prepotovali vse od leta 1995 do leta 2015. Od takrat 
je minilo že 5 let in naše potovanje se nadaljuje.  

GOSPODARNA, GOSTOLJUBNA, GLOBALNA in ZELENA OBČINA GROSUPLJE

Potovanje občine Grosuplje od leta 2015 do leta 2020
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Že prvi dan so vožnjo z minibusom po njegovi trasi preizkusili: župan dr. Peter Verlič, direktor občinske 
uprave mag. Dušan Hočevar, direktorica Doma starejših občanov Grosuplje mag. Marta Gašparovič, 
vodja Centra aktivnosti Grosuplje Metka Velepec Šajn, predsednik Društva upokojencev Grosuplje 

Drago Andročec, občinska svetnica Marina Rački, ki vodi tudi nekatere izmed delavnic, ki se izvajajo v 
Centru aktivnosti Grosuplje, pridružili so se nam tudi drugi naši občanke in občani.

10. decembra 2013 smo s podjetjem 
GIC gradnje podpisali pogodbo za iz-
gradnjo prizidka k ZDRAVSTVENEMU 
DOMU GROSUPLJE v vrednosti cca 
3.500.000 evrov. Obstoječi Zdravstveni 
dom Grosuplje namreč že dlje časa funk-
cionalno, prostorsko in organizacijsko 
ni več zadoščal potrebam zdravstvene 
oskrbe Grosupljega in okolice. Gradbena 
dela so se nato pričela še v istem mese-
cu. Vzdolž hriba, desno od zdravstvene-
ga doma, smo izkopali gradbene jame, 
odstranili vrhnji sloj zemljine in zdrobili 
spodaj ležeče kamnine. 12. marca 2014 
smo že položili temeljni kamen.

Občina Grosuplje je prejeti davek od 
dobitka igre EuroJackpot v višini dobrih 
3 milijonov evrov namenila za izgradnjo 
novega prizidka. 

Nov Zdravstveni dom Grosuplje smo 
slovesno predali namenu 22. decembra 
2014. Ta se lahko pohvali s kar 8 novimi 
splošnimi ambulantami, urinskim in he-
matološkim laboratorijem, službo nujne 
medicinske pomoči, pa tudi novo gara-

žo. Dostop gibalno oviranim v vse objek-
te omogoča dvigalo. Prav tako smo za-
gotovili 110 novih parkirnih mest.

19. septembra 2016 je do Zdravstve-

nega doma Grosuplje prvič zapeljal mi-
nibus, ki z glavne avtobusne postaje do 
zdravstvenega doma na hribu vozi brez-
plačno. 20. marca 2018 pa je svoja vrata 
poleg zdravstvenega doma odprla tudi 
nova Lekarna pri Zdravstvenem domu 
Grosuplje.  

V poletnih in jesenskih mesecih leta 
2015 smo tudi stari del zdravstvenega 
doma s pridobljenimi sredstvi iz Kohezij-
skega sklada Evropske unije energetsko 
sanirali. Dela so takrat potekala tudi na 
šoli na Adamičevi cesti v Grosupljem in 
na vrtcu Pika v Šmarju - Sapu.

Zdravstveni dom Grosuplje je dobil 
novo fasado, izvedla se je tudi toplotna 
izolacija podstrehe. Prav tako se je toplo-
tna izolacija podstrehe izvedla na šoli na 
Adamičevi cesti v Grosupljem, vrtec Pika 
pa je poleg nove fasade in toplotne izo-
lacije podstrehe dobil tudi nova okna in 
vrata.

V poletnih in jesenskih mesecih že leto 
prej sta intenzivno potekali tudi energet-
ski sanaciji vrtca Kekec in Osnovne šole 
Louisa Adamiča Grosuplje. Za objekt, ki 
smo ga s sredstvi, pridobljenimi iz Kohe-
zijskega sklada Evropske unije, uspešno 

Energetsko obnovljen stari del Zdravstvenega doma Grosuplje z novim prizidkom, poleg katerega je 
svoja vrata odprla tudi nova Lekarna pri Zdravstvenem domu Grosuplje, da bo pot od zdravnika do 

zdravila čim krajša.

INVESTICIJSKI PROJEKTI OBČINE GROSUPLJE

Gostoljubno:

• do potreb naših občank in občanov 
(kultura, šport, prosti čas), 

• do obiskovalcev (razvoj turizma), 
• do naravne in kulturne dediščine 

(ohranjanje, obnova in zaščita).

Globalno: 
• do medsebojnega povezovanja med 

občinami in regijami doma in v tujini, 
• do povezovanja v razvojne regije in 

evropska razvojna združenja, 
• do sodelovanja v EU programih črpa-

nja evropskih nepovratnih sredstev,
• do povezovanja na mednarodni ravni.

LINIJA LJUBLJANSKEGA POTNIŠKE-
GA PROMETA 3G je tako kot projekt 
naznanila vrsto drugih, novih projektov, 
ki so se zvrstili v naslednjih letih, in ki dvi-
gujejo kakovost življenja občank in ob-
čanov Grosupljega. Za občino Grosuplje 
se je pričelo novo obdobje.
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Ulični zbiralnik za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij na glavni 
avtobusni postaji. Učna pot na centralni čistilni napravi Grosuplje.

sanirali že v letu 2013, pa je takrat še Po-
družnična osnovna šola Šmarje - Sap 
19. maja 2014 pridobila tudi energetsko 
izkaznico.

Vrtec in šola Louisa Adamiča sta dobi-
la novo fasado oz. toplotni ovoj, zame-
njali smo nekatera okna in vrata, sanirali 

streho, optimizirali ogrevalne sisteme, 
vgradili sisteme za centralno prezrače-
vanje, toplozračno ogrevanje in klima-
tizacijo ter za ogrevanje s toplotnimi 
črpalkami.

Z energetskimi sanacijami javnih 
objektov bomo dolgoročno prihranili 

energijo, zagotovili pa bomo tudi višji 
nivo bivanja in prispevali k varovanju na-
šega okolja.

Da bodo o pomenu varovanja našega 
okolja dobro ozaveščeni že naši najmlaj-
ši, je podjetje Sauter Automatika, katere-
ga direktor je Marjan Koščak, otrokom v 
vrtcu Kekec 24. decembra 2015 podarilo 
energetski prikazovalnik, ki malčkom 
na njim prijazen način prikazuje, kakšna 
je poraba energije, kakšna je temperatu-
ra in kvaliteta zraka v prostoru, kakšno je 
udobje v prostoru. 

Omenimo pa tudi, da je 19. maja 2015 
na Kolodvorski cesti 2 v Grosupljem svo-
ja vrata odprla Svetovalna energetska 
pisarna ENSVET Grosuplje, da bodo 
informacije in nasveti o učinkoviti rabi 
energije in o uporabi obnovljivih virov 
energije našim občankam in občanom 
ves čas na voljo.

Občina Grosuplje je bila uvrščena 
med energetsko najprodornejše obči-
ne leta 2015. Nagrade slovenskim obči-
nam, ki so v zadnjem letu ali dveh nare-
dile največ na področju učinkovite rabe 
energije in uvajanja obnovljivih virov ter 
se lahko pohvalijo z lepimi rezultati, je 
podelila Energetika.NET. 

Naš največji okolju prijazen projekt še 
danes predstavlja nova moderna ČISTIL-
NA NAPRAVA GROSUPLJE.

Njena nadgradnja je potekala v okvi-
ru skupnega projekta občin Grosuplje 
in Ivančna Gorica »Odvajanje in čišče-
nje odpadne vode v porečju Krke – 3. 
sklop«, v vrednosti 25.578.911 evrov, 
za katerega sta občini uspešno prido-
bili sredstva tudi iz Kohezijskega sklada 
Evropske unije.

Vrednost prvega podprojekta »Izgra-
dnja kanalizacije in nadgradnja central-
ne čistilne naprave v občini Grosuplje«, 
vezanega na občino Grosuplje, je zna-
šala 21.552.324 evrov, zanj smo iz Kohe-

Čistilna naprava Grosuplje lahko dnevno prečisti do 7.700 m3 odpadne vode, kar zadostuje populaciji 
do 20.000 prebivalcev. Očiščena odpadna voda pa odteka v potok Bičje.

Slovesnost ob odprtju nove moderne Čistilne naprave Grosuplje
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zijskega sklada Evropske unije pridobili 
14,7 milijonov evrov.

Pogodbo za izvedbo projekta smo s 
podjetjem Riko podpisali 5. julija 2013, 
dober mesec pozneje so se dela pričela. 
V decembru 2014 je bil opravljen tehnič-
ni pregled čistilne naprave in pričelo se 
je njeno poskusno obratovanje. Novo 
moderno Čistilno napravo Grosuplje 
smo slovesno predali  namenu 19. junija 
2015.

Čistilna naprava Grosuplje s kapacite-
to 10.000 populacijskih enot je bila preo-
bremenjena in potrebna sanacije, danes 
pa lahko dnevno prečisti do 7.700 m3 od-
padne vode, kar zadostuje populaciji do 
20.000 prebivalcev. 

Poleg nadgradnje obstoječe čistilne 
naprave se je v sklopu projekta zgradil 
tudi kanalizacijski sistem v skupni dolžini 
14.644 metrov, s 7 črpališči in 3 zadrže-
valnimi bazeni, in sicer na odsekih Gajni-
če–Tlake–Mali Vrh, Blato–Gatina, S kanal 
in Ponova vas. 

Po zaključku projekta se je na sistem 
lahko na novo priključilo 1.671 prebival-
cev. Kapacitete Čistilne naprave Grosu-
plje pa zapolnjujemo z nadaljnjimi širi-
tvami kanalizacijskega omrežja.

Projekt je za samo občino in občane 
izrednega pomena, saj pomeni celovito 
reševanje problematike z odvajanjem in 
čiščenjem odpadnih komunalnih voda. 
Z novim kanalizacijskim sistemom, kate-
rega del je tudi nova čistilna naprava, je 
preprečeno onesnaževanja tal, podtal-
nice in površinskih vod. Čistilna napra-
va omogoča optimalno čiščenje, voda 
iz naših gospodinjskih in industrijskih 
objektov v naravo odteka čista. 

Novo sodobno čistilno napravo je po 
zaključeni izgradnji in po zaključenem 
poskusnem obratovanju v upravljanje 
prevzelo Javno komunalno podjetje 
Grosuplje.

Ob tem naj omenimo še, da je konec 
leta 2015 začel delovati tudi Ljubljanski 
regijski center za ravnanje z odpadki 
(RCERO Ljubljana), največji kohezijski 
projekt s področja okolja v državi. S 1. 
januarjem 2016 je tako začelo v RCERO 
Ljubljana odpadke iz občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Dobrepolje odvažati 
tudi Javno komunalno podjetje Grosu-
plje. Gre za mešane komunalne odpad-
ke, medtem ko se mešano embalažo, 
papir, steklo, kosovne odpadke, odpad-
ke, primerne za kompostiranje, elek-
tronsko opremo in male gospodinjske 
aparate ter nevarne odpadke še naprej 
odvaža v Center za ravnanje z odpadki 

Špaja dolina.
Veseli pa smo tudi, da smo v naši ob-

čini 3. aprila 2017, pod okriljem organi-
zatorjev projekta LIFE - Gospodarjenje z 
e-odpadki družbe ZEOS, pod sloganom 
E-cikliraj, prejeli tudi 5 novih uličnih 
zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in 
odpadnih baterij. Nove ulične zbiralni-
ke smo namestili na lokacijah: na glavni 
avtobusni postaji, pri Javnem komunal-
nem podjetju Grosuplje, pri ekološkem 
otoku na Slomškovi ulici v Grosupljem, 
pri ekološkem otoku v Sončnih dvorih in 
poleg ekološkega otoka pri Družbenem 
domu Šmarje - Sap.

Na Centralni čistilni napravi Grosuplje 
je bila v začetku leta 2018 urejena Učna 
pot odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda.

Posamezne table, ki jih je po celotni 

čistilni napravi nameščenih kar 7, nam 
prikazujejo, kako poteka čiščenje odpa-
dnih voda v naši čistilni napravi, hkrati 
pa nas seznanjajo s pomembnimi infor-
macijami o tem, kaj sodi oz. kaj ne sodi 
v hišne odtoke, in drugimi pomembnimi 
informacijami o pomenu varovanja oko-
lja.

Novo učno pot je postavilo Javno 
komunalno podjetje Grosuplje v okviru 
projekta »Z glavo za naravo«, ki je del 
Strategije lokalnega razvoja Lokalne ak-
cijske skupine Sožitje med mestom in 
podeželjem.

Naslednji velik, težko pričakovan pro-
jekt, predstavlja nova PODRUŽNIČNA 
OSNOVNA ŠOLA POLICA.

18. julija 2016 smo z družbo CGP 
podpisali pogodbo za izgradnjo Podru-
žnične osnovne šole Polica v vrednosti 

Slovesnosti ob odprtju nove Podružnične osnovne šole Polica se je udeležil tudi predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor.

Nova Podružnična osnovna šola Polica
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cca 2.125.000 evrov, ki je vključevala vsa 
gradbeno-obrtniška, instalacijska dela 
ter zunanjo ureditev. Temeljni kamen 
smo položili 1. septembra 2016.  Natanč-
no leto pozneje, 1. septembra 2017, na 
prvi šolski dan, pa smo  jo slovesno pre-
dali svojemu namenu. 

Nova Podružnična osnovna šola Poli-
ca lahko sprejme kar 140 otrok od 1. do 
5. razreda, ima pa tudi šolsko telovadni-
co in zunanje igrišče, urejeno dvorišče, 
parkirišča in avtobusno postajališče.

Leto 2017 pa je bilo prelomno tudi za 
Podružnično osnovno šolo Šmarje - Sap, 
zdaj samostojno Osnovno šolo Šmar-
je - Sap, ki se je z novim šolskim letom 
2017/2018 oddelila od Osnovne šole Lo-
uisa Adamiča Grosuplje.

Občina Grosuplje je tako s 1. septem-
brom 2017 dobila tudi tretjo samostojno 
osnovno šolo. Slavje je potekalo 14. sep-
tembra 2017 na šolskem igrišču.

Šolska zgradba, v kateri danes domuje 
samostojna Osnovna šola Šmarje - Sap, 
na tem mestu stoji že od leta 1959. Po 
treh dozidavah so s 1. septembrom 2017 
vanjo vstopili 404 učenci v devetnajstih 
oddelkih, v njej pa je bilo zaposlenih 51 
oseb. Od leta 1965 je bila podružnična 
šola Osnovne šole Grosuplje.

Naslednji večji projekt, dograditev 
AVTOCESTNEGA PRIKLJUČKA ŠMAR-
JE - SAP na odseku avtoceste Malence–
Šmarje–Sap, pa je dodobra spremenil 
območje Šmarja - Sapa. Pogodbo za nje-
govo izgradnjo smo z družbama DARS 
in CGP podpisali 13. junija 2016. Pogod-
bena vrednost je znašala 3.996.607,83 
evrov, pri čemer je bil delež družbe 
DARS 3.936.358,45 evrov in delež Ob-
čine Grosuplje 60.249,38 evrov. Mesec 
pozneje so se gradbena dela že pričela, 
v sklopu izgradnje priključka pa smo v 
Šmarju - Sapu uredili tudi dve novi kro-
žišči, pločnik s cestno razsvetljavo in dve 
novi avtobusni postajališči. 

Polni priključek Šmarje - Sap smo 
slovesno predali v uporabo 12. oktobra 
2017 in sredi krožišča postavili slovensko 
zastavo.

Z Direkcijo Republike Slovenije za in-
frastrukturo in družbo CGP smo 23. okto-
bra 2017 podpisali pogodbo za gradnjo 
NADVOZA ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO V 
SONČNE DVORE. Pogodbena vrednost 
gradbenih del je znašala 3.154.121,79 
evrov, Občina Grosuplje je zagotovila 
397.776,46 evrov, Direkcija RS za infra-
strukturo pa 2.756.345,33 evrov. 

Le dober mesec kasneje so se na ob-
močju bodočega nadvoza pričela arhe-Slovesnost ob odprtju novega priključka Šmarje - Sap

Na svojo samostojno pot je stopila Osnovna šola Šmarje - Sap.

Odprtje priključka Šmarje - Sap smo naznanili z dvigom slovenske zastave, ki od tega dne dalje krasi 
novo krožišče v Šmarju - Sapu.
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Nadvoz Brezje, foto: Peter Zakrajšek.

ološka izkopavanja, ki so predstavljala 
predpogoj za pričetek težko pričakova-
ne gradnje, pričeli smo tudi z ostalimi 
zemeljskimi deli.

Na lokaciji so našli ostanke iz rimskih 
časov in keramične najdbe, ki so jih na 
podlagi preliminarnih rezultatov datira-
li v obdobje bronaste dobe. Ohranjene 
so bile kot manjši odlomki prostoročno 
izdelanih keramičnih posod. Šlo je za 
naselbinsko keramiko, pri kateri so se 
največ uporabljali lonci ter latvice. Med 
ornamentalnimi motivi na posodah so 
prevladovala razčlenjena rebra z odtisi 
prsta ali nohta, redkeje pa okras v teh-
niki vrezovanja. Odkrit ohranjen ilovnati 
hišni omet, ki je bil namazan na pleteno 
leseno ogrodje objekta, je potrdil ugo-
tovitve o prisotnosti naselbine na tem 
območju.

5. aprila 2018 smo nato na lokaciji 
bodočega nadvoza Brezje, med trgovi-
nama Hofer in Spar, že položili temeljni 
kamen. 

Sad dobrega sodelovanja med obči-
no in ministrstvom, nov nadvoz v Sonč-
ne dvore in v Brezje, smo slovesno pre-
dali v uporabo 9. novembra 2018.

Tehničnemu objektu smo želeli dati 
tudi nekaj identitete naše občine Gro-
suplje. Na osnovni konstrukciji mostu so 
tako postavljeni unikatno oblikovani pa-
neli, centralno postavljen, po dimenzijah 
največji, ima primarno funkcijo prepreči-
tve zdrsa snega z mostu na železniške 
tire, obenem pa je tudi podlaga za apli-
kacijo konjička, ki ga občina Grosuplje 
nosi v svojem grbu.

Med projekte cestne in železniške in-

frastrukture sodi tudi rekonstrukcija več 
kilometrov cest, 6 krožišč in še 2 smo 
uredili ob izgradnji polnega priključka v 
Šmarju - Sapu.

Sprva smo dobili krožišče pri Logotu, 
nato pri Fortuni, Pod gozdom in za tem 
še krožišče pred Občino Grosuplje, ki 
smo ga na simbolni ravni tudi v imenu 
ostalih treh krožišč slovesno predali na-
menu 20. maja 2013. Svojo končno po-
dobo je krožišče dobilo 23. maja 2014, 
ko je Rotary klub Grosuplje  podaril spo-
menik - repliko konja s keltske svastike, ki 
se nahaja tudi v grbu Občine Grosuplje.

Krožišči pri Fortuni in pred Občino 
Grosuplje sta že od vsega začetka stalni, 
krožišči pri Logotu in Pod gozdom pa sta 
bili sprva montažni.

Jeseni 2015 smo nato tudi krožišče 
pri Logotu preuredili v stalno. Sočasno 
smo na lokalni cesti proti Perovemu sa-
nirali brežino ob cesti, uredili pločnik, 
cestno razsvetljavo, pri avtobusnem 
postajališču pa smo uredili še prehod za 
pešce. 

Krožišče pri Logotu in prenovljeno lo-
kalno cesto pod Perovemu smo predali 
svojemu namenu 21. decembra 2015.

Spomladi 2016 pa smo iz začasnega 
v stalno krožišče preuredili še krožišče 
Pod gozdom. To smo uradno predali 
namenu 23. maja 2017, ko je krožišče 
dobilo tudi nov kip konja, ki ga je podaril 
Lado Kastelec iz podjetja Avtotransporti 
Kastelec.

Krožišče pri Fortuni, ki smo ga sicer 
uredili že spomladi 2012, smo uradno 
predali v uporabo 18. maja 2016, ko smo 
obnovili tudi cesto na Cikavi. Uredili smo 
poškodovane brežine, preplastili vozi-
šče in uredili cestno razsvetljavo.

Dobro leto pozneje je ta cesta, ob 
praznovanju državnega in občinskega 
praznika dneva državnosti 25. junija 

Slovesnost ob odprtju novega nadvoza Brezje

Nov avtocestni priključek Šmarje – Sap
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V sklopu rekonstrukcije ceste Veliko Mlačevo–
Žalna smo zgradili novo voziščno konstrukcijo 

v debelini 70 cm in nov hodnik za pešce v 
dolžini 538 m, in sicer od priključka z regionalno 

cesto do železniške proge. Prenovljeno cesto 
na Velikem Mlačevem smo slovesno predali 

svojemu namenu 5. novembra 2015.

Uspešen zaključek del urbanistične in 
prometne ureditve Spodnje Slivnice ter 

pričetek ureditve vaškega jedra smo obeležili 
24. septembra 2016. Obnovili smo pokopališče, 

novo krožišče ter temeljito preuredili dom 
krajanov.

Prenovljeno cesto v Udju smo slovesno predali 
svojemu namenu 10. septembra 2016.

Nove pridobitve na področju komunalne 
infrastrukture na Spodnjem Blatu smo slovesno 

predali v uporabo 1. julija 2016. Ob izgradnji 
kanalizacije smo sočasno uredili tudi pločnik v 

dolžini 300 m in cestno razsvetljavo.

Prenovljeno cesto v Predolah smo slovesno 
predali svojemu namenu 30. junija 2016.

2017, dobila ime po človeku, ki je hodil 
korak pred drugimi in bil motor sloven-
skega osamosvajanja - Cesta dr. Jožeta 
Pučnika. 

Kilometre cest, pogosto tudi ploč-
nike in ponekod tudi kolesarske steze 
smo urejali tudi na lokalni cesti Veliko 
Mlačevo–Žalna, na lokalni cesti Plešivi-
ca–Velika Ilova Gora, pa v Veliki Račni, 
Mali Račni, na Cikavi, v Šmarju - Sapu, in 

tudi v Predolah, na Spodnjem Blatu, v 
Škocjanu, Podgorici pri Podtaboru ter v 
Grosupljem na Župančičevi cesti, Tabor-
ski cesti, pri Nogometnem igrišču Brinje 
Grosuplje, na Hribski poti in še bi lahko 
naštevali.

24. septembra 2016 je bilo veselo na 
Spodnji Slivnici, kjer smo obeležili uspe-
šen zaključek del urbanistične in pro-

metne ureditve vasi ter pričetek uredi-
tve vaškega jedra. 

Obnovili smo pokopališče in pokopa-
liško obzidje, dokončali izgradnjo vežice 
in žarnih niš, zgradili novo krožišče ter 
dokončali temeljito prenovo doma kra-
janov. Prav tako smo obnovili spomenik 
padlim v narodno osvobodilnem boju in 

Zbrane krajane je na slovesnosti po končanih 
delih s svojo navzočnostjo presenetil in jih 

prijazno pozdravil tudi poslanec Državnega 
zbora RS Janez Janša, za katerega krajanke in 

krajani Žalne pravijo, da ga imajo še vedno 
malce tudi za svojega sokrajana.

Cesto v dolžini 835 m, od železniške proge do 
otoka za umirjanje prometa pri Podružnični 
osnovni šoli Žalna, smo razširili. Prenovljeno 
cesto v Žalni smo slovesno predali svojemu 

namenu 12. septembra 2018. 

Cesta dr. Jožeta Pučnika, foto: Peter Zakrajšek.

Kip konja je meščanom Grosupljega in vsem drugim prebivalcem občine Grosuplje podaril lastnik 
podjetja Avtotransporti Kastelec Lado Kastelec.
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pripravili vse potrebno za njegovo do-
končno umestitev v drugo vaško jedro. 

22. maja 2019  smo svojemu namenu 
slovesno predali urejeno vaško središče 
Perovo. Staro enostanovanjsko hišo smo 
porušili, da smo dobili večjo preglednost 
križišča ter širšo manipulativno površino 
vozišča. V preostalem delu pa smo uredi-
li parkovno površino za druženje, sreča-
nja in počitek krajanov, sprehajalcev in 
kolesarjev. Zasadili smo lipo, uredili vo-
dnjak s pitnikom ter postavili dve klopci, 
eno z nadstreškom in informacijsko ta-
blo, saj tam ustavlja tudi avtobus.

30. novembra 2019 smo v Št. Juriju s 
simboličnim prerezom traku odprli novo 

brv čez potoček Šentjurščica. Tako bo 
tudi pot do bližnje šole za najmlajše kra-
janke in krajane bolj varna.

V zaključni fazi gradnje pa sta še dve 
veliki investiciji. 

Pogodbo za IZGRADNJO PRIZIDKA IN 
NOVE ŠPORTNE DVORANE K OSNOVNI 
ŠOLI LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE na 
Tovarniški v Grosupljem smo z družbo 
CGP podpisali 9. aprila 2019. Pogodbe-
na vrednost del je znašala 3.892.202,84 
evrov, za gradnjo športne dvorane pa 
smo pridobili tudi nepovratna sredstva 
Fundacije za šport v višini 60.000 evrov. 

Temeljni kamen za kar dva nova 
objekta smo položili 19. junija 2019. 

Šola bo dobila kar 8 dodatnih učilnic s 

pripadajočimi pomožnimi prostori, to so 
kabineti, garderobe, sanitarije ipd., bo-
doča športna dvorana pa bo zagotavlja-
la kar 3 vadbene površine z možnostjo 
organiziranja uradnih panožnih tekmo-
vanj v košarki, odbojki itn., seveda bomo 
uredili tudi potrebne pomožne prostore, 

Vaško središče Perovo smo slovesno predali 
svojemu namenu 22. maja 2019.

Novo povezovalno cesto Spodnje Blato–Gatina 
smo na Spodnjem Blatu slovesno predali v 

uporabo 13. novembra 2018. Asfaltirali smo 
še manjkajočih 240 m ceste, ob Gatinskem 
potoku, ki je dobil tudi svojo označevalno 

tablo, pa smo postavili tudi ograjo. 

Prva pot, ki je vodila do cerkvenega hriba, 
je bila vse do sedaj v dolžini dobrih 300 m 
še makadamska. Sedaj pa smo uredili tudi 

odvodnjavanje in javno razsvetljavo.

Novo vodovodno omrežje Škocjan–Male smo 
v zaselku Male v Škocjanu blagoslovili 1. junija 

2018.

Med Šmarjem - Sapom in Malim Vrhom smo 
uredili pločnik v dolžini 806 m, razširili vozišče 

s 5,5 na 6 m, uredili prehode za pešce in 
avtobusna postajališča. Postavili smo novo 

cestno razsvetljavo in uredili odvodnjavanje. 
Nove pridobitve v Šmarju - Sapu smo slovesno 
predali svojemu namenu 19. decembra 2017.

Pločnik po novem povezuje tudi naselji Cikava 
in Šmarje - Sap, in sicer v dolžini 570 m, poleg 

pločnika smo uredili tudi cestno razsvetljavo in 
prehod čez železniško progo. Nove pridobitve 

na Cikavi smo slovesno predali svojemu 
namenu 30. novembra 2017.

Asfaltirano, prej makadamsko cesto od 
Škocjana do zaselka Male smo slovesno predali 

svojemu namenu 11. novembra 2017.

Izgradnji 1. faze pločnika je sledila izgradnja 
2. faze, v dolžini 443 m, vse do centra Velike 

Račne, kjer se je nov pločnik povezal z 
obstoječim pločnikom. Hkrati smo uredili 

tudi cestno razsvetljavo ter obnovili vozišče. 
Slovesnost po končanih delih je potekala 5. 

junija 2019.

V Veliki Račni je bilo veselo 23. oktobra 2017. 
Pločnik med Malo Račno in Veliko Račno smo 

uredili v dolžini 444 m, prav tako so krajani 
postali bogatejši za cestno razsvetljavo, 

avtobusni postajališči in otok za umirjanje 
prometa.

Prenovljeno Župančičevo cesto v Grosupljem 
smo slovesno predali svojemu namenu 
5. oktobra 2017. V sklopu rekonstrukcije 

Župančičeve ceste smo uredili tudi vozni pas 
za kolesarje.
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Gradnja parkirne hiše P+R Grosuplje je že v zaključni fazi.

kot so garderobe s tuši in sanitarije, teh-
nični prostor za hrambo tribun, stolov in 
drugih pripomočkov za organizacijo raz-
ličnih dogodkov ipd.

In če bo šlo vse po načrtih, bodo učen-
ke in učenci te šole s 1. septembrom 
2020 že vstopili v veliko prostornejšo 
šolo, ki bo imela tudi svojo športno dvo-
rano. Nove pridobitve se veselijo učenke 
in učenci šole, njihovi učiteljice in učite-
lji, ostali zaposleni na šoli in občanke in 
občani, saj bomo z novo športno dvo-
rano dobili urejene prostore za šport in 
rekreacijo prav vsi.

Ob tem velja še omeniti, da pri gradnji 
objekta upoštevamo načela trajnostne 
gradnje. 

Med lanskimi poletnimi počitnicami 
smo obnovili obstoječo telovadnico te 
šole. Zamenjali smo športni pod, radi-
atorje, uredili prezračevanje, zamenjali 
luči in tudi nekatero opremo.

V tednu otroka, 1. oktobra 2018, smo 
prenovljeno telovadnico slovesno pre-

dali v uporabo. 
Občina Grosuplje je s projektom ob-

nove telovadnice kandidirala na razpisu 
Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport in pridobila sredstva v višini 
42.909,00 evrov, na razpisu Fundacije 
za šport pa je pridobila sredstva v višini 
44.116,00 evrov. Vrednost investicije je 
znašala 360.601,16 evrov, izvajalec del 
pa je bil Lesnina MG oprema.

Druga investicija, izgradnja katere je v 
zaključni fazi, pa je PARKIRNA HIŠA P+R 
GROSUPLJE, locirana poleg avtobusne 
in železniške postaje v Grosupljem.

Pogodbo za gradnjo parkirne hiše 
P+R Grosuplje smo z gradbenim pod-
jetjem Pomgrad podpisali 23. aprila 
2019. Pogodbena vrednost je znašala 
5.557.903,47 evrov, za projekt pa smo 
uspešno pridobili tudi nepovratna sred-
stva iz Kohezijskega sklada Evropske uni-
je v višini 1.655.732,80 evrov. 

Pričele so se arheološke raziskave 
in tudi ostala zemeljska dela. Temeljni 

kamen smo položili 16. oktobra 2019, 
gradbena dela pa vse od takrat intenziv-
no potekajo.

Parkirna hiša P+R Grosuplje bo zgra-
jena v 6 etažah, v njej bo skupno 222 
parkirnih mest, od tega jih bo 161 na-
menjenih parkiranju po sistemu P+R oz. 
potnikom, ki bodo za pot na želeni cilj 
prestopili iz osebnega avtomobila na 
bolj trajnostna prometna sredstva, to je 
avtobus ali vlak, 61 jih bo namenjenih 
plačljivemu parkiranju. Ob parkirni hiši 
bo tudi zaprta kolesarnica za 40 koles. 
Prav tako bo parkirna hiša omogočala 
polnjenje električnih vozil, kolesarnica 
poleg pa polnjenje električnih koles.

Za spodbujanje trajnostne mobilno-
sti in ustvarjanje naše zelene prihodno-
sti smo bili veseli še ene pridobitve, ko 
smo 20. junija 2019, prav tako v bližini 
avtobusne in železniške postaje v Grosu-
pljem, slovesno predali v uporabo novo 
varovano kolesarnico za električna ko-
lesa s solarnimi paneli in sistemom za 
upravljanje, imenovanem MUSE mojE-
kolo, ki omogoča enostavno uporabo 
preko istoimenske aplikacije ali z upo-
rabniško kartico. 

Kolesarnica je plod uspešnega sode-
lovanja Občine Grosuplje z Regionalno 
razvojno agencijo Ljubljanske urbane re-
gije v okviru evropskega projekta MUSE 
in predstavlja novost, saj gre za pilotni 
projekt. V kolesarnici lahko svoja elek-
trična kolesa shrani in napolni 8 kolesark 
in kolesarjev, omogoča pa tudi izvajanje 
različnih meritev. Med drugim bi namreč 
želeli, da bi bila kolesarnica samooskrb-
na oziroma se bo v okviru projekta ugo-
tavljalo kdaj, pod kakšnimi pogoji, za 
koliko koles itd. je slednje možno doseči. 

Cilj projekta MUSE je spodbujanje lju-
di k uporabi e-koles kot oblike trajnostne 
mobilnosti in jim omogočiti, da svoje 
kolo lahko varno shranijo in ga istočasno 
napolnijo s pomočjo obnovljivih virov 
energije. 

Že 11. marca 2020 pa smo se v njeni 
bližini, na avtobusni postaji oz. poleg že-
lezniške postaje, razveselili tudi pame-
tnega interaktivnega prikazovalnika 
integriranega javnega prevoza. Tudi v 
tem primeru gre za pilotni projekt, po-
stavljen v okviru mednarodnega evrop-
skega projekta SUBNODES, v katerem 
kot projektni partner sodeluje Prometni 
inštitut Ljubljana, ki je v okviru pilotne 
aktivnosti projekta postavil dva pame-
tna interaktivna prikazovalnika, drugi je 
svoje mesto našel na Škofljici.

Prikazovalnik med drugim prikazuje 

Gradnja prizidka in nove športne dvorane k Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje je že  
v zaključni fazi.
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napovedi prihodov avtobusov in vlakov 
v živo, česar v Sloveniji na enem mestu 
prej ni bilo na voljo, ter nudi mnoge dru-
ge za potnike uporabne in zanimive in-
formacije.

Glavni izziv projekta SUBNODES je 
pritegniti čim več ljudi k uporabi jav-
nega prevoza, še posebej na področju 
povezovanja glavnih TEN-T koridorjev, 
kot je Ljubljana, z lokalnimi občinskimi 
središči, kot sta Grosuplje in Škofljica. 
Eden izmed pomembnih dejavnikov 
kakovosti potniških prevoznih storitev 
je tudi ustrezna informiranost potnikov 
ob pravem času na pravem mestu. Tako 
sta bila v okviru projekta v sodelovanju s 
Slovenskimi železnicami in Ljubljanskim 
potniškim prometom pilotno uvedena 
pametna interaktivna prikazovalnika 
integriranega javnega prevoza, ki tako 
zagotovo predstavljata korak k še bolj 
prijazni uporabi javnega prevoza.

Prikazovalnik, ki je bil nameščen po-
leg urbanomata na avtobusni postaji ob 
Evropskem tednu mobilnosti septembra 
2015 in smo ga skupaj z novim urbano-
matom slovesno predali svojemu name-
nu 23. decembra 2015, pa je sedaj svoje 
mesto našel na avtobusnem postajališču 
poleg šole v Šmarju - Sapu. Ta nas redno 
obvešča, kdaj bo do postajališča pripe-
ljal naslednji avtobus, z nami pa deli tudi 
nekatere druge za potnike pomembne 
informacije.

Na Veliki Ilovi Gori so se veselili nove-
ga avtobusnega postajališča, ki smo ga 
predali svojemu namenu 9. maja 2018. 
Posebno vrednost ima zato, ker bodo 
od sedaj naprej otroci na šolski avtobus 

čakali bolj varno. 12. maja 2018 pa so se 
veselili tudi krajanke in krajani Spodnje 
Slivnice, tudi tam so dobili novo avtobu-
sno postajališče.

K spodbujanju uporabe javnega pre-
voza pristopamo kar se da celostno. Se-
veda pa je naše nadaljnje delo usmerje-
no tudi v urejanje površin za kolesarje, 
prav tako bomo nadaljevali z urejanjem 
površin za pešce.

Kar v največji možni meri uresničuje-
mo pet strateških stebrov načrtovanja, 
ki jih predvideva Celostna prometna 
strategija občine Grosuplje, sprejeta na 
15. redni seji Občinskega sveta Občine 
Grosuplje, 5. aprila 2017. Ti se med seboj 
povezujejo, dopolnjujejo in so: vzposta-
vitev celostnega prometnega načrtova-
nja, spodbujanje hoje kot pomembnega 
potovalnega načina, optimalno izkori-
ščanje potencialov kolesarjenja, obliko-
vanje privlačnega javnega potniškega 
prevoza in uveljavitev optimiziranega 
cestnega prometa.

Njen pomen je še utrdila Celostna 
prometna strategija Ljubljanske ur-
bane regije: Za ljudi in prostor v ino-
vativni in napredni regiji, ki pa je bila 
soglasno potrjena 24. oktobra 2018 na 
10. redni seji Sveta Ljubljanske urbane 
regije, ki ga sestavlja 26 županov občin 
Ljubljanske urbane regije.

Štiri nove polnilne postaje smo v 
Grosupljem svojemu namenu predali 21. 
septembra 2017, v tednu, ko obeležuje-
mo Evropski teden mobilnosti. Nahajajo 
se na parkiriščih pri Kongu, na Kersniko-
vi cesti, pri sodišču na Adamičevi cesti, 
četrta lokacija pa je parkirišče pri tržnici, 

kjer je dogodek tudi potekal.
V Grosupljem smo sicer prvo polnilno 

postajo za električna vozila, pri sodišču 
na Adamičevi cesti, dobili že leta 2011. 
Leta 2016 pa je Eko sklad objavil razpis 
za nepovratne finančne spodbude za 
nakup novih polnilnih postaj za električ-
na vozila, na katerem je uspešno kandi-
dirala tudi Občina Grosuplje.

Tako imamo danes v Grosupljem že 
5 polnilnih postaj z dvema parkirnima 
mestoma. Namestilo jih je podjetje Etrel.

Naš pogled v zeleno prihodnost po-
meni tudi projekt plinifikacije občine 
Grosuplje. Odlok o načinu izvajanja lo-
kalne gospodarske javne službe opera-
terja distribucijskega sistema zemeljske-
ga plina v občini Grosuplje je bil sprejet 
na 15. redni seji Občinskega sveta Obči-
ne Grosuplje, 5. aprila 2017.

Na podlagi odloka smo Javnemu 
podjetju Energetika Ljubljana z odločbo 
podelili koncesijo za priključitev distri-
bucijskega sistema zemeljskega plina v 
občini Grosuplje na distribucijski sistem 
zemeljskega plina v občini Škofljica. 9. 
novembra 2017 smo z Energetiko Lju-
bljana podpisali tudi koncesijsko po-
godbo za izvajanje izbirne gospodarske 
javne službe dejavnosti operaterja dis-
tribucijskega sistema v občini Grosuplje.

Energetika Ljubljana je z gradnjo pli-
novodnega omrežja v Grosupljem in v 

Župan dr. Peter Verlič je nov urbanomat tudi 
preizkusil in si napolnil svojo kartico Urbano.

Po slovesnem prerezu traku smo v novo 
kolesarnico že zapeljali prvo električno kolo, 

kjer smo ga lahko varno tudi napolnili.

Župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, direktorica Regionalne razvojne 
agencije Ljubljanske urbane regije mag. Lilijana Madjar in direktorica Turizma Grosuplje Petra 

Zakrajšek so s slavnostim prerezom traku novo kolesarnico slovesno predali v uporabo kolesarkam in 
kolesarjem.
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Novih športno rekreativnih površin smo se veselili na Spodnji Slivnici.

Šmarju - Sapu pričela že v letu 2018, pro-
jekt pa se uspešno izvaja.

Večina individualnih objektov v Gro-
supljem se je ogrevalo preko peči na 
kurilno olje, nekateri celo še na trda go-
riva. Zemeljski plin pa je fosilno gorivo z 
najmanjšim ogljičnim odtisom, saj kotel 
z visokim izkoristkom na zemeljski plin 
izpušča za 50 odstotkov manj emisij 
CO2 kot kotel na kurilno olje. Poleg tega 
prenos in distribucija zemeljskega plina 
potekata nevidno in neslišno po plino-
vodnih ceveh, ki so skrite pod zemeljsko 
površino in ne obremenjujejo naravne-
ga okolja.

Le dober mesec pred praznovanjem 
našega občinskega praznika smo 22. 
maja 2020 z Direkcijo RS za vode in druž-
bo CGP podpisali pogodbo za izgradnjo 
ZADRŽEVALNIKA VELIKI POTOK v vre-
dnosti 6.038.439,98 evrov.  

Zagotavljanje poplavne varnosti Gro-

supeljsko-Radenskega polja in s tem tudi 
samega mesta Grosuplje je namreč za-
snovano na izgradnji zadrževalnikov vi-
sokih voda in kasneje na ureditvi Grosu-
peljščice v območju mesta. Največji vpliv 
na izboljšanje poplavne varnosti poselje-
nega dela Grosupljega ob Grosupeljščici 
med avtocesto in železniško progo pa 
naj bi imel prav načrtovani zadrževalnik 
Veliki potok. 

Prvi dokument o zadrževalniku Veliki 
potok sega že v leto 1962. Gre za Štu-
dijo možnosti protipoplavnega ščitenja 
oziroma zadrževanja visokih voda, ki jo 
je izdelal Zavod za vodno gospodarstvo 
LRS iz Ljubljane. Objekt je še vedno loci-
ran na isti lokaciji, v dolini med naselje-
ma Velika Stara vas in Gradišče, tehnolo-
gija pa se je seveda v teh letih nekoliko 
spremenila.

Zgradili bomo suhi zadrževalnik viso-
kih voda, za katerega je značilno, da se 

nivo vode pred pregrado poveča samo 
v času poplav. Talni izpust se regulira z 
zapornico, predvsem zaradi naravovar-
stvenih ukrepov pa je vedno zagotovljen 
minimalni pretok vode. Pregrada bo vi-
soka 15 m in dolga nekaj preko 200 m. 
Zadrževalnik s prostornino 435.000 m3 
bo prebivalce ščitil do obsega 100-letnih 
voda.

Zadrževalnik Veliki potok predstavlja 
I. fazo celovitih ukrepov za zmanjševanje 
ogroženosti območja Grosupljega pred 
škodljivim delovanjem Grosupeljščice. 
V II. fazi pa so predvidene ureditve Gro-
supeljščice skozi Grosuplje, ki vključujejo 
visokovodne nasipe in zidove ter uredi-
tev struge in premostitvenih objektov. 

Z izgradnjo zadrževalnika Veliki po-
tok in izvedbo vseh predvidenih proti-
poplavnih ukrepov na Grosupeljščici bo 
protipoplavna ureditev Grosupljega v 
celoti urejena.

Pametni interaktivni prikazovalnik integriranega javnega prevoza.

Na slovesnosti ob postavitvi pametnega interaktivnega prikazovalnika 
integriranega javnega prevoza so se zbrali: župan dr. Peter Verlič, direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar, župan Občine Škofljica Ivan Jordan, 

direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije mag. 
Lilijana Madjar, direktorica SŽ-Potniškega prometa mag. Darja Kocjan, 
direktor Ljubljanskega potniškega prometa Peter Horvat ter mag. Blaž 

Jemenšek in mag. Aleksandar Dobrijević iz Prometnega inštituta Ljubljana.

KULTURA, ŠPORT IN REKREACIJA
Kakovost življenja občank in občanov 

dvigujemo tudi s skrbjo za naše kulturne 
objekte, z urejanjem športnih in rekrea-
tivnih površin. Spodbujamo aktivno in 
zdravo preživljanje prostega časa, po-
gosto zunaj na svežem zraku, v naravi, 
bogatenje našega duha z novimi znanji 
in spoznanji.

Pot zdravja smo v Grosupljem odprli 
17. maja 2014. Označuje jo 6 totemov, ki 
so postavljeni na petih točkah. Obarvani 
so z modro in zeleno barvo. Če se odlo-
čimo za hojo z vmesnimi vajami, sledimo 
zelenim tablam, če pa bi želeli preizkusiti 
svojo telesno zmogljivost, sledimo mo-
drim tablam. Namenjena je torej rekrea-
ciji in dobremu počutju.
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Novega športnega igrišča so se 20. 
junija 2014 veselili krajanke in krajani v 
Veliki Račni, 31. avgusta 2019 pa so bili 
novih lepo urejenih športno-rekreativ-
nih površin veseli tudi na Spodnji Slivni-
ci. Nov Športno-rekreacijski park Zavrh 
se nahaja v naravi, ob gozdu, nekoliko 
umaknjen iz središča kraja. Ob asfaltnem 
športnem igrišču v velikosti 20 x 40 m je 
tudi nekaj parkirnih mest.

Vrednost projekta je znašala 
162.965,10 evrov, zanj smo preko Lokal-
ne akcijske skupine Sožitje med mestom 
in podeželjem pridobili tudi sredstva iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja v višini 45.479,68 evrov.

Že 20. septembra 2013 smo slovesno 
odprli prenovljeno otroško in mladin-
sko športno igrišče Šmarje - Sap, 24. 
junija 2015 pa smo v njegovi neposredni 
bližini, v centru Šmarja - Sapa, svojemu 
namenu predali tudi nov park z igrali. Ta 
dan smo v parku skupaj z malčki in prvo-
šolčki bližnjega vrtca in šole posadili tudi 
12 lip. 

Le 1 km iz centra Šmarja - Sapa se 
nahajata bajer Zacurek in studenec 
Medvedov izvir, sicer že od nekdaj prije-
tni sprehajalni točki krajank in krajanov 
Šmarja - Sapa. 

28. januarja 2020 smo s podjetjem Hi-
drotehnik podpisali pogodbo za uredi-
tev bajerja Zacurek in njegove okolice v 
vrednosti 60.771,91 evrov, dela so danes 
že v zaključni fazi.

Na območju smo uredili brežino ba-
jerja, podest za sedenje in manjši pomol, 

tam so svoj prostor našle tudi preproste 
fitnes naprave in otroška igrala. Namesti-
li smo klopi, koše za smeti in pasje iztreb-
ke, območje pa bo opremljeno tudi z in-
formativno tablo o naravnih vrednotah v 
okolici in z interaktivno tablo z vsebino iz 
okolice, namenjeno predvsem popestri-
tvi za mlajše.

Projekt ureditve bajerja Zacurek z 
okolico delno financira Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
V projektu Občina Grosuplje sodeluje s 
partnerji Krajevno skupnostjo Šmarje - 
Sap, Turističnim društvom Šmarje - Sap, 
Vzgojno varstvenim zavodom Kekec 
Grosuplje in Osnovno šolo Šmarje - Sap.

Pomemben projekt za razvoj športa 
v naši občini predstavlja izgradnja No-
gometnega igrišča Brinje Grosuplje z 
umetno travo in novimi reflektorji. Po-
godbo za njegovo izgradnjo smo s pod-
jetjem Fit Šport podpisali 15. septembra 
2014, 9. maja 2015, ob zaključku prvega 
dne dvodnevnega velikega nogometne-
ga turnirja Grosuplje open, smo novo 
nogometno igrišče z umetno travo že 
predali svojemu namenu. 

Še istega leta, 29. decembra 2015, so 
na nogometnem igrišču z umetno travo 
zasvetili novi reflektorji. Po svečanem 
prerezu traku smo si že lahko ogledali 
tudi prvo nogometno tekmo.

Razveselili smo se tudi novega špor-
tnega poligona za vadbo na prostem, 
ki ga je 19. septembra 2018, v okviru 
Evropskega tedna športa, v Športnem 
parku Brinje postavila Skupina SIJ - Slo-
venska industrija jekla.

Ob pešpoti ob Grosupeljščici smo na-
mestili 51 lučk z vgrajenimi varčnimi LED 
svetilnimi telesi. Osvetljeno pešpot ob 
Grosupeljščici smo slovesno odprli 14. 
decembra 2017.

Vrednost projekta je znašala cca 
55.000 evrov, zanj smo preko Lokalne 
akcijske skupine Sožitje med mestom 
in podeželjem pridobili tudi sredstva iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v 

Bajer Zacurek, od nekdaj prijetna sprehajalna točka krajank in krajanov Šmarja - Sapa, je sedaj postala 
še prijetnejša.

Novo Nogometno igrišče Brinje Grosuplje z umetno travo in novimi reflektorji

Novega parka z otroškimi igrali smo se razveselili v Šmarju - Sapu.
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višini cca 36.000 evrov. 
Z novoustanovljenim javnim zavo-

dom Turizem Grosuplje na 13. redni seji 
Občinskega sveta Občine Grosuplje, 14. 
decembra 2016, je tudi turizem v naši 
občini dobil nov zagon. Posebej velik 
potencial vidimo v razvoju zelenega tu-
rizma. Sprva bi sicer želeli naše turistične 
točke približati občankam in občanom, 
da bi  si kot prvi ogledali našo Županovo 
jamo, se sprehodili po našem Krajinskem 
parku Radensko polje, nato pa seveda 
privabiti v našo občino tudi obiskovalce 
od drugod, iz naših sosednjih občin, pa 
tudi iz tujine. Tukaj si dobrega sodelova-
nja nadejamo z Mestno občino Ljubljana 
oziroma s Turizmom Ljubljana. Verjame-
mo, da bi marsikaterega turista, ki bi obi-
skal našo prestolnico, navdahnila tudi 
katera izmed znamenitosti v njeni bližini, 
v naši občini.

V naši občini posebej izpostavljamo 
štiri naravne in kulturne znamenitosti, 
vse še s precejšnjim potencialom za ra-
zvoj turizma: podzemno lepotico Župa-
novo jamo, dobro ohranjen protiturški 
Tabor Cerovo, bogato arheološko naj-
dišče Magdalenska gora in naš naravni 
biser Krajinski park Radensko polje. 

Pomemben prostor med turističnimi 
znamenitostmi v naši občini je dobil tudi 
Log pod vasjo Cerovo, kjer nas vabi lepo 
urejena ornitološko-botanična krožna 
učna pot »Po sledeh vodomca«. 

Ta po novem poteka od lepo urejene-
ga vaškega jedra Cerovo, skozi gozdni 
rob, mimo mokrotnih travnikov, do za-
selka Podlom in izvira Podlomščice, kjer 
se nahaja dežela Podlomarjev, in nato 
naprej po kraškem terenu do Županove 
jame, pa do Tabora Cerovo in nazaj v vas 
Cerovo. 

Svoje prve pohodnike, ljubitelje na-
rave je razširjena in obogatena, 5,2 km 
dolga naravoslovna učna pot Po sledeh 
vodomca sprejela 26. maja 2018, še prej 
smo ta dan svečano odprli tudi vaško je-
dro v Cerovem, za tem pa je tam poteka-
lo še srečanje evropopotnikov 2018.  

Projekt je izpeljalo Turistično društvo 
Cer Cerovo v sodelovanju z različnimi 
partnerji in strokovnimi sodelavci, s po-
močjo sponzorjev in Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja. 

Tudi obisk Županove jame nam da-
nes ob sicer čudovitem kraškem podze-
mlju nudi več. 22. aprila 2017 smo odprli 
prenovljene prostore in razstavo o Žu-
panovi jami. Stavbi gostišča, ki tam stoji 
že od leta 1961, smo vdahnili novo vse-
bino. Razstava nudi glavne informacije o 

zanimivostih in posebnostih Županove 
jame in njene okolice, v prostoru je na 
ogled tudi fotografska razstava, prvič pa 
smo si lahko ogledali tudi fosile školjk iz 
časa, ko je nastajal apnenec, ki je glavna 
kamnina v okolici jame. Fosile je razkril 
žled, ki je februarja 2014 močno prizadel 
okoliški gozd. Razstavo je uredilo dru-
štvo Županova jama, turistično in okolj-
sko društvo Grosuplje.

Omeniti pa velja tudi, da je 25. maja 
2017 Županova jama gostila del otvori-
tve mednarodnega bienala oblikovanja 
BIO 25.

Skozi Županovo jamo, ki jo sestavlja 
sedem čudovitih dvoran, se po novem 
lahko sprehodimo kar virtualno, s kli-
kom na povezavo: http://www.burger.

si/Jame/ZupanovaJama/vrp.html. A še 
vedno velja, da tisto pravo podzemelj-
sko doživetje doživimo le z resničnim 
obiskom jame, virtualni sprehod pa je 
lahko dobra motivacija za to odločitev. 

Tabor Cerovo pa je dobil svojo novo 
info točko. Občina Grosuplje in Turizem 
Grosuplje sta namreč preko Lokalne ak-
cijske skupine Sožitje med mestom in 
podeželjem uspešno prijavila projekt Ta-
bor Cerovo - za prihodnost in tako zanj 
pridobila sredstva iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja v višini 
62.280,54 evrov, od tega Občina Grosu-
plje v višini 59.160,89 evrov in Turizem 
Grosuplje v višini 3.119,65 evrov. Pogod-
bo za rekonstrukcijo in spremembo na-
membnosti objekta Tabora Cerovo smo 

Na slovesnosti ob odprtju novega poligona za vadbo na prostem sta se nam pridružila tudi vrhunska 
športnika Sašo Bertoncelj in Petra Majdič.

Pešpot ob Grosupeljščici z novimi varčnimi LED svetilkami
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Pred Mestno knjižnico Grosuplje stoji nova informacijska tabla o evropskih 
pešpoteh v Sloveniji.

s podjetjem Gib gradnje podpisali 19. 
avgusta 2019, le slabe tri mesece pozne-
je, 14. novembra 2019, pa smo turistično 
info točko Tabor Cerovo že predali svo-
jemu namenu. 

Gospodarsko poslopje Tabora Ce-
rovo, ki je bilo zgrajeno leta 1890, in je 
kot pomožni objekt oz. skedenj služil 
za spravilo pridelka, je tako danes lepo 
obnovljeno. Dotrajane elemente smo 
zamenjali in objekt vzpostavili v novo 
funkcijo. Med drugim smo zaprti del 
v pritličju pregradili ter tam uredili in-
formacijsko točko in javne sanitarije 
za potrebe obiskovalcev. Pogodbena 
vrednost del je znašala cca 115.539,36 
evrov.

Sicer pa smo na Taboru že 19. oktobra 
2014 vključili tudi spletno kamero, obi-
skovalci pa se lahko od tega dne dalje 
vpišejo v vpisno knjigo, ki je shranjena v 
miniaturnem Aljaževem stolpiču.

Na dan otvoritve razširjene učne poti 
Po sledeh vodomca je na Cerovem pote-
kalo tudi srečanje evropopotnikov 2018. 
Prav po tej isti poti namreč poteka tudi 
delček 5.200 kilometrov dolge evropske 
pešpoti E6, od Baltskega morja (Finska) 
do Egejskega morja (Grčija). Preko Slove-

nije se je vije nekaj več kot 350 kilome-
trov, za njeno urejenost skrbi Komisija 
za evropske pešpoti v Sloveniji, ki vsako 
leto organizira tudi srečanje evropopo-
tnikov. Leta 2018 je potekalo na Cero-
vem, učna pot Po sledeh vodomca pa 
zagotovo predstavlja enega izmed nje-
nih najlepših delov. 

Ob dogodku smo pri Mestni knjižnici 
Grosuplje, kjer je ena izmed kontrolnih 
točk na pešpoti E6, postavili tudi infor-
macijsko tablo. 

Našo bogato kulturno dediščino pa 
smo 17. junija 2016 še obogatili s Pre-
šernovo spominsko sobo v kašči na 
Kopanju. Pesnik France Prešeren je del 
svojega življenja preživel tudi na Kopa-
nju pri svojem stricu. Spominsko sobo je 
uredilo Turistično društvo Kopanj. 

18. septembra 2016 smo v zaselku 
Sv. Križ v Tlakah blagoslovili obnovljeno 
cerkev sv. Križa. Prenovili smo ostrešje, 
fasado in zamenjali okna. Njena notra-
njost pa je polepšana s prepleskanimi 
stenami ter temeljito očiščenim pohi-
štvom in oltarjem.

Streha cerkve Marijinega rojstva v 
Šmarju - Sapu je bila obnovljena že leta 
2012, 10. septembra 2017 pa smo blago-

slovili tudi obnovljeno kapo zvonika. 
Cerkev Marijinega rojstva v Šmarju 

- Sapu je sicer najstarejša župnijska cer-
kev v naši občini. Njena prva omemba 
v listinah sega v leto 1228, po prepriča-
nju nekaterih zgodovinarjev pa naj bi 
bila župnija Šmarje ustanovljena že leta 
1058. Zgrajena je v stilu romanske trila-
dijske bazilike. Konec 15. stoletja je cer-
kev dobila nove oboke in prezbiterij, z 
obzidjem pa je služila tudi kot protiturški 
tabor, od katerega je viden samo še en 
stolp, imenovan Turenček.

11. marca 2018 smo s slovesno sv. 
mašo obeležili dokončanje nekaterih 
obnovitvenih del v cerkvi sv. Lucije na 
Dolah pri Polici. 

V zadnjih nekaj letih so bili obnovljeni 
zvonik na cerkvi in oba stranska oltarja, 
tako oltar Rožnovenske Matere božje kot 
tudi oltar sv. Neže. Prav tako so obnovili 
križev pot, v cerkvi stojijo nove klopi.

7. oktobra 2018, na rožnovensko 
nedeljo, je bilo še posebej slovesno na 
hribčku sredi Radenskega polja, osamel-
cu Kopanj. Po sv. maši v cerkvi Marijine-
ga vnebovzetja smo se vsi skupaj odpra-
vili še do bližnje kapelice Lurške Matere 
božje oz. do kapelice pri studenčku, kot 

Z leve proti desni: Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, 
predsednik Turističnega društva Cer Cerovo Marjan Koščak, poslanec 

Državnega zbora RS Janez Janša in župan dr. Peter Verlič.V Logu pod vasjo Cerovo, v osrčju narave

Nova turistična info točka Tabor Cerovo
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Obeležje nas bo vedno opominjalo, da je bila lipa pred Kulturnim domom 
Grosuplje posajena ob praznovanju 20-letnice razglasitve samostojnosti in 

neodvisnosti Republike Slovenije.
Obeležje nas bo vedno opominjalo, da je bila lipa pri spomeniku Louisa 

Adamiča posajena ob rojstvu naše domovine Slovenije.

radi rečejo domačini, kjer smo obnovlje-
no kapelico blagoslovili.

Kraj s studenčkom, kjer stoji kapelica, 
je strm. In v začetku leta 2018 so zaradi 
viharja podrta drevesa kapelico močno 
poškodovala.  

Kip Marije danes stoji na lepo izklesa-
nem podstavku, naredili pa so tudi škar-
po in postavili ograjo in v spodnjem 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.

Za zanimivost naj omenimo še, da 
studenec, nad katerim se nahaja kip Ma-
rije v kapelici, izvira 10 m nad nivojem 
kraškega polja. Ima stalno vodo in ne 
presahne niti v največji suši. Voda je pi-
tna, po ljudskem izročilu pa tudi zdravil-
na, predvsem za oči.

V podružnični cerkvi sv. Petra in Pa-
vla na Spodnji Slivnici pa je kar dobri 
dve leti potekala obnova fresk. Uspešno 
zaključena dela smo s slovesnostjo s sv. 
mašo proslavili 9. novembra 2019.

Po besedah akademske restavratorke 
in konservatorke Jerneje Kos so freske v 
cerkvi nastale okoli leta 1.500, v dobi re-
nesanse. In kot je še dejala, je prav, da so 

krajanke in krajani Spodnje Slivnice na 
svoje freske ponosni, saj kažejo tudi na 
njihovo visoko kultiviranost že v tistem 
času.

Zbrani pred kapelico Lurške Matere božje

DRUŽABNO ŽIVLJENJE
Občinski in državni praznik dan držav-

nosti, ki ga obeležujemo 25. junija, vsako 
leto praznujemo s svečano prireditvijo, 
slavnostno sejo Občinskega sveta Ob-
čine Grosuplje. 

20. rojstni dan naše občine Grosuplje 
in 24. rojstni dan naše domovine Slove-
nije smo praznovali 23. junija 2015. Slav-
nostno akademijo v avli Osnovne šole 
Louisa Adamiča Grosuplje sta naznanili 
slovenska in evropska himna, nagovorili 
so nas župan Občine Grosuplje dr. Peter 
Verlič, poslanec Državnega zbora Janez 
Janša, izvoljen v volilnem okraju Grosu-
plje, in ljubljanski pomožni škof msgr. 

dr. Anton Jamnik, ki je našo občino ob 
njenem 20. rojstnem dnevu tudi blago-
slovil.

Priznanje Občine Grosuplje z brona-
stim znakom je prejelo Društvo prija-
teljev mladine Šmarje - Sap, priznanje 
Občine Grosuplje s srebrnim znakom je 
prejel Dom starejših občanov Grosu-
plje, priznanje Občine Grosuplje z zlatim 
znakom je prejela Gasilska zveza Grosu-
plje, nagrado Občine Grosuplje z zlatim 
znakom je prejel Rudolf Rome.

21. rojstni dan naše občine Grosuplje 
in 25. rojstni dan naše domovine Slove-
nije smo praznovali 21. junija 2016. Pra-

znovanje smo pričeli z odkritjem obe-
ležja pred lipo na Adamičevi ploščadi v 
Grosupljem, ki je bila posajena ob roj-
stvu naše domovine Slovenije, sledilo 
pa je še svečano odkritje obeležja pred 
lipo, ki je bila ob praznovanju 20-letni-
ce razglasitve samostojnosti in neod-
visnosti Republike Slovenije posajena 
pred Kulturnim domom Grosuplje.

Osrednjo slovesnost v dvorani Kultur-
nega doma Grosuplje sta naznanili slo-
venska in evropska himna, slavnostno so 
nas nato nagovorili poslanec Državnega 
zbora Janez Janša, slovenski častnik in 
veteran vojne za Slovenijo Tone Krkovič 
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in župan Občine Grosuplje dr. Peter Ver-
lič.

Priznanje Občine Grosuplje z brona-
stim znakom Občine Grosuplje je prejela 
Maja Šeme, priznanje Občine Grosuplje 
s srebrnim znakom Občine Grosuplje je 
prejelo Kinološko društvo Grosuplje, 
dobitnik priznanja z zlatim znakom Ob-
čine Grosuplje je bil Prostovoljno gasil-
sko društvo Zagradec.

22. rojstni dan naše občine Grosuplje 
in 26. rojstni dan naše domovine Slove-
nije smo praznovali 25. junija 2017. Ko so 
se oglasili cerkveni zvonovi, ki so oznani-
li, da je ura 12, smo na Cikavi slovesno 
odprli Cesto dr. Jožeta Pučnika. Prav 
tako smo ta dan  slovesno predali svo-
jemu namenu nov gasilski dom v Ško-
cjanu, tam pa se je odvila tudi osrednja 
slovesnost Slavnostna seja Občinskega 
sveta Občine Grosuplje, s katero smo v 
tem letu obeležili tudi 20 let prireditve 

Stati inu obstati. Pred cerkvijo, v kateri 
je bil pred petsto devetimi leti krščen 
Primož Trubar, ki nas je prvi imenoval 
Slovence, nam podaril knjigo, črke in pi-
savo. 

Pričetek Slavnostne seje Občinskega 
sveta Občine Grosuplje in 20 let Stati inu 
obstati sta naznanili slovenska in evrop-
ska himna. Nagovorili so nas poslanec 
Državnega zbora Janez Janša, ljubljanski 
pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar in 
župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič.

Priznanje Občine Grosuplje z brona-
stim znakom Občine Grosuplje je prejelo 
Kulturno društvo Big band Grosuplje, 
priznanje Občine Grosuplje s srebrnim 
znakom Občine Grosuplje je prejela 
Irena Kogovšek, dobitnica priznanja z 
zlatim znakom Občine Grosuplje je bila 
Marija Samec.

23. rojstni dan naše občine Grosuplje 
in 27. rojstni dan naše domovine Slo-

venije smo praznovali 20. junija 2018. 
Slovesnost v dvorani Kulturnega doma 
Grosuplje sta naznanili slovenska in 
evropska himna, nato pa sta nas nago-
vorila predsednik Državnega sveta RS 
Alojz Kovšča, ki je tudi naš občan, in žu-
pan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič.

Priznanje Občine Grosuplje z brona-
stim znakom Občine Grosuplje je prejel 
dr. Matjaž Barbo, priznanje Občine Gro-
suplje s srebrnim znakom Občine Grosu-
plje je prejel mag. Marjan Adamič, do-
bitnik priznanja z zlatim znakom Občine 
Grosuplje je bil Pihalni orkester Glasbe-
ne šole Grosuplje.Priznanje Občine Grosuplje z zlatim znakom Občine Grosuplje je prejelo Turistično društvo Cer Cerovo.

Priznanje Občine Grosuplje z zlatim znakom 
Občine Grosuplje je prejel Pihalni orkester 

Glasbene šole Grosuplje.

Priznanje Občine Grosuplje z zlatim znakom 
Občine Grosuplje je prejela Marija Samec.

Priznanje Občine Grosuplje z zlatim znakom 
Občine Grosuplje je prejelo Prostovoljno 

gasilsko društvo Zagradec.

Slovesnosti so se udeležili številni naši občanke in občani, pa tudi številni visoki gostje.
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24. rojstni dan naše občine Grosuplje 
in 28. rojstni dan naše domovine Slove-
nije pa smo s slavnostno sejo Občinske-
ga sveta Občine Grosuplje praznovali 19. 
junija 2019 v avli Osnovne šole Louisa 
Adamiča Grosuplje. Na slovesnosti, ki 
sta jo naznanili slovenska in evropska hi-
mna, nas je slavnostno nagovoril župan 
Občine Grosuplje dr. Peter Verlič. 

Priznanje Občine Grosuplje z brona-
stim znakom Občine Grosuplje je prejel 
Alojz Zajc, priznanje Občine Grosuplje 
s srebrnim znakom Občine Grosuplje je 
prejela Marija Podvršič, dobitnik prizna-
nja z zlatim znakom Občine Grosuplje pa 

je bilo Turistično društvo Cer Cerovo.
Med odmevnejšimi vsakoletnimi pri-

reditvami v naši občini so tudi Kolesarski 
maraton treh občin Grosuplje, Ivančna 
Gorica in Dobrepolje, festival Grosuplje 
v jeseni ter Prižig prazničnih lučk in mi-
klavževanje v Grosupljem.

Kolesarski maraton treh občin Gro-
suplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje 
poteka vsako prvo nedeljo v juniju s 
startom na Kolodvorski cesti v centru 
Grosupljega. Udeleženci 17., 18., 19., 20. 
in 21. kolesarskega maratona so lahko 
izbirali med tremi daljšimi asfaltiranimi 
progami, 91 oz. 92 kilometrsko progo z 

vzponom na 600 metrov visok Korinj, 78 
oz. 80 kilometrsko progo po isti trasi, le 
brez vzpona na Korinj, in 56 kilometrsko 
progo, delno skrajšano v občini Ivančna 
Gorica. Za vse ljubitelje kolesarjenja in 
hkrati velike adrenalinske navdušence je 
bila organizirana MTB proga v dolžini 30, 
31 oz. 35 kilometrov.

Družine in predvsem tisti, ki radi uži-
vajo v druženju in neokrnjeni naravi, so 
se lahko odločili za družinski maraton. 
Ta je bil organiziran v dveh variantah, in 
sicer po nekoliko krajši 15 oz. 16 kilome-
trski progi, po kateri so se na pot podali 
tudi naši najmlajši kolesarji, in po 26 oz. 

Utrinki s športno rekreativne prireditve Kolesarski maraton treh občin
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27 kilometrski progi, kjer se je na pot s 
svojimi starši podalo veliko otrok, ki pa 
se že lahko pohvalijo z nekoliko večjimi 
kolesi.

S kratkimi postanki v Grajskem vrtu 
Boštanj, pri ribniku Boštanj ali pri gasil-
skem domu na Malem Mlačevem so se 
udeleženci družinskega maratona pri-
jetno okrepčali, tam jih je pričakala tudi 
Pika Nogavička, v čudovitem naravnem 
okolju so bile za najmlajše organizirane 
tudi različne delavnice.

Za vse rekreativce, ki radi začutijo ne-
kaj športnega duha, vseeno pa se na pot 
raje odpravijo peš, pa je bil vsako leto 
organiziran voden pohod na Cerovo z 
ogledom učne poti »Po sledeh vodomca«, 
do Županove jame ali na Magdalensko 
goro.

Jubilejni 20. kolesarski maraton, ki je 
potekal 3. junija 2018, nam je postregel 
z rekordnim številom udeležencev, 1084 
kolesark in kolesarjev. 21. kolesarski ma-
raton pa je prinesel še eno dodatno ko-
lesarsko progo, med katerimi so lahko 
izbirali udeleženci maratona, in sicer 45 
kilometrsko cestno progo, ki je potekala 
po na novo asfaltirani cesti mimo Luč do 
Krke.

Po poletnih dopustih se tretji vikend v 
septembru vsi srečamo na festivalu Gro-
suplje v jeseni. Prireditev pa vedno bolj 
pridobiva tudi na širši prepoznavnosti. 
V centru mesta za živahno dogajanje s 
svojimi zanimivimi stojnicami poskrbijo 
naša športna, kulturna, turistična dru-
štva, organizacije ter tudi podjetniki, pri-
reditev spremlja otroški živ žav in glasbe-
ni program na odru. Med drugim so nas 
zadnja leta zabavali Čuki, Kingstoni, Pero 
Lovšin in Španski borci, Nina Pušlar, Big 
foot mama, Manca Špik in Rok‘n‘band.

Leta 2017 pa smo morali festival zara-
di slabih vremenski razmer odpovedati. 
Je pa bil zato ta z novostmi še toliko bolj 
okrepljen leto pozneje. Sobotno druže-
nje ob glasbi, hrani in pijači je naznanil 
že petkov koncert pod zvezdami, nov 
pečat mu je dalo tudi zeleno, aktivno, 
zdravo - fit Grosuplje. 

8. festival po vrsti nam je prinesel tudi 
1. grosupeljski tek, na katerem se nam je 
pridružila tudi Maruša Mišmaš. Tekačica 
na srednje in dolge proge, državna re-
korderka na 3000 m z zaprekami, je Gro-
supeljčanka. Z nami je bila tudi na 2. gro-
supeljskem teku, na katerem je potekala 
tudi dražba za dres Luke Dončića. Tek je 

bil to leto dobrodelno obarvan, zbrana 
sredstva pa smo namenili Podružnični 
osnovni šoli s prilagojenim programom 
Brinje Grosuplje, ki je to leto praznovala 
50-letnico svojega obstoja.

Že drugo leto zapovrstjo smo se zbra-
li v vaškem jedru Cerovo in se od tam 
podali na pot po razširjeni naravoslovni 
učni poti Po sledeh vodomca.  

V veseli december pa Grosupeljčan-
ke in Grosupeljčani skupaj vstopimo s 
Prižigom prazničnih lučk in miklavže-
vanjem ter se tako še pred koncem leta 
ponovno srečamo in si zaželimo lepe 
želje. V spremstvu angelčkov nas obišče 
sv. Miklavž in vse pridne otroke obdari s 
sladkimi darilci, veselo vzdušje med sijo-
čimi prazničnimi lučkami se nadaljuje ob 
toplem čaju, kuhanem vinu in glasbi. Za-
bavali so nas ansambel Dolenjski kvintet, 
ansambel Hec, v našem najbolj svežem 
spominu pa je Dejan Vunjak.

Za družaben utrip življenja v naši ob-
čini skrbijo tudi številna društva: športna, 
kulturna, turistična in še bi lahko našte-
vali. Mnoga so slovesno obeležila tudi 
svoje okrogle obletnice. Leta 2015: Pro-
stovoljno gasilsko društvo Velika Loka 
90-letnico, Prostovoljno gasilsko društvo 

Utrinki s festivala Grosuplje v jeseni

Utrinki s prižiga prazničnih lučk in miklavževanja
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Dobili smo tudi Spominsko knjigo 
občine Grosuplje, namenjeno gostom, 
katerih obisk nam še posebej veliko po-
meni in si ga želimo trajneje vtisniti v 
spomin. Hrani jo Mestna knjižnica Gro-
suplje.

V spominsko knjigo sta se 25. junija 
2017, ob našem občinskem in državnem 
prazniku dnevu državnosti, kot prva vpi-
sala poslanec Državnega zbora Repu-
blike Slovenije Janez Janša in ljubljan-
ski pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar, 
ki sta bila ta dan govornika na slavnostni 
seji Občinskega sveta Občine Grosuplje. 

1. septembra 2017 se je v spominsko 
knjigo vpisal tudi predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor, ki je bil slavno-
stni govornik ob odprtju nove Podru-
žnične osnovne šole Polica.

Ob sicer delovnem obisku smo 18. de-
cembra 2017 k vpisu v našo spominsko 
knjigo povabili tudi ministrico za okolje 
in prostor Ireno Majcen. Župan dr. Peter 
Verlič in direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar sta ji na sestanku pred-
stavila projekt zadrževalnika Veliki potok 
in protipoplavno ureditev ob Grosupelj-
ščici kot celovit ukrep za zmanjševanje 
ogroženosti območja Grosupljega pred 
škodljivim delovanjem vode Grosupelj-
ščice.

V spominsko knjigo se je 19. decem-
bra 2017 vpisal minister za infrastruk-
turo dr. Peter Gašperšič, ki je bil ta dan 
govornik na  slovesni predaji novih pri-
dobitev na Malem Vrhu, novega ploč-
nika s prehodi za pešce in avtobusnimi 
postajališči ter nove cestne razsvetljave.

22. decembra 2017 se je v našo spo-
minsko knjigo vpisal veleposlanik Zdru-
ženih držav Amerike Nj. eksc. g. Brent 
Robert Hartley, ki se je ta dan udeležil 
tradicionalnega božično-novoletnega 
koncerta Big banda Grosuplje, ki je to-
krat nosil ime Crazy Cristmas.  

Občina Grosuplje in Mestna občina 
Ljubljana uspešno sodelujeta na različ-
nih področjih. Eden vidnejših projek-
tov, ki je plod dobrega sodelovanja in 
je občutno prispeval k bolj prijaznemu 
javnemu prevozu za naše občanke in 
občane, je bila uvedba mestne linije 
Ljubljanskega potniškega prometa 3G. 
Dobrega sodelovanja ter uresničevanja 
projektov v skupno korist pa si želimo 
tudi v prihodnje in prav s tem namenom 
smo k obisku naše občine povabili žu-

V spominsko knjigo se je vpisal ljubljanski pomožni škof  
msgr. dr. Franc Šuštar.

V spominsko knjigo se je vpisal poslanec Državnega zbora  
Republike Slovenije Janez Janša.

Polica 90-letnico, Društvo gobarjev »Što-
rovke« Šentrumar-Hočevje 10-letnico, 
Društvo prijateljev mladine Šmarje - Sap 
40-letnico in Gasilska zveza Grosuplje 
60-letnico, leta 2016: Kinološko društvo 
Grosuplje 30-letnico, Prostovoljno ga-
silsko društvo Zagradec pri Grosupljem 
70-letnico, Kolesarsko društvo Grosuplje 
40-letnico in Lovska družina Grosuplje 
70-letnico, leta 2017: Društvo podežel-
skih žena Sončnica Grosuplje 20-letni-
co, Prostovoljno gasilsko društvo Veliko 
Mlačevo 80-letnico, Prostovoljno gasil-
sko društvo Gatina 90-letnico, Big band 
Grosuplje 20-letnico, Prostovoljno ga-
silsko društvo Luče 90-letnico, Ljudski 
pevci Zarja 20-letnico, Prostovoljno ga-
silsko društvo Čušperk 60-letnico, Moški 
pevski zbor Šmarje - Sap 70-letnico, leta 
2018: Združenje šoferjev in avtomehani-
kov Grosuplje 60-letnico, Prostovoljno 
gasilsko društvo Ponova vas 90-letnico, 

Prostovoljno gasilsko društvo Velika 
Ilova Gora 80-letnico, društvo Sožitje 
20-letnico, in leta 2019: Ženska vokalna 
skupina Brinke 10-letnico, Prostovoljno 
gasilsko društvo Grosuplje 110-letnico 
in Čebelarsko društvo Grosuplje 110-le-
tnico.

Praznovali so tudi zveze, zavodi, naša 
podjetja. Leta 2015: Podružnična osnov-
na šola Kopanj 150-letnico in Radio Ze-
leni val 20-letnico, leta 2016: vrtec Rožle 
30-letnico (VVZ Kekec Grosuplje) in vrtec 
Pastirček 10-letnico (VVZ Kekec Gro-
suplje), leta 2017: vrtec Pika 40-letnico 
(VVZ Kekec Grosuplje), Osnovna šola Bri-
nje Grosuplje 20-letnico in Pihalni orke-
ster Glasbene šole Grosuplje 30-letnico, 
leta 2018: vrtec Zvonček 10-letnico (VVZ 
Kekec Grosuplje), leta 2019: šola na Ada-
mičevi 90-letnico, vrtec Biba 10-letnico, 
nova Podružnična osnovna šola Žalna 
10-letnico in Podružnična osnovna šola 

s prilagojenim programom Brinje Grosu-
plje 50-letnico.

Na festivalu Grosuplje v jeseni leta 
2016  smo se spomnili na 90. obletnico 
odkritja Županove jame, 6. septembra 
2018 smo v Mestni knjižnici Grosuplje na 
ogled postavili razstavo Iz mnogih de-
žel/ From many lands, o življenju in delu 
Louisa Adamiča, posvečeno 120. oble-
tnici rojstva Louisa Adamiča in 20. no-
vembra 2019 smo v Mestni knjižnici Gro-
suplje odprli še eno razstavo, 8 desetletij 
Miroslava Cerarja, ki pa je bila posvečena 
praznovanju častitljivega 80. rojstnega 
dneva našega olimpionika Miroslava 
Cerarja.

Obletnico, 100 let od konca 1. sve-
tovne vojne, ki jo je 11. novembra 2018 
praznoval ves svet, smo v naši občini 
proslavili s proslavo v Šmarju – Sapu in 
odkritjem obnovljene spominske plošče 
na zunanji steni šmarske cerkve. 

SPOMINSKA KNJIGA OBČINE GROSUPLJE
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pana Mestne občine Ljubljana Zorana 
Jankovića, ob tem pa ga 5. januarja 2018 
povabili tudi k vpisu v našo spominsko 
knjigo.   

17. marca 2018 se je v spominsko knji-
go vpisala veleposlanica Združenega 
kraljestva Velike Britanije in Severne 
Irske Nje. eksc. gospa Sophie Honey, ki 
se je ta dan udeležila koncerta Big banda 
Grosuplje Nat King Cole‘s 99, v Kultur-
nem domu Grosuplje.

V spominsko knjigo se je 4. julija 2018 
vpisal predsednik Državnega sveta 

Alojz Kovšca, tudi naš občan, ob prilo-
žnosti, ko smo v Grosupljem gostili prvo 
terensko sejo Državnega sveta v manda-
tu 2017–2022.

5. septembra 2018 je našo občino 
obiskal veleposlanik Zvezne republike 
Nemčije Nj. eksc. gospod Klaus Peter 
Riedel. V občinski hiši sta ga prijazno 
sprejela župan dr. Peter Verlič in direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar 
ter mu na kratko predstavila našo obči-
no, uspešno končane in načrtovane pro-
jekte, pa tudi naše naravne in kulturne 

znamenitosti, ki jih je v prihodnje vre-
dno obiskati. Sledilo je povabilo k vpisu 
v spominsko knjigo, ki jo hrani knjižnica, 
za tem pa so si skupaj ogledali še uspe-
šno grosupeljsko družinsko podjetje 
Avtoval, najbolj poznano servisno-pro-
dajno enoto za vozila ter motorna kolesa 
BMW v Sloveniji.

9. novembra 2019 se je v spominsko 
knjigo v naši knjižnici vpisal ljubljanski 
nadškof metropolit msgr. Stanislav 
Zore, ki je ta dan daroval tudi sv. mašo 
v podružnični cerkvi sv. Petra in Pavla na 

V spominsko knjigo se je vpisal župan Mestne občine Ljubljana  
Zoran Janković.

V spominsko knjigo se je vpisala veleposlanica Združenega kraljestva 
Velike Britanije in Severne Irske Nje. eksc. gospa Sophie Honey.

V spominsko knjigo se je vpisal veleposlanik Združenih držav Amerike  
Nj. eksc. g. Brent Robert Hartley.

V spominsko knjigo se je vpisal minister za infrastrukturo  
dr. Peter Gašperšič.

V spominsko knjigo se je vpisala ministrica za okolje in prostor  
Irena Majcen.

V spominsko knjigo se je vpisal predsednik Republike Slovenije  
Borut Pahor.
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V spominsko knjigo se je vpisal minister za finance mag. Andrej Šircelj.

Spodnji Slivnici, v cerkvi, kjer smo ta dan slovesno proslavili tudi 
končano obnovo fresk. 

V čast nam je bilo, da se je ob praznovanju svojega 80. roj-
stnega dne v spominsko knjigo 20. novembra 2019, po slove-
snem odprtju razstave 8 desetletij Miroslava Cerarja, vpisal tudi 
naš občan, olimpionik Miroslav Cerar. 

30. januarja 2020 se je v spominsko knjigo vpisal veleposla-
nik Japonske Nj. eksc. g. Masaharu Yoshida. V občinski hiši sta 
ga prijazno sprejela župan dr. Peter Verlič in direktor občinske 
uprave mag. Dušan Hočevar, obisku se je pridružil tudi olim-
pionik Miroslav Cerar, ki bo ob naslednjih poletnih olimpijskih 
igrah kot vodja slovenske olimpijske reprezentance obiskal ja-
ponsko prestolnico. 

Na srečanju je med drugim tekla beseda o možnosti zasadi-
tve drevoreda z japonskimi češnjami ob Cesti dr. Jožeta Pučni-

V spominsko knjigo se je vpisal veleposlanik Japonske  
Nj. eksc. g. Masaharu Yoshida.

V spominsko knjigo se je vpisal minister brez resorja, pristojen za razvoj, 
strateške projekte in kohezijo, Zvonko Černač.

V spominsko knjigo se je vpisal olimpionik Miroslav Cerar. 
V spominsko knjigo se je vpisal ljubljanski nadškof metropolit  

msgr. Stanislav Zore.

V spominsko knjigo se je vpisal veleposlanik Zvezne republike Nemčije  
Nj. eksc. gospod Klaus Peter Riedel.V spominsko knjigo se je vpisal predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.
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Smo gostoljubna občina, življenje v 
naši občini je prijetno, kakovostno, var-
no, da se z lepim vtisom ob obisku naše 
občine vrnejo tudi obiskovalke in obi-
skovalci. Smo globalna občina, sodeluje-
mo z drugimi občinami in regijami doma 
in v tujini, se povezujemo na evropski in 
mednarodni ravni.

Med seboj smo povezane vse gene-
racije. Smo občina prijazna mladim in 
starejšim.

Kot mladim prijazna občina smo bili 
prepoznani že leta 2014, saj naše lokal-
no okolje mladim omogoča kakovostno, 
polno in zdravo življenje. V času šolanja 
velikemu številu mladih dodeljujemo 
tudi štipendije. Naziv skrbno negujemo 
in 11. decembra 2019 je bil na 8. redni 
seji Občinskega sveta Občine Grosuplje 
sprejet tudi Lokalni program za mladi-
no Občine Grosuplje (2019–2023).

Prav tako smo v letu 2014 z aktiv-
nostmi in spodbudami pristopili tudi 
k projektu »Starosti prijazna občina 
Grosuplje«. V ta namen je bil v okviru 
projekta imenovan častni seniorski 
odbor, v katerem sodelujejo mnogi, ki se 
spoznajo na delo s starejšimi, ta odbor je 
sodeloval tudi pri pripravi Razvojnega 
programa za področje staranja in med-
generacijskega sodelovanja in sožitja, 
ki je bil sprejet na 11. redni seji Občin-
skega sveta Občine Grosuplje, 8. junija 
2016.

Strategija predstavlja pomemben in 
potreben dokument za sistematično 

postavitev ciljev in oblikovanje ukrepov 
za ustvarjanje in ohranjanje prijaznega 
okolja starejšim občanom naše občine. 

Prvi večji korak v okviru projekta »Sta-
rosti prijazna občina Grosuplje« pred-
stavlja Center aktivnosti Grosuplje, ki 
je svoje prostore odprl 30. julija 2014. 
Ponuja široko paleto najrazličnejših de-
javnosti: različne vadbe za ohranjanje 
psihofizične kondicije, izobraževanja, 
umetniške delavnice in kulinarične de-
lavnice. Prav tako v centru potekajo kul-
turne in družabne aktivnosti, kot so kar-
tanje, šah in druge družabne igre, branje 
časopisov in revij ob toplem čaju ali kavi, 
kdaj pa si je mogoče ogledati tudi ka-
kšno kulturno prireditev. 

19. septembra 2016 je prvič zapeljala 
tudi že omenjena  nova linija Ljubljan-
skega potniškega prometa 31, ki od Av-
tobusne postaje Grosuplje do Zdravstve-
nega doma Grosuplje vozi brezplačno.  

Projekt poteka pod strokovnim vod-
stvom Inštituta Antona Trstenjaka, je pa 
naša občina vključena tudi v svetovno in 
državno mrežo starejšim prijaznih lokal-
nih okolij.

Seveda pa skrbno negujemo tudi na-
ziv občina dobrega življenja. Želimo si 
namreč ustvariti kar najboljše življenjsko 
okolje za vse naše občanke in občane, 
seveda s posebnim poudarkom na mla-
dih in na starejših. S svojim delom, z no-
vimi pridobitvami v naši občini želimo 
prispevati k temu, da bo življenje v naši 
občini še lepše, še bolj kakovostno, da 
bomo živeli še bolj zdravo, trajnostno in 
okolju prijazno.

Med laskavimi nazivi oziroma nazivi, 
na katere smo lahko ponosni, naj izpo-
stavimo še Prostovoljstvu prijazno me-
sto, ki nam ga je 15. maja 2018 podelila 
Slovenska filantropija v okviru Nacional-
nega tedna prostovoljstva, in sicer za 
izreden posluh, razumevanje in spošto-
vanje prostovoljskih organizacij, za sis-
temsko spodbujanje prostovoljstva tudi 
v strateških dokumentih občine, za pod-
poro medgeneracijskemu povezovanju, 
za izkazovanje solidarnosti ter huma-
nosti in vzpostavitev mreže prostovolj-
cev za pomoč bolnim in onemoglim, za 
omogočanje brezplačne uporabe pro-
storov društvom in za sodelovanje v ve-
čjih prostovoljskih dobrodelnih akcijah.

 3. decembra 2018 pa smo se razvese-
lili naziva Branju prijazna občina, ki ga 
Združenje splošnih knjižnic, Skupnost 

Podelitev Zlatega certifikata USOPodelitev plakete ZLATI KAMEN 2017

Podelitev mednarodnega standarda kakovosti 
ISO 9001:2015

SODELUJEMO IN SE POVEZUJEMO, ZREMO V ZELENO PRIHODNOST

ka, o projektu, ki bi sovpadal z aktualnim 
dogajanjem ter hkrati v našem mestu 
ustvaril še prijetnejši ambient.

14. maja 2020 se je v spominsko 
knjigo vpisal minister brez resorja, pri-
stojen za razvoj, strateške projekte in 

kohezijo, Zvonko Černač, ki je v sklopu 
svojih delovnih obiskov po slovenskih 
občinah, s ciljem čim boljše priprave na 
novo programsko obdobje evropske ko-
hezijske politike 2021–2027, ta dan obi-
skal občino Grosuplje.

29. maja 2020 pa se je v spominsko 
knjigo vpisal tudi minister za finance 
mag. Andrej Šircelj, tudi naš občan, ki se 
je sicer ta dan mudil na delovnem obisku 
v naši občinski hiši.
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Direktor občinske uprave Občine Grosuplje mag. Dušan Hočevar, župan Občine Grosuplje dr. Peter 
Verlič, župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, župan Občine Dobrepolje Igor Ahačevčič in 

podžupan Občine Ig Anton Modic.

občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo 
RS podeljujejo občinam, ki veliko po-
zornosti posvečajo bralni pismenosti in 
kulturi. Naziv Branju prijazna občina smo 
tako prejeli z obrazložitvijo, da Občina 
Grosuplje z lastno podporo in s sodelo-
vanjem svojih institucij bralni pismeno-
sti in bralni kulturi izkazuje veliko pozor-
nost in naklonjenost. Izjemno živahna 
dejavnost na področju knjige, branja, 
bralne pismenosti se izkazuje tako v že 
utirjenih občinskih, regionalnih in naci-
onalnih projektih, kot tudi v izjemno za-
nimivih lokalno obarvanih nadgradnjah 
teh projektov. Dokazali smo, da se zave-
damo, kako pomembno je področje bra-
nja in knjige, da to področje tako vsebin-
sko kot tudi finančno podpiramo, ter ne 
nazadnje tudi poznavanje vseh različnih 
dejavnosti in akterjev (Mestna knjižnica 
Grosuplje, Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Grosuplje), ki v občinskem in 
regionalnem okviru izvajajo projekte na 
tem področju.

Že 14. marca 2017 nam je bila pode-
ljena tudi plaketa ZLATI KAMEN 2017 
za razvojni prodor v regiji osrednja in 
jugovzhodna Slovenija, 25. junija 2017 
smo prejeli Zlati certifikat USO (upra-
vljavske usposobljenosti občine), ki ga 
podeljuje Center za proučevanje uprav-
no-političnih procesov in institucij pri 
Fakulteti za družbene vede Univerze v 
Ljubljani, 14. decembra 2017 pa smo pri-
dobili tudi mednarodni standard kako-
vosti ISO 9001:2015. 

Veselili smo se tudi uspehov naših ob-
čank in občanov na različnih področjih. 
Naj omenimo, da je ekipa prve pomoči 
Rdečega križa Slovenije - Območnega 
združenja Grosuplje v letu 2015 osvojila 
naslov evropskih prvakov v prvi pomo-
či. Renata Oražem, članica Strelskega 
društva Grosuplje, je v letu 2015 s sa-
mostrelom v klečečem položaju na 30 
metrov osvojila naslov svetovne prva-
kinje. Grosupeljčanka Maruša Mišmaš, 
mlada in perspektivna atletinja, pa je 
izpolnila normo za olimpijske igre v Riu 
2016, na katerih naj bi tekmovala v teku 
na 3000 m z zaprekami, a se jih žal zaradi 
zdravstvenih razlogov, poškodbe tetive, 
ni mogla udeležiti.

V letu 2016 so mlajši pionirji Košar-
karskega kluba Grosuplje postali držav-
ni prvaki, Osnovna šola Louisa Adamiča 
Grosuplje pa je postala najbolj kulturna 
šola leta 2016. 

Vsi Grosupeljčanke in Grosupeljča-
ni smo bili ponosni, ko je naš občan 
Aleksander Čeferin postal predsednik 

Evropske nogometne zveze (Uefa).
In medtem ko so veterani PGD Gro-

suplje leta 2015 že tretje leto zapored 
postali pokalni zmagovalci Gasilske 
zveze Slovenije, so ta naslov leta 2019 
že četrto leto zapored osvojili veterani 
PGD Ponova vas. 

Naš župan dr. Peter Verlič je 12. sep-
tembra 2015 na osrednji prireditvi ob 
jubilejnem 20. prazniku Občine Škofljica 
prejel priznanje sosednje Občine Ško-
fljica za ustvarjanje odličnega sodelo-
vanja med občinama.

Mogoče je prav, da ob tem dogodku 
spomnimo, da od 11. junija 2013 sose-
dnji občini Grosuplje in Škofljica pove-
zuje brv prijateljstva. Takrat smo namreč 
odprli skupen projekt občin, povezoval-
ni pločnik med občinama Grosuplje in 
Škofljica z brvjo prijateljstva. 

Župani treh občin, Grosuplje, Ivanč-
na Gorica in Trebnje so 20. aprila 2016 
slavnostno podpisali odlok o ustanovitvi 
Medobčinskega razvojnega centra ob-
čin Grosuplje, Ivančna Gorica in Treb-
nje, ki je z delovanjem pričel 1. septem-
bra 2016, slovesno pa smo ga odprli  6. 
oktobra 2016. 

MRC je skrbel za spremljanje razpisov 
s področja gospodarskih in negospodar-
skih javnih služb, urejanja prostora ter 
varovanja okolja, pripravljal je projekte 
za kandidiranje na razpisih za evropska 
sredstva, sredstva ministrstev in drugih 
institucij oziroma ustanov, pripravljal in 
spremljal je projekte za potrebe javnih 
služb, prostorskega načrtovanja in var-
stva okolja ter pripravljal splošne akte s 
tega področja. Sedež MRC-ja je bil v ob-
čini Grosuplje.

Sodelovanje med občinami na dolo-
čenih področjih, na katerih skupaj delu-
jemo učinkoviteje, smo še nadgradili. 31. 
decembra 2019 je zato MRC prenehal 
s svojim delovanjem in s 1. januarjem 
2020 je s svojim delovanjem pričela Sku-
pna občinska uprava (SOU) 5G, ki pove-
zuje občine Grosuplje, Ivančna Gorica, 
Škofljica, Ig in Dobrepolje. 

Naloge, ki jih opravlja, obsegajo po-
dročja: inšpekcijskega nadzorstva, re-
darstva, notranje revizije, varstva okolja, 
urejanja prostora in civilne zaščite. Tudi 
njen sedež je v Grosupljem.

Delegacija iz občine Grosuplje se vsa-
ko leto udeležuje Evropskega tedna re-
gij in mest (European Week of Regions 
and Cities), ki poteka v Bruslju. Gre za 
dogodek, ki uradnikom iz regionalnih 
in mestnih uprav, strokovnjakom in aka-
demikom omogoča izmenjavo dobrih 
praks, znanja in izkušenj na področju re-
gionalnega in mestnega razvoja.

To je privedlo tudi do tega, da smo 
danes vključeni v združenje ALDA - 
Evropsko združenje za lokalno demo-
kracijo  (The European Association for 
Local Democracy) in v inštitut IRE - Inšti-
tut regij Evrope (Institute of the Regions 
of Europe). Občinski svetnice in svetniki 
Občine Grosuplje so soglasje k vključitvi 
dali na 12. redni seji Občinskega sveta 
Občine Grosuplje, 26. oktobra 2016.  

11. septembra 2019 smo podpisali 
tudi Pismo o nameri sodelovanja med 
Mestnim svetom Obuhiv v kijevski 
oblasti in Občino Grosuplje ter 20. sep-
tembra 2019 Sporazum o sodelovanju 
med Občino Grosuplje in Občino Vla-
senico.
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Krajinski park Radensko polje je postal del 
Skupnosti naravnih parkov Slovenije.

Omeniti velja tudi dogodek, ki je 
18. septembra 2019 potekal v dvorani 
Družbenega doma Grosuplje, posvet 
o prihodnosti Evropske unije: Kakšno 
Evropsko unijo si želimo državljani? Na 
posvetu so z nami svoja mnenja delili 
predstavniki naše in naših sosednjih ob-
čin, pa tudi vladni predstavniki.  

Že z ustanovitvijo MRC-ja in našim 
mednarodnim, predvsem pa evropskim 
udejstvovanjem smo pristopili tudi k več 
evropskim projektom. Občina Grosuplje 
je tako že v letu 2017 pristopila k projek-
tu Europe Goes Local - Podpora razvoju 
in krepitvi mladinskega dela na lokalni 
ravni. Pri projektu je šlo za strateško par-
tnerstvo, v katerem je sodelovalo 24 na-
cionalnih agencij programa Erasmus+: 
Mladi v akciji, v Sloveniji je bil to Zavod 
MOVIT, Partnerstvo Evropske komisije 
in Sveta Evrope na področju mladine, 
Evropski mladinski forum ter mreži PO-
YWE in InterCity Youth. 

Projekt se je izvajal v obdobju od leta 
2016 do leta 2019, z namenom da se 
podpre lokalne skupnosti na področjih 
izboljšanja kakovosti mladinskega dela, 
večanja pomena mladinskega dela in 
krepitve sistemske podpore izvajanju in 
razvoju mladinskega dela na lokalni ter 
nacionalni ravni.

Različne aktivnosti v okviru projekta 
so potekale tako na nacionalni kot tudi 
na mednarodni ravni. Občina Grosuplje 
je v okviru projekta sodelovala na več 
delavnicah, ki so potekale v Sloveniji, 
udeležili pa smo se tudi študijskega obi-
ska na Švedskem, v mestu Göteborg, 
organiziranega v sodelovanju s Keks 
Nätverket, eno izmed vodilnih organi-
zacij v Evropi na področju zagotavljanja 
kakovosti v mladinskem delu.

Sodelovanje v projektu je mladim pri-
jazno občino Grosuplje gotovo še okre-
pilo.

Prav tako je Občina Grosuplje sode-
lovala v mednarodnem projektu RECOV 
- REthinking COllaborative Values for 
public services, dvoletnem projektu, ki 
je potekal od 1. marca 2018 do 29. fe-
bruarja 2020. Projekt je Evropska unija 
sofinancirala iz programa Evropa za dr-
žavljane, njegov osrednji cilj pa je bil kre-
pitev zavesti evropskega državljanstva 
ter ciljev Evropske unije.

V projektu je sodelovalo deset par-
tnerjev iz devetih držav, Makedonije, 
Francije, Italije, Slovenije, Portugalske, 
Srbije, Albanije, Latvije in Romunije. Vo-
dilni partner v projektu je bila Občina 
Centar, Skopje, projekt pa je koordinirala 

ALDA - Evropsko združenje za lokalno 
demokracijo.

Projekt se je izvajal preko seminarjev, 
razprav, delavnic in je vključeval različne 
aktivnosti na mednarodnem in na lokal-
nem nivoju.

V okviru projekta so tako potekale šti-
ri mednarodne konference, junija 2018 
v Makedoniji, v Skopju, januarja 2019 v 
Italiji, v Santorsu, oktobra 2019 na Por-
tugalskem, v Lizboni, in februarja 2020 
v Belgiji, v Bruslju. Posamezni projek-
tni partnerji pa smo v svojem lokalnem 
okolju organizirali tudi po tri lokalne ak-
tivnosti, ki so bile sofinancirane z evrop-
skimi sredstvi. Občina Grosuplje je svoje 
lokalne aktivnosti združila s prireditvami 
Grosuplje v jeseni, Kolesarski maraton 
treh občin in županov novoletni spre-
jem, v projekt Recov pa so bili v kar naj-
večji meri vključeni tudi naši občanke in 
občani. 

K projektu Local4Green - Local Poli-
cies for Green Energy (Lokalne politike 
za zeleno energijo), katerega namen je 
pomagati lokalnim skupnostim pri pri-
pravi in uveljavitvi inovativnih lokalnih 
fiskalnih politik, usmerjenih v spodbuja-
nje rabe obnovljivih virov energije v jav-
nem in zasebnem sektorju, smo pristopi-
li 27. julija 2017, projekt pa je trajal do 31. 
oktobra 2019. 

Možne ukrepe rabe obnovljivih virov 
energije, ki smo jih kot občina identifici-
rali, je naš župan dr. Peter Verlič predsta-
vil tudi na eni izmed delavnic na evrop-
skem tednu regij in mest, ki je potekal 
oktobra 2019 v Bruslju.

V projektu je sicer sodelovalo 10 par-
tnerjev iz 9 držav sredozemskega pro-
stora, vodilni partner v projektu je bil 
Valencian Federation of Municipalities 
and Provinces (Valencijska zveza lokal-
nih skupnosti in provinc), slovenski par-
tner v projektu pa je bil Gradbeni inštitut 
ZRMK. Občina Grosuplje je v projektu 

sodelovala kot pilotni partner. 
Drugi projekt, v katerem pa kot pilotni 

partner še vedno sodelujemo, je LIFE Cli-
mate Path 2050 (Podnebna pot 2050). 
Projekt izvaja Institut »Jožef Stefan«, 
Center za energetsko učinkovitost, in je 
namenjen spremljanju napredka in načr-
tovanju podnebnih ukrepov za zmanjša-
nje emisij na področjih stavb, prometa, 
industrije, kmetijstva, gozdarstva in od-
padkov. V okviru projekta je bil med dru-
gim za občine vzpostavljen tudi Lokalni 
semafor podnebnih aktivnosti. Gre za 
spletno aplikacijo, pri kateri kot občina 
sodelujemo, in je še v testni fazi.

Na dva evropska projekta, v katerih 
Občina Grosuplje sodeluje kot vodilni 
partner in predstavljata posebno doda-
no vrednost za naš Krajinski park Raden-
sko polje, pa smo posebej ponosni.

Občina Grosuplje je v sodelovanju z 
Občino Rogaška Slatina in Zavodom RS 
za varstvo narave ter hrvaškimi partnerji 
Nacionalnim parkom Risnjak, Gradom 
Vrbovsko, Udrugo Hyla in Krapinsko za-
gorsko županijo na javni razpis Progra-
ma sodelovanja Interreg V-A Slovenija-
-Hrvaška uspešno prijavila projekt Vezi 
narave, katerega osrednji cilj je zaščita in 
obnova biotske raznolikosti za današnje 
in prihodnje rodove.

Pogodbo o sofinanciranju iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
za projekt Vezi narave smo z organom 
upravljanja Interreg Slovenija - Hrvaška 
podpisali 23. avgusta 2018. Vrednost 
projekta je 2.553.908 evrov, financira-
nje za Občino Grosuplje znaša 776.700 
evrov. 

Z izvajanjem projekta smo nato priče-
li septembra 2018, trajal pa bo 30 mese-
cev. Na Radenskem polju bomo vzposta-
vili center narave Šica, v Rogaški Slatini 
bo nastal center narave Sotla, vzposta-
vljene bodo tudi info dostopne točke 
Zelenjak ob Sotli, Kanjon Kamačnik in 
Narodni park Risnjak.

Projekt Vezi narave tako odpira nove 
priložnosti za postopno in trajno spre-
membo odnosa družbe do varovanja 
in ohranjanja narave ter prepoznavanja 
njene ključne vloge za dobrobit priho-
dnjih generacij.

V sodelovanju s Turizmom Grosuplje 
(Krajinski park Radensko polje), Krajin-
skim parkom Ljubljansko barje, Kozjan-
skim regijskim parkom, Direkcijo Repu-
blike Slovenije za infrastrukturo (MZI), 
Centrom za kartografijo flore in favne 
(CKFF) ter tujima partnerjema iz Danske, 
Amphi International ApS in Občino Ny-



40 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Junij 2020 5 let na 20 let podlage

Dvig slovenske zastave nad Ilovo Goro.

Veliko besed smo namenili našim 
investicijskim projektom, urejanju špor-
tnih in rekreativnih površin, skrbi za kul-
turne objekte, skrbi za okolje, pa našemu 
družabnemu življenju, da bi bilo bivanje 
v naši občini čim lepše in čim bolj kako-
vostno.

Eden izmed pomembnih dejavnikov, 
ki prav tako vpliva na naše zadovoljstvo 
in srečo, je tudi zavedanje, da smo kot 
Grosupeljčanke in Grosupeljčani, kot Slo-
venke in Slovenci, pa tudi kot Evropejke 
in Evropejci lahko ponosni. Ponosni smo 
na svojo identiteto, naša pomembna 
vrednota je tudi domoljubje. 

Že 25. junija 2013, ob občinskem in 
državnem prazniku, dnevu državnosti, je 
8 m dolga zastava v ponos naši domo-
vini zaplapolala na boštanjskem gradu. 
Leto pozneje, 24. junija 2014, na predve-
čer dneva državnosti, pa smo visoko v 
nebo dvignili slovensko zastavo tudi na 
Ostrem vrhu nad vasjo Čušperk. 26. de-
cembra 2016, ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti, se jima je pridružila tudi slo-
venska zastava nad Ilovo Goro. 

12. oktobra 2017, ob odprtju polne-
ga priključka Šmarje - Sap, smo dvignili 
slovensko zastavo v krožišču v Šmarju 
- Sapu, ki vsem, ki prispejo v našo obči-

no, ob vstopu izreka prijazno dobrodo-
šlico. Z nasprotne smeri pa nas s svojim 
plapolanjem že vse od 26. oktobra 2018 
pozdravlja slovenska zastava na Polici 
pri kapelici.

Že kmalu, na predvečer letošnjega 
praznika, dneva državnosti, pa bo slo-
venska zastava zaplapolala v Krajevni 
skupnosti Žalna.

Strnimo popotovanje občine Grosu-
plje od leta 2015 do leta 2020 z beseda-
mi, ki smo jih ob našem občinskem in 
državnem prazniku, dnevu državnosti, 

večkrat slišali izreči našega župana dr. 
Petra Verliča: »Naj bo občina Grosuplje 
tista, ki bo ponosno pokazala Sloveniji, da 
imamo svojo domovino radi.« In še: »Imej-
mo v srcu našo ljubo Slovenijo, imejmo v 
srcu tudi našo občino Grosuplje.« 

Lepo in ponosno praznovanje dneva 
državnosti, 25. rojstnega dne naše obči-
ne Grosuplje in 29. rojstnega dne naše 
domovine Slovenije!

Jana Roštan

V OBČINI GROSUPLJE PONOSNO PLAPOLAJO SLOVENSKE ZASTAVE

borg, in tujim partnerjem iz Nemčije, Ve-
rein der Freunde des Deutsch-Poln, EU-
-Nationalparks Unteres Odertal e.V., pa 
smo na razpis programa LIFE uspešno 
prijavili projekt Varstvo dvoživk in ob-
nova njihovih habitatov (LIFE AMPHI-
CON - AMPHIbian CONservation and 
habitat restoration).

V projektu tako sodeluje 9 projektnih 
partnerjev iz 3 evropskih držav, njegov 
osrednji cilj pa je izboljšati stanje ohra-
njenosti dvoživk, ki jih varuje Direktiva o 
habitatih v štirih območjih Natura 2000 
v Sloveniji (Ljubljansko barje, Radensko 
polje - Viršnica, Dobrava - Jovsi in Bo-
hor) ter v treh območjih na Danskem in 
v Nemčiji.

Pogodbo o sofinanciranju iz sredstev 
LIFE za projekt LIFE AMPHICON smo z Iz-
vajalsko agencijo za mala in srednje ve-
lika podjetja (EASME) podpisali 7. okto-
bra 2019. Vrednost projekta je 8.079.824 
evrov, pri čemer sofinanciranje Evropske 
unije znaša 60 %, sofinanciranje države 
20 %, 20 % predstavlja lastni delež. Ob-
čina Grosuplje bo za izvedbo projekta 
prejela 561.580 evrov, Turizem Grosu-

plje pa 276.613 evrov. Projekt se je pričel 
izvajati s 1. novembrom 2019 in bo trajal 
do 31. decembra 2026.

V Sloveniji bo v okviru projekta med 
drugim vzpostavljenih cca 130 mrestišč, 
zgradili bomo minimalno 60 podhodov 
in postavili 10.200 m stalnih ograj. V 
Kozjanskem parku bo vzpostavljen In-
formacijski center za dvoživke, na Cen-
tru za kartografijo favne in flore pa Koor-
dinacijski center za dvoživke.

Na območju našega Krajinskega par-
ka Radensko polje bomo zgradili pod-
hode in ograje, ki bodo dvoživkam omo-
gočili varno prehajanje cest ob selitvah, 
uredili učne in interpretacijske poti, učil-
nico na prostem ter postavili informacij-
ske table, opazovalnice in tudi razgledni 
stolp.

Omeniti še velja, da je Krajinski park 
Radensko polje 3. decembra 2019 po-
stal del Skupnosti naravnih parkov 
Slovenije. Pristopno izjavo je v dvorani 
Mestne knjižnice Grosuplje slovesno 
podpisala direktorica Turizma Grosuplje 
Petra Zakrajšek.

3. aprila 2015 je bil v Uradnem listu 

sprejet Pravilnik o spremembah in do-
polnitvi Pravilnika o določitvi in var-
stvu naravnih vrednot, ki v svoji vsebini 
obravnava tudi območje Gajnič in Tlak. 
To območje je tako že tretja zaščitena 
naravna vrednota v naši občini, poleg 
Krajinskega parka Radensko polje in 
naravnega rezervata Bičje. Na območju 
Gajnič in Tlak je zaradi umeščenosti v 
pravilnik prepovedana gradnja infra-
strukture, medtem ko je kmetijska de-
javnost dovoljena. Zaščita je nekoliko 
manjša, kot to velja za območja, ki so 
umeščena v Naturo 2000, vendar še ve-
dno dovolj velika, da se ohrani naravne 
vrednote.

Območje se razteza na 68 ha, na nad-
morski višini od 292 do 335 m, na njem 
pa je bilo ugotovljenih kar 65.000 ha-
bitatnih tipov. Najdemo številne vrste 
rastlin, metuljev, dvoživk in kačjih pastir-
jev.

In zeleno občino Grosuplje tako prav 
gotovo čaka še bolj zelena prihodnost. 
Sicer pa v občini Grosuplje še vedno pri-
jazno pomagamo žabicam in se vsako 
pomlad razveselimo vrnitve štorkelj.
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Uvod

Na OOZ Grosuplje redno, vsako leto, pripravimo  analizo go-
spodarstva v  občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, 
torej v občinah, ki jih pokriva OOZ Grosuplje. Analiza se osredo-
toča na t.i. privatni sektor gospodarstva, to so samostojni pod-
jetniki in pa gospodarske družbe vseh pravno formalnih oblik: 
družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), družbe z neomeje-
no odgovornostjo (d.n.o.)., komanditne družbe (k.d.), delniške 
družbe ter zavodi in fundacije. Podatki ne zajemajo t.i. javnega 
sektorja: šol, vrtcev, zdravstvenih ustanov, upravnih enot, jav-
nih agencij, organov lokalne samouprave ... Namen analize je 
vzpostaviti sistematično spremljanje izbranih gospodarskih 
kazalcev po občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepo-
lje v daljšem časovnem obdobju. Pri analizi spremljamo in pri-
merjamo naslednje gospodarske kazalce po občinah: število 
poslovnih subjektov, povprečno število zaposlenih, celotni pri-
hodki poslovnih subjektov ter celotni poslovni izid poslovnih 
subjektov. Analizo dopolnjujemo z navedbo 5 najuspešnejših 
poslovnih subjektov v obravnavanem letu glede na izbrani 
kazalec po posamezni občini. Vir večine podatkov je plačljiva 
bonitetna baza podatkov Bonitete.si podjetja Bisnode. Dotična 
analiza se osredotoča na podatke za obdobje 2013 – 2018, s 
poudarkom na letu 2018. 

Hiter pregled gospodarstva v občini Grosuplje v 2013–
2018 

Na podlagi izvedene analize ocenjujemo, da je bilo gospo-
darstvo občine Grosuplje vse od začetka naše raziskave, od 
leta 2013 dalje, pa do konca leta 2018, zelo uspešno oz. v t.i.   
konjukturi. Prihodki podjetij v občini Grosuplje so ves čas rasli, 
ravno tako število zaposlenih v teh podjetjih, podjetja skozi ce-
lotno opazovano obdobje izkazujejo dobičke. Podoben ugo-
den trend pričakujemo tudi v letu 2019, podatki za leto 2019 
bodo na voljo v mesecu juliju. 

Seveda pa je leto 2020 prineslo preobrat, epidemija ko-
rona virusa je zahtevala dvomesečno zaprtje večine dejav-
nosti, večina podjetij se srečuje z upadom naročil, upadom 
kupcev, posledično številna vodstva podjetij razmišljajo 
o zmanjšanju števila zaposlenih. Gospodarstvo je številne 
ukrepe države, ki naj bi pomagali podjetjem, pozitivno spre-
jelo. Bo pa okrevanje gospodarstva dolgotrajno, trajalo bo 
še leto ali dve po končani epidemiji, da se vrnemo na ravni 
pred pojavom virusa. V OZS in OOZ Grosuplje se zavzema-
mo, naj se ukrepi države podaljšajo vsaj do konca leta in to 
za  vse prizadete panoge, ne le za turizem in gostinstvo. 

Nedavna raziskava (junij 2020) Obrtno–podjetniške zbor-
nice Slovenije med 1.510 obrtniki in podjetniki je pokazala, 
da kar 91 % vprašanih ocenjuje, da bodo imeli v prihodnjih treh 
mesecih velik upad naročil, zaradi česar jih tretjina napove-
duje odpuščanja. Skoraj četrtina vprašanih (23 odstotkov) bo 
imela upad naročil med 20 in 30 odstotkov. Nekaj manj, 22 od-
stotkov, jih ocenjuje, da jim bodo naročila upadla za več kot 
50 odstotkov. Skoraj petina ali 18 odstotkov bo imela upad 
naročil med 30 in 40 odstotkov. 14 odstotkov vprašanih bo 
imelo od 10- do 20-odstotni upad naročil, prav tolikšen odsto-

tek vprašanih pa jih ocenjuje, da bo upad naročil med 40 in 50 
odstotkov. Spodbuden je podatek, da bo pomoč države, ki jo je 
vlada predvidela v protikoronskih paketih, koristilo 83 odstot-
kov vprašanih. Več kot polovica jih bo koristila ukrep čakanja 
na delo (57 %) in upravičenost do temeljnega dohodka (54 %), 
32 odstotkov jih bo koristilo ukrep subvencioniranja skrajšane-
ga delovnega časa, za možnost odloga bančnih obveznosti pa 
se je odločilo 20 odstotkov vprašanih. Zaradi upada naročila in 
pomanjkanja dela so na udaru številna delovna mesta v malem 
gospodarstvu. 66 odstotkov vprašanih jih kljub temu ocenjuje, 
da jim ne bo treba odpuščati. Med najbolj koristnimi ukrepi, 
ki bodo pomagali ohraniti delovna mesta, pa anketiranci na-
vajajo ukrep čakanja na delo (29 %) in ukrep subvencioniranja 
skrajšanega delovnega časa (27 %). 15 odstotkov vprašanih pa 
meni, da jim bo pri ohranitvi števila zaposlenih pomagal pre-
mostitveni kredit. 

Ne glede na trenutno neugodno gospodarsko stanje je ob-
čina Grosuplje glede na preostali dve občini, ki spadata pod 
OOZ Grosuplje, občino Ivančna Gorica in občino Dobrepolje, 
gospodarsko najbolj razvita. Ustvari več kot polovico skupnih 
prihodkov, zaposluje več kot polovico zaposlenih, na njenem 
območju ima sedež več kot polovica vseh poslovnih subjektov. 
V korist občini Grosuplje prav gotovo govori dejstvo, da ima od 
obravnavanih občin največ prebivalcev, je geografsko najbližje 
prestolnici ter je bila v bližnji preteklosti upravno središče vseh 
treh občin. Podobno kot prejšnja leta je bilo tudi leto 2018 za 
občino Grosuplje gospodarsko uspešno leto. Poslovni su-
bjekti v občini Grosuplje so ustvarili rekordnih 783,6 MIO EUR 
prihodkov, kar je kar za 11,4 % več kot leto poprej. Pri tem so 
ustvarili 32,4 MIO EUR dobička, kar je za 19,1 % več kot leto 
poprej. Ob tem v povprečju zaposlujejo 4.774 oseb oz. 5,2 % 
več kot leto poprej.  

Pregled gospodarskih kazalnikov v občini Grosuplje

Graf 1: Število poslovnih subjektov v občini Grosuplje  (Vir: 
www.bonitete.si)

Število poslovnih subjektov v občini Grosuplje je konec leta 
2018 znašalo 1.881 enot in je glede na leto poprej, ko je znaša-
lo 1.835 enot, zraslo za 2,5 %. Povečalo se je tako število samo-
stojnih podjetnikov kot tudi število gospodarskih družb. 

Analiza gospodarstva v občini Grosuplje v obdobju 2013 - 2018 
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Graf 2: Število novoustanovljenih poslovnih subjektov v ob-
čini Grosuplje  (Vir: www.bonitete.si)

V občini Grosuplje je bilo v letu 2018 ustanovljenih 193 
poslovnih subjektov, kar je za 10,9 % več kot v letu 2017, ko 
je bilo ustanovljenih 174 poslovnih subjektov. Medtem ko se 
je povečalo število novoustanovljenih gospodarskih družb, je 
število novoustanovljenih samostojnih podjetnikov ostalo ne-
spremenjeno. 

Graf 3: Število poslovnih subjektov v občini Grosuplje, ki so 
prenehali z opravljanjem dejavnosti  (Vir: www.bonitete.si)

V občini Grosuplje je v letu 2018 156 poslovnih subjektov 
prenehalo opravljati dejavnost, leto poprej pa 124, kar je za 
dobro četrtino več oz. za 25,8 % več.

Graf 4: Povprečno število zaposlenih po poslovnih subjektih 
v občini Grosuplje  (Vir: www.bonitete.si)

Povprečno število zaposlenih v občini Grosuplje je konec 
leta 2018 znašalo 4.774 oseb, kar je 5,2 % več zaposlenih kot 
konec leta 2017, ko je bilo zaposlenih 4.537 oseb. Skupno pov-
prečno število zaposlenih se povečuje skozi vsa obravnavana 
obdobja ter pri obeh obravnavanih kategorijah. Pričakovano 
gospodarske družbe zaposlujejo bistveno večje število oseb 
kot samostojni podjetniki.

Tabela 1: 5 največjih podjetij v občini Grosuplje po povpreč-
nem številu zaposlenih v letu 2018 (Vir: www.bonitete.si) 

Poz. 2018 / 
Poz. 2017

Podjetje Povp. št. zaposl. 

(v letu 2018)
1. / 1. DON DON, D.O.O. 318 (+27)
2. / 2. BELIMED, D.O.O. 213 (-10)
3. / 3. KASTELEC LADO, S.P. 195 (+20)
4. / 4. TRANSPORTI FINEC, D.O.O. 187 (+37)
5. / - GABRIEL ALUMINIUM, D.O.O. 129 (+11)

Graf 5: Celotni prihodki po poslovnih subjektih v občini Gro-
suplje  (Vir: www.bonitete.si)

Celotni prihodki v občini Grosuplje so bili v letu 2018 zopet 
rekordni, znašali so 783,6 MIO EUR, kar je za 11,7 % več kot v 
letu 2017, ko so prihodki znašali 701,7 MIO EUR. Povečali so se 
tako prihodki gospodarskih družb (+ 11,6 %), kot tudi prihodki 
samostojnih podjetnikov (za 11,9 %). Dvomestna stopnja rasti 
prihodkov vsekakor pomeni nadpovprečen rezultat za gospo-
darstvo občine Grosuplje. 

Tabela 2: 5 največjih podjetij v občini Grosuplje po celotnih 
prihodkih iz poslovanja v letu 2018 (Vir: www.bonitete.si) 

Poz. 2018 
/  Poz. 2017

Podjetje Celotni prihodki iz poslova-
nja v MIO EUR (v letu 2018)

1. / - LOGO ENERGIJA, D.O.O. 67,7 (+7,8)
2. / 2. BELIMED,  D.O.O. 39,6 (+2,3) 
3. / 4. KASTELEC LADO, S.P. 33,3 (+4,8) 
4. / 3. DON DON, D.O.O. 32,6 (+0,5)
5. / - TRANSPORT FINEC, D.O.O. 26,0 (+0,4)

Graf 6: Celotni poslovni izid po poslovnih subjektov v občini 
Grosuplje  (Vir: www.bonitete.si)
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Poslovni subjekti iz občine Grosuplje od leta 2014 dalje ves 
čas izkazujejo dobiček. Dobiček poslovnih subjektov iz občine 
Grosuplje je v letu 2018 znašal 32,4 MIO EUR oz. kar za 19,1 % 
več kot v letu 2017, ko je dobiček znašal 27,2 MIO EUR. 

Tabela 3: 5 največjih podjetij v obč. Grosuplje po cel. poslov-
nem izidu v 2018 (Vir: www.bonitete.si) 

Poz. 2018 / 

Poz. 2017

Podjetje Cel. posl. izid v MIO EUR 

(v letu 2018) 
1. / 5. GABRIEL ALUMINIUM, D.O.O. 3,9 (+2,5)
2. / 1. ADLES, D.O.O. 3,5 (+0,1)
3. / 4. KASTELEC LADO, S.P. 2,7 (+0,5)
4. / 3. TRANSPORTI FINEC, D.O.O. 2,6 (-0,5)
5. / 4. DON DON, D.O.O. 1,6 (-0,1)

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

10. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje

V sredo, 27. maja 2020, je v dvorani 
Družbenega doma Grosuplje potekala 
10. redna seja Občinskega sveta Obči-
ne Grosuplje. 

Župan dr. Peter Verlič se je uvodoma 
dotaknil situacije z epidemijo novega 
koronavirusa covid-19, ki smo jo najprej 
le spremljali po televiziji, ko je bila na Ki-
tajskem, nato pa smo se v takšni situaciji 
znašli tudi v naši državi. Močno je usta-
vila javno življenje, tudi sejo občinskega 
sveta smo zamaknili, se pa je župan želel 
ob tej priložnosti zahvaliti vsem občan-
kam in občanom naše občine, vsem, ki 
v naši občini živijo, delajo. Vzorno smo 
upoštevali vsa priporočila, navodila, za-
povedi Vlade RS, ki je s svojim delom pri-
čela že dan po tem, ko je bila imenovana, 
in je res uspešno prebrodila vse te težke 
trenutke.

V naši občini smo po podatkih imeli 
le tri okužene, kar je lep uspeh in k temu 
smo pripomogli vsi, ker smo ostali doma. 
Kljub temu da bo epidemije že čez nekaj 
dni uradno konec, pa priporoča, da po-
skušamo še vedno biti čim bolj previdni, 
kako živimo, kako se gibljemo.

Župan je povedal, da smo se prav za-
radi previdnosti tudi odločili, da v občini 
Grosuplje v letošnjem letu ne bo večjih 
prireditev. Občina Grosuplje letos, tako 
kot večina občin v Sloveniji, praznu-
je svoj srebrni jubilej, 25 let, ki pa ga 
bomo praznovali naslednje leto. Letos 
pa bomo 25-letnico občine obeležili z 
nekoliko bolj slavnostno številko Grosu-
peljskih odmevov.

Župan je priložnost izkoristil tudi za 
zahvalo štabu civilne zaščite in njegove-
mu poveljniku Tomažu Riglerju, ki je zelo 
resno vzel svojo nalogo, in od prvega 
dne so se v ožji sestavi dnevno sestajali 
tudi Tomaž Rigler kot poveljnik civilne 
zaščite, mag. Dušan Hočevar kot direktor 
občinske uprave in on sam kot župan. Z 
direktorjem občinske uprave sta med 
drugim kmalu po začetku epidemije v 

nedeljo popoldne odhitela v Metliko, 
kjer se je pojavila priložnost za nakup 
prepotrebnih zaščitnih mask.

Hvala tudi gasilkam in gasilcem, ki so 
sicer bili v ozadju, a ves čas v pripravlje-
nosti. Prav tako se nam je takoj javilo kar 
200 prostovoljcev, če bi bilo potrebno 
šivati maske, iz različnih društev: Rdeče-
ga križa, Karitasa, Groša in drugih. Hvala 
prav vsakemu, in upajmo, da ne bo dru-
gega vala.

Gradnja prizidka k šoli z novimi učil-
nicami in nove športne dvorane ter par-
kirne hiše P+R Grosuplje pa se je tudi v 
času epidemije nadaljevala. Zelo hitro je 
bila uresničena koalicijska zaveza, ki si jo 
je postavila nova vlada, da se je povpreč-
nina za občine znatno zvišala. Za pro-
račun naše občine to pomeni dodatnih 
741.000 evrov na letni ravni.

»Želim torej poudariti, da bomo, tudi 
na račun ukrepov vlade, dihali lažje. Tudi 
v občini Grosuplje. In še enkrat hvala vsem, 
da smo tako uspešno prebrodili ta 1. val, in 
prepričan sem, da bo šlo tudi naprej samo 
na bolje,« je še povedal župan, nato pa 
smo prešli na dnevni red 10. redne seje.

Občinski svetnice in svetniki so spreje-
li Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o proračunu Občine Grosuplje 
za leto 2020 in Odlok o proračunu Ob-
čine Grosuplje za leto 2021, v vsebini in 

višini, ki je potrebna za realizacijo vseh 
nalog, ki smo si jih zadali v letu 2020 in 
v letu 2021, prvega v višini 27.597.171 
evrov, drugega v višini 19.736.018 evrov.

Prav tako so občinski svetnice in sve-
tniki sprejeli Načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Grosuplje za leti 
2020 in 2021. Načrt obsega: Načrt pri-
dobivanja nepremičnega premoženja, 
Načrt razpolaganja z zemljišči, Načrt raz-
polaganja z deli stavb, Načrt razpolaga-
nja z zemljišči s stavbo in Načrt podelitve 
stavbne pravice. 

Sprejet je bil tudi Sklep o lokacijski 
preveritvi v enoti urejanja prostora GR 
1 A ppip, kjer gre za namen širitve obsto-
ječe dejavnosti in za določanje obsega 
stavbnih zemljišč, in Sklep o lokacijski 
preveritvi v enoti urejanja prostora GR 
45 Cs PPIP in GR 320 ZD, kjer gre za na-
men realizacije gradnje stavbnega kom-
pleksa s stanovanjskim in delno javnim 
programom.

Občinski svetnice in svetniki so spre-
jeli tudi Odlok o urejanju Mestne tržni-
ce v občini Grosuplje. Občina Grosuplje 
je v sodelovanju z Zavodom za turizem 
in promocijo »Turizem Grosuplje« s pro-
jektom Tržnica za vse uspešno kandidi-
rala na 2. javnem pozivu Lokalne akcijske 
skupine Sožitje med mestom in podeže-
ljem (LAS SMP). Cilj projekta je izgradnja 
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oz. ureditev tržnice.
S sprejetim odlokom je urejana pro-

daja blaga na tržnici. Natančno se dolo-
čajo dolžnosti in pravice izvajalca, pro-
dajalcev, način poslovanja ter možnost 
nadzora pristojnega občinskega organa. 
Odlok določa, da se prodaja blaga na tr-
žnici opravlja v skladu z določili odloka, 
tržnega reda in cenika ter v skladu z dru-
gimi predpisi, ki urejajo prodajo blaga 
zunaj prodajaln.

Občinski svetnice in svetniki so spre-
jeli tudi Odlok o spremembi odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v občini 
Grosuplje. Občina Grosuplje je že imela 
veljaven Odlok o kategorizaciji občinskih 
cest v občini Grosuplje (Ur.l. RS, št. 20/17, 
39/19). Zaradi spremembe v državnem 
cestnem omrežju pa se skrajša katego-
rizacija LC 111391, potek JP 616555 ter 
JP 616801 pa se prilagodi na novo stanje 
v naravi. Predmetne spremembe smo 
želeli evidentirati z novo spremembo 
odloka.

Občinski svetnice in svetniki so nada-
lje sprejeli Lokalni program kulture Ob-
čine Grosuplje 2020–2023. Gre za stra-
teški dokument razvojnega načrtovanja 
kulturne politike v obdobju 2020–2023.

Zakon o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo namreč določa, da 
lokalna skupnost sprejme svoj lokalni 
program razvoja kulturne dejavnosti za 
obdobje štirih let. V programu kulture se 
opredeli javni interes na področju kultu-
re in način njegovega uresničevanja.

Občinski svetnice in svetniki so spre-
jeli tudi naslednje sklepe: Sklep o pri-
dobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena št. I/2020; 
Sklep o ukinitvi statusa grajenega 
javnega dobra na nepremičninah par-
celni št. 1682/5, k.o. 2642 Grosuplje in 
2207/5, k.o. 1783 Grosuplje - naselje; 
Sklep o ukinitvi statusa grajenega jav-
nega dobra na nepremičnini parcelna 
št. 2269/12, k.o. 1790 Slivnica; Sklep o 
ukinitvi statusa grajenega javnega do-
bra na nepremičnini parcelna št. 547/9, 
k.o. 1783 Grosuplje - naselje; Sklep 
o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičninah parcelni št. 
557/3 in 2238/1, obe k.o. 1783 Grosu-
plje - naselje; Sklep o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra na nepremič-
nini parcelna št. 1351/2, k.o. 1783 Gro-
suplje – naselje.

INFORMACIJE, POBUDE IN VPRAŠA-
NJA SVETNIKOV

Občinski svetnik Mihael Hočevar 
(SDS)  je na zadnji seji občinskega sveta 

opozoril na  nevarno točko v prometu, 
in sicer pri izvozu z bencinskega servisa 
OMV Grosuplje (Logo) na Ljubljansko 
cesto, kjer pa danes že stoji ogledalo. 
Kot je dejal, je bil odziv na njegovo po-
budo ekspresen, za kar se lepo zahva-
ljuje. Ocenjuje in tudi dnevno opaža, 
da je križišče sedaj bolj varno. Manjkrat 
prihaja do izsiljevanja vozil, ki prihajajo iz 
smeri Perovega proti Grosupljemu.

Izrekel je tudi pohvalo za podpis po-
godbe za izgradnjo zadrževalnika Veli-
ki potok. Gre namreč za zelo velik pro-
jekt in z vidika protipoplavne varnosti 
tudi za zelo pomemben projekt.

Direktor občinske uprave mag. Du-
šan Hočevar  je povedal, da je bil ta zadr-
ževalnik v prvih načrtih poplavne varno-
sti Grosupljega že leta 1962, sedaj pa ga 
bomo zgradili. Ob tem gre posebna za-
hvala tudi sodelavkam in sodelavcem na 
občinski upravi, posebej vodji urada za 
komunalno infrastrukturo Urošu Močni-
ku s sodelavcem Henrikom Premrujem, 
in sodelavki za javna naročila Tanji Rauh.

Leta 2015, ko smo z Ministrstvom za 
okolje in prostor podpisali sporazum za 
zagotavljanje poplavne varnosti Grosu-
pljega, takrat je pri tem pomagala tudi 
občinska svetnica Valentina Vehovec, 
smo nase prevzeli vse breme kar zade-
va projektiranje, umestitev projekta v 
prostor, izvedbo razpisov. Gre za visoko 
zahteven inženirski projekt v vrednosti 
6 milijonov evrov in z veliko dokumen-
tacije. Če bi to delo pustili na bremenih 
državnih uslužbencev, te pogodbe za-
gotovo še ne bi podpisali. Sedaj pa smo 
jo in gradnja se pričenja.

Občinski svetnik Jože Berdajs 
(SLS)  je glede na to, da se na območju 
Krajevne skupnosti Račna, na območju 
Krajinskega parka Radensko polje, pri-
dobiva služnost za gradnjo kanalizaci-
je, predlagal, da bi se v povezavi s tem 
organiziralo nek dogodek, lahko v Druž-
benem domu Račna, da bi imeli krajanke 
in krajani v povezavi s tem možnost pri-
dobiti več informacij.

Postavil je tudi vprašanji, kdaj lah-
ko  krajanke in krajani Zagradca pri 
Grosupljem pričakujejo optiko ter kako 
je z urejanjem parkirišč ob Krajinskem 
parku Radensko polje.

Izrekel je tudi  pohvalo za preplasti-
tev ceste v Veliki Račni, ki je bila zelo 
potrebna, in je danes lepo urejena.

Mag. Dušan Hočevar  je glede prido-
bivanja soglasij za gradnjo kanalizacije 
na območju Krajinskega parka Raden-
sko polje odgovoril, da lahko krajanke 

in krajane informiramo tudi na ta način. 
Vendar pa so vsi prejeli dopis in predlog 
služnostne pogodbe, kjer so navede-
ni vsi kontaktni podatki, če bi kdo želel 
dodatne informacije, prav tako se vedno 
lahko oglasijo tudi na občini.

Ob tem je pojasnil, da si z županom 
že dolgo prizadevata, da bi lahko ka-
nalizacijo zgradili tudi na območju na-
selij, ki gravitirajo na naš krajinski park. 
Imamo namreč problem, ki je tehnične 
narave. Slovenija se je zavezala, da bo 
kanalizacijo najprej uredila na območjih 
nad 2000 populacijskih enot, v vseh na-
seljih in krajih, ki gravitirajo na Krajinski 
park Radensko polje, pa so aglomeracije 
celo pod 500 populacijskih enot, le aglo-
meracija Zagradec ima od 500 do 2000 
populacijskih enot. Mi smo kljub temu s 
projektiranjem kanalizacije na tem ob-
močju pričeli, gre namreč za zavarovano 
območje, vse fekalije iz obrobnih naselij 
pa se stekajo vanj. O tem smo govorili 
tudi z ministrom Zvonkom Černačem, 
ki nas je pred kratkim obiskal, če bi bilo 
kljub omejitvi s populacijskimi enotami 
mogoče narediti izjeme za zavarovana 
območja.

Glede gradnje optičnega omrežja je 
odgovoril, da na tem kot občina že dlje 
časa pospešeno delamo in imamo še 
zelo malo »belih lis«: Zagradec, Plešivica, 
Lobček. Smo v zaključni fazi projektira-
nja pločnika proti Plešivici in predvideno 
je, da bi sočasno uredili tudi kabelsko ka-
nalizacijo. Kdaj točno bo optika, je sicer 
odvisno od potencialnih ponudnikov.

Parkirišča ob Krajinskem parku Ra-
densko polje so potrebna. Predvideli 
smo dve vstopni točki v krajinski park, 
južno in severno. Južno vstopno točko 
predstavlja Naravovarstveni center Šica, 
ki ga urejamo, parkiranje pa bo možno 
v centru Velike Račne, na zemljišču za 
družbenim domom, ki je v naši lasti oz. v 
lasti krajevne skupnosti.

Severno vstopno točko pa načrtuje-
mo na Boštanju, parkirišča bi želeli ure-
diti nasproti lokala Grajski vrt Boštanj. V 
zadnjem Občinskem prostorskem na-
črtu smo uspeli spremeniti namensko 
rabo teh zemljišč, iz kmetijske v rabo za 
šport in parkirišča, Sklad kmetijskih ze-
mljišč in gozdov RS pa je zavrnil ureditev 
parkirišč. Vendar se bomo trudili naprej, 
kajti to infrastrukturo potrebujemo,  da 
se ne bodo ljudje vozili po krajinskem 
parku po obstoječih poteh in parkirali 
po travnikih.

 Župan dr. Peter Verlič pa je o ureja-
nju kanalizacije na območju krajinskega 
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parka poudaril, da bi morali tamkajšnji 
krajanke in krajani  pomagati in sodelo-
vati. Kanalizacijo namreč projektiramo 
na zalogo. Ta hip denarja ni. Pristojni mi-
nistri bodo resno preučili možnost izjem, 
kot so zavarovana območja. Uspešno 
smo pridobili denar s kar dveh evropskih 
projektov, Vezi narave in Life Amphicon, 

da se o vseh teh ureditvah na Raden-
skem polju, o urejanju vstopnih točk, 
sprehajalnih poti, danes lahko pogovar-
jamo.

Občinski svetnik Alojz Bavdek 
(SDS) pa se je na zadnji seji občinskega 
sveta dotaknil težav, povezanih z rom-
sko skupnostjo, s parkiranjem avtomo-

bilov in podobno. Na terenu je bil že 
prisoten inšpektor, tudi policija, zato 
se za zelo ažuren odziv na njegovo po-
budo lepo zahvaljuje.

Video posnetke in gradivo sej si lahko 
ogledate s klikom na www.grosuplje.si.  

Jana Roštan

Obisk ministra za finance mag. Andreja Širclja

V Spominsko knjigo Občine Grosuplje se je vpisal tudi minister 
za finance mag. Andrej Šircelj

V petek, 29. maja 2020, sta župan Ob-
čine Grosuplje dr. Peter Verlič in direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar 
v prostorih občine sprejela ministra za 
finance mag. Andreja Širclja. Govorili 
so predvsem o projektih naše občine, z 
osredotočenjem na center Grosupljega, 
za katerega si želimo, da bi res postal 
prostor srečevanja, druženja, z vsemi 
vsebinami, ki pritičejo zraven.

Uredili bomo trga pred Mestno knji-
žnico Grosuplje, pred glavno avtobusno 
in železniško postajo, povezovala pa ju 
bo Kolodvorska cesta, preurejena v pe-
šcono. Zgraditi si želimo tudi nov večna-
menski kulturni center in verjamemo, da 
bo tako center našega mesta res zaživel. 
Uredili bomo tudi mestni park Koščakov 
hrib, kjer se bomo lahko skozi gozd spre-
hodili po lepo urejeni Poti sreče, uredili 
bomo tudi otroško igrišče, pasji park in 
različne učne poti.

Center mesta smo si nato skupaj tudi 
ogledali ter se z zadovoljstvom ozrli na 
parkirno hišo P+R Grosuplje poleg avto-

busne in železniške postaje, ki bo lahko 
kmalu sprejela naše avtomobile, mi pa 
bomo pot nadaljevali z avtobusom ali 
vlakom.

Obisk je bil delovne narave, je pa žu-
pan dr. Peter Verlič priložnost izkoristil 
tudi za povabilo ministru mag. Andreju 
Širclju k vpisu v našo spominsko knjigo. 
Ob ogledu centra mesta smo naredili 

postanek še v naši mestni knjižnici. Po-
sebno veseli pa smo, da se je visokim go-
stom, vpisanim v našo spominsko knji-
go, ponovno pridružil nekdo, ki je tudi 
naš občan. Želimo mu uspešno opravlja-
nje funkcije tudi v prihodnje.

Jana Roštan

V petek, 29. maja 2020, se je v Spominsko knjigo Občine 
Grosuplje v Mestni knjižnici Grosuplje vpisal minister za fi-
nance mag. Andrej Šircelj, tudi naš občan. In kot je zapisal v 
knjigo, je lepo biti naš občan, lepo je biti Grosupeljčan.

Minister mag. Andrej Šircelj se je sicer ta dan mudil na de-
lovnem obisku v naši občinski hiši, kjer sta ga pričakala in prija-
zno sprejela župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič in direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar. Srečanju pa je sledilo 
povabilo župana ministru k vpisu v našo spominsko knjigo.

Ta je namreč namenjena gostom, katerih obisk nam še po-
sebej veliko pomeni in si ga želimo trajnejše vtisniti v spomin.

Minister za finance mag. Andrej Šircelj je v spominski knji-
gi ob svojem podpisu zapisal:  

»Čestitam za razvoj in modernizacijo Grosuplja - mesto prija-
zno ljudem. Lepo je biti Grosupeljčan.«

Jana Roštan
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Župan dr. Peter Verlič devetošolcem zaželel veliko uspeha tudi 
pri nadaljnjem šolanju

V ponedeljek, 15. junija 2020, so naši 
devetošolci šolsko leto 2019/2020 že 
uspešno zaključili, s tem pa tudi svoje 
osnovnošolsko izobraževanje. Podajajo 
se na novo pot, na pot, ki jim bo prinesla 
še več znanja, novih izkušenj, novih pri-
jateljstev in doživetij.

Devetošolkam in devetošolcem 
Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje, 
Osnovne šole Brinje Grosuplje in Osnov-
ne šole Šmarje - Sap, je župan dr. Peter 
Verlič zaželel, da bi bila tudi njihova na-
daljnja pot kar najbolj uspešna. Prvim 
se je na njihovi zaključni prireditvi tudi 
pridružil.

»Res smo korona generacija, a želeli bi, 
da bi bili čez 10 ali 20 let krona našega mla-
dega mesta v vseh pogledih. V ustvarjalni 
kulturi in umetnosti, znanju in izobraže-
vanju, uspešnem poslovanju, solidarnosti, 
športu in še v drugih dejavnostih, ki krasijo 
in lepšajo naše življenje,« so županu ob tej 
priložnosti povedali naši devetošolke in 
devetošolci.

»Upam, da ste se imeli lepo v šoli, da 
ste se veliko naučili,« je dejal župan. »Ste 
korona generacija in hkrati generacija, 
ki posega po zvezdah.« Ob tem nas je 
spomnil na nedavno izstrelitev rakete 
podjetja Elona Muska s človeško posad-
ko proti Mednarodni vesoljski postaji, 
cilj podjetja pa, kot pravi Elon Musk, ni 
Luna, ampak Mars. »Učite se, znanje je 

pogoj, da pridete do zvezd, in čakam na 
prvega med vami, ki bo pristal na Marsu,« 
je v tem duhu še dejal župan in vsem za-
želel uspešno in srečno pri nadaljnjem 
šolanju.

Korona generacija devetošolcev svo-
jega osnovnošolskega izobraževanja ni 
zaključila na tradicionalen način, z vale-
to, a je bilo na njihovih zaključnih sreča-
njih vseeno veselo, ponosno, polno ču-
stev in lepih želja.

Prav to generacijo je župan prvič poz-
dravil kot prvošolčke, 1. septembra 2011. 

Še se spominja tistega dne in vemo, da 
je prvi šolski dan vse od takrat tudi zanj 
nekaj posebnega, ko v prve šolske klopi 
z lepimi željami v družbi njihovih staršev 
vsako leto pospremi prvošolke in prvo-
šolčke na prav vseh naših šolah. Lepo pa 
je tudi videti, ko ti svojo osnovnošolsko 
pot uspešno zaključijo in se pogumno 
podajajo naprej, seveda z lepimi spo-
mini na svojo osnovnošolsko pot na eni 
izmed naših osnovnih šol.

Jana Roštan

Sodelovanje med občinama Grosuplje in Obuhiv  

Na konferenci z naslovom Predstavitev 
programa U-LEAD, ki je v sredo, 10. junija 
2020, potekala v prostorih Ministrstva za 
zunanje zadeve, je sodelovala tudi Jasmina 
Selan, vodja področja varstva okolja in ure-
janja prostora Skupne občinske uprave 5G.

Zbrane na konferenci je pozdravil dr-
žavni sekretar na Ministrstvu za zunanje 
zadeve Tone Kajzer, veleposlanik RS v 
Ukrajini Tomaž Mencin je spregovoril o 
aktualnih razmerah v Ukrajini, v nadalje-
vanju pa je program U-LEAD podrobneje 
predstavil njegov programski direktor Ba-
stian Veigel, sodelovanje Centra za evrop-
sko prihodnost pri programu z vzposta-
vljanjem partnerstev med slovenskimi in 
ukrajinskimi občinami pa njegova izvršna 
direktorica mag. Katja Geršak. Prof. Mojmir 

Mrak z Ekonomske fakultete in Jasmina Se-
lan iz Skupne občinske uprave 5G sta o so-
delovanju med slovenskimi in ukrajinskimi 
občinami spregovorila še z vidika svojih 
izkušenj in vtisov v praksi.

Konference so se sicer udeležili tudi 
predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, 
Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mini-
strstva za izobraževanje, znanost in šport, 
Ministrstva za okolje in prostor, Službe Vla-
de RS za razvoj in evropsko kohezijsko po-
litiko ter Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo.

Ukrajina je svojo samostojnost razgla-
sila 2. decembra 1991 in vse od takrat si 
prizadeva za večjo decentralizacijo države. 
Želijo si povečati moč lokalnih oblasti, po-

spešiti regionalni razvoj države, omogočiti 
ljudem lažji dostop do zdravstvenih sto-
ritev, izobraževanja, ter omogočiti boljšo 
cestno in komunalno infrastrukturo ter 
učinkovitejšo upravo.

Država je tako že leta 1997 ratificirala 
Evropsko listino o lokalni samoupravi in 
postopoma začela sprejemati akte, s kate-
rimi je določala pooblastila lokalne samo-
uprave.

Izvedbo decentralizacije v Ukrajini pod-
pirajo tudi v tujini, s financiranjem in sode-
lovanjem držav ali mednarodnih organiza-
cij in programov. Takšen program je tudi 
U-LEAD with Europe (U-LEAD z Evropo), v 
sklopu katerega je Center za evropsko pri-
hodnost v zadnjem letu izvedel program 
11 študijskih obiskov ukrajinskih predstav-
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nikov lokalne in regionalne samouprave 
v Sloveniji. Glavni namen teh obiskov je 
bila izmenjava dobrih praks, predvsem na 
področju socialnega in gospodarskega ra-
zvoja lokalne skupnosti, izboljšati znanje 
udeležencev o pripravi in izvajanju lokal-
nih in regionalnih razvojnih projektov ter 
spodbuditi sodelovanje med slovenskimi 
in ukrajinskimi občinami.

Delegacijo iz Ukrajine, ki je Slovenijo 
obiskala v času od 8. do 13. septembra 

2019, smo 11. septembra 2019 gostili tudi 
v naši občini, župan dr. Peter Verlič pa je s 
tajnikom Mestnega sveta Obuhiv Sergijem 
Kločkom podpisal tudi Pismo o nameri so-
delovanja med Mestnim svetom Obuhiv v 
kijevski oblasti in Občino Grosuplje.

Sporazum med Mestnim svetom Obu-
hiv in Občino Grosuplje se nanaša na po-
dročje sodelovanja med občinama glede 
lokalnega razvoja in razvoja na področju 
ruralno-urbanega sodelovanja.

Kot je na konferenci povedala tudi Ja-
smina Selan, nameravamo med drugim 
opredeliti morebitne skupne projekte ter 
skupna srečanja. Verjamemo, da bo naše 
sodelovanje obrodilo sadove.

Jasmina Selan se je Centru za evrop-
sko prihodnost zahvalila za ponujeno pri-
ložnost sodelovanja z Občino Obuhiv in 
obljubila, da se bomo v podobnih primerih 
z veseljem odzvali tudi v prihodnje.

Jana Roštan

Župan dr. Peter Verlič v imenu občank in občanov Grosupljega 
Deželaku Junaku podaril bon v vrednosti 1.000 evrov

Deželak Junak se je tudi letos podal 
na svojo dobrodelno avanturistično 
pot z namenom, da obide vso Sloveni-
jo in tako zbere čim več sredstev za vse 
otroke, ki živijo v stiski ter si ne morejo 
privoščiti počitnic. Da bodo tako tudi oni 
veselo pričakovali tople, brezskrbne po-
letne dni, da bodo tudi oni imeli lepe po-
čitnice, bo s svojo ekipo dal vse od sebe. 
In ko smo v Grosupljem izvedeli, da ga 
bo v četrtek, 18. junija 2020, pot vodila 
skozi našo občino, smo se seveda odlo-
čili, da mu na njegovi poti do plemenite-
ga cilja pomagamo, ga spodbudimo ter 
mu vlijemo dodatne motivacije, da svojo 
dobrodelno avanturistično pot uspešno 
dokonča.

Župan dr. Peter Verlič mu je zato v 
imenu občank in občanov Grosupljega 
podaril bon v vrednosti 1.000 evrov, di-
rektor občinske uprave mag. Dušan Ho-
čevar pa mu je izročil pekovske dobrote 
Pekarne Grosuplje, ki bodo za ekipo 
zagotovo odlično okrepčilo. Preseneče-

nje za Deželaka Junaka so pripravili tudi 
otroci Osnovne šole Brinje Grosuplje in 
članice Košarkarskega kluba Grosuplje, 
ekipo pa so pričakali tudi mnogi naši 
občanke in občani ter jo s spodbudnim 

aplavzom pospremili na nadaljnjo pot.
Verjamemo, da bo Deželaku Junaku 

in njegovi ekipi tudi letos uspelo.

Jana Roštan
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Spoštovani občanke in občani,

ISKRENE ČESTITKE OB OBČINSKEM IN DRŽAVNEM PRAZNIKU 
DNEVU DRŽAVNOSTI!

Občinska uprava Občine Grosuplje
in
župan dr. Peter Verlič

Na delavnici na Radenskem polju o invazivnih tujerodnih 
rastlinah

V soboto, 6. junija 2020, je v Krajin-
skem parku Radensko polje potekala 
delavnica »Pozor, tujerodne invazivne 
vrste,« na kateri smo se zbrali vsi, ki smo 
želeli izvedeti več o invazivnih tujero-
dnih rastlinah.

Kaj so tujerodne invazivne vrste? 
Zakaj so sploh problematične? Kako 
se ubraniti, da ne zaidejo k nam? In če, 
kako se spopasti z njimi, kako jih pravil-
no odstraniti? Na ta in druga vprašanja 

so nam v Družbenem domu v Veliki 
Račni odgovorili Aleksander Marinšek 
z Gozdarskega inštituta Slovenije, Da-
nijela Kodrnja z Zavoda RS za varstvo 
narave, OE Celje in Tina Mikuš, vodja 
Krajinskega parka Radensko polje. Po 
predavanju smo se skupaj odpravili še 
na krajši sprehod po Radenskem polju 
in mnoge izmed njih spoznali tudi v na-
ravnem okolju.

Delavnice v sklopu projekta Vezi na-
rave se je udeležilo 20 udeležencev.

»Projekt Vezi narave se izvaja v okviru 
programa Interreg V-A Slovenija - Hrva-
ška 2014 - 2020 in ga podpira Evropska 
unija ter sofinancira Evropski sklad za re-
gionalni razvoj.«

Nataša Hribernik, vodja projekta
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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

OBJEKT KULTURNEGA CENTRA 
V GROSUPLJEM

Vabimo vas na ogled razstave elaboratov javnega, projektnega, odprtega, anonimnega, enostopenjskega natečaja za izbiro 
strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za

objekt kulturnega centra v Grosupljem.

Projekt se pripravlja v okviru kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025.

Naročnik natečaja: Občina Grosuplje, zasnova in postavitev razstave: Polona Filipič, Gregor Čok
Lokacija: Mestna knjižnica Grosuplje, Adamičeva cesta 15, Grosuplje

Termin razstave: 22. 6. - 6. 7. 2020 (v delovnem času knjižnice)
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Krščanski demokrati občine Grosuplje

ob 25. juniju,
slovesnem prazniku DNEVU DRŽAVNOSTI  

in OBČINSKEMU PRAZNIKU Občine Grosuplje, 

iskreno čestitamo  
vsem občankam in občanom naše občine
ter podpornikom krščanske demokracije. 

Po izjemni preizkušnji celotne Slovenije s covidom-19 
in uspešni ter složni izvedbi vseh protiukrepov je v tem 
času zavest o domovini potrebno še dodatno okrepiti. 
S ponosnim praznovanjem izražamo svojo podporo in 

tudi zahvalo. 

Občinski odbor Nove Slovenije – krščanski demokrati 
Grosuplje 

»Bodi zdrava, domovina,
mili moj slovenski kraj!
Ti prekrasna, ti edina,
meni zemeljski si raj!«
                             (R. Razlag)

Spoštovani občanke in občani,

ob občinskem in državnem prazniku  
dnevu državnosti vam iskreno čestitamo.  

Naj bo praznovanje rojstnega dne naše domovine  
veselo, s ponosom izobesimo tudi slovenske zastave! 

Vse najboljše, Slovenija!

Občinski odbor SDS Grosuplje

Kdor ljubi svojo domovino,
jo z enim samim objemom svoje misli obseže vso ... 
Zakaj ljubezen je ena sama in nerazdeljiva; 
v en kratek utrip srca je stisnjeno vse - mati, domovina, Bog.
                                                                                                      Ivan Cankar

Spoštujmo svojo domovino Slovenijo, s ponosom jo nosimo v srcu  
in ostanimo zvesti izročilom naših prednikov. 

Ob prazniku dneva državnosti čestitamo občankam in občanom  
ter vsem želimo veselo praznovanje.

OBČINSKI ODBOR SLS GROSUPLJE

Podjetniški kotiček z Območno obrtno-podjetniško zbornico 
Grosuplje

Na OOZ Grosuplje smo skupaj z OZS 
ves čas trajanja epidemije spremljali 
aktualne razmere v gospodarstvu. Po 
zaslugi OZS ukrep čakanja na delo v ju-
niju ne velja le za turizem in gostinstvo, 
ampak za vse dejavnosti. Pobud OZS 
pri PKP3 je bilo več, a vlada vseh pre-
dlogov ni upoštevala. Na OZS vseeno 
pozdravljamo vse sprejete ukrepe, kot 

je subvencioniranje krajšega delovnega 
časa in pa uvedba turističnih bonov. Bo 
pa okrevanje gospodarstva dolgotrajno, 
tako da bo že sprejetim ukrepom po-
trebno dodajati nove, zato je komuni-
kacija države z delodajalskimi združenji, 
kot je OZS, ključna. 

SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANJA 
DELOVNEGA ČASA: Z namenom ohra-

nitve delovnih mest bo država delno 
subvencionirala delo s krajšim delovnim 
časom. Delodajalci bodo ta ukrep lahko 
uporabljali od 1. junija do 31. decembra  
2020.  Vlogo bo na ZRSZ mogoče oddati 
od 12. 6. dalje. Delodajalec bo subvenci-
jo dobil na podlagi vloge na ZRSZ, ki jo 
bo moral vložiti najkasneje v 15 dneh od 
odreditve. Delodajalec bo moral v vlogi 
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poimensko navesti delavce, ki bodo de-
lali s krajšim delovnim časom in koliko 
ur na teden bodo delali. Spremembe 
znotraj meseca ne bodo možne. Seznam 
prejemnikov subvencije in podatki o vi-
šini prejetih subvencij predstavljajo in-
formacijo javnega značaja in bodo javno 
objavljeni na spletni strani ZRSZ. Ukrep 
subvencioniranja skrajšanega delovne-
ga časa je združljiv z ukrepom čakanja 
na delo. Tako bo delodajalec lahko imel 
nekatere delavce na čakanju na delo, 
drugim pa bo odredil delo s skrajšanim 
delovnim časom.

TURISTIČNI BONI: Sprejeta je uredba 
(8. 6. 2020), ki določa način koriščenja 
turističnih bonov preko informacijske-
ga sistema Finančne uprave Republike 
Slovenije, povračilo sredstev preko in-
formacijskega sistema FURS ter način 
vodenja in upravljanja evidence bonov. 
Bon bo vpisan kot dobroimetje v korist 
upravičenca v informacijskem sistemu 
FURS (eDavki). Bon bo unovčljiv za na-
stanitev ali za nastanitev z zajtrkom. 
Upravičenec bon unovči tako, da ob pri-

javi na dan prihoda pri ponudniku stori-
tve le-tega obvesti, da bo za opravljeno 
storitev unovčil bon. Ponudnik nato v in-
formacijski sistem FURS vnese podatke 
o upravičencu, na podlagi katerih FURS 
v informacijskem sistemu označi unov-
čenje bona pri upravičencu (zmanjša 
njegovo dobroimetje) ter vrednost bona 
v znesku opravljene storitve izplača po-
nudniku storitev v rokih in na način, ki 
so določeni v omenjeni uredbi. Bon bo 
deljiv in se bo lahko unovčil v večkra-
tnem znesku. Izplačilo bona v denarju ni 
možno.

DELOVANJE OOZ GROSUPLJE: Na 
OOZ Grosuplje poslujemo nemoteno, 
vendar v skladu s preventivnimi ukrepi 
za preprečevanje širjenja virusa. Pisarna 
OOZ Grosuplje je odprta za vse stranke v 
skladu z objavljenim delovnim časom, in 
sicer ob ponedeljkih, sredah ter ob pet-
kih. Vseeno vse stranke OOZ Grosuplje 
pozivamo, da pisarno OOZ Grosuplje 
obiščete le v nujnih primerih, svoj prihod 
pa obvezno predhodno najavite. Na vo-
ljo smo vam preko telefonske številke 01 

786 51 30 ter preko ooz.grosuplje@ozs.
si. Vsa komunikacija ter odgovori na vaša 
vprašanja bodo preko navedenih dveh 
kanalov tekoče izvajana in posredova-
na. Vse pomembne informacije ažurno 
objavljamo na spletni strani OZS, www.
ozs.si/koronavirus-info. Tam najdete šte-
vilne odgovore na najpogostejša vpraša-
nja podjetnikov in podjetnic, objavljena 
so navodila za opravljanje posameznih 
dejavnosti in sekcij, predstavljeni so ak-
tualni ukrepi države ter ostale koristne 
informacije, ki vam bodo pomagale pri 
vašem poslovanju v teh težkih časih.  

Pazite nase in ostanite zdravi. 

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

ORL ambulanta v Zdravstvenem domu Grosuplje
Od 1. junija 2020 v Zdravstvenem 

domu Grosuplje deluje zasebna otori-
nolaringološka ambulanta. Otvoritev 
ambulante je bila predvidena že v mar-
cu, vendar je bila prestavljena zaradi 
epidemije COVID-19. Ambulanta se 
nahaja v prvem nadstropju glavne stav-
be zdravstvenega doma, v prostorih 
medicine dela, prometa in športa. Po-
leg osnovnega ORL pregleda je možno 
opraviti tudi endoskopski pregled ušes, 
nosu in grla. Opravljajo tudi obravnavo 
naglušnosti in vrtoglavice ter manjše 
posege, kot so odstranjevanje tujkov, 
čiščenje ušesnega masla ali ustavitev 
krvavitve iz nosu.

»Izvajamo celovito otorinolaringo-
loško ambulantno obravnavo odraslih 
in otrok. Prednost naše ambulante je 
tudi lokacija, saj pregled lahko opravite 
v domačem kraju,« je povedal zdravnik 
Marko Novak, specialist otorinolaringo-
logije. Izrazil je tudi željo, da bi v priho-

dnosti pregled lahko opravili na napo-
tnico: »To je skupna želja z vodstvom 
Zdravstvenega doma Grosuplje«.

Trenutno je pregled možno opraviti 
samoplačniško, brez napotnice in brez 
čakalne dobe.

OGLASNI ČLANEK

Delovni čas ambulante je vsak 
petek med 8. in 13. uro.  
Več lahko preberete na spletni 
strani www.orl-novak.si  
ali pokličite na številko  
068-128-368.



52 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Junij 2020 Turizem

Turizem Grosuplje vabi vse izdelovalce unikatnih spominkov
turistične destinacije Grosuplje, da predstavite svoje izdelke.
Posamezne vzorce spominkov prinesite v prostore Turizma Grosuplje.
Možen je kasnejši odkup oz. komisijska prodaja izvirnih in kakovostnih
spominkov s pogojem, da imate registrirano dejavnost proizvajanja oz.
izdelave izdelkov za prodajo. ROK ZA ODDAJO: 11. 9. 2020

Z A C U R E K  V A B I

Ob sončnih vikend popoldnevih.
Sladoled, sladkorna pena, kava in še kaj!

NATEČAJ: IŠČEMO DOBRE SPOMINKE

USTVAR ITE

NEPOZABNE

SPOMINE

NA ZELENEM

PRAGU

PRESTOLNICE .

#VISITGROSUPLJE

"Turizem Grosuplje". Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje VISIT GROSUPLJE@VISITGROSUPLJE
INFO@VISITGROSUPLJE.SI

VISIT GROSUPLJE

ZAGRABI  PRILOŽNOST IN SE  NAM PREDSTAVI
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ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJAk r a j i n s k i   p a r k 

 radenskopolje

Organizacijska enota Krajinskega parka Radensko polje deluje v okviru 
Zavoda za turizem in promocijo Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje.

Dobite nas na telefonski številki:  
08 20 07 156

info@radenskopolje.si  |  www.radenskopolje.si

Sprehod po Radenskem polju vedno 
prinese nekaj novega. Razmere na kra-
škem polju se vedno spreminjajo. Ob-
dobji sušnega in mokrotnega si ves čas 
podajata kljuko. Pri tem za svoj prostor 
pod soncem ves čas tekmujejo številne 
rastlinske in živalske vrste. Ene bolj va-
jene sušnega, druge prilagojene na mo-
krotno okolje. 

Zaradi suše, ki je vladala v spomla-
danskih mesecih, je bila podtalnica dol-
go časa nizka in šele padavine v juniju so 
spodbudile, da so se retja ali estavele na 
Radenskem polju začela polniti. Nastala 
so številna majhna jezerca znotraj ko-
tanj, ki nimajo površinskega dotoka in so 
odvisne v večji meri od vodostaja pod-
talnice. Kadar je podtalnica nizka, se vsa 
padavinska voda izgublja skozi rupe na 
dnu retij. Takrat služijo kot ponori pada-
vinske vode. Ko se podtalnica dvigne na 
celotnem Radenskem polju, ta ista retja 
postanejo bruhalniki, skozi katere voda 

prodira iz podzemlja. 
Visoke vode se mnogokrat lahko še 

tedne obdržijo in ob tem napajajo šte-
vilne sosednje travnike, ki tudi zaradi 
teh razmer ostajajo dolgo časa vlažni in 
mnogokrat še dolgo v poletje nepoko-
šeni. Kakšno leto pride obdobje poplav 
prej, drugič spet smo priča veliki suši v 
poznopomladanskem času. Podobno je 
mozaično menjavanje sušnega in mo-
krotnega obdobja tudi v poletnem in 
ostalih letnih časih. 

A ravno pozno spomladansko in po-
letno mokrotno obdobje odločata o pe-
strosti travniških habitatov. Travniki so 
nedostopni zaradi razmočenih kolovo-
zov in mnogi tudi preveč namočeni, da 
bi jih bilo mogoče strojno obdelati. Zato 
takrat osredni del Radenskega polja 
ostaja daljši čas nepokošen. Mnoge vr-
ste trav in zeli tako že odvržejo semena. 
Eno leto so poplave močnejše, voda se s 
travnikov počasi umika, drugo leto spet 

vlada suša, padavin je malo in travniki so 
takrat večinoma že pokošeni. 

Letošnje leto je znotraj osrednjega 
območja Radenskega polja kar precej 
travnikov še nepokošenih. Gre za mo-
krotne ekstenzivne travnike, kjer se bo-
hotijo sibirske perunike, modra stožka, 
brestovolistni oslad in kukavice. Te da-
jejo zatočišče številnim živalskim vrstam: 
pticam, dvoživkam, metuljem in kačjim 
pastirjem. Prav ta mozaičnost je velika 
posebnost Radenskega polja. 

Spremenljivostim naravnih razmer na 
Radenskem polju so se prilagodile tako 
rastlinske kot tudi živalske vrste in kar je 
najpomembnejše, prilagodil se je tudi 
človek, ki območje obdeluje. Zato ima-
mo na Radenskem polju še vedno tako 
zelo bogato in pestro naravo.

Vodja Krajinskega parka Radensko 
polje

Mag. Tina Mikuš

Pestrost mokrotnih travnikov Radenskega polja 
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4. VSESLOVENSKO SREČANJE LJUBITELJEV 
STARODOBNIH VOZIL

v organizaciji
društva OLDTIMER GROSUPLJE,

ki bo v soboto, 27. 6. 2020 ob 10. uri, 
na Peči 13, Grosuplje, Turistična kmetija Gioahin.

Društvo starodobnih vozil in motorjev Oldtimer Grosuplje prireja 4. vseslovensko srečanje ljubiteljev starodobnih vozil z blagoslovom 
društva ter starodobnikov in tudi njihovih lastnikov.
Zbiranje udeležencev prireditve in prijav na dan prireditve se bo pričelo ob 9. uri, z zaključkom ob 10. uri, ko bo začetek blagoslova, ki ga 
bosta darovala domači župnik  Jože Plut in župnik Slavko Judež, oba velika ljubitelja tovrstnih vozil.
Po blagoslovu je za vse zainteresirane udeležence predvidena panoramska vožnja s povratkom na začetno lokacijo okoli 13. ure. Nato 
sledi pogostitev ter veselo druženje udeležencev in obiskovalcev. Med programom nas bo nagovoril tudi župan Občine Grosuplje dr. 
Peter Verlič.
Vsak udeleženec s plačano kotizacijo prejme spominsko majico ter bon za kavo, hrano in pijačo, bo pa tudi manjše presenečenje.

Predhodne prijave sprejemamo do 26. 6. 2020 tudi preko interneta: www.oldtimer-grosuplje.si in e-pošte: kontakt@oldtimer-grosuplje.si.
Vabljeni tudi na našo spletno stran, kjer si lahko ogledate nekaj lanskih foto utrinkov s prireditve.

OPOZORILO:
Panoramska vožnja starodobnih vozil in motorjev bo potekala v normalno odvijajočem se prometu ob upoštevanju cestno-prometnih predpisov, navodil 
in opozoril organizatorja.
Udeleženci vozijo na lastno odgovornost, zato je potrebna posebna pozornost pri vključevanju na prednostne ceste.
Organizator ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo udeleženci povzročili sebi ali drugim.

Vljudno vabljeni!  
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Vodomčev gaj - Ptica na dlani 

Pod vasjo Cerovo je urejeno in zašči-
teno območje, ki ga sestavlja preplet 
zelo različnih življenjskih okolij. Tukaj-
šnje kraško polje z mokrišči, ribniki, 
travniki, mejicami, gozdnim robom ter 
kulturnimi površinami s poljščinami in 
travniškim sadovnjakom predstavljajo 
pticam, dvoživkam, žuželkam in manj-
šim sesalcem varno zavetje in bogat 
vir hrane. Tukaj prebiva in gnezdi tudi 
najboljši ribič med našimi pticami – vo-
domec. Po njem je območje dobilo ime 
Vodomčev gaj.

Vodomčev gaj je namenjen prikazu 
pomena ohranjanja narave in njene bi-
otske raznovrstnosti. Habitati Vodomče-
vega gaja omogočajo nemoten razvoj 
številnim rastlinskim in živalskim vrstam. 
Obiskovalci jih spoznavajo na vodenem 
ogledu, ob devetih tablah z naravoslov-
no vsebino. 

Opazovalnice za floro in favno, orni-
tološka postaja in dejavnosti v Vodom-
čevi učilnici omogočajo raziskovanje 
ranljivega naravnega okolja, skupaj s 
sprostitvijo in druženjem v naravi. Temu 
so namenjene tudi rekreacijske površine 
na bližnji krožni učni poti Po sledeh vo-
domca. 

V petek, 12. 6. 2020, smo v Vodomče-
vem gaju organizirali prireditev Ptica na 
dlani. Pridružili so se nam člani DOPPS-
-a in predstavnika Prirodoslovnega mu-
zeja Slovenije, pod okriljem katerega se 
v obsežnih podatkovnih bazah zbirajo 
natančni podatki o obročkanih pticah. 

Pridružila se je tudi večja skupina turi-
stičnih vodnikov iz Društva regionalnih 
vodnikov Slovenije, ki so si pred tem 
ogledali bližnjo Županovo jamo.   

Skupina treh mladih raziskovalcev iz 
sedmega razreda osnovne šole je pred-
stavila svojo raziskovalno nalogo s po-
dročja biologije. Nadobudni učenci so 
v njej opisali Vodomčev gaj, obročkanje 
ptic in glavni namen te dejavnosti. Pri-
pravili so poročilo o prvem sistematič-
nem obročkanju ptic in si postavili cilj, 
da ugotovijo, katere vrste ptic se tukaj 
pojavljajo v različnih obdobjih leta ter 
ali se populacija ptic spomladi kakorkoli 
razlikuje od jesenske populacije. 

Po preučevanju zbranih podatkov so 
ugotovili, da je Vodomčev gaj bogato 
zbirališče ptic najrazličnejših vrst. Popu-
lacija ptic je dovolj velika, da to območje 
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15. POHOD PO POTI E6, Grosuplje–Županova jama–Grosuplje

Tradicionalni pohod po delu evrop-
ske pešpoti E6, ki se ga je 30. maja 2020 
udeležilo kar 75 pohodnikov, je že pet-
najsto leto zapored organiziralo društvo 
Županova jama – turistično in okoljsko 
društo Grosuplje. 

Pohodniki so bili deležni novih do-
živetij na zelenem pragu  Grosupljega, 
med njimi pa je bilo veliko pohodnikov, 
ki so na grosupeljski odsek E6 vstopali 
prvič in so uživali v neokrnjenih kotičkih 
osupljivih naravnih lepot okolice Grosu-
plja.

Preko Evrope poteka dvanajst evrop-
skih pešpoti, med njimi tri tudi preko 
Slovenije; E6, E7 in E12. Za eno pa velja, 
da poteka tudi preko občine Grosuplje, 
in sicer E6, ki ima eno od 39 kontrolnih 
točk in žigov v samem centru Grosuplje-
ga (Adamičeva c.15, TIC). Del pešpoti E6 
pa poteka tudi po naravoslovni učni poti 
Po sledeh vodomca in mimo Županove 
jame, ki zagotovo predstavlja enega iz-
med njenih najlepših delov. V Sloveniji 
nas ta pešpot E6 (Ciglarjeva pot) vodi od 
Radelj na Koroškem do Strunjana, dolga 
je nekaj več kot 350 kilometrov in jo lah-
ko prehodimo v dobrih 14 dneh. 

Po registraciji  na ploščadi železniške 
postaje in razvijanju brbončic s hru-

stljavimi  čokoladnimi žepki  Pekarne  
Grosuplje smo, razdeljeni v tri skupine, 
prve korake naredili skozi lipov drevored 
po Kolodvorski ulici do kontrolne točke 
pred knjižnico oz. Turistično informacij-
skim centrom, kjer smo vodniki predsta-
vili mlado mesto na pragu prestolnice in 
se medsebojno povezali s temo pešpoti 

E6. V ritmu pohodnih palic smo sledili 
usmerjevalnim tablam Grosupeljske poti 
in markacijam E6, ki so nas pripeljale do 
Vodomčevega gaja po vasjo Cerovo. 
Tega pestrega in barvitega rastlinstva, 
žvrgolenja številnih ptic, razkošja poseb-
nosti popotnik tu preprosto ne more pre-
zreti. Topli sončni žarki so nas spremljali 

postane dejavno sistematično ornitolo-
ško lovišče. Na 33. srečanju mladih raz-
iskovalcev Mestne občine Ljubljana so 
bili odlično ocenjeni in se uvrstili na dr-
žavno tekmovanje mladih raziskovalcev.

Ema, Vita in Svit so bili v času zasa-
ditve prvega lokvanja v ribnikih stari 3 
leta. Od takrat pa do danes, ko znajo z 
ekipnim duhom in vztrajnostjo ter prija-
teljskim sodelovanjem izdelati in odlič-
no zagovarjati kompleksno raziskovalno 
nalogo, je minilo dobrih deset let. V tem 
času, ko so otroci rasli v najstnike, se je 
Log pod Cerovim s predanim delom čla-
nov društva Cer Cerovo prav tako razvi-
jal in dobil ime Vodomčev gaj.

Po predstavitvi raziskovalne naloge, 
ki je bila pospremljena z velikim aplav-
zom, je obročkovalec Jože Bricelj vsem 
prisotnim ljubiteljem narave pripravil 
posebno presenečenje. Otrokom je pri-
nesel obročkane ptice, ki so jih v znak 
odprtja Vodomčevega gaja  izpustili na-
zaj v njihovo zeleno okolje.

Sledil je zanimiv in z večernim soncem 

obsijan ogled Vodomčevega gaja. Sreča-
nje se je zaključilo v Koči dveh kraljičkov, 
kjer so se obiskovalci lahko okrepčali in 
med seboj izmenjali čudovite vtise tega 
popoldneva.

Mladi so dokazali, da s svojim delom 
pomagajo pri ohranjanju narave in nje-

nih prebivalcev, društvo Cer Cerovo, nje-
govi člani ter Zavod Vodomčev gaj pa so 
prejeli potrditev za svoje uspešno, več 
kot desetletno delo.

Andreja Lotrič, Lučka Jere
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Ekološki otok

Zbiralnica ločenih frakcij ali »ekološki 
otok« je prostor z zabojniki za ločeno 
zbiranje odpadkov. Namenjen je obča-
nom izključno za prepuščanje stekla 
in papirja izvajalcu javne službe, ki jo na 
območju občine Grosuplje izvaja Javno 
komunalno podjetje Grosuplje. 

Če želite najti najbližji ekološki otok 
vašemu domu, ga lahko poiščete na 
Spletni karti ekoloških otokov, ki je do-
stopna na naši spletni strani (https://
www.jkpg.si/ekoloski-otoki/kje-je-najb-
lizji-ekoloski-otok).

Kateri odpadki sodijo na ekološki 
otok?

V zabojnik z RDEČIM POKROVOM 
sodijo PAPIR IN KARTON:

• časopisi in revije
• pisarniški papir
• zvezki in knjige
• ovojni papir
• papirnate vrečke

• papirnate nakupovalne vrečke
• reklame in brošure
• katalogi in prospekti
• papirna in kartonska embalaža živil
•  pisemske ovojnice
• lepenka

Opažamo, da se v zabojnikih pogosto 
pojavljajo nezložene kartonske škatle, 
ki povzročijo navidezno poln zabojnik. 
Posledično se začnejo odpadki kopičiti 
okoli njega. Veter razpiha papir in kazi 
prostor v njegovi neposredni bližini. 
Prav tako pa se zaradi padavin zmanjša 
kvaliteta papirja za njegovo recikliranje. 

Vabimo Vas, da nam pomagate za-
gotoviti dovolj prostora za vse odpadke 
tako, da ŠKATLO ZLOŽITE, preden jo 
odvržete v zabojnik. 

V zabojnik z BELIM POKOROVOM 
sodi STEKLENA EMBALAŽA:

• tekleni kozarci vložnin
• steklenice živil in pijač
• steklene posode in vaze
• stekleni kozarčki zdravil in kozmetike

Svetujemo Vam, da izpraznjene vra-
čljive steklenice vrnete prodajalcu: ste-
klenice mineralne vode, steklenice piva 
ipd. 

Vso ostalo stekleno embalažo pa od-
ložite v zabojnik z belim pokrovom na 
najbližjem ekološkem otoku. 

Pomembno je, da stekleno embalažo, 
preden jo odvržete, popolnoma izpra-

znite ter odstranite zamašek ali pokrov-
ček. Plutovinast zamašek odložite v črn 
zabojnik med preostanek odpadkov, po-
krovčke pa v zabojnik z rumenim pokro-
vom za mešano embalažo.

Opažamo, da se v zabojniku za stekle-
no embalažo nemalokrat pojavljajo tudi 
odpadki, ki tja ne sodijo:
• okensko steklo (Ob menjavi oken, 

lahko stara pripeljete in brezplačno 
odložite v Zbirnem centru Špaja do-
lina. Okensko steklo boste izbili v za-
bojnik za ravno steklo, okenske okvire 
pa odložili med odpadni les.)

• neonske, halogenske in žarilne žar-
nice ter svetlobne cevi (spadajo med 
nevarne odpadke)

• ogledala, kristalno in ekransko ste-
klo, pleksi in ognjevarno steklo (odlo-
žimo v črn zabojnik med preostanek 
odpadkov)

• avtomobilsko steklo (oddate ga lahko 
v Centru za obdelavo izrabljenih mo-
tornih vozil)

• izdelki iz porcelana in keramike 
(manjše količine odložite v črn zaboj-
nik med preostanek odpadkov oz. v 
zbirnem centru v zabojnik med grad-
bene odadke)

Steklo ima to dobro lastnost, da ga 
lahko recikliramo v neskončnost, zato 
Vas vabimo, da namesto plastične em-
balaže uporabljate stekleno. V želji, da se 
uporaba plastične embalaže za enkratno 
uporabo zmanjša, marsikatera trgovska 
veriga že ponuja možnost, da kupljene 
izdelke odnesete v lastni embalaži. Lah-
ko uporabite tudi stekleno. Sodelujmo!

S pravilnim ravnanjem z odpadki 
veliko naredimo za ohranjanje zdrave 
družbe in čistega okolja. Ravno urejeni 
ekološki otoki so lep odraz spoštovanja 
prostora, v katerem živimo!

Anita Zore, JKPG 

v smeri  protiturškega Tabora Cerovo, 
kjer nas je v senci gostega bukovega li-
stja na vrhu griča pozdravila bela cerkvi-
ca sv. Nikolaja. Pohodnikom smo name-
nili nekaj zgodovine  in zanimivih zgodb, 
ki so se tu nekoč prepletale. S hitrimi ko-
raki smo stopali po kraškem svetu, proti 
osupljivemu kraškemu čudu - podzemni 

jami, Županovi jami. Pohodniki so ujeli 
priložnost za edinstveno doživetje, saj 
so z izkušenimi vodniki lahko spoznavali 
podzemni svet  in si ogledali njegove le-
pote z večnim spreminjanjem.  Po kratki 
osvežitvi in okrepčilu smo vsak v svojem 
ritmu premagovali načrtovano sedem-
najst-kilometrsko pot, ki smo jo prijetno 

utrujeni, polni vtisov  zaključili na štartni 
točki v Grosupljem.

Pohod po pešpoti E6 je mimo, spomi-
ni in vtisi pa bodo za vedno ostali. 

Andreja Vesel
TOD Županova jama Grosuplje
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Napolnite ulične zbiralnike za stare aparate

E-odpadki so posebni odpad-
ki, zaradi težkih kovin in drugih 
nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, 
ne sodijo med mešane komunal-
ne odpadke, zato jih je potrebno 
ločeno zbirati in oddati na poseb-
na mesta. Možnosti za njihovo 
oddajo je danes že veliko in ena 
izmed njih je tudi ulični zbiralnik. 
Po države jih je postavljenih že 
670, večinoma stojijo na večjih 
ekoloških otokih. Še posebej mali 
aparati in baterije se zaradi svo-
je majhnosti velikokrat znajdejo 
med mešanimi odpadki, ulični 
zbiralniki pa marsikaterega iz-
med njih uspešno prestrežejo in 
poskrbijo za pravilno obdelavo. 
Postavljeni so v organizaciji druž-
be ZEOS, d.o.o., v sklopu projekta 
Life Gospodarjenje z e-odpadki 
pod sloganom E-cikliraj, ki ga so-
financirata Evropska komisija in 
Ministrstvo za okolje in prostor 
RS. V Sloveniji smo v sklopu te mreže 
zbrali že dobrih 976 ton tovrstnih od-
padkov. Lokacije zbiralnikov lahko naj-
dete na spletnem zemljevidu na www.
stariaparati.si.

Že vse od aprila 2017 tudi v občinah 
Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica 
stoji 15 sivo-zelenih uličnih zbiralnikov 

za oddajo odsluženih e-odpadkov: ma-
lih aparatov in baterij. Pozicionirani so 
bili v sodelovanju z lokalnimi partnerji – 
zgoraj omenjenimi občinami ter Javnim 
komunalnim podjetjem Grosuplje. V teh 
uličnih zbiralnikih se je od njihove posta-
vitve zbralo že 26,5 ton malih aparatov in 
odpadnih baterij. 

Vsi občani in občanke ste vljudno 

vabljeni, da tudi v prihodnje svoje e-od-
padke odvržete v enega izmed zbiralni-
kov v svoji bližini in tako pripomorete k 
pravilni reciklaži dragocenih surovin, iz 
katerih se lahko naredi nove izdelke. S 
tem boste prispevali k čistejšemu okolju 
in ohranjanju naravnih virov. Hvala!

Urša Dolinšek, ZEOS

Hvala vsem, ki ste že 

prinesli stari aparat in 

naredili nekaj dobrega 

za okolje!
Vabimo vas, da tudi v prihodnje oddate svoje nedelujoče male 
aparate in odpadne baterije v enega izmed uličnih zbiralnikov, 
ki se nahajajo na ekoloških otokih in drugih lokacijah.

LIFE GOSPODARJENJE Z E-ODPADKI LIFE14 GIE/SI/000176.

Več informacij:  
www.stariaparati.si

Kaj lahko oddamo v  
ulične zbiralnike?

MALE 
GOSPODINJSKE 
APARATE

IGRAČE

PRENOSNE BATERIJE 
IN AKUMULATORJE

RAČUNALNIŠKO 
OPREMO IN 

ZABAVNO 
ELEKTRONIKO

OSTALO MALO 
OPREMO IN 
ORODJE

Zveza kulturnih društev Grosuplje in Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije OI Ivančna Gorica

KAKO USTVARIMO KAKOVOSTNO GLASBO IN ZVOK?
Vabljeni na teoretično in praktično šolo avdiotehnike poletno–jesenskega semestra  
2020 v Grosupljem!
Prvo srečanje bo v četrtek, 2. julija 2020, ob 18. uri v Kulturnem domu Grosuplje.

PRVI SEMESTER:
• 20 UR TEORETSKEGA IN PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA
• OB ČETRTKIH OD JUNIJA DO SEPTEMBRA
• OD 16. DO 20. URE V KULTURNEM DOMU GROSUPLJE OZ. PO DOGOVORU Z 

UDELEŽENCI SO MOŽNI TUDI DRUGI TERMINI.

Cena prvega semestra (julij–september): 200 € (DDV je vključen v ceno). Drugi 
semester bomo razpisali v jeseni 2020.

Takrat bo poudarek na avdiosnemanju in glasbeni produkciji.

Že zdaj vas vabimo tudi na nadaljevalni del.

Za prijavo in dodatne informacije smo na voljo na: 030 703 314 (Simona), simona.zorko@jskd.si, 01 786 40 28 (Luka), luka@kultura.si 
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Jaz in drugi jaz - deseta knjiga pesmi in proze Slavka Zavirška

Učenci Glasbene šole Emil Adamič na nastopih

Deseta knjiga pesmi in proze Slavka 
Zavirška z naslovom Jaz in drugi jaz je 
zaradi koronavirusa izšla v času karante-
ne. Do sedaj je izdal že devet pesniških 
zbirk: Utrinki (1996, 1998), Duša poeta 
(2001), Močvirska roža (2002), Hvalni-
ca zemlji (2004), Doživetja (2006), Nova 
setev (2006), Žarki vzhajajočega sonca 
(2007), Podarjeno srce (2012) in Nove 
mladike (2019).

Slavko Zaviršek je bil rojen 5. 10. 1948 
v Ljubljani. Hotel je študirati medicino, 
nazadnje pa se je odločil za pravo. Ven-
dar je nekaj medicinca ostalo v njem, 
saj je posebej vneto študiral sodno me-
dicino, forenzično psihopatologijo in 
psihologijo osebnosti. Do upokojitve je 
delal kot pravnik v Komunalnem podje-
tju Ljubljana. Živi in ustvarja na Cikavi pri 
Grosupljem.

Pesnik svoje misli rad posveča doma-
či zemlji in ljudem. Družina mu predsta-
vlja posebno vrednoto. Posebej v vsaki 
pesniški zbirki vsaj nekaj pesmi posveti 
ženi. V zbirki, ki je pred nami, je, kot sam 
pravi, »zlil svoje misli in spomine ter ču-
stva do svoje žene«. V uvodu v pesniško 
zbirko je Boštjan Zgonc napisal: »Prese-
neča, morda celo osuplja iskrenost lju-
bezenske izpovedi. Ta iskrenost je tako 

prevladujoča, da ni prostora za bolj za-
pleteno pesniško formo, za iskanje me-
tafor, ki bi nas presenečale. Pesnik izreka 
ljubezen z običajnim besednjakom, vča-
sih se zateče celo k biblijskim klišejem 
(da ti bo dobro na zemlji)«. 

Njegova ljubezenska izpoved je pre-
žeta s hvaležnostjo in poveličevanjem 
žene, ki je ljubeča, dobra, skrbna, kadar 
potrebuje tolažbo ali vzpodbudo, jo 
dobi pri ženi, ona odrešuje, osvobaja, ga 

vodi skozi življenje. Označi jo z metaforo 
Močvirska roža, kajti živi v hiši na robu 
močvirja. Podoba ženske glave v avbi 
na platnici, ki jo je oblikovala Angelca 
Jančar, še posebej poudari lik slovenske 
žene in matere, kot jo začutimo tudi iz 
njegovih pesmi.

Dodana kratka proza pa prinaša spo-
mine na mladost, kjer izpričuje, kakšno 
je bilo življenje na vasi, svoje šolanje in 
drobne neugnanosti, ki so jih fantje po-
čeli, na službena leta, včasih zaslutimo 
kritiko družbenih razmer v času socializ-
ma.  

Knjiga Jaz in drugi jaz: pesmi, bodice, 
doživetja je izšla v samozaložbi. Pesnik 
jo je posvetil svoji »dragi ženi Danici, ki 
mi je s svojim likom razsvetlila življenje«. 
Zato ni čudno, da ji zašepeta pesmi Pre-
budi se:

Prebudi se, draga. / Sonce je vstalo 
izza gore. / Rad bi ti zašepetal / nekaj na 
uho. / Tiho, da ne slišijo / tisti, ki se jih to / 
ne tiče. / Tiho, šepetaje: / »rad te imam«. 

Slavko Zaviršek si želi postati član 
Društva slovenskih pisateljev. Morda bo 
pa njegova deseta knjiga dovolj tehten 
razlog za sprejem v stanovsko društvo.

Marija Samec

Letošnje šolsko leto je vsekakor prineslo veliko pre-
senečenj, saj je covid čas pošteno zarezal v utečeno 
delo na Glasbeni šoli Emil Adamič. Po uspešni vzpo-
stavitvi poučevanja na daljavo ob koncu marca smo 
bili pripravljeni na najhujše. Slovenija se je v soočanju 
z epidemijo zelo izkazala in je lahko že junija sprostila 
mnogo ukrepov. A z junijem je za poučevanje ostalo le 
še nekaj tednov – praktično le zaključek šolskega leta. 
V dogovoru s starši smo del izobraževanja obdržali na 
daljavo, dobršen del pa ponovno poučevali v nepo-
sredni interakciji. Problem so vseeno ostali zaključni 
nastopi, ki so ob upoštevanju smernic NIJZ pomenili 
skoraj nemogočo nalogo. Tako smo tudi večino na-
stopov izvedli kar na daljavo! Spet nov, velik izziv, a 
odlična izkušnja! Učenci so se tako pripravili doma in 
suvereno odigrali svoj program. Verjamemo, da bomo 
že v jeseni lahko pridobljeno znanje pokazali tudi širši 
publiki. Čestitamo vsem učencem, njihovim staršem 
ter učiteljem za uspešen zaključek šolskega leta in se 
nadejamo odličnega sodelovanja tudi naprej.

Janez Dolinar



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Junij 2020 61Kultura

Kulturna vrednost 
starih fotografij

Vsak narod, ki da kaj nase, skrbno varuje in hrani kulturno 
dediščino. Med to spadajo tudi stare fotografije naših predni-
kov. Čeprav niso bili bogati, so veliko dali na ljudsko (narodno) 
nošo. Žalostno je, če mladi take stare fotografije zavržejo in jih 
ne cenijo. Pri zbiranju fotografij za Kopanjsko knjigo sem odkril 
prav dragocene. Naj jih nekaj predstavim.

Janez Kebe, kopanjski župnik

Lužnikova družina iz Čušperka okoli leta 1910, ko je bila pok. stara 
mati birmanka (sedi); botra je na levi v narodni noši. Družina je bila z 

Rudnika pri Ljubljani. (Fotografijo hranijo Lužnikovi).

Bucovarjevi iz Predol leta 1903 (fotografijo 
hranijo Bucovarjevi).

Kastevčevi z Velike Ilove Gore okoli leta 1899 
(fotografijo hranijo Zajčevi z Ilove Gore). 

Bregarjeva stara mati iz Male Račne okoli 
leta 1905 (fotografijo hranijo Bregarjevi).

Bucovarjevi birmanki iz Predol leta 1906 v 
Ljubljani in njuna teta kot botra (fotografijo 

hranijo Bucovarjevi).
Lovretova stara mati iz Male Račne okoli leta 

1908 (fotografijo hranijo Lovretovi).
Valentinovi otroci s Spodnje Slivnice okoli 
leta 1917 (fotografijo hranijo Valentinovi).
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Skozi pravljico do klasične glasbe 

V času karantene so združili moči 
domači ustvarjalci: glasbenika, pesnik, 
pravljičarka in slikarka, zato vas vabimo 
k ogledu kratke videoprojekcije nove 
pravljice našega knjižničarja Rudija Po-
držaja Bela vrana, ki je nastala po nav-
dihu skladbe Bela vrana in štiri poprova 
zrnca za violino in violončelo skladatelja 
Bojana Glavine. Poleg njegove glasbe 
na posnetku zazvenita še dve skladbi 
Johanna Sebastiana Bacha, to sta Dvo-
glasni invenciji št. 13 v a-molu, BWV 784 
in št. 8 v F-duru, BWV 779. Besedilo je in-
terpretirala Katja Bricelj, članica Mestne 

knjižnice Grosuplje in Univerze za tretje 
življenjsko obdobje Grosuplje. Ilustracije 
je prispevala mlada Klara Maver, učen-
ka osmega razreda Osnovne šole Šmarje 
- Sap. Glasbena izvajalca in pobudnika 
projekta sta violinistka Mojca Menoni 
Sikur in violončelist Martin Sikur.

Glasba je prisotna v vsakdanjem ži-
vljenju človeka in vpliva na naše življe-
nje, sploh pa na življenje mladih, ki so še 
v procesu oblikovanja osebnosti. Zato je 
pomembno, kakšno glasbo poslušajo. 
Klasična glasba vzpodbudno vpliva na 
estetski čut, izražanje čustev, izboljšuje 

verbalne in intelektualne sposobnosti, 
vpliva na socialne stike, povečuje celo 
sposobnosti za učenje matematike in 
tujih jezikov. Takšno glasbo se moramo 
naučiti poslušati, jo razumeti in dati otro-
kom možnost, da jo bodo vzljubili. Ob 
besedi in sliki je taka glasbena izkušnja 
prijetnejša in pomembna tudi zato, ker 
spremlja otroka vse življenje.

Posnetek glasbene pravljice Bela vra-
na si lahko ogledate na youtube naslovu: 
https://youtu.be/FQewpzqEq4E

Marija Samec

Gozdne počitnice

Junijski GROŠ!

Termin 1: 27. julij – 31. julij
Termin 2: 3. avgust – 7. avgust

Lokacija: v fazanariji na Selih (Šmarje - 
Sap)
Za otroke med 5. in 10. letom oz. osnov-
nošolce od 1. do 5. razreda.

Celodnevno varstvo med 7.00 in 16.00 
uro.

V družbi vrstnikov bodo mladi nado-
budneži lahko uživali v igri in spoznava-
nju pristne narave. Mimogrede bomo 
obiskali gozdni potoček, zakurili ogenj, 

naredili kakšen lok ali pa splezali na dre-
vo. Na pomoč nam bo priskočil skavt 
David, da bomo lahko gradili čisto prave 

bunkerje. Otroci se bodo naučili varno 
uporabljati orodje (nož in žago) in vezati 
različne vozle. Sledili bomo otroški rado-
vednosti in lakoti ter na ognju skupaj pri-
pravili kaj okusnega za pod zob.

Otrokom gozdni teren omogoča na-
ravno gibanje, ki pozitivno vpliva na ra-
zvoj možganov in posledično motorične 
in učne sposobnosti. V gozdu se otroci 
lažje umirijo in so bolj sproščeni ter pri-
dobivajo osebne in socialne veščine, ki 
so uporabne v vsakdanjem življenju.

Več informacij najdete na: 
http://www.preplet.org/pocitnice/ ali 

po telefonu 040 796 771 (Eva).

Junija smo se počasi začeli vračati na 
stare tirnice, z upoštevanjem priporočil 
glede koronavirusa, seveda. Zadnje dni 
maja smo porabili za brainstorming o 
novih idejah za junijske projekte, tako 
da smo v junij vstopili z ogromno novimi 
idejami za prihajajoče projekte v pole-
tju. Junija, julija in avgusta se bomo tako 
odpravili na različne pohode, se družili 
na piknikih in uživali v drugih zanimivih 
aktivnostih! Za vse dogodke in aktivno-
sti nas spremljajte na naših družbenih 
omrežjih – facebook in instagram strani 
@sk.gros! 

V začetku meseca, ob ponovnem od-
prtju fitnesov in začetku izpitnega ob-
dobja, smo ponovno pričeli z uradnimi 
urami na obeh trenutnih lokacijah – v 
prostorih Študentskega kluba GROŠ (In-

dustrijska 1g, Grosuplje) ob ponedeljkih, 
sredah in petkih od 18-ih do 20-ih ter v 
prostorih Jakličevega doma (Videm-Do-
brepolje) ob četrtkih od 17-ih do 19-ih. 
Študente in dijake, ki imajo v prihajajo-
čih mesecih izpite in maturo, obvešča-
mo, da je ena izmed ugodnosti za naše 
člane, ki v tem času pride še posebej 
prav, tudi tisk študijske literature, in sicer 
do 300 strani popolnoma brezplačno! 
Študente in dijake prosimo, da nam po-
sredujejo literaturo za tisk z navodili za 
tisk in vezavo na naš elektronski naslov 
(studentski@klub-gros.com) in javili vam 
bomo, ko bo literatura natisnjena. Prav 
tako na uradnih urah lahko zopet pre-
vzamete kupončke za fitnes. Še vedno 
pa je priporočljivo, da na uradne ure pri-
dete z zaščitno masko.

Vse člane tudi vabimo v prostore ŠK 
GROŠ, kjer je v zadnjih mesecih poteka-
la večja prenova, da si pogledajo nekaj 
kul novosti! Namig glede prenove lahko 
najdete na priloženi fotki! V juniju smo s 
prenovo nadaljevali, potekala pa bo do 
konca poletja. Zatem boste člani ponov-
no povabljeni v prenovljen mladinski 
prostor s »kul vajbom« in prijetnimi lju-
dmi! Nadaljevali bomo tudi s poletno 
obarvanimi družabnimi petki, tako da 
tega res ne smeš zamuditi!

Upamo, da ste vsi zdravi, in da vam 
gresta izpitno obdobje in matura odlič-
no od rok! Če pa potrebujete malo od-
diha, ste lepo vabljeni, da si na našem 
instagram profilu ogledate, kako smo se 
vam predstavili v času karantene v za-
vihku »Ekipa« in nas še na tak način malo 



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Junij 2020 63Društva

spoznate! Za vse ostale informacije pa 
nas spremljajte na že omenjenih  družbe-
nih omrežjih in naši spletni strani www.
klub-gros.com.

Se vidimo na uradnih urah in veliko 
sreče z izpiti in maturo vam želi ekipa ŠK 
GROŠ!

Maša Androjna, ŠK GROŠ 
  

Poletno počitniško varstvo
Želite, da vaš otrok preživi aktivne počitnice v manjši skupini, gradi nove vezi, spozna gozd, nje-
gove značilnosti in prebivalce, premaguje pohodniške vzpone, se preizkusi na ustvarjalnih de-
lavnicah ter se pri tem neizmerno zabava? Stik z naravo je nujno potreben za umirjen, zdrav, 
svoboden in optimalen razvoj vseh nas. Gozd tako otrokom kot odraslim omogoča kvalitetno 
igro in široko paleto raznovrstnih dejavnosti. Naravno gibanje pozitivno vpliva na razvoj otrokovih motoričnih in učnih 
sposobnosti.
Starši, dovolite svojemu otroku, da prosto raziskuje skrite kotičke narave, iz palic izdela svoj lok, iz naravnih barv nariše svojo 
najljubšo umetnino in naj tisti neraziskani del narave spodbudi njegovo radovednost in moč po odkrivanju novega. Pustite 
svojemu otroku, da zazna, občuti mir in zasliši skrivnostne zvoke, ki nam jih ponuja gozd.

Kje: Šmarje - Sap

Predviden program:
� 7.30 – 8.30 Prihod otrok, spoznavne igre
� 9.00 – 10.00 Zajtrk
� 10.00 – 13.00 Različne dejavnosti spoznavanja gozda, pohodi, igre, 

ustvarjalne delavnice
� 13.00 – 14.00 Kosilo 
� 14.00 – 16.30 Ustvarjalne delavnice, odhod otrok

JULIJ

�  6. 7. – 10. 7. 2020
�  13. 7. – 17. 7. 2020
�  20. 7. – 24. 7. 2020
�  27. 7. – 31. 7. 2020

AVGUST

�  3. 8. – 7. 8. 2020
�  10. 8. – 14. 8. 2020
�  17. 8. – 21. 8. 2020

Kontakt: Tina Pleško 
(tina9plesko@gmail.com / 041 521 228)

MojaObčina.si. Kjer poročate tudi vi.

Ljudje pišemo zanimive zgodbe, zaradi 
katerih je vsak kraj edinstven. Vsak občan 
je soustvarjalec lokalnega utripa, zato va-
bljeni, da začnete tudi vi poročati o aktu-
alnem dogajanju vaše občine na spletnem 
portalu MojaObčina.si Grosuplje (www.
mojaobcina.si/grosuplje).

Objavljanje na portalu je omogočeno 
posameznikom ter društvom in ostalim 
neprofitnim organizacijam in je zanje tudi 
brezplačno! Več kot je avtorjev, večja je 
pokritost tematik v vaši občini, kar je velika 
prednost, saj se na ta način obvešča tudi 
o tistem dogajanju, ki bi sicer lahko ostalo 

prezrto, a daje vaši občini poseben čar!
Vi ste tisti, ki najbolje poznate svojo 

občino. Registrirajte se na portalu Moja-
Občina.si Grosuplje in s svojimi objavami 
prispevajte k pisani podobi svojega kraja!

Tamara Želimorski
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Vsak kraj ima svojo edinstveno zgodbo, 
vendar smo ljudje tisti, ki jih pišemo. Vsak 
občan je soustvarjalec lokalnega utripa, zato 
vabljeni, da začnete tudi vi poročati o aktu-
alnem dogajanju vaše občine na spletnem 
medijskem portalu MojaObčina.si Grosuplje 
(www.mojaobcina.si/grosuplje). Objavljanje 
je omogočeno posameznikom ter društvom 
in ostalim neprofitnim organizacijam in je za-
nje tudi brezplačno!

V današnjih posebnih razmerah, ko nam 
je potovanje omejeno, turizem pa ohromel, 
kaže, da bomo poletje 2020 preživeli znotraj 
meja naše domovine. Ta kljub svoji majhno-
sti popotnikom ogromno ponuja, zato letos 
s pomočjo portala MojaObčina.si Grosuplje 

spodbujamo lokalni turizem v Sloveniji. Pri 
tem se še kako zavedamo, da je beseda do-
mačina zlata vredna.

Ideje za pohajkovanja in ažurne informa-
cije iz vaših koncev lahko podate prav vi, saj 
sami najbolje poznate svoj kraj in veste, po 
čem izstopa. Predlagajte ljudem, kam se lah-
ko odpravijo na izlet, v katerih aktivnostih naj 
se preizkusijo, katero izletniško točko naj obi-
ščejo ali pa poročajte o svojem obisku zanimi-
ve lokalne znamenitosti.

Registrirajte se na portalu MojaObčina.si 
Grosuplje ter razširite zgodbe iz vaše občine 
in prispevajte k lokalnemu turizmu! 

Tamara Želimorski

Dopustovanje 2020: Razširite glas o vašem kraju

Pregled sezone ŽKK Grosuplje

Sezono 2019/20 si bomo vsi športniki 
zapomnili po tem, da tekmovanja zaradi 
epidemije niso bila izpeljana do konca. 

Pri članicah smo sezono pričakovali 
optimistično, saj so se razmere v klubu 
glede na preteklo sezono precej izbolj-
šale. Po enoletni odsotnosti zaradi po-
škodbe se je vrnila Lea Mehle, ekipo so 
okrepile tri nove igralke. Člansko ekipo 
sta še naprej vodila trenerja Slavko Du-
ščak in Predrag Radović. Od začetka se-
zone je bil z ekipo kondicijski trener Luka 
Trekman, za zdravje igralk pa sta skrbeli 

Katarina in Anja.
Do prekinitve prvenstva so članice 

odigrale 23 tekem in sezono, tako kot 
leto prej, končale na petem mestu v dr-
žavi. Sezono si bomo najbolj zapomnili 
po decembrski tekmi proti Iliriji, kjer se 
je na tekmi zbralo več kot 300 gledalcev, 
kar je najboljši obisk rednega dela žen-
ske košarkarske lige zadnjih let v Slove-
niji. Tudi povprečni obisk tekem je bil 
dober in naš klub uvršča v sam vrh slo-
venske ženske košarke.

Mladinke so zaradi nesrečnega žreba 

le s tremi porazi sezono zaključile na 9. 
mestu. Poleg najizkušenejših igralk ka-
petanke Anite Merlak in Tine Vide ve-
lja pohvaliti napredek številnih mlajših 
igralk. Kadetinje so kljub velikim niha-
njem med prvenstvom na koncu zasedle 
9. mesto v prvenstvu. Boljše je šlo dekle-
tom ekipe U15, ki jim je zmanjkal samo 
en koš na tekmi proti Vipavi ali ena trojka 
proti Iliriji, da bi se uvrstile med 6 najbolj-
ših ekip v državi in se borile za uvrstitev 
na zaključni turnir.

Kar ni uspelo njim, bi ob normalnem 

OB DNEVU DRŽAVNOSTI

ISKRENE ČESTITKE ČLANICAM IN ČLANOM IN VSEM OBČANKAM IN OBČANOM

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO GROSUPLJE
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Delovna akcija na igriščih za odbojko na mivki

Prvi turnir ŠD BUM v Biljardni hiši PUPA

V začetku maja smo člani Športnega društva BUM 
pomagali pri delovni akciji, ki so jo organizirali člani 
Odbojkarskega društva Flip-flop iz Grosupljega. V lepi 
sončni soboti smo s skupnimi močmi uredili obe igri-
šči za odbojko na mivki za OŠ Brinje. Na ta način smo 
dodali kamenček v mozaik razvoju tega športa v ob-
čini, s katerim se poleg uspešne tekmovalne odbojke, 
ki jo negujejo v omenjenem odbojkarskem društvu, 
z veseljem ukvarjamo tudi člani Športnega društva 
BUM.

 ŠD BUM Grosuplje

Člani športnega društva BUM smo v petek, 5. 6. 2020, orga-
nizirali prvi turnir v biljardu v prenovljeni Biljardni hiši Pupa v 
Grosupljem. Turnirja se je udeležilo lepo število tekmovalcev, 
ki so prikazali napete in domiselne igre. Na koncu so pokale 
odnesli Tadej, Mitja in David, poslovili pa smo se z željo po čim 
večjem številu tovrstnih turnirjev. 

ŠD BUM Grosuplje

Tradicionalni ŠD BUM pohod iz Grosuplja na Krim

Kot veleva tradicija, smo se člani Špor-
tnega društva BUM v soboto, 6. 6. 2020, 
odpravili na pohod iz Grosupljega na 
Krim in nato naprej do Podpeškega jeze-
ra. S pohodom smo ponovno želeli opo-
zoriti na žal še vedno premalokrat ome-
njeno problematiko varnosti v cestnem 
prometu ter željo po povezovanju pri-

stojnih iz vseh treh občin, preko katerih 
nas je peljala pot (Grosuplje, Škofljica, 
Ig). Veseli nas, da se pohoda udeležuje 
vedno večje število naših članov.

ŠD BUM Grosuplje

poteku prvenstva uspelo dekletom eki-
pe U13. Pred sezono se je šesterici izku-
šenih igralk, ki imajo za seboj že nekaj 
let treningov, pridružilo 6 igralk letnika 
2007. Tej dvanajsterici se je na trenin-
gih in tekmah pridružilo še nekaj mlajših 
perspektivnih igralk in tako se je za ko-
šarkarsko žogo v tej ekipi, pod vodstvom 
Mateje Pečar, podilo med 15 in 20 dekle-
ti. Ne glede na to, da so si dekleta želela 
trenirati in igrati še naprej ter se boriti za 
najvišja mesta, je tudi pogled na admini-
strativno lestvico ob prekinitvi prvenstva 
odličen, saj so dekleta zasluženo osvojila 
4. mesto.

Januarja so s prvimi tekmami začele 
najmlajše deklice pod vodstvom Ane 
Hrbljan in Laure Črnigoj, žal pa so zaradi 

epidemije lahko odigrale le nekaj tekem.
V klubu smo z nestrpnostjo pričako-

vali konec epidemije, da so lahko naša 
dekleta pričela s treningi in pripravo na 
novo sezono. Ker so bile dvorane spr-
va zaprte, smo s treningi nadaljevali na 
prostem, kjer so nam prijazni domačini 
v uporabo odstopili igrišče Zavrh pri Sp. 
Slivnici. Tam so se dekleta srečala po več 
kot dveh mesecih prisilnega počitka, 
zato si bodo to igrišče še posebej za-
pomnila. Žal nam je na treningih precej 
nagajalo tudi vreme, toda dekleta mlajše 
ekipe U13 so dokazala, da se košarka lah-
ko igra tudi v dežju.

Ob koncu sezone bi se radi zahvali-
li za pomoč in zaupanje vsem staršem, 
Občini Grosuplje ter vsem podpornikom 

športa, ki so nam stali ob strani. Pri tem 
velja posebej izpostaviti: Gabrijel Alumi-
nium, Favn, Komunalne gradnje, Logo, 
Pekarna Grosuplje, Chemoplast Škoflji-
ca, Cementni izdelki Zobec, Marex, To-
kas inženiring Ljubljana, Maramo – svet 
parketa, Printservis, GripPRO, Bomerx, 
Slaščičarna Royal, VOGA Slovenija, Okor-
nplast, Bossplast, Miva, Winterhalter 
Gastronom, G-M M, Jošt Hotel Interier, 
Kristl, Omaplast, Pilremag, Bajec, Moja 
zabava, Conrad Electronic, Kogast, Pra-
šno barvanje Travnik, Pucihar-P, Rekon, 
Swedmach, Ro projekt, Tipro, Vidal, Vi-
trans in druge.

ŽKK Grosuplje
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V spomin 

ALOJZIJU 
REBOLJU
(13. 11. 1938–17. 6. 2019)

Doma ogromna je praznina, 
tvoj zdajšnji dom pa cvetje ti krasi, 
je v srcu našem huda bolečina,
ko ti prižigam svečo, po licu solza 
mi polzi.

Narava se je že dodobra prebudila, 
pobrali so že prvi se sadovi,
a tebe pomladna jutra niso predramila,
naš ati že eno leto mirno spi.

Zaradi takih angelov je nebo modre barve,
oblaki beli, mehki kot plišasti medvedi,
zaradi vas sonce v dežju mavrico nariše,
ko kamnosek v kamen tvoje ime napiše.

Še vidim tvoj obraz, ampak pogrešam tvoj glas.
Še korak mi je znan, ko sprašujem se zaman;
nikoli ne veš, kdaj koga vidiš zadnjič,
ampak nikoli ne preboliš, da tega nisi vedel ...

Dragi ati, naučil si nas vsega, kar si vedel in znal, samo na to, 
kako živeti brez tebe, si pa pozabil.

ZAHVALA

V 82. letu starosti se je od 
nas poslovil ljubi mož, oče 
in dedek

ANTON STRAJNAR
(9.7.1938–23.5.2020) iz Tlak pri Šmarju – Sapu.

Iskreno se zahvaljujemo  sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in vaščanom za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in 
darovane maše. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti in ga ohranili v lepem spominu.

Zahvaljujemo se zaposlenim DSO Grosuplje za dolgoletno 
oskrbo.

Hvala g. župniku dr. Bojanu Korošaku in g. Adamiču za 
poslovilni obred.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ob slovesu našega 
dragega očeta, starega ata 
in pradedka 

IVANA GALETA
(17. 12. 1929–24. 5. 2020) 

iz Male vasi pri Grosupljem

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sokrajanom in 

prijateljem za podporo in izrečeno sožalje. Hvala pevcem za 

lepo petje, hvala g. župniku Boštjanu Modicu in vsem, ki ste 

darovali za sv. maše in druge namene. Hvala vsem, ki se ga 

boste spominjali in kdaj postali ob njegovem grobu.

Hčerke z družinami 

Ko tvoje želimo si bližine,
gremo tja, v ta mirni kraj tišine.
Tam srce se tiho zjoče, saj verjeti noče,
da te med nami ni. 
Čeprav tvoj glas se več ne sliši, 
beseda tvoja v naš živi,
povsod te čutimo vsi mi, med nami si.

ZAHVALA 
Ob boleči izgubi moža, 
očeta, dedija, brata, strica 
in svaka

JERNEJA KOCMANA
(31. 7. 1942–11. 4. 2020) iz Jerove vasi.

Prisrčno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem, sosedom in znancem za izročena sožalja, cvetje 
in sveče na njegovem grobu. Hvala g. Adamiču in njegovim 
sodelavcem ter g. kaplanu Petru za lep pogreb. Zahvaljujemo 
se tudi PGD Grosuplje in Iztoku Vrhovcu za prijeten 
poslovilni govor. Najlepša hvala tudi Združenju šoferjev in 
avtomehanikov Grosuplje za prisotnost. 

Hvala vsem, ki ga boste ohranili v svojih spominih kot 
dobrega in delovnega človeka.
Ostal bo v naših srcih in živi v nas.

Vsi njegovi
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