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Dacia DOKKER
Essential 1.6 SCe100

Dacia DUSTER
Essential 1.0 TCe 100 FAP

DaciaSANDERO 
Essential 1.0 SCe 75

Dacia LODGY
Stepway Prestige 1.5 Blue  dCi 115

Že za 

8.590 €
+ paket zimskih pnevmatik

5 let jamstva po polovični ceni *
1 leto brezplačnega osnovnega 
  kasko zavarovanja*
3 leta vzdrževanja*

Že za 

16.340 €
+ paket zimskih pnevmatik

5 let jamstva po polovični ceni *
1 leto brezplačnega osnovnega 
   kasko zavarovanja*
3 leta vzdrževanja*

Že za 

13.290 €
+ paket zimskih pnevmatik

5 let jamstva po polovični ceni *
1 leto brezplačnega osnovnega 
   kasko zavarovanja*
3 leta vzdrževanja*

Že za 

12,990 €
+ paket zimskih pnevmatik

5 let jamstva po polovični ceni *
1 leto brezplačnega osnovnega 
  kasko zavarovanja*
3 leta vzdrževanja*
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AVTOVAL d.o.o., Pod jelšami 2, Grosuplje
T: 01 78 11 305, E: info@avtoval.si

Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV.  *Ob nakupu vozila z Dacia Financiranjem . prejmete brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto, redno 
vzdrževanje vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej in 5 let jamstva po polovični ceni. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. 
Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na avtoval-dacia.si.  

Poraba pri mešanem ciklu: 4,338−7,668 l/100 km. Emisije CO : 114−150 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija trdnih delcev: 0,00067−0,00089 g/km. Število delcev (x10  ): 0,01−0,04. Ogljikov dioksid (CO ) 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 PM   in PM   ter dušikovih oksidov.  
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                      Dacia priporoča

Nova vozila Dacia  
Po ugodnih cenah
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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
Spoštovana bralka, bralec Grosupeljskih odmevov!
Lepo pozdravljena v prvem jesenskem mesecu! Slišal sem, 
da ste nas nekateri že pogrešali, a mnogi ste se že navadili, 
da sta februar in avgust meseca, ko si tudi mi v uredništvu 
vzamemo prosto. Upam, da ste kljub nenavadni situaciji 
in dogajanjem v zvezi z nadležnim virusom lepo preživeli 
poletne mesece. Letos je marsikdo dobil, sicer nekoliko vsi-
ljeno, pa vendar dobro priložnost, da si ogleda nekaj ali več 
turističnih destinacij v domovini. Lepot v Sloveniji je toliko, 
da bi lahko potovali vse leto, vsak dan, pa gotovo ne bi videli vseh, čeprav mislimo, da 
je Slovenija majhna. Kot sem že večkrat omenil, lepot ne manjka tudi v naši občini.
Čez poletje, ko se je stanje z virusom nekoliko umirilo, smo imeli nekaj več dogajanja 
na področju športa, kulturnih prireditev skozi poletje pa po navadi ni veliko, še posebej 
zdaj ne, ko so odsvetovana praktično vsa druženja, še posebej v zaprtih prostorih. 
Slovenski športniki so nas v zadnjem času razveseljevali z dosežki, ki so presegali vsa 
realna pričakovanja, še posebej naši kolesarji. Z odmevnimi dosežki pa se lahko pohva-
lijo tudi športniki iz naše občine. Maruša Mišmaš Zrimšek je s svojimi dosežki postala 
celo atletinja Evrope za mesec julij, o ostalih športnih dosežkih pa si preberite v glasilu.
Na področju večjih investicij v občini smo bili to poletje priča dokončanju dveh ogro-
mnih projektov, in sicer prizidka in športne dvorane pri osnovni šoli Louisa Adamiča 
ter izgradnji nove parkirne hiše v centru Grosupljega, vrednost obeh je preko deset mi-
lijonov eurov. Prenovljeno imamo tudi Taborsko cesto, ki tudi ni bila majhen zalogaj, 
dobili smo prenovljeno tržnico, pričela pa so se dela na zadrževalniku Veliki potok, kar 
je tudi velik projekt, ki bo omogočil nadaljnji razvoj mesta. Na občini z optimizmom 
gledajo naprej in pripravljajo nove projekte.
Spoštovani bralci, želimo vam lepo in mirno jesen, z optimizmom glejmo naprej. Upo-
števajmo vsa navodila, da ohranimo zdravje sebi, svojim bližnjim in tudi vsem ostalim, 
da ne bi po nepotrebnem širili virusa. Ne nasedajmo raznim teorijam zarote, pa tudi 
ne pretiravajmo s poslušanjem negativnih novic. 
Srečno in optimistično naprej! 
Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 12. oktobra, na e – naslov:

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

Nagovor župana
Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci 
Grosupeljskih odmevov!

Pričetek jeseni smo v naši občini pričakali zelo slovesno. 
Zaključili sta se dve zelo pomembni investiciji za našo 
občino, vredni skupaj preko deset milijonov evrov. 

Prvega septembra smo predali svojemu namenu 
nov prizidek z osmimi učilnicami in novo športno 
dvorano k Osnovni šoli Louisa Adamiča na Tovarniški 
v Grosupljem.  Zares lepa pridobitev, ki bo močno 
prispevala k izboljšanju pogojev za delo učiteljicam in 
učiteljem, naši osnovnošolci pa bodo imeli več prostora 
za delo in šport. V popoldanskem času pa bo športna dvorana odprta tudi ostalim občankam in občanom za športno 
vadbo in rekreacijo. S svojim obiskom nas je ob odprtju prizidka počastil predsednik države Borut Pahor. Tudi sam 
se pridružujem njegovim željam, ki jih je izrekel ob otvoritvi. Vsem osnovnošolcem, staršem in učiteljem ter vsemu 
ostalemu šolskemu osebju želim, da bi novo šolsko leto preživeli karseda uspešno. 

Sedaj pa se že oziramo k reševanju prostorske stiske Osnovne šole Brinje. Razširitev šole smo že uvrstili med prednostne 
projekte v okviru državnih sredstev za okrevanje v naslednji finančni perspektivi. 

Zelo slovesno pa je bilo tudi ob odprtju nove parkirne hiše P+R na nekdanjem parkirišču za občinsko zgradbo, kjer je 
na razpolago dovolj parkirnih mest za občasno parkiranje, še več pa za parkiranje po sistemu P+R, kjer bomo lahko 
avto pustili v parkirni hiši, do službe in nazaj pa se odpeljali z avtobusom 3G.  Ko bo zaživela enotna vozovnica, ki jo 
mora uvesti Ministrstvo za infrastrukturo, pa bo možno poleg avtobusa uporabljati tudi vlak. Ne smemo pozabiti tudi 
na pokrito kolesarnico za shranjevanje 40 koles. 

Zelo smo bili veseli, da se je otvoritvene slovesnosti  udeležil tudi naš rojak, predsednik vlade Janez Janša. Za nas vse to 
pomeni veliko priznanje in potrditev, da delamo pravilno. Nobenemu predsedniku vlade do sedaj ni uspelo izpogajati 
toliko evropskih sredstev, kot je ravno njemu. Dal pa nam je tudi recept za prihodnost: tiste občine, ki bodo pripravljene 
s konkretnimi projekti, bodo lahko hitreje črpale sredstva iz nove finančne perspektive. Na otvoritveni slovesnosti je 
predsednik vlade pohvalil tudi ustanovitev  skupne občinske uprave 5G. Ključ za boljši  izplen evropskih sredstev, tako 
svetuje predsednik vlade Janša, bo namreč tudi medobčinsko povezovanje. 

Mi smo na nove izzive pripravljeni!
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Podpis sporazuma o sofinanciranju gradnje novega nadvoza 
pri nekdanjem Motvozu

Otvoritev prenovljene Mestne tržnice Grosuplje

V petek, 24. julija 2020, sta župan Ob-
čine Grosuplje dr. Peter Verlič in državni 
sekretar na ministrstvu za infrastrukturo 
Aleš Mihelič podpisala sporazum o so-
financiranju gradnje novega nadvoza 
čez železniško progo proti Ponovi vasi. 
Pri podpisu sta se njima pridružila tudi 
direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar in v.d. direktorice Direkcije RS 
za infrastrukturo Ljiljana Herga.

Gradnja novega nadvoza v okviru 
sporazuma vključuje pripravljalna dela 
pred gradnjo, odkup zemljišč, izdelavo 
investicijske in projektne dokumentaci-
je in seveda tudi samo rušenje starega 
nadvoza ter svetovalne in inženirske 
storitve. Na nadvozu bodo urejene po-
vršine za pešce in kolesarje ter cestna 
razsvetljava.

Ocenjena investicijska vrednost znaša 
2.425.128,28 evrov z ddv, pri čemer je 
delež Ministrstva za infrastrukturo v vre-
dnosti 2.181.964,66 evrov, delež Občine 
Grosuplje pa znaša 243.163,62 evrov.

Z deli bomo pričeli še v letošnjem 
letu, dokončana pa bodo v letu 2021.

Dobro leto in pol je naokrog, ko smo  
9. novembra 2018 slovesno predali v 
uporabo nov nadvoz proti Sončnim 
dvorom in v Brezje. Je pa res, da smo že 
v času njegove gradnje, 18. aprila 2018, 
s podjetjem Lineal podpisali pogodbo 

za projektiranje projekta nadvoza proti 
Ponovi vasi.  

Obstoječi nadvoz čez železniško pro-
go proti Ponovi vasi, ki danes predstavlja 
ozko grlo, bomo porušili in zgradili nov, 
širši, bolj varen za največja vozila pa tudi 
za pešce in kolesarje.

Prav zdaj poteka temeljita rekon-
strukcija Taborske ceste, ki bo po novem 
prav tako opremljena z obojestranskim 
pločnikom in kolesarskim pasom, že na-

slednje leto predvidoma pričnemo s te-
meljito prenovo železniške postaje Gro-
suplje. Nova parkirna hiša P+R Grosuplje 
pa je že tik pred tem, da odpre svoja vra-
ta za naše jeklene konjičke.

Gre za res velike premike v smeri, da 
bo Grosuplje še lepše urejeno, predvsem 
pa da bo naša prometna infrastruktura 
še bolj varna in njena uporaba tudi bolj 
trajnostna.

Jana Roštan

V soboto, 22. avgusta 2020, smo v 
Grosupljem slovesno odprli prenovljeno 
Mestno tržnico Grosuplje. V živahnem 
vzdušju sta lokalne pridelovalce in po-
nudnike lokalnih dobrot, kupce in osta-
le obiskovalce tržnice nagovorila župan 
Občine Grosuplje dr. Peter Verlič, ki se 
je dogodka udeležil skupaj s soprogo 
Barbaro Tekavec Verlič, ter direktor ob-
činske uprave in član Upravnega odbo-
ra Lokalne akcijske skupine Sožitje med 
mestom in podeželjem mag. Dušan Ho-
čevar.

»Res sem vesel, da je prišlo do prenove 
naše mestne tržnice,« je dejal župan dr. 
Peter Verlič. Ta je že nekaj časa tukaj, 
njena prenova pa je rezultat evropskega 
projekta Tržnica za vse. »Če je znanje, če je 
dobra ekipa in če so dobri in srečni ljudje, 
kar tukaj v Grosupljem smo, potem rezul-

tati ne morejo izostati,« je še dejal.
Župan je še povedal, da gre za ure-

ditev 1. faze tržnice, vizija namreč je, ko 
bo urejena Adamičeva cesta, ko bo po 
izgradnji zadrževalnika Veliki potok ure-
jena tudi struga Grosupeljščice in ko bo 
nastala nova cestna povezava do kroži-
šča pri Kovinastroju, da jo še razširimo, 
da bo ta prostor druženja, srečevanja še 
večji, prijetnejši.

Direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar pa je povedal, da so bila sred-
stva za projekt Tržnica za vse zagotovlje-
na iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Projekt smo uspešno prijavili pre-
ko Lokalne akcijske skupine Sožitje med 
mestom in podeželjem, preko katere so 
bili financirani tudi turistična info točka 
Tabor Cerovo, Športno-rekreacijski park 
Zavrh in bajer Zacurek. »Pomembno je, 

da imamo znanje, voljo in energijo, da pri-
dobivamo evropska sredstva, kajti ta nam 
zagotavljajo boljši in hitrejši razvoj. Samo 
z denarjem našega občinskega proračuna 
se ne bi mogli razvijati tako uspešno in z 
vsemi trendi tega razvojnega obdobja,« 
je ob tem dodal in še povedal, da se na 
občini že pripravljamo na črpanje evrop-
skih sredstev iz nove finančne perspekti-
ve 2021-2027. V zadnjih tednih smo tako 
nanizali različne projekte v vrednosti 
preko 50 milijonov evrov. »Trenutna vla-
da je izpogajala rekorden znesek iz evrop-
skega proračuna in če bomo uspeli, če bo 
vlada znala dobro črpati ta sredstva tudi 
naprej, vam zagotavljamo, da se bomo še 
naprej tako razvijali,« je dejal.

Sledil je slovesen prerez traku, prije-
tna, sodobna in v bodoče zagotovo še 
bolj živahna tržnica je tako tudi uradno 

Z leve proti desni: direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, župan Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič in v.d. 

direktorice Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga.
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zaživela. Nov grosupeljski župnik Martin 
Golob je preurejeno tržnico tudi blago-
slovil.  

Dogodek je povezovala Tea Rozman, 
članice Društva podeželskih žena Sonč-
nica pa so za to slovesno priložnost za 
vse nas obiskovalce pripravile nekaj do-
mačih pekovskih dobrot.

V okviru prenove Mestne tržnice Gro-
suplje smo postavili tri nove prodajne 
objekte, enotnega in modernega videza, 
v katerih je poleg nam že poznanih dveh 
ponudnikov sadja in zelenjave ter hitre 
prehrane še tretji ponudnik suhomesna-
tih izdelkov. Poleg mlekomata je na tr-
žnici svoje mesto našel še krompiromat, 
tako bo poleg svežega mleka ves čas na 
voljo tudi domači krompir.

K lepi ureditvi celotnega kompleksa 
prispevajo novo tlakovanje, nadstrešni-
ca in tudi sanitarije.

Prav ta dan pa je v novi podobi zasi-
jalo tudi 30 stojnic na odprtem delu tr-
žnice. Te so pokrite, lokalni pridelovalci 
in ponudniki lokalnih dobrot pa na stoj-
nicah nudijo sadje, zelenjavo ter druge 
sveže, zdrave, domače pridelke in izdel-
ke. Gre za sobotne stojnice, a želja je, da 
bi temu dnevu dodali še kakšnega.

Vrednost celotnega projekta je 
164.553,51 evrov, delež sofinanciranja 
znaša 107.903,94 evrov. Upravljavec 
prenovljene Mestne tržnice Grosuplje je 
Javno komunalno podjetje Grosuplje.

Jana Roštan

Prerez traku: direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar in župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič

Predstavniki Turizma Grosuplje Članice Društva podeželskih žena Sončnica Grosuplje

Voditeljica Tea Rozman



8 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  September 2020 Iz občinske hiše

Prav na prvi šolski dan, ob vstopu v 
novo šolsko leto, 1. septembra 2020, 
smo v Grosupljem slovesno odprli prizi-
dek z osmimi novimi učilnicami in novo 
športno dvorano k Osnovni šoli Louisa 
Adamiča Grosuplje. Slovesnosti so se 
udeležili župan Občine Grosuplje dr. Pe-

ter Verlič, direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar, ravnateljica Osnovne 
šole Louisa Adamiča Grosuplje Janja Zu-
pančič, župana Skupne občinske uprave 
5G iz občine Ivančna Gorica Dušan Str-
nad in občine Škofljica Ivan Jordan, ob-
činski svetnice in svetniki, župnik župni-
je Grosuplje Martin Golob, predstavniki 
Športne zveze Grosuplje, izvajalci del. 
S svojo prisotnostjo nas je počastil tudi 
predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor. 

Vesel dogodek za našo občino, pose-
bej učenke in učence šole, njihove učite-
ljice in učitelje ter ostalo šolsko osebje. V 

lepo urejeni in predvsem veliko prostor-
nejši šoli bo počutje zagotovo prijetno, 
pouk bo potekal še bolj kakovostno. Z 
novo športno dvorano pa bomo novo 
infrastrukturo za šport in rekreacijo do-
bili prav vsi občanke in občani.

Zbrane na tem veselem in slovesnem 

dogodku so nagovorili ravnateljica 
Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje 
Janja Zupančič, župan Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič in predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor.

»Da, lahko priznam, da je teža organi-
zacijskega bremena z novo pridobitvijo 
občutno manjša. Dobrih 2.600 m2 površin 
omogoča, da bodo pouk v stavbi matične 
šole naše enote poleg učencev predmetne 
stopnje obiskovali tudi učenci 4. in 5. ra-
zreda iz mesta Grosuplje, kot tudi to, da 
bo pouk potekal le do 6. učne ure. Športna 
dvorana ter dve manjši vadbeni površini 
bosta omogočili izvajanje pouka športa 

ločeno za vsako skupino. Visoko dodano 
vrednost prizidku prinaša moderna in bo-
gata oprema, s funkcionalnim in estetsko 
prijetnim pohištvom, moderne učilnice pa 
se ponašajo s sodobno tehnologijo. Opre-
ma za šport kar vabi, da gremo telovadit,« 
so bile ob odprtju šole besede ravnate-
ljice Janje Zupančič.

Ob tej priložnosti se je zahvalila župa-
nu dr. Petru Verliču, direktorju občinske 
uprave mag. Dušanu Hočevarju in vsem, 
ki so kakorkoli prispevali k izgradnji in 
opremljanju prizidka ter športne dvora-
ne. Hvala tudi vsem njenim sodelavcem, 
ki so v zadnjih dneh opravili neverjetno 
delo, uredili prostore in hkrati učencem 
pripravili nepozaben prvi šolski dan.

»Kaj naj rečem, biti ravnatelj je res lepo, 
da se uresničuje dobrobit otrok. Namreč, 
zgodbe o uspehu pišejo skupnosti, ki imajo 
skupen cilj, prihodnost pa pišejo skupno-
sti, ki investirajo v mlade,« je strnila svoje 
misli Janja Zupančič.  

Župan dr. Peter Verlič je povedal, da 

je v letošnjem šolskem letu v osnovnih 
šolah v naši občini 2.309 učenk in učen-
cev. Če pomnožimo to število z njihovi-
mi očeti in mamami, se to število pove-
ča. Če dodamo zraven še njihove dedke 
in babice, je to že prva matematična na-
loga ob začetku novega šolskega leta. 
»Koliko ljudi je na prvi šolski dan poveza-
nih in misli na te naše otroke, ki bodo pisali 
prihodnost,« se je ob tem vprašal.

Ta dan pa je še prav poseben za 1.100 
otrok Osnovne šole Louisa Adamiča. 
»Novih učilnic je kar za eno manjšo osnov-
no šolo, pa nova športna dvorana, skratka 
res čudovit objekt, ki je namenjen občini 

Slovesna otvoritev prizidka z učilnicami in športno dvorano k 
Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje

Ravnateljica OŠ Louisa Adamiča 
Grosuplje Janja Zupančič Župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič Predsednik Republike Slovenije  

Borut Pahor
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Grosuplje, ki je namenjen našim otrokom,« 
je še dejal župan in svoj govor zaključil 
z besedami: »To je naložba v prihodnost. 
Kdo pa bo šel na Mars, če ne naši otroci.« 

»Odprtje šole, prizidka, telovadnice je 
vselej praznik. Naj bo za lokalno ali za dr-
žavno skupnost. To je znak, da imamo v 
kraju življenje, da se pridobiva nova zna-
nja, da vlada ambicija, da mlade izučimo, 
da jih vzgojimo, da jih navdahnemo s po-
gumom in jih pošljemo v svet z njihovimi 

talenti kot ustvarjalne osebnosti,« pa je 
dejal predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor.

Letošnji prvi šolski dan je, v teh okoli-
ščinah, zaradi soočanja s koronavirusom, 
ne samo za učence, učitelje, njihove star-
še, ampak za vse nas še prav poseben. 
»To, da danes v Sloveniji odpiramo vse 
šole za vse učenke in učence, je praznik, 
lahko bi rekli neke vrste državni praznik, 
ki se ga vsi veselimo. Je dokaz sposobnosti 

šolskih oblasti, slovenske družbe in države, 
da se je uspešno soočila s pandemijo koro-
navirusa. To je lahko tudi navdih, dokaz, 
ilustracija, da smo sposobni velikih podvi-
gov. To je podvig,« je dejal.

Kot predsednik Republike Slovenije je 
zato ta dan ob odprtju prizidka in špor-
tne dvorane v Grosupljem vsem učite-
ljicam in učiteljem, profesoricam in pro-
fesorjem, mentorjem, šolskim oblastem, 
lokalnim oblastem poslal tudi izraze 
občudovanja in svoje iskrene čestitke za 
ta podvig. »In upajmo vsi skupaj, da bodo 
tako, kot so danes vsi učenke in učenci 
šolsko leto začeli, to šolsko leto v šolskih 
klopeh skupaj tudi zaključili,« je vse nas 
pozval k odgovornosti in solidarnosti.

Tega virusa ne bomo premagali čez 
noč, tudi če bi relativno hitro prišlo do 
odkritja cepiva. S temi okoliščinami, ki 
smo jim danes priča, se bo potrebno na-
vaditi živeti. In živeti si želimo čim bolj 
normalno. Je pa to neka nova normal-
nost. Če bomo hoteli to situacijo rešiti 
v prid zdravja vseh ljudi in tudi v prid 
čim bolj normalnega življenja, je naj-
prej in predvsem odvisno od vseh nas, 
ali se bomo obnašali tako, da bomo od-

Iva Režek, Maja Režek in Janez Mehle Pavlina Šifrar in Ivana Šifrar Dominik Vid Viršek

Župnik Martin Golob Voditeljica Tadeja Anžlovar
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govorni do sebe, da bomo skrbeli zase 
in da bomo odgovorni do drugega in 
da bomo skrbeli za drugega. In na tem 
mestu čaka učitelje in učiteljice v tem 
šolskem letu še ena posebna, zahtevna 
naloga, da poleg vseh drugih napotkov 
za življenje mladim ljudem na pedagoški 
način položijo na srce, kako se je potreb-
no obnašati. Šola ni samo pouk za življe-

nje v smislu pridobivanja novega znanja, 
je tudi vzgajanje za življenje. »In tukaj vas 
vabim, da po svojih najboljših močeh pre-
nesete to sporočilo solidarnosti in odgo-
vornosti do vseh naših otrok. In da jim to 
prenesete z neko vedrino in optimizmom,« 

je še dejal predsednik Republike Sloveni-
je Borut Pahor.          

Sledil je najbolj slovesen del dogodka, 
prerez traku, preden pa smo si nove lepe 
in svetle prostore šole in novo moderno 
športno dvorano tudi ogledali, je šolo s 
športno dvorano blagoslovil župnik Mar-
tin Golob.

Z glasbo in petjem so slovesen dogo-
dek oplemenitili Iva in Maja Režek, Janez 
Mehle, Pavlina in Ivana Šifrar ter Dominik 
Vid Viršek. Voditeljica slovesnosti je bila 
Tadeja Anžlovar.

Osnovna šola Louisa Adamiča Gro-
suplje bo tako z novim šolskim letom 
prostornejša za 8 dodatnih učilnic s pri-
padajočimi pomožnimi prostori, to so 
kabineti, sanitarije, ipd., nova športna 
dvorana pa bo zagotavljala kar 3 vadbe-
ne površine z možnostjo organiziranja 
uradnih panožnih tekmovanj v košarki, 
odbojki itn., seveda smo uredili tudi po-
trebne pomožne prostore, kot so garde-
robe s tuši in sanitarije, prostor za hram-
bo rekvizitov in drugih pripomočkov za 
organizacijo različnih dogodkov.

Izvajalec del je bilo podjetje CGP. 
Pogodbena vrednost je znašala 
3.892.202,84 evrov z ddv, za projekt pa 
smo od Fundacije za šport uspešno pri-
dobili tudi nepovratna sredstva v višini 
60.000 evrov za gradnjo in v višini 65.000 
evrov za nakup športne opreme. Omeni-
ti še velja, da gre za okoljsko manj obre-
menjujočo gradnjo.

Jana Roštan

Otvoritev prizidka z učilnicami in športno dvorano k Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje:  
trak so prerezali direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, župan dr. Peter Verlič, predsednik 

RS Borut Pahor in ravnateljica Janja Župančič.

Ogled novih učilnic

Nova športna dvorana
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Slovesna otvoritev nove parkirne hiše P+R Grosuplje in 
prenovljene Taborske ceste

V petek, 18. septembra 2020, v Evrop-
skem tednu mobilnosti, smo s slavno-
stno vožnjo starodobnih vozil po Ta-
borski cesti do nove parkirne hiše P+R 
Grosuplje slovesno predali svojemu na-
menu prenovljeno cesto, ki je po novem 
opremljena z obojestranskim pločnikom 
in kolesarskim pasom, ter naznanili pri-
četek slovesne otvoritve nove Parkirne 
hiše P+R Grosuplje.

Slovesnosti so se udeležili župan ob-
čine Grosuplje dr. Peter Verlič, direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar, 
generalni sekretar Vlade Republike Slo-
venije dr. Božo Predalič, državni sekre-
tar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš 
Mihelič, župani občin Ivančna Gorica 
Dušan Strnad, Škofljica Ivan Jordan, Do-
brepolje Igor Ahačevčič, Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh, Kostel Ivan Črnkovič, 
podžupan občine Ig Anton Modic, ob-
činski svetnice in svetniki, župnik Župni-
je Grosuplje Martin Golob, direktorica 
Regionalne razvojne agencije Ljubljan-
ske urbane regije mag. Lilijana Madjar, 
direktor Ljubljanskega potniškega pro-
meta Peter Horvat, direktor Javnega 
komunalnega podjetja Grosuplje Stane 
Stopar, izvajalci del. S svojo prisotnostjo 
nas je počastil tudi predsednik Vlade Re-
publike Slovenije Janez Janša.

Župan dr. Peter Verlič se je zahvalil 
vsem, ki so kakorkoli prispevali k temu, 
da danes v Grosupljem stoji nova par-
kirna hiša. Spominja se, ko so začeli raz-
mišljati, 10 let bo že od tega, kaj storiti 

s tem prostorom, kjer je bilo neurejeno 
makadamsko parkirišče. »Sprva smo ure-
dili začasno parkirišče in razmišljali na-
prej. Priložnost se je pojavila v okviru Lju-
bljanske urbane regije, vsi v regiji imamo 
namreč dnevne probleme z mobilnostjo, 
in mišljeno je bilo, da se uredi parkirišče. 
Z objavljenim razpisom Ministrstva za in-
frastrukturo pa je padla odločitev, da se 
na razpis prijavimo s parkirno hišo. Uspeli 
smo in zanjo pridobili tudi evropska sred-
stva. In danes imamo tukaj za nami to 
lepotico, ki čaka vse uporabnike,« je dejal 
župan.

Direktor občinske uprave mag. Du-
šan Hočevar nam je v nadaljevanju po-
stregel z nekaj zanimivimi podrobnost-

mi te veličastne stavbe, in sicer, da je 
tlorisna velikost objekta kar 75 m x 22 m, 
površina fasade pa skoraj 3.000 m2. 345 
ton je vgrajene armature, brez monta-
žnih elementov. 29 montažnih stebrov 
je podjetje Pomgrad z vlakom pripeljalo 
iz Murske Sobote, teža največjih stebrov 
pa je kar 20 ton. Prednapetih plošč, ki 
sestavljajo etaže tega objekta, je 748 in 
predstavljajo 8.400 m².

Izgradnja te parkirne hiše za Grosu-
peljčane predstavlja tudi pričetek izgra-
dnje mestnega središča, ko bomo med 
drugim Kolodvorsko cesto preuredili v 
peš cono, s trgom pred železniško po-
stajo na eni strani in trgom pred mestno 
knjižnico z vodno fontano in lipo na dru-
gi strani.

Slavnostno nas je na slovesnosti na-
govoril tudi predsednik Vlade Repu-
blike Slovenije Janez Janša. »Iskrene 
čestitke ob tem dosežku, o katerem se je 
že kar nekaj časa govorilo,« je dejal. Za-
hvalil se je tudi nekdanjemu ministru dr. 
Petru Gašperšiču, ki je imel posluh, da je 
ta objekt prišel v načrte, da se je lahko 
realiziral in da smo lahko zanj pridobi-
li tudi znatna sredstva iz evropskega 
proračuna. »Mislim pa, da bo ta parkirna 
hiša dobila poln pomen šele takrat, ko bo 
dograjena tudi železniška postaja, ko bo 
zaključena precej smela vizija razvoja tega 
mesta,« je še dejal ter vodstvu občine če-
stital ob tej viziji.

Dotaknil pa se je tudi srečanja z žu-
pani na temo razvoja kohezijske regije 
Zahodna Slovenija, ki je ravno ta dan po-

Zbor starodobnikov pred gasilskim centrom, pred pričetkom slavnostne vožnje po prenovljeni 
Taborski cesti

Otvoritev prenovljene Taborske ceste: v prisotnosti predsednika vlade Janeza Janše sta 
trak prerezala direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar in župan Občine Grosuplje  

dr. Peter Verlič.
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tekalo na Brdu. Povedal je, da bo imela 
Slovenija, če se bomo znali dobro orga-
nizirati, v naslednjih 3 oz. 4 letih iz evrop-
skega proračuna na voljo večja investicij-
ska sredstva, kot smo jih imeli kadarkoli 
doslej. In tisti, ki bodo bolje pripravljeni, 
ki bodo hitrejši, ki se bodo znali povezo-
vati, ko bo šlo za regionalne oz. subregi-
onalne projekte, si bodo lahko odrezali 
večji del pogače. »Sredstva bodo znatna, 
tako da še okrepite svoje vizije,« je dejal.

Povedal je še, da nam bodo z nacio-
nalne ravni pri tem skušali kar najbolje 
pomagati, ne le s pravočasno objavljeni-
mi razpisi, ampak da bo za uspeh delova-
la celotna administracija. »Mislim, da lah-
ko Slovenija v naslednjih nekaj letih naredi 
bistveni razvojni korak naprej kljub teža-
vam, s katerimi se soočamo zaradi pande-
mije koronavirusa,« je še dejal in pohvalil 
tudi naše dobro sodelovanje s sosednji-
mi občinami, s katerimi smo z letošnjim 
letom ustanovili tudi Skupno občinsko 

upravo 5G. »Varno in ekonomično upora-
bo parkirne hiše želim,« nam je ob koncu 
govora zaželel predsednik vlade.

Sledil je osrednji dogodek, prerez tra-
ku, preden pa so ljubitelji starodobnih 
vozil svoje jeklene konjičke v novi parkir-

Predsednik Vlade Republike Slovenije 
Janez Janša Župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič Direktor občinske uprave  

mag. Dušan Hočevar
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ni hiši tudi parkirali, je prenovljeno cesto 
in novo parkirno hišo blagoslovil župnik 
Martin Golob.

S pomenljivima našima zimzelenima 
popevkama, V Ljubljano (Naš mali avto) 
in Zemlja pleše, je dogodek popestrila 
pevka Urška Strnad ob spremljavi pia-
nistke Neže Pajek Arambašić. Vodite-
ljica slovesnosti Tadeja Anžlovar pa je 
zaključila: »V Ljubljano se navadno od-
pravimo z avtom, odslej bo drugače. Raje 
se bomo odločili za bolj trajnostno, okolju 
prijaznejšo pot, udobnejšo, z manj stresa. 
Avto bomo parkirali v parkirni hiši in se v 
Ljubljano odpravili z avtobusom,« ter slo-

vesnost sklenila z mislijo: »Ne pozabite: 
nikoli ni prepozno za spremembo in izbolj-
šanje kvalitete življenja. To nam dokazuje-
jo uspešne zgodbe, kot je ta.«

Nova parkirna hiša P+R Grosuplje, ob 
glavni avtobusni in železniški postaji v 
Grosupljem, je zgrajena v 6 etažah z 222 
parkirnimi mesti, od teh jih je kar 161 na-
menjenih za parkiranje po sistemu P+R. 
V najvišji, 4. etaži je 11 parkirnih mest z 
možnostjo polnjenja električnih vozil. 
Ob parkirni hiši je tudi zaprta kolesarnica 
za 40 koles.

Izvajalec del za izgradnjo parkirne hiše 
je bilo podjetje Pomgrad. Pogodbena 
vrednost je znašala 5.557.903,47 evrov, 
za projekt smo pridobili tudi nepovratna 
evropska sredstva v višini 1.655.732,80 
evrov.

Prenova Taborske ceste v dolžini 560 
m, vse od krožišča pri občini do nadvo-
za pri nekdanjem Motvozu, pa je vklju-
čevala tudi obnovo dela kanalizacijskih 
vodov, elektro povezav, cesta je dobila 
novo asfaltno prevleko, dopolnili in po-
sodobili smo tudi cestno razsvetljavo.

Izvajalec del je bilo podjetje CGP. 
Pogodbena vrednost del je znašala 
403.744,76 evrov. Ureditev površin za 
pešce in kolesarje je sofinancirala tudi 
Evropska unija iz Kohezijskega sklada, in 
sicer v višini 142.243,86 evrov.

Jana Roštan

Urška Strnad in Neža Pajek Arambašić Župnik Martin Golob

Voditeljica Tadeja Anžlovar

Otvoritev parkirne hiše P+R Grosuplje: trak sta prerezala župan dr. Peter Verlič  
in direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar.
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     imate na kartici Urbana veljaven produkt: 

 Dnevni P+R ali 
 Mesečna vozovnica ali
 Mesečna P+R parkirnina,
     uporabite javni avtobusni prevoz,
     čas parkiranja ne presega 24 ur.

KRATKA NAVODILA

P+R parkiraj in se pelji z javnim potniškim 
prometom (avtobus 3G). 
Za vstop v parkirno hišo prislonite kartico 
Urbana.

Storitev P+R je namenjena dnevnim uporabnikom parkirne 
hiše, ki uporabljajo javni avtobusni prevoz.

Potrebujete veljavno kartico Urbana, s katero vstopite v 
parkirno hišo. Lahko jo kupite na urbanomatu, ki se nahaja v 
parkirni hiši.KOMU JE NAMENJENA STORITEV PARKIRAJ IN SE PELJI 

(P+R)?

Ob nakupu dnevnega P+R produkta se vam na kartico 
Urbana naložita dve primestni vozovnici za Ljubljanski 
mestni prevoz in parkirnina P+R. Produkt je možno kupiti na 
urbanomatu v parkirni hiši.

KAJ JE PRODUKT DNEVNA P+R?

Produkt je namenjen rednim dnevnim uporabnikom 
parkirne hiše in javnega prevoza. Imetniki mesečnih 
vozovnic lahko na urbanomatu v parkirni hiši kupite 
parkirnino po znižani ceni za cel tekoči mesec. Ob tem se vam 
na kartico Urbana naloži produkt Mesečna parkirnina P+R. S 
tem ob parkiranju ni vsakič potrebno na blagajni poravnati 
zneska parkiranja. Tudi tukaj je maksimalen čas dnevnega 
parkiranja 24 ur. V primeru, da presežete 24 ur, se nadaljnje 
ure obračunavajo po tržnem ceniku.

KAJ JE PRODUKT MESEČNA P+R PARKIRNINA?

Po implementaciji informacijskega sistema Ministrstva za 
infrastrukturo bodo do znižane parkirnine upravičeni tudi 
uporabniki kartice IJPP.

UPORABLJAM KARTICO IJPP.

V primeru, da niste opravili vožnje v smer centra Ljubljane in 
nazaj, niste upravičeni do popusta in je potrebno ob izhodu 
plačati parkirnino po tržni ceni  od vstopa v parkirno hišo. 

PELJAL  SEM SE SAMO V ENO SMER.

Popust dobite tako, da:

Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem stebričku prislon-
ite kartico Urbana.
Na urbanomatu kupite produkt Dnevna P+R. 
Uporabite javni prevoz in se peljite z avtobusom v smeri 
Ljubljana center in nazaj.
Ob izstopu iz parkirne hiše na izstopnem stebričku 
prislonite kartico Urbana.

KAKO DOBIM POPUST P+R?

KAJ POTREBUJEM, DA LAHKO UPORABIM STORITEV P+R?

Z uporabo javnega prometa lahko vaš avtomobil dnevno 
parkirate po znižani ceni P+R. Maksimalni čas parkiranja je 
24 ur. 
Imetniki mesečnih Urbana vozovnic lahko kupite dnevno 
P+R parkirnino za cel mesec po znižani ceni. Tudi v tem 
primeru je čas parkiranja omejen na 24 ur. Nakup pa je 
možen za tekoči mesec.

Parkirna hiša 
P+R Grosuplje

A

B

C

1

2
3

4

Storitev P+R lahko uporabite na tri različne načine:

Sem občasni dnevni uporabnik parkirne hiše.

KAKO UPORABIM STORITEV P+R?

A

Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem stebričku prislon-
ite kartico Urbana.
Uporabite javni prevoz in se peljite z avtobusom v smeri 
Ljubljana center in nazaj. (V tem primeru nakup produkta 
Dnevna P+R na urbanomatu ni potreben.)
Preden zapustite parkirišče, je na blagajni potrebno pora-
vnati parkirnino po znižani P+R ceni.
Ob izstopu iz parkirne hiše na izstopnem stebričku 
prislonite kartico Urbana.

1

2

3

4

Sem občasni dnevni uporabnik parkirne hiše in že 
imam mesečno LPP vozovnico.B

Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem stebričku prislon-
ite kartico Urbana.
Na urbanomatu kupite produkt Mesečna P+R parkirnina. 
V primeru, da imate produkt že kupljen, lahko ta korak 
preskočite.
Uporabite javni prevoz in se peljite z avtobusom v smeri 
Ljubljana center in nazaj.
Ob izstopu iz parkirne hiše na izstopnem stebričku 
prislonite kartico Urbana.

1

2

3

4

Sem redni uporabnik parkirne hiše in že imam 
mesečno LPP vozovnico.C

Preden zapustite parkirišče, na blagajni vedno preveri-
te, ali ste upravičeni do znižane cene P+R, v nasprotnem 
primeru poravnate obveznosti po tržni ceni.!
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Letne dovolilnice za parkirno hišo izdaja upravljavec 
Javno komunalno podjetje Grosuplje.
Kontaktna številka upravljavca: 01 78 88 910
Dovolilnica ne zagotavlja prostega parkirnega mesta.
Dovolilnica za parkiranje v parkirni hiši je v obliki 
brezstične kartice.
Status dovolilnice je možno preveriti na blagajni.

V primeru, da ste presegli čas parkiranja 24h, je potrebno ob 
izhodu doplačati le razliko od dejansko porabljenega časa 
parkiranja po tržni ceni. Npr. če ste parkirno hišo zapustili 
šele po 25 urah, je potrebno po tržni ceni doplačati parkirni-
no samo za 1 prekoračeno uro.

PRESEGEL SEM MAKSIMALEN ČAS PARKIRANJA OD 
UVOZA V PARKIRNO HIŠO.

Po implementaciji informacijskega sistema Slovenskih 
železnic bodo do znižane parkirnine upravičeni tudi uporab-
niki  vlaka.

KAJ PA VLAK?

Do popusta ste upravičeni le, če ste pri vhodu v parkirno hišo 
prislonili na vhodnem stebričku kartico Urbana.

V PARKIRNO HIŠO SEM VSTOPIL S PARKIRNIM LISTIČEM.

V primeru, če na kartici ni naloženega produkta Dnevna P+R 
ali Mesečna vozovnica ali Mesečna P+R parkirnina, sta pa 
opravljeni vožnji proti Ljubljani in nazaj, ste prav tako upra-
vičeni do znižane parkirnine, ki jo poravnate na blagajni pred 
izvozom iz parkirne hiše.

S KARTICO URBANA NISEM KUPIL PRODUKTA.

Kljub temu vas sistem spusti v parkirno hišo, vse transakcije 
lahko uredite po parkiranju vozila. Če boste pot nadaljevali z 
avtobusom, si pred nadaljevanjem poti na urbanomatu 
uredite nakup produkta P+R. Če poti ne boste nadaljevali, 
boste pred zaključkom parkiranja plačilo parkirnine uredili 
na blagajni z gotovino ali s plačilno kartico.

KARTICA URBANA JE PRAZNA?

Ne. V primeru, da imate na kartici Urbana že naloženo 
mesečno vozovnico za tekoči mesec, vam ni potrebno kupiti 
produkta Dnevna P+R. Preden boste zapustili parkirišče, je 
potrebno na blagajni poravnati parkirnino po znižani P+R 
ceni.

NA KARTICI URBANA ŽE IMAM NALOŽENO MESEČNO 
VOZOVNICO. ALI MORAM OB UPORABI PARKIRNE HIŠE 
KUPITI P+R PRODUKT?

SEM OBČASNI UPORABNIK PARKIRNE HIŠE.

Ostali uporabniki za vstop v parkirno hišo 
pritisnite na gumb in vzemite parkirni listek.

Imetniki dovolilnic za vstop v parkirno hišo 
prislonite kartico.

Parkirna mesta v parkirni hiši niso razdeljena na P+R 
uporabnike in uporabnike javnega parkiranja. Določena so 
le parkirna mesta za invalide (1 p.m. v vsaki etaži) in za 
polnjenje električnih vozil (etaža 4B).

V primeru neizpolnjenih pogojev je potrebno 
na blagajni poravnati obveznosti po tržni ceni.

Na vhodni enoti pritisnete gumb in vzamete parkirni 
listek.
Po parkiranju vozila listek vzemite s seboj, saj omogoča 
vstop v parkirno hišo.

1

2

Preden zapustite parkirno hišo, na blagajni poravnate 
parkirnino. Po plačilu prejmete račun in parkirni listek.
Parkirno hišo zapustite v 15 minutah. 
Ob izvozu v izhodno enoto vstavite parkirni listek. Izhod-
na enota listka ne vrača.

3

4
5

SEM VSAKODNEVNI UPORABNIK PARKIRNE HIŠE.

Ob vstopu na vhodni enoti prislonite dovolilnico.
Z dovolilnico lahko vstopate v parkirno hišo, zato jo 
imejte vedno pri sebi.
Ob izvozu na izhodni enoti prislonite dovolilnico.

1
2

3

Na vhodnem in na izhodnem stebričku ter na blagajni je 24 
ur na dan na voljo gumb za pomoč
Na urbanomatu je navedena številka za 24 urno pomoč.
Telefonska številka upravljavca Parkirne hiše Javnega 
komunalnega podjetja Grosuplje deluje v času uradnih ur, 
vsak delovnik med 8h in 13h: 01 78 88 910.

NA POMOČ, NE VEM, KAKO NAPREJ.

Na blagajni kupite parkirni listek »Izgubljeni listek«.

IZGUBIL SEM PARKIRNI LISTEK.

Na vhodni enoti pritisnete gumb in vzamete parkirni 
listek.
Pred zaključkom parkiranja na blagajni poravnate 
parkirnino. Po plačilu prejmete račun in parkirni listek.
Parkirno hišo zapustite v 15 minutah. Parkirni listek mora 
biti plačan pred izvozom iz parkirne hiše.

1

2

3

!

Nočno parkiranje med 20:00 in 6:00 se zaračunava kot 
enkratno, torej ne po urah. Enako tudi preko vikenda in 
praznikov. V času nočnega parkiranja, vikenda ali praznika je 
možen večkratni uvoz z istim parkirnim listkom. Seveda 
mora biti pred novim uvozom zabeležen tudi izvoz iz 
parkirne hiše.

PARKIRAL BI LE PREKO NOČI, MED VIKENDI IN PRAZNIKI.
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CENIK PARKIRANJA V PARKIRNI HIŠI P+R GROSUPLJE

Obisk župnika in dekana Janeza Šketa ob odhodu iz župnije 
Grosuplje

Župnik in dekan Janez Šket se po 15 
letih svojega delovanja v župniji Grosu-
plje od nas poslavlja. Vsa ta leta je boga-
til mnoga naša življenja, svojo življenjsko 
pot je posvetil ljudem, Bogu, višjemu do-
bremu.

V torek, 28. julija 2020, je ob svojem 
odhodu obiskal tudi našo občinsko hišo, 
kjer se je srečal z županom dr. Petrom 
Verličem in direktorjem občinske uprave 
mag. Dušanom Hočevarjem, že v nede-
ljo, 26. julija 2020, pa je imel v župnijski 
cerkvi sv. Mihaela tudi poslovilno sv. 
mašo, po kateri so mu iskrene besede 
zahvale za njegovo delo, trud, prizade-
vanja izrekli župan dr. Peter Verlič, gasil-
ke in gasilci, župljanke in župljani.  

»Vsa ta leta ste bogatili mnoga naša 
življenja, nas bodrili, nam dajali upanje, 
v nas vzgajali hvaležnost in ljubezen,« je 
med drugim v imenu občank in občanov 
Grosupljega dejal župan dr. Peter Verlič.

Svoje poslanstvo v naši občini je opra-
vljal ne le s srcem, ampak tudi z velikim 
zanosom, vsa leta je bil zelo dejaven. 
Ob vodenju svetih maš in poučevanju 
verouka velja posebej omeniti številne 
obiske stanovalk in stanovalcev v Domu 
starejših občanov Grosuplje, ki tudi v 
letošnjem letu niso ostali brez njegove-
ga nagovora, voščila in blagoslova ob 
velikonočnih praznikih, ko jih je s kitaro 
obiskal pred domom, stanovalke in sta-

novalci pa so ga s hvaležnostjo in vese-
ljem pričakali na svojih balkonih. Otroci 
in mladina vsako leto z navdušenjem pri-
čakujejo in se veselijo oratorija, močna 
prijateljstva se tkejo tudi med skavti, ki 
pa povezujejo kar vse generacije. Vse ge-
neracije povezuje tudi Kulturno društvo 
sv. Mihaela Grosuplje. Društvo s števil-
nimi dejavnostmi, petjem, plesom, gle-
dališko in literarno dejavnostjo prispeva 
k polnosti življenja tako samih članic in 
članov društva, kot tudi vseh nas, ki jim 
radi prisluhnemo ali si ogledamo katere-

ga izmed njihovih nastopov.
Vedno pa se je odzival tudi na naša 

povabila in blagoslavljal uspešno za-
ključene projekte, pa naj je šlo za rekon-
strukcijo cest v naši občini ali za izgra-
dnjo novega nadvoza. 

Župan dr. Peter Verlič je župniku 
in dekanu Janezu Šketu zaželel veliko 
osebnega zadovoljstva, zdravja in uspe-
ha tudi na njegovi nadaljnji poti.

Jana Roštan

Od ponedeljka do petka med 6.00 in 20.00 uro  0,80 € / uro

Od ponedeljka do petka med 20.00 in 6.00 uro  1,00 € / parkiranje

Vikend in prazniki  1,00 € / parkiranje

Dnevna P+R parkirnina  1,00 € / parkiranje

Mesečna P+R parkirnina  15,00 € / mesec

Letna dovolilnica za parkiranje v parkirni hiši  300,00 € / leto

V primeru izgube parkirnega listka ali kartice se plača celodnevno parkiranje  12,00 € / dan

Več informacij na www.jkpg.si.
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Obisk novega župnika župnije Grosuplje Martina Goloba

S 1. avgustom 2020 smo v župniji Gro-
suplje dobili novega župnika Martina 
Goloba, sicer poznanega po vsej Sloveni-
ji predvsem zaradi njegovega povezova-
nja in širjenja božje besede preko druž-
benih omrežij. Kot bloger redno objavlja 
svoje vloge z različnimi tematikami, ki si 
jih radi ogledajo številni Slovenke in Slo-
venci, zagotovo tudi Grosupeljčanke in 
Grosupeljčani.

V petek, 21. avgusta 2020, pa je žu-
pnik Martin Golob obiskal našo občinsko 
hišo, kjer se je srečal z županom dr. Pe-
trom Verličem in direktorjem občinske 
uprave mag. Dušanom Hočevarjem. Tudi 
kot našemu novemu občanu sta mu izre-
kla lepo dobrodošlico v naši občini. Sicer 
pa mu želimo, da bi se med nami počutil 
vsaj tako dobro, kot se je med Bohinjci. 
Tudi v naši občini se skriva veliko narav-
nih lepot in drugih zanimivosti, in z raz-
ličnimi projekti, deli si ves čas prizadeva-
mo za kakovostno in prijetno življenje za 
vse naše občanke in občane.

V petek, 14. avgusta 2020, pred pra-
znikom Marijinega vnebovzetja, se je 
župnik Martin Golob v svojem novem 

vlogu že javil iz Grosupljega. Svojim sle-
dilcem je predstavil župnijsko cerkev sv. 
Mihaela in prekrasen mozaik patra Mar-
ka Ivana Rupnika, ki jo krasi.

Martin Golob sicer prihaja iz Šmartna 
pri Litiji, v duhovnika pa je bil posvečen 
leta 2013. Kot kaplan je od leta 2013 

do 2014 služboval v Zagorju ob Savi, 
od 2014 do 2015 na Vrhniki, od 2015 
do 2020 pa kot župnik v Srednji vasi v 
Bohinju. Od 1. avgusta je župnik v Gro-
supljem in župnijski upravitelj na Lipo-
glavu.

Jana Roštan

Dela za izgradnjo zadrževalnika Veliki potok so se že pričela

Pogodbo za izgradnjo zadrževalnika 
Veliki potok smo z izvajalcem del podje-
tjem CGP podpisali 22. maja 2020, ta je 
dober mesec pozneje že pričel z deli. Na 
celotnem območju izvaja pripravljalna 
dela, kot je čiščenje terena, ob ogledu 
del, v četrtek, 30. julija 2020, so bile na 
celotni trasi posega že izvedene tudi ge-
odetske zakoličbe.

Pregrada zadrževalnika Veliki potok 
bo visoka 15 m in dolga nekaj preko 200 
m, zadrževalnik pa bo tako lahko zadržal 
kar do 435.000 m3 vode in prebivalce 
Grosupljega ščitil do obsega 100-letnih 
voda.

Zadrževalnik Veliki potok sicer pred-
stavlja I. fazo celovitih ukrepov za zmanj-
ševanje ogroženosti območja Grosu-
pljega pred škodljivim delovanjem voda 
Grosupeljščice. V II. fazi pa so predvide-
ne ureditve Grosupeljščice skozi Grosu-
plje, ki vključujejo visokovodne nasipe in 
zidove ter ureditev struge in premosti-
tvenih objektov.

Z izgradnjo zadrževalnika Veliki po-
tok in izvedbo vseh predvidenih proti-
poplavnih ukrepov na Grosupeljščici bo 

protipoplavna ureditev Grosupljega v 
celoti urejena.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Gradbišče, 15. 9. 2020
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Uspešno novo šolsko leto učenkam in učencem želi tudi  
LIFE Amphicon

V občini Grosuplje se zavedamo po-
mena varovanja okolja, skrbi za naravo, 
tudi vrednosti, ki jo ima naš Krajinski 
park Radensko polje. Pri tem smo vese-
li, da se na njegovem območju trenutno 
izvajata kar dva evropska projekta, Vezi 
narave in LIFE Amphicon. Njun namen je 
prispevati k ohranjanju naravovarstve-
no kvalitetnega življenjskega prostora, 
ohranjati ugodno stanje prisotnih ra-
stlinskih in živalskih vrst ter seveda oza-
veščati tamkajšnje prebivalce pa tudi vse 
nas o njegovem pomenu.

Ob pričetku novega šolskega leta 
projekt LIFE Amphicon v okviru svojih 
aktivnosti napoveduje tudi različne de-
lavnice, poletne tabore in naravoslov-
ne dni, na katerih bodo lahko najmlajši 
ljubitelji narave še pobližje spoznali 
zanimiv svet dvoživk.

Ob tem projekt LIFE Amphicon vsem 
učenkam in učencem želi, naj bo novo 
šolsko leto uspešno, zanje pa ima že 
pripravljen tudi prvi izziv, ki se glasi: 
»Do konca septembra narišite, poslikaj-
te ali napišite zgodbo o dvoživkah ter 
nam svoj izdelek pošljite po elektronski 
(lifeamphicon@gmail.com) ali navadni 

pošti (Občina Grosuplje (LIFE Amphi-
con), Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje). 
Enega izmed mladih ustvarjalcev bomo 
izžrebali ter mu/ji podarili majico LIFE 
Amphicon.«

Vabljeni v svet dvoživk, vabljeni k 
ustvarjanju in sodelovanju!

Jana Roštan

Železniška postaja Grosuplje kmalu z novo kolesarnico

Nova brezplačna parkirišča za kolesa 
s ciljem pospeševanja uporabe javne-
ga potniškega prometa, spodbujanja 

trajnostne mobilnosti in zmanjševanja 
emisij toplogrednih plinov urejajo tudi 
Slovenske železnice.

Med drugim bodo v okviru skupnega 
projekta Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direkcija RS za infrastrukturo in SŽ-In-
frastruktura uredili nove kolesarnice in 
parkirišča za kolesa kar na 220-ih železni-
ških postajah in postajališčih v Sloveniji, 
tudi na železniški postaji v Grosupljem, 
kjer gradnja nove kolesarnice že poteka. 
V kolesarnici bo parkiranju koles name-
njenih 40 parkirnih mest, njena uporaba 
bo brezplačna, možna bo tudi izposoja 
koles in električnih koles ter polnjenje 
električnih koles.

Projekt dopolnjuje vsa naša prizade-
vanja za spodbujanje trajnostne mobil-
nosti, da bomo za svojo pot kar čim bolj 
pogosto uporabljali vlak, avtobus, kolo, 
da se bomo varno in prijetno sprehodili 
tudi peš.

Jana Roštan
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Evropska sredstva za povezavo z Evropsko platformo za 
digitalna znanja in delovna mesta dobila tudi nacionalna 
koalicija Digitalna Slovenija

Na pobudo Evropske komisije bo 
nastala Evropska platforma za digital-
na znanja in delovna mesta, ki bo točka 
»vse na enem mestu« za vsakogar, ki išče 
podatke, informacije, partnerje ali vire 
na področju digitalnih znanj in delov-
nih mest. Podprla bo program Digitalna 
Evropa in prispevala k zmanjšanju vrzeli 
v digitalnih znanjih v Evropi. Usposablja-
nje ljudi, da pridobijo ustrezna digitalna 
znanja, pa je tudi ena ključnih nalog v 
okviru okrevanja Evrope po pandemiji 
novega koronavirusa.

Preko razpisa Instrumenta za pove-

zovanje Evrope (CEF) za področje tele-
komunikacij je Evropska komisija izbrala 
tudi projekte osmih nacionalnih koalicij 
držav članic, med njimi Digitalne Slove-
nije, ki bodo za nadgradnjo prisotnosti 
na spletu in povezave z Evropsko plat-
formo za digitalna znanja in delovna 
mesta skupaj prejele več kot 900 tisoč 
evrov. Koliko bo dobila posamezna ko-
alicija, je odvisno od višine življenjskih 
stroškov v državi. Najnižji znesek je sicer 
79.000 evrov, najvišji pa 171.000 evrov. 

Na Evropski platformi za digitalna 
znanja in delovna mesta bodo tako med 

drugim objavljene dobre prakse, študi-
je primerov, spletni seminarji, ponudbe 
izobraževanj slovenskih in EU ponudni-
kov. Tista izobraževanja, ki bodo brez-
plačna, bodo tudi prosto dostopna.

S predlogi za izobraževanja in podob-
ne aktivnosti bodo lahko sodelovale tudi 
lokalne skupnosti.

Izvajanje projekta se je pričelo 1. sep-
tembra 2020. V prvi polovici naslednjega 
leta pa že lahko pričakujemo prve vsebi-
ne na novi spletni platformi. 

Jana Roštan

V naši občini si prizadevamo, da bi bilo 
za našo prometno varnost kar najbolj po-
skrbljeno. 

Seveda je za varnost v prometu po-
membno odgovorno ravnanje vseh 
udeležencev v prometu, na kar nas v so-
delovanju z Javno agencijo Republike 
Slovenije za varnost prometa v okviru raz-
ličnih akcij, kot so »telefon«, »motoristi«, 
»pešci, otroci«, »varnostni pas«, »hitrost« 
in »alkohol«, redno opozarja tudi naša re-
darska služba.

Pomembna pa je tudi čim boljša ureje-
nost naših cest, na občini med drugim ve-
liko pozornosti namenjamo gradnji ploč-
nikov, urejanju kolesarskih pasov in stez. 

Še posebno pozornost posvečamo 
območjem v bližini šol in vrtcev. Na Lju-
bljanski cesti, ob kateri se nahaja Osnovna 
šola Brinje Grosuplje, trenutno urejamo 
prehode za pešce. 

Pet prehodov za pešce smo uredili z 
debeloslojnimi talnimi označbami s pla-
stiko v belo modri barvi, poskrbeli bomo 
za njihovo dodatno osvetljenost in ne-
katere opremili tudi s semaforizacijo. V 
delih, kjer je potrebno, bomo dogradili 

pločnike in uredili čakališča na avtobu-
snih postajališčih. 

Gre sicer za državno cesto, katere upra-
vljavec je Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo. 

Jana Roštan

Da bo za naše šolarje kar najbolj varno, urejamo prehode za 
pešce na Ljubljanski cesti

Evropski teden mobilnosti - Izberi čistejši način prevoza!

Slogan letošnjega Evropskega tedna 
mobilnosti, ki je potekal od srede, 16. 
septembra 2020, do torka, 22. septem-
bra 2020, je bil »Izberi čistejši način 
prevoza!« Povedano drugače, spremeni 
svoje navade ter potuj sebi in okolju pri-
jazneje.

Občanke in občani Grosupljega ima-
mo letos za to odločitev še posebej lepo 
priložnost. Ravno pred pričetkom Evrop-
skega tedna mobilnosti je namreč svo-
ja vrata odprla nova parkirna hiša P+R 
Grosuplje, njena uradna otvoritev pa je 
sledila v petek, 18. septembra 2020, ko 

je potekal tudi Evropski teden mobil-
nosti. In kaj to pomeni? Z avtomobilom 
se bomo pripeljali do parkirne hiše P+R 
Grosuplje, vanjo vstopili s kartico Urba-
na in nato avtomobil parkirali. Prestopili 
bomo na avtobus 3G in se z njim odpe-
ljali naprej proti Ljubljani. Bolj trajno-



20 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  September 2020 Iz občinske hiše

Evropski teden športa 2020: Bodi aktiven

V sredo, 23. septembra 2020, se je 
pričel Evropski teden športa, katerega 
namen je spodbujanje športa in telesne 
dejavnosti v Evropi, s sloganom »Bodi 
aktiven« (#BEACTIVE). Šport in telesna 
dejavnost sta pomembna za ohranja-
nje in krepitev zdravja ter prispevata k 
aktivnemu in zdravemu staranju. Poleg 
tega je šport lahko sredstvo za socialno 
vključevanje, širjenje sporočila strpnosti 
in krepitev državljanstva ter povezanosti 
po Evropski uniji. V znamenju športa in 
naših telesnih dejavnosti bomo tako vse 
do srede, 30. septembra 2020.

V Sloveniji pa bomo letos 23. septem-
ber 2020 prvič praznovali tudi kot naš 
državni praznik, dan slovenskega športa. 
Kot pravijo na Olimpijskem komiteju Slo-
venije - Združenju športnih zvez (OKS-
-ZŠZ), bomo praznik najlepše obeležili z 
lastno telesno aktivnostjo.

V Grosupljem bo v okviru Evropskega 
tedna športa v organizaciji Olimpijskega 
komiteja Slovenije - združenja športnih 
zvez, Regijske pisarne OKS-ZŠZ Grosu-
plje ter Športnega društva Grosuplje po-
tekala brezplačna vodena vadba na Sij 
jeklenem športnem poligonu v Špor-
tnem parku Brinje, in sicer v nedeljo, 
27. septembra 2020, od 10. do 12. ure.

Pomena športa in telesne dejavnosti 
se v občini Grosuplje dobro zavedamo. 
Radi povemo, da smo zelena, aktivna, 
zdrava - FIT občina Grosuplje. Ponosni 
smo na naši tradicionalni športno-rekre-

ativni prireditvi: Grosupeljski tek, ki je v 
zadnjih letih zaživel v sklopu festivala 
Grosuplje v jeseni, in še posebej na Ko-
lesarski maraton treh občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Dobrepolje, v okviru 
katerega vedno večje število udeležen-
cev privablja tudi Družinski maraton.

Prav tako so v naši občini dejavna šte-
vilna športna društva, k aktivnemu pre-
življanju prostega časa nas spodbujajo 
tudi različni vadbeni centri in podobno.

Na občini svojo pozornost posveča-
mo predvsem urejanju športnih in rekre-
ativnih površin. Zadnja pridobitev, nova 
športna dvorana pri osnovni šoli Louisa 
Adamiča Grosuplje, ki je svoja vrata od-
prla 1. septembra letos, je zagotovo ve-
likega pomena za vse nas, v prvi vrsti pa 
za učenke in učence šole na Tovarniški.

Nova športna dvorana zagotavlja tri 
vadbene površine in omogoča organizi-
ranje tudi uradnih panožnih tekmovanj 
v košarki, odbojki itn. Izvajanje pouka 

športne vzgoje poteka bolj kakovostno, 
izven šolskega pouka, v popoldanskih 
in večernih urah ter med vikendi, pa je 
športna dvorana namenjena našim špor-
tnim društvom, vsem občankam in ob-
čanom.    

Prav tako smo v letošnjem letu uredili 
bajer Zacurek, izletniško točko v naravi, v 
bližini Šmarja - Sapa, do katere nas vodi 
prijetna sprehajalna pot, nove sprehajal-
ne poti pa se urejajo tudi na Radenskem 
polju.

In korak bližje smo k ureditvi Mestne-
ga parka Koščakov hrib in Športnega 
parka Grosuplje (Brezje). Konec lanskega 
leta sta bila namreč na seji Občinskega 
sveta Občine Grosuplje sprejeta dva po-
membna dokumenta: Občinski podrob-
ni prostorski načrt Koščakov hrib in Ob-
činski podrobni prostorski načrt Športni 
park Grosuplje.

Bodimo torej aktivni, telesno dejavni.
Jana Roštan

stno, bolj okolju prijazno. Namesto, da 
bi za svojo pot proti Ljubljani uporabili 
avtomobil, ga bomo le za krajši del poti, 
nato pa pot nadaljevali z avtobusom. Iz-
brali bomo drugačen način prevoza, či-
stejši način prevoza.

Do nove parkirne hiše P+R Grosuplje 
se lahko pripeljemo tudi s kolesom. Po-
leg parkirne hiše z 222 parkirnimi mesti 
smo namreč dobili tudi kolesarnico za 40 
koles. Pripeljemo se lahko po prenovlje-
ni Taborski cesti z novim obojestranskim 
kolesarskim pasom, ki se navezuje na s 
kolesarskim pasom že prej urejeno Žu-
pančičevo cesto. Uredili smo tudi oboje-
stranski pločnik.

Gradimo torej pločnike, urejamo ko-
lesarske povezave. Spodbujamo hojo, 
kolesarjenje, uporabo javnega potniške-
ga prometa in druge trajnostne oblike 
mobilnosti.

Letošnjo novost predstavlja tudi pa-
metni interaktivni prikazovalnik, ki stoji 
ob glavni avtobusni in železniški postaji 
v Grosupljem. Ta med drugim prikazuje 
napovedi prihodov avtobusov in vlakov 
v živo ter nudi mnoge druge uporabne 
in zanimive informacije za potnike.

Dobro organiziran promet je srce 
vsake sodobne družbe. V mestih z ure-
jenim prometom je lepše in lažje živeti: 
tam, kjer vse lepo teče, hitreje in udob-

neje potujemo, hkrati pa tudi manj 
onesnažujemo svojo okolico. Manj hru-
pa pomeni tudi manj stresa. Manj del-
cev v zraku pomeni bolj zdrave posa-
meznike in bolj zadovoljne skupnosti. 
Zaradi okolju prijaznih vozil, urejenih 
poti in sproščenih prebivalcev mesta 
niso samo privlačna, temveč tudi eko-
nomsko uspešnejša.

Jana Roštan
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Obvestilo o javnem razpisu za podeljevanje občinskih štipendij  
v letu 2020/2021

Dijake in študente, vpisane v javno veljavne izobraževalne programe, obveščamo, da Občina Grosuplje na svoji spletni strani 
http://www.grosuplje.si/ pod rubriko »Razpisi, natečaji, namere…« objavlja javni razpis za dodelitev občinskih štipendij za 
šolsko leto 2020/2021.

Javni razpis se izvede v skladu z Odlokom o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje  
(Ur. list RS, št. 44/14 in 17/18). 

Rok za oddajo vlog poteče v petek, 9. 10. 2020, do 10.00 ure.

Več informacij lahko dobite pri Klavdiji Mehle na tel. št. 01-7888-788 ali klavdija.mehle@grosuplje.si.

Obvestilo o javnem razpisu za dodelitev enkratne občinske pomoči  
za izobraževanje na področju kmetijstva v letu 2020

Dijake in študente dodiplomskega in podiplomskega študija, vključene v izobraževalne programe na področju kmetijstva, 
obveščamo, da Občina Grosuplje na svoji spletni strani http://www.grosuplje.si/  pod rubriko »Razpisi, natečaji, namere…« 
objavlja javni razpis za dodelitev sredstev enkratne občinske pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva v letu 
2020. 

Javni razpis se izvaja v skladu s Pravilnikom o dodelitvi enkratne občinske pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva 
(Ur. list RS, št. 94/05 in 113/07) in Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Grosuplje za programsko obdobje 2014–2020 (Ur. list RS, št. 50/15). 

Rok za oddajo vlog poteče v petek, 9. 10. 2020, do 10.00 ure.

Več informacij lahko dobite pri Martini Cingerle na tel. št. 01-7888-778  
ali martina.cingerle@grosuplje.si.

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

O B V E S T I L O
Obveščamo lastnike psov in mačk, pri katerih je bil v obdobju od vključno 30. 10. 2019 do vključno 9. 10. 
2020 opravljen poseg sterilizacije ali kastracije, da Občina Grosuplje na svoji spletni strani http://www.
grosuplje.si/ objavlja Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v 
letu 2020.

Rok za oddajo vlog poteče v petek, 9. 10. 2020, ob 13.00 uri, ne glede na vrsto dostave.
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POZIV K DOSLEDNEMU UPOŠTEVANJU UKREPOV ZA 
PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB S COVID 19

Spoštovani!

Civilna zaščita Občine Grosuplje z 
zaskrbljenostjo spremlja porast števila 
okuženih oseb s COVID 19 z območja 
občine Grosuplje. Ob pričetku novega 
šolskega leta zato vse občanke in obča-
ne opozarjamo na dosledno upošteva-
nje ukrepov za preprečevanje širjenja 
okužb:

• izogibanje prostorom in dogodkom z 
večjim številom ljudi,

• varna medsebojna razdalja (vsaj 
1,5 m),

• pravilna uporaba mask,
• higiena kašlja, kihanja,
• umivanje in razkuževanje rok in povr-

šin, zračenje prostorov,
• tudi ob blagih znakih okužbe dihal 

ostanite doma in se izogibajte stikom 
z bolj ogroženimi za težji potek bole-

zni (ostareli, kronični bolniki, dojenč-
ki, onkološki bolniki …).

Tiste, ki jim je odrejena karantena 
Ministrstva za zdravje ali izolacija, ki 
jo odredi osebni zdravnik, prosimo,  da 
to dosledno upoštevajo. Mehanizma 
za nadzor spoštovanja navodil nima niti 
občina niti civilna zaščita niti zdravstveni 
dom. Računamo na odgovornost posa-
meznika. 

Bolezen nima samo kratkoročnih in 
dolgoročnih posledic za zdravje posa-
meznika. Posledice so tudi zaradi odso-
tnosti obolelega in njegovih ožjih stikov 
z dela, šole in drugih dejavnosti.  Ob 
večjem številu obolelih že tako obreme-
njeno zdravstvo ne bo sposobno ustre-
zno obravnavati ne teh ne vseh drugih 
bolnikov.

Odgovornost vsakega posamezni-
ka je, da se obnaša zaščitno do sebe in 
drugih ljudi.

V prihodnjih dneh bo Civilna zaščita 
Občine Grosuplje na podlagi analize za-
prošenih podatkov pristojnih zdravstve-
nih in epidemioloških služb z vodstvom 
občine sprejela stališča do sprejetja do-
datnih aktivnosti in ukrepov, ki bi prispe-
vali k izboljšanju epidemiološke slike in 
zdravja občank in občanov.

O nadaljnjih ukrepih vas bomo obve-
ščali preko občinske spletne strani ter 
sredstev javnega obveščanja.

Grosuplje, 27. 8. 2020

Tomaž Rigler, poveljnik Civilne zaščite 
Občine Grosuplje

#OstaniZdrav
Aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi

Prenesite mobilno aplikacijo #OstaniZdrav še danes in 

pomagajte zajeziti širjenje novega koronavirusa. Z uporabo 

aplikacije pomagate zdravstvenim delavcem, da vas lahko hitro 

obvestijo, če ste bili v stiku z okuženim. Tako boste 

lahko zaščitili sebe in druge. 

Ob uporabi aplikacije #OstaniZdrav boste ves čas ostali anonimni. 

Če pridete v tvegan stik z okuženim, vas aplikacija o tem obvesti 

in vam da jasna navodila, kako ravnati. Ne razkrije niti imena niti 

kraja srečanja. 

Imam izbiro. Ravnam odgovorno. App Store Google Play
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širjenje novega 

koronavirusa.

#OstaniZdrav VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA

Aplikacija pomaga zajeziti širjenje
COVID-19.

Obvešča o stikih z osebami, okuženimi 
s COVID-19.

Pomaga nemudoma izolirati potencialno 
okužene osebe od ostalih.

Razbremenjuje epidemiološko službo 
z odkrivanjem stikov.

Prispeva k zmanjševanju 
omejevalnih ukrepov 
v družbi.

ZAKAJ POTREBUJEMO APLIKACIJO #OSTANIZDRAV?

www.gov.si/ostanizdrav
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19. julija 2020 so se člani Kulturnega 
društva sv. Mihaela Grosuplje poslovili 
od gospoda župnika in predsednika kul-
turnega društva, Janeza Šketa. Člani so 
sodelovali pri maši z nagovori pri uvodu 
v sveto mašo, branju beril, uvodu v Oče 
naš in pri pozdravu miru. Med mašo sta 
združena pevska zbora Zgodnja danica 
in Magnifikat prepevala pesmi ob spre-
mljavi Mihaelovih tamburašev. 

Literarna skupina je slovo ubesedila z 
Gregorčičevo pesnitvijo Daritev in avtor-
skim delom gospe Alenke Adamič z na-
slovom Ob slovesu, v katerem se je do-
taknila bolečine slovesa. Poudarila pa je, 

POZIV DRUŠTVOM, ZVEZAM IN VERSKIM SKUPNOSTIM  
K IZOGIBANJU ORGANIZIRANJA DOGODKOV  
IN PRIREDITEV Z VEČJIM ŠTEVILOM SODELUJOČIH

Ob začetku novega šolskega leta in 
ob zaključku poletnih dopustov in poči-
tnic zaživijo tudi aktivnosti na področju 
društvenega, kulturnega, športnega in 
verskega življenja. Ker društva združuje-
jo večje število članov, so v sami naravi 
interesnega združevanja prisotni tudi 
dogodki in prireditve z udeležbo večje-
ga števila ljudi.

Organiziranje javnih prireditev, ki 
predstavljajo vsako organizirano zbira-
nje oseb zaradi izvajanja kulturne, špor-
tne, zabavne, izobraževalne, verske ali 

druge aktivnosti, je ob zadnjem porastu 
števila okuženih oseb z območja naše 
občine s koronavirusom tvegano deja-
nje in iz epidemiološke strani odsveto-
vano.

Glavna skrb pristojnih zdravstvenih 
in epidemioloških  institucij ter enot za 
zaščito in reševanja je v aktualnem tre-
nutku zagotavljanje ustreznih pogojev v 
šolah in vrtcih ter spremljanje razmer v 
zdravstvenih in socialnovarstvenih usta-
novah.

Zato pozivamo vsa društva, zveze, 

verske skupnosti, njihove predstojnike 
in organizatorje, da se do nadaljnjega 
vzdržijo sklicevanja prireditev, na kate-
rih bi se zbiralo večje število ljudi. S tem 
bodo in bomo pripomogli k boljši epi-
demiološki sliki v javnem zdravstvu na 
naših tleh.

Bodimo še naprej odgovorni in osta-
nimo zdravi.

Grosuplje, 31. 8. 2020

Civilna zaščita Občine Grosuplje

Kulturno društvo sv. Mihaela Grosuplje se je poslovilo od 
župnika in predsednika Janeza Šketa
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da 15-letno delovanje budi spomine, ki 
bodo ostali za vedno. Njegovo novoma-
šniško geslo »Moja duša poveličuje go-
spoda« pa nas  navdaja z novimi močmi.

V imenu Kulturnega društva sv. Miha-
ela Grosuplje se je gospodu Šketu zahva-
lila Vera Šparovec, podpredsednica dru-
štva. Poudarila je, da je vodenje društva 
prevzel kljub mnogim obveznostim, saj 
se je zavedal, da obstoj in delovanje dru-
štva pomeni obogatitev za grosupeljsko 
župnijo, saj brez kulture ni naroda.

Zahvalila se mu je za njegovo pozitiv-
no energijo, iskrenost, dobrosrčnost in 
vero ter oporo in vzpodbudo, da vztra-
jamo na osnovi krščanskih vrednot, ki 
so resnica, dobrota in lepota, z eno be-
sedo LJUBEZEN. To duhovno dediščino 
delimo v  besedi, glasbi, sliki in v naših 
odnosih.

Ob odhodu na novo delovno mesto 
mu je zaželela obilo božjega blagoslova 
in zatrdila, da bo pogosto v naših mislih, 
še posebno v trenutkih, ko bomo pogre-

šali njegov izjemni optimizem, srčnost, 
dobro voljo in nalezljivi smeh.

Po maši smo se ob hrani in pijači, ki 
so jo pripravili člani društva, še zadržali 
pred cerkvijo, kjer so zakonski pari fol-
klorne skupine tudi zaplesali, tamburaši 
zaigrali, nato pa smo še zapeli ob spre-
mljavi kitare gospoda Janeza Šketa.

Milena Nagelj
Fotografije je odstopil Mirko Anželj

G. Janez Šket: Človek, ki boga in človeka vedno postavlja na 
prvo mesto

Potem ko so se proti koncu meseca 
julija vrstile prireditve, namenjene slove-
su g. župnika Janeza Šketa ob premesti-
tvi na novo župnijo in je bilo že vse to za 
njim; mimogrede, na momente pa kljub 
pripravljenosti  na slovo le ni mogel skriti 
ganjenosti (kdo bi jo le?!), sva sedla še k 
zadnjemu pogovoru. Rdeča nit pogovo-
ra ni bilo slovo; hotela sem, da se na hitro 
sprehodiva po poti, dolgi 15 let, ko smo 
skupaj z njim gradili župnijsko občestvo.

Gospod župnik Janez Šket, človek, ki 
Boga in človeka vedno postavlja na prvo 
mesto, ki zna tenkočutno prisluhniti, ra-
zumeti, pomagati in spoštovati! Takšen 
je bil med nami, dolgih 15 let, ki pa so, 
ob današnjem razmišljanju, neznansko 
hitro minila. In pustila mnoge sledi.

Ko se zdajle, na pragu vašega od-
hoda, poslavljamo, vam gotovo misli 
sežejo tudi 15 let nazaj, ko ste prišli v 
Grosuplje. Najbrž se v teh trenutkih 
često spominjate tudi tistih dni.

Vedno mi bo ostalo v spominu, kako 
je bila ta premestitev po 4 letih služenja 
v Semiču, nepričakovana. Sedanji pomo-
žni škof dr. Franc Šuštar, ki je bil takrat 
župnik v Grosupljem, je prevzel nove 
dolžnosti, pa me je nadškof Uran vpra-
šal, če bi bil pripravljen priti v Grosuplje. 
Kaj bi razmišljal, Gospod te pokliče, kjer 
te potrebuje! Grosupljega takrat nisem 
poznal, čeprav sem se mnogokrat vozil 
mimo. Takrat je bil g. Urban Kokalj  tukaj 
že eno leto kaplan, ki je vse že dobro po-
znal, tako da sem tudi tiste začetne dne-
ve, tedne … na novi župniji veliko lažje 
prebrodil. Tukaj je že aktivno delovalo 
nekaj skupin, tako da smo delo le nada-
ljevali, sčasoma pa osnovali še nove in 
nove dejavnosti. Ko smo se lotili potreb-

nih del, sem takoj ugotovil, da je med lju-
dmi veliko pripravljenosti in sodelovanja 
pri delu. Pastoralno in gospodarsko smo 
s skupnimi močmi gradili župnijo.«

Kaj vas je v tem času bogatega dela 
najbolj zaznamovalo? Kaj je tisto, za 
kar pa najbrž v teh trenutkih razmi-
šljate: tega pa ne bom mogel pozabi-
ti!? 

Bilo je veliko duhovno bogatih do-
godkov, ki so tudi v meni pustili sledi: 
duhovno so nas obogatili obiski mno-
gih gostov, kot npr. brat Yun – kitajski 
kristjan, ki sedaj živi v Nemčiji, Ivo Pavić. 
Potem je bila množica kulturnih dogod-
kov domačih in gostujočih skupin, kon-
certi, božičnice, svetopisemski maraton, 
enodnevna in večdnevna romanja ... 
Predolg bi bil seznam, če bi vse našteval. 
Imeli smo (/imate) veliko srečo, da so tu 
primerni prostori in množica ljudi, ki jim 
je kulturno delovanje blizu. Zaznamova-
lo me je tudi lepo, prijetno sodelovanje 

z Občino Grosuplje, s krajevno skupno-
stjo, s civilnimi oblastmi, društvi, gasilci, 
čebelarji, Domom starejših občanov ... 
To me je vedno znova napolnjevalo z 
energijo.

Potem je tu KD sv. Mihaela z mnogimi 
različnimi skupinami, delo z mladino, z 
mladimi in odraslimi skavti, različni tabo-
ri in »izhodi« ... Na vsakoletnih oratorijih 
smo skupaj z mladimi animatorji pričara-
li bogato preživete dneve množici otrok, 
razen letos, ko nam je to preprečil koro-
navirus ... Pohvalno dejavna je župnijska 
Karitas. Za sodelovanje z Romi  pa sem 
imel že nekaj izkušenj iz Semiča.

Skratka, pod črto vseh naših skupnih 
sodelovanj v župniji z lahkoto zapišem: 
bilo nam je lepo in duhovno bogato!

V času vašega služenja je v župniji 
zaživelo bogato delovanje različnih 
skupin. Poleg tega  vam je bilo nalo-
ženo še upravljanje sosednjih župnij. 
Kako vam je to uspevalo? Mnogo ur, 
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Tako so v začetni pesmi slovesno za-
peli pevci mešanega pevskega zbora 
Magnifikat v nedeljo, 16. avgusta 2020, 

našemu novemu župniku Martinu Go-
lobu, v župnijski cerkvi svetega Mihaela. 
Slavnostno umestitev je vodil arhidia-

kon mag. Anton Berčan. Arhidiakon je 
vsem zbranim prebral dekret nadškofa, 
s katerim je Martina Goloba imenoval 
za dušnega pastirja župnije Grosuplje in 
upravitelja župnije Lipoglav. Izročil mu 
je v posest župniji ter skrb za zveličanje 
ljudi. Ob tem sta arhidiakon mag. Anton 
Berčan in župnik Martin Golob podpisala 
listini o prevzemu župnije Grosuplje in 
upravljanju župnije Lipoglav. Gospod ar-
hidiakon je župnika pospremil do sede-
ža, s katerega bo v bodoče »predsedoval 
v Kristusovem imenu bogoslužju in vo-
dil molitev božjega ljudstva«. Gospod 
Martin Golob je tako postal novi župnik 
župnije Grosuplje in upravitelj župnije 
Lipoglav, česar smo bili vsi veseli. Nove-
mu župniku Martinu Golobu želimo ve-
liko blagoslova in modrosti pri vodenju 
župnij Grosuplje in Lipoglav.

Milena Nagelj

Novi župnik, bod' pozdravljen 

vloženih v delo z mladimi, verouk, 
poletni oratoriji ... Tudi skrbno delo, 
trud, vložen v vodenje kaplanov, ki 
so vam bili zaupani. Za enega člove-
ka veliko preveč dela, pa vas nikoli 
nismo videli slabe volje. Spoznali smo 
vas kot božjega služabnika, ki ne zna 
reči NE! 

Veliko so mi pomagali kaplani in tudi 
drugi duhovniki, dejavne so bile zakon-
ske skupine, pa tudi molitvene skupine s 
čaščenjem Jezusove predragocene krvi, 
Marije, sv. Jožefa in sv. Družine ... Dobre 
izkušnje so se pokazale tudi z delova-
njem družinskega verouka, ki ga otroci 
obiskujejo skupaj s starši. Le-ta približa 
otrokom krščanske vrednote mnogo 
bolj kot šolski verouk. Imamo veliko šte-
vilo »klasičnih« veroučnih skupin, potem 
so tu še priprave na prvo sv. obhajilo, na 
sv. birmo.

 
Da, božja pota niso naša pota, raz-

mišljam ob nizanju vrste aktivnosti, ki 
so nam bile dane pod njegovim vode-
njem. In potem nadaljuje: 

Občasno sem za leto ali dve prevzel 
tudi upravljanje sosednjih župnij (Ko-
panj, Polica, Št. Jurij in Lipoglav), kolikor 
in dokler je bilo potrebno, da je pastora-
la normalno potekala. Delali smo toliko, 
kot je bilo mogoče in kot smo s pripra-
vljenostjo laikov lahko. Ne le na pasto-
ralnem, tudi na gospodarskem področju 

župnij v soupravi. Tisto, kar je potrebno 
in če priskočijo na pomoč župljani, se ve-
dno lahko naredi!

Tu resnično velja rek: Kjer je volja, 
tam je pot! Resnobni nasmešek, zami-
šljenost, potem nadaljuje:

Ni razlogov, da bi bil slabe volje. Fizič-
no se človek le toliko ustavi, da si odpo-
čije, potem je treba dalje. Če nekaj delaš 
z veseljem,  se niti ne utrudiš! Ko pomi-
slim, koliko ljudi trpi npr. zaradi bolezni, 
sem vesel, da lahko delam!

Ne bodo nam šli v pozabo tisti lite-
rarni večeri, na katerih ste se nam pri-
družili s kitaro in zapeli ob njej.

Vam glasba veliko pomeni ali vam 
pomaga tudi takrat, ko se človek tiho 
vpraša, ali bom zmogel vse?

Z glasbo sem rasel od otroštva, ker je 
bil oče organist. Vesel  sem, če lahko  ob 
služenju naredim še kaj lepega za ljudi. 
Glasba je namreč harmonija tudi med iz-
vajalci in poslušalci. Prinaša pa lahko še 
besedo. Glasba je za čustva, beseda pa 
za razum in oboje človeka duhovno  bo-
gati. Meni glasba pomeni del življenja, 
ko človek obogati sebe in druge!

Kakšne so vaše misli te dneve, ko se 
vrstijo poslovitve, in veste, da se naši 
skupni dnevi iztekajo. S kakšnimi mi-
slimi se podajate na novo pot?

Predvsem sem vesel vseh teh sadov, 
ki se pokažejo v skupinah, s katerimi smo 
sodelovali in gradili mostove. Bili so in so 
posamezniki, voditelji skupin, ki so veli-
ko prispevali, da je uspelo vse to organi-
zirati in potem izpeljati vrsto prireditev. 
In seveda vsi sodelavci, ki so vključeni v 
različna področja. Osrečuje me, da smo 
se s skupnimi močmi usmerjali tudi v 
pomoč bližnjemu. To je veliko bogastvo. 
Naloga duhovnika je tudi odkrivati talen-
te in pomagati, da se razvijajo. Želim, da 
bi se čim več dobrega ohranilo in raslo.

V novi župniji, kamor odhajam, pa že-
lim, da bi znal še kaj dobrega prispevati. 
Gradimo namreč božje kraljestvo tudi 
na medsebojnih odnosih. Duhovnik, kri-
stjan dobi navdih in moč v božji besedi 
in tudi v skupnosti, v kateri živi. Samo 
tako lahko dobro delim naprej. Življenje 
in izkušnje nas vedno znova učijo.

Še bi lahko tkala misli dalje, toda dan 
prej, preden se je. g. župnik Janez Šket 
sam, v samoti poslovil od teh naših sku-
pnih 15 let, ga je čakalo še kar nekaj dela!

Srečno, z Božjo pomočjo, g. župnik 
Janez Šket!

Slovo resda pomeni oditi,
vendar skupnih dni nikoli pozabiti ...

Alenka Adamič
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Blagoslovitev orgel ob 80-letnici cerkve v Veliki Loki

Tretja septembrska nedelja je bila za 
Ločane res slavnostna. Pravzaprav za vso 
župnijo! Spomnili smo se 80. obletnice 
blagoslovitve podružne cerkve svetega 
Antona Padovanskega in prednikom v 
zahvalo ter vsem nam v ponos je žalski 
župnik Andrej Šink blagoslovili nove or-
gle.  

22. septembra 1940 je ljubljanski škof 
doktor Gregorij Rožman blagoslovil po-
družno cerkev takrat še višnjegorske 
fare. V dobrih dveh letih so odločni va-
ščani postavili temeljni kamen in sezidali 
cerkev, s podporo in naklonjenostjo ta-
kratnega župnika in škofije, predvsem pa 
s svojim delom in prispevki. Čas tik pred 
drugo svetovno vojno je bil težak – a zdi 
se, da prav v takih trenutkih ljudje zna-
mo stopiti skupaj in uresničiti tako velik 
načrt za tudi takrat majhno vas. Ponosni 
smo na vse naše očete in dede, ki so ime-
li pogum in odločenost pred osemdese-
timi leti zgraditi cerkev in vaščani smo se 
jim s slavnostno mašo 20. septembra za 
to tudi zahvalili.

K zahvali in spominu smo dodali ne-
precenljiv dar! Na pobudo našega so-
vaščana, organista, pevca, zborovodje 
- moža, ki radodarno deli svoje talente 
naši vasi in širše, gospoda Draga Zakraj-
ška, so ob 80-letnici naše cerkve v njej 
prvič zadonele orgle! Orglarstvo Škrabl 
je oplemenitilo 25-letni inštrument z no-
vim lesenim podstavkom in novim ohiš-
jem za pedalni register Subbass 16', ki 

daje posebno zvočno širino celotnemu 
inštrumentu in zvočno podlago manual-
nim registrom. Orgle imajo štiri manual-
ne registre in en pedalni register ter 310 
piščali, ki dajejo prijetno barvo zvoka in 
izjemno harmonijo. Prospektne piščali 
zrejo na prezbiterij in pozlatijo našo cer-
kev z glasom in videzom. Ob blagoslovu 
so orgle zadonele prvič – z isto pesmijo 
in melodijo, s katero so naši predniki 
pred dobrimi osemdesetimi leti zbirali 
denar za gradnjo cerkve in se s pesmijo 
na ustih za dar tudi zahvalili. 

Gospod Drago Zakrajšek ni bil le po-
budnik te lepe ideje, pač pa tudi radoda-
ren darovalec. Njegova želja je, da bodo 
orgle živele – igrale pri mašnih obredih, 
ob porokah in slavnostnih priložnostih 
ter spodbudile mlade, da se odločijo 
igranja na ta veličastni inštrument. S svo-
jimi zahvalami in prošnjami smo vaščani 
prepletli bogoslužje v želji, da nas orgle 
združijo in dajo krila mladim, tako, kot je 
pred osemdesetimi leti gradnja cerkve 
združila vso vas. 

Ob upoštevanju priporočil NIJZ za za-
jezitev širjenja covid-19 ni bilo priložno-
sti za druženje. Nič ne de! Priložnosti bo 
še veliko – naklonjenost in podpora žal-
skega župnika in radodarnost mnogih 
nas bodo ob orglah vedno spomnile na 
dobroto mnogih – pred osemdesetimi 
leti in danes!

Maja Zajc Kalar
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ZAUPAM, ZATO SI UPAM!

Oratorij v Št. Juriju 

Celotno letošnje leto se nam je ver-
jetno zdelo, da je pestro brez pestrega. 
Poleg tega je bila večina prireditev in 
dogodkov odpovedanih zaradi do sedaj 
že zelo znanega virusa covid-19, smo se 
animatorji Št. Jurija vseeno odločili za iz-
vedbo oratorija. 

Oratorij je potekal od 29. junija do 3. 
julija v skladu s priporočili NIJZ-ja, ki pa 
so nam zagotovo preprečila kar nekaj 
stalnic, ki smo jih vajeni imeti na oratori-
ju. Kljub spremembam pa se niti anima-
torji skupaj z gospod župnikom niti otro-
ci nismo dali in počitnice smo začeli z 
bojem proti koronavirusu. Z geslom ora-
torija "Zaupam, zato si upam!" nas je le-
tos spremljala svetopisemska junakinja 
kraljica Estera, ki nam je z vsakim dnem 
vlila več poguma v srce. Njena zgodba 
nam je pokazala, da se z Božjo pomočjo 
da storiti vse, kar si v življenju zadamo. 
Kljub temu da je bilo prisotnih pol manj 
otrok v primerjavi s prejšnjimi leti, smo 
skupaj uživali v vsaki igri, katehezi in 
molitvi. Na izlet smo se letos odpravili 

kar v sosednjo vas in obiskali Vodomčev 
gaj na Cerovem. Oratorij pa se je po te-
denski borbi skupaj s starši zaključil s sv. 
mašo in zmaga je bila naša. 

Animatorji se še enkrat zahvaljujemo 
vsem staršem, ki so nam zaupali svoje 

otroke kljub trenutni situaciji, prav tako 
pa vsem donatorjem, ki so nam na kakr-
šen koli način pomagali pri izvedbi ora-
torija.

Špela Debelec

Zlatoporočenka Danica Primec, rojena Križman, leta 1951, 
iz Podgorice pri Grosupljem, prihaja iz družine desetih otrok 
kot zadnja. Anton Primec, po domače Reginčev iz Vina. Rodil se 
je leta 1944 kot drugi izmed šestih otrok. Poročila sta se 22. 8. 
1970 v Ljubljani, cerkveni obred pa je bil v Šmarju - Sapu. Leta 
1974 sta se preselila v hišo, ki sta si jo zgradila na Malem Vrhu. V 
zakonu sta se jima rodili dve hčerki, imata pa še štiri prekrasne 
vnuke.

Žiga Kovač (vnuk)

Zakonca Primec praznovala 50 letnico poroke

Mladoporočenca s pričami ...

Še vedno v dobri plesni kondiciji ... in zlatoporočenca z istimi pričami.
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Preventivni pregledi  

in posveti

Konzervativa

Protetika

BREDENT SKY implantati

Nevidni ortodontski aparat  

INVISALIGN

Ortopansko slikanje zob  25 let

Za lep nasmeh skrbimo že 25 let

Adamičeva 30   I   1290 Grosuplje    I    T +386 1 787 34 13   I   M +386 41 723 731

Veljavnost od 3. 9. do 12. 10. 2020www.lekarnaljubljana.si

izbrano iz kataloga ugodnosti

in 
odgovorno 
do sebe in 

drugih.

redna cena: 10,89 €

cena s Kartico zvestobe

8,71 € POPUST: 
20%2

ALTO POU, LOSJON PROTI 
UŠEM IN GNIDAM
100 ml

SWEDSAFE ČEPKI ZA UHO 
CLASSIC
6 PAROV

redna cena: 6,10 €

cena s Kartico zvestobe

4,88 € POPUST: 
20%1

redna cena: 17,18 €

cena s Kartico zvestobe

13,74 € POPUST: 
20%3

redna cena: 13,93 €

cena s Kartico zvestobe

11,14 € POPUST: 
20%3

RESVERATROL
60 KAPSUL
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

ALOE VERA X2, ALOE 
NEGOVALNI ŠAMPON
200 ml

redna cena: 11,91 €

cena s Kartico zvestobe

9,53 € POPUST: 
20%2

redna cena: 8,90 €

cena s Kartico zvestobe

7,12 € POPUST: 
20%2

THERMO THERAPY
2 OBLIŽA
Medicinski pripomoček.

MATIČNI MLEČEK 750MG
10 PLASTENK PO 15 ml
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL VIVA (v okviru razpoložljivega asortimana) in 
v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer 
veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 3. 9. do 12. 10. 2020 oz. do prodaje zalog.

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite

logotip Lekarna Ljubljana 200x201   1 2/5/2009   8:58:29 AM

080 71 17!
na brezplačno telefonsko številko 
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ZAČETKI KOČEVSKE PROGE
Prvi vlak je po kočevski progi zapeljal 24. julija 1893, 
slavnostno odprtje proge pa je sledilo 27. septembra. 
Proga je bila zgrajena predvsem za potrebe tovornega 
prometa zaradi potreb rudnika v Kočevju in izvajanja 
gozdarske dejavnosti na Ribniškem in Kočevskem. 
Redni potniški promet je stekel dan po otvoritvi. Po 
prenovi ceste Škofljica–Kočevje je število potnikov 
pričelo naglo upadati, zadnji potniški vlak je tako 
v Kočevje pripeljal 18. aprila 1968, leta 1971 pa je bil 
potniški promet na kočevski progi popolnoma ukinjen.

POTEK MODERNIZACIJE KOČEVSKE PROGE
Začetek nadgradnje regionalne železniške proge št. 
82 Grosuplje–Kočevje, t. i. kočevske proge, sega v 
leto 2008. Projekt modernizacije kočevske proge v 
vrednosti 100 milijonov evrov je potekal v treh fazah, v 
okviru katerih je bila v celoti posodobljena železniška 
proga od Grosuplja do Kočevja. 
 
Sodobnejšo in prijaznejšo podobo imajo železniške 
postaje Dobrepolje, Ribnica, Ortnek in Kočevje. Na 
postajah Dobrepolje in Ribnica sta za dostop na 
perone zgrajena nova podhoda z dvigali, ki omogočajo 
lažji in varnejši dostop na perone vsem potnikom, 

tudi gibalno oviranim osebam. Na novo so zgrajena 
postajališča Spodnja Slivnica, Čušperk, Velike Lašče, 
Žlebič in Stara Cerkev, ki se zdaj ponašajo z novo 
peronsko infrastrukturo.

Na celotni železniški progi je bila v okviru 
modernizacije izvedena tudi zamenjava in posodobitev 
signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter 
ureditev in zavarovanje železniških prehodov. 

Pred začetkom modernizacije je bilo na kočevski progi 
81 železniških prehodov, po končani modernizaciji jih 
bo ostalo 31, ki bodo vsi zavarovani.

PONOVNA VZPOSTAVITEV JAVNEGA POTNIŠKEGA 
PROMETA MED GROSUPLJEM IN KOČEVJEM
Z izvedbo modernizacije kočevske proge bodo 
zagotovljeni vsi pogoji za ponovno vzpostavitev 
potniškega prometa do Kočevja, kar bo izboljšalo 
kakovost bivanja v regiji ter povečalo stopnjo 
mobilnosti in dostopnosti prebivalstva. 

Direkcija RS za infrastrukturo

MODERNIZACIJA KOČEVSKE PROGE
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Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško zbornico 
Grosuplje

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ 
GROSUPLJE, več informacij in prijavni-
ce na www.ooz-grosuplje.si, kjer preve-
rite pogoje subvencionirane udeležbe 
zaradi sofinanciranja Občine Grosuplje:
• Strokovni seminar "ZAPOSLITEV DE-

LAVCA OD A DO Ž", v torek, 22. 9. 
2020, ob 13.00, v Domu obrtnikov v 
Grosupljem. Predavateljica: Nina Li-
čar, univ. dipl. prav., ZDOPS - GIZ.

• Brezplačno individualno "DAVČNO 
IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE" 
s Tadejo Bučar, davčno svetovalko 
na OZS, v petek, 25. 9. 2020, tokrat 
izjemoma v občinski hiši na Vidmu v 
Dobrepolju. Svetovanje bo izvedeno 
v okviru SPOT Osrednja slovenska 
regija. 

• Strokovna delavnica "KAKO PREKO 
LINKEDLNA DO STRANK IZ TUJINE",  
29. 9. 2020, ob 16.00, v Domu obr-
tnikov v Grosupljem. 4 šolske ure. 
Izvajalca: Maja Novak in Kristijan Ze-
mljič iz podjetja Global disruption, 
Grosuplje. 

• Računalniška delavnica »SODOBNA 
DIGITALNA TEHNOLOGIJA«,  12.–16. 
10. 2020, ob 16.00, v Domu obrtni-
kov v Grosupljem. 5-dnevna delavni-
ca po 4 šolske ure, skupaj 20 šolskih 
ur. 

• Usposabljanje iz varstva pri delu,  
sreda, 14. 10. 2020, ob 15.00, v Domu 
obrtnikov v Grosupljem. 

• Računalniški delavnica "EXCEL ZA EK-
SPERTE",  19.–20. 10. 2020, ob 16.00, 
v Domu obrtnikov v Grosupljem. 
2-dnevna delavnica po 5 šolskih ur, 
skupaj 10 šolskih ur. 

ZA AVTOPREVOZNIKE: Od 23. 11. 
2019 velja nov Zakon o prevozih v ce-
stnem prometu za licenco Skupnosti. 
Prehodno obdobje za licence Skupnosti, 
ki so bile izdane pred 23. 11. 2019, po-
teče 23. 11. 2020. Do takrat morajo ime-
tniki licenc z novim zakonom uskladiti 
izpolnjevanje pogojev glede upravljav-
ca prevozov ter ustreznosti prostora  in 
obveznega števila zaposlenih v skladu s 
Pravilnikom o spremembah in dopolni-
tvah Pravilnika o licencah za opravljanje 
prevozov v cestnem prometu. Pravilnik 
podrobno opredeljuje pogoje za prido-
bitev licence Skupnosti, ki so določeni v 

Zakonu o prevozih v cestnem prometu 
glede minimalnega števila zaposlenih 
voznikov, minimalnega števila ostalih 
zaposlenih v podjetju, obvezne priso-
tnosti v času uradnih ur, zahteve glede 
sedeža podjetja in prostora ter zahteve 
glede komunikacijske in pisarniške opre-
me.

DELOVANJE OOZ GROSUPLJE: Vse 
naše člane in stranke obveščamo, da 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 pri-
hod pa obvezno predhodno najavite. Na 
voljo 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 posre-

dovana. Na OOZ Grosuplje, skupaj z OZS, 
ves čas spremljamo aktualne razmere v 
gospodarstvu. Vse pomembne informa-
cije ažurno objavljamo na spletni strani 
OZS, www.ozs.si/koronavirus-info. Tam 
najdete številne odgovore na najpo-
gostejša vprašanja podjetnikov in pod-
jetnic, objavljena so navodila za opra-
vljanje posameznih dejavnosti in sekcij, 
predstavljeni so aktualni 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

SREČANJE PODJETNIC/POSLOVNIH ŽENSK

KAKO BITI V REDU
IZOBRAŽEVALNO- DRUŽABNI DOGODEK

PREDAVATELJ: ALJOŠA BAGOLA
EDEN NAJVIDNEJŠIH PREDSTAVNIKOV SLOVENSKEGA OGLAŠEVANJA, RAZGLAŠEN ZA 

KREATIVNEGA DIREKTORJA DESETLETJA, AVTOR KNJIGE KAKO IZGORETI ...

DRUŽBENI DOM GROSUPLJE, 14. 10. 2020
V PRIJETNO DRUŽBO VABLJENE TUDI PODJETNICE IZVEN OBČINE GROSUPLJE!

INFORMACIJE IN PRIJAVE:
IZOBRAŽEVALNI ZAVOD ZNANJE - www.iz-znanje.si
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Pred kratkim smo v Grosupljem otvorili prenovljeno Mestno
tržnico Grosuplje, ki mestnemu jedru daje svež, moderen
pridih, prenova objektov na tržnici pa izboljšuje pogoje za
delovanje tržnice, tako za ponudnike kot tudi za
uporabnike. Turizem Grosuplje v projektu »Tržnica za
vse« sodeluje ko partner, v okviru katerega bomo izvedli
tri tematske delavnice na temo oblikovanja in izdelave
turističnih spominkov na osnovi lokalnih znamenitosti.
Dve izmed treh delavnic sta že bili izvedeni v začetku
septembra. Na prvi delavnici, ki je bila teoretične narave, je
vse o rokodelstvu nekoč in danes spregovorila dr. Tadeja
Primožič in s tem naredila uvod v drugo delavnico, tokrat
praktično, kjer so udeleženci pod njenim mentorstvom
izoblikovali predloge izdelave konkretnih turističnih
spominkov.

In kaj sploh je turistični spominek?
Turistični spominek je vsak predmet, ki ga prinesemo v
svoje domače okolje in nas spominja na določeno drugo
okolje, ga hkrati promovira ter predstavlja identiteto kraja,
ljudi, pomembnih značilnosti. Delimo jih glede na lokacijo
(lokalni/krajevni, regionalni, nacionalni), čas (dediščina,
sodobnost) in kakovost (izvirniki, ponaredki, kopije). 
Navdušeni smo nad dejstvom, da je v naši občini toliko
ustvarjalcev in rokodelcev. Zahvaljujemo se vsem, ki ste že
prinesli svoje rokodelske turistične spominke, hkrati pa
pozivamo ostale, da se nam predstavite. Svoje izdelke
prinesite v TIC vsak dan med 8. in 15. uro. 

#V
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G
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JE

Tematske

delavnice o

rokodelstvu

"Turizem Grosuplje".

Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje VISIT GROSUPLJE@VISITGROSUPLJE

INFO@VISITGROSUPLJE.SI

VISIT GROSUPLJE
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Sesalci so med bolj priljubljenimi 
živalskimi vrstami. Po navadi nas pre-
priča kosmat dlakav kožuh, ki je zna-
čilen za večino sesalcev. Materinska 
skrb, ki se odraža pri sesalcih tako, da 
samice poskrbijo za mladiče z lastnim 
mlekom, nas spomni na to, da smo si v 
osnovi zelo podobni. Ob rojstvu nebo-
gljeni in popolnoma odvisni od pomoči 
staršev. V nas zaradi tega vzpodbudijo 
naklonjenost in sočutje.  

Tudi netopirji so sesalci. Pa vendar, 
zakaj povzročijo netopirji pri toliko lju-
deh odklonilen odnos? Ali so morda 
krive zgodbe o netopirjih, ki govorijo, 
kako se zaganjajo ljudem v lase in spre-
mljajo vampirje na nočnih pohodih?

Kar koli že je krivo, tej vrsti dela ve-
liko krivico. Netopirji so namreč po-
memben člen zdravih ekosistemov in 
posledično smo tudi ljudje deležni bla-
godejnih učinkov njihovega obstoja. V 
Sloveniji se na primer netopirji prehra-
njujejo z žuželkami (komarji, muhami 
itd.) in drugimi členonožci in so zato 
lahko učinkovita pomoč pri zatiranju 
škodljivcev. Zelo pomembni so tudi, 
ker nam kažejo, v kakšnem stanju je 
naše okolje. Prisotnost pestre združbe 
različnih vrst pomeni dobro stanje ži-
vljenjskih okolij, tudi za človeka. 

V Evropi živi več kot 40 vrst, v Sloveniji 
30 vrst netopirjev. Vse vrste v Sloveniji 
so zavarovane, med njimi je kar 10 takih, 
ki so del evropskega omrežja območij 
Natura 2000, kjer se posebna pozornost 
namenja ohranjanju njihovih življenjskih 
prostorov. 

Netopirji na območju Krajinskega 
parka Radensko polje
Za boljše poznavanje stanja biotske pe-
strosti netopirjev smo v letu 2020 izvedli 
osnovni popis netopirjev s poudarkom 
na njegovih ključnih zatočiščih. 

V preteklosti na območju Krajinske-
ga parka Radensko polje ni bilo večjih 
raziskav ali načrtnih popisov netopirjev. 
Od možnih stavbnih zatočišč sta bili 
leta 2007 pregledani cerkev Marijinega 
vnebovzetja na Kopanju v Veliki Račni 
in cerkev sv. Martina na Velikem Mlače-

vem. Od 16 jam, ki ležijo na območju kra-
jinskega parka, so do letošnjega popisa 
obstajali objavljeni podatki le za jami Vir-
šnica in Ponor v Ključu (ponor Beznica). 
V različnih virih je bilo tako skupaj, pred 
izvedeno raziskavo 2020, na območju 
krajinskega parka zabeležena prisotnost 
le 4 vrst netopirjev.

V letošnjem letu sta Primož Presetnik 
in Aja Zamolo iz Centra za kartografi-
jo flore in favne izvedla zimski pregled 
jam in poletni pregled možnih stavbnih 
kotišč ter eno jesensko mreženje. Zabe-
ležila sta 7 vrst netopirjev. Pri tem sta po-
trdila prisotnost 3 že znanih vrst (mali in 
veliki podkovnjak ter navadni netopir). 
Najdene so bile še 4 druge vrste (ostro-
uhi, vejicati, drobni in sivi uhati netopir). 
Skupno je tako na Radenskem polju po 
vseh raziskavah znanih 8 vrst teh edinih 
letečih sesalcev. 

Možna prezimovališča netopirjev
Netopirje oziroma sledi njihove priso-
tnosti so bile najdene v 4 od 14 pregle-
danih jam. V jamah Viršnica, Jama treh 
kosti, v Peterletovem breznu in Jančni 
jami sta bili videni vrsti mali in veliki pod-
kovnjak. Le v Viršnici je bilo prisotnih več 
malih podkovnjakov, zato je ta jama bi-
stveno prezimovališče te vrste znotraj 
meja Krajinskega parka Radensko po-
lje. Od 14 jam sta bili dve, Jančna in Med-
vedja jama, onesnaženi z večjo količino 
odpadkov. V Breznu nad Čušperkom pa 
je nekaj posamičnih kosov lažje odstran-
ljivih odpadkov. V Medvedji jami so bili 

mnogi odpadki (tudi klavniški) sveži, kar 
gre pripisati neposredni bližini ceste.

Kotišča netopirjev
Netopirji so bili najdeni v vseh 3 pregle-
danih možnih stavbnih kotiščih. V cerkvi 
sv. Martina na Velikem Mlačevem je bilo 
zabeleženih na podstrehi ladje 222 od-
raslih živali in najmanj 110 mladičev. Za 
primerjavo leta 2007 je bilo na podstrehi 
opaženih manj kot 15 živali (odraslih in 
mladičev). Cerkev Marijinega vnebov-
zetja na Kopanju je presenetila s kar 4 
različnimi vrstami netopirjev, od katerih 
dve kotita na podstrešju cerkvene ladje. 
Našteto je bilo 50 odraslih malih pod-
kovnjakov in 64 odraslih vejicatih neto-
pirjev. V kapeli Matere Božje v Čušperku 
je visel le 1 mali podkovnjak.

V sklopu popisov, ki jih je izvedel Cen-
ter za kartografijo flore in favne, so bili 
predlagani številni ukrepi za ohranjanje 
in izboljšanje stanja življenjskega okolja 
te vrste. V prihodnih letih bomo zato k 
sodelovanju povabili tudi lokalno prebi-
valstvo in k izobraževanju vključili lokal-
ne šole. 

POMEMBNO! 
V času pandemije virusa SARS-CoV-2 
je v javnosti krožilo veliko napačnih 
informacij. Med drugim tudi ta, da ta 
virus lahko prenašajo na ljudi netopirji. 
Zato je zelo pomembno, da se zaveda-
mo naslednjih dejstev:

1. Netopirji niso gostitelji virusa SARS-
-CoV-2, to smo ljudje.

2. V Sloveniji ne živijo južnoazijski ne-
topirji, pri katerih so zabeležili sorodnike 
virusa SARS-CoV-2, ki je povzročitelj tre-
nutne pandemije. 

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

 radenskopolje

NE T'Č NE M'Š – netopirji v Krajinskem parku Radensko polje

Ostrouhi netopir (Myotis oxygnathus) Virsnica, 
foto: Primoz Presetnik

Vejicati netopir (Myotis emarginatus),  
cerkev Kopanj, foto: Aja Zamolo



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  September 2020 33Turizem

Gnezdenje in monitoring ptic v Vodomčevem gaju

V Logu pod vasjo Cerovo lahko obi-
ščete Vodomčev gaj, ki s predstavitvijo 
bogate flore in favne ter različnih ži-
vljenjskih okolij nudi obiskovalcem pro-
stor za oddih in srečanja z zanimivimi iz-
obraževalnimi vsebinami. To območje je 
zaradi velike biotske pestrosti na razme-
roma majhnem prostoru v lanskem letu 
postalo tudi dejavno ornitološko lovišče.

Spomladi v Vodomčevem gaju gnez-
di veliko ogroženih in zanimivih vrst ptic, 
zato takrat lahko vidimo vodomca, malo 
bobnarico, zelenonogo tukalico, malega 

ponirka, rakarja, rjavega srakoperja, pro-
snika, jerebice, fazane, race mlakarice in 
veliko ptic iz družine trstnic.

Za vodomca, ki je ob ribnikih stalni 
gost, smo na otoku zgradili vodomčevo 
gnezdišče. V letošnjem letu so z obročki 
označili devet mladičev te vrste.

Obročkanje ptic je najstarejša znan-
stvena metoda označevanja, ki zago-
tavlja zanesljivo in neškodljivo prepo-
znavanje ptic. Na ta način je mogoče 
pridobiti informacije o gibanju, selitvi, 
dolgoživosti, vedenju, stopnji prežive-
tja, populacijskem stanju ptic ter repro-

duktivni uspešnosti. Vse pridobljene in-
formacije zagotavljajo boljši vpogled v 
biologijo in ekologijo ptic ter ohranjanje 
vrst.

V letošnjem letu smo postavili razi-
skovalno ornitološko postajo in moni-
toring ptic je že pokazal prve rezultate 
načrtnega dela na različnih habitatnih 
tipih. Ekipa članov društva Cer pod vod-
stvom obročkovalca Jožeta Briclja spre-
mlja obročkanje ptic in njihovo selitev 
po mednarodnih standardih. Prvi teden 
v septembru je za potrebe proučevanja 
ptic Prirodoslovnega muzeja Slovenije 

3. Neposreden prenos netopir-
skih koronavirusov na ljudi kljub 
obsežnim raziskavam ni bil zaznan. 

4. Do prenosa teh virusov je po 
domnevah raziskovalcev vedno 
prišlo z vmesnim gostiteljem (npr. 
preko cibetovk in kamel).

5. Netopirji se stiku z ljudmi v 
največji meri izogibajo, zato je zelo 
malo možnosti neposrednega sti-
ka, če netopirjev namerno ne lovi-
mo.

Viri:
Presetnik, P. & A. Zamolo, 2020. Poročilo o 
pregledu možnih kotišč in prezimovališč ne-
topirjev ter izvedbi mreženja za ugotavljanje 
pestrosti na možnih pariščih in obvodnih ha-

bitatih na Radenskem polju. Center za karto-
grafijo favne in flore, Miklavž na Dravskem po-
lju. 28 str., digitalne priloge. [Naročnik: Zavod 
za turizem in promocijo Turizem Grosuplje, OE 
Krajinski park Radensko polje, Grosuplje].

Spletni vir: 
Virus SARS-CoV-2 je virus, ki ga prenašajo 
ljudje. Neposredni prenos netopirskih ko-
ronavirusov na ljudi ni bil zaznan nikjer na 
svetu: http://www.natura2000.si/fileadmin/
user_upload/Novice/Life_IP_Natura_SI/
informacije_o_netopirjih_in_koronavirusih.
pdf (14.9.2020)

Viri fotografij:
Aja Zamolo – Vejicati netopir, cerkev Marijine-
ga vnebovzetja, Kopanj
Primož Presetnik – Ostrouhi netopir, Viršnica 

Tina Mikuš,  
vodja Krajinskega parka  

Radensko polje

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

JESENSKI POHOD PO RADENSKEM POLJU
sobota, 3. 10. 2020, ob 10 uri. 

Vabimo vse zainteresirane ljubitelje narave, da 
se nam v soboto, 3. 10. 2020, pridružite na je-
senskem pohodu po Radenskem polju. 

Zaradi ukrepov za preprečevanje epidemije 
bodo upoštevani vsi predpisani ukrepi. Zato 
je nujna predprijava udeležencev. Pohod bo 
potekal v obliki manjših ločenih skupin, ki jih 
bodo po Radenskem polju popeljali naši izku-
šeni vodniki. 

Zbirno mesto: Parkirišče pred cerkvijo sv. 
Martina, Veliko Mlačevo (pod Boštanjem). 

Aktivnost financira projekt INTERREG Slo–
Hr, Vezi narave. 

Mala bobnarica
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O netopirjih še ne vemo dovolj

Noč netopirjev pri Županovi jami, 
sobota, 12. 9. 2020

Netopirji, skrivnostni prebivalci goz-
dov, travnikov in parkov, se radi zatekajo 
tudi v podzemne jame. Pravijo, da ima 
noč svojo moč, in nočna bitja v ljudeh 
pogosto vzbujajo nelagodne občutke. 
V preteklosti se je netopirjev prijelo kar 
nekaj mitov, ki pa večinoma ne držijo. 
Tako boste denimo zaman ugotavljali, 
ali se vam bodo zapletli v lase, saj njiho-
va izjemno natančna navigacija zazna že 
en sam las. 

Netopirji so del naravnih ekosistemov 
in njihov pomemben člen. Svoj prostor 
pod soncem so našli v temnejšem delu 
dneva, saj jim takrat preti manj naravnih 
sovražnikov. Mednje sodijo sove, sokoli, 
rakuni in podlasice, v urbanem okolju 
tudi mačka. V zadnjem času netopirjem 
največjo nevarnost predstavlja človek. 
S preprečevanjem dostopa do njihovih 
prebivališč z nameščanjem zaščitnih 
mrež na hlevih, cerkvah in kaščah, od-
stranjevanjem starih dreves z dupli, iz-
sekovanjem gozdnih pasov oz. mejic, 
zapiranjem podzemnih jam in podobno 
jim onemogočamo dostop do kotišč, 
prezimovališč in presekamo njihove le-
talne poti. 

Zakaj bi to lahko bilo pomembno? 
Netopirji poskrbijo za naraven odlov 
letečih žuželk in prav komarji so poleg 
nočnih metuljev njihov najboljši večerni 
priboljšek. 

Noč netopirjev je mednarodni do-
godek, s katerim organizacije po Evro-

pi v več kot 30 državah že od leta 1997 
prispevamo k poznavanju netopirjev in 
zaščiti populacij. Pri Županovi jami ga 
pripravljamo skupaj s Slovenskim dru-
štvom za proučevanje in varstvo neto-
pirjev. 

Letošnji dogodek je pritegnil še po-
sebno družine z otroki – pravljični ogled 
jame, ustvarjalne netopirske delavnice, 
izdelovanje netopirnic in gozdna igra 
Lov na netopirjevo uho z netopirčkom 
Brankom so otroke tako pritegnile, da 
med večernim poslušanjem pravljice 
'Dogodivščina netopirčka Branka' niso 
izpustili niti piska in so radovedno pri-
sluhnili netopirčkovim vragolijam. 

Starejši so Županovo jamo spoznavali 

na tematskem vodenju o netopirjih in v 
jami našteli 17 malih in 4 velike podkov-
njake, kar je za ta letni čas že veliko. Ti 
dve vrsti sta tudi sicer tisti dve, ki jih v 
jami opazimo največkrat. Ob koncu smo 
vsi skupaj prisluhnili še izjemno zanimi-
vemu predavanju dr. Maje Zagmajster, 
ko pa je padla noč, smo se, opremljeni z 
detektorji zvoka, odpravili tudi na zvočni 
lov za netopirji. Vse te dejavnosti so nam 
dokazale, da je netopirska družba lahko 
prav prijetna. 

Lučka Jere
Županova jama, turistično in okoljsko 

društvo Grosuplje

izvajal obročkanje dr. Tomi Trilar s so-
delavci in strokovnjaki iz Veterinarske 
fakultete.

Ob selitvi v južne kraje so obroček 
iz naše ornitološke postaje odnesle za-
nimive vrste ptic: modra taščica, rjavi 
srakoper, veliki skovik, mala bobnarica, 
rakar in veliko drugih vrst ptic iz družine 
trstnic.

Sezona selitve ptic še ni končana, zato 
TD Cer organizira prikaz obročkanja ptic 
na ornitološki postaji v Vodomčevem 
gaju kot del turistične ponudbe. Dostop 
in prikaz sta omogočena tudi ljudem s 
posebnimi potrebami.

Marjan Koščak, predsednik Društva Cer

Gozdna igra 'Lov na netopirjevo uho' z netopirčkom Brankom. Foto: Jožica Rus

Vodomčevo gnezdišče
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Odvoz nevarnih odpadkov iz gospodinjstev - jesen 2020

DATUM NASELJE ZBIRNO MESTO ČAS ZBIRANJA

torek 6.10.2020

Mala Ilova Gora Pri igrišču pred vasjo 14.30 – 15.00 
Račna Parkirišče za kulturnim domom 15.30 – 16.00
Veliko Mlačevo Parkirišče pred gasilskim domom 16.30 – 17.00 
Polica Parkirišče pred družbenim domom 17.30 – 18.30

sreda 7.10.2020

Škocjan Parkirišče pri družbenem domu 14.30 – 15.00 
Mala vas pri Gr. Parkirišče za družbenim domom 15.30 – 16.30
Spodnja Slivnica Parkirišče pred kulturnim domom 17.00 – 17.30 
Žalna Parkirišče pred trgovino 18.00 – 18.30 

četrtek 8.10.2020 
Šmarje-Sap Parkirišče pri gasilskem domu 15.00 –  16.00 
Sončni dvori Pred kotlovnico 16.30 – 17.00 
Grosuplje Parkirišče pri sodišču 17.30 – 18.30 

Letos bosta tradicionalna občinska testa hoje izvedena v 
jesenskem času

Javno komunalno podjetje Grosuplje obvešča občane občine Grosuplje, da bo v jesenskem času odvažalo nevarne odpadke iz 
gospodinjstev po naslednjem vrstnem redu: 

Med nevarne odpadke spadajo topila, kisline, barve, laki, olje in maščobe, deter-
genti, zdravila, baterije, akumulatorji, fluorescentne cevi in drugi živosrebrni odpadki, 
prazne tlačne posode, fotokemikalije, pesticidi in tudi majhna odpadna električna in 
elektronska oprema zunanje dimenzije do 25 cm.

Zdravstveno vzgojni center Grosuplje 
v sodelovanju z Zdravstvenim domom 
Grosuplje vabi vse občane in občanke, 
da se udeležijo tradicionalnega občin-
skega testa hoje na 2 km. Letos nam je 
epidemija prekrižala načrte in spomla-
danskega testa nismo mogli izvesti, zato 
nas v jeseni čakata kar 2 testa hoje. 

Preizkus hoje na 2 km je enostaven, 
natančen, varen in ponovljiv test, pri ka-
terem s pomočjo vaših podatkov, časa 
hoje in srčnega utripa izmerimo vašo 
telesno zmogljivost in vam na podlagi 
vaših rezultatov svetujemo ustrezno te-
lesno dejavnost in vrsto vadbe, s katero 
boste izboljšali vaše počutje in zdravje.

Test hoje je primeren za vse odrasle, 

stare med 20 in 65 let, ki bi radi preverili 
svojo telesno zmogljivost, še posebej za 
tiste, ki ste telesno nedejavni ali zmer-
no telesno dejavni. Test lahko opravite 
večkrat (priporočljivo vsakih 6 mesecev) 
in tako sledite izboljšanju svoje telesne 
zmogljivosti. Udeležba je brezplačna.

Pridružite se nam v soboto, 3. okto-
bra 2020, med 8.30 in 12.00 uro, ali v 
soboto, 17. oktobra, med 8.30 in 12.00! 
Občinski test hoje bo potekal po »Poti 
zdravja« od pokopališča Resje v Grosu-
pljem proti Spodnji Slivnici in nazaj.

COVID OPOZORILO: Prosimo, da se 
testa hoje udeležite vsi, ki ste zdravi, 
brez znakov respiratornih okužb. S se-

boj imejte masko, ki pa je med samo 
izvedbo hoje ne boste potrebovali. Za 
varnostno razdaljo in razkuževanje bo 
poskrbljeno.

Udeležite se preizkusa hoje na 2 kilo-
metra in preverite svojo telesno pripra-
vljenost.

V primeru dežja dogodek odpade. 
Za več informacij spremljajte facebook 
stran ZVC Grosuplje in poslušajte radio 
Zeleni val.

Vljudno vabljeni!

Manca Grum, dipl. fizioterapevtka,  
ZVC Grosuplje
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PROSIMO, DARUJTE KRI!

 
V PONEDELJEK, 19. 10. 2020,  OD 7. DO 13. URE V DRUŽBENEM DOMU GROSUPLJE

V TOREK, 20. 10. 2020, OD 7. DO 12. URE V JAKLIČEVEM DOMU NA VIDMU - DOBREPOLJE  

V SREDO, 21. 10. 2020,  OD 7. DO 12. URE V DVORANI ŽUPNIŠČA V ŠENTVIDU PRI STIČNI

V ČETRTEK, 22. 10. 2020,  OD 7. DO 13. URE V SREDNJI ŠOLI JOSIPA JURČIČA V IVANČNI GORICI 

Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih ter preprečevanja možnih prenosov bolezni izvajamo prilagojene krvodajalske 
akcije. Krvodajalce prosimo za predhoden telefonski dogovor o uri prihoda in preverjanju pogojev za darovanje krvi. 

PROSIMO, POKLIČITE NEKAJ DNI PRED AKCIJO IN SE NAROČITE NA DAROVANJE KRVI 
vsak delovni dan od 7. do 15. ure na tel.: 051/ 389 270, 051/ 671 147, 030/ 716 796

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

Popolni odklop na Debelem Rtiču

Na običajno poletno soboto, 11. ju-
lija 2020, smo se vzgojitelji in 127 otrok 
odpravili na osemdnevno letovanje na 
Debeli Rtič, ki ga je, že 24. leto zapored, 
organiziralo območno združenje Rde-
čega križa Grosuplje. Letovali so otroci 
treh občin: Grosuplje, Ivančna Gorica in 

Dobrepolje.  
Na Debelem Rtiču nas je pričakalo po-

letno vreme. Pretovorili smo vse poto-
valke do paviljona Rakovica, se razdelili 
v skupine, naredili prvi krog po Debelem 
Rtiču, se spoznali med seboj in že prvič 
zaplavali v bazenu ter morju. Zvečer 

nam je vreme prekrižalo prvo zabavo v 
amfiteatru in v zavetju paviljona smo si 
ogledali risanko, se družili po skupinah, 
se igrali socialne igre in utrujeni potonili 
v spanec.

Naslednji dan pa se je nadaljevalo 
veselo čofotanje, raziskovanje obale, 
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kopanje v morju in v bazenu, tudi nekaj 
neplavalcev se je že opogumilo in zapla-
valo brez rokavčkov.

Popoldneve po kosilu smo si krajšali 
z različnimi delavnicami. Naučili smo se, 
kaj pomeni položaj za nezavestnega in 
kako nekomu nuditi osnovno prvo po-
moč, če pride do poškodbe, rane. Sple-
tali smo zapestnice prijateljstva in nizali 
perlice, narisali smo razglednice za svoje 
domače, ki smo jih tudi odposlali. Nare-
dili smo si prave rtiške frizure in poiska-
li zaklad, za kar smo morali rešiti nekaj 
nalog ter na cilj prinesti pravilne rešitve. 
Vsak dan je nekaj otrok, ki so si to želeli, 
obiskovalo trening nogometa, v petek 
pa so odigrali pravi nogometni turnir. 

V četrtek in petek smo odpluli na sla-

doled v Koper. Vožnja in izlet nam bosta 
ostala v odličnem spominu, sladoled pa 
še toliko bolj, saj je bil zares slasten.

Čez dan so bile temperature prijetno 
poletne, uživali smo v morskih radostih, 
zvečer pa so se ravno toliko spustile, da 
smo dobro spali in nam ni bilo prevroče.

Za veliko otrok so bile to edine poči-
tnice na morju to poletje, verjamemo, 
da bodo o njih sanjali še nekaj časa. Po 
letošnjem pestrem šolskem letu so bile 
zagotovo pravi popolni odklop za mar-
sikaterega otroka, ravno tako pa tudi za 
vzgojitelje, ki so otrokom pričarali nepo-
zaben teden druženja z vrstniki in od-
klop od pestrega, včasih tudi napornega 
vsakdanjika. 

Nina in Tina, pedagoški vodji letovanja

Dobrodelni člani Klepeta Grosuplje

Morda ste med tistimi, ki še ne veste 
ali pa ne uporabljate socialnih omrežij, 
vendar je v našem kraju več kot uspe-
šno zaživela klepetalnica na facebooku 
Klepet Grosuplje. Ureja jo Miha Legin, 
mladi podjetnik, ki je s spletno klepetal-
nico sprva želel uporabnikom zagotoviti 
enotno mesto za zbiranje in posredova-
nje osnovnih informacij v domači lokalni 
skupnosti, na primer, kje najti dobrega 
mesarja, kleparja, vrhunskega zoboz-
dravnika, sčasoma pa je ideja prerasla 
prvotni okvir. Zaznal je vse večjo moč 
skupine, ki šteje že 3000 članov, in se 
odločil, kot sam pravi, združiti prijetno s 
koristnim. Ljudi pa vzpodbuditi k dobro-
delnosti. Najprej je spontano zagnal ak-
cijo zbiranja strešnikov za Domžalčane, 
ki so utrpeli gmotno škodo v silovitem 

neurju. V zgolj nekaj dneh je material 
za obnovo streh že romal iz Grosuplje-
ga. »Ker je bil odziv na akcijo s strešniki 
tako velik, sem rekel, pa dajmo izkoristiti 
potencial velike skupine, saj 'probati' ni 
greh. Akcija se je izkazala za super uspe-
šno,« vzneseno pripoveduje Miha, ki se 
je pred začetkom šolskega leta odzval 
tudi na klice po pomoči staršem šolar-
jev in učiteljev OŠ Brinje, ki so ga zasuli z 
dolgim seznamom nujno potrebnih šol-
skih pripomočkov. Tudi pri tej akciji je bil 
odziv članov skupine odličen. V slabem 
tednu je Miha prejel najmanj za avtomo-
bilski prtljažnik robe, ki jo je že predal 
šoli Brinje. »Vesel sem, da je pomoči toli-
ko. Me pa ne preseneča ravno, saj vemo, 
da znamo kot narod stopiti skupaj pred-
vsem, kadar gre za otroke. Vse pohvale 

članom,« ne skriva zadovoljstva, čeprav 
svoje početje nerad obeša na veliki zvon. 
»Dobrodelnost šteje tistim, katerim se 
pomaga, in ne osebni publiciteti. Dokler 
lahko, bom pomagal. Raje nekomu 10 
evrov, kot meni pet kavic na sončku,« 
skromno doda in obenem apelira tudi 
na občino in lokalne medije, da se v pri-
hodnje pridružijo tovrstnim lokalnim 
vzpodbudam. »Tako bi bila zadeva še 
bolj odmevna. Nenazadnje gre za kraja-
ne, za otroke in za dobro ljudi. Več nas 
bo, boljši bomo. Ker smo kot skupina, 
kot skupnost res močni, dobri«, še sklene 
Miha in za prihajajoče hladnejše mesece 
že razkrije, da so že stekle priprave za 
nov dobrodelni projekt – grosupeljske 
Božičke. 

Barbara Pance

Miha Legin je ob podpori članov skupine Klepet Grosuplje v nekaj 
dneh nabral za poln avto šolskih pripomočkov. 

Miha je šolske potrebščine za več kot 30 kompletov predal 
Nataliji Kotar (levo), ravnateljici OŠ Brinje, in Urški Šteh.
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Praznovanje dneva državnosti na Osnovni šoli Šmarje - Sap

Po zasluženih šolskih počitnicah se 
danes oziramo nazaj na 25. junij oziro-
ma na praznovanje dneva državnosti, 
ki smo ga na Osnovni šoli Šmarje - Sap 
obeležili v sredo, 24. junija. Letos je bilo 
to praznovanje in šolsko leto nasploh 
zaznamovano z izkušnjo, ki je še nobena 
generacija učencev in učiteljev ni izku-
sila, torej s covidom-19. Šola na daljavo 
je bila nova okoliščina, ki je vnesla kar 
precej sprememb v ustaljeno šolsko ži-
vljenje – od hitrega uvajanja v uporabo 
računalniškega znanja, ki je tako učite-
ljem in učencem bilo potrebno za uspe-
šno poučevanje in učenje na daljavo, do 
bolj zavestnega umivanja in razkuževa-
nja rok.

To zadnje smo izkusili še zlasti po vr-
nitvi v šolske prostore v drugi polovici 
maja oz. na začetku junija. Razkuževa-
nje in socialno distanciranje sta postala 
naša vsakdanja rutina, ki jo je bilo seveda 
potrebno osvojiti kot vse veščine. Poleg 
tega so morale vse javne prireditve, ki so 
običajno potekale v juniju, tudi v šoli biti 
prilagojene. Tako se je zgodilo z valeto in 
s praznovanjem dneva državnosti. 

V sredo, 24. junija, smo se tako zbrali 
na šolskem igrišču, razporejeni po razre-
dih, saj smo imeli posebno nalogo. Pri-
reditev smo odprli s slovensko himno, ki 
jo je zapel učitelj glasbe Matjaž Samo-
torčan, nato so učenci, ki so za to prilo-
žnost oblikovali inštrumentalni orkester, 
zaigrali evropsko himno. Učenka Manca 
Batič je s kratkim uvodom predstavila 
pot samostojnosti Slovenije. Ravnate-
ljica Pavlina Antolič nas je nagovorila 

in zaželela lepe počitnice in vsi skupaj 
smo zaželeli VSE NAJBOLJŠE, SLOVENI-
JA! z ogromnim napisom, ki so ga za to 
priložnost sestavili vsi učenci, tako da so 
na razigran umetniški način izdelali črke 
napisa.  Vsi skupaj smo ob spremljavi or-
kestra zapeli Mi se imamo radi, prazno-
vanje zaključili z okusnim piknikom in si 
zaželeli lepe počitnice.   

Marjeta Bobnar

Vse najboljše Slovenija

Učenci z napisom Šolski orkester

Učenka Manca Batič

Ena od črk 
napisa
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Nacionalni mesec skupnega branja

Ob mednarodnem dnevu pismenosti 8. septembra se je začel 
3. Nacionalni mesec skupnega branja. Namenjen je spodbuja-
nju branja pri vseh generacijah bralcev prek skupnega branja, z 
branjem povezanimi dogodki ter izposojo gradiva. V ta namen 
v Mestni knjižnici Grosuplje organiziramo več bralnih klubov 
za različne interese bralcev, kjer širimo in spodbujamo bralno 
kulturo, priporočamo zanimive knjige in se pogovarjamo o raz-
ličnih tematikah. 

FIT ZA KNJIGO – knjige o športu in herojih športa
Grosuplje, vsak drugi četrtek v mesecu v Mestni knjižnici Gro-
suplje

Je bralni študijski krožek, kjer se bomo bralci že tretjo sezono 
zapored v sproščenem vzdušju pogovarjali o knjigi, ki smo jo 
prebrali o izbrani športni disciplini (tek, pohodništvo, plavanje, 
jadranje, smučanje ipd.) ter o svojih lastnih izkušnjah s špor-
tom, ob tem pa razmišljamo o uvidu lastnega notranjega doži-
vetja ob branju. Vzpodbujamo se tudi k aktivnemu preizkuša-
nju posamezne športne discipline in se udeležujemo športnih 
prireditev v lokalnem okolju. 
Na našem prvem srečanju v oktobru bomo govorili o prebranih 
knjigah na temo gorništva. Za točen datum in lokacijo spre-
mljajte objave Mestne knjižnice Grosuplje. Bralni krožek vodi 
mentorica Petra Ljubič. 

KRESNIK PO KRESNIKU – knjige nominirancev/nagrajencev 
nagrade kresnik za najboljši slovenski roman
Grosuplje, vsak zadnji četrtek v mesecu v Mestni knjižnici Gro-
suplje

Je bralni študijski krožek, kjer se bomo bral-
ci že drugo sezono zapored posvetili slo-
venski postmoderni literaturi z namenom 
promovirati slovensko pisano besedo in slovenske postmoder-
ne avtorje. Ob branju vsak raziskuje svoj notranji svet, ki ga po 
želji osvetli tudi pred ostalimi člani krožka, s tem pa razvijamo 
zaupanje in empatijo ter boljši uvid v lastno življenjsko situaci-
jo. Predstavimo avtorje in iščemo zanimive besede, odlomke. 
Na našem prvem srečanju v oktobru bomo govorili o prebrani 
knjigi Janija Virka Brez imena. Za točen datum in lokacijo spre-
mljajte objave Mestne knjižnice Grosuplje. Bralni krožek vodi 
mentorica Petra Ljubič. 

BRALNA ČAJANKA
Vsako tretjo sredo v mesecu v Mestni knjižnici Grosuplje

Bralna čajanka je mesečno srečanje, na katerem potekajo po-
govori o knjigah na določeno temo (npr. glasbeniki, novinar-
stvo, prijateljstvo, celjski grofje, avtizem …) in je namenjena 
bralcem različnih starosti in interesov. Udeleženci predstavijo 
prebrano knjigo, izmenjajo mnenja in drug drugemu priporo-
čijo svoj izbor.

Na prvem srečanju v oktobru bomo govorili o prebranih knji-
gah na temo alpinizma. Srečamo se 14. oktobra 2020, ob 18. 
uri, v Mestni knjižnici Grosuplje. 

BERIMO SKUPAJ
Petra Kremžar

Bralni študijski krožki – za znanje in zabavo

Od leta 1966 je po predlogu Unesca, 
Organizacije Združenih narodov za iz-
obraževanje, znanost in kulturo, 8. sep-
tember proglašen za mednarodni dan 
pismenosti. Pismenost je sposobnost 
branja in pisanja ter zmožnost razume-
vanja vsakdanjih sporočil. Pomemben 
del pismenosti se izraža tudi z bralno pi-
smenostjo. Na dan 8. septembra se je le-
tos že tretje leto zapored v Sloveniji (tako 
kot drugod po Evropi) začel Nacionalni 
mesec skupnega branja (NMSB2020), 
katerega namen je ozaveščati o pome-
nu bralne pismenosti in bralne kulture. 
Letošnji bo v Sloveniji cel mesec pote-
kal pod naslovom Beremo skupaj – za 
znanje in zabavo. Z njim se organizatorji 
pridružujejo evropski bralni kampanji 
EURead (Evropa bere), ki povezuje bral-
ne dejavnosti po vsej Evropi zato, da bi 
dvignili zavest o pomembnosti izobraže-
vanja in pismenosti že v zgodnjem otro-

štvu in nato tudi v odrasli dobi. 
Občini Grosuplje je bil 3.12.2018 na 

slovesnosti v Levstikovi dvorani v Veli-
kih Laščah podeljen naziv Branju prija-
zna občina, ki ga dobi občina, ki branje 
in knjigo ter spodbujanje bralne kulture 
dojema in obravnava kot enega po-
membnih dejavnikov pri zagotavljanju 
kvalitetnih pogojev bivanja za svoje 
občane. Človek ni narejen tako, da bi 

živel sam. Vse, kar ga naredi človeka, je 
povezano z drugimi. Od drugih sta od-
visna njegovo delovanje pa tudi učenje. 
Učimo se lahko tudi tako, da se z drugi-
mi ljudmi srečujemo in družimo, skupaj 
z njimi živimo in delamo, pri čemer se 
znanje pretaka med njimi in nami. 

 Branje in knjigo tudi sama dojemam 
kot neizčrpen vir znanja, širjenja lastnih 
meja in veselja ob tem. Z namenom, da 
to prepričanje in navdušenje delim tudi 
z drugimi v lokalnem okolju, sem v ja-
nuarju 2019 v Mestni knjižnici Grosuplje 
začela z vodenjem bralnega študijskega 
krožka po metodi Beremo z Manco Ko-
šir, in sicer pod naslovom Fit za knjigo. 
V sklopu tega krožka prebiramo knjige o 
določeni, skupaj izbrani športni panogi, 
o športnikih, njihovih zmagah, porazih, 
smehu in solzah, prijateljstvu, solidarno-
sti, tekmovalnosti. O tem se pogovarja-
mo, delimo svoje izkušnje in se v kakšni 
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 Članici Fit za knjigo v cilju Grosupeljske petke 
z Marušo Mišmaš, vrhunsko atletinjo in državno 

rekorderko.

disciplini tudi preizkusimo. Septembra 
2019 smo denimo skupaj tekli na Grosu-
peljski petki. 

Darja Slapar ob obiskovanju Fit za 
knjigo pravi, da "je vsaka knjiga svoj svet 
in naši svetovi ... in naša ekipa. S črkami 
jadramo, planinarimo, kolesarimo in smo 
na svetovnih teniških turnirjih. Družimo 
se z glavnimi igralci. Mnogo nam povedo. 
Tek pa smo dali v prakso, na Grosupeljskih 
dnevih smo tekli. Lahko se nam pridružite 
enkrat iz radovednosti ali nobenkrat ali pa 
celo trenirate z nami. Izberite sami."

Vzporedno z omenjenim krožkom je 
jeseni 2019 začel teči tudi bralni krožek 
Moderno je brati slovensko postmoder-
no, katerega osnovni namen je posvetiti 
več pozornosti postmoderni, sodobni, 
če hočete, slovenski pisani besedi, kateri 
se, po raziskavah sodeč, posveča prema-
lo pozornosti in se po teh knjigah bolj 
slabo posega. Brali smo Jančarja, Mazzi-
nija, Simonitijevo, Lainščka, Vidmarjevo, 
Rožmana ... Potopili smo se v zanimive, 
pretresljive, komične zgodbe, svetove, 
sanje, solze in smeh knjižnih junakov in 
s tem brodili po svojih lastnih notranjih 
svetovih in se spoznavali, s tem rasli in 
postajali močnejši. Tudi vezi med nami 
so se krepile. Spoznavali smo avtorje, 
njihov slog pisanja, glavne junake in nji-
hove usode ter tudi lepoto slovenskega 
knjižnega jezika.  

Članica tega krožka Bojana Dragoš 
pravi: "Bralnemu krožku sem se pridruži-
la januarja 2020 v trenutku, ko so dekleta 
obravnavala dela Draga Jančarja. Razpra-
va je bila zanimiva, pritegnila me je debata 
in ideje udeleženk krožka. Do takrat nisem 
prebrala še niti enega Jančarjevega dela, 
kar seveda ni pohvalno, saj velja za naše-
ga najuspešnejšega sodobnika. Po koncu 
krožka sem v knjižnici stopila do polic, kjer 
se tare Jančarjevih del. Ena od udeleženk 
me je vprašala, kako to, da sem si izbrala 
ravno najdebelejšo knjigo z naslovom Ka-
tarina, pav in jezuit, in odgovorila sem, da 

me je poklicala, kot to v glavnem počnejo 
knjige. 472 strani dolgo knjigo sem pre-
brala v treh dneh. Od takrat do sedaj sem 
prebrala še štiri njegova dela: Zvenenje v 
glavi, To noč sem jo videl, Galjot in Pogled 
angela. Moj namen je prebrati vsa Jančar-
jeva dela, saj lahko vedno občudujemo 
njegovo neverjetno zgodbo in harmonični 
slog, njegovo bogato besedišče, ko ima 
človek občutek, da si je nekatere besede 
enostavno sam izmislil, in njegovo pozna-
vanje evropske zgodovine, v čemer je sko-
rajda neprekosljiv. Priporočam!"

 Osnovna misel projekta Branju pri-
jazna občina, ki ga je pred tremi leti na 
pobudo Ministrstva za kulturo začelo 
izvajati Združenje splošnih knjižnic, je, 
da mora pri razvoju bralne pismenosti in 
bralne kulture sodelovati vsa skupnost. 
Pridružite se nam torej tudi v sezoni 
2020/2021 na že tretji izdaji Fit za knjigo 
ter na novem krožku Kresnik po kresni-
ku, kjer bomo brali nominirance vsako-
letnega natečaja za najboljši slovenski 
roman, izdan v preteklem letu. Dobivali 
se bomo vsak drugi in vsak zadnji četrtek 
v mesecu v Mestni knjižnici Grosuplje. Za 
natančnejše informacije spremljajte ob-
jave v medijih in na naši Facebook strani 
Zaknjigana generacija. 

Petra Ljubič, mentorica bralnih študijskih 
krožkov v Mestni knjižnici Grosuplje

Predstavitev nove pesniške zbirke Mirjane Šernek

Vsaka nova knjiga je kot rojstvo otro-
ka. Njenega izida se ne veseli samo av-
tor,  ampak tudi vsi ljubitelji lepe pisane 
besede.  Pred kratkim  je izšla nova pe-
sniška zbirka naše soobčanke Mirjane 
Šernek. 

Slepa pesnica je svoji drugi pesni-
ški zbirki dala pomenljiv naslov Dotik. 

Krstno predstavitev pa je pesniška zbir-
ka Dotik doživela v četrtek, 3. septem-
bra 2020.  

V atriju Mestne knjižnice Grosuplje 
smo v skladu z vsemi protikoronskimi 
ukrepi pripravili zanimivo predstavitev. 

Pogovor je s pesnico Mirjano Šernek 
vodila pisateljica, pesnica in umetniška 
oblikovalka keramike Ifigenija Simono-
vič, ki je pesniško zbirko uredila in tudi 
napisala nadvse zanimiv predgovor k 
njej. V razgovoru je povedala, da je s pre-
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Predstavitev KOPANJSKE KNJIGE

V nedeljo, 11. oktobra 2020, bo ob 15.00 uri na Kopanju (Velika Račna 44) 
predstavitev zgodovinske knjige Janeza Kebeta KOPANJSKA KNJIGA. 
Predstavitev bo pred župniščem. 

Lepo vabljeni!

KOPANJSKA KNJIGA

Janez Kebe

biranjem in urejanjem te pesniške zbirke 
prvič vstopila v povsem nov svet, svet 
slepih, kar jo je še dodatno obogatilo. 
Pohvalila je tudi grafično opremo knji-
ge. Ta obsega tako oblikovanje zunanje 
podobe kakor tudi ilustracije, ki jih je, kot 
se je sama izrazila, »mojstrsko opravil« 
Franci Zorko. 

Pogovor Ifigenije  Simonovič in Mirja-
ne Šernek se je prepletal s predstavitvi-
jo posameznih pesmi, ki so jih prebirali 

člani recitatorske skupine Univerze za 
tretje življenjsko obdobje in Mestne knji-
žnice Grosuplje: Marija Samec, Ivo Puhar, 
Franci Zorko  in njihova mentorica Katja 
Bricelj. Za poživitev dogajanja pa je po-
skrbela še mlada pevka Petra Ceglar, ki 
je ob spremljavi kitare zapela tudi nekaj 
svojih avtorskih pesmi.

Na koncu pa je nekaj pesmi zapela 
tudi avtorica pesniške zbirke Dotik Mirja-
na Šernek. Med njimi je posebno pozor-

nost pritegnila pesem Jutro upanja, za 
katero je besedilo napisala sama, uglas-
bil pa jo je njen soprog Milan Šernek.

Publika je z aplavzom nagradila na-
stopajoče  ter se jim tako zahvalila za še 
en s pozitivno energijo, ki nam jo v teh 
časih še kako primanjkuje, napolnjen 
umetniški večer.

Franci Zorko, foto: Brane Petrovič

Grošev vpis in klepet s predsednico ŠK GROŠ Anamarijo Ahlin

Letos je, kot povsod drugod, tudi v 
Študentskem klubu GROŠ situacija pov-
sem drugačna kot po navadi. Zaradi 
novonastalega virusa smo tudi mi mo-
rali svoje delovanje nekoliko spremeniti 
in preusmeriti v digitalno obliko, zaradi 
česar smo bili deležni tudi več vprašanj 
naših članov. Tako sva se z našo pred-
sednico, Anamarijo Ahlin, odločili, da 
vam predava vse potrebne informacije 
kar preko klepeta ob kavi, v katerem vas 
bova seznanili z vsemi trenutno aktual-
nimi informacijami.

1. Kdo smo, kaj delamo?
Študentski klub GROŠ je mladinska 

organizacija, ki študentom in dijakom 
iz upravne enote Grosuplje omogoča 
razne ugodnosti pri različnih lokalnih 
ponudnikih. Aktivisti organiziramo ve-
liko različnih projektov, s katerimi nu-
dimo številne obštudijske dejavnosti. 
Med glavne celoletne aktivnosti spada 
subvencionirana članarina v fitnesih ter 
knjižnici in brezplačen tisk študijske lite-
rature.

2. Kako ste svoje dejavnosti prila-
godili v času koronavirusa?

V začetku smo vse dogodke preusme-
rili na splet, pripravili smo izobraževalna 
in potopisna predavanja ter turnirje ra-
čunalniških igric. Poleg tega smo našim 

študentom in dijakom vedno na voljo 
preko elektronske pošte in telefona. 
Povezali smo se tudi s Civilno zaščito 
Grosuplje in Večgeneracijskim centrom 
Skupna točka ter tako pomagali pri za-
gotavljanju nujnih življenjskih sredstev 
ostarelim in ogroženim skupinam. Po-
leti pa smo se osredotočili predvsem na 
manjše dogodke na prostem, kot npr. 
Groševa osvežitev na Kolpi, joga v nara-
vi, karting in kolesarjenje na Iški vintgar. 

3. Se ob vstopu v novo šolsko leto 
pojavljajo kakšne skrbi? Kako študen-
tje gledate na celotno situacijo?

Tako kot vsi ostali se bomo tudi mi 
morali prilagoditi novonastali situaciji. 
Žal nam je, da bomo s tem, ko se bomo 
šolali kar od doma, izgubili stik s sovr-
stniki, hkrati pa je to prisilen, ampak do-

ber korak k temu, da se digitaliziramo 
na vseh področjih. Želimo pa si, da bi 
se situacija čim prej umirila in da bi spet 
obiskovali srednje šole in fakultete po 
ustaljenih tirih. 

4. Ko ravno govorimo o vpisih, 
kako je letos z vpisi v Grošu?

Z vpisi smo začeli 21. 9. Za razliko od 
preteklih let pa letos poteka na našem 
klubu in ne na e-Študentskem servisu 
kot po navadi, kar je posledica zaostre-
nih ukrepov. Naše članstvo je brezplač-
no, vse kar posameznik potrebuje, je 
potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto. 
Včlani se lahko vsak dijak ali študent, ki 
ima stalno bivališče v upravni enoti Gro-
suplje. Ob vpisu pa kot vsako leto naši 
člani prejmejo nekaj praktičnih darilc, 
in sicer pisalne bloke, kemična pisala, 
samolepilne listke, letošnja novost pa 
so tudi klubske majice z motivom naših 
maskot, slončka in muce. 

5. Kaj pa študentje iz Ivančne Gori-
ce in Dobrepolja? Kje se lahko vpišejo 
oni?

Z veseljem sporočam, da po nekaj le-
tih ponovno odpiramo Groševo pisarno 
v Ivančni Gorici, kjer bodo uradne ure 
ob torkih in četrtkih od 18.00 do 20.00, 
v prostorih za društva nad Mestno knji-
žnico Grosuplje, enota Ivančna Gorica 
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Jesenski zbor 

Grosupeljski taborniki delujemo od 
leta 1973 in se iz dneva v dan krepimo s 
taborniškim veščinami in znanjem. Naši 
člani se zavedajo možnosti spreminja-
nja sveta in k temu tudi stremijo. 

Vsako leto se nam pridruži veliko šte-
vilo novih članov, saj se skozi različne 
aktivnosti spoznavajo s prijatelji in se 
razvijajo v samostojne in odgovorne po-
sameznike. Taborniki spodbujamo mla-
de, da preživijo čas v naravi, se gibajo in 
se skozi igro naučijo pomoči drugim, iz-
najdljivosti in še veliko drugih pomemb-
nih življenjskih veščin. 

Za nami je tradicionalen jesenski 
zbor, ki ga pripravimo vsako leto v za-
četku septembra in z njim otvorimo 
novo taborniško leto s sprejemom no-
vih članov, s peko na ognju in raznimi 

taborniškimi igrami. Tako smo se pred-
stavili širši javnosti, ko smo 2. septembra 
za osnovno šolo Brinje, sprejeli okoli 30 
novih članov. Letos bo naš rod štel 150 
aktivnih članov. Z vsakoletnim jesen-

skim zborom želimo približati taborni-
štvo tudi tistim, ki nas še ne poznajo. 
Tako smo ob 17. uri pričeli z raznimi 
taborniškimi igrami, peko hrenovk in 
twista, za posladek pa si je vsak lahko 
spekel še penico za žar z okusnim čoko-
ladnim piškotom. 

S polno paro smo pričeli taborniško 
leto 2020/2021. Za nami je prvi teden 
vodovih srečanj, v prihodnosti pa nas že 
čakajo nove večje taborniške akcije, kot 
so jesenovanje in božična čajanka. 

Naši otroci gradijo boljši svet. 

Društvo tabornikov RLA Grosuplje

(vhod je z zadnje strani), v Dobrepolju 
pa uradne ure potekajo ob četrtkih, od 
17.00 do 19.00, v 3. nadstropju Jakličeve-
ga doma.

6. Kdo pa so aktivisti, ki pripravlja-
jo vse te ugodnosti in skrbijo za izved-
bo projektov?

Trenutno je v naši ekipi približno 20 
aktivistov, ki enakovredno pokrivamo 
vse 3 občine. Gre za dijake in študente, 
ki prihajamo iz povsem različnih študij-
skih smeri, v ekipi smo tako družboslovci 
kot naravoslovci, ki se z združevanjem 

različnih idej zelo dobro dopolnjujemo. 
Veliko stvari se naučimo sproti, zato smo 
vedno veseli tudi novih aktivistov, ki v 
ekipo prinesejo svežino in širino. Če te 
zanima delo aktivista, boš na uradnih 
urah vedno dobil vse potrebne informa-
cije, lahko pa nas tudi pokličeš na našo 
telefonsko številko.

7. Lani ste imeli odmeven koncert 
ob 20. obletnici, kakšni pa so vaši pla-
ni za letos?

Po lanskem super izpeljanem koncer-
tu, kjer je bila udeležba nad vsemi priča-

kovanji, je tudi za letos sledil podoben 
plan, idejo pa smo morali opustiti zaradi 
trenutne situacije. To pa je bil spet dober 
izziv, da razmišljamo izven okvirjev, zato 
16. 10. 2020, prvič v zgodovini Študent-
skega kluba GROŠ, organiziramo drive 
- in kino, pri gasilskem domu Grosuplje. 
Brez dvoma bomo z izbiro poskrbeli za 
vse okuse in generacije. Za več informa-
cij pa lahko vedno obiščete našo spletno 
stran, Facebook ali Instagram.

8. Ali bi želela dijakom in študen-
tom še kaj sporočiti?

Lepo vas vabim k vpisu in udeležbi na 
čim več Groševih projektih. Vedno smo 
odprti za nova sodelovanja in ideje, hva-
ležni pa bomo tudi za vsak vaš predlog 
in posledično izboljšave naših projektov. 

Se vidimo v Grošu! 

Neža Androjna, ŠK GROŠ
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Po znanje v gozd: Sobotne gozdne delavnice na Koščakovem hribu

Delavnica "Zašij si masko"

Učenje o gozdu je najbolj učinkovito, 
če ga izvajamo v gozdu samem. Različne 
drevesne vrste, ptice, žuželke, gobe, tla 
in ostale zanimivosti bomo raziskovali v 
gozdu na Koščakovem hribu, vsako tre-
tjo soboto od 10. do 12. ure.

Društvo Preplet že četrto leto zapo-
red organizira Gozdne delavnice za šol-
ske otroke od 1. razreda dalje. Želimo si, 
da otroci čim več prostega časa preživi-
jo v naravi, saj nam ta ogromno nudi. V 
gozdu opazujemo naravne procese, raz-
iskujemo drevesa in živali, ustvarjamo, 
gradimo in kar je najpomembnejše, pri 

tem se zabavamo. Na takšen način pri-
dobivamo znanje in spretnosti ter kvali-

tete, ki jih bomo obdržali celo življenje. 
Pri izvajanju delavnic se poslužujemo 

principov gozdne pedagogike, s katero 
širimo znanje o gozdu na zanimiv in za-
baven način. Ter seveda sredi gozda. To, 
da smo sredi učenja v gozdu, je velika 
prednost, saj smo v naravi bolj sprošče-
ni, hkrati pa lahko gozd uporabimo kot 
učilnico z različnimi učnimi pripomočki.

Se vidimo v gozdu!
Več informacij in prijave najdete na 

spletni strani www.preplet.org

Kristina Sever

V mesecu avgustu je KD Spodnja Sliv-
nica za vse vaščane in vaščanke organizi-
ralo delavnico "Zašij si masko".  Delavnica 
je potekala v lepo opremljenih prostorih 
KS Spodnja Slivnica. Udeleženci so imeli 

na razpolago različno blago, elastike in 
šivalne stroje. Po uvodnih informacijah 
in demonstraciji smo se lotili dela. Naj-
mlajšim pa so na pomoč priskočile spre-
tne roke odraslih. Delavnica je potekala 

v sproščenem in igrivem vzdušju. Ude-
leženci so poleg zašite maske dobili še 
nova znanja in izkušnje. 

Maruša Trofenik

V Grosuplje srebrno in bronasto odličje z letošnjega DP v odbojki 
na mivki

Zaradi korona-virusa se je predčasno 
končala sezona dvoranske odbojke. Ko 
je že vse kazalo, da letošnjih državnih 
prvenstev v odbojki na mivki ne bo, je 
Odbojkarski zvezi Slovenije le uspelo 
izpeljati tekmovanja v vseh kategorijah. 
Najboljši mladi odbojkarji in odbojkari-
ce so se v finalu na Kongresnem trgu v 
Ljubljani pomerili za medalje. Tudi letos 
se lahko mlade igralke Odbojkarskega 
društva Flip flop iz Grosupljega pohvali-

jo kar z dvema osvojenima medaljama. 
V kategoriji U-14 sta med 31 dvojica-

mi po dveh odigranih turnirjih v Notra-
njih Goricah in Škofji Loki, Ela Bakan in 
Nika Pucelj, z osvojenimi mesti na tur-
nirjih zbrali dovolj točk, da sta se uvrstili 
med štiri najboljše dvojice letošnjega 
državnega prvenstva. Na tekmi za tretje 
mesto sta na Kongresnem trgu v Ljublja-
ni gladko premagali dvojico Tani Jurič in 
Sara Korpnik z 2:0 (10, 6) in osvojili bro-

nasto odličje. 
V kategoriji U-16 sta pripravili veliko 

presenečenje Tara Filipič in Maša Pucelj. 
Čeprav leto dni mlajši od ostalih tekmo-
valk, sta na odločilnem turnirju v Žužem-
berku med 48 dvojicami osvojili 1. mesto 
in si tako zagotovili igranje v letošnjem 
finalu državnega prvenstva.  Zlatega 
odličja v tej starostni kategoriji sta se 
veselili Zoja Kalar in Rima Posedel, ki sta 
v velikem finalu po ogorčenem boju za 
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Grosupeljčanka Monika Potokar v paru s Tjašo Kotnik
letošnja državna prvakinja v odbojki na mivki

Monika Potokar je svojo odbojkarsko pot začela v Odboj-
karskem društvu Flip-flop iz Grosupljega. Kot poklicna odboj-
karica je igrala v najboljših slovenskih odbojkarskih klubih, 
OK Nova KBM Branik Maribor, Calcitu iz Kamnika in GEN-I iz 
Nove Gorice. V tujini je svoje odbojkarsko znanje preizkusila v 
Italiji, na Poljskem, v Romuniji in Grčiji. Leta 2019 je ponovno 
zaigrala za slovensko člansko reprezentanco na evropskem 
prvenstvu. Izkušenj ji torej ne manjka.

Poleg dvoranske odbojke je Monika zelo uspešna tudi v 
odbojki na mivki. Prvi naslov državne prvakinje je osvojila že 
leta 2016 v paru z Eriko Fabjan. Na letošnjem državnem pr-
venstvu za članice v Kranju je ponovila uspeh v paru z Tjašo 
Kotnik in po zmagi nad Zalo Špoljarič in Lano Žužek z 2:0 (13, 
16) osvojila naslov članske državne prvakinje v odbojki na 
mivki za leto 2020. 

Darko Pucelj
Tjaša Kotnik in Monika Potokar, članski državni prvakinji v 

odbojki na mivki za leto 2020.

vsako točko z 21:19 in 22:20 strli odpor 
Maše Pucelj in Tare Filipič. 

V športu ni uspeha, ki bi prišel kar sam 

od sebe. Za uspehom mladih odbojkaric 
Odbojkarskega društva Flip flop sta bila 
dva meseca  treningov pod vodstvom 

trenerjev Roka Puclja in Simona Krakar-
ja. Dekleta so ves čas vadila na igrišču za 
odbojko na mivki v Lučah, zato se lastni-
ku za gostoljubnost iskreno zahvaljujejo. 

Vse delo v društvu poteka ljubitelj-
sko. Članice in člani Odbojkarskega 
društva Flip flop so hvaležni vsem, ki jih 
pri njihovem delu podpirajo in jim omo-
gočajo, da lahko tekmujejo v državnih 
prvenstvih. Generalnemu pokrovite-
lju Avtotransporti Kastelec, Omaplast, 
d.o.o., Am Inženiring, d.o.o., Triglav, d.d., 
Hoc center, d.o.o., MGZ, d.o.o.,  in Obči-
ni Grosuplje, so se mlade odbojkarice 
tudi letos oddolžile z dvema medaljama, 
osvojenima na državnem prvenstvu v 
odbojki na mivki. Hvala vsem. 

Darko Pucelj

V pričakovanju nove sezone

Maša Pucelj in Tara Filipič, U-16 Nika Pucelj in Ela Bakan, U-14

V Ženskem košarkarskem klubu Gro-
suplje z nestrpnostjo pričakujemo zače-
tek nove sezone.

Zaradi epidemije koronavirusa se je 
prejšnja sezona za večino ekip pred-
časno končala že februarja. Želimo in 
upamo, da bomo vsi športniki sezono 
2020/21 lahko preživeli na tekmovališčih 
in se pri tem zabavali ter tekmovali.

Naša dekleta bodo, tako kot že vrsto 
let, branila zelene barve Grosupljega v 
vseh starostnih kategorijah na tekmo-
vanjih, ki jih organizira KZS. Prepričani 
smo, da bodo pri tem tudi uspešna in 

ponovila lansko peto mesto članic v prvi 
ženski košarkarski ligi ter se v mladinskih 
tekmovanjih uvrščala med najboljše slo-
venske klube.

Naša članska ekipa vstopa v novo se-
zono v nekoliko spremenjeni zasedbi. 
Nove igralke so Vanja Tajher, Hana Kan-
dus, Katarina Škopac Gerič in Eva Stefa-
noski, klub pa so zapustile Mojca Ahac, 
Meta Černač in Tina More. K ekipi so 
priključene tudi perspektivne igralke iz 
naše mladinske šole - Sara Omahen, Eva 
Mrhar, Zala Tkalec in Nika Tomšič.

Članska ekipa je priprave opravila v 

Grosupljem. Zadnji konec tedna pred 
pričetkom tekmovanj pa so dekleta izko-
ristila za team building. Po treningu so se 
skupaj s trenerjema Slavkom Duščakom 
in Predragom Radovićem odpravile na 
Rakitno. Večer so preživele ob igranju 
družabnih igric, v soboto pa so se najpo-
gumnejša poskusila v supanju in okusila 
hlad Rakitniškega jezera.

Mladinski ekipi se bo v naslednji sezo-
ni, kot posojena igralka iz ŽKK Domžale, 
priključila perspektivna Ana Markovič. 
Ker je sistem mladinskega tekmovanja v 
prihajajoči sezoni nekoliko spremenjen, 
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dekleta čaka veliko več tekem kot v pre-
teklih letih. Za mladinke bo nastopala 
najboljša strelka lanskega državnega 
prvenstva in mladinska reprezentantka 
Slovenije Tina Vide.

Ekipi U17 in U15, ki ju bo vodil trener 
Predrag Radović, bosta zelo konkurenč-
ni v državnem prvenstvu. Zelo nas veseli 
številčna udeležba na treningih, v kate-
goriji U15 redno trenira blizu 20 košarka-
ric. Od deklet pričakujemo veliko dobrih 
predstav, predvsem pa si želimo, da še 
naprej ostanejo »dobra klapa«. 

Najmlajši klubski selekciji U13 in U11 
sta s treningi pričeli v drugi polovici av-
gusta oziroma v začetku septembra. 
Ekipo U13 bo tako kot lani vodila Mateja 
Pečar, v njej pa so igralke letnika 2008 in 
2009. Nekatere med njimi so šele pred 
nekaj dnevi prvič obule košarkarsko 
obutev, zato bodo težko ponovile lan-
sko odlično četrto mesto v državi. Kako 
uspešne bodo na tekmovanjih, bomo 
preverili že kmalu, saj jih v sredini okto-
bra čakajo prve tekme.

Ekipo U11 v prve košarkarske korake 
usmerja Ana Hrbljan. Treningov se ude-
ležuje veliko deklet, ki so v preteklih letih 
obiskovale šolo košarke, ki jo skupaj z 

moškim KK Grosuplje brezplačno orga-
niziramo po šolah v Grosupljem in oko-
lici. Ker se njihovo tekmovanje začenja 
šele čez nekaj mesecev, je še dovolj časa, 
da se naučijo košarkarskih veščin. Zdaj 
je najbolj pomembno, da na treningih 
uživajo, se dobro spoznajo med seboj in 
stkejo prijateljske vezi.

Naj za konec dodamo še vabilo, da se 

treningom lahko še vedno priključijo vsa 
dekleta iz Grosupljega in okolice, ki so 
rojena leta 2008 in mlajše.

Za več informacij o vpisu deklet v 
klubske ekipe nam lahko pišete na info@
zkk-grosuplje.si ali obiščete našo spletno 
stran https://www.zkk-grosuplje.si/.

ŽKK Grosuplje

Nogometni turnir v Kranjski Gori

Med 11. in 13. septembrom se je de-
žela Kekca in Bedanca odela v barve 
nogometnih klubov iz vse Slovenije. 
Mnogi so v podaljšku poletja, ki je do-
tični konec tedna pokazalo vso svojo 
moč, izkoristili vavčerje, spet drugi so se 
predajali športnim aktivnostim. V osrčju 
Zgornjesavske doline je namreč pote-
kal tudi nogometni turnir, sploh prvi za 
otroke po pojavu koronakrize. Tridnevni 
športni dan v Kranjski Gori je pripadel 
najmlajšim, osemletnikom, in tri leta sta-
rejšim nadobudnežem. Več deset otrok 
se je v treh dneh pomerilo za pokal naj-
boljšega. Med številnejšimi so bile ekipe 
iz Ljubljane, Grosupljega in s Krke. Mladi 
fuzbalerji so dobro našpičili kopačke in 
bili nepopustljivi do žoge in nasprotnika, 
kljub vsej borbenosti pa so zdravo špor-
tno navijali za kolege iz drugih klubov, 
kar je nenazadnje eden od ciljev nogo-
metnih šol. 

Z ekipo U-11, ki je tekmovala v dveh 
kategorijah, sta na Gorenjsko odpotova-
la trener Gašper Klemenčič in pomočnik 
trenerja Marijo Stojanovič. Klemenčič 
je letos prvič oblekel trenersko majico v 

klubu, s fanti je bil zato še v fazi spozna-
vanja. »Na turnirju je bilo 12 kvalitetnih 
ekip, kar je vsekakor dobro za njihov na-
predek. Prav tako je trenerju na tekmah 

proti dobremu nasprotniku lažje oceniti, 
kje je prostor za napredek. Glede na to, 
da je selekcija U11 od večine nasprotnih 
ekip v ligi pod okriljem MNZ Ljubljana 

Enajstletni nogometaši s trenerjema Gašperjem Klemenčičem in Marijem Stojanovičem. 
Foto: Matjaž Dremelj
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NK Brinje v zgodovino

V senci koronavirusa, ki je še pred po-
letjem grobo prekinil nogometno sezo-
no, je grosupeljski klub dosegel izjemen 
uspeh. Dvema generacijama mladih 
nogometašev je uspelo še do nedavne-
ga nemogoče, uvrstitev v prvo nogo-
metno ligo v Sloveniji. Preboj je zaradi 
celoletnega kakovostnega dela in tim-
skega garanja uspel mladinski in kadet-
ski ekipi.  Zdaj vse tekmovalne mladin-
ske selekcije Brinja tekmujejo v najvišjih 
državnih ligah. Grosupeljska nogometna 
šola pa si je s tem prislužila pečat naj-
boljše v državi. »Preboj v najvišji rang 

Starejši dečki so z zmago na domačem igrišču proti igralcem Šenčurja začeli novo 
prvenstvo v 1. ligi U-15 zahod. 

Atletska šola teka na Pokljuki

Člani AK Špela smo se v ponedeljek, 
17. 8. 2020, v zgodnjih urah odpravili na 
atletske priprave na Pokljuko. Pot nas je 
vodila do Bleda, kjer smo naredili prvi 
trening na atletski stezi in po končanem 
treningu nadaljevali pot proti Šport ho-
telu Pokljuka. Za topel sprejem in name-
stitev v sobe je poskrbelo osebje Šport 
hotela in kmalu smo sedeli pri kosilu. 
Trenerka Špela je s svojo ekipo trenerjev: 
Klemen, Gašper, Tamara in Robert, že na-
črtovala dan, poln presenečenj. Po kosilu 
smo imeli čas, da smo se nastanili in že 
kmalu nas je čakal drugi trening na Po-
kljuki. Res, bilo je čarobno, tekli smo med 
kravami, ovcami, prava paša za oči. Ko 
smo odtekli, smo opravili še ostale vaje 
in že je sledila večerja z družabnimi igra-
mi. Treningi so bili naporni, a kljub temu 
smo jih vsi z veseljem opravljali. Mlajša 
selekcija se je privajala na prave atletske 
treninge, starejša ekipa pa se je osredo-
točila na treninge, saj se je pripravljala na 
EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES na 
Češkem. Treninge na Pokljuki smo opra-
vljali dvakrat dnevno, v dopoldanskem 
času na atletskem stadionu na Bledu v 
popoldanskem času pa pri Šport hotelu 

Pokljuka. Imeli smo tudi družabne ve-
čere in seveda veliko smo se družili in si 
izmenjali znanja o atletiki. Kot bi mignil, 
je bil petek in odšli smo domov in se že 
veselimo naslednjih priprav. 

Da smo lahko odšli na priprave, ki smo 
jih opravili z odliko, nam je Občina Gro-
suplje pomagala s finančnimi sredstvi, 
za kar se ji zahvaljujemo. Prav tako hvala 
staršem, da so svoje otroke podprli in jim 
omogočili atletske priprave na Pokljuki.

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

Ekipa AK Špela 
Tamara Dizdarevič

bistveno kvalitetnejša, je bil turnir do-
bra motivacija za naprej. S prikazanim 
sva oba trenerja zadovoljna,« je zaobjel 
nogometno igro, ki je fante popeljala 
do sedmega mesta. »S trenerjem bi že-
lela več poguma, drznosti in mirnosti od 
igralcev. So pa fantje dojemljivi in ambi-
ciozni. Ne dvomim, da ne bi napredovali 
na vseh področjih,« je še poudaril. Enaj-

stletnike letos čaka obilo dela, potrebno 
bo individualno in moštveno napredo-
vati ter pripraviti ekipo na nov sistem 
igre, ki jo bodo igrali naslednje leto. 
»Dolgoročno je nekako bolje, da nismo 
bili uspešnejši, čeprav bi si verjetno to 
zaslužili. Fantje so sicer čutili, da bi lahko 
dosegli več, ampak so zelo dobro spre-
jemali neuspehe in napake. Ocenil bi, da 

bodo zaradi tega še bolj zavzeto trenirali, 
kar je le pozitivno,« je po turnirju, ki so 
ga med enajstletniki osvojili nogometaši 
Slovenske Bistrice, med osemletniki pa 
Maribor, še ocenil Klemenčič. Druga eki-
pa U-11 je dosegla 12. mesto, ekipa U-8 
pa je bila na koncu šesta.

Barbara Pance
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mladinskega in kadetskega nogometa v 
Sloveniji je bil za razvoj kluba ključnega 

pomena. V povsem nogometnem smi-
slu nam to daje dodatne razsežnosti pri 
možnostih razvoja igralcev, dodatnega 
kakovostnega selekcioniranja, tudi for-
malno pa uvršča našo nogometno šolo 
med najboljše v državi,« poudarja vodja 
mladinskega pogona kluba Goran Mar-
kovič. Fantje so dobro motivirani, želijo 
si zmagovati, kar so pokazali na nekaj 
uvodnih jesenskih tekmah. Grizejo in ne 
popuščajo. »V mladinski in kadetski ekipi 
verjamemo, da smo lahko konkurenčni 
vsakemu nasprotniku v prvi ligi. Konec 
koncev je jedro kadetske ekipe sesta-
vljeno iz fantov letnika 2004, ki so pred 
dvema sezonama postali prvaki lige U15 
zahod.

Tudi s kvaliteto v selekciji fantov le-
tnika 2006, ki bo tekmovala v ligi U15 
zahod, smo zelo zadovoljni. Verjamemo, 
da nas čaka rezultatsko uspešna sezona 
s to ekipo, cilji pa segajo vse do boja za 
prvo mesto,« tudi Markovič ne skriva vi-
sokih ciljev, ki pa nikakor niso nerealni, 

saj grosupeljska šola med sorodnimi ve-
lja za zelo zahtevno, obenem pa odnosi 
med igralci in trenerji prej kot na avtori-
tarno vodenje spominjajo na družinsko 
soodvisnost. 

Spet v reprezentanci
Barve NK Brinje so tudi letos zastopa-

ne v slovenskih reprezentancah. V selek-
cijo U-17 so vpoklicali Sama Matjaža in 
Petra Čeferina. V selekciji U-16 pa klub 
zastopata Luka Kolar in Aleks Ristič. Z 
vpoklicem Tima Tomažona Beguša v 
slovensko reprezentanco imamo prvič 
v klubski zgodovini tudi reprezentanta 
U-19. Na seznamu selektorja mladinske 
reprezentance U-19 je tudi grosupeljski 
nogometaš Tim Tomažon Beguš. Vpo-
klic v reprezentančne vrste je, ponosa ne 
skrivajo v klubu, še eno lepo priznanje za 
potrpežljivo in vztrajno delo.

Barbara Pance

15. European Kids Athletics Games Brno, Češka

1. dan, Adam Nejc podprvak v metu kopja, sprinterka Neža Ferfolja A-finale 

Nedelja, 6. 9. 2020, ura 7.00, pogled 
na stadion za OŠ Brinje in pred vhodom 
zbranih 18 atletov AK Špela, živahnih, 
polnih pričakovanj se odpravlja z avto-
busom v Brno. Odpravili smo se v Brno, 
da izkusimo izziv velikega tekmovanja. 
Zaradi Covid-19 je žal nekaj držav osta-
lo doma, a klub temu je bilo prisotnih 9 
držav in 1060 atletov in atletinj. Izid tek-
movanja je bil uspešen v vseh pogledih 
– tako rezultatsko kot tudi družabno!

Nekaj tavanja po namestitvi, kjer je 

bila daleč najbolj opažena stvar napis No 
Wi-Fi, sporazumevanje v češčini in nato 
pot na stadion, kjer smo opravili kratek 
trening in si ogledali tekmovališče. Nato 
je sledila večerja in počitek. 

Že prvi dan iger so za odlične predsta-
ve poskrbeli atleti in atletinje iz AK Špela. 
Nastopov je bilo veliko, zato si poglejmo, 
kako so se odrezali naši mladi športniki.

V suvanju krogle (4 kg) je Adam Nejc 
nastopil odlično, sunki so bili daljši iz 
serije v serijo. Njegov najdaljši sunek je 
meril 12,35 m. S tem dosežkom smo se 
skupaj z Nejcem veselil naslova podpr-

vaka (2. mesto).
V tekih na 60 m smo imeli štiri atleti-

nje. V konkurenci pionirke, letnik 2009, 
je nastopila naša najmlajše udeleženka 
Larisa Založnik, ki jo je trema izdala in 
je prehitro štartala, kar je pomenilo, da 
je ostala brez rezultata. Lana Zidar je na-
stopila v letniku 2008 in dosegla čas 8,92 
s in osvojila 25. mesto. V letniku 2007 je 
nastopila naša najhitrejša atletinja Neža 
Ferfolja in si s časom 8,33 s pritekla A-
-finale, kjer je dosegla končno 7. mesto. 
Nastopila je tudi v teku 150 m, kjer si je s 
časom 19,89 s pritekla A-finale. V letniku 

Ekipa AK ŠPELA na otvoritveni slovesnosti

Adam Nejc v izmetu meta kopja
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2006 je nastopila še Neli Ana Zorman in 
s časom 8,54 s dosegla 29. mesto. Neli 
Ana Zorman  je nastopila tudi v skoku v 
daljino in s skokom 4.85 m za 2 cm zgre-
šila finale in na koncu osvojila 9. mesto. 
V letniku 2009 je nastopila Nuša Strnad, 
ki si je s skokom 3,94 m priskakala A-
-finale in tam z enakim rezultatom kot 
tretja osvojila končno 4. mesto s skokom 
OR 4.26 m. Trojica atletov je nastopila v 
skoku v daljino. Naj Kadunc, letnik 2008, 
je s skokom 4.11 m dosegel 17. mesto. 
Gal Sagmeister, letnik 2007, je s sko-
kom 4,28 m osvojil 20. mesto. Nastopil je 
tudi v teku na 150 m in si s časom 20,41 
s pritekel B-finale. Letnik 2006 v skoku 
v daljino je zastopal Domen Kastaneto 
in s skokom 4.09 m osvojil 20. mesto. V 
tekih na 150 m sta nastopili še dve atle-
tinji letnika 2007, Maruša Jurjevčič z OR 

21.77 s in Ema Slabe s časom 24.39 s. Naj 
omenimo, da je v posameznih letnikih 
nastopilo med 80 in 100 atletinj.

Na nastop sta čakala le še dva atleta 
letnika 2008 v metu žogice in sicer Naj 
Kadunc in Valter Macedoni. Naj je z 
metom 41.34 m osvojil 15. mesto, Val-
ter Macedoni pa si je z metom 49.57 m 
priboril A-finale, ki je bilo na sporedu v 
torek.

Ko se je mrak spuščal nad stadion 
Sports area VUT Brno, smo s ponosom 
ponesli na otvoritveno slovesnost znak 
Atletskega kluba Špela in razprli sloven-
sko zastavo. Bilo je prečudovito, saj je ob 
zaključku otvoritvene slovesnosti sledil 
še ognjemet, ki je bil prava paša za oči. 
Pot nas je vodila k počitku in misli k na-
slednjemu tekmovalnemu dnevu. Adam Nejc, zmagovalec v metu kopja

2. dan, Hana Mohar in Nejc Adam zlata

Drugi dan 15. evropskih otroških 
atletskih iger v Brnu nas je pričakala ju-
tranja megla in kmalu se je pokazalo 
sonce. Klub napovedi, da bo vroče, smo 
se že pred odhodom na zajtrk odločili, 
da nam današnjega dne nič ne pokvari. 
Drugi dan tekmovanja smo imeli manj 
nastopajočih, a zaradi tega nismo bili nič 
manj uspešni.  

Člani AK Špela so se preizkusili v tekih 
na 150, 300 in 800 metrov ter v štafe-
tnem teku 4x60 m, potekalo je finale v 
metu žogice, kopja in skoku v daljino. 

V finalu v skoku v daljino za letnik 2009 
je Nuša Strnad z enakim rezultatom kot 
tretjeuvrščena osvojila 4. mesto. Sledili 
so teki na 800 m in temperatura v klubu 
je naraščala, saj smo po tihem pričakova-
li stopničke. V letniku 2007 sta nastopili 
Ela Janežič in Hana Mohar, odločno sta 

se pognali v tek 
in klub zapletu v 
prvi krivini sta do-
kazali, da sodita v 
vrh tekačic na 800 
m. Hana Mohar je 
osvojila 1. mesto 
s OR 2.21,03 s, Ela 
Janežič je dopol-
nila veselje in z OR 
2.22,97 s se uvrstila 
na 4. mesto. V teku 
na 800 m je v letni-
ku 2008 nastopil 
Rožle Konc, ki je 
s časom 2.45,46 
osvojil 25. mesto.

Tri predstavnice 
smo imeli v teku na 600 metrov v kate-
goriji pionirk, letnik 2009. Živa Remic je 
bila naša najhitrejša predstavnica na tej 
razdalji in ob prihodu v cilj se je veselila 
novega OR – 1.55.09 in 6. mesta. Nuša 
Strnad je v jutranjih urah nastopila v fi-
nalu skoka v daljino in s 4.26 m osvojila 
4. mesto, nekaj ur kasneje pa je nastopi-
la še v teku na 600 m in s časom 1.59,89 
osvojila 10. mesto. Nastopila je še Chloe 
Kucler, ki s časom 2,02,95 s osvojila 18. 
mesto.

Bližali so se finalni nastopi na 150 m, 
v metu žogice in metu kopja. Prva je na-
stopila v A-finalu Neža Ferfolja na 150 
m in kljub utrujenosti osvojila 7. mesto. 
V metu žogice je v finalu nastopil Valter 
Macedoni in osvojil 4. mesto z OR 50,10 
m. Sledil je še finalni nastop v metu ko-

pja. Adam Nejc se ni pustil presenetiti in 
že v prvi seriji kopje 600 g zalučal 48,22 
m, kar je bilo dovolj za 1. mesto in naslov 
prvaka v letniku 2006.

V teku na 300 m je nastopila še Pia Le-
bar v letniku 2006 in z OR 43,62 osvojila 
6. mesto.

Na koncu sta nastopili še dve dekliški 
štafeti 4x60 m v A postavi: Lana Zidar, 
Ela Janežič, Hana Mohar, Neža Ferfo-
lja in B postavi: Maruša Jurjevčič, Nuša 
Strnad, Živa Remic, Chloe Kucler, in obe 
postavi sta svojo nalogo opravili odlično.  
Dekleta v A postavi so osvojile odlično 4. 
mesto. Nastopila je tudi mešana štafeta 

Hana Mohar, 1. mesto

Trenerja Gašper in Špela ter evropska 
zmagovalca iger Adam Nejc in Hana ...
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Veselje po končanih igrah

Težko pričakovani treningi sankukai karateja v novi telovadnici

Druga polovica lanskoletne sezone je 
bila nekaj posebnega. Pionirji in ciciba-
ni so  karate pridno trenirali kar doma s 
pomočjo internetnih treningov, ki so jih 

trenerji tedensko pripravljali.
Mesec september pa je prinesel novo 

šolsko leto in z njim začetek že težko 
pričakovanih rednih treningov karateja. 

Za vse radovedne otoke pa ima Karate 
klub Grosuplje v septembru odprta vra-
ta in možnost brezplačnega treninga. 
Priložnost je odlična, otroci pa za prvič 
potrebujejo le udobno športno oblačilo. 
Pridružijo se nam lahko v novi telovadni-
ci OŠ Louisa Adamiča na Tovarniški 14, 
vsak torek in četrtek, od 17.00 do 18.00. 
V sklopu treningov se otroci ne učijo le 
tehnik sankukai karateja, pač pa se tudi 
družijo z vrstniki, pridobivajo telesno 
kondicijo, razvijajo vztrajnost, dobre de-
lovne navade in krepijo samozavest.

Dodatne informacije dobite pri tre-
nerju Mihaelu Borštniku, ki je dosegljiv 
na telefonski številki 041/513- 350. Veli-
ko zanimivega in aktualnega pa najdete 
tudi na spletni strani www.sankukai.org.

Lep športni pozdrav,
Pia Borštnik

4x300 m v postavi: Neli Ana Zorman, 
Pia Lebar, Domen Kastaneto in Nejc 
Adam in osvojila 10. mesto. 

Vsem atletom in atletinjam ob koncu 
še enkrat iskreno čestitamo!   Štiridnev-
no druženje, polno smeha, dobre volje, 
nasmejanih obrazov, navijanja, petja, 

je minilo hitro. Rezultati in številke so 
vzpodbudni, a to ni vse in edino, kar 
šteje in niti ni najbolj pomembno. Po-
membno je to, da so se otroci imeli fajn, 
da so v svojih nastopih uživali in nabirali 
nove izkušnje. Za konec lahko rečemo le 
še to, da so res pravi ponos AK Špela od 

glave do pete! Nanje smo lahko ponosni 
in prepričani smo, da že sedaj vsi skupaj 
komaj čakamo na nove skupne dogodi-
vščine.  

Tamara Dizdarevič
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Športno društvo Grosuplje

Poletne windsurf delavnice za otroke

Udeležba na windsurf regati 
Piranja 2020

Navkljub vsemu dogajanju okoli ko-
ronavirusa smo 7. 9. 2020 izpeljali vpis 
v novo vadbeno sezono za šolsko leto 
2020-2021. Pripravili smo pestro ponud-

bo vadb za naše občane in občanke. V 
društvo se lahko vpišejo najmlajši CICI-
BANI, ki pričnejo z vadbo skupaj z star-
ši. V razpisu so tudi ŠPORTNE IGRE, za 

osnovnošolce ATLETIKA in GIMNASTIKA, 
HIP HOP ter  JAZZ BALET. Ostali se lah-
ko vključijo v skupine FUNKCIONALNIH 
VADB, BOOTCAMPA, LATINO WORKOUT, 
ZUMBA, različne vrste JOGE, PILATESA, 
pa vse do KOŠARKE IN ODBOJKE, BAD-
MINTONA in še kaj bi se našlo.

Nismo pa pozabili tudi na naše upo-
kojence, ki se uspešno že vrsto let vklju-
čujejo v vadbe, ki so namenjene prav 
njim: VADBA ZA STAREJŠE. Zaradi velike-
ga zanimanja smo dodali še dve jutranji 
skupini ZDRAVE HRBTENICE. Ponovno je 
v našem društvu atraktiven ORIENTAL-
SKI PLES, ki ga priporočamo. Vse vad-
be so strokovno vodene s kadrom, ki je 
ustrezno usposobljen.

Skratka, poglejte na našo spletno 
stran ŠD GROSUPLJE, poiščite kaj zase 
in se nam pridružite ZA POSTAVO IN ZA-
BAVO.

Predsednica ŠD GROSUPLJE
Miroslava KaduncSkupina Zdrava hrbtenica: starejši

Člani Športnega društva BUM smo izkori-
stili poletne mesece in odpeljali otroke naših 
članov na windsurf delavnice, ki so potekale 
na različnih lokacijah po Hrvaškem, npr. na 
bližnjem otoku Krku ter na nekoliko bolj od-
daljenih lokacijah Korčula in Pelješac. Otroci 
so spoznavali naravne zakonitosti tega špor-
ta, nekateri pa so nadgradili že pridobljeno 
znanje prejšnjih let. Najpomembneje pa je 
bilo dejstvo, da so se neizmerno zabavali.

ŠD BUM Grosuplje

Člani društva ŠD BUM Grosuplje so se tradicionalno udeležili 
windsurf regate Piranja 2020, ki je letos potekala že trinajstič. 
Regate se je udeležilo 9 članov, od tega v tekmovalnem delu 
6. Zopet so v svoji kategoriji osvojili odlično tretje mesto (Tadej 
Žnidaršič) in s tem nadaljujejo tradicijo osvajanja najvišjih mest 
na eni redkih windsurf regat v Sloveniji nasploh, kjer je letos 
sodelovalo kar 70 tekmovalcev.

ŠD BUM Grosuplje
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Cross country dirka v Žireh

Konec avgusta je v Žireh potekala moto cross country dirka, 
katere se je je udeležilo preko 200 tekmovalcev iz Slovenije, Av-
strije in Italije. Na tekmi je član ŠD BUM Grosuplje Gregor Zver 
dosegel odlično drugo mesto v kategoriji veteran, kar je odlič-
na popotnica za nadaljevanje prvenstva, kjer je cilj osvojitev 
stopničk v končni razvrstitvi. Naslednja dirka bo 26. 9. 2020 v 
Šentvidu pri Stični / Cukarca.

ŠD BUM Grosuplje

Delavnica pravilnega teka

Člani Športnega društva BUM smo 
se v začetku septembra zbrali na 
prvi delavnici pravilnega teka, kjer 
so nam izkušeni in priznani doma-
či trenerji predstavili metodologijo 
teka in vse prvine, ki pritičejo temu 
športu. Delavnica je bila primerna 
za vse rekreativne navdušence, tudi 
za mlajše od 16 let. Cilj delavnice je 

približati tek širšim množicam rekre-
ativnih športnikov naše občine. V 
septembru in oktobru bo delavnica 
potekala vsako sredo med 18:00 in 
19:00 uro v Brezju pri Grosupljem na 
makadamskem parkirišču nasproti 
športne dvorane PIL.

 ŠD BUM Grosuplje

Športno društvo Polica

Pred vrati je nova sezona za vse lju-
bitelje športa in rekreacije. Dvorana v 
Podružnični osnovni šoli Polica vas tudi 
letos vabi na pester izbor vadb in rekre-
acij. Ponujamo športne urice za otroke, 
vadbo za najstnike, skupinske rekreaci-
je, kot so košarka, badminton, odbojka. 
Seveda ne manjkajo različne vodene 
vadbe, med katerimi zagotovo izstopa 
kung-fu in po številčnosti plesni večeri 
ob torkih in petkih. Kot novost je letos 

na voljo fit Barre. 
Seveda moramo vsi ob obisku vad-

be in rekreacije upoštevati priporočila o 
uporabi maske in vzdrževati varnostno 
razdaljo. Vodi se tudi redni seznam vseh 
udeležencev. Prihajajo zimski meseci, ko 
se veliko manj gibljemo in je zato po-
membno, da skrbimo za svoje zdravje 
tudi z redno vadbo.

Če želite postati član Športnega dru-
štva Polica, nam pišite na sdpolica@

gmail.com, poiščete informacije na 
www.ks-polica.si ali nas spremljajte na 
Facebook-u.

Za Športno društvo Polica 

Katja Ličen Pajenk

 
 

Urnik za sezono 2020-2021 
 

 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 
          

 16:30-17:30 
Športne urice  
od 6 let do 10 

        

17:00 – 18:00 
Šport za najstnike 

17:00 – 18:00 
Namizni tenis  

otroci + odrasli 

  
  

17:30-18:30 
Športne urice do 6 let 

  

18:00 - 19:00 
Funkcionalna Vadba 

18:00 - 19:00 
Pilates 

18:00– 19:00 
Joga 

18:00-19:00 
Fit Barre 18:30 -19:30 

 Plesna aerobika  
19:00 - 20:30 

Kung Fu 
19:00 – 20:30 

Badminton 
19:00 - 20:00 

Zdrava hrbtenica 19:30- 20:30 
Qi Gong 

 
 

20:00 - 21:00 
Družabni plesi - nadaljevalni 1 20:30 - 22:00 

Družabni ples začetni + 
preplesavanje 

20:30 -22:00 
Košarka 

20:30 - 22:00 
Odbojka   21:00 - 22:00 

Družabni plesi – nadaljevalni 2   
 

Spomini 
in zahvale

Ko nekoga za vedno izgubiš, ko odnese s seboj del tebe,
šele takrat se zaveš,  da ga imaš rad bolj kot sebe.

(Ivan Murn)

ZAHVALA
MIRKO BANJAC
(1. 11. 1951–4. 8. 2020)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
nam v žalostnih trenutkih stali ob strani in bolečino čutili 

z nami.
Hvala za sveče, rože, hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili v prerani 
grob. Hvala vsem pri sodelovanju ob pogrebni slovesnosti.
Mirko, hvala ti za vso ljubezen.
Zelo te pogrešamo,

tvoja Nela ter sin Peter in hčerka Helena z družinama
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So ljudje, ki živijo
V naših srcih vsak dan,
Tudi takrat,
Ko jih več ni.

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame 

ŠTEFKE BABIČ 
s Spodnje Slivnice iskrena hvala vsem, ki ste ji stali ob 

strani in vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Hvala vsem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in darove za cerkev.

Hvala vsem, ki ste ji karkoli dobrega namenili v življenju.

Draga mama, vedno ti bomo hvaležni za vse in te imeli radi.

Žalujoči vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre, 
le daleč, daleč je …

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice 

in prababice

JULIJANE JAVORNIK, roj. Virant,
(roj. 12. 12. 1939) s Pec pri Grosupljem,

se zahvaljujemo in izrekamo iskreno hvaležnost vsem, ki 
ste nas v času njene bolezni razumeli in nam pomagali tako, 

da je bilo naši mami živeti lepo.
Zahvaljujemo se za izrečena sožalja, darovane sveče in prispevke za svete maše 
ter druge namene.
Hvala vsem, ki ste nam pomagali oblikovati spoštljivo in ganljivo slovo ter jo 
pospremili k zasluženemu počitku.

Marinka in Danica z družino

Samo to še opravim, samo to še postorim,
potem se spočijem in umirim.
  (T. Kuntner)

ZAHVALA
 Ob izgubi našega

JULIJANA PERKA
(1939–2020)

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam iskreno izrazili sožalje 
in ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Hvala g. župnikoma Janezu Kebetu in Zdenku Štruklju za 
poslovilni obred. Hvala Mitji Perku za vso pomoč. Hvala tudi vsem sovaščanom. 
Hvala vsem gasilcem, pevcem in Tadeju Cimermanu za prebran govor ter Klari 
Miklič za lepo zaigrano pesem.
Ate, za vedno boš v naših mislih!

Vsi njegovi

"Sonce gre že k zatonu,
z njim odšla si tudi ti,
zarja zjutraj se prebuja,
tvojega glasu več ni ..."

ZAHVALA
Od nas je odšla draga mama, stara mama 

in tašča

ANICA KRANJC
(1930–2020) iz Velikih Lipljen.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvala tudi gospodu 
župniku Janezu Selanu, pogrebcem in pevcem za lepo petje.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

Rad imel si ljudi okoli sebe,
jih razveseljeval in spoštoval, 
sovraštva in zlobe nisi poznal.  
Toda ni besed več tvojih
ni več stiska tvojih rok,
ostal je le spomin.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega 
moža, očija, dedija, sina, 
brata, strica, tasta, zeta, 
botrčka

MARJANA KRAMPLJA
(16. 9.1955–9. 8. 2020)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom, sodelavcem, znancem, ki ste nam izrekali globoko 
sožalje, darovali sveče, cvetje  ter svete maše.
Iskrena hvala g. župniku Andreju Šinku za lepo opravljen 
obred, Gasilskemu društvu Zagradec za poslovilne besede in 
pevkam za lepo zapete pesmi.

Vsem skupaj in vsakemu posebej iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi

MARJAN FINC
(17. 1. 1958-1. 8. 2020)

Prišel je trenutek,
ki nam je spremenil življenje,
trenutek, ki je k sebi v višave 
poklical našega predragega 
moža, atija in dedija
Marjana Finca iz Male Stare vasi.

Prišel je trenutek, ko ostanejo le spomini,
ko nam solze božajo lica.

V srcu nam boš ostal kot dober, delaven, pošten človek, vedno 
in povsod pripravljen pomagati.

Za nas si bil in boš vedno legenda.

Hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in 
nam pomagali pri pogrebu. Hvala gospodu župniku Martinu 
Golobu za lepo opravljen obred. Hvala Stanetu Vidmarju, Timu 
in Roku, ki ste ga z glasbo pospremili na oni svet. Hvala Mirku 
za zadnje besede ob grobu. Hvala Marko, tebi, ki si se boril 
za zadnje sekunde njegovega življenja. Hvala vsem, ki ste ga 
imeli radi.

Počivaj v miru.

Žena Marjana, hčerka Maja z družino, sin Jure z družino
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Ne jokajte ob mojem grobu,
privoščite mi večni mir,
izčrpal svoje sem moči,
zaprl trudne sem oči. 

ZAHVALA
Po dolgi in težki bolezni 
nas je zapustil
dragi mož, ata, dedi, 
pradedi, tast in stric

ANTON MIŠMAŠ 
(1935–2020) iz Luč. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, vaščanom in znancem za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče,
darovane maše in darove za cerkev. 
Zahvaljujemo se osebju Dializnega centra Črnuče.
Iskrena hvala g. župniku Andreju Šinku za lepo 
opravljen cerkveni obred, Gasilskemu društvu Luče za 
poslovilne besede, pevcem za zapete pesmi slovesa,
trobentaču za zaigrano Tišino in zasebnemu vrtcu Kobacaj. 

Vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti,
iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

ANA 
PONIKVAR
(1930–2020)

Le teden dni po izpolnjenem 90. 
letu starosti je umrla naša draga 

žena, mama, babica in prababica Ana 
Ponikvar (upokojena zastopnica 

Zavarovalnice Triglav) iz Železnice pri Turjaku. Iskreno se 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala župniku gospodu Janezu Selanu za cerkveni obred, 
Marku Zakrajšku za vso organizacijo, pogrebne storitve 
in cvetlične aranžmaje. Hvala trobentaču Roku Godcu za 
ganljivo zaigrane pesmi in škocjanskemu pevskemu zboru 
pod vodstvom zborovodje Katarine Bambič za odpete 
žalostinke.  

Posebno zahvalo izrekamo dr. Katarini Vukelič, spec. int. med., 
osebni zdravnici dr. Sonji Gruden za dolgoletno zdravljenje in 
zdravstvenemu tehniku Mihi Šmalcu ter patronažni službi ZD 
Grosuplje za vse obiske na domu. Velika hvala prijateljici Olgi 
Goršič za vso njeno pomoč, požrtvovalnost in podporo. 

Vsi njeni 

ZAHVALA
V 78. letu se je od nas 
poslovil ljubi mož, oče, 
dedek in pradedek

JOŽE KRIŽMAN
(27. 10. 1942-2. 7. 2020)

Iskreno se zahvaljujemo gospodu župniku Andreju Šinku 
in gospodu patru Jožetu Robleku za lep poslovilni obred, 
pevskemu zboru Zgodnja danica za občuteno zapete pesmi in 
gospe Francki Gogala za ganljiv govor.

Zahvaljujemo se gasilcem Gasilskega društva Veliko Mlačevo 
za častno slovo.

Prav prisrčna zahvala vsem sorodnikom, sosedom z Jakhlove 
in Zupančičeve ulice, znancem in prijateljem za izrečeno slovo, 
darove za cerkev, sveče.

Najlepša hvala tudi vsem bivšim sodelavcem Srednje šole za 
oblikovanje in fotografijo. Hvala članom seniork in seniorjev 
SDS Grosuplje in predstavnikom Društva upokojencev 
Grosuplje.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.
Vsi njegovi

"Ni še čas, a Bog želi tako,
da ji zdaj pomahamo v slovo,
le on ve, kako nam je hudo,
ker prehitro smo izgubili jo ..."

Mnogo prezgodaj, v 56. 
letu starosti, nas je po 
kratki, a hudi bolezni, 
zapustila naša ljuba žena, 
mamica in babica

DARINKA KOVAČ
(18. 5. 1964-2. 8. 2020 iz Podgorice pri Šmarju - Sapu).

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
prijateljem za podporo in besede tolažbe v teh težkih trenutkih.
Posebna zahvala je namenjena tudi dr. Kokot, dr. Virantu in 
nadvse čuteči patronažni službi ZD Grosuplje. 
Hvala pogrebni službi JKP Grosuplje in cvetličarni Pene, obema za 
pomoč pri organizaciji lepega slovesa od naše predrage. 
Zahvala gre tudi gospodu župniku Bojanu Korošaku za spoštljivo 
opravljeno slovo ter pevcem za ganljivo odpete pesmi in 
trobentaču za odigrano Tišino. 
Hvala sodelavcem Pošte Grosuplje za izkazano spoštovanje in za 
vsa leta, ki jih je lahko preživela z vami. 
In ne nazadnje, hvala vsem, ki ste se prišli poslovit od nje, hvala, 
ker ste pokazali, da je za seboj pustila spomin na človeka z velikim 
srcem. 

Žalujoči mož Jože, hčerke Darinka, Jožica in Martina z možmi,  
sin Primož in vnučka Jure ter Sabina
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OBVEŠČAMO VAS, DA JE NA ŠKOFLJICI ODPRTA SODOBNO OPREMLJENA 
ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA

NUDIMO VSE STORITVE MODERNEGA ZOBOZDRAVSTVA IN SE HKRATI 
PRILAGAJAMO VAŠIM ŽELJAM IN POTREBAM.

DOBRODOŠLI STE VSI: OTROCI, ODRASLI IN STAROSTNIKI.

PRIPRAVLJAMO POSEBNE PREVENTIVNE PAKETE.
POKLIČITE!

CESTA OB BARJU 68, 1291 ŠKOFLJICA
T: 031 272 398
E: INFO@DENTA.SI
WWW.DENTA.SI

CESTA OB BARJU 68
1291 ŠKOFLJICA
T: 031 272 398
E: INFO@DENTA.SI
WWW.DENTA.SI

PRIPRAVLJAMO POSEBNE PREVENTIVNE PAKETE.
POKLIČITE!

NUDIM POMOČ NA DOMU

Predvsem starejšim osebam in drugim, ki si 
želite ostati doma in vam razna vsakodnevna 
opravila predstavljajo težave. Nudim osebne 
storitve, gospodinjska opravila, čiščenje, sp-

remstvo in varstvo na domu. 

ZRELA DOBA, pomoč na domu, Anja Bonifer s. p.
GSM: 031 352 616

e-mail: zreladoba@gmail.com

Avtohiša Zalar d.o.o., Male Lašče 105, 1315 Velike Lašče, 01 7881 999, 
031 331 920, www.avtohisazalar.si, servis@avtohisa-zalar.si
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GABER PETER KASTELIC s.p.

SERVISIRAMO VSO AVDIO - VIDEO
FOTO in RAČUNALNIŠKO TEHNIKO

PRODAJAMO VSO 
TEHNIKO ZNAMKE

Partizanska cesta 8
1290 Grosuplje

servis.gaber@gmail.com

059 190 524 POOBLAŠČENI
SERVIS ZA:

… že 25 let
Andreja Hribar Hostnik, dr. dent. med.

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

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

namesto svedra in skalpela
• zdravljenje paradontopatij




