ST O LJUB N

O

•

OS

AL N O

GR

3G

E

N

DA

• GO

OB

G OS P O

NO

GL

R

GLASILO OBČINE GROSUPLJE | LETNIK XLVII | 10 – 2021

UP

LJ E G O E S G

RE

SLOVESNA POLOŽITEV TEMELJNEGA KAMNA ZA
IZGRADNJO NOVEGA NADVOZA TABORSKA str. 12

2

GROSUPELJSKI ODMEVI |

Oglasi

Oktober 2021

Zaradi širitve obsega poslovanja

zaposlimo operaterja na CNC-stroju.
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priprava stroja in orodij po tehnološki dokumentaciji,
nadzor kakovosti,
priprava materiala,
skrb za urejeno delovno okolje.
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NIBE S1255

poznavanje tehnologije rezkanja in struženja,
poznavanje meril in postopkov merjenja,
znanje branja tehnične dokumentacije,
natančnost,
samoiniciativnost.
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PREZRAČEVANJE

nov

povezava

možnost nadgrajevanja znanja,
stimulativno plačilo,
možnost zaposlitve za nedoločen čas,
delo v urejenem in prijetnem okolju.
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dotik
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Več informacij na 041 723 550 (Gregor), 041 578 477
(Gašper) oziroma info@kovinostrugarstvo-klinc.si.
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12.690 €

*

paket zimskih pnevmatik
5 let podaljšanega jamstva**
*Navedena maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Renault CLIO Limited SCe 65 in že vsebuje redni popust v višini 500 € ter dodatni
popust v višini 400 €, ki velja ob nakupu z Renault Financiranjem. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financiranjem kupec prejme subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 €, podaljšano jamstvo
(5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) in vzdrževanje za motor po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 6.000
€, minimalnim trajanjem 36 mesecev z Renault Financiranjem. Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačen paket zimskih pnevmatik. Poraba pri mešanem ciklu: 5,1 - 7,8 l/100
km. Emisije CO2: 116 - 136 g/ km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0115 - 0,0338. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o.,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Slika je simbolična. Več informacij o ponudbi in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana. Pridržujemo si pravico do napak.
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Pozdravljena draga bralka,
dragi bralec Grosupeljskih odmevov!
Počasi se že približujemo koncu leta, poletje se je, kot
kaže, sedaj zares poslovilo, temperature ob jutrih pa
se bližajo ničli. Lepo bi bilo, če bi se k ničli čim prej
približalo tudi število okužb in bi bila ta neprijetna
zgodba za nami, da bi zaživeli normalnejše življenje.
Žal tudi te razmere mnogi izkoriščajo za politične razprtije, pa čeprav za ceno
zdravja. Prav neverjetno je, kako nekaterim diši oblast in so za svoje cilje pripravljeni delati tudi veliko škodo lastni domovini in s tem nam vsem.
Drugačna je slika na ravni občin, kjer je zanimivo spremljati razvoj, še posebej
smo veseli napredka v naši občini, kjer lepo napredujejo dela na prenovitvi
železniške postaje, priča pa smo bili simbolni položitvi temeljnega kamna za
nov nadvoz pri bivšem Motvozu. Tu bo verjetno potrebno najti neko novo
ime. Lepo napredujejo tudi ostali večji in manjši projekti. Pri večjih smo lahko
zadovoljni tudi zaradi bistvenega prispevka iz državnega proračuna, zaradi
večje povprečnine občinam pa je tudi več sredstev v občinskem proračunu in s
tem več možnosti za hitrejši razvoj.
Obseg pričujoče izdaje glasila je nekoliko manjši, saj smo v prejšnji presegli
predvideno število strani. Upam, da bo vsak našel kaj zanimivega, saj se počasi veča število dogodkov na vseh področjih našega življenja in upajmo, da bo
javno življenje kmalu spet v obsegu, kakršno je bilo pred epidemijo.
Želim vam vse dobro.
Brane Petrovič, odgovorni urednik

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 podpisana s polnim imenom in priimkom. Digitalne fotografije naj ne bodo vstavljene med besedilo, ampak
naj bodo posredovane samostojno. K fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis)
in obvezno avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pravico, da članke ustrezno skrajša in v primeru,
če v skladu s programsko zasnovo časopisa ne sodijo v nobeno od rubrik, ne objavi. V uredništvu nismo
zavezani, da se z vsemi prispevki tudi strinjamo.
DIMENZIJE IN DODATNA NAVODILA ZA PRIPRAVO OGLASOV: celostranski pokončni 185 x 260 mm, 1/2 ležeči 185 x 127,5 mm, 1/4 pokončni 90 x 127,5 mm, 1/8 ležeči 90 x 61 mm. Vsi oglasi so barvni. Format datoteke
naj bo *.PDF ali *.JPG.
GROSUPELJSKI ODMEVI – GLASILO PREBIVALCEV OBČINE GROSUPLJE
Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Grosuplje • Odgovorni urednik: Brane Petrovič • Uredniški
odbor: Gregor Steklačič, Janez Pintar, Marija Samec, Matjaž Trontelj, Maja Zajc Kalar, Zlatko Jagodič • Naslov
uredništva: Občina Grosuplje, Taborska 2 (hišna centrala 788 87 50), 1290 Grosuplje • Elektronski naslov:
grosupeljski.odmevi@gmail.com • Lektoriranje: Marija Samec (oglasi in razpisi niso lektorirani) • Oblikovanje
in tisk: PARTNER GRAF d.o.o., Gasilska c. 3, 1290 Grosuplje

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila.
Vaše prispevke pričakujemo do 9. novembra, na e – naslov:
grosupeljski.odmevi@gmail.com

Iz občinske hiše
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Nagovor župana
Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci
Grosupeljskih odmevov!
Poletje se je prevesilo v jesen, pred vrati je zima.
Druga, v kateri preštevamo število okuženih,
cepljenih in necepljenih, aktivno obolelih in
prebolelih in žal tudi število tistih, ki so boj s
to boleznijo v tej pandemiji izgubili za vedno.
Ko bomo ob bližajočem dnevu mrtvih odšli na
grobove svojih bližnjih, se v tišini spomnimo tudi
vseh ljudi, ki so pri nas in po svetu umrli zaradi
covida -19.
Prepričan sem, da je marsikatera smrt bila in je še
vedno nepotrebna, ker tisti, ki imajo ta privilegij,
da se lahko cepijo, tega ne storijo. Imamo dovolj
cepiva, vsi vodilni slovenski strokovnjaki s področja
zdravstva in zdravniki, ki se poklicno ukvarjajo s to boleznijo, so nam do sedaj podali dovolj argumentov za cepljenje.
Ko sem zadnjič spremljal intervju z vrhunskim strokovnjakom in direktorjem klinike Golnik dr. Alešem Rozmanom,
ki je, po moje, že dodobra utrujen od stalnega prepričevanja Slovencev o hudih učinkih te bolezni in koristnosti
cepljenja, sem nehote pomislil, le koga bodo ljudje, ki se ne želijo cepiti, poiskali, ko bodo zboleli za pljučnim rakom,
če takim strokovnjakom ne verjamejo? Seveda bodo odšli na Golnik, ker verjamejo tem zdravnikom v vsem, razen v
učinkovitosti cepljenja. Razumi, kdor more.
Medtem v naši občini vsa dela na pomembnih investicijah lepo napredujejo, o čemer boste lahko več prebrali na
notranjih straneh Odmevov. Položitev temeljnega kamna za novi nadvoz Taborska pri novem logističnem centru Bekra
na mestu nekdanjega 'pri Motvozu' je simboličen pokazatelj, kako se staro umika novemu. Ko bo nadvoz zgrajen, bo
dokončno odpravljena zadnja črna prometna točka na južnem delu železniške postaje Grosuplje.
Ob snovanju dvotirnosti železniške proge skozi našo občino in elektrifikacije obeh prog do Novega mesta in Kočevja
smo pričeli tudi z umeščanjem obvoznice Grosuplje v prostor. Po načrtih naj bi potekala od odcepa za avtocesto na
Cikavi, ob zahodnem robu mesta in se priključila na cesto proti Ponovi vasi in nato po južnem robu mesta prečkala
državni cesti proti Vidmu in Krki, nato ob vzhodnem robu mesta prečkala državno cesto proti Višnji Gori in se
priključila nazaj na avtocesto pri Logotu.
Dvotirna, elektrificirana proga pa bo, ko bo zgrajena, omogočala potniške vlake na vsakih petnajst minut v času konic,
potovalni čas od Grosupljega do Ljubljane pa bo znašal le 15 minut. Če je verjeti državnim načrtovalcem, je dvotirna
proga uresničljiva v naslednjih 10- do petnajstih letih, zelo dobro pa bi bilo, da bi v istem času zgradili tudi obvoznico
Grosuplje.
V okviru Ljubljanske urbane regije nastaja tudi projekt uporabe in izposoje električnih koles, po sistemu »hop na kolo
doma - skok na bus/vlak - hop na kolo do službe«. Ta pa naj bi zaživel že v bližnji prihodnosti po vseh občinah regije in
tudi naši.
Župan sosednje občine Ivančna Gorica, kolega Dušan Strnad, vpeljuje v svoji občini sistem kratkih postankov z
avtomobili po sistemu »Kiss and ride«, se pravi »Poljubi v slovo in hitro odpelji« in z nasmeškom pove, da se sistem
dobro prijemlje.
Ja, če se stvari delajo s trohico ljubezni, gre vse skupaj lažje. Naj vam gre torej do naslednjih Odmevov vse skupaj lažje
in kot po maslu!

Vaš župan
dr. Peter Verlič
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Evropski teden mobilnosti: »Živi zdravo. Potuj trajnostno.«
Evropski teden mobilnosti se je pričel
v četrtek, 16. septembra 2021, trajal je
do srede, 22. septembra 2021, ko je bil
tudi dan brez avtomobila.
V občini Grosuplje pod sloganom
»Grosuplje goes green« sledimo viziji
okolju prijazne in trajnostno naravnane
občine, s projekti, aktivnostmi, spodbudami poseben pomen dajemo prav trajnostni mobilnosti.
Urejamo pločnike in kolesarske steze,
varnejše in prijetnejše površine za pešce
in kolesarje, vedno bolj prijazen potnikom je tudi javni potniški promet, na področju katerega pa so bili v zadnjih letih
storjeni še posebej veliki premiki.
Linija 3G nas že več let vsakodnevno
povezuje z Ljubljano, je dostopna, cenovno ugodna, njena uporaba enostavna. Leto mineva, ko smo v Grosupljem
poleg avtobusne in železniške postaje
slovesno odprli novo parkirno hišo P+R

Grosuplje, ki nas vabi, da svoj osebni avtomobil parkiramo v parkirni hiši,
za nadaljevanje poti proti Ljubljani pa
uporabimo avtobus ali vlak, torej okolju
bolj prijazen način prevoza. In prav zdaj
poteka nadgradnja železniške postaje z
novimi peroni s podhodi in obnova postajnega poslopja.
Letošnji Evropski teden mobilnosti pa
je dobil še prav poseben pečat. V Gro-

suplje je namreč pripeljal kavalir s priložnostjo za vse nas, da preizkusimo
svoje potovalne navade tudi z njegovo
uporabo.
Slogan letošnjega Evropskega tedna
mobilnosti je sicer bil »Živi zdravo. Potuj trajnostno.« Raziskave mobilnostnih
navad namreč kažejo močno korelacijo
med potovalnimi navadami in zdravjem, slogan zato spodbuja k odločitvi
za aktivne oblike mobilnosti, kar prinaša
za posameznike velike koristi. Na ta način ne prispemo le do cilja poti, temveč
hkrati pokrijemo dnevno potrebo po
gibanju, izboljšamo možganske funkcije
ter krepimo kondicijo in imunski sistem.
Čim večkrat se torej v službo, trgovino
ali po drugih opravkih odpravimo peš, s
kolesom, skirojem ali javnim potniškim
prometom.
Jana Roštan

V Evropskem tednu mobilnosti po grosupeljskih ulicah tudi z
ljubljanskim kavalirjem
V četrtek, 16. septembra 2021, ko se je
pričel Evropski teden mobilnosti, se je v
Grosuplje pripeljal ljubljanski kavalir. Na
avtobusni postaji so ga z navdušenjem
pričakali župan dr. Peter Verlič, direktor
občinske uprave mag. Dušan Hočevar,
direktor Javnega komunalnega podjetja Grosuplje Stane Stopar s sodelavci,
predsednik Društva upokojencev Grosuplje Drago Andročec v družbi še nekaterih članov društva, pričakala pa sta ga
tudi Gregor Cunder in Igor Kvržić iz Ljubljanskega potniškega prometa.
»Ljubljanski kavalir že kar nekaj časa
zapeljuje Ljubljančanke in Ljubljančane
po Ljubljani, predvsem tiste, ki so malo
počasnejši, ki niso več v takih letih, da bi
z lahkoto premagovali klance, in takrat je
takšen kavalir zelo dobrodošel,« je ob prihodu kavalirja v Grosuplje dejal župan
dr. Peter Verlič, in se lepo zahvalil direktorju Ljubljanskega potniškega prometa
Petru Horvatu, ki je idejo s kavalirjem
takoj podprl. »Zelo sem hvaležen tudi
Mestni občini Ljubljana in seveda županu
Zoranu Jankoviću, s katerim gradimo mobilnost, mislim da že 10 let,« je še dejal in
nas tudi spomnil, da prav zdaj mineva 10

Z leve proti desni: direktor Javnega komunalnega podjetja Grosuplje Stane Stopar,
voznik kavalirja Milorad, župan dr. Peter Verlič in direktor tehničnega sektorja
Javnega komunalnega podjetja Grosuplje Tomaž Rigler

let, ko je linija 3G povezala Ljubljano in
našo občino.
»Danes pa je tukaj med nami kavalir,
vozil bo do sobote in na njega se lahko
usedemo in popeljemo naokoli tako kot
v Ljubljani. Nekako pa smo si zamislili, da
bo povezoval zdravstveni dom, mestno tržnico, Kolodvorsko, pa avtobusno postajo,
mogoče bo kdaj zapeljal tudi do parkiri-

šča pred kakšno trgovino, skratka po naši
želji ali pa potrebi,« je še povedal župan
in nas povabil, da ga v naslednjih dneh
preizkusimo. »Jaz si predvsem želim, da
ga zdaj vidimo, da ga preizkusimo, da se
bi ljubljanski kavalir uspešno navadil tudi
grosupeljskih ulic, pa Grosupeljčank in
Grosupeljčanov.«
Evropski teden mobilnosti nas sicer

Iz občinske hiše
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V Grosuplje je pripeljal ljubljanski
kavalir.

osvešča, da lahko marsikatero pot opravimo brez avtomobila, na okolju bolj prijazen način. In kot je še povedal župan,
se v občini Grosuplje ves čas trudimo,
da bi bili čim bolj trajnostno naravnani,
da bi prispevali svoj delež k boljšemu
podnebju in seveda tudi k večji prometni varnosti. Številna križišča so danes
krožišča. Trenutno pa je veliko gradbišče
območje železniške postaje in novega
nadvoza pri Motvozu. Prav tako se gradi
pločnik na Malem Vrhu. »In naj povem,
da bo naš cilj dosežen takrat, ko bodo
vse prometnejše ceste v naši občini ločene z varnimi pločniki, a to ne zato, da bi
ti pločniki samevali, ampak zato, da bi jih
uporabljali. Naj bo torej teden mobilnosti,
da lahko kakšno stvar naredimo tudi brez
avtomobila, v naši zavesti tudi sicer,« je še
dejal župan, nato pa vožnjo s kavalirjem
tudi sam preizkusil in z njim naredil krog
po Grosupljem.

Oktober 2021

Takole so kavalirja pričakali stanovalci Doma starejših občanov Grosuplje ...

... vstopili ...

Jana Roštan

... in se odpeljali z njim.
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Župan dr. Peter Verlič tokrat za obisk tržnice izkoristil
priložnost in se pripeljal s kavalirjem
Ljubljanski kavalir, ki je v Evropskem
tednu mobilnosti vozil tudi po ulicah
Grosupljega, je v soboto, 18. septembra
2021, največ svojih postankov gotovo
naredil pri mestni tržnici. Priložnost, da
se tokrat do mestne tržnice pripelje s
kavalirjem, pa je izkoristil tudi župan dr.
Peter Verlič, ki tudi sicer s svojo soprogo Barbaro ob sobotah pogosto obišče
našo mestno tržnico.
»Prijeten, udoben, predvsem pa je to varen prevoz. Za starejše, gibalno ovirane je
to zagotovo dobrodošla pridobitev, predvsem malo skrajša razdaljo, ali pa da mogoče ni treba vzeti avtomobila,« je dejal
župan dr. Peter Verlič. Če bo odziv dober,
ga morda vpeljemo tudi v naši občini.
Jana Roštan, foto: Urška Rigler

Z leve proti desni: župan dr. Peter Verlič s soprogo, direktor tehničnega sektorja
Javnega komunalnega podjetja Grosuplje Tomaž Rigler s soprogo
in voznik kavalirja Milorad

Ste se tudi vi na dan brez avtomobila v službo pripeljali
s kolesom?
Evropski teden mobilnosti se je tudi
letos zaključil s tradicionalnim dnevom
brez avtomobila. Ta dan nas tako še
posebej spodbuja k trajnostnemu načinu potovanja, da se na svoje delovno
mesto, ko gremo po opravkih ali kam
drugam, odločimo, da pot opravimo
peš, s kolesom, morda s skirojem ali pa

z avtobusom ali vlakom. Tako prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih
plinov, čistejšemu zraku v mestih, večji
kakovosti bivanja, javnemu zdravju in
socialni pravičnosti.
Evropski teden mobilnosti je letos potekal pod sloganom: »Živi zdravo. Potuj
trajnostno.«, ki je v duhu časa pandemi-

je še dodatno izpostavljal skrb za javno
zdravje.
Potreba po gibanju na prostem je lani
izdatno narasla, hoja, kolesarjenje ter
druge aktivne alternative avtomobilskemu prometu pa so z uporabo primernih
oblačil in opreme lahko naš način potovanja v vseh letnih časih.

Iz občinske hiše
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V sredo, 22. septembra 2021, smo
tako na pobudo župana dr. Petra Verliča in direktorja občinske uprave mag.
Dušana Hočevarja tudi nekateri zaposleni na občinski upravi na svoje delovno
mesto prikolesarili oz. za svojo pot do
službe uporabili aktiven, bolj trajnosten
način prevoza.
Je pa seveda cilj Evropskega tedna
mobilnosti ta, da bi nam trajnostni potovalni načini čim bolj prišli v navado skozi vse leto, v toplejših mesecih še toliko
bolj.
Jana Roštan

Evropski teden športa 2021: Bodi aktiven
Evropski teden športa se je pričel v
četrtek, 23. septembra 2021, ko praznujemo tudi dan slovenskega športa, številne športne aktivnosti pa so po vsej Evropi potekale vse do 30. septembra 2021.
Slogan tedna športa ostaja »Bodi aktiven« (#BEACTIVE), s katerim želimo vse
ljudi spodbuditi k telesni dejavnosti, ne
le med tednom športa, temveč vse leto.
Šport in telesna dejavnost sta namreč
pomembna za ohranjanje 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 Grosupljem smo v okviru Evropskega tedna športa v sredo, 29. septembra
2021, v Športnem parku Brinje preizkusili prenovljeno atletsko stezo, na dogodku se nam je pridružila tudi vrhunska atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek,
letos tudi udeleženka olimpijskih iger
v Tokiu, na katerih je dosegla odličen
rezultat.
Sicer pa, v zeleni, aktivni, zdravi - FIT
občini Grosuplje, tokrat je prav, da izpostavimo, tradicionalno potekata dve
veliki športno-rekreativni prireditvi, Grosupeljski tek, ki je v zadnjih letih zaživel
v sklopu festivala Grosuplje v jeseni, in
Kolesarski maraton treh občin Grosuplje,
Ivančna Gorica in Dobrepolje, dobro poznan po Sloveniji. Zgodila se je pandemija, a gotovo bomo kmalu lahko spet tekli
na Grosupeljskem teku ali pa kolesarili
na Kolesarskem maratonu treh občin.
V naši občini je bogato tudi društveno
življenje, številna športna društva nas va-

bijo k rekreaciji in športnemu udejstvovanju, prav tako nas k aktivnemu preživljanju prostega časa spodbujajo različni
vadbeni centri.
Na občini svojo pozornost usmerjamo
predvsem v urejanje športnih in rekreativnih površin. V zadnjem letu smo obnovili malo zunanje igrišče pri Osnovni
šoli Brinje Grosuplje, v Športnem parku
Brinje smo prenovili tudi atletsko stezo,
prav tako so dela potekala v skate parku
oz. rolkarskem poligonu.
V občini Grosuplje smo v zadnjem
letu dobili tudi veliko lepo urejenih rekreativnih poti, za kar je poskrbel Turizem Grosuplje. Te nas vodijo na Ostri
vrh, Stari grad nad Čušperkom, Magdalensko goro in na Kucelj.
Novi usmerjevalni stebri nas usmerjajo proti bajerju Zacurek, prenovljena in
osvežena je tudi Pot zdravja.
Sicer pa: »Šport je zdravje. Čas je za
akcijo!« Občina Grosuplje je zato v okviru letošnjega Evropskega tedna športa

v sodelovanju s kineziologom Nalom
Dobnikarjem pripravila tudi različne
vadbene vsebine, ki so za vse nas še
posebej priporočljive in koristne, med
ljudmi tudi najbolj priljubljene. Objavljene so na spletni strani: https://
www.grosuplje.si/, in sicer:
• VADBA NA DELOVNEM MESTU - Dolgotrajno sedenje v enakem položaju
povzroča številne kronične težave
in bolečine. Med delovnim časom si
zato vzemite čas za aktiven odmor;
• OGREVANJE PRED ŠPORTNO AKTIVNOSTJO - Gre za vaje, ki so primerne
za ogrevanje pred športnimi aktivnostmi, kot so tek, košarka, odbojka,
nogomet, tenis in ostalo;
• VADBA TELESNEGA JEDRA - Vaje služijo kot odlična preventiva ali metoda
ozdravitve bolečin v hrbtu;
• VADBA DOMA S PRIPOMOČKI.
Vabljeni k redni telesni aktivnosti.
Jana Roštan
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Župan dr. Peter Verlič atletinji Maruši Mišmaš Zrimšek čestital
za vrhunski rezultat na olimpijskih igrah

Olimpijka Maruša Mišmaš Zrimšek nam je zaupala, da je svojo atletsko pot začela prav na tem stadionu.
"Tukaj sem pretekla ogromno krogov, tako da imam na ta stadion res veliko spominov."

V sredo, 29. septembra 2021, smo
v okviru Evropskega tedna športa, ko
praznujeta šport in telesna dejavnost, v
Športnem parku Brinje v Grosupljem slovesno odprli prenovljeno atletsko stezo.
Slovesnega dogodka so se udeležili:
župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič,
direktor občinske uprave mag. Dušan
Hočevar, vodja regijske pisarne OKS-ZŠZ Grosuplje Andrej Cevc, ravnateljica
Osnovne šole Brinje Grosuplje Natalija
Kotar, predsednik Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica Tomaž Zakrajšek,
predsednik Športne zveze Škofljica Milan Knez, posebej veseli pa smo bili, da
se nam je pridružila tudi naša vrhunska
atletinja, Grosupeljčanka, ki se je sicer
po poroki preselila v Kamnik, Maruša

Slovesna otvoritev prenovljene atletske steze

Mišmaš Zrimšek. Letošnje leto je bilo zanjo še posebej uspešno, bilo je izjemno,
na olimpijskih igrah v Tokiu je namreč v
finalu teka na 3.000 metrov z zaprekami z novim državnim rekordom 9.14,84
osvojila izvrstno šesto mesto, ki je v ponos vsem nam Slovenkam in Slovencem,
Grosupeljčankam in Grosupeljčanom
prav gotovo, in hkrati tudi vzpodbuda, ki
nam jo s svojo močno voljo, vztrajnostjo
in lepimi rezultati vedno znova dajejo
naši slovenski športniki.
Ta dan so se v Športnem parku Brinje
zbrali tudi učenke in učenci 2. razredov
Osnovne šole Brinje Grosuplje in Osnovne šole Šmarje - Sap na mini olimpijadi,
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njem tudi uradno predana svojemu namenu, župan pa je nato atletinji Maruši
za njen izjemen rezultat na olimpijskih
igrah v imenu občank in občanov Grosupljega tudi iskreno čestital: »Hvala za
uspehe in še naprej borbeno, na zmage,
iskrene čestitke,« je dejal.
Poleg atletske steze smo v zadnjem
mesecu obnovili tudi že 10 let star skate
park. Vse te športne površine so seveda
namenjene najmlajšim, in takšna mini
olimpijada, kot je bila ta, je zagotovo
dobra spodbuda za nadaljnje uresničevanje njihovih želja, mogoče tudi po
olimpijskih igrah. V občini Grosuplje smo
lahko ponosni, da imamo olimpionika
Mira Cerarja in tudi olimpijko Marušo Mišmaš Zrimšek, ki je dokaz, kako se lahko
iz majhnih krogov na takšni atletski stezi
doseže veliko, kar je za mlade zagotovo
velika vzpodbuda.
da so preizkusili prenovljeno atletsko
stezo. In skupaj smo ugotovili, da moramo 200-metrski krog atletske steze preteči kar 15-krat, da bomo pretekli dolžino 3.000 m, v kateri je Maruša tekmovala
na olimpijskih igrah. In na stezi je imela
še ovire.
»Kdo od vas bi šel rad na olimpijado,«
je v svojem nagovoru učenke in učence
povprašal župan dr. Peter Verlič. Z Marušo sta ugotovila, da je verjetno med njimi še veliko novih bodočih olimpijcev, a
verjetno ne gre drugače, kot da za začetek veliko tečejo po takšni lepi stezi, kot
je ta, hkrati pa da so tudi pridni v šoli, da
se učijo, dobro telovadijo in seveda pri
tem uživajo.
In prav to je s svojimi besedami potrdila olimpijka Maruša Mišmaš Zrimšek.
»Sama sem svojo atletsko pot začela prav
tukaj, na tem stadionu. Tukaj sem pretekla
ogromno krogov, tako da imam na ta stadion res veliko spominov. Bilo je veliko treningov, treba je biti priden, discipliniran,
predvsem pa je treba biti potrpežljiv. Moraš se zavedati, da ne boš kar iz danes na
jutri hitro napredoval, ampak da je treba
trenirati več let. Jaz sem začela v osnovni
šoli in potem počasi stopnjevala svoje treninge,« je svojo izkušnjo z našimi mladimi delila Maruša, in še dejala, da je sedaj,
ko so še otroci, toliko stari, predvsem pomembno, da v športu uživajo. »Uživajte v
športu, pazite na svoje zdravje, verjemite v
svoje sanje in vztrajajte,« so bile spodbudne besede, ki jim jih je namenila naša
vrhunska atletinja.
Sledil je slovesen prerez traku in prenovljena atletska steza je bila s tem deja-

Maruša Mišmaš Zrimšek je na olimpijskih igrah v Tokiu v finalu teka na 3.000 metrov
z zaprekami z novim državnim rekordom 9.14,84 osvojila izvrstno šesto mesto.
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Maruša z mamo

»Z investicijami v športna igrišča bomo
nadaljevali. Sam sem zelo vesel, da se prijemljejo tudi ta vaška igrišča, ki so zrastla
na Spodnji Slivnici, v Veliki Račni, zdaj pripravljamo nov projekt na Veliki Ilovi Gori,
skratka povsod tam, kjer se lahko mladi
zberejo in se tako malo odtegnejo od te-

levizorja. Sprejeta sta tudi oba prostorska
načrta, za Koščakov hrib in za Športni park
Brezje,« je še povedal župan, svoje misli
pa strnil z besedami: »Prepričan sem, da
bo Grosuplje dihalo in živelo športno.«
V sklopu obnove atletske steze smo
zamenjali kanalete za odvodnjavanje

vode z njene površine, popravili smo
njene poškodovane dele, izrisali na novo
črte in oznake za postavitev ovir, posameznih štartov in ciljev ter prog. Prav
tako smo zamenjali reflektorje okoli
atletske steze in tudi v Športni dvorani
Brinje Grosuplje.
Vrednost navedenih del je znašala
86.680,02 evrov, investicijo je v višini
22.916,66 evrov sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
in v višini 23.661,00 evrov Fundacija za
šport. Prenovo sta izvedli podjetji Hipox,
d.o.o., in Elcom, d.o.o.
V skate parku oz. rolkarskem poligonu pa smo zamenjali poškodovane in
dotrajane lesene vozne plošče in nekoliko preuredili postavitev objektov oz.
elementov.
Vrednost te investicije je znašala
22.423,60 evrov, izvajalec del je bil Ekšn,
d.o.o.
Jana Roštan

Slovesna položitev temeljnega kamna za izgradnjo novega
nadvoza Taborska
V petek, 15. oktobra 2021, smo v
Grosupljem slovesno položili temeljni
kamen za izgradnjo novega nadvoza
Taborska. Slovesnega dogodka so se
udeležili župan Občine Grosuplje dr.
Peter Verlič, direktor občinske uprave
mag. Dušan Hočevar s soprogo, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič, direktorica Direkcije
Republike Slovenije za infrastrukturo

Ljiljana Herga, predsednik uprave podjetja CGP Martin Gosenca, grosupeljski
župnik Martin Golob, občinski svetnice
in svetniki, predsedniki naših krajevnih
skupnosti, občanke in občani.
Predsednik uprave izvajalca del podjetja CGP Martin Gosenca nam je zaupal, da bo nov nadvoz, ko bo zgrajen,
dolg 34 m in visok nekaj manj kot 6 m,
s čimer bo omogočal vožnjo najrazlič-

nejšim vlakovnim kompozicijam pod
njim, omogočal pa bo tudi srečevanje
dveh tovornih vozil. S samimi deli so sicer začeli v začetku poletja letošnjega
leta. Najprej so zrušili stari nadvoz, pri
katerem se je med samim rušenjem pokazalo, da je bil res dotrajan, potreben
rušitve in že počasi nevaren za uporabo.
Po uskladitvi projektov s samo prenovo
železniške postaje in zamenjavo tirov so

Predsednik uprave podjetja CGP
Martin Gosenca

Župan Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

Državni sekretar na Ministrstvu za
infrastrukturo Aleš Mihelič
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Voditeljica Tadeja Anžlovar

Pevka Tina Kadunc Tiana
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nato pristopili k izkopu in pilotiranju zemljine pod podporno konstrukcijo, sedaj
je na vrsti polaganje temeljnega kamna,
v naslednjem mesecu pa bo že izdelana
konstrukcija, ki bo dala novemu nadvozu značilno obliko.
Župan dr. Peter Verlič je predvsem
poudaril pomen sodelovanja. »Če stopimo skupaj različne institucije, če smo povezani, če vsi skupaj sodelujemo, potem
nič več ni nemogoče,« je dejal. Nadvoz
Motvoz je že dlje časa predstavljal črno
točko v tem delu Grosupljega in marsikdo še zdaj težko verjame, da se gradnja
novega nadvoza uresničuje. In temeljni
kamen predstavlja začetek. Izvajalcu,
nadzoru in vsem, ki sodelujemo pri projektu, je zaželel, da ga skupaj uspešno
dokončamo in nato seveda skupaj tudi

Oktober 2021

Grosupeljski župnik Martin Golob

slovesno otvorimo. »Mi smo se danes
malo sprehodili po železniški postaji Grosuplje, spoštovani gospod župan Ljubljane, nekaj časa nam boš zavidal najlepšo
postajo v Ljubljanski urbani regiji,« so še
bile besede župana.
Na slovesnosti je zbrane nagovoril
tudi državni sekretar Aleš Mihelič. »Danes smo tukaj zbrani na enem stičišču, za
katerega bi sam rekel, da ni tako gradbeni projekt, ni tako investicijski projekt, kot
je družbeni projekt. Mostovi, viadukti so
bili vedno simbol povezovanja ljudi. In če
kaj, v zadnjem času poskušamo čim bolje
prisluhniti ljudem, biti čim več na terenu,
da jih slišimo in da jih povezujemo. Sam
mislim, da v tem času to še kako potrebujemo,« so bile misli, ki jih je ob tej priložnosti delil z nami.
Grosuplje v zadnjem obdobju doživlja
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pravi infrastrukturni preporod. Dobiva
nove infrastrukturne projekte, ki še kako
odražajo potrebe tega časa. Zgrajena je
bila parkirna hiša, ki bo omogočila P+R,
sedaj se obnavlja železniška postaja, gradi se nov nadvoz, vse to pa bo omogočalo tako multimodalnost kot uporabniško
izkušnjo na bistveno višjem nivoju.
Z Občino Grosuplje odlično sodelujejo. »V lanskem letu sva z županom podpisala sporazum o sofinanciranju za ta nadvoz, sedaj smo pri sami izgradnji že bolj ali
manj na pol poti in v sredini naslednjega
leta bo projekt zaključen,« je dejal.
Sledil je osrednji dogodek slovesnosti, položitev temeljnega kamna. Da
bodo dela gladko tekla, predvsem pa se
varno in uspešno tudi zaključila, je nato
grosupeljski župnik Martin Golob temeljni kamen tudi blagoslovil.
Slovesnost je povezovala Tadeja Anžlovar. »Velik dan je danes, za Grosupeljčane, za vse, ki uporabljamo to cesto, ki
smo se vozili po starem nadvozu, ki ga ni
več, mi smo mu rekli Motvoz, zaradi tovarne, ki je tudi ni več, nastal bo nov nadvoz
Taborska.« Misli pa so nas ob glasbenem
nastopu pevke Tine Kadunc Tiane že
popeljale v čas, ko bo na tem mestu nov
nadvoz že stal, ko bo končana tudi nadgradnja železniške postaje, ko bo tudi
ta del Grosupljega zasijal v vsej svoji sodobnosti.
Temeljni kamen je bil torej položen,
gradnja novega nadvoza Taborska se
pričenja. Ta bo širši, sodobnejši. Srečevanje vozil bo varnejše, na nadvozu se
bo uredilo tudi površine za pešce in kolesarje.
Pogodbena vrednost investicije je
2.114.645,44 evrov z ddv, skladno s sporazumom finančno breme gradnje novega nadvoza v celoti nosi Ministrstvo
za infrastrukturo, medtem ko je občina
prevzela pripravljalna dela pred gradnjo
in z njimi povezane stroške, to so izdelava projektne dokumentacije, odkup
zemljišč in podobno.

Na ogledu poteka del nadgradnje železniške postaje Grosuplje in novega nadvoza Taborska

Dela bodo predvidoma zaključena junija 2022 sočasno z nadgradnjo železniške postaje Grosuplje. Izgradnja novega
nadvoza Taborska, je namreč del še večje
investicije, res obsežnega projekta Ministrstva za infrastrukturo, nadgradnje železniške postaje Grosuplje, ki prav tako
intenzivno poteka. Obsega zamenjavo
spodnjega in zgornjega ustroja železniške proge na tem območju, izgradnjo
nove peronske infrastrukture, vključno
z izvennivojskim dostopom na perone,
nadgradnjo telekomunikacijskih in elek

Vizualizacija novega nadvoza Taborska

troenergetskih naprav ter obnovo samega postajnega poslopja. Na območju
ukinjenega nivojskega prehoda v bližini
Sončnih dvorov bo zgrajen dodatni podhod.
Vrednost celotne investicije nadgradnje železniške postaje Grosuplje,
vključno z izvedbo signalnovarnostnih
in telekomunikacijskih naprav ter izgradnjo novega nadvoza, je ocenjena kar na
24,1 milijona evrov.
Jana Roštan
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Mednarodna konferenca: Zelena in digitalna preobrazba
železniških koridorjev

V petek, 24. septembra 2021, je v Ljubljano prispel evropski povezovalni vlak
Connecting Europe Express, ki je na svojo več kot 20.000 kilometrov dolgo pot
skozi kar 26 držav krenil 2. septembra iz
Lizbone, pot bo zaključil 7. oktobra v Parizu. S tem vlakom obeležujemo evropsko leto železnic, predstavlja simbol
povezovalne moči železnice, hkrati je to
čas, ko Slovenija predseduje Svetu EU.
Na ta dan je ob prisotnosti visokih
gostov v Ljubljani potekala tudi mednarodna konferenca Zelena in digitalna preobrazba železniških koridorjev, v
organizaciji Združenja za spodbujanje
raziskav in inovacij na področju železnic
v Jugovzhodni Evropi (SEESARI) in ob
podpori Ministrstva za infrastrukturo.

Konferenco je odprl župan Občine
Grosuplje dr. Peter Verlič, tudi predsednik iniciative SEESARI, ki je izrekel dobrodošlico evropski komisarki za promet
Adini Vălean, slovenskemu ministru za
infrastrukturo Jerneju Vrtovcu, gene-

ralnemu direktorju Slovenskih železnic
Dušanu Mesu, generalnemu direktorju Mednarodne železniške zveze UIC
Françoisu Davenneju, izvršnemu direktorju Skupnosti evropskih železniških
prevoznikov in upravljavcev infrastrukture CER Albertu Mazzolaju, izvršnemu
direktorju Evropske železniške pobude
za raziskave in inovacije Shift2Rail Carlu
Borghiniju, direktorju Prometne skupnosti Mateju Zakonjšku in nekdanjemu direktorju Mednarodne železniške zveze
UIC Jeanu-Pierreju Loubinouxu ter vsem
ostalim udeležencem konference.
Osrednja tema je bila digitalizacija
v prometu, s posebnim poudarkom na
čezmejnih vozovnicah, ki bi omogočale
brezmejno potniško mobilnost v skladu
z zadnjimi UIC standardi.
Evropska komisarka za promet Adina
Vălean je v svojem nagovoru poudarila,
da nam železnica lahko veliko da, ima pa
tudi veliko omejitev. Eno so fizične omejitve, kot so trije različni železniški tiri v
Evropi, kot drugo pa je stanje z vozovnicami. Če želi nekdo potovati z vlakom po
Evropi, mora v tem primeru kupiti vrsto
vozovnic različnih železniških operaterjev, na različnih spletnih straneh. To
pa seveda ni v spodbudo ljudem, da bi
potovali z vlakom. Dejala je, da bi morali navdih iskati v letalstvu, pri katerem
lahko z enim klikom rezerviramo več letalskih povezav. Biti bi moral torej potnikom bolj prijazen, če želimo, da postane
za potnike privlačnejši in konkurenčnejši
način potovanja. Na tem področju že

veliko delajo, v sodelovanju s številnimi
deležniki, da bi skupaj našli najboljše rešitve.
Kot je povedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, je v evropskem letu
železnic o železniškem prometu še posebej veliko govora. Pomembna zaveza
pri tem je, ne le razpravljati, ampak najboljše rešitve za železniški promet tudi
izvajati v praksi. Digitalizacija bi sicer
morala biti naša prioriteta v vseh prevoznih sredstvih.
Slovenija si prizadeva, da bi prispevala k izboljšanju regijskega sodelovanja
v jugovzhodni Evropi. V juliju so tako
organizirali tudi prometno ministrsko
srečanje med Evropsko unijo in državami Zahodnega Balkana, na katerem so
se strinjali, da je čezmejna povezanost
kompleksen izziv, ki zadeva številne deležnike in da bi moral železniški promet
tekoče potekati preko meja držav, s katerimi meji Evropska unija.
Izvršni direktor Skupnosti evropskih
železniških prevoznikov in upravljavcev
infrastrukture CER Alberto Mazzola je
uvodoma dejal, da so na sodelovanje z
Evropsko komisijo, s katero so organizirali vlak Connecting Europe Express,
zelo ponosni. Vlak namreč vozi po vsej
Evropi. Sicer pa je poudaril, da moramo
narediti promet okolju bolj prijazen, premik na železniški promet pa je za okolje
le pozitiven. Morda potrebuje elektrifikacijo, da bi z dizelskih prešli na vodikove
motorje, vendar pa, če primerjamo železniški promet z ostalim, je ta 10-krat bolj
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zelen kot letalski ali pa cestni.
Dotaknil se je tudi digitalizacije in
vozovnic ter povedal, da je v nekaterih
primerih sicer mogoče rezervirati vozovnico za vlak preko več meja, npr. iz
Londona do Berlina ali iz Rima do Varšave, vendar pa vožnja traja zelo dolgo, iz
Rima v Varšavo kar 19 ur. Pomemben pri
tem je torej tudi krajši čas vožnje. Potrebujemo boljšo infrastrukturo.
Povedal je še, da so glede vozovnic
že razvili različne ideje, a je tudi še veliko
izzivov, vendar pa je v železniški promet
potrebno verjeti in čez 10 let bomo videli drugačno Evropo.
Generalni direktor Mednarodne železniške zveze UIC François Davenne je
predvsem poudaril, da morajo biti hitri
v izvajanju. Govorijo o različnih projektih, o novem komunikacijskem sistemu,
o novem sistemu vozovnic, a narediti

je potrebno spremembo, vpeljati jo je
potrebno v naslednjih desetih letih. Te
transformacijske projekte, ki jih moramo
določiti zdaj, bo potrebno v naslednjih
desetih letih izvesti, da bodo naredili
spremembo. Tako bomo začeli na železniški promet tudi gledati drugače.
Izvršni direktor Evropske železniške pobude za raziskave in inovacije
Shift2Rail Carlo Borghini je bil navdušen
nad vlakom Connecting Europe Express.
Videti, da pelje naokoli skozi toliko držav, je impresivno. Sicer pa je poudaril,
da je v železniškem prometu potrebna
transformacija, ne le tehnološka, ampak
operativna, miselna preobrazba. Ne moremo delati le na omejitvah, ki jih imamo
danes. Vprašati se je potrebno, kakšni
naj bi postali njihovi uporabniki, kakšni
naj bi bili produkti za te uporabnike.
Kakšno prihodnost torej želijo ustvariti,

kako želijo preobraziti železniški sistem.
Če delamo skupaj, ustvarjamo mrežo,
ki povezuje regije, ljudi, storitve po vsej
Evropi. To je moč železnice, povezovanje
in srečevanje.
Po uvodnih nagovorih je v nadaljevanju konference beseda tekla o digitalizaciji železniškega prometa, s poudarkom
na čezmejnih vozovnicah, kar je bila tudi
osrednja tema konference, pomembni
temi sta bili tudi novi zeleni koridorji, ki
povezujejo jugovzhodno Evropo z ostalo Evropo, in posodobitev železniških
koridorjev z novimi tehnologijami, da bi
zagotovili nemoten tovorni in potniški
promet v Evropi.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Slavnostna podelitev certifikata Mladim prijazna občina
v Predsedniški palači
V četrtek, 7. oktobra 2021, je v Predsedniški palači v Ljubljani potekala
slavnostna podelitev certifikata Mladim prijazna občina, prejemnica katerega je bila tudi Občina Grosuplje. Certifikat je prevzel župan dr. Peter Verlič,
prireditve pa se je udeležila tudi predsednica Komisije za mladinska vprašanja Občine Grosuplje Klavdija Mehle.
Program Mladim prijazna občina poteka pod pokroviteljstvom predsednika
Republike Slovenije Boruta Pahorja, ki je
županje, župane in ostale zbrane v dvorani tudi nagovoril.
Ker letos praznujemo tudi 30. obletnico ustanovitve naše države, sta bila
v 90. letih, po ustanovitvi naše države
zelo uspešna predvsem dva projekta,
projekt denarne osamosvojitve in projekt lokalne samouprave. Verjame, da
lokalne skupnosti namenjajo veliko svoje požrtvovalnosti, znanja, truda, da bi
se v Sloveniji živelo boljše. Nekaterim to

Župan dr. Peter Verlič, predsednica Komisije za mladinska vprašanja Občine Grosuplje
Klavdija Mehle in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor

zelo uspeva, drugim morda malo manj,
a našo lokalno samoupravo imamo zasnovano tako, da v vodstvo občin in na
županske položaje ter v mestne in občinske svete pridejo ljudje, ki dajo naši
skupnosti ogromno. »Brez lokalne samouprave si ne znam predstavljati nekega
pravega razvoja naše skupne domovine,
kot si ga vsi zaslužimo,« je dejal.
Občine veliko svojega truda vlagajo
v to, da bi obdržale mlade ljudi doma.
Vemo, da mlad človek stremi po tem, da
vidi drug svet, da izkusi drugo kulturo,

drugo okolje. Prav je, da mladi gredo po
ta znanja, po te izkušnje, a ob tem si želimo, da bi se tudi vračali v svoja okolja, in
če bi si želeli ustvariti tudi svoje družine,
da bi to bilo v domačem kraju. In prav na
lokalni ravni res lahko vidimo ta prizadevanja, da bi mladi imeli pri nas približno
enake možnosti, kot jih imajo njihovi
kolegi, kolegice drugod po domovini,
sploh pa po svetu. Tudi zato meni, da
ima podeljevanje certifikata Mladim prijazna občina, ki ga Inštitut za mladinsko
politiko podeljuje lokalnim skupnostim
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že 10 let, tistim, ki izkažejo v tem prizadevanju še neke posebne kvalitete,
veliko vrednost. Zato je tudi z veseljem
častni pokrovitelj.
Dotaknil se je tudi krize, katere del
smo danes vsi. Vsaka kriza, zlasti globalna, kot je bila na primer finančna pred
dobrimi 10 leti in je zdaj zdravstvena,
vedno pusti neke posledice. A meni, da
bi znale biti posledice te zadnje krize pomembnejše tudi zato, ker se je dotaknila
čisto medčloveških odnosov. V tem letu
in pol so se zgodili tudi veliki tehnološki
napredki, ki so pomembno preobrazili naše komunikacije, s tem pa tudi naš
način življenja. In ponovno bodo imele
pomembno vlogo prav občine, ali se
bodo na te spremembe, ki smo jim zdaj
priča, sposobne hitro odzvati, hitreje kot
državna politika. To bo tudi pomembno
vplivalo na to, ali bodo mladi zaupali naši
domovini glede svojih ambicij, da bodo
tukaj, da ji bodo dajali svojo energijo,
znanje, mladost, zagon, da si bodo tukaj
ustvarili družine in živeli polno ustvarjalno življenje.
Predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor se je zato predstavnici Inštituta
za mladinsko politiko Ajdovščina Nini
Bavčar Čargo zahvalil, da opravljajo to
pomembno vlogo, da nagrajujejo s tem
laskavim nazivom tiste občine, ki si to zaslužijo, ki izkazujejo svojo naklonjenost
mladi generaciji v njihovi občini, kar je v
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spodbudo njim, pa tudi vsem ostalim, da
se za to potrudijo v prihodnje. Izročil ji je
tudi Zahvalo za spodbujanje mladinskih
politik in skupnih projektov med mladimi in občino.
Zahvalo pa je seveda izrekel tudi županom, županjam vseh slovenskih občin, zlasti seveda tistim, ki so bile že v
preteklosti ali ta dan nagrajene.
Certifikate Mladim prijazna občina sta
nato slavnostno podelila predstavnica
Inštituta za mladinsko politiko in vodja
programa Mladim prijazna občina Nina
Bavčar Čargo ter predsednik Skupnosti
občin Slovenije Peter Misja.
Ta dan je certifikat Mladim prijazna
občina prejelo 7 občin: Mestna občina
Slovenj Gradec, Občina Mežica, Občina
Ormož, Občina Kočevje, Občina Medvode, Občina Semič in Občina Sežana.
Certifikat Mladim prijazna občina pa
je prejelo tudi 16 občin za novo štiriletno obdobje, ki so se tako že pred leti
zavezale za dobro in uspešno delo z mladimi, za ustvarjanje njihovih življenjskih
priložnosti, in so se pri oceni izvajanja
programov in strategij izkazale s predanostjo skrbi za mlade, z odgovornim izpolnjevanjem obljub. Odlikujejo se s pohvalnim delom. Certifikat so ne le uspele
pridobiti, pač pa ga tudi ohraniti, zaradi
česar so morale programe nadgraditi in
zadostiti strožjim kriterijem. Te občine
so: Mestna občina Koper, Mestna občina
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Novo mesto, Mestna občina Ljubljana,
Mestna občina Velenje, Občina Sevnica,
Občina Radlje ob Dravi, Občina Radovljica, Občina Jesenice, Občina Gornja Radgona, Občina Krško, Občina Ajdovščina,
Občina Ravne na Koroškem, Občina Trzin, Občina Žalec, Občina Šentjur, in kar
lahko s ponosom povemo, tudi Občina
Grosuplje.
Certifikate Mladim prijazna občina
podeljuje Inštitut za mladinsko politiko
v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom
predsednika Republike Slovenije Boruta
Pahorja. Prejmejo ga tiste lokalne skupnosti v Sloveniji, ki z ukrepi za reševanje
problemov mladih na lokalni ravni pri izobraževanju, zaposlovanju, stanovanjski
politiki, informiranju, participaciji, mladinskemu organiziranju in mobilnosti
ustvarjajo prijaznejše okolje za življenje
in razvoj mladih.
Certifikat spodbuja občine, da v svojem okolju mladim ponujajo priložnosti
in možnosti za razvoj. Prestižni naziv je
torej priznanje tistim lokalnim okoljem,
ki se zavedajo svoje vloge v življenju mladega posameznika ter ustvarjajo pogoje
dela in bivanja, ki mladim omogočajo samostojno in odgovorno življenjsko pot.
Jana Roštan
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Na delavnici v okviru 19. evropskega tedna regij in mest
predstavljene aktivnosti Skupne občinske uprave 5G
V okviru evropskega tedna regij in
mest (#EURegionsWeek), najpomembnejšega letnega dogodka s področja
regionalne politike v Bruslju, je na spletni delavnici z naslovom Trajnost onkraj
državnih meja: Čezmejno sodelovanje
kot gonilo sprememb na področjih
ohranjanja biotske raznovrstnosti in
trajnostne mobilnosti (Sustainability
beyond national boundaries: Cross-border cooperation as a driver for change
in biodiversity protection and sustainable mobility patterns), ki je potekala v
torek, 12. oktobra 2021, sodelovala tudi
Skupna občinska uprava 5G. Delavnico,
na kateri so bili predstavljeni praktični
in učinkoviti ukrepi za izboljšanje čezmejnega sodelovanja iz Slovenije, Italije,
Francije, Poljske, Portugalske ter Španije,
je organiziralo Slovensko gospodarsko
in raziskovalno združenje (SBRA).
Na dogodku je s slovenske strani kot
govornica sodelovala Jasmina Selan
iz Skupne občinske uprave 5G, ki je v
uvodu poudarila, da je čezmejno sodelovanje za občine izrednega pomena,
saj omogoča prenos dobrih praks med

občinami, hkrati pa tudi hitrejši, učinkovitejši in skladnejši razvoj lokalnih območij. V skladu s tem Skupna občinska
uprava 5G vseskozi išče priložnosti za
sodelovanje občin Grosuplje, Ivančna
Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje pri različnih mednarodnih projektih. Velik poudarek namenja tudi tistim projektom, ki
spodbujajo varstvo in ohranjanje narave
ter trajnostni razvoj.
V nadaljevanju je Jasmina Selan v
sklopu predstavitev projektov, ki imajo
inovativen in vključujoč pristop pri ohranjanju biotske in geološke raznovrstnosti, podala informacije o čezmejnem projektu Vezi narave, vrednem 2.553.908,00
evrov. Ta je med septembrom 2018 in
februarjem 2021 potekal v okviru programa Interreg V–A Slovenija–Hrvaška.
Občina Grosuplje je bila pri projektu vodilni partner, sodelovali pa so še Občina
Rogaška Slatina in Zavod RS za varstvo

narave iz Slovenije ter Nacionalni park
Risnjak, Mesto Vrbovsko, Društvo Hyla in
Javna ustanova za upravljanje z zavarovanimi naravnimi območji Krapinsko-zagorske županije iz Hrvaške.
Glavni cilj projekta Vezi narave je bil
ohranjanje ekološke mreže Natura 2000.
V okviru projekta je bila na projektnih
območjih, to so Sotla, Kolpa, Nacionalni
park Risnjak, Radensko polje in kanjon
Kamačnik, zagotovljena trajnost ohranjanja ter obnove tarčnih vrst, vidre, rogača, hrastovega kozlička, travniškega
postavneža, močvirskega cekinčka in
dvoživk. Prav tako so bile v okviru projekta izvedene izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za ciljne skupine ter
vzpostavljena mreža točk Vezi narave.
Slednja vključuje tudi Žabjo hišo, prvi
center ohranjanja narave v Sloveniji, ki
se nahaja v Mali Račni na Radenskem
polju. V njem se lahko obiskovalci na
zanimiv in interaktiven način seznanijo
z ohranjanjem narave ter značilnostmi
Krajinskega parka Radensko polje.
Miha Drobnič

Za nami je že 2. mednarodno srečanje projekta SOLIDART:
“EU AND SOLIDARITY IN TIMES OF CRISIS”
Občina Grosuplje se je skupaj še s 7
drugimi projektnimi partnerji uspešno
prijavila na projekt »SOLIDART: Network for the youth debate on solidarity
in crisis times, through creativity and
art.«
Občina Grosuplje sicer v projektu sodeluje kot vodilna partnerica. Ostali projektni partnerji so: FAJUB - Federação de
Associações Juvenis do Distrito de Braga
(Portugalska), WIPSEE (Francija), Ayuntamiento de Dolores (Španija), Fundacja
Autokreacja (Poljska), Bulgarian Youth
Association (Bolgarija), Preili County Council (Latvija) in Dimos Lariseon (Grčija).
Smisel SOLIDART projekta je ustvariti
trajnostno sodelovanje med projektnimi
udeleženci na področju solidarnosti v
kriznem času. Z njihovo ustvarjalnostjo
in inovativnimi pristopi bo 8 različnih
evropskih mest analiziralo trenutno situacijo v Evropski uniji in razpravljalo o

izzivih, s katerimi se soočamo. V ta namen bo organiziranih 8 mednarodnih
dogodkov, ki bodo razporejeni med
aprilom 2021 in marcem 2023, projekt
pa bo prav tako ustvaril promocijske videe, priročnik z ustvarjalnimi metodami
državljanske udeležbe in spletno stran.
Vrednost projekta znaša 148.680 evrov.
Prvi mednarodni dogodek je Ob-

čina Grosuplje kot vodilna partnerica
izpeljala 16. in 17. junija 2021, 15. in 16.
septembra 2021 pa je potekalo že 2.
mednarodno srečanje v sklopu osmih
dogodkov projekta SOLIDART. Zaradi
korona situacije se srečanje ni organiziralo v Varšavi na Poljskem, temveč preko platforme Zoom. To srečanje je bilo
namenjeno prevetritvi pomena hladne

Iz občinske hiše
vojne za Evropo, države vseh projektnih
partnerjev in današnji svet. Cilj srečanja
je bil omogočiti projektnim partnerjem
iz različnih držav čim širše in polno razumeti težave, povezane z gradnjo miru in
reda v Evropi po drugi svetovni vojni in
posledice t. i. hladne vojne, razviti in se
pogovoriti o akcijskem načrtu za »Evropo brez razmejitev«, da ne bi železna zavesa nikoli več razdelila prebivalcev držav današnje Evropske unije, ter vključiti
mlade generacije pri gradnji združene
Evrope.
Vsaka izmed 8 držav je pripravila
15-minutno prezentacijo, ki je ostalim
skušala podati koncizen pregled zgodovine države od druge svetovne vojne do
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danes. Prav iz izkušnje zgodovine je bila
na koncu vsake prezentacije predstavljena situacija danes in podani normativni
predlogi za ukrepanje in boljšo udeleženost mladih pri izvajanju politik danes.
Pogled na zgodovino vsakega naroda
posebej je bil odvisen od prezentatorjeve zgodovinske izobrazbe, lastnega
znanja, sposobnosti interpretacije kompleksnih situacij in specifične narodne
kulture. Po nekaj predstavitvah je postalo jasno, da dandanes največji potencial Evrope predstavlja humanistični,
družboslovni in znanstveni napredek ter
večja sposobnost komunikacije. Prezentator Občine Grosuplje David Tomažin
je kot možno nevarnost Evropski uniji še
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posebej poudaril razlog, zaradi katerega
je propadla druga Jugoslavija, tj. nezmožnost in nepripravljenost komuniciranja. Na koncu je vedno vse odvisno od
posameznika: kaj nam pomagajo puhle
besede, da smo Slovenci pridni, če se ne
zmoremo prilagajati niti prijateljevi želji,
da naj nekaj ostane skrivnost.
S projektom SOLIDART se bomo skozi
partnerske sestanke v teh dveh letih vsi
udeleženci naučili veliko drug od drugega. Z izmenjavanjem različnih znanj,
pogledov in mnenj vsi lahko pridobimo
veliko novega znanja, ki ga lahko uporabimo pri svojem delu in tako sodelujemo
pri oblikovanju boljše družbe.
Klavdija Mehle

Zaključna mednarodna konferenca projekta LIFE Podnebna
pot 2050: Priprava poti v podnebno nevtralnost
Občina Grosuplje ostaja zazrta v še
bolj zeleno prihodnost, s svojimi aktivnostmi, projekti prispeva k skrbi za naš
planet. Tako smo veseli, da smo bili tudi
del projekta LIFE Podnebna pot 2050
(Climate Path 2050), v okviru katerega je od 6. do 8. oktobra 2021 potekala
zaključna mednarodna konferenca na
temo Priprava poti v podnebno nevtralnost, ki se je je udeležila Jasmina Selan iz
Skupne občinske uprave 5G.
Konferenco je v sodelovanju s partnerji organiziral Institut »Jožef Stefan«,
predvsem z namenom, da bi z rezultati
projekta LIFE Podnebna pot 2050 in sorodnimi projekti seznanili analitike, ki se
ukvarjajo z blaženjem podnebnih sprememb v različnih sektorjih, in akterje, ki
analize uporabljajo. Slišali smo veliko zanimivih predavanj strokovnjakov iz cele
Evrope ter si zastavljali vprašanja, kot
so: kako naj države sledijo znanstvenim
dognanjem in zagotovijo doslednost ter
ustrezno ambicioznost podnebne politike, kako z novimi pristopi in orodji nasloviti nove izzive, kot so negotovosti glede
novih tehnologij in njihove cene, kako
vključevati multidisciplinarna znanja,
upoštevati ravnanja akterjev idr.
Konferenca se je posvetila vsem sektorjem, poseben poudarek pa je bil na
rabi in oskrbi z energijo, vključno s prometom.
Projekt LIFE Podnebna pot 2050 je bil
sicer namenjen spremljanju napredka
in načrtovanju podnebnih ukrepov za
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

na področjih stavb, prometa, industrije,
kmetijstva, gozdarstva in odpadkov.
Med drugim so bile pripravljene tudi
analize in projekcije zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov, ki so bile uporabljene kot strokovne podlage za pripravo
več uradnih dokumentov, kot so: Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji
Slovenije do leta 2050, Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije, Dolgoročna strategija
energetske prenove stavb do leta 2050,
v pripravi je tudi Nacionalni program
nadzora nad onesnaževanjem zraka.
Občine pa smo bile v projekt vključene predvsem v okviru vzpostavitve
lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti. Gre za spletno aplikacijo, s katero
lahko občine celovito preverimo, kako
uspešne smo pri izvajanju podnebnih

ukrepov, kakšen je naš napredek.
Omenimo še, da je projekt LIFE Podnebna pot 2050 podpiral izvajanje Pariškega sporazuma v Sloveniji. Slovenija se
je namreč kot članica EU obvezala, da bo
sledila zavezam iz Pariškega sporazuma
in z zmanjševanjem emisij toplogrednih
plinov zadržala dvig globalne temperature občutno pod 2 °C ter si prizadevala,
da se dvig temperature omeji na 1,5 °C
glede na predindustrijsko dobo.
Jana Roštan
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Čista energija za zeleno prihodnost
Leta 1861 je v Ljubljani zasvetila
prva svetilka na mestni plin, Energetika Ljubljana pa letošnje leto obeležuje
častitljivo obletnico 160 let neprekinjenega delovanja podjetja, ki je skozi
zgodovino zamenjalo kar nekaj imen,
vendar je Ljubljančanom najbolj poznano kot »Plinarna«.
Z gradnjo omrežja za distribucijo
zemeljskega plina ter priključevanjem
individualnih kurišč in drugih objektov
na zemeljski plin so se začeli koraki do
boljše kakovosti zraka ter zmanjševanja koncentracije žveplovega dioksida in trdih delcev, še preden je beseda »brezogljično« postala del našega
vsakdanjika. Distribucijsko plinovodno
omrežje v skupni dolžini več kot 1.000
kilometrov se še naprej širi na območje sosednjih občin. Septembra 2021
je bila zaključena gradnja zadnjega
odseka plinovoda na relaciji Škofljica
– Grosuplje in izvedena priključitev
plinovodnega omrežja, zgrajenega na

geografskem območju občine Grosuplje, na obstoječe distribucijsko
omrežje zemeljskega plina v občini
Škofljica.
Geografsko območje občine Grosuplje je s tem priključeno na obstoječe
distribucijsko omrežje Energetike Ljubljana, ki oskrbuje z zemeljskim plinom
območje Mestne občine Ljubljana in
sedem primestnih občin: Medvode,
Dobrova-Polhov Gradec, Brezovica, Ig,
Škofljica, Dol in Log-Dragomer.
Prekinitev dobave zemeljskega plina iz skladišča LNG na lokaciji Gasilske
ceste v Grosupljem in pričetek dobave
omrežnega plina iz obstoječega distribucijskega omrežja v občini Škofljica
bo stekla konec oktobra 2021. Energetika Ljubljana bo s tem zaključila več
kot 15-letna prizadevanja, da distribucijsko omrežje zemeljskega plina razširi tudi na geografsko območje občine
Grosuplje in z ekonomijo obsega zagotovi nižje stroške omrežnine za vse

obstoječe in nove odjemalce plina.
S to prevezavo bo omogočena tudi
priključitev toplovodne kotlovnice na
Bevkovi, ki oskrbuje večje območje
blokovske pozidave v Grosupljem. Le-ta bo v nadaljevanju nadgrajena s soproizvodnjo toplote in elektrike. Moč
kotlovnice je 4,5 MW.
Zemeljski plin je najčistejše fosilno
gorivo z visoko energetsko vrednostjo
in je primeren za uporabo na območjih, kjer je lahko kakovost zraka problematična, zato Energetika Ljubljana
pomembno prispeva k večji kakovosti
zraka.
Čista energija za zeleno prihodnost
– to je vizija Energetike Ljubljana.
Energetika Ljubljana

Dan odprtih vrat za starejše
Spoštovani občanke in občani!
V torek, 9. novembra 2021, bo v organizaciji Občine Grosuplje, Doma starejših občanov Grosuplje in Zdravstveno-vzgojnega centra Zdravstvenega
doma Grosuplje v Družbenem domu
Grosuplje potekal DAN ODPRTIH VRAT
ZA STAREJŠE, ki se bo pričel ob 9.00 uri
s kratkim kulturnim programom in nagovorom župana Občine Grosuplje dr.
Petra Verliča.
Z izvedbo različnih aktivnosti želimo
doseči večjo vključenost starejših v lokalnem okolju, zmanjšati osamljenost,
izboljšati njihovo (duševno) zdravje, doseči medgeneracijsko povezovanje in
opolnomočiti starejše ter njihove svojce.
Z organizacijo tovrstnih aktivnosti želimo kot lokalna skupnost postopoma
izboljšati kazalnike duševnega zdravja
starejših v lokalnem okolju.
Delavnice bodo potekale v dopoldanskem času (od 9.30 ure do 11.30
ure) in popoldanskem času (od 14.00
ure do 16.00 ure) v izvedbi Doma sta-

Urnik

9.00 – 9.30

• Otvoritev dneva odprtih vrat za starejše s kratkim kulturnim
programom in nagovorom župana Občine Grosuplje
dr. Petra Verliča

9.30 – 10.30

• Trening mišic medeničnega dna s preizkusom stola
magnetne stimulacije za preprečevanje in zdravljenje urinske
inkontinence
• Delavnica urjenja spomina in logike

10.30 – 11.30

• Prilagodimo okolje za varno starost
• Telovadba za hrbtenico in sklepe

9.30 – 11.30

• Predstavitev demenci prijazne točke – stojnica z gradivom
• Meritve dejavnikov tveganja (krvni sladkor in krvni tlak) in
svetovanje

11.30 – 14.00

• Odmor

14.00 – 15.00

• Strokovno predavanje z naslovom »Stiske starejših v času
epidemije« v izvedbi asist. dr. Polone Rus Prelog, dr. med.,
spec. psih., vodje Enote za gerontopsihiatrijo z Univerzitetne
psihiatrične klinike Ljubljana - Centra za klinično psihiatrijo

15.00 – 16.00

• Tehnike sproščanja
• Delavnica ročnih spretnosti – izdelava darilne embalaže
• Meritve dejavnikov tveganja (krvni sladkor in krvni tlak) in
svetovanje
• Predstavitev demenci prijazne točke – stojnica z gradivom

Iz občinske hiše
rejših občanov Grosuplje (DSO Grosuplje) in Zdravstveno-vzgojnega centra
Zdravstvenega doma Grosuplje (ZVC
ZD Grosuplje):
DSO Grosuplje:
• Delavnica ročnih spretnosti – izdelava darilne embalaže, delavnico bodo
vodili Brigita Šubic in člani CAG-a.
• Delavnica urjenja spomina in logike,
delavnico bodo vodili Metka Velepec
Šajn in člani CAG-a.
• Telovadba za hrbtenico in sklepe,
telovadbo bodo vodili fizioterapevti.
• Predstavitev demenci prijazne točke
– stojnica z gradivom.
• Kot dopolnitev treninga mišic medeničnega dna, ki bo potekal v izvedbi
ZVC ZD Grosuplje, bodo obiskovalcem ponujene možnosti preizkusa
stola-magnetne stimulacije za preprečevanje in zdravljenje urinske
inkontinence.
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ZVC ZD Grosuplje:
• Prilagodimo okolje za varno starost,
delavnico bosta izvajali Ajda Plos,
mag. zdr. neg s spec. znanji, in Manca
Grum, dipl. fiziot. s spec. znanji.
• Trening mišic medeničnega dna, delavnico bosta izvajali Klavdija Zakrajšek, dipl. m. s. s spec. znanji, in Manca
Grum, dipl. fiziot. s spec. znanji.
• Tehnike sproščanja, delavnico bosta
izvajali Klavdija Zakrajšek, dipl. m. s.
s spec. znanji, in Ajda Plos, mag. zdr.
nege s spec. znanji.
• Meritve dejavnikov tveganja (krvni
sladkor in krvni tlak) in svetovanje,
delavnico bodo izvajale Anica Kozinc,
dipl. m. s. s spec. znanji, Klavdija Zakrajšek, dipl. m. s. s spec. znanji, in
Ajda Plos, mag. zdr. nege s spec. znanji.
Ob 14.00 uri bo potekalo tudi stro-
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kovno predavanje z naslovom »Stiske
starejših v času epidemije« v izvedbi
asist. dr. Polone Rus Prelog, dr. med.,
spec. psih., vodje Enote za gerontopsihiatrijo z Univerzitetne psihiatrične klinike
Ljubljana - Centra za klinično psihiatrijo.
Dan odprtih vrat bo potekal pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje
Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter programa
MIRA.
Za dodatne informacije in vprašanja,
povezana z delavnicami oz. dogodkom, lahko pokličete Klavdijo Mehle na
tel. št. 01-7888-788 ali 051-206-403 oz.
ji pišete na e-naslov: klavdija.mehle@
grosuplje.si.
Dragi starejši, pridružite se nam. Veseli vas bomo!
#starejšimprijaznaobčina
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Iz občinske hiše

Oktober 2021

Spoštovani obiskovalci Mestne tržnice Grosuplje!
Mestna tržnica Grosuplje je ob torkih obratovala v popoldanskem času, in sicer med
14.00 in 18.00 uro vse do konca meseca junija. V mesecu juliju in avgustu tržnica ob
torkih ni obratovala, ponovno pa je pričela z obratovanjem v začetku meseca septembra. Sobotna tržnica obratuje po nespremenjenem urniku, in sicer med 7.00 in 13.00
uro.
Vabljeni k obisku grosupeljske tržnice, kjer vas ponudniki pričakujejo s svežo ponudbo
domačih pridelkov in izdelkov.
				
Urška Rigler, Javno komunalno podjetje Grosuplje

Možnost najema počitniškega objekta v Kranjski Gori in v Termah Čatež
Občina Grosuplje obvešča občane, da imajo v letošnjem letu možnost najema počitniškega objekta v Kranjski Gori ali v Termah Čatež.
Počitniški objekt v Kranjski Gori, s pogledom na kranjskogorsko smučišče, ponuja udobno namestitev za 7 oseb (5 osnovnih ležišč + 2
dodatni ležišči), v počitniški hišici v Termah Čatež, ki se nahaja v neposredni bližini termalnih kapacitet, pa lahko počitnikuje do 6 oseb (4
osnovna ležišča + 2 dodatni ležišči).
Več informacij je dostopnih na www.grosuplje.si, pod zavihkom počitniški apartmaji, kjer si lahko ogledate tudi fotografije počitniških
objektov.
Prijavo za oba počitniška objekta uredite v sprejemni pisarni Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
Preveritev prostih terminov in ostale informacije lahko pridobite tudi po telefonu številka 01 7888 750
ali na elektronski naslov info@grosuplje.si.
Želimo vam prijetno počitnikovanje!

					

Občina Grosuplje

Odpadki v gozdu
V občini Grosuplje se še vedno srečujemo s problematiko nelegalnega
odlaganje odpadkov. Kljub urejenemu
zbirnemu centru za odlaganje odpadkov CERO Špaja dolina neodgovorni in
neozaveščeni posamezniki še vedno odlagajo odpadke v gozd. Tudi posamezni
sprehajalci med hojo v gozdovih odmetavajo smeti in tako smetijo gozd.
Odlaganje odpadkov v gozdu oziroma naravi je nedopustno in kaže na zelo
neprimerno ravnanje človeka, ki bi moral razumeti, da s tem posredno škoduje
predvsem sebi, saj škoduje okolju, kjer
se giba in kjer živi. Takšno ravnanje je
še toliko manj razumljivo ob dejstvu, da
imamo v Sloveniji urejen sistem ločevanja in prevzema vseh vrst odpadkov. Pri
odlaganju odpadkov iz gospodinjstev
običajno ne nastanejo dodatni stroški ali
pa so ti zelo majhni. V CERO Špaja dolina
občani lahko brezplačno oddajo papir in
kartonsko embalažo, mešano, stekleno
embalažo, ravno steklo, odpadne avtomobilske gume (do 50 kg/gospodinjstvo/leto), kovine, kosovne odpadke,
odpadno električno in drugo opremo,
nevarne odpadke, odpadni tekstil, PVC

rolete, odpadno plastiko, odpadno azbestno kritino, inertne gradbene odpadke (do 350 kg/dan oziroma do 5.000 kg/
leto), lesene odpadke z vrtov in gospodinjstev.
Odlaganja odpadkov v okolju, odmetavanje in nenadzorovano ravnanje
z njimi je v skladu z Uredbo o odpadkih
prepovedano. Globo je mogoče povzročitelju izreči le, če je znan, kar pa pogo-

sto ni mogoče. V primeru, da povzročitelja ni možno ugotoviti, je v primeru,
da so odpadki nezakonito odloženi na
gozdnem zemljišču, zanje odgovoren
lastnik zemljišča. V primeru, da jih lastnik
ne odstrani, odstranitev lastniku odredi
občinska inšpekcija (v primeru komunalnih odpadkov) ali državna inšpekcija
(v primeru drugih odpadkov). Če lastnik
odločbe ne upošteva in odpadkov ne
odstrani, pride do izvršbe s prisilitvijo.
Pozivamo vas, da v primeru, da posameznike zalotite pri odlaganju odpadkov,
da podate prijavo na policijo ali inšpekcijo.
Bodimo odgovorni ter se v gozdu vedimo primerno, ohranimo naravno neokrnjeno ter ne odlagajmo odpadkov in
smeti v gozdu.

Skupna občinska uprava občin Grosuplje,
Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje
Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje
Telefon: 01 788 87 50

Politika / Iz naših krajev
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3. redna seja Sveta SDM in srečanje s predsednikom Vlade RS
Janezom Janšo
V soboto, 2. oktobra 2021, je v Hotelu Evropa v Celju potekala 3. redna seja
Sveta SDM, ki smo se je udeležili tudi člani OO SDM Grosuplje.

Seje sveta se je udeležila tudi podpredsednica stranke SDS in državna sekretarka Jelka Godec, ki se je v svojem
nagovoru dotaknila aktualne politične

situacije na domačem in mednarodnem
političnem parketu.
Predsednik SDM Dominik Štrakl je
izpostavil, da je prihodnje leto nadvse
pomembno, saj nas čakajo pomembne
volitve, tako za stranko, kot tudi za prihodnost Slovenije. S skupnimi močmi
lahko dosežemo rezultate, ki nas bodo
popeljali do zmage.
Po seji smo se člani OO SDM Grosuplje udeležili tudi srečanja Celjske regijske koordinacije v Frankolovem. Na
dogodku smo se člani sveta Slovenske
demokratske mladine srečali s predsednikom Vlade Republike Slovenije Janezom Janšo.
#gradimoslovenijo #zate
SDM Grosuplje

Na posvetitvi novomeškega škofa tudi Grosupeljčani
Dne 26. septembra 2021 je novomeška škofija dobila novega škofa dr. Andreja Sajeta.
Posvetitev je bila v Mirni Peči. Grosupeljčani imamo na gospoda Sajeta lep
spomin, saj je kot novomašnik postal
kaplan v Župniji Grosuplje in tu služboval v letih 1992 do 1994. Gospod Iztok

Vrhovec mu je v imenu Župnije svetega nadangela Mihaela Grosuplje, Občine Grosuplje, v imenu članic in članov
Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje in v svojem imenu, na novi poti
zaželel obilo božjega blagoslova in varstva presvete Device božje in naše matere Marije. Župljani župnije Grosuplje
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so mu ob tej priložnosti podarili mitro,
ki jo je zasnoval in izdelal tajnik ljubljanskega nadškofa in metropolita Boštjan
Prevc. Odsev zlate in rdeče barve pomeni uspeh, dosežke, zmagoslavje, blaginjo, ugled in eleganco. Vertikalna in ho-

Iz naših krajev / Gospodarstvo
rizontalna bordura na mitri s škofom, ki
mitro nosi, simbolizirata Kristusov križ,
pet rubinastih kristalov na presečišču
pa spominja na Andrejev križ, ki naj bo
znamenje, da se kot novi škof pridružuje Kristusovemu darovanju na križu za

odrešenje vseh nas. Škof je mitro z veseljem sprejel in jo tudi že uporabil na
slovesnosti.
Milena Nagelj, foto: Rok Mihevc

Žegnanje in župnijski dan v Župniji Grosuplje
V Grosupljem smo imeli 26. 9. 2021
žegnanje. Obe cerkvi, stara in nova, sta
posvečeni nadangelu Mihaelu, ki je
upodobljen tudi na mozaiku naše nove

cerkve. Ker je to praznik vseh župljanov,
smo praznovali vsi. Župnik Martin Golob
se je pri sveti maši zahvalil vsem sodelavcem: ministrantom, bralcem, pevcem,

organistom, zborovodjem, delivcem
obhajila, cerkovnikom, mežnarjem, pritrkovalcem, sodelavcem v Župnijskem
pastoralnem svetu, Karitasu, skupinam
ter drugim sodelavcem. Ker je bila tudi
Slomškova nedelja, so člani Literarne
skupine Kulturnega društva sv. Mihaela
Grosuplje počastili spomin nanj z deklamiranjem njegovih pesmi. Praznovanju
so se pridružili Mihaelovi tamburaši iz
Kulturnega društva sv. Mihaela Grosuplje, ki so pred cerkvijo igrali med prvo
in drugo mašo ter med drugo in tretjo
mašo. Z veseljem so se udeleženci maš
zadržali in se veselili ob poslušanju pesmi. Nekateri so se tudi okorajžili in zapeli, ko so ujeli melodijo.
Milena Nagelj, foto: Mirko Anželj

8. srečanje podjetnic in poslovnih žensk: Kdaj, če ne zdaj?!
V torek, 12. oktobra 2021, je v Družbenem domu Grosuplje potekalo že 8.
srečanje podjetnic in poslovnih žensk.
»Kdaj, če ne zdaj?!« je bilo vprašanje, ki
jih je skozi srečanje spremljalo tokrat in
jim zagotovo dalo tudi obilo nove motivacije za naprej.
Naše podjetnice in poslovne ženske je
uvodoma prijazno pozdravila direktorica
Izobraževalnega zavoda Znanje mag.
Martina Šetina Čož, posebej vesela, da
se lahko po dveh letih ponovno srečajo.
Lani je namreč to preprečila epidemija covida-19. Tokratno srečanje je bilo
osmo, mnoge podjetnice in poslovne
ženske se ga redno udeležujejo že vsa
leta, vsako leto se jim pridružijo tudi
nove. To ji je v veliko veselje in v spodbudo. »Ko vidim nasmejane obraze, vse
to daje energijo, zadovoljstvo, potrditev,
kako potrebno je to naše druženje, kako
potrebno je to naše povezovanje,« je dejala. V njihovi sredi pa je prav lepo pozdravila tudi goste župana dr. Petra Verliča,
direktorja občinske uprave mag. Dušana

Hočevarja s soprogo Sašo ter predsednika in sekretarja Območno obrtno-podjetniške zbornice Grosuplje Milana Saška
in Janeza Bajta. Dogodek namreč Izobraževalni zavod Znanje vsako leto organizira v sodelovanju z Občino Grosuplje in
Območno obrtno-podjetniško zbornico
Grosuplje.
Podjetnice in poslovne ženske je
pozdravil tudi župan dr. Peter Verlič,
ki prav tako ni mogel mimo epidemije
covida-19. Časi so bili težki, a je vesel,
da je znanosti uspelo tako hitro priti do
cepiva. »Sedaj je odločitev na nas, kako
bomo poskrbeli za sebe, za svoje zdravje,
za zdravje svojih bližnjih. In nenazadnje vidimo, da je to tudi izhod iz krize, da bomo
spet lahko delali, da bomo spet lahko zares zaživeli,« je dejal.
Dogodki, kot je ta, so dragoceni, zato
jih kot občina z veseljem podpiramo.
»Pomembno je, da se srečate, pogovorite,
kaj novega slišite, vidim, da predavatelji so
vedno izbrani takšni, ki motivirajo in tudi
kaj novega naučijo,« je dejal.

Direktorica Izobraževalnega zavoda
Znanje mag. Martina Šetina Čož

Župan je še povedal, da so k sreči
gradbena dela kljub korona krizi lahko
tekla dalje. Pomemben del razvoja naše
občine, da bo naša kvaliteta življenja še
boljša, je tudi podjetništvo, podjetnice in

Gospodarstvo

poslovne ženske. »Čestitam vam za vsak
dan, s katerim prispevate, da se ustvarja
dodana vrednost za vas, za občino in nenazadnje za Slovenijo,« je še dejal ter jim
zaželel veliko uspeha tudi v prihodnje.
Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar pa nas je spomnil, da je bila
s 1. 1. 2020 ustanovljena skupna občinska uprava petih občin, kar je dalo še poseben zagon prav razvojnemu področju.
Veliko si obetamo od Načrta za okrevanje in odpornost in od nove evropske
perspektive.
Dejal je, da bomo tudi projekte oz.
dogodke, kot je ta, te mehke vsebine, še
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naprej podpirali. Spomnil pa nas je tudi
na nagrado Zlati kamen, ki smo jo v letošnjem letu dobili kot regijski zmagovalci.
»Razvojni kazalci za našo občino so izjemno dobri in trudili se bomo, da bodo šli še
naprej strmo navzgor,« je še dejal.
Za motivacijo, omenjeno že v uvodu,
da naše podjetnice in poslovne ženske
naredijo še korak naprej, tistega, ki si
ga v resnici želijo, je nato poskrbel dr.
Aleksander Šinigoj, edini master trener NLP v Sloveniji in mednarodno priznani predavatelj, ki je predaval že v 22
državah na 4 kontinentih. Mag. Martina
Šetina Čož pa nam je o njem še poveda-
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la: »Želel si je pomagati ljudem, kot je bil
sam. Začetnikom, ki niso znali upravljati
s svojimi mislimi, s svojim umom. Želel si
je pozitivno vplivati na druge, jim v deževnem življenju pričarati nekaj sonca, vlivati
upanja. Danes v okviru svoje Mastermind
Akademije z osvojenim znanjem pomaga
ljudem, da odpravljajo strahove, povečajo
motivacijo, pobrišejo negativna prepričanja, izkoristijo več svojega potenciala, prebudijo velikana v sebi.«
Jana Roštan

Podjetniški kotiček z Območno obrtno-podjetniško zbornico
Grosuplje
PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ
GROSUPLJE (na www.ooz-grosuplje.si
preverite pogoje subvencionirane udeležbe zaradi sofinanciranja občine Grosuplje):
• 10 - dnevni računalniški tečaj AUTOCAD 2D, v obdobju 18. – 29. 10.
2021, ob 16.00, Dom obrtnikov Grosuplje. Cilj izobraževanja je samostojna izdelava in urejanje zahtevnejših
ravninskih načrtov (2D) s programom
AutoCAD, njihova priprava za izris in
sam izris na papir. Izvajalec: Agora, d.
o. o., Ljubljana.
• JAVNO POVABILO K SOFINANCIRANJU STROŠKOV INDIVIDUALNIH IZ-

OBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ V
LETU 2021. ROK 31. 10. 2021: Vabimo
vsa podjetja z manj kot 50 zaposlenimi z območja občine Grosuplje, da do
31. 10. 2021 na OOZ Grosuplje podajo
Vlogo za sofinanciranje stroškov izobraževanj in usposabljanj, ki so se jih
lastniki podjetij ali njihovi zaposleni
samoiniciativno udeležili v letu 2021.
Dokumentacijo z več informacijami
najdete na www.ooz-grosuplje.si
STROŠKE TESTIRANJA NAJ KRIJE DRŽAVA: Uvedba pogoja PCT za uporabnike storitev ima negativen vpliv na številne dejavnosti, od storitvenih (frizerji,
kozmetiki) do trgovinskih dejavnosti.

Tako je od začetka preverjanja pogoja
PCT večini gostincev promet upadel od
30 do 50 odstotkov, kar 38 odstotkov pa
jih razmišlja o odpuščanju zaposlenih,
če jim država ne bo pomagala s subvencioniranjem skrajšanega delovnega
časa ali čakanja na delo. To je pokazala
anketa, ki jo je med svojimi člani izvedla
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sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS.
UO OOZ Grosuplje je na svoji nedavni
dopisni seji sprejel naslednji sklep, ki
ga bo naslovil na ustrezne institucije:
»Upravni odbor OOZ Grosuplje zahteva, da naj ob splošnem upoštevanju
PCT pogojev vse stroške testiranj, tako
stroške hitrega testiranja (HAG) kot
stroške samotestiranja, tako za izvajalce dejavnosti in njihove zaposlene kot

tudi za uporabnike storitev, v celoti
krije država iz proračuna.«
DELOVANJE OOZ GROSUPLJE: Vse
naše člane in stranke obveščamo, da
je obisk pisarne OOZ Grosuplje zaradi
preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 možen ob
izpolnjevanju PCT pogoja in po predhodnim dogovorom. Vsa komunikacija
poteka preko elektronske pošte ooz.gro-

suplje@ozs.si in preko telefona 01 786
51 30. Na OOZ Grosuplje, skupaj z OZS,
ves čas epidemije spremljamo aktualne
razmere v gospodarstvu. Vse pomembne informacije ažurno objavljamo na
spletni strani OZS, www.ozs.si, pod zavihkom KORONAVIRUS.
Janez Bajt, univ. dipl. oec.,
sekretar OOZ Grosuplje

»Vso snemalno opremo smo v Županovo jamo spustili skozi
brezno.«

Ekipa navdušencev Winnetouja in
Joachim Gitt (desno)

Županovo jamo je v začetku oktobra
obiskal Joachim Gitt, asistent kamere pri
filmu Old Surehand 1. iz leta 1965. To je
tretji film o indijanskem poglavarju Winnetouju v seriji enajstih filmov, ki so bili
posneti po kultnih vestern romanih Karla Maya.

J. Gitt je svojo snemalno kariero pričel
z drugim delom serije in je v šestdesetih
letih 20. stoletja sodeloval skupaj kar pri
sedmih filmih. Slovenijo in njenih pet
snemalnih lokacij je obiskal prvič po 57
letih, odkar so zaključili snemanja.
O snemanju v Županovi jami pripove-

Iskanje pravega pogleda na lokaciji.
Županova jama, Matjaževa dvorana

duje: »Vso snemalno opremo smo v jamo
spustili skozi brezno, nato pa sem kamere
lastnoročno prenesel do lokacij. Verjemite,
niso bile lahke (smeh)! Nad breznom so
elektriko priskrbeli trije generatorji, dolge električne kable pa smo namestili po
poteh do lokacij snemanja. Na snemanju

Iz filma Old Surehand, 1965, Županova jama, Matjaževa dvorana

Matjažev prestol iz filma Old Surehand 1. in danes.
Arhiv Županove jame

Iz filma Old Surehand, 1965, Županova jama, Velika dvorana

Turizem
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je sodelovalo preko 40 članov, igralcev in
snemalne ekipe, ki so večinoma prihajali iz
Amerike, Velike Britanije, Nemčije pa tudi
Jugoslavije.«
Županova jama je v filmu obeležena
na dveh lokacijah v Veliki in Matjaževi dvorani. Filmske scene so v takratni
Jugoslaviji sicer posneli na današnjem
ozemlju Hrvaške, Slovenije, Bosne in
Črne Gore. Iz Slovenije so prizori poleg
Županove jame posneti tudi v Otoški
jami, Rakovem Škocjanu, na Javornikih

krajinski park

radenskopolje

Oktober 2021

in Predjamskem gradu.
Potovanje in ogled lokacij je organizirala ena od skupin navdušencev filmov
o Winnetouju, ki se sicer združujejo po
več državah srednje in zahodne Evrope.
V zadnjih letih ljubiteljsko zbirajo filmski
material, rekvizite in spomine snemalne
ekipe ter pogosto obiščejo filmske lokacije tako v Sloveniji kot na Balkanu.
Lučka Jere
Županova jama, TOD Grosuplje

ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

Utrinki s tradicionalnega jesenskega pohoda po Radenskem polju
Oktober je mesec, ko organiziramo
zabavno in poučno druženje na kraškem
biseru Radenskem polju. Letos je dogodek svoj krst doživel tudi v Žabji hiši, od
koder je radovedna druščina krenila na
voden strokovni pohod po Radenskem
polju.
Bila je sobota, 2. 10. 2021, in meglice
so se zaspano podile po dolinah in poljih. Spokojna tišina, mir. Če si dobro prisluhnil, si lahko slišal prve jutranje živali,
ki so že krenile v nov dan. Pa se prepustimo dobro organiziranemu dogajanju
tudi mi. Takole je bilo.
Izhodišče, start jesenskega pohoda je
bil tokrat prvič pred Žabjo hišo, centrom
za ohranjanje narave, ki smo jo slovesno
odprli letos poleti. Po izrečeni dobrodošlici organizatorja (Turizem Grosuplje,
Krajinski park Radensko polje) nas je
pot najprej vodila proti Veliki Račni. Prvi
postanek je bil pri prenovljeni informativni tabli o Krajinskem parku Radensko

polje, kjer so udeleženci slišali poglobljeno predstavitev Radenskega polja.
Nadaljevali smo proti značilnem humu,
osamelcu sredi kraškega polja, Kopanju,
na katerega smo se tudi povzpeli. Kratek
vzpon nas je dodobra ogrel in že smo
bili pripravljeni na nova znanja. Olga
Gruden, sicer tudi turistična vodička, je
predstavila zanimivo zgodovino šolstva

na Kopanju (nekaj otroških let je tu preživel tudi Prešeren), sledil je ogled kašče
in makete Radenskega polja, nato pa
so nas noge ponesle do Marijinega studenčka.
Na uravnanem delu Radenskega polja je "štafetno palico vodenja" ponovno
prevzela vodja Krajinskega parka Radenskega polja Tina Mikuš. Popeljala nas je
mimo značilnih in edinstvenih življenjskih okolij, kot so suhi in mokri travniki
ter jih seveda z entuziazmom tudi predstavila.
Pohod smo nato nadaljevali proti zahodnemu delu Radenskega polja, kjer
smo si ogledali jamo Pekel (tu ponika
kraška ponikalnica Zelenka) ter vse do
sistema Zatočnih jam, kjer ponika Šica
(izvir pri Žabji hiši). Tu smo pokukali v
Lazarjevo jamo, nato pa pot nadaljevali
nazaj proti Žabji hiši.
Pot je bila krožna, speljana po različnih terenih in dolga približno 7 km.
Poleg vseh zanimivosti na poti smo se
sproti spoznavali tudi z invazivnimi tujerodnimi rastlinami, ki jih, žal, najdemo
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tudi na Radenskem polju.
Prijetno utrujeni in lačni smo se vrnili
do izhodišča, kjer nas je čakala pogostitev – odlična obara (Lunca) in domač jabolčni zavitek (delo pridnih rok Društva
Sončnica) sta nas napolnila z novo ener-

gijo in že smo bili pripravljeni na drugi
del dogodka - interaktivne delavnice in
ogled Žabje hiše.
Biologinja Tina Stepišnik je na zanimiv in interaktiven način predstavila
dvoživke ter projekt LIFE AMPHICON,

v okviru katerega bodo (med drugim)
v prihodnjih letih zgradili podhode za
dvoživke. Otroci so lahko dvoživke tudi
narisali in si s tem prislužili praktično nagrado. Super, kajne?
Obiskovalci so lahko obiskali tudi kotiček o invazivnih tujerodnih rastlinah,
kjer je bila na ogled razstava, nastala v
okviru projekta LIFE Artemis, in izdelki, ki
so jih iz invazivnih rastlin pridelali v PAPLAB, VOKA Snaga.
Piko na i je celotnemu dogodku dodal
voden ogled Žabje hiše, kjer so obiskovalci dobili vpogled tudi v vsebine ohranjanja narave. Hvaležni smo za izjemen
odziv in se vidimo spomladi.
Ekipa Turizma Grosuplje in Krajinskega
parka Radensko polje

LIFE18 NAT/SI/000711

Dan slovenskega športa v Domu starejših Grosuplje in obisk
olimpijke Maruše Mišmaš Zrimšek
Preteklo leto je naša država na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije
23. september razglasila za dan slovenskega športa. 23. 9. 2000 je namreč
prvič zaigrala Zdravljica na olimpijskih
igrah v Sydneyju v čast veslačema Iztoku Čopu in Luki Špiku ter strelcu

Rajmondu Debevcu.
Letos smo se v DSO Grosuplje odločili,
da se bomo tudi pri nas 23. 9. posvetili
športu. Organizirali smo domske olimpijske igre, ki so potekale od 21. 9. 2021
do 23. 9. 2021. Aktivno je sodelovalo 42
stanovalcev. Naši stanovalci so se pome-

rili v štirih različnih disciplinah: kegljanju,
metu na koš, vožnji z vozički in igro štiri
v vrsto.
Na zadnji dan iger smo pripravili svečano proslavo, na katero smo povabili
tudi našo olimpijko, rojeno Grosupeljčanko, Marušo Mišmaš Zrimšek. Maruša

Zdravje in sociala

je ena najboljših tekačic na 3000 metrov
z zaprekami na svetu, kar je dokazala
tudi z izrednim dosežkom na igrah v Tokiu, ko je osvojila odlično 6. mesto.
Kljub izredno zahtevnim zdravstvenim razmeram v državi in močno »natrpanem« urniku se je Maruša odzvala na
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naše povabilo in presenetila tako naše
stanovalce kot tudi zaposlene. Odgovorila je na vsa naša vprašanja in nam
omogočila, da smo spoznali, kako živi
in trenira vrhunski športnik. Maruša je
odigrala tudi ključno vlogo na zaključni slovesnosti, ko je podelila kolajne in

Oktober 2021

nagrade našim domskim športnikom.
Maruši se za obisk iskreno zahvaljujemo
in ji želimo obilico zdravja in športnih
uspehov.
Matic Vesel in Jožica Kralj
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Dan Primoža Rogliča v Podružnični OŠ Polica
Četrtošolci Podružnične OŠ Polica so
imeli v petek, 10. 9. 2021, čisto poseben
dan.
Dan so posvetili našemu športniku
Primožu Rogliču. Vsi so oblekli rdeča
oblačila in proslavili njegovo zmago na
dirki po Španiji.
Ta dan so podrobneje spoznali Rogličevo življenje, se naučili njegovo himno
S tabo je Slovenija, se preizkusili v kondicijskem poligonu, reševali besedilne
naloge, povezane s kolesarjenjem, kolesarskimi dirkami in družinskimi člani
Primoža Rogliča.

Pri likovni umetnosti pa so mojstrsko opravili svoje
delo in ustvarili
Rogliča na dirki po
Španiji.

Na dan Primoža Rogliča se je iz učilnice 4. p slišalo bučanje navijaških rekvizitov in glasno vzklikanje učencev »Rogla,
Rogla, Rogla!«.
Mirjam Čovran, razredničarka 4. p

Mednarodno leto jam in krasa na OŠ Brinje Grosuplje
Leto 2021 je prvo mednarodno leto jam
in krasa in spodobi se ga obeležiti, zlasti
zato, ker čisto pravi kras najdemo praktično v neposredni bližini šole. Z učenci
sedmega in devetega razreda OŠ Brinje
Grosuplje smo ga z dejavnostmi v sklopu
naravoslovnih dni obeležili na različne načine – devetošolci z obiskom Radenskega
polja, sedmošolci pa z dejavnostmi v šoli in
njeni okolici.
Radensko polje, ki se razprostira na
dobrih 4 km² površine, velja za najmanjše kraško polje v Sloveniji, učenci
devetega razreda pa so v okviru naravoslovnega dne ugotavljali, kakšno srečo
imamo, da ga imamo skoraj na šolskem
pragu ter vrednotili njegov pomen z vi-

dika krajinske in biotske pestrosti. Značilni kraški pojavi se na tem območju kažejo v obliki izrazitih retij/estavel, kraških
ponornih jam, suhih kraških jam, izvirov,
tipičnega kraškega osamelca, številnih
manjših ponorov, vrtač ter ponikev.
Polje z vseh strani obdajajo strma
gozdnata pobočja, le na severozahodnem obrobju je z ravninskim delom odprto na Grosupeljsko polje. Sredi polja se
dvigata dva griča: severno grič Boštanj,
južno pa osamelec Kopanj, ki je najlepši
primer huma dinarskih kraških polj v slovenskem merilu, pomemben pa je tudi s
kulturnega vidika, saj je tam pri starem
stricu tri leta prebival tudi naš največji
pesnik, France Prešeren.
Že med samo vožnjo smo lahko z avtobusa opazovali nekatere značilnosti
kraških polj, ki jih na Radenskem polju
zagotovo ne manjka, in medtem ko se je
nad travniki in polji jutranja meglica še
zadrževala, nas je tabla ob cesti opozorila, da vstopamo na območje krajinskega
parka.
Toplo dobrodošlico so nam izkazali v
novo odprti Žabji hiši v Mali Račni, kjer

so se učenci devetega razreda seznanili
z vsemi značilnostmi Radenskega polja,
njegovih naravnih vrednotah in pomenu varovanja okolja, največ navdušenja
pa je požela delavnica o dvoživkah, kjer
so učenci izvedeli ključne informacije o
varstvu dvoživk in ohranjanju te ogrožene vrste na Radenskem polju, najbolj
pogumni pa so v roke vzeli čisto pravo
krastačo.

Izobraževanje

V nadaljevanju dneva nas je pot vodila do razvalin boštanjskega gradu, kjer
nam je lokalna vodnica pojasnila njegovo zgodovino in turistično funkcijo, ki jo
ima danes.
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Medtem ko so se devetošolci mudili
na Radenskem polju, smo učenci sedmega razreda izdelovali model kraške jame
in domiselno upodobili kapnike z različnimi gradivi. Preučili smo pisne in spletne vire, da smo spoznali jamske živali
in nekatere značilne rastline krasa. Sošolcem smo svoja spoznanja predstavili
na plakatih in v obliki namizne družabne igre. S poskusi smo predstavili razlike
med apnencem in ostalimi kamninami
in preiskali sestavo Grosupeljščice. Zanimivosti kraškega sveta v neposredni
okolici smo predstavili tako, da smo izdelali turistične zloženke v slovenskem
in angleškem jeziku.
V okviru dni, posvečenih krasu, smo
ugotovili, kako ponosni smo lahko, da
je Slovenija s skoraj polovico kraškega
površja znana kot ena najbolj kraških
držav, kjer so bili kraški pojavi tudi prvič znanstveno opisani, termin kras pa
je, izhajajoč iz ljudskega poimenovanja
za kamnito ozemlje, postal mednarodni
strokovni izraz.
Kristina Moičević

Predstavitev knjige Šmarska šola skozi čas
Kar bi se moralo zgoditi 19. marca
2020, se je leto in pol kasneje, zato je bilo
še toliko bolj prijetno. V teh korona časih, ko šolska avla sameva in v njej ni kulturnih prireditev, je bil ta večer še zlasti

navdihujoč. Upam si trditi, da so se vsi, ki
so se odzvali vabilu, tako počutili.
Pogovor z Renato Križman je vodila
bivša učenka, sedaj že profesorica, Tina
Šlajpah. Že takoj na začetku smo izvede-

li, kako močno in koliko časa že je avtorica knjige povezana s šmarsko šolo ter
čigava je bila ideja, da se je lotila tega
zahtevnega projekta. Pobudnik je bil Janez Pintar, predsednik KS, ki je v svojem
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nagovoru svoje misli strnil v Tavčarjev citat: Kar je zapisano, ostane, beseda sama
pa odleti kakor ptica.
V knjigi Šmarska šola skozi čas je zapisano marsikaj, in sicer od prvih začet-

kov leta 1504 preko vseh pomembnejših
mejnikov do danes. Renata Križman je
za predstavitev izbrala dve temi, o katerih je marsikdo od povabljenih veliko
vedel, nekaterim – predvsem mlajšim

učiteljem, ki sedaj poučujejo – pa je bilo
to še nepoznano in toliko bolj zanimivo.
Govorila je o zgodovini in o težnjah za
osamosvojitev šmarske šole.
Predstavitev so popestrili tudi učenci
naše šole: Sara Kastelic, Maša Valentina
Krašek (bralki spominov), Katarina Prelovšek (violina), Maks Brdnik, Lenart Dolinar in Lovro Fortuna (šolska himna).
Želeli bi si, da bi temu večeru prisostvovalo več krajanov in bi avla »pokala
po šivih«, saj je knjiga namenjena vsem
Šmarčanom. Žal korona časi tega ne dopuščajo, niti ne vemo, kdaj bodo. Vodila
nas je misel, da mora knjiga med bralce,
zato smo se odločili za predstavitev v
manjšem številu.
Ni nam žal, saj je bil to po dolgem
času en prelep kulturno obarvan večer.
Betka Jamnik, foto: Petra Hribar
Horzelenberg

Drago Samec, bibliograf in publicist
Ob 70-letnici
Drago Samec se je rodil 20. oktobra
1951 v Zagradu, tedaj še zaselku Svibnega, blizu Radeč. Kot deseti otrok mizarja,
zaposlenega v bližnji tovarni, je dobil
štipendijo za papirničarsko šolo. Po treh
letih je v Papirnici Radeče štipendijo
odslužil, ob delu pa končal še srednjo
tehnično šolo. Iz ljubezni do knjig in v
knjigah zapisanega se je leta 1972 vpisal
na Filozofsko fakulteto ter študiral slovenistiko in srbohrvatistiko. Po diplomi
(1976) in vojaščini se je naselil na Grosupljem, kjer sta z ženo Grosupeljčanko
ustvarila družino, na robu Brinjskega
hriba pa zgradila hišo. Drago je dobil
službo v Biblioteki Slovenske akademije
znanosti in umetnosti, opravil izpite za
bibliotekarja in Biblioteki ostal zvest še
vrsto let po upokojitvi.
Drago Samec je prijeten sogovornik,
miren, pozoren, zanesljiv, vedno pripravljen pomagati, sodelovati, se maksimalno angažirati, tudi zato ga cenijo raziskovalci, obiskovalci Biblioteke, načrtovalci
simpozijev, uredniki monografij in zbornikov, lokalni kulturniki, ki potrebujejo
domoznanskega eksperta, predvsem pa
je eden najboljših slovenskih bibliografov, avtorjev analitičnih opisov tiskanih
besedil: knjig, brošur, razprav, člankov
in drugih publiciranih besedil. Prvo bi-

bliografijo je objavil v Zborniku občine
Grosuplje leta 1994, nato jo vsaki dve leti
dopolnjuje, vse do danes. V prvi je zajel
knjige, ki so izšle leta 1992 in 1993 in so
po avtorju (piscu, prevajalcu, uredniku,
ilustratorju) ali vsebinsko povezane s
področjem sedanjih treh občin: Grosupljega, Ivančne Gorice in Dobrepolja. Ob
knjigah je zajel tudi zapise na digitalnih
in elektronskih medijih, seznam lokalne
periodike (občinskih, župnijskih, šolskih,
društvenih, krajevnih glasil in periodike
delovnih organizacij), pregledne sezname področnih založnikov in tiskarn,

kmalu pa vsemu temu dodal še bibliografske podatke o diplomskih in magistrskih nalogah ter doktorskih disertacijah, povezanih z našimi področji.
Pred tem smo občudovali bibliografske zapise, ki jih je objavljal dr. France
Adamič in so poleg knjig zajemali predvsem članke, zato nas je Drago Samec
toliko bolj presenetil, saj je domoznansko bibliografijo knjig temeljito razširil in
odlično sistematiziral, popise in analize
pa bogatil z anotacijami o avtorjih in tematiki.
Domoznanska bibliografija, ki jo v
bienalnem Zborniku objavlja Drago Samec, obsega že trideset let in je odlična
informacija o umetnostnih, kulturnih in
znanstvenih dosežkih, vezanih na območje treh občin. Malokatera slovenska
občina ima svojo bibliografijo, nobena
pa nima tako bogate in kvalitetne, kot
je Samčeva. Po petnajstih Zbornikih
razsuta bibliografija si zasluži samostojno knjigo. Glede na njeno vsebino bi se
spodobilo, da jo založijo naše tri občine.
Drago Samec pa je v številnih znanstvenih monografijah objavil tudi vrsto
bibliografij osebnosti nacionalnega pomena: zgodovinarjev Boga Grafenauerja,
Sergija Vilfana, Boža Otorepca, sociologov Andreja Gosarja, Thomasa Luckmanna, filozofa Franceta Vebra, pravnika
Leonida Pitamica, ekonomista Aleksan-
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dra Bajta, pisatelja in publicista Louisa
Adamiča, če naštejemo samo nekatere,
poleg teh pa tudi izčrpne bibliografije
regionalno pomembnih ljudi: etnologov
Antona Mrkuna, Anke Novak, Jožeta
Gregoriča, pisateljice Mihaele Jarc – Zajc,
obsežno Šmarsko bibliografijo itd.
Za svoje bibiotekarsko in bibliografsko delo je Drago Samec leta 2007 dobil
nacionalno Čopovo diplomo.
V zborniku treh občin, v pokrajinskih
in občinskih časopisih pa tudi v znanstveni periodiki (Časopis za zgodovino

Fantje po vas' gredo
Člani Kulturnega društva Franceta
Prešerna iz Račne smo v nedeljo, 3. oktobra, želeli vaščanom, prijateljem in
znancem malo polepšati nedeljsko popoldne.
Ker nam že drugo leto razmere ne dopuščajo, da bi pripravili vsakoletno srečanje pevcev in godcev Fantje po polj'
gredo, kar smo pripravljali 22 let zaporedoma, smo se odločili za malo drugačen
potek prireditve.
Skupine ZARJA, MLADA ZARJA,
MLADINSKA FOLKLORNA SKUPINA ter
ČUŠPERSKI GODCI smo pripravili krajši
program, s katerim smo se predstavili
po vaseh, torej na prostem. Začeli smo
v Čušperku pred gasilskim domom, nadaljevali v Mali Račni pred vaško kapelico, v Predolah na domačiji pri Danču in
zaključili v Veliki Račni pred Kulturnim
domom.
Zahvaljujemo se vam, spoštovani domačini, da ste nas prijazno sprejeli, nam
ponudili pijačo in pecivo ter pospremili s
prijaznim nasmehom.
Pomagali so nam tudi: Občina Grosuplje, Artelje Tomaž Gruden, Pekarna Don
Don, Krajevna skupnost Račna, Bistro
Limberk, Simon Malavašič. Hvala za vašo
pomoč.
Jožica Poderžaj

in narodopisje, Traditiones, Jezikoslovni zapiski) je Drago Samec objavil vrsto
biografskih člankov: o Mavru Grebencu (zgodovinarju), Martinu Jevnikarju
(literarnem zgodovinarju in publicistu),
Stanetu Mikužu (umetnostnem zgodovinarju), Ivanu Lahu (pisatelju), Borisu
Kuharju (etnologu), Edu Škulju (muzikologu), Antonu Nadrahu (teologu), Ivanu
Zormanu (pesniku), Stanetu Možini (sociologu) in drugih. Poleg tega objavlja
tudi članke iz domoznanske zgodovine:
o Juriju Dalmatinu, ki je kot nagrado za
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prevod Biblije leta 1585 dobil v upravljanje župnijo Škocjan pri Turjaku, o župniku Mateju Sitarju in cerkvici na Taboru,
o nekdanjih grosupeljskih županih itd.
Poleg vsega tega objavlja tudi članke,
povezane s Kumljanskim, deželico okoli
Kuma, kjer je preživel mladost in za katero tudi zbira in piše domoznansko bibliografijo.
Drago, še veliko krepkih, lepih, delovno bogatih let!
Jakob Müller

33

34

GROSUPELJSKI ODMEVI |

Kultura

Oktober 2021

Praznovanje KD Svetega Mihaela Grosuplje

Ozrimo se nazaj in tlakujmo pot naprej

Kulturni dom Grosuplje, 7. oktober
2021. Člani KD svetega Mihaela Grosuplje smo tokrat le uresničili idejo o praznovanju 10. obletnice delovanja društva, ki bi jo morali na oder postaviti že
marca 2019. V celoti pripravljenemu projektu je vstop na oder preprečila korona,
zato je bilo treba program izoblikovati
znova.
V skladu z izpolnjevanjem PTC pogojev smo pripravili kulturni program, v
katerega smo vključili tudi podelitev priznanj (bronastih, srebrnih, zlatih značk),
ki jih podeljuje Javni sklad za kulturne
dejavnosti RS. Našemu praznovanju so
se pridružili: župan Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič, predstavnica Javnega
sklada za kulturne dejavnosti RS Simona Zorko in Janez Šket, do premestitve
v drugo župnijo predsednik našega društva, in Martin Golob, sedanji predsednik
društva.
Kot kulturnemu društvu pritiče, smo

pripravili bogat kulturni program. Po državni in evropski himni v izvedbi obeh
društvenih mešanih pevskih zborov,
Zgodnja danica in Brevis, so nas v čas nastajanja, od ideje odraslih skavtov in postavitve na oder Finžgarjeve igre Veriga,
popeljali člani dramske skupine in nas s
svojo pripovedjo »po domače« (ja, naš

grosupeljski dialekt mehko zveni, mar
ne?!) prijetno nasmejali.
Pevci so skupaj s tamburaši sv. Mihaela in folkloristi z vmesnimi točkami
razgibali vzdušje v dvorani, Hani in Zali
je to uspelo z violino in flavto. Sploh pa
je Hani uspelo z melodijo ob napisu na
platnu Corona, s čimer smo hoteli pove-
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dati, da je virus ustavil naše delovanje,
vnesti v ozračje temačno vzdušje, ki smo
mu bili priča.
Pomemben člen prireditve je bila
podelitev bronastih in srebrnih Gallusovih (pevci, tamburaši), Maroltovih
(folkloristi), Linhartovih (gledališka dejavnost) in splošnih (literarna in tehnična
dejavnost) značk ter ene Linhartove in
osem Gallusovih zlatih značk. Značke sta
podelila nekdanji in sedanji predsednik
KD Martin Golob in Janez Šket.
V slavnostnem nagovoru je predsednik društva Martin Golob med drugimi
izredno lepimi mislimi dejal, »da je kultura zrak in voda, ki jo družba diha in pije.
Je nujna, je motor in navdih. Daje družbi
ritem življenja. Kulturno društvo ohranja
bogato dediščino slovenskega kulturnega izročila in dediščino naših prednikov.
KD je dobrota, ki se kaže v prostovoljnem podarjanju prostega časa!« (Vse to
nas vodi pri snovanju naših programov

na kulturnih prireditvah. - op. avtorja).
In ne nazadnje, vsi se pridružujemo
povabilu predsednika: vabimo, da se
nam pridružijo tudi mladi! »Na mladih
svet stoji!« smo slišali v uvodni igri gledališke skupine. Fotografije iz 10-letnega delovanja v Mestni knjižnici Grosuplje
so nam vsem navdih, da bomo še naprej
delovali.
Martin Golob pa je KD zaželel, naj ga
vodi božji blagoslov pri delu in poslanstvu in zaključil: »Bog te živi, še na mnoga leta!«
Pred slovesno podelitvijo je Simona
Zorko iz JSKD RS obrazložila vsebino podeljenih značk, čestitala prejemnikom in
dejala: »Nagrada za minulo ustvarjanje
je tudi zaveza na naprej. Dragi kulturniki,
pogumno naprej v naslednje desetletje!«
Jaz pa si drznem dodati: Naj bodo te
besede slišane tudi tistim, ki se prireditve niso mogli udeležiti! Po podelitvi je
župan dr. Peter Verlič vsem članom KD
čestital ob 10-letnici, »ki je sicer že 12. po koroni je namreč vse drugače!« in dodal, da v hitro razvijajoči se občini rabimo tudi nekaj za svojo dušo in to pripisal
prav KD. (Hvala! Upam, da je iz naših de-
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janj razbrati, da se tega zavedamo. - op.
avtorja). Zaželel je, da se še srečamo na
skupnih prireditvah.
S povabilom na razstavo fotografij, ki
jo je v Mestni knjižnici Grosuplje postavil
član društva Mirko Anželj in ki prikazuje
10-letno delovanje vseh skupin, z Lainščkovo in Ježkovo recitacijo, smo program
pripeljali do konca, vzpodbudno pa so
ga s priprošnjo - Marija, skoz življenje,
zaključili pevci MPZ Zgodnja danica in
Mihaelovi tamburaši.
Še enkrat: čestitke vsem nagrajencem.
Ozrli smo se nazaj in že tlakujemo pot
naprej ...
Alenka Adamič

Fotografska razstava
ob 10-letnici delovanja Kulturnega društva sv. Mihaela Grosuplje
v prostorih Mestne knjižnice Grosuplje
Fotografska razstava prikazuje utrinke desetletnega ustvarjanja članov gledališke, zborovske, literarne, folklorne in
komorne sekcije ter Mihaelovih tamburašev.
Razstava bo na ogled v mesecu oktobru in novembru v poslovnem času knjižnice.

Razstavo pripravil Mirko Anželj
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MePZ Grosuplje
VABI
k sodelovanju nove pevke in pevce.
MePZ Grosuplje (prej MePZ U3) začenja novo pevsko
sezono pod okriljem ZKD Grosuplje. Vodita ga zborovodkinja Gabrijela Cedilnik in korepetitor Primož Cedilnik.
Zbor želimo osvežiti in okrepiti, zato potrebujemo nove
ženske in moške glasove.
Radi in lepo pojete? Pridružite se nam, družbi prijetnih in
veselih ljudi.
Za podrobne informacije pokličite predsednika zbora
Mira Gaveza na telefon 041 352 760.
Vaje imamo vsak torek, ob 10. uri, v Kulturnem domu
Grosuplje.
Naredite prvi korak, ostale bomo delali skupaj.
Prisrčno vabljeni.

Manj svečk za manj grobov
»Manj svečk za manj grobov« je ekološko-humanitarna
akcija, katere namen je združevati ekološki namen zmanjševanja uporabe plastike za spomin na naše umrle s humanitarno pomočjo, ki rešuje življenja.
Zbrana sredstva s področja naših treh občin (Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica) bomo letos namenili
dvema družinama. Prva prihaja iz Grosupljega in druga
iz Ivančne Gorice. V obeh družinah imajo po eno deklico
s hudo obliko cerebralne paralize. Obe deklici sta popolnoma odvisni od pomoči svojih družin, saj jima bolezen
nemogoča normalno gibanje in opravljanje osnovnih
življenjskih funkcij in potrebujeta 24-urno oskrbo. Zaradi bolezenskega stanja obe dekleti trpita hude krče, ki
še dodatno otežujejo njuno stanje in že tako zahtevno
nego. Za sproščanje mišic in preprečevanje krčev dekletoma zelo pomaga terapija s konji. Ker terapije potrebujeta redno, te za družini predstavljajo velik strošek in zanje
namenjajo sredstva, ki bi jih nujno potrebovali kje drugje.
Zbrana sredstva bodo preko grosupeljskega Območnega
združenja Rdečega križa Slovenije enakovredno predana
družinama za pokrivanje stroškov terapij s konji. Upajmo,
da nam uspe z zbranimi sredstvi pokriti letno potrebo po
enkrattedenskih obiskih terapij obeh deklet.
Prepričani smo, da nam bo skupaj uspelo uresničiti zastavljeni cilj. Bodite zraven.
Prostovoljci Študentskega kluba Groš vas bomo čakali
na stojnicah na pokopališčih Resje (Grosuplje) in Šmarje –
Sap v soboto, 30. 10., nedeljo, 31. 10. in ponedeljek, 1. 11.
2021, ter v Vidmu in Šentvidu pri Stični v nedeljo, 31. 10.,
in ponedeljek, 1. 11. 2021. Prostovoljci bodo tudi na voljo
za podrobnejše informacije.
V zameno za dar boste prejeli zastavico sočutja, ki jo
lahko pustite na grobu.
David Tomažin in Lovro Trilar

Društva

Društva
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Vpis v ŠK GROŠ
Po pestrem poletju smo v ŠK GROŠ
pripravljeni za začetek novega študijskega leta.
Tako smo s polnim zagonom konec
septembra ter prve dni oktobra zavzeli
Adamičevo ploščad v Grosupljem. V centru mestnega vrveža smo postavili stojnico ali bolje rečeno mini dnevno sobo, s
katero smo mimoidoče dijake in študente vabili k vpisu, jim predstavili naše delo
in dogodke ali pa jih zapletli le v spontani klepet. Vpis v ŠK GROŠ je brezplačen, članom nudimo številne ugodnosti,
organiziramo številne zabave in poučne
projekte, prav tako smo odlična ekipa,
ki se ji splača pridružiti. Seveda smo na
stojnici ponosno predstavili tudi naš nov
merch. Stojnico smo kasneje, za par dni,
preselili še v Ivančno Gorico in Dobrepolje. Če pa nas niste ujeli na stojnicah, se
še vedno lahko vpišete v času uradnih
ur. Te tudi letos ostajajo po ustaljenem
urniku: Grosuplje: ob ponedeljkih, sredah in petkih, med 18. in 20. uro, Ivančna Gorica: ob torkih, med 18. in 20. uro,
Dobrepolje: po predhodnem dogovoru.
Za spomin na poletje pa ponovno

bomo družili 22. oktobra, točno lokacijo
sporočimo. Lepo vas povabimo, da se
nam pridružite ob brezplačnih palačinkah in malincini kavici.
Za konec pa še enkrat povabimo vse
zainteresirane k sodelovanju pri ustvarjanju lokalnega študentskega glasila
ŠODR. Svoje članke, kratke zgodbe, fotografije, poezije, revizije, razmišljanja,
strokovna besedila itd. lahko oddate na
elektronski naslov: glasilo@klub-gros.
com. Povabimo vas pa tudi k spremljanju naših socialnih omrežjih: facebook
(GROŠ študentski klub) in instagram (@
sk.gros) profil ter spletne strani www.
klub-gros.si, kjer lahko najdete mnogo
aktualnih novic in dogodkov ter podatke o delovanju kluba, klubski merch in še
veliko zanimivega.
Groševcu ni nikoli dolgčas!

organiziramo enega bolj priljubljenih
dogodkov. V sredini meseca se je tako
zgodil adrenalinski in že tradicionalni
karting. Za zaključek oktobra pa pripravljamo prav posebno sodelovanje s podjetjem Malinca. V okviru njihove kampanje “Podarili bomo 100.000 palačink!”,
smo jih povabili v Grosuplje. Skupaj se

Tjaša Bregar, ŠK GROŠ

Gasilci so se pomerili na tekmovanju
Kljub negotovim časom smo se v Gasilski zvezi Grosuplje odločili, da sledimo
planu, ki smo si ga začrtali v začetku leta.
Tako smo v soboto, 2. 10. 2021 , pred
Gasilskim centrom Grosuplje organizirali
občinsko gasilsko tekmovanje. V dopoldanskem času so nastopali najmlajši ter
najstarejši člani in članice gasilske organizacije. Pionirji, v starosti od 6 do 11 let,
so se pomerili v vaji z vedrovko ter v vaji
razvrščanja. Mladinci (12 do 16 let) so

Mesto

PIONIRJI

MLADINCI

STAREJŠE GASILKE

STAREJŠI GASILCI

1. mesto

Račna

Čušperk

Ponova vas

Ponova vas

2. mesto

Grosuplje

Račna

Velika Loka

Grosuplje

3. mesto

Šmarje - Sap

Velika Loka

Polica

Velika Loka

Mesto

ČLANICE A

ČLANI A

ČLANI B

1. mesto

Čušperk

Gatina

Čušperk

2. mesto

Gatina

Zagradec pri Grosupljem

Ponova vas

3. mesto

Velika Ilova Gora

Čušperk

Velika Loka
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Pionirji PGD Šmarje - Sap pri vaji z vedrovko

tekmovali v vaji z ovirami in vaji razvrščanja. Kategoriji starejših gasilk in gasilcev
sta pokazali svoje znanje v vaji s hidrantom in vaji raznoterosti.
Najštevilčnejša skupina, člani in članice, pa so tekmovali v popoldanskem
terminu. Vse kategorije so se preizkusile
v vaji z motorno brizgalno ter vaji razvrščanja.
Na tekmovanje se je prijavilo 39 desetin društev Gasilske zveze Grosuplje,
izmed teh ekip pa se je tekmovanja
udeležilo 36 ekip. Na tekmovanju pa je
sodelovala tudi sosednja GZ Dobrepolje
s 14 ekipami.
Celotno tekmovanje je potekalo pod
pogoji, ki jih določa NIJZ. Tekmovalne
enote so prihajale na tekmovališče po
časovnem razporedu in takoj po zaključku vaje odšle brez možnosti druženja in
srečevanja z drugimi enotami. Na tekmovanju ni bilo uradne otvoritve, prav
tako pa ni bila organizirana zaključna
slovesnost s podelitvijo priznanj in pokalov.

Starejši gasilci PGD Grosuplje pri vaji s hidrantom

Člani B PGD Polica pri vaji z motorno brizgalno

GZ Grosuplje je podelitev za najboljše 3 ekipe v vsaki kategoriji pripravila v
četrtek, 7. 10. 2021, v Gasilskem centru
Grosuplje. Na zaključku so nas pozdravili predsednik in poveljnik GZ Grosuplje
Andrej Bahovec in Janez Pezdirc, predsednik PGD Grosuplje Iztok Vrhovec, predsednik komisije za tekmovanja pri GZ
Grosuplje Božidar Perko ter predsednik

komisije za veterane pri GZ Grosuplje
Jože Mehle. Vsi so se sodelujočim zahvalili za sodelovanje, ekipam in njihovim
mentorjem pa so izrekli čestitke za doseženo uvrstitev.
Marko Katern, foto: Anže Štrubelj

Društvo Šola zdravja množično obiskalo slovenski dan športa
v Tivoliju
Ob slovenskem dnevu športa, 23. septembru, so se člani Društva Šola zdravja
množično udeležili prireditve v ljubljanskem parku Tivoli. Praznik, ki ga v svetu
poznajo le še v sedmih državah, je namenjen spodbujanju športnega duha in
promociji zdravega življenja. Eden večjih
dogodkov je bil v Tivoliju, kjer so obiskovalci lahko spoznavali raznolike športe
in se v njih tudi preizkusili. Brez športa
oziroma gibanja enostavno ne gre, kar
so potrdili tudi člani Društva Šola zdravja, ki so telovadbi "1000 gibov" zvesti pol
ure vsako jutro. S tem sporočajo vsem,
da se je potrebno redno razgibavati. Ali
kot je rekla prisotna evropska komisarka

Društva

Mariya Gabriel: "To je čudovit vzor, kajti
z nacionalnim dnevom športa Slovenija
sporoča, da je šport zdravje." Podžupan
Mestne občine Ljubljana Dejan Crnek
je v svojem nagovoru prisotnim večkrat
omenil Društvo Šola zdravja. "Oranžne"
telovadke in telovadce je dal za zgled
mlajšim, saj so vzoren primer dobre prakse.
Med raznolikostjo športov, ki so jih
udeleženci lahko preizkusili, je bila tudi
telovadba "1000 gibov". Vodila jo je strokovna sodelavka Društva Šola zdravja,
kineziologinja Eva Jeza. Po končani telovadbi so se obiskovalci lahko preizkusili
na različnih poligonih, nekateri pa so se
peš odpravili do predsedniške palače na
dan odprtih vrat. V imenu predsednika
Republike Slovenije Boruta Pahorja je
prisotne nagovoril slovenski olimpionik
Miroslav Cerar. V nadaljevanju je sledil
ogled poslopja predsedniške palače in
delovnega prostora predsednika republike.
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Člani Društva Šola zdravja so s prepoznavno oranžno barvo oblačil obarvali
Ljubljano, najprej Tivoli, potem pa še
središče mesta. Prišli so z različnih koncev Slovenije, da lahko skupaj praznujejo praznik športa (Maribor, Nova Gorica,
Vipava, Ajdovščina, Črnomelj, Grosuplje,
Kranj, Bled, Pragersko, Mengeš, Metlika,
Ljubljana).
Povprašali smo nekaj članov društva,
od kod so prišli in kaj jih je gnalo na pot
do Ljubljane ter o učinkih telovadbe
"1000 gibov", ki jo izvajajo vsako jutro.
Blaž Demšar (82) iz Nove Gorice je povedal, da se rad udeležuje različnih prireditev s svojo skupino, ki je zelo povezana.
O sami telovadbi "1000 gibov" pa odločno pove: "Hodim na našo telovadbo, čeprav mi kolena slabo služijo. Ampak se ne
dam! Dobrodošle so mi predvsem vaje za
ramenski obroč, pomagajo pa mi tudi vaje
za zgornje okončine." Anica Karneža (73)
s Pragerskega je povedala: "Rada se udeležujem različnih prireditev, zato nisem
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želela spustiti niti dneva slovenskega športa, čeprav si pomagam s pohodnimi palicami." Mlajšo članico Majdo Križaj (61)
z Bleda smo vprašali, kako da so prišli v
Ljubljano na proslavo, če imajo na Bledu
zvečer osrednjo prireditev za ta praznik.
Nostalgično je povedala: "Najbolj zaradi druženja. Želeli smo se srečati s člani iz
drugih skupin, ker nam manjkajo srečanja
vseh skupin Šole zdravja, ki so zdaj zaradi
korone ustavljena." Drago Jerman (70) iz
Črnomlja je povedal, da je na to prireditev prišel, ker so Šolo zdravja končno
začeli sprejemati tako Olimpijski komite
Slovenije kot tudi Zdravniška zbornica
Slovenije. Povedal je, da že osmo leto redno zjutraj telovadi in da mu telovadba
veliko pomeni prav zaradi druženja: "S
športom sem se vedno ukvarjal in ko sem
šel v pokoj, sem iskal neko vadbo. Najbolj mi je ustrezala vadba "1000 gibov",
ker smo zunaj in se veliko družimo. Zame
osebno je Šola zdravja socializacija. Zjutraj ne poležavam, vstanem, se uredim,
umijem, obrijem in grem telovadit s svojimi sošolci. Če tega ne bi počel, bi se polenil
in zapustil."
Z dnevom slovenskega športa se je
začel tudi evropski teden športa (23.–30.
september), ki si prizadeva spodbuditi
najširši krog prebivalcev k redni telesni
dejavnosti. V tem prizadevanju Društvo
Šola zdravja zmaguje. Lahko se pohvalijo s primerom dobre preventivne prakse,
pri čemer jih že šesto leto podpira tudi
Ministrstvo za zdravje, ki je prepoznalo
njihovo poslanstvo – skrb za ohranjanje
in izboljševanje zdravja prebivalcev – in
jih podpira v prizadevanju pripeljati vadbo "1000 gibov" v vsak kraj in vsako vas.
Neda Galijaš
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Razstava ročnih del Društva invalidov Grosuplje
Zveza delovnih invalidov Slovenije
– ZDIS vsako leto organizira tedenske
delavnice ročnih del v Izoli in Radencih.

Naše članice se teh delavnic zelo rade
udeležijo. Tudi v našem društvu imamo
v sklopu programa Dnevni centri orga-

nizirane delavnice ročnih del že več let.
Ob prijetnem druženju pod vodstvom
mentoric se članice pri ustvarjanju različnih izdelkov preizkušamo v spretnosti
naših prstov in domišljije. Ker smo na
svoje delo in izdelke izredno ponosne,
smo se odločile, da v mesecu septembru
pripravimo razstavo ročnih del našega
društva. Društvo smo za en mesec spremenili v razstavni prostor. Obiskovalci
so bili nad razstavljenimi predmeti navdušeni. Zaradi razstavljenih vrhunskih
izdelkov bodo naše skupne ustvarjalne
delavnice gotovo še bolj obiskane.
Zahvaljujemo se našim članicam Majdi, Marti, Štefki, Tanji in Anici za sodelovanje in pomoč pri razstavi.
Karmen Jurčič

Društvo Sožitje Grosuplje
Društvo Sožitje Grosuplje, Ivančna
Gorica, Dobrepolje že od leta 1998 dalje
povezuje otroke, mladostnike in odrasle z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju ter njihove svojce. Društvo nudi
prostor druženja tem osebam ter njihovim staršem, skrbnikom, družinskim
članom. Tu je prostor za izmenjavo informacij in izkušenj, za pogovor in medsebojno svetovanje ter druženje, kjer je
sprejet prav vsakdo, ne glede na svojo
težavo ali motnjo.
Smo društvo, ki bi želelo prav vsakemu staršu ter njegovemu družinskemu
članu s posebno potrebo zaradi motnje v telesnem in duševnem razvoju
omogočiti lažje soočenje z ugotovljeno
prizadetostjo in posebnimi vlogami družinskih članov, pomagati najti ustrezne
informacije in ponuditi svoje bogate
življenjske izkušnje ter zagotoviti vsakomur, ne glede na njihovo motenost,

prijetno druženje v družbi sebi enakih.
V ta namen izvajamo različne dejavnosti, in sicer: klubsko in plesno dejavnost,

izlete, novoletno srečanje, vikend seminarje in programe vseživljenjska učenja,
ki jih organizira Zveza Sožitje. V okviru

Društva
društva imamo izobraževalne seminarje,
namenjene družinam, ki živijo z osebami
z motnjo v razvoju. Tu se seznanjamo s
strokovnimi temami ter si hkrati izmenjujemo svoje življenjske izkušnje.
K izvedbi vsega navedenega veliko
pripomorejo prostovoljci. Ti prihajajo
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tako iz vrst staršev oseb s posebnimi potrebami kot drugih srčnih oseb, ki so del
svojega življenja in izkušenj želeli deliti z
osebami s posebnimi potrebami. Prav za
vse velja, da njihovo druženje pri naših
članih pušča sledi in jih dela srečne v njihovem posebnem svetu.

Oktober 2021

Če se nam želite pridružiti, nas pokličite po telefonu 051 672 084 ali 031 600
020. Pišete nam lahko tudi na elektronski
naslov: sozitje.grosuplje@siol.net.
Barbara Škerlj

Okrevali smo v Radencih

Člani Društva diabetikov Ivančna
Gorica smo v začetku septembra šest
dni preživeli v hotelu Radin v Radencih.
Bivanje je bilo namenjeno okrevanju,
izobraževanju in druženju. Z nami je
bilo tudi nekaj podpornih članov društva, skupaj nas je bilo 24, nekaj tudi
iz občine Grosuplje. Zavidljiva udeležba za prvič! Brez strahu, ali bo tudi
tu nastopila korona in nam prekrižala
načrte, seveda ni šlo, toda konec je bil
srečen in v soboto, 5. septembra, smo
se znašli pred hotelom Radin.
Z velikim angažiranjem organizacijske in zdraviliške ekipe smo oblikovali
program aktivnosti v času bivanja. Ker je
bilo za nas prvič, smo se aktivno posvetili
sladkorni bolezni, pravilnemu merjenju

sladkorja v krvi, pomenu zdrave prehrane in telesne aktivnosti ter vplivu le-te na
sladkor.
Poslušali smo predavanja o zdravi
prehrani, vplivu stročnic in vitaminov na

naše telo ter predavanje o pomenu gibanja in padcih v starosti. Redno smo vsako
jutro merili sladkor v krvi in telovadili.
Program je bil ves teden pester,
vzdušje odlično, pridobili smo tudi nekaj
novega znanja, sklenili nova poznanstva
in prijateljstva, napolnili baterije in vse
skupaj na poti domov zaokrožili s prijetnim kosilom v Trnovski vasi v gostišču
Siva čaplja.
Vabimo vse in vsakogar, ki se ga sladkorna dotika, naj se nam pridruži, da bo
tako lažje in boljše obvladoval težave, ki
jih nosi s sabo ta bolezen. Smo vedno
dosegljivi na GSM: 031 585 333 in 031
619 856.
Joža Železnikar
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Članska ekipa v novo sezono z višjimi cilji
Mlajše selekcije našega kluba (Ženski
košarkarski klub Grosuplje) so že polnem
tekmovalnem zagonu, članska ekipa pa
tekmovanja začenja te dni.
V prihajajoči sezoni v strokovnem štabu članske ekipe ni sprememb. Slavko
Duščak ostaja glavni trener, Predrag Radović njegov pomočnik, Luka Trekman
bo skrbel za fizično kondicijo deklet,
Anja Šajn pa bo izvajala fizioterapije. Nekaj pa je sprememb v igralski vrsti. Ob
koncu prejšnje sezone se je od nas zaradi drugih življenjskih izzivov poslovila
Vanja Tajher, zaradi študijskih izmenjav
pa z nami ne bosta Jana Jurečič in Hana
Kandus. Kapetanka ostaja Tinkara Zoran.
Od prvih košarkarskih korakov so v klubu z nami Lea Mehle, Anita Merlak, Nika
Tomšič, Eva Mrhar in Sara Omahen. Ostali znani obrazi iz pretekle sezone so še
Eva Stefanoski, Ana Hrbljan, Nika Kodelja, Dunja Novović, Tina Vide in Katarina
Gerič Škopac. Po sezoni igranja za Ježico
se je v naš klub vrnila Mojca Ahac, ekipi
pa sta se pridružili še Zala Belak, ki se pod
koše vrača po nekajletnem premoru, in

Sara Meden, ki velja za eno najboljših
igralk v 1. SKL za ženske. Sara je o svojem
prihodu v naš klub povedala naslednje:
»ŽKK Grosuplje ima že nekaj let isto
ogrodje ekipe, kar se zelo pozna pri povezanosti med igralkami in med njimi
ter trenerjema. V tako ekipo se ni bilo
težko vklopiti. Dobro počutje v ekipi je
zelo pomembno za ekipni duh in boljšo
igro. Vesela sem, da so me soigralke lepo
sprejele. Žal mi je za poškodbe, ki nas pestijo. Upam, da se poškodovane igralke
čim prej priključijo, da z njimi nadgradimo treninge in igro na višjo raven ter s
tem naredimo korak bližje zastavljenemu cilju.«
Za dekleti je skoraj dva meseca intenzivnih priprav. Poleg treningov so odigrale tudi pet pripravljalnih tekem doma
in v tujini, najbolj pa si bodo zapomnile
vikend priprave v Sežani, saj so tam s pomočjo Sama Mesleše opravile drugačen,
a zabaven trening.
Glavni trener Slavko Duščak nam je
pred prvimi tekmami povedal naslednje:
»Priprave na novo sezono smo začeli

zgodaj. V tem obdobju smo odigrali pet
pripravljalnih tekem. S pristopom in igro
deklet sem zelo zadovoljen. Jedro ekipe
je od lanske sezone ostalo nespremenjeno, tri novinke pa so se dobro vklopile v
ekipo. Cilj v novi sezoni je, da prikažemo
širšo igro in izboljšamo rezultate iz prejšnje sezone.«
Kapetanka Tinkara Zoran pa je svoje
občutke strnila z naslednjimi besedami:
»Končali smo s pripravami in vsi skupaj že nestrpno pričakujemo začetek
nove sezone. Trenirali smo dobro, dekleta smo se med sabo dobro ujele in
mislim, da na tej energiji lahko samo še
gradimo dalje. Imeli smo nekaj pripravljalnih tekem. Lahko smo videli, kje so
naše glavne napake, ki jih bomo do prve
tekme skušali še odpraviti. Cilj v letošnji
sezoni je, da izboljšamo rezultat iz prejšnje sezone. Upam, da bomo prvo tekmo uspešno odprle in formo nato samo
še stopnjevale.«
ŽKK Grosuplje

Članska ekipa 2021/22. Zgornja vrsta z leve proti desni: Slavko Duščak, Ana Hrbljan, Nika Tomšič, Anita Merlak, Eva Mrhar, Mojca Ahac, Lea
Mehle, Eva Stefanoski, Predrag Radović. Spodnja vrsta: Sara Meden, Zala Belak, Dunja Novović, Tinkara Zoran, Nika Kodelja, Sara Omahen in
Tina Vide.
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NOVO: Ples kot olimpijski šport!
Breaking kot olimpijska disciplina na OI v Parizu 2024. Cheerleading kot šport je sprejel IOC – Mednarodni olimpijski
komite.

Naši breaking plesalci iz Grosupljega na nastopu in srečanju s predsednikom države Borutom Pahorjem
in ministrico za šport Simono Kustec na Brdu (foto: uradni arhiv kabineta predsednika države).

Po dolgih letih truda se debata o
tem, ali ples velja kot šport ali umetnost,
končuje. Leta 2024 bo na poletnih olimpijskih igrah v Parizu premiero doživel
BRAKING, med splošno populacijo bolj
znan kot breakdance. Na letošnjih igrah
v Tokiu pa je IOC podelil polnopravno
članstvo tudi ICU – International Cheerleading Union. Do olimpijskega prvenstva
v CHEERLEADINGU je še nekaj korakov,
vendar Mednarodna cheerleading zveza
upa, da bodo prve medalje podeljene na
igrah leta 2028 v Los Angelesu.
Naši plesalci in njihovi trenerji imajo
tako končno možnost biti del olimpijskih
iger in olimpijske družine in kot prva postojanka plesalce breakinga iz Grosupljega čaka odhod na Mladinske olimpijske
igre (Youth Olympic Games) 2026 v Senegal.
Trener Športnega kluba Tial (T-Studio
Grosuplje) Samo Polutak Kos, oče hip-hopa in breakinga v Sloveniji, vsem plesalcem svetuje, da če imajo cilj priti na

OI v Pariz 2024, potem naj trenirajo ‘na
polno’. Sami bodo težko trenirali, zato
je za trening idealna družba plesna skupina, imenovana Crew, kjer se plesalci
med seboj spodbujajo, s čimer tudi raste

kakovost plesa in izmenjavanje znanja
med plesalci.
Treningov breakinga se lahko v Grosupljem udeležijo fantje in dekleta od 6.
leta starosti naprej. V T-Studiu treniramo

Performance cheer otroška (peewee) skupina – kategorija jazz na državnem prvenstvu CZS
(foto: uradni arhiv Cheerleading zveze Slovenije).
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vsak torek in četrtek ob 15.45 v plesni
dvorani Brinje ter vsako sredo ob 16.00 v
plesni dvorani ŠD Louisa Adamiča!
Discipline cheerleading v Grosupljem
ne gojimo, se pa že več kot 10 let ukvarjamo s PERFORMANCE CHEER kategorijo, ki je del Cheerleading zveze Slovenije. Deklice, ki jih zanima pom ples, jazz
in hip-hop, vabimo k vpisu v naslednje

skupine:
• Mini Tial (5-8 let): torek in četrtek,
17.15-18.15, plesna dvorana Brinje,
• Peewee Tial (8-12 let): ponedeljek,
15.30-17.30, torek in četrtek, 16.3018.00, plesna dvorana Louisa Adamiča,
• Junior Tial (12+ let): ponedeljek,
16.30-18.30, plesna dvorana Loui-

sa Adamiča, sreda in četrtek, 16.3018.30, plesna dvorana PIL Brezje,
• Tial jazz & modern (18+ let): ponedeljek, 20.30-22.00, plesna dvorana T-Studio Ljubljana.
mag. Tina Bedenik Schmautz,
predsednica društva

Golfisti premagali covid
Večkrat slišim, da je to drag šport,
vendar ni primerljiv s smučanjem ali kolesarstvom, ki sta bistveno dražja.
Golfska oprema je dosegljiva cenovno ugodno. Komplet palic stane od 100
€ naprej, čevlji stanejo od 35 € naprej,
športna obleka, ki jo rabimo vsak dan, 1
rokavica za dalj časa, rabljene žogice 3 za
1 € in dobra volja, ki nič ne stane!
V naši sredini imamo večino seniorjev,
ki imajo veliko časa, vendar bi tudi mladi lahko koristno zapolnili čas ob koncu
tedna.
Redno tudi tekmujemo, čeprav manj
zaradi nesrečnega virusa. Večina golfistov izpolnjuje PCT, ker je na igriščih
tozadevni nadzor. Klubska prvaka sta
postala Andrej Zalar (na sliki) in Ivana
Jama. Obema čestitke in vabilo, da se
nam pridružite.

Golf klub Grosuplje je polnoleten po
vseh kriterijih, ker je star 21 let in se dobro drži.
Ob virusu in njega težavah se je aktivno članstvo v Sloveniji zelo zmanjšalo.
Tudi v našem klubu je manjši osip, vendar nikakor tako velik kot v drugih sredinah.
Golf je odličen šport in nima starostnih omejitev, ker vsak lahko igra z vsakim in to neobremenjeno, ker to uravnava olajšava v številu udarcev. To pomeni,
da nekdo, ki ima v evidenci »hendikep«
10 in igra z nekom, ki ima hdcp 36, daje
nasprotniku prednost 26 udarcev.
To je šport za vse letne čase in zelo
zdrav. Če prehodiš igrišče z 18 luknjami,
je to sprehod cca 12 km in še 100 udarcev s palico. Golf je tudi družaben šport,
saj se večinoma podajo na igrišče v skupini 4 igralci.

Rok Freyer

Zimska oprema
Vozniki, dočakajte dež, meglo, sneg
in poledico pripravljeni. Dodatna previdnost in večja pozornost sta v jesenskih
in zimskih razmerah nujni, a za varno vožnjo še vedno premalo, kajti tudi vozilo
mora biti tehnično brezhibno in predpisano opremljeno.
Priporočila za vožnjo v zimskih razmerah in pozimi
1. Hitrost vozila zmanjšajte in jo prilagodite razmeram ter stanju vozišča.
2. Povečajte varnostno razdaljo med
svojim vozilom in vozilom, ki vozi
pred vami.
3. Zavirajte narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim pritiskom na
stopalko.
4. Ne spreminjajte smeri vožnje sunkovito, saj vsako tako ravnanje lahko
povzroči zanašanje vozila. Podobno

velja tudi za sunkovito speljevanje.
5. Zelo pomembna je izbira pravilnega
prestavnega razmerja, ker lahko premajhna moč na pogonskih kolesih
zmanjša učinkovitost vodenja vozila
in onemogoči potrebne popravke
smeri vožnje, prevelika pa povzroči
zdrsavanje pogonskih koles in zanašanje vozila.

6. Vozite čim bolj enakomerno, brez
premočnega
pospeševanja
ali
zmanjševanja hitrosti.
7. Posebej bodite pozorni na izpostavljene dele ceste, kjer se pogosteje
pojavlja poledica.
8. Računajte z daljšim časom potovanja, zato se od doma odpravite prej
kot običajno.

Razpisi in splošne objave / Zahvale
9. Med vožnjo bodite zbrani, predvsem
pa strpni do drugih udeležencev v
prometu. V takih razmerah so še posebej pomembni vozniška kultura,
etika in solidarnost.
10. Pred vožnjo dobro očistite vsa stekla
in poskrbite, da se z vozila ne bodo
raztresali sneg, led, voda ali druge
snovi.
1.
2.
3.
4.

Pravočasno preverite
pnevmatike,
zavore,
svetlobne naprave,
zimsko opremo.

Druga zimska oprema
Priprava motornega vozila na zimo
naj zajema tudi pregled drugih naprav in
opreme vozila. Poleg pnevmatik, zavor,
krmilnega mehanizma in luči je tu še vrsta drugih naprav, ki jih mora uporabnik
vozila občasno, pred zimo pa pravočasno in skrbno preveriti:
1. akumulator - pregledati, očistiti in
namazati je treba kabelske priključke
ter preveriti stanje elektrolita v celicah;
2. hladilni sistem - preveriti je potrebno gostoto in raven hladilne tekočine;
3. sistem za dovod zraka v vozilo - priporočljivo je preveriti, ali se v sistemu
nahajajo tujki (smeti ali posušeno listje);
4. olje v motorju - gladina olja mora
vedno segati med obe oznaki (max min) na merilni palici;
5. sistem za močenje vetrobranskega stekla - preveriti je treba količino
vode v posodi ter ji dodati zadostno
količino sredstva proti zmrzovanju;
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6. metlice brisalcev - preveriti njihovo
izrabljenost in jih po potrebi zamenjati;
7. klinasti jermen - preveriti je treba
stanje in napetost jermena, ki zagotavlja vrtenje alternatorja, črpalke
hladilne tekočine in drugih naprav;
8. sistem za dovod goriva - pri vozilih
z dizel motorjem je priporočljivo pregledati in po potrebi očistiti filter za
gorivo;
9. tesnila vrat - če jih bomo občasno
namazali z glicerinom, v mrzlih dneh
kljub mokroti vrata ne bodo primrznila;
10. ključavnice na vratih in pokrovu
prtljažnika - občasen vbrizg WD 40
ali podobnega penetrirajočega antikorozivnega sredstva bo preprečil
pomrznjenje ključavnice.
V avtomobil, pripravljen na zimsko
vožnjo, spadata metlica in strgalo za
čiščenje stekel. Preverite tudi brisalce,
morda je guma natrgana ali drugače poškodovana.
V posodi s tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla naj bo dovolj tekočine, ki v mrazu ne bo zmrznila.
Naprave za odtajevanje in sušenje
vetrobranskega stekla ter naprave za
ogrevanje in zračenje morajo zagotoviti
normalno vidljivost skozi steklo.
Pred daljšo vožnjo preverite, ali imate
v rezervoarju dovolj goriva. Sneg lahko
preseneti tudi zimsko službo in zgodi se,
da vozilo z nemočnimi potniki obstane
na cesti, zato tudi odeja v vozilu ne bo
odveč.

Oktober 2021

1. Vsa 4 kolesa opremimo z zimskimi
pnevmatikami (''M+S'' ali ''M.S'' ali
''M&S'').
2. 4 mesece (najmanj od 15. novembra
do 15. marca naslednje leto) imejmo
zimske pnevmatike na vozilu.
3. 3 mm mora biti najmanjša globina
profila zimskih pnevmatik.
4. Samo zimske pnevmatike na vseh
kolesih omogočajo uspešno speljevanje in pospeševanje, učinkovito zaviranje, nespremenjeno smer pri zaviranju in varno vožnjo skozi ovinke.
Zaradi posebne snovi pa bodo zimske pnevmatike tudi pri temperaturi
pod 7 stopinj Celzija dovolj mehke,
da bodo zagotovile ustrezni oprijem
tudi na suhi in nezasneženi cesti.
5. Le zadostna globina profilov bo
omogočila dobro odstranjevanje
vode in brozge izpod koles ter stabilnost v snegu in ledu. Kadar je na cesti
več snega, pa priporočamo uporabo
snežnih verig.
6. Ker se guma kot organska snov stara,
po štirih letih ne glede na obrabljenost izgubi sposobnost optimalnega
oprijemanja na cestišču. Pnevmatike
so edini stik našega vozila z voziščem,
zato skrbimo, da bo vedno dober.
7. Za zimsko opremo štejejo tudi poletne pnevmatike na vseh 4 kolesih in
ustrezne snežne verige, ki morajo biti
v zimskih razmerah pravilno nameščene na pogonskih kolesih.
Damjan Lenček,
pomočnik komandirja policijske postaje
v Grosupljem

Pnevmatike
Vozilo bo pravilno in dobro opremljeno, če bomo upoštevali naslednja
pravila.

V naša srca si se vpisal, čas ne bo te več izbrisal.
In čeprav spokojno spiš, z nami kakor prej živiš.

Spomini
in zahvale

ZAHVALA

Od nas se je poslovil dragi mož, oči,
brat in stric

FRANC GARBAS

(8. 9. 1946–9. 9. 2021) iz Malega Mlačevega.
Ob njegovem odhodu se zahvaljujemo sorodnikom,
prijateljem in znancem za pomoč, ki ste nam jo nudili.
Zahvala tudi patronažni sestri Romani.
Iskrena hvala za izrečeno sožalje, cvetje, sveče in darovane svete maše.
Posebna zahvala gasilcem PGD Malo Mlačevo in okoliškim društvom, Društvu
upokojencev Grosuplje, pevcem, trobentaču in gospodu župniku Šinku za
poslovilni obred.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot.
Hvala vsem in vsakemu posebej.

Žalujoči vsi njegovi
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Tako kot reka v daljavo se izgubi, odšla si tiho, brez slovesa.
Za seboj pustila si spomin na naša skupna, srečna leta.
Le srce in duša ve, kako boli, ko te več ni.

ZAHVALA

ZAHVALA

V 81. letu nas je zapustil dragi mož,
oči, dedi in pradedi

Ob boleči izgubi naše drage žene, mami, babi
in tašče

TONE LISEC

ANGELE JERNEJC

(2. 5. 1943–15. 9. 2021) iz Brinja v Grosupljem

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje,
sveče, svete maše, darove za cerkev in besede tolažbe.
Posebna zahvala za nesebično pomoč velja Katarini Šircelj in Anji Trontelj,
zdravniku dr. Denisu Vogi in patronažnim sestram ZD Grosuplje ter
negovalkam DSO Grosuplje. Zahvaljujemo se župniku Martinu Golobu za lepo
opravljeno pogrebno slovesnost. Prisrčna hvala vsem, ki ste jo pospremili na
njeni zadnji poti, in vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči vsi njeni

Danes odel se bom v grenko črnino,
nebo pa začaral v tvoj prvi pogled.
In ko začutil bom spet bolečino,
odšla bova skupaj tja v boljši svet.

ZAHVALA

Prezgodaj se je končalo življenje dragega
moža, očeta, tasta, brata, strica in dedka

JOŽEFA KOVAČIČA

(20. 12. 1946–29. 9. 2021) s Police.
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in
sodelavcem za izrečeno sožalje in darovane sveče ter darove za sv. mašo in cerkev.
Hvala župniku dr. Jožetu Plutu in cerkvenim pevcem za čudovito pogrebno
slovesnost. Lepo se zahvaljujemo gasilcem s Police za pokop in pripravo vsega
potrebnega.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.
Vsi njegovi

Posebna zahvala gre nečaku Martinu LISCU in
Valentini VEHOVEC za občutena govora.
Vsi njegovi

V šumenju vetra
slišim tvoj glas.
V šopku cvetja
vidim obraz.
Senca spomina
in bolečina,
oboje se v dušo
zajeda …

ZAHVALA
Poslovila se je

STANISLAVA ŠKULJ (roj. Turk)
(21. 9. 1931–30. 6. 2021)
iz Podgorice pri Grosupljem.

Zahvaljujemo se Mateji Centa, ki jo je oskrbovala v času njene bolezni, Gerlovim
pevcem za ubrano petje. Župnikoma Boštjanu Modicu in dr. Simonu Onušiču za
lepo opravljen pogrebni obred. Gospodu Adamiču in njegovi skupini za spoštljivo
opravljen pogreb.
Hvala vsem sorodnikom, znancem, prijateljem in sosedom za izrečena sožalja,
darovano cvetje, sveče in maše. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, se poslovili od nje,
jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči vsi njeni

Za vedno je zaspala z odprtimi očmi, v
naročju dragega. S pogledom na visečo
nebeško zvezdo pod stropom njune
dnevne sobe in z blagim,
spokojnim nasmeškom na izmučenem
obrazu, saj je nič več ne boli.

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

ZAHVALA

ZAHVALA

V 40. letu starosti nas je
po kratki in težki bolezni
za vedno zapustila naša
draga in ljubljena hčerka,
sestra, svakinja, teta
in partnerica

v 85. letu nas je zapustil
dragi mož, oče, ded in
praded

FRANC GLAVIČ
(26. 5. 1936 – 24. 9. 2021)
iz Grosupljega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in
prijateljem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, darove
za cerkev in svete maše.
Ob njegovem odhodu se za pomoč na domu zahvaljujemo
negovalnemu osebju Doma starejših občanov Grosuplje.
Hvala Antonu Adamiču za organizacijo pogreba.
Posebna zahvala Iztoku Vrhovcu in članom PGD Grosuplje, ki
ste ga lepo in častno pospremili na njegov večni kraj, župniku
Martinu Golobu, pevcem in trobentaču pa za lep poslovilni
obred.
Žalujoči vsi njegovi

NATAŠA MIHIČINAC

(2. 12. 1981 – 12. 9. 2021)
iz Št. Jurija, nazadnje stanujoča v Ljubljani.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, njenim ter našim
sodelavcem in znancem, ki so nam osebno ali pisno izrekli besede sočutja
in sožalja v najtežjem času.
Hvala mentorici in sodelavki Marinki za bogat cvetni aranžma, za tolažilne
besede Davorinu Terčonu, Mateju Toninu ter vsem ostalim sodelavcem
iz Državnega zbora RS. Zahvala tudi župnikoma Janezu Šketu in Martinu
Golobu s Kulturnim društvom sv. Mihaela Grosuplje in posebno folklorni
skupini društva.
Zahvaljujemo se Cvetličarni Pene za nadvse lepo okrasitev poslovilnega
prostora.
Hvala Antonu Adamiču za organizacijo poslovilne svečanosti kakor
tudi Klapi Sidro in trobilnemu kvartetu iz Lukovice pri izvedbi pevskoinstrumentalnega nastopa.
Posebna zahvala kolektivu Zdravstvenega doma Grosuplje in njegovi
direktorici dr. Štefki Zaviršek ter osebju Onkološkega inštituta, ki so ji vse
do zadnjih trenutkov pomagali lajšati bolečine.
Nataša, najlepša ti hvala za vso radost
in ljubezen, ki si nam jo dala s svojo
vedrino in neizmerno pozitivno energijo.
V naših srcih ostaneš za vedno!

Globoko žalujoči mami,
oči, brat z družino
ter partner Gregor in
ostalo sorodstvo

Oglasi

GROSUPELJSKI ODMEVI |

Oktober 2021

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

Andreja Hribar Hostnik, dr. dent. med.

telefon: 041 780 741
•
•
•
•

splošno zobozdravstvo
fiksna in snemna protetika
endodontska zdravljenja
lasersko zobozdravstvo - laserski žarek
namesto svedra in skalpela
• zdravljenje paradontopatij

GABER PETER KASTELIC s.p.

Partizanska cesta 8
1290 Grosuplje
059 190 524
servis.gaber@gmail.com

POOBLAŠČENI
SERVIS ZA:

SERVISIRAMO VSO AVDIO - VIDEO
FOTO in RAČUNALNIŠKO TEHNIKO
PRODAJAMO VSO
TEHNIKO ZNAMKE

www.lekarnaljubljana.si

Veljavnost od 14. 10. do 22. 11. 2021

Pripravljeni
na jesenske
izzive.

izbrano iz kataloga ugodnosti
PROPOLIS 150 PRŠILO

Alkoholna raztopina suhega izvlečka
propolisa, standardiziranega na
flavonoide. Vsebuje min. 15 mg/ml
flavonoidov iz propolisa, 20 ml.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
redna cena: 6,43 €
cena s Kartico zvestobe
POPUST:
€
2 20 %

5,14

JUNIOR-ANGINI PASTILE

Pastile za grlo z okusom jagode, ščitijo sluznico
ust in žrela, zlasti pri bolečinah v grlu, 24 pastil.

MAZILO ZA NOS

S pantenolom in eteričnim oljem bora,
vlaži in neguje kožo okoli nosnic, 10 g.
Izdelano v Galenskem laboratoriju
Lekarne Ljubljana.

2,35 €

1

30 %

VITRY SENSITIVE LAK ZA
NEGO NOHTOV

redna cena: 5,95 €
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 17,90 €
cena s Kartico zvestobe
POPUST:

20 %

NOVO

POPUST:

Neguje, ščiti in krepi poškodovane, krhke,
razcepljene in lomljive nohte, 10 ml.

1

Vitamini, minerali in Q10

redna cena: 3,36 €
cena s Kartico zvestobe

Medicinski pripomoček

4,76 €

CELOVIT

14,32 €

3

POPUST:

20 %

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
na brezplačno telefonsko številko

080 71 17!

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 14. 10. do 22. 11. 2021 oz. do prodaje zalog.

47

DATUM/URA

DOGODEK

Od ponedeljka, 18. 10.,
do petka, 29. 10.

Dom obrtnikov
10 - dnevna računalniška delavnica »AUTOCAD 2D« (Ob Grosupeljščici 1b,
1290 Grosuplje)

Torek, 9. 11.,
od 9. do 16. ure

DAN ODPRTIH VRAT ZA STAREJŠE

Oktober in november
2021

Koncert ženske vokalne skupine Brinke z gosti
z naslovom "Razglednice"
Fotografska razstava ob 10. obletnici Kulturnega
društva sv. Mihaela Grosuplje

Oktober in november
2021

Razstava likovnih del učenk in učencev
grosupeljskih osnovnih šol 10 LET LINIJE 3G

Sobota, 20. 11., ob 19. uri

LOKACIJA

Družbeni dom Grosuplje
Kulturni dom Grosuplje

ORGANIZATOR
Območna obrtnopodjetniška zbornica
Grosuplje
Občina Grosuplje,
DSO Grosuplje,
ZVC ZD Grosuplje
Ženska vokalna skupina
Brinke

Mestna knjižnica Grosuplje

KD sv. Mihaela Grosuplje

Galerija Mestne knjižnice
Grosuplje

Občina Grosuplje

