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Novi prodajalec in serviser  
Peugeot v TREBNJEM

LEVI SEDAJ  
PRI VOVKU

 

Za več informacij se obrnite na pooblaščenega prodajalca in serviserja Avto center Vovk d.o.o., Trebnje.

peugeot.si

AVTO CENTER VOVK D.O.O., Podjetniška ulica 7, 8210 Trebnje, tel. 041 480 664, www.acvovk.si
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PRIJATELJI V 
MRZLI ZIMI
ŠVEDSKI KAMINI

Z  vami  
in za vas že

29let

Knut 90x127,5 odmevi NY.indd   2 16/11/2021   23:46

Preventivni pregledi  

in posveti

Konzervativa

Protetika

BREDENT SKY implantati

Nevidni ortodontski aparat  

INVISALIGN

Ortopansko slikanje zob  25 let

Za lep nasmeh skrbimo že 25 let

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



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

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

Prisrčen pozdrav v veselem de-
cembru, v mojem in imenu ce-
lotnega uredniškega odbora že-
lim vsem lepe božične praznike 
ter srečo v novem letu, če bomo 
imeli srečo, bo tu tudi zdravje 
in vse ostale pozitivne stvari, ki 
si jih želimo.
Prišli smo do konca še enega leta, ki nam žal tudi letos ni prizanesel z zares nadležno 
pandemijo. Upam, da se bo tudi ta nadloga končno umaknila, veliko pa je seveda 
odvisno od nas samih in našega obnašanja.
Razmeram primerno smo letos praznično razsvetljavo prižgali brez prisotnosti mno-
žice obiskovalcev, pa tudi Miklavža nismo mogli povabiti, da bi obdaril naše najmlaj-
še, so pa v Turizmu Grosuplje poskrbeli za lične jaslice, ki krasijo Adamičevo ploščad. 
Za dvig kvalitete življenja v občini lepo skrbijo tudi krajevne skupnosti, različne orga-
nizacije, društva in tudi posamezniki, ki nam ponujajo razne novosti, kot so zbirna 
mesta za rabljene obleke, mlekomate, jajcemate, urejena avtobusna postajališča, ure-
jeno okolico. A kaj, ko se najdejo ljudje, ki so pripravljeni vse to uničevati iz različnih, 
meni neznanih vzrokov. Še vedno se najdejo tudi nevestni krajani, ki tudi smeti, žal, 
odlagajo kar v najbližjem gozdu, med njimi so včasih tudi nevestni podjetniki. Še en-
krat bi rad nekako pozitivno vplival na njihovo zavest in odnos do narave in soljudi.
V tem predbožičnem in prednovoletnem času bomo verjetno izrekli in napisali ogro-
mno lepih želja svojim bližnjim, prijateljem, sodelavcem in znancem, veliko dobrih 
želja bomo verjetno tudi prejeli. Naj se te želje izpolnijo, če ne vse, pa vsaj delno. Kar 
nekaj čestitk je tudi v pričujoči številki našega glasila.
Še enkrat srečno in vse dobro v novem letu.
Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 17. januarja, na e – naslov:

grosupeljski.odmevi@gmail.com
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Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci 
Grosupeljskih odmevov!

Spet smo prispeli do cilja. Spet na neobičajen 
način, v strahu za svoje zdravje. Prvi val, pa 
za njim olajšanje, pa spet drugi val, pa tretji 
in sedaj najbolj zastrašujoč četrti val z grškimi 
črkami virusa. Ko nismo imeli cepiva, so bila 
valovanja razumljiva, za četrti val pa sem 
prepričan, da ga ne bi bilo, če bi zaupali v 
stroko in dosegli precepljenost. Že iz zgodovine 
imamo dober primer, kako smo se izognili 
črnim kozam – v štirinajstih dnevih je bila 
cepljena vsa tedanja Jugoslavija in bolezen izkoreninjena.
V občini je družabno in kulturno življenje zastalo in tako bo ostalo vse dotlej, dokler bomo v rdečem. 
Vlada pa je s svojimi ukrepi vrnila optimizem, zato smo dobili več sredstev, tudi iz Načrta za okrevanje in 
odpornost, kjer je zagotovljenih nekaj več kot 23 milijonov evrov evropskega denarja za celovito obnovo 
železniške postaje Grosuplje, brez upoštevanja novega nadvoza Taborska, katerega gradnja  je financirana iz 
državnega proračuna. Lepo se gradi tudi zadrževalnik Veliki potok, konec leta pa bo predan svojemu namenu 
pločnik Mali Vrh z urejenimi postajališči in obnovljeno državno cesto preko znamenitih red. Cesto so zgradili 
v nekdanji monarhiji, asfaltirali konec sedemdesetih let dvajsetega stoletja, sedaj po petdesetih letih pa bo 
zaživela v polnem sijaju in kar je najbolj pomembno, povečala se bo prometna varnost. Končan je projekt 
plinifikacije in zemeljski plin je iz Ljubljane po ceveh že pritekel v občino Grosuplje. V Mali Račni je bil z 
evropskimi sredstvi zgrajen učni center Žabja hiša, ki je že odprla svoja vrata, skozi katera se v našo občino 
vrača prebujeni turizem in z njim optimizem. V Odmevih smo vas seznanjali še z vsemi ostalimi projekti, 
saj si ne želimo, da bi ušli zgodovinskemu spominu. V rezultate je namreč vpeto veliko dela sodelavk in 
sodelavcev na občinski upravi in širše, zato moja iskrena zahvala vsem za odlično sodelovanje v tem letu. 
O načrtih takoj v naslednji številki, ko bomo že skočili v novo leto 2022. Želim Vam, da bi bili v novem letu 
uspešni, zdravi, zadovoljni in srečni!
Voščim blagoslovljene božične praznike, ki naj zadišijo po potici in kadilu, saj se po stari navadi blagoslovi 
domove na tri svete večere, čast blagoslova pa pripada glavi družine!
Iskrene čestitke ob državnem prazniku  dnevu samostojnosti in enotnosti!

Srečno, Občina Grosuplje, srečno, Slovenija!

Vaš  župan  
dr. Peter Verlič

Nagovor župana
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16. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje 

V sredo, 17. novembra 2021, je po-
tekala 16. redna seja Občinskega sve-
ta Občine Grosuplje. 

Občinski svetnice in svetniki so na 
seji sprejeli Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Obči-
ne Grosuplje za leto 2021, v vsebini in 
višini, ki sta potrebni za realizacijo vseh 
nalog, ki smo si jih zadali v letu 2021. 
Rebalans 2 proračuna Občine Grosuplje 
za leto 2021 je bil tako sprejet v višini 
20.042.189 evrov.

Vodja urada za finance, gospodarstvo 
in družbene dejavnosti Jelka Kogovšek 
je ob tej točki dnevnega reda povedala, 
da so v drugem rebalansu proračuna za 
leto 2021 spremembe predvsem na nje-
govem investicijskem delu, predvsem 
se zmanjšujejo investicijski odhodki. V 
veliki meri gre za investicije v komunal-
no infrastrukturo. Večina investicij, ki ne 
bo realiziranih v tem letu, se prenaša v 
leto 2022. Razlogi za izostanek realiza-
cije so različni. Pri nekaterih investicijah 
še čakamo na razpise za sofinanciranje 
iz države ali Evropske unije, pri drugih 
na ustrezne prostorske rešitve in na pri-
dobitve zemljišč. Nekateri projekti pa 
so pogojeni z dokončanjem nekaterih 
drugih projektov in še čakajo na pričetek 
izvajanja.

Manj investicij od prvotno planiranih 
bo realiziranih predvsem na investicij-
skem vzdrževanju in gradnji lokalnih 
občinskih cest, plan pa se povišuje na 
investicijskem vzdrževanju in gradnji dr-
žavnih cest.

Realizacija bo nižja tudi na projektu 
ureditve potoka Bičje, ki nas bo v tem 
letu stala manj, kot smo prvotno planira-
li, nekoliko nižja bo tudi realizacija oskr-
be z vodo v občini, in sicer zaradi izpa-
da projekta izgradnje vodovoda Velika 
Loka, saj zanj še ni pridobljenih vseh po-
trebnih zemljišč. Tudi nakupov zemljišč 
bo manj od prvotno planiranih, za 36 %.

Prav tako smo v letošnjem letu že-
leli energetsko sanirati kulturni dom v 
Grosupljem, a se zaradi pridobivanja 
potrebnih prostorskih dokumentov ta 
realizacija prestavlja v naslednje leto oz. 
v naslednja leta. Trudili se namreč bomo, 
da bi tudi za ta projekt na razpisih prido-
bili državna sredstva in iz Evropske unije. 
Obetamo si, da bodo v prihodnje ti raz-
pisi na voljo.

Na možnost sofinanciranja iz države 

oziroma Evropske unije pa čaka tudi pro-
jekt izgradnje športnih igrišč in Športne-
ga parka Brezje.

Investicijski odhodki v rebalansu 2 
bodo od prvotnih nižji za 2,2 milijona 
evrov.

Prihodke v rebalansu 2 pa ocenju-
jemo v podobni višini kot v rebalansu 
1, nižji bodo le za 248.910 evrov. Tako 
bodo nižji predvsem davki iz nadome-
stila za stavbno zemljišče, in sicer za 
577.000 evrov. Odločbe za plačilo tega 
davka bodo namreč izdane šele proti 
koncu leta, tako pričakujemo večji del 
priliva oz. plačila teh davkov v prvi po-
lovici naslednjega leta. Višji pa bodo po 
zdajšnji oceni kapitalski in transferni pri-
hodki, tako iz države kot Evropske unije, 
in sicer v skupni višini 219.151 evrov. 
Skupni prihodki v rebalansu 2 tako zna-
šajo 20.947.434 evrov.

Predvidevamo, da bo občina ob kon-
cu leta ustvarila proračunski presežek v 

višini 905.245 evrov. Po določilih zakona 
o fiskalnem pravilu moramo ob ugo-
tovljenem presežku le tega nameniti 
poplačilu glavnice najetih kreditov. Ker 
gre v našem primeru za presežek, ugo-
tovljen po denarnem toku, ga bomo v 
naslednjem letu verjetno lahko uporabili 
za že prevzete obveznosti iz letošnjega 
leta. 

Občinski svetnice in svetniki so nada-
lje na seji sprejeli Sklep o lokacijski pre-
veritvi v enoti urejanja prostora GR 41 
Cos ppip št. 2, Sklep o lokacijski preve-
ritvi v enoti urejanja prostora GR 69 CU 
in Sklep o lokacijski preveritvi v enoti 
urejanja prostora GR 232 SSe ppip št. 
2, ki se nanašajo na spremembe dolo-
čil prostorsko izvedbenih pogojev za 
realizacijo investicijskih namer, in sicer 
za gradnjo poslovnega objekta, name-
njenega servisni in trgovski dejavnosti 
motornih vozil in moto opreme,  gra-
dnjo poslovne stavbe  državne uprave 
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Ljubiteljski slikar Marjan Platovšek župana dr. Petra Verliča 
presenetil z njegovim portretom

za potrebe ministrstev ter gradnjo dveh 
stanovanjskih objektov.

Sprejet je bil tudi Odlok o dopolnitvi 
Odloka o  ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Glasbena 
šola Grosuplje. 

V občini Ivančna Gorica se ustanavlja 
dislociran oddelek Glasbene šole Gro-
suplje, zato je bila potrebna dopolni-
tev Odloka o ustanovitvi Glasbene šole 
Grosuplje. V drugi člen odloka se tako 
dodaja besedilo »in dislociran oddelek v 
Zagradcu, v občini Ivančna Gorica«.

Odlok morajo sicer sprejeti vse občine 
soustanoviteljice, poleg občine Grosu-
plje še občine Ivančna Gorica, Dobrepo-
lje in Škofljica.

Prav tako so občinski svetnice in sve-
tniki sprejeli Odlok o spremembi Odlo-
ka o ustanovitvi organa skupne občin-
ske uprave »Skupna občinska uprava 
5G«. Spreminja se 20. člen odloka, ki do-
loča način financiranja Skupne občinske 
uprave 5G.

Dano je bilo pozitivno mnenje k do-
delitvi koncesije za prirejanje posebnih 
iger na srečo gospodarski družbi Cezar 
klub, d.o.o., Stritarjeva ulica 1, 4000 
Kranj, v igralnem salonu v poslovnem 
objektu na naslovu Miklošičeva cesta 9, 
1000 Ljubljana.

Na podlagi 68. člena Zakona o igrah 
na srečo mora namreč vlada pred dode-
litvijo koncesije pridobiti soglasje lokal-
ne skupnosti o opravljanju igralniške de-
javnosti na njenem območju in mnenje 
sosednjih lokalnih skupnosti, tudi Obči-
ne Grosuplje.

Dano je bilo tudi soglasje k izplačilu 
dela plače za redno delovno uspešnost 
direktorju občinske uprave Občine Gro-
suplje mag. Dušanu Hočevarju, v višini 
5 % polletnih sredstev za osnovno plačo 

direktorja v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 
6. 2021.

Občinski svetnice in svetniki so tokrat 
na seji sprejeli tudi Sklep o soglasju k 
pristopu k Evropskemu združenju za 
teritorialno sodelovanje (EZTS) – Poti 
prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – 
Karlovac – Zagreb.

Župan dr. Peter Verlič je ob tej toč-
ki dnevnega reda povedal, da je devet 
slovenskih občin ob dolenjski železnici: 
Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Čr-
nomelj, Novo mesto, Grosuplje, Metlika, 
Semič in Trebnje ter Karlovška županija, 
ob prisotnosti takratnega ministra za 
infrastrukturo, v maju 2018 podpisalo 
Dogovor o sodelovanju pri revitaliza-
ciji čezmejne železniške infrastrukture 
Ljubljana – Grosuplje – Trebnje – Novo 
mesto – Metlika – Karlovac – Zagreb, s 
čimer je bil storjen tudi skupni začetni 
korak na poti do prenove več kot 100 
let stare železniške proge, kar bo pripo-
moglo k boljši povezanosti ter razvoju 
občin in regij. Podpisniki so se zavzeli za 
dosego naslednjih ciljev: modernizacija 
železniške proge, višja potovalna hitrost, 
okrepitev nosilnosti proge, ureditev po-
stajališč in odprava nivojskih prehodov.

Navedene cilje bi najbolje in najhitre-
je dosegli z ustanovitvijo nove pravne 
osebe - Evropskega združenja za teritori-
alno sodelovanje. To združenje bo imelo 
svoj sedež v Bruslju.

Tujina takšna združenja zelo dobro 
pozna. Že preko 80 jih je in vsa so zelo 
uspešna. »Vemo, da mora železniško pro-
go, modernizacijo železniške proge finan-
cirati država ali Evropska unija, vsebine, 
ki pa sodijo zraven, kot so dostop do že-
lezniških postaj, uporaba koles, izdelava 
novih kolesarskih poti, urejanje postaja-
lišč, gradnja parkirišč in nenazadnje tudi 

oživljanje turizma in gospodarstva na teh 
območjih, pa bi v prihodnje lahko financi-
rali preko tega združenja.«

»Pred 180 leti je bila monarhija tako 
modra, da je v te kraje pripeljala železnico. 
Zdaj temu dajemo nov zagon in prihaja 
čas, morda čez 5 let ali 6 let, ko bomo imeli 
progo elektrificirano in ko se bomo iz Gro-
supljega lahko popeljali do ljubljanskega 
ali zagrebškega letališča ali še celo dlje,« je 
še povedal župan.

Ministrstvo za infrastrukturo je že 
sprožilo postopek za dvotirnost med 
Ljubljano in Ivančno Gorico v prvi fazi, v 
drugi fazi do Novega mesta, kasneje pa 
tudi preko Metlike do Karlovca. Spodbu-
do temu, da ta postopek teče, so gotovo 
dali tudi župani omenjenih občin.  

Sprejet je bil tudi Sklep o potrditvi 
programa obnove in vzdrževanja javne 
razsvetljave v občini Grosuplje za leto 
2022.

V skladu s 13. členom Odloka o kon-
cesiji za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe dobave, postavitve, vzdrže-
vanja in izvajanja javne razsvetljave v 
občini Grosuplje mora namreč občinski 
svet potrditi letni program obnove in 
vzdrževanja javne razsvetljave za leto 
2022.

Občinski svetnice in svetniki so tokrat 
na seji sprejeli tudi: Sklep o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobra lokal-
nega pomena  št. II/2021 in Sklep o uki-
nitvi statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičninah parcelne št. 2273/6, 
2273/12, 2273/13, 2273/14, 2276/7 in 
2276/8, vse k.o. 1790 Slivnica.

Video posnetke in gradivo sej si lahko 
ogledate na spletni strani www.grosu-
plje.si.   

Jana Roštan

Četrtek, 11. november 2021, je dan, ki 
si ga bo župan dr. Peter Verlič zagotovo 
zapomnil. Obiskal ga je ljubiteljski slikar 
Marjan Platovšek, naš občan, doma iz 
Škocjana. Medtem ko je v pogovoru iz-
vedel veliko zanimivega o njem, o nje-
govem izjemnem ustvarjanju, ga je ob 
koncu srečanja čakalo še prav posebno 
presenečenje, v dar je prejel svoj portret. 
Res izjemno delo.

Marjan nam je o svojem ustvarjanju, 

o nastajanju županovega portreta po-
vedal, da gre za popart tehniko. »Sprva 
v računalniškem programu obdelam foto-
grafijo portretiranca ter izdelam ustrezno 
popart grafično podlago. Tako izdelano 
fotografijo izrišem na platno in se lotim 
slikanja z akrilnimi barvami. Ploskev za 
ploskvijo, z večkratnimi nanosi barve,« je 
pojasnil.

Župan se mu je za to posebno dari-
lo iskreno zahvalil ter mu zaželel veliko 

uspeha in ustvarjalnega navdiha tudi 
v prihodnje. Njegovo delo pa je ob vi-
denem izredno pohvalil tudi direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar. 
Preprosto navdihujoče.

Kdo je torej naš občan Marjan Plato-
všek? Za vse tiste, ki ga morda še ne po-
znamo, naj povemo, da je priznani gra-
fični oblikovalec, ki je po upokojitvi svojo 
strast našel v slikarstvu. »Vse od mladosti 
do upokojitve sem bil prisoten v marke-
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tinških vodah, dolgo obdobje kot grafični 
oblikovalec. Predvsem likovna umetnost 
me je vedno zanimala, še posebno tedaj, 
ko se je vključevala kot komunikacija v 
kreativnih projektih, s katerimi sem se 
v svoji karieri ukvarjal,« je o sebi pove-
dal Marjan, zato je bila tudi odločitev, 
za katero tehniko slikanja bi se odločil, 
dokaj samoumevna. »Že samo grafično 
oblikovanje temelji na mnogih osnovah in 
segmentih likovnega izražanja. Vedno mi 
je bil blizu minimalizem s čistimi linijami 
in ploskovno harmonijo barv. Vse te ele-
mente v neki meri izraža tudi smer popar-
ta, ki je svoj vrhunec doživel v prvi polovici 
20. stoletja. Zato se mi odločitev, v kateri 
tehniki bom slikal, zdi povsem naravna in 
logična,« je povedal in svoj slog slikanja 
opisal takole: »V svoji poslovni karieri sem 
vedno iskal nekaj novega, v grafiki vizual-
ne nadgradnje in nove ideje. Tako je bilo 
tudi pri odločitvi, na kakšen način naj se 
lotim slikanja. Klasičnemu popart izrazu 
mojih portretov sem dodal nekaj  hiperre-
alizma in vse skupaj zapakiral v nekakšno 
lastno likovno prepoznavnost. Seveda še 

vedno iščem dodatne elemente, kako por-
trete narediti drugačne od običajnih in jih 
nadgraditi z mojo prepoznavno identite-
to.«

Marjan Platovšek je s slikanjem pričel 
pred šestimi leti, ko je zgolj za vajo in 
osvojitev slikarske tehnike s prvimi pote-
zami čopiča ustvaril slavne svetovne po-
part ikone, kot so Marilyn Monroe, Elvis 
Presley, John Lennon, Michael Jackson, 
Martin Luther King, Mohamed Ali in 
mnoge druge. Po »uvajanju« v tehniko 
slikanja se je lotil naših prepoznavnih in 
predvsem njemu ljubih osebnosti: Borisa 
Cavazze, Jana Plestenjaka, Petra Prevca, 
Mitje Petkovška, Borisa Kobala, Ivanke 
Mežan, Gojmira Lešnjaka, Toneta Partlji-
ča, Vlaste Nussdorfer, Cirila Zlobca, pred-
sednika Boruta Pahorja, Karla Erjavca, 
Slavoja Žižka itd. »Ker je portret podoba, 
ki upodobljenca predstavlja kot individu-
um, z vsemi osebnostnimi potezami, ki jih 
preko fotografij zaznavam in prenašam v 
upodobitve, slikam tiste, ki so mi blizu in ki 
jih cenim,« je še povedal Marjan.

Njegove slike so se bliskovito »prijele« 

in njegovi portreti tujih in domačih zna-
nih osebnosti so bili razstavljeni že na 
številnih razstavah v Sloveniji. Razstavljal 
je v Ljubljani, Mariboru, Termah Olimia, 
Preddvoru, na Ptuju, v Trubarjevi galeriji 
na Rašici in tudi v tujini, na Dunaju, v Tu-
zli, Sarajevu, Beogradu …

Na kaj pa je v svojem zdaj že bogatem 
tudi slikarskem opusu najbolj ponosen? 
»To predstavlja ciklus portretov velika-
nov slovenskega gledališča - dobitnikov 
Borštnikovih prstanov. Njihovi portreti so 
v sodelovanju s Slovenskim gledališkim 
inštitutom (SLOGI) razstavljeni kot stalna 
zbirka na Turjaškem gradu. Na ogledu je 
že prvih 15 portretov ...,« je z nami o svo-
jem slikarskem ustvarjanju še delil Mar-
jan, ki nam je, da bomo lahko njegovo 
delo bolje spoznali, priskrbel tudi nekaj 
fotografij svojih slikarskih del, še lepše 
pa bo katero izmed njegovih razstav 
tudi obiskati in portrete doživeti v živo. 
Portret župana dr. Petra Verliča nas je na-
mreč res osupnil. 

Jana Roštan

Župan dr. Peter Verlič in direktor Agencije za varnost prometa 
Jože Hribar sta se ob srečanju spomnila tudi bližajočega se 
svetovnega dneva spomina na žrtve prometnih nesreč

V sredo, 17. novembra 2021, je župan 
dr. Peter Verlič v prostorih občinske hiše 
sprejel direktorja Agencije za varnost 
prometa Jožeta Hribarja in vodjo sek-
torjev za preventivo in razvoj Agencije 
za varnost prometa Jureta Smoliča. Se-
stanku se je pridružil tudi vodja redar-
stva Skupne občinske uprave 5G Mihael 
Prelc.

Osrednja tema pogovora je bila pro-
metna varnost in dobre prakse na tem 

področju. V naši občini sicer prometni 
varnosti skozi vse leto namenjamo veli-
ko pozornosti, v teh dneh pa je ob bliža-
jočem se svetovnem dnevu spomina na 
žrtve prometnih nesreč še nekoliko bolj 
v ospredju.

Spodbudno je, da se je število pro-
metnih nesreč na območju naše občine 
v zadnjih desetih letih prepolovilo, tudi 
zaradi izgradnje ustrezne infrastrukture 
in ukrepov za umirjanje prometa. Ko so 

govorili o dejavnikih tveganja za nasta-
nek prometnih nesreč, pa so se med dru-
gim dogovorili, da bo v spomladanskih 
mesecih na območjih osnovnih šol v ob-
činah Grosuplje, Ivančna Gorica, Škoflji-
ca, Ig in Dobrepolje stekla skupna akcija 
s šotorom Vidko.

Po sestanku so se skupaj odpravili še 
do Osnovne šole Brinje Grosuplje, kjer 
stoji semafor z zeleno lučjo, v primeru 
prekoračitve hitrosti pa se nam prikaže 
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Učencem v Osnovni šoli Šmarje - Sap sta se na tradicionalnem 
slovenskem zajtrku pridružila direktor občinske uprave 
mag. Dušan Hočevar in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano dr. Jože Podgoršek

rdeča luč, in nato še do Osnovne šole 
Šmarje - Sap, kjer pa stoji semafor po sis-
temu, ki se je po besedah župana izkazal 
za boljšega, da je luč na semaforju ves 
čas rdeča, in ko se mu približa avtomobil 
s primerno hitrostjo, se na semaforju pri-
kaže zelena luč.  

Sledil je še ogled gradbišča na Ma-
lem Vrhu, kjer bo med drugim v kratkem 
končana, za prometno varnost izredno 
pomembna, gradnja pločnika v dolžini 
cca. 1.200 m.

Direktor Agencije za varnost prometa 
Jože Hribar je po srečanju povedal, da so 
sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in 
občinskimi sveti za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu zelo naklonjeni. 
Verjamejo, da z izmenjavo izkušenj, pre-
dlogov za izboljšanje prometne varnosti 
lahko še veliko naredimo. Posebej je po-

hvalil tudi delo naše občine. Na področju 
razvoja prometne infrastrukture, trajno-
stne mobilnosti, kot tudi prometne var-
nosti dosegamo res vidne premike. 

Je pa priložnost izkoristil tudi za opo-
zorilo vsem nam, naj med vožnjo ne 
uporabljamo mobitelov in drugih elek-
tronskih naprav. »Vozniki naj vozijo previ-
dno, hitrosti prilagajajo prometu, upošte-
vajo naj prometne znake in vso prometno 
signalizacijo. Alkohol absolutno ne pride 
v poštev,« je dejal. Izpostavil je tudi, da 
agencija skozi vse leto izvaja različne ak-
cije za predšolske in šolske otroke, a po-
membna je tudi vloga staršev, ki morajo 
dati pravi signal otroku, in mu biti vzor, 
kako varno ravnati v prometu.  

Župan dr. Peter Verlič je bil obiska 
zelo vesel. »Ključna naloga agencije je 
osveščanje in preventiva, to pa lahko po-

membno prispeva k zmanjševanju dejanj 
v prometu, ki niso zaželena in ki so kazni-
va. Mislim, da bomo imeli kar nekaj sku-
pnih preventivnih akcij za šolsko mladino, 
morda tudi za ostale,« nam je zaupal po 
sestanku.

Z gradnjo infrastrukture, pločnikov, 
kolesarskih stez bomo prometno var-
nost v naši občini še izboljšali. »Moram 
pa ob tem povedati, da je sedanja vlada 
močno povečala vlaganja v infrastruktu-
ro, vsi ti naši večji projekti so financirani iz 
državnega proračuna. Mi smo primaknili 
manjši del. In to je zelo spodbudno,« je še 
povedal župan.

Jana Roštan

V petek, 19. novembra 2021, torej tre-
tji petek v novembru, ko obeležujemo 
dan slovenske hrane, in ko se v vrtcih in 
osnovnih šolah po vsej Sloveniji izvaja 
projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, 
je direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar obiskal Osnovno šolo Šmarje 
- Sap. To šolo je letos ta dan z obiskom 
počastil tudi minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek.

Ravnateljica šole Pavlina Antolič ju je 
prijazno sprejela, povedala, da bodo ta 
dan učenke in učenci zajtrkovali tako, 
kot temu dnevu tudi pritiče, in ju pova-

bila, da si tudi onadva postrežeta z odlič-
nim slovenskim zajtrkom. Na mizi so nas 
že čakali kruh, maslo in med, vrč s toplim 
mlekom in skleda, polna jabolk. Doma-
ča, lokalno pridelana hrana. Učenke in 
učence sta ujela pri pripravi zajtrka, pri 
jutranjem obedu se jim zaradi situacije s 
covidom-19 v razredih letos nista pridru-
žila, je pa kljub temu tudi njuno jutro mi-
nilo v duhu tradicionalnega slovenskega 
zajtrka.

Tako je tudi beseda ob zajtrku tekla o 
pomenu domače, lokalno pridelane hra-
ne, o pomenu kmetijstva na splošno, pa 

o prehrani v naših vrtcih in šolah, prehra-
ni v naših gospodinjstvih, o izzivih na teh 
področjih.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano dr. Jože Podgoršek je pove-
dal, da ta dan vsi v Sloveniji vemo, da je 
slovenska hrana pomembna. Tega pa se 
moramo zavedati skozi vse leto. Poudaril 
je pomen samooskrbe in da nakupuje-
mo hrano slovenskega porekla. Kot po-
trošniki gradimo zaupanje do slovenske 
hrane, da je hranljiva, varna, kvalitetna, 
se pred policami v trgovinah odločamo 
za nakup slovenske hrane in se prehra-
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njujemo sezonsko. Na ta način ohranja-
mo tudi naše slovensko podeželje.

Pomen lokalno pridelane hrane, po-
men povezovanja vrtcev in šol z lokalni-
mi pridelovalci je poudaril tudi direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar. 
»Izjemno pomembno se nam zdi, kaj otro-
ci dobijo na krožnik. Ali dobijo solato iz 
Španije ali solato iz Velikega Mlačevega, ki 
raste na kmetiji Bučar,« je dejal. V zadnjih 
letih smo na tem področju veliko nare-
dili, tako da lahko rečemo, da otroci v 
naših vrtcih, šolah uživajo veliko lokalne 
hrane, lokalnih proizvodov, bi pa lahko 
bilo sodelovanje vrtcev in šol z lokalnimi 
pridelovalci še uspešnejše. »Potrebno je 
spodbujati otroke, da bodo prepoznali, kaj 
je kvalitetna hrana, kaj je sezonska hrana, 
kakšna hrana je za nas najboljša,« je še 
dejal.

Ponosni pa smo tudi na našo preno-
vljeno tržnico, ki so jo odlično sprejeli 
tudi naši občanke in občani. Tam je mle-
komat z domačim mlekom, krompiro-
mat z domačim krompirjem, jajcemate 
z domačimi jajci pa najdemo že na več 
lokacijah v naši občini. Veliko je tudi za-
nimanje za stojnice, število teh smo tako 
nedavno še povečali, tržnica pa po no-
vem ne obratuje le ob sobotah, ampak 

tudi ob torkih. Na ta način imajo boljše 
pogoje ponudniki s svojimi pridelki in 
izdelki, domači, lokalni pridelki in izdelki 
pa so tako bolj dostopni tudi vsem nam 
občankam in občanom. »Podpiramo lo-
kalno,« je še dejal.  

Tradicionalni slovenski zajtrk je sicer 
za otroke poseben »praznik«, nanj se pri-
pravljajo z raznimi dogodki, samo doži-
vetje zajtrka pa nadgrajujejo z izobraže-
vanji o pomenu lokalne hrane, zdravega 
načina prehranjevanja, obiščejo jih tudi 

lokalni čebelarji.
Zajtrk vključuje, kot že vemo, med, 

maslo, mleko, kruh, jabolka, njegovo 
sporočilo pa je, naj posegamo po lokal-
nih živilih, jih kupujemo na najbližjih 
kmetijah oziroma pri najbližjih pride-
lovalcih, tako pa naj ravnamo skozi vse 
leto.

Tradicionalni slovenski zajtrk je letos 
potekal pod sloganom »Zajtrk s sadjem 
- super dan!«.

Jana Roštan

Grosuplje je zasijalo v prazničnih lučkah, sporočilo miru in 
ljubezni med nas prinašajo tudi jaslice

V županu dr. Petru Verliču je že nekaj 
časa zorela želja, da bi jaslice imeli tudi v 
naši občini, na prostem, v centru mesta. 
Da bi vsi mimoidoči ob njih začutili mir, 
ljubezen, da bi vsem našim občankam 
in občanom prinašale sporočilo upanja, 
luči. In z letošnjim letom je ta želja dozo-
rela in se uresničila.

Ob vstopu v adventni čas smo v sredo, 
1. decembra 2021, v Grosupljem prižgali 
praznične lučke, na Adamičevi ploščadi 
so svoje mesto našle tudi jaslice.

Zbrane na dogodku, posebej župa-
na dr. Petra Verliča, direktorja občinske 
uprave mag. Dušana Hočevarja s sopro-
go in župnika Martina Goloba je lepo 
pozdravil direktor Turizma Grosuplje 
Mihael Hočevar. Ob prižigu lučk smo se 
v Grosupljem ponavadi zbrali mnogi ob-
čanke in občani, skupaj med nas priklica-
li tudi sv. Miklavža, žal pa vemo, da nas še 
vedno spremlja pandemija covida-19, ki 
nam takšnega decembrskega druženja 
ne dopušča. A kljub temu bodo Grosu-

plje ves mesec krasile praznične lučke, 
letos prvič bodo na ogled tudi jaslice. Pri 
postavitvi teh so sodelovali lokalni pod-
jetniki: Tesarstvo Mehlin, Artelje Tomaž 
Gruden, s.p., FRAME agencija Peter Za-

krajšek, s.p. in Rok Jaketič.
Mihael Hočevar nas je tako lepo po-

vabil, da si jih ob priložnosti ogledamo, 
morda pa se udeležimo tudi katerega od 
dogodkov, ki jih v tem mesecu pripra-

10, 9, 8, ... smo odštevali skupaj z županom dr. Petrom Verličem in direktorjem Turizma 
Grosuplje Mihaelom Hočevarjem in Grosuplje je zasijalo v prazničnih lučkah. 
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vljajo naša turistična društva, na primer 
Miklavževega pohoda, Božičnega poho-
da, morda obiščemo Županovo jamo v 
soju svetilk.  

Župan dr. Peter Verlič pa nam je ob 
jaslicah v Grosupljem orisal svoje spo-
mine iz otroštva. »Zame je bil najlepši čas 
december. Spominjam se kot otrok, da je 
bilo nekaj najlepšega, ko smo pričakovali 
svetega Miklavža. Kako sem se potrudil, 
da bi lepo napisal pismo, in kako sem po-
tem zvečer pred oknom pričakoval svete-
ga Miklavža, in kako mi je naslednji dan 
potem res, čisto vsakič, prinesel darilo. Pa 
potem, ko smo doma postavljali jaslice. To 
je bil dogodek, pri katerem je sodelovala 
cela družina. Glavni je bil oče, mama se je 
držala bolj ob strani, meni pa je pripadla 
tista čast, da sem postavljal figurice okoli 
hlevčka, in v hlevčku Jezuščka, svetega Jo-
žefa, sveto Marijo. Nikoli nisem vedel, na 
kateri strani mora biti osliček,« je še pove-

dal. Opis, ki verjetno budi lepe spomine 
iz otroštva na ta čas v marsikomu izmed 
nas.

Jaslice so tudi simbol družine, pove-
zanosti, simbol tistega, kar nas vrača v 
lepe dni. Namenjene so družini občine 
Grosuplje. »In naj bodo te jaslice simbol 
povezovanja, simbol solidarnosti, simbol 
tega, da smo vsi ena velika družina. In če 
kdaj, je to pomembno sedaj, v teh časih. 
Sedaj potrebujemo to povezanost,« je še 
dejal.

»Spoštovani občanke in občani, dra-
gi prijatelji, dragi vsi tisti, ki ste iz drugih 
krajev, pa tukaj živite in delate, vsem vam 
želim, da bi praznik božiča doživeli dožive-
to, v novem letu pa zdravja, zdravja in še 
enkrat zdravja. Srečno,« je svoje besede z 
lepimi željami sklenil župan.

Župnik Martin Golob je nato jaslice 
tudi blagoslovil. »Jaslice so simbol rojstva, 
simbol, da Bog prihaja na svet, v vsakem 

človeku. Občina Grosuplje je kraj mnogih 
ljudi, z različnimi pogledi, z različnimi ko-
reninami, Bog prihaja za vse,« je dejal ter 
nam zaželel, da bi res bili prijatelji, da bi 
res živeli kot družina, ki skupaj raste, se 
oblikuje, utrjuje, predvsem pa, da bi sku-
paj hodili po poti v večnost.

»Naj bo lep advent, lepa priprava na 
božič. Naj bo mirno, veselo, zdravo, pred-
vsem pa blagoslovljeno. Vse dobro,« je še 
dejal.  

Vstopili smo v adventni čas, prižgali 
praznične lučke, postavili jaslice, v po-
polno doživetje tega čarobnega časa 
pa nas je popeljala tudi božična glasba. 
Zaigral nam je godalni kvartet Glasbene 
šole Grosuplje pod mentorstvom Špele 
Janša.

Jana Roštan

Jaslice na Adamičevi ploščadi je blagoslovil grosupeljski župnik 
Martin Golob.

Božično vzdušje so popestrile članice godalnega kvarteta 
Glasbene šole Grosuplje.
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V petek, 3. decembra 2021, na »Ta 
veseli dan kulture«, je na Ministrstvu za 
kulturo potekala slavnostna podelitev 
nazivov in podaljšanja nazivov Bra-
nju prijazna občina. Občina Grosuplje 
je naziv Branju prijazna občina, ki se 
podeljuje za obdobje treh let, prejela 
leta 2018, naziv pa smo letos uspešno 
potrdili in ga podaljšali še za naslednja 
tri leta. Tudi v zadnjih treh letih smo se 
izkazali z ustvarjalnim in spodbudnim 
odnosom do knjige in branja ter z zave-
danjem, kako pomembna je vloga lo-
kalne skupnosti pri spodbujanju bral-
ne kulture in bralne pismenosti. Naziv 
je prevzel direktor občinske uprave 
mag. Dušan Hočevar, slovesnosti pa 
so se udeležile tudi sodelavka Klavdija 
Mehle iz Urada za finance, gospodar-
stvo in družbene dejavnosti ter direk-
torica Mestne knjižnice Grosuplje Ur-
ška Emeršič s sodelavko Judito Kavšek.

Župane, županje, druge predstavnike 
občin ter ostale zbrane je na slavnostni 
podelitvi nazivov pozdravila predsedni-
ca Združenja splošnih knjižnic Vesna 
Horžen. »Danes, na Ta veseli dan kulture, 
bomo tukaj, na Ministrstvu za kulturo, ki 
poleg Združenja splošnih knjižnic in Sku-
pnosti občin Slovenije izvaja ta projekt, 
s podelitvijo nazivov javnosti predstavili 
lokalne skupnosti, ki so v svoji prijavi na 
natečaj prepričale, da branje in knjigo ter 
delovanje na področju spodbujanja bral-
ne kulture dojemajo in obravnavajo kot 
enega od pomembnih dejavnikov pri za-
gotavljanju kvalitetnih pogojev bivanja za 

svoje občane,« je dejala.
Osnovna misel projekta je, da mora 

pri razvoju bralne pismenosti in bralne 
kulture sodelovati vsa skupnost, ker so 
branje, bralna kultura in pismenost splet 
idej, vrednot, norm, vsebin in sporočil, ki 
jih oblikuje lokalna skupnost v vseh svo-
jih pojavnostih, ter pomemben del kon-
cepta človeškega kapitala.

Povedala je še, da je natečaj Branju 
prijazna občina letos potekal petič. Slo-
venija je v tem času, vključno z letošnji-
mi, dobila 52 Branju prijaznih občin, ne-
katere med njimi nazive že podaljšujejo.

Državna sekretarka na Ministrstvu 
za kulturo dr. Ignacija Fridl Jarc je po-
vedala: »Danes Slovenija časti Ta veseli 

dan kulture, praznik prav posebne vrste. 
Praznik, ki slavi rojstvo, življenje, kulturo 
in umetnost, ki se poklanja naši duhovni, 
narodni, kulturni preteklosti, nagovarja k 
premisleku o ustvarjalni moči posamezni-
ka, našo sedanjost in tako prinaša svetle 
obete za prihodnost.« 3. december je roj-
stni dan pesnika Franceta Prešerna, ki s 
svojimi verzi v naši državni himni Zdra-
vljici navdihuje z upom edinosti, sreče in 
sprave, in to ne le našo skupnost, ampak 
tudi Evropo in svet. Kliče k prizadeva-
njem za mir in k povezanosti.

»V letu, ko se poklanjamo 30. obletnici 
osamosvojitve Slovenije, in v mesecu, ko 
Slovenija zaključuje predsedovanje Svetu 
Evropske unije, je ta Prešernov klic iz časov, 
ko svobodna beseda ni bila samoumevna, 
v naše današnje razmere, ko izkušamo 
težko epidemijo, vendarle klic, je poziv, da 
kljub oteženim možnostim za druženje v 
sebi ohranjamo radost nad dosežki evrop-
skega prostora na področju spoštovanja 
človekovih pravic, med njimi tudi pravice 
do govora, pisanja, ustvarjanja, vedenja in 
znanja. Prav knjiga je bila tista, ki je vse na-
štete vrednote ponesla med ljudi. In enako 
poslanstvo ohranja danes projekt Branju 
prijazna občina,« je dejala.

Namen projekta je, da se na občinskih 
nivojih vzpostavi in zagotovi možnosti 
za več in boljše branje občank in obča-
nov vseh generacij, da si prizadevamo za 
boljšo dostopnost knjige, ki zmore učiti, 
razsvetljevati razum, bodriti srce, krepiti 
domišljijo, spodbujati ustvarjalnost, po-
vezovati na videz nezdružljive svetove 

Slavnostna podelitev nazivov Branju prijazna občina

Z leve proti desni: Judita Kavšek, mag. Dušan Hočevar, Klavdija Mehle in Urška Emeršič

Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo 
dr. Ignacija Fridl Jarc in predsednica Združenja splošnih knjižnic Vesna Horžen
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Naši najmlajši iz vrtca Tinkara so nam okrasili božično 
smrečico, obiskal nas je tudi sv. Miklavž v spremstvu angelov, 
pa tudi parkeljnov

V ponedeljek, 6. decembra 2021, na 
Miklavžev dan, so nas obiskali naši naj-
mlajši iz vrtca Tinkara. Vedno razigrani, 
a ta dan še posebej veseli in res dobre 
volje, saj jim je sv. Miklavž, kot so nam 
zaupali, to noč prinesel veliko daril. Tudi 
veliko igrač. Vse leto so bili namreč zelo 
pridni.

Dan pa je bil lep tudi za nas. Tudi mi 
smo dobili res lepo darilo, otroci so pri-
nesli čudovite okraske, ki že krasijo bo-
žično smrečico v naši občinski hiši. Ob 
obisku pa so nam zapeli tudi pesmico, 
o zimi, smehu in pogumu, in nam tako 
pričarali pravo praznično decembrsko 
vzdušje.

In temu lepemu presenečenju je 
sledilo še eno. S svojim obiskom nas 
je razveselil tudi sam sv. Miklavž, kljub 

ali pa nagovarjati posameznika k iskanju 
drugega in drugačnega in na tak način 
spreminjati vso skupnost.

Letošnje leto je tudi Jurčičevo leto, ki 
ga je vlada razglasila ob 140. obletnici 
pisateljeve smrti. Spominjamo se slo-
venskega pisatelja, novinarja, pesnika 
Josipa Jurčiča, avtorja prvega slovenske-

ga romana Deseti brat, pa tudi gorečega 
častilca slovenske besede in naše naro-
dne identitete.

Občinam prejemnicam naziva Branju 
prijazna občina se je za vsa prizadevanja 
za bralno kulturo in bralno pismenost, za 
dostopnost knjig do občank in občanov 
iskreno zahvalila ter jim za podeljen na-

ziv tudi čestitala.
Na slovesnosti smo prisluhnili tudi 

pripovedovalkam zgodb Agici Kovše, 
mag. Bredi Podbrežnik Vukmir in Vesni 
Radovanovič, program je povezovala Jo-
landa Železnik.

Jana Roštan
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temu da je bila za njim naporna noč, saj 
je obiskal res številne otroke. Prišel je v 
spremstvu angelov, pa tudi parkeljnov. 

Teh smo bili malo manj veseli, a prav 
je, da se zavedamo, kako pomembno 
je, da smo dobri po srcu in opravljamo 

dobra dela. In tudi sv. Miklavž je imel za 
nas lepa darila. Prinesel nam je adventne 
koledarje, županu dr. Petru Verliču pa je 
podaril tudi kadilo.

Naj bo december miren, radosten, 
poln iskrivih in toplih trenutkov, lepih 
presenečenj, z našimi dobrimi dejanji pa 
naj bo posejano  tudi vse naslednje leto.

Jana Roštan

Obisk dekana Prometne fakultete Univerze v Beogradu  
dr. Nebojše Bojovića

V četrtek, 9. decembra 2021, je župan 
dr. Peter Verlič v prostorih občinske hiše 
sprejel dekana Prometne fakultete Uni-
verze v Beogradu dr. Nebojšo Bojovića, 
s katerim med drugim tesno sodelujeta 
v okviru Združenja za spodbujanje raz-
iskav in inovacij na področju železnic v 
Jugovzhodni Evropi (SEESARI), ki mu naš 
župan tudi predseduje. 

V organizaciji združenja in ob podpo-
ri Ministrstva za infrastrukturo je konec 
septembra, v času, ko Slovenija pred-
seduje Svetu Evropske unije, v Ljubljani 
potekala tudi mednarodna konferen-
ca, na kateri so sodelovali visoki gostje: 
evropska komisarka za promet Adina 
Vălean, slovenski minister za infrastruk-
turo Jernej Vrtovec, generalni direktor 
Slovenskih železnic Dušan Mes, general-
ni direktor Mednarodne železniške zve-
ze UIC François Davenne, izvršni direktor 
Skupnosti evropskih železniških pre-
voznikov in upravljavcev infrastrukture 
CER Alberto Mazzola, izvršni direktor 
Evropske železniške pobude za raziska-
ve in inovacije Shift2Rail Carlo Borghi-
ni, direktor Prometne skupnosti Matej 
Zakonjšek in nekdanji direktor Medna-
rodne železniške zveze UIC Jean-Pierre 
Loubinoux. Osrednja tema konference 
je bila Zelena in digitalna preobrazba 

železniških koridorjev.
Združenje sicer temelji na podpori, 

prepoznavanju, razvoju in izvajanju ino-
vativnih rešitev za železniški sistem Ju-
govzhodne Evrope kot dela prihodnjega 
evropskega železniškega sistema.

Župan dr. Peter Verlič in dekan fakul-
tete dr. Nebojša Bojović pa sta se tokrat 
v pogovoru osredotočila na ponovno 
vzpostavitev potniškega železniškega 
prometa na relaciji Beljak - Ljubljana 

- Zagreb - Beograd. Trenutno med Za-
grebom in Beogradom ni neposredne 
povezave. Linija naj bi kot pilotni projekt 
pričela delovati že v naslednjem letu.

Seveda je župan gosta pobližje se-
znanil tudi z našo občino, med drugim z 
investicijskimi projekti, ki potekajo, tre-
nutno največji je prav nadgradnja žele-
zniške postaje v Grosupljem.

Jana Roštan
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Marca letos smo na Malem Vrhu do-
gradili regionalno cesto Škofljica – Šmar-
je – Sap.  Gradnja pločnika v dolžini 1193 
m, na desnem robu ceste, je sprva pote-
kala kar iz obeh strani, graditi je bilo tre-
ba tudi kamnite zložbe ob pločniku ter 
podporno konstrukcijo izven ceste. Dela 
je v zgornjem delu ceste izvajalo podje-
tje CGP, v spodnjem delu pa Komunalne 
gradnje.

Julija, ko smo z večjimi gradbenimi 
posegi na omenjenih odsekih zaključili, 
so se pričela dela še na vmesnem delu 
ceste, gradnja pločnika in izgradnja 
zadnjega podpornega zidu, v njenem 
spodnjem in zgornjem delu pa smo pri-
čeli že z asfaltiranjem vozišča in pločnika. 
Cestišče se je s širine 5,5 m razširilo na 6 
m ter urejeno je odvodnjavanje.

Celoten odsek ceste je opremljen s 

cestno razsvetljavo in z vertikalno pro-
metno signalizacijo, urejeni so prehodi 
za pešce ter obstoječa avtobusna posta-

jališča, na območju katerih je cesta dobi-
la pločnik tudi na njenem levem robu.

Dela gredo proti koncu in v sredo, 8. 
decembra 2021, smo že pričeli z asfal-
tiranjem še preostalega dela vozišča in 
pločnika. Sledila bo še izdelava talnih 
označb na novo narejenih asfaltnih po-
vršinah ter montaža varovalnih in odboj-
nih ograj na tem delu ceste.

Dela izvaja podjetje CGP v sodelova-
nju s partnerjema VGP Novo mesto in 
Komunalnimi gradnjami. Ko bodo dela 
zaključena, bo cesta lepo in zgledno 
urejena, Šmarje - Sap bo vse do škoflji-
ške občine povezano tudi s pločnikom, 
pravzaprav se bomo po novem lahko po 
pločniku sprehodili vse od škofljiške ob-
čine pa do Grosupljega.

Jana Roštan

Na Malem Vrhu asfaltiran še zadnji odsek ceste 
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Na ogled dobrih praks v italijansko občino Videm (Udine) – 
strokovna ekskurzija v okviru evropskega projekta URBACT III 
- Playful Paradigm

V četrtek, 18. novembra 2021, je de-
legacijo iz Občine Grosuplje gostila 
italijanska Občina Videm, ki je vodilni 
partner programa URBACT III - Playful 
Paradigm oz. Igriva paradigma.

Na strokovno ekskurzijo smo odšli 
trije predstavniki Občine Grosuplje: 
Živa Vertič, koordinatorka projekta in 
Klavdija Mehle, ki deluje na področju 
družbenih dejavnosti. Zaradi prihodnje-
ga skupnega sodelovanja z Mestno knji-
žnico Grosuplje smo povabili tudi direk-
torico Mestne knjižnice Grosuplje, Urško 
Emeršič. Namen enodnevne strokovne 

ekskurzije je bil ogled dobrih praks Ob-
čine Videm.

Pridružili sta se nam tudi predstavnici 
Nacionalne URBACT točke v Sloveniji – 
Inštituta za politike prostora, Nina Plev-
nik in Petra Očkerl.

Ko smo po dvourni vožnji prispeli, so 
nam predstavniki Občine Videm - Bruno 
Grizzaffi, Federica Angeli, Giulia Manzan, 
Giampaolo Tarpignati in strokovnjakinja 
za projekt Ileana Toscano – izrekli dobro-
došlico in nas popeljali na grad, iz kate-
rega smo imeli na jasen dan lep razgled 
na celotno mesto.

Občina Videm na izzive, s katerimi se 
soočajo vsa urbana okolja - manjša vlo-
ga skupnosti, naraščanje izoliranosti in 
osamljenosti med prebivalci in starajoče 
prebivalstvo - odgovarja z igrivim pri-
stopom. Igro razumejo kot univerzalno 
dejavnost in zagovarjajo mnenje, da se 
ne glede na starost ljudje nikoli ne bi 
smeli nehati igrati.

S tovrstnim igrivim pristopom se je 
znotraj te italijanske občine ustanovila 
Izposojevalnica igrač (angl. Toy Library) 
z imenom »Ludoteca.« V okviru strokov-
ne ekskurzije smo si jo tudi ogledali.

Cesta v Lučah z novo asfaltno prevleko

V Lučah je rekonstruirana lokalna ce-
sta Na Šoli - Luče - Staje, in sicer  v dolžini 
435 m. Cesta je bila že v precej slabem 
stanju in zato potrebna obnove.

Odstranjen je bil stari asfalt, zamenjan 
spodnji in zgornji ustroj ceste, temu je 
sledila nova asfaltna prevleka. Asfaltira-
nje ceste je potekalo v ponedeljek, 29. 
novembra 2021. Urejene so tudi bankine 
in mulde za odvodnjavanje.  

Izvajalec del je bil Milan Pušljar, s.p., 
vrednost investicije je znašala 46.714,11 
evrov z ddv.

Jana Roštan
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To je prostor za socializacijo, vklju-
čenost in izobraževanje. Permanetno je 
odprta za javnost od leta 2012 in število 
obiskovalcev se iz leta v leto povečuje. 
Stavba, ki je namenjena Izposojevalnici 
igrač, ima dve nadstropji in nudi dru-

žabne igre, igre za »razgibavanje mož-
ganov« in različne igre, ki so namenjene 
gibanju. Nudi igre za vse starosti, tudi za 
starejše.

To je prostor, ki spodbuja širjenje 
igralne kulture. Nudi podporo staršem 
in jim omogoči, da z otroki preživijo čas 
izven družinskega okvirja. Je tudi pro-
stor, kjer se starši srečujejo in izmenju-
jejo izkušnje. Za otroke pa je to prostor, 
kjer lahko svobodno uporabljajo svojo 
domišljijo, razvijajo svojo avtonomijo in 
se učijo sodelovanja z vrstniki.

Izposojevalnica igrač ima tudi dopol-
nilno dejavnost, in sicer Igralni bus, ki so 
ga poimenovali »Ludobus«, ki omogoča 
transport različnih iger na bolj odročne 
lokacije.

Obiskali smo tudi Arhiv iger, ki so ga 
vzpostavili znotraj njihove igrive parad-
gime. Arhiv iger je namenjen shranjeva-
nju različnih vrst iger, ki segajo globoko 

v zgodovino. Mogoče je najti igre iz za-
četka prejšnjega stoletja, prav tako hra-
nijo igralne karte z vseh pokrajin Italije.

Hvaležni smo Občini Videm, da si je 
vzela čas in nam predstavila svoje dobre 
prakse. Veselimo pa se predvsem preno-
sa teh praks v našo občino.

Živa Vertič, koordinatorka projekta 
URBACT III, Playful Paradigm

Snovanje načrtov in ciljev za prihodnost mladinske politike v 
lokalni skupnosti

Komisija za mladinska vprašanja Ob-
čine Grosuplje je 7. decembra 2021 v 
sodelovanju z Mladinskim svetom Gro-
suplje in mladinskimi organizacijami v 
občini Grosuplje izvedla že drugi po-
svet, tokrat virtualni. Na posvetu sta bila 
prisotna tudi predstavnika Mladinskega 
sveta Slovenije, ki sta dogodek povezo-
vala in skrbela za dialog med udeleženci.

Pogovor je tekel predvsem o uskladi-
tvi načrtov in ciljev za prihodnost mla-
dinske politike v lokalni skupnosti ter o 
iskanju skupnih stališč glede tematik, ki 
smo jih izluščili kot najpomembnejše že 
na delovnem dnevu Komisije in Mladin-
skega sveta 14. avgusta 2021.

Glavne teme tokratnega posveta so 
bile:
• Ločitev razpisa za mladinske organi-

zacije, digitalizacija razpisa ter vpo-
gled v točkovanje in javno objavo 
prejemnikov sredstev.

• Zaposlitev osebe, ki bo pomagala 
društvom pri njihovem delovanju 
(prijava na razpise, pravna pomoč, 
administracija).

• Zagotovitev prostora za mladinske 
organizacije.
Naš naslednji korak je skupne želje 

predati vodstvu občine, da skupaj najde-
mo optimalne rešitve. Sodelovanje raz-

ličnih deležnikov pri snovanju mladinske 
politike lokalne skupnosti je namreč nuj-

no potrebno za oblikovanje kakovostnih 
smernic, ki omogočijo mladim prijazno 
okolje. 

In še za konec citiram besede ene iz-
med udeleženk posveta: »Mladinske or-
ganizacije v občini Grosuplje so kot seme-
na, ki so vzklila. Postopoma bodo postale 
sadike in upam, da bomo kmalu lahko po-
birali njihove plodove!« - Darja Koščak, 
Društvo Preplet

Klavdija Mehle, predsednica Komisije za 
mladinska vprašanja
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TEDEN CEPLJENJA, 19. 12. – 23. 12. 2021

Spoštovane občanke in občani

Epidemija korona virusne bolezni z vsemi posledicami 
pri posameznikih in v družbi nas že nekaj časa »stiska za 
vrat«. 

Samo z zaščitnimi ukrepi ni možno dovolj učinkovito 
preprečevati novih okužb z virusom SARS-CoV-2, zato 
pričakujemo, da bomo to dosegli z ustrezno preceplje-
nostjo prebivalcev z varnimi in učinkovitimi cepivi. 

Z namenom omogočiti čim večjemu številu ljudi, da se 
pravočasno zaščitimo pred koronavirusom s cepljenjem, 
je od 19. do 23. decembra po vsej državi organiziran TE-
DEN CEPLJENJA.

V tem tednu lahko pridete na cepljenje po objavlje-
nem urniku brez naročanja. Pridite zdravi, s seboj imej-
te zdravstveno kartico, osebni dokument in kartonček o 
predhodnih cepljenjih.

Da bo vaša odločitev za cepljenje lažja, vam posredu-
jemo nekaj informacij o cepljenju proti covid-19:

1. Osnovno cepljenje
Osnovno cepljenje se lahko opravi s cepivi Comirnaty (Pfizer-Bi-

onTech) - za starejše od 12 let in prilagojeno cepivo za otroke od 
5 do 11 let, Spikevax (Moderna) - za starejše od 30 let ali Vaxzevria 
(Astra Zeneca) - za starejše od 18 let. Cepi se z dvema odmerkoma 
v razmaku 3 tednov pri cepivu Comirnaty, 4 tednov pri cepivu Spi-
kevax in 4 do 12 tednov pri cepivu Vaxzevria. 

2. Poživitven odmerek (3. odmerek)
Poživitven odmerek je odmerek, ki ga oseba prejme po zaklju-

čeni osnovni shemi cepljenja za poživitev in podaljšanje zaščite po 
osnovnem cepljenju. 

Posebej je priporočljiv za:
• oskrbovance DSO in drugih socialno varstvenih zavodov (SVZ),
• osebe, stare 50 let in več in posebej ranljive kronične bolnike 

ne glede na starost,
• družinske člane imunsko oslabljenih oseb,
• osebe z večjo poklicno izpostavljenostjo,
• osebe, ki so osnovno cepljenje opravile z vektorskimi cepivi 

(Janssen, Vaxzevria). 
Priporočljiv je tudi za vse ostale osebe, stare 18 let in več. 
Osebe, ki so dokazano prebolele covid-19 in so bile polno ce-

pljene, poživitvenega odmerka ne potrebujejo (če polno cepljen 
prebolevnik kljub temu želi prejeti poživitven odmerek, se lahko 
cepi).

Priporočen presledek med osnovnim in poživitvenim ceplje-
njem, ki je bilo opravljeno s cepivoma Comirnaty ali Moderna je 6 
mesecev, najkrajši možen presledek pa 3 mesece.  Za poživitveni 
odmerek za osebe, ki so osnovno cepljenje opravile s cepivi Jans-
sen ali Vaxzevria (ali v tujini z drugimi cepivi odobrenimi s strani 
SZO), je priporočljiv presledek  vsaj dveh mesecev po osnovnem 
cepljenju.

Za poživitven odmerek se praviloma uporabita cepivi Comirna-
ty ali Spikevax (ta za starejše od 30 let).

3. Cepljenje oseb, ki so prebolele covid-19
Za zaščito oseb, ki so v zadnjih 9 mesecih dokazano prebo-

lele covid-19 (izvid o pozitivnem PCR testu), zadostuje en odme-
rek cepiva proti covid-19 (če oseba želi, lahko prejme tudi polno 
cepljenje). Če je minilo več kot 9 mesecev od začetka bolezni in 
prebolevnik še ni bil cepljen, prejme polno cepljenje.

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT zaenkrat omogoča iz-
dajo ustreznega digitalnega covid potrdila (DCP) le prebolevnikom, 
ki so bili z enim odmerkom cepljeni največ do 180 dni od pozitivnega 
PCR testa. 

4. Cepljenje mladostnikov (12–17 let)
Cepljenje proti covid-19 je priporočljivo za mladostnike, stare 

12 let in več. Lahko se izvaja v cepilnih centrih na enak način kot 
cepljenje odraslih. 

Glede privolitve velja enako kot pri drugih cepljenjih: pri otro-
cih, mlajših od 15 let, je za cepljenje potrebna privolitev staršev, 
zato je pri cepljenju potrebno spremstvo staršev/skrbnikov ali 
pisna privolitev staršev/skrbnikov. Pri otrocih, starih 15 let in več, 
privolitev staršev ni potrebna.

5. Cepljenje otrok, starih 5–11 let
Cepljenje proti covid-19 je posebej priporočljivo za otroke, sta-

re 5–11 let, s kroničnimi boleznimi in otroke, ki so v stiku z ose-
bami z večjim tveganjem za hud potek covid-19 in jih ni mogoče 
učinkovito zaščititi s cepljenjem (npr. imunsko oslabljene osebe, 
sorojenci s kroničnimi boleznimi). Cepljenje proti covid-19 je smi-
selno in varno tudi za ostale otroke, stare 5–11 let, saj tudi pri njih 
učinkovito prepreči okužbe ter zmanjša možnost hujšega poteka 
in zapletov covid-19. Z zmanjšanjem možnosti širjenja okužbe pa 
cepljenje otrokom omogoča tudi nemoteno šolanje in življenje.

Cepljenje otrok, starih 5–11 let, se opravi s cepivom Comirna-
ty 10.

V ZD Grosuplje se za cepljenje otrok 5 – 11 let naročite v ambu-
lanti osebnega zdravnika ali preko aplikacije zVEM. Med nenaro-
čenimi  otrok ne cepimo, ker je cepivo njim prilagojeno. 

Več informacij in odgovorov na številna vprašanja o cepljenju 
in cepivih lahko dobite na spletni strani Cepimose.si

 
S cepljenjem ne zaščitimo samo sebe, temveč zaščitimo tudi 

zdravje naših družinskih članov, prijateljev, sosedov, znancev, sode-
lavcev in drugih prebivalcev.

STOPIMO SKUPAJ – ZDRAVO IN VARNO V NOVO LETO!

Štefka Zaviršek, direktorica ZD Grosuplje z vsemi sodelavci 
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15. kongres Nove Slovenije – krščanski demokrati
v digitalni obliki

V soboto, 27. novembra, je potekal 15. 
kongres Nove Slovenije. Tudi to pot je 
potekal izključno v digitalni obliki.  "NSi je 
pripravljena. Če kdo, potem krščanski de-
mokrati vemo, kako izjemno kompleksni 
časi nas čakajo," je v svojem kongresnem 
govoru na 15. kongresu NSi dejal pred-
sednik Matej Tonin.

 Več kot 400 predstavnikom stranke iz 
celotne Slovenije je izpostavil, da Nova 
Slovenija je in bo glasnik dialoga, sode-
lovanja in strpnosti v slovenskem poli-
tičnem prostoru. "Verjamemo v sodelova-
nje. Zavedam se, da razdeljeni izgubljamo, 
povezani pa zmagujemo," je še poudaril.

"Včasih dobimo nekaj drugega, kar nas 
ogreje, poživi in žene naprej – zahvalo ti-

stih, ki so dolga leta poslušali 'ne da se', ki 
so trpeli krivice, ki so bili oropani dostojan-
stva. Zato vedno bolj, vsak dan vem – 'da 
se'!"  je prepričan podpredsednik NSi in 
minister za delo Janez Cigler Kralj. V na-
daljevanju sta nagovore imela še Jernej 
Vrtovec, minister za infrastrukturo, ter na 

koncu še Mark Boris Andrijanič, minister 
za digitalizacijo.

NSi predstavila vladni program za 
naslednja 4 leta

NSi je na kongresu zopet dokazala, da 
je programsko močna stranka. Pripravi-
li in predstavili smo natančen in realen 
vladni program za naslednja štiri leta z 
naslovom Verjamemo v sodelovanje. Pri 
oblikovanju programa je sodeloval tudi 
naš član Matjaž Trontelj, vodja strokov-
nega odbora za zdravstvo in član Izvr-
šilnega odbora. Kongresa so se udeležili 
tudi delegati našega občinskega odbora.

Tajništvo NSi Grosuplje

»Ko prižgejo božične se luči,
vsak v srcu si nekaj zaželi.
Naj božič bo prijazen,
naj bodo prijazni v njem ljudje,
naj misli bodo iskrene in veselo bo srce.«

Ob božično - novoletnih praznikih krščanski demokrati občine Grosuplje 
vsem občankam in občanom občine Grosuplje, članicam, članom ter 
podpornikom krščanske demokracije, želimo vesele in blagoslovljene praznike.

Leto 2022 pa naj bo polno zdravja, vsega lepega, zadovoljnega, srečnega, 
uspešnega ter veliko upanja v teh zahtevnih časih.  

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti želimo vsem prijetno praznovanje 
praznika, ki povezuje in združuje vse Slovence po svetu in doma ter nas utrjuje 
v domoljubju in pripadnosti do naše domovine Slovenije.

Občinski odbor Nove Slovenije - krščanski demokrati občine Grosuplje
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Sveti mir božične noči naj prežene vse skrbi in se razlije 
na vse novega leta dni.

Vsem prebivalcem občine Grosuplje želimo 
blagoslovljene božično-novoletne praznike ter zdravja, 

upanja in miru v prihajajočem letu.

Videl sem tvoje cvetoče ravnine, 
videl v njih lepe, prijazne vasi,

videl sem s snegom prekrite planine,
hribčke in gričke in strme rebri.

Sveta si zemlja, ti blagoslovljena 
si od Najvišjega, Kralja neba; 

ti z mojih dedov krvjo napojena,
Tebi vsa moja ljubezen velja.

Lojze Grozde

Drage občanke in občani! Iskrene čestitke ob prazniku 
dneva samostojnosti in enotnosti naše domovine 

Slovenije! 
Preživljamo preizkušani čas epidemije, ki ga lahko 

premagamo z odgovornimi dejanji in spoštovanjem 
vrednot slovenske osamosvojitve. Skupaj to zmoremo!

SLS – Občinski odbor Grosuplje
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GRADIMO
SLOVENIJO

 #ZATE

OO SDS Grosuplje
Slovenska demokratska stranka

Ponosno praznovanje dneva samostojnosti
in enotnosti ter blagoslovljene božične
praznike in srečno 2022

Obisk sv. Miklavža v župniji Grosuplje 

V nedeljo, 5. decembra, je bilo v žu-
pniji Grosuplje veselo, saj nas je obiskal 
sveti Miklavž. Prišel je v spremstvu svo-
jih pomočnikov – angelov, da bi obda-
ril pridne otroke. Vendar pa so skupaj z 
njim tudi prišli glasni parklji, ki so strašili 
otroke. Ker sveti Miklavž ve, kakšna situ-
acija se godi na Zemlji, se je odločil, da 
bo otrokom delil darila kar v avtomobile. 

Tako je pred župniščem v Grosupljem 
pričakal otroke, da so se v spremstvu 
staršev, starih staršev pripeljali z avtomo-
bilom, jih pozdravil in jim razdelil darila v 
avtomobil. Sveti Miklavž je tako v dveh 
urah in pol razdelil preko 850 daril in raz-
veselil otroke. Potem se je sveti Miklavž 
odpravil obdarovat še starejše in bolne 
po njihovih domovih in v Dom starejših 

občanov. Sveti Miklavž se ob tem zahva-
ljuje: Občini Grosuplje, župniji Grosuplje, 
Aleksandru Čeferinu, Barbari Podgoršek, 
Martinu Ambrožu, Mateju in Mirjani Pirc, 
ZOMI, d.o.o., mladini Grosuplje ter ne-
štetim drugim darovalcem. HVALA.

Milena Nagelj
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Podjetniški kotiček z Območno obrtno–podjetniško zbornico 
Grosuplje

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ 
GROSUPLJE (na www.ooz-grosuplje.si 
preverite pogoje subvencionirane ude-
ležbe zaradi sofinanciranja Občine Gro-
suplje):
• Spletni strokovni seminar »RAČU-

NOVODSKI IN DAVČNI OBRAČUN ZA 
LETO 2021«, četrtek, 3. 2. 2022. Ude-
ležba na seminarju je za upravičena 
podjetja brezplačna, je pa potrebna 
predhodna prijava, najkasneje do 28. 
1. 2022. Predavateljica - Jasmina Mal-
nar Molek, davčna svetovalka OZS. 

NA OOZ GROSUPLJE SMO ZAKLJU-
ČILI Z IZVEDBO PROGRAMA ZA SPOD-
BUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPO-
DARSTVA V LETU 2021: Podobno kot 
v letu 2020 je bila tudi letošnja izvedba 
izobraževanj in poslovnih dogodkov v 
okviru Programa spodbujanja razvoja 
malega gospodarstva na OOZ Grosuplje, 
ki ga sofinancira Občina Grosuplje, za-
radi koronavirusa precej otežena. Veseli 
nas, da so bili seminarji, ki so potekali 
preko spleta, lepo sprejeti, na kar kaže 
dobra obiskanost. Izvedli smo 12 večjih 
dogodkov, od tega jih je več kot polo-
vica potekalo v živo, seveda ob upošte-
vanju vseh aktualnih zaščitnih ukrepov. 
Vseh naših izobraževanj se je udeležilo 
preko 250 lokalnih podjetnikov in pod-
jetnic ter njihovih zaposlenih, kar je lep 

dosežek. Po letu premora smo oktobra 
ponovno organizirali Srečanje lokalnih 
podjetnic in poslovnih žensk, ki je ve-
dno dobro obiskana prireditev. Zaradi 
omejenega števila udeležencev smo 
morali usposabljanje voznikov za kodo 
95 izvesti kar dvakrat, pri čemer nam je 
Občina Grosuplje v brezplačno uporabo 
prijazno odstopila Družbeni dom, za kar 
se ji najlepše zahvaljujemo. V letu 2021 
smo na OOZ Grosuplje izvedli webinarje 
(spletne seminarje) o zaključnem raču-
nu, o poročanju o embalaži, o zaposlo-
vanju delavcev, o orodju Zoom ter orod-
ju »Google my bussines«, učili smo se o 
programu Autocad ter o napredni rabi 
Excela. Promovirali smo zdravo delovno 
okolje ter s sodelovanjem s SPOT Osre-
dnja Slovenija redno izvajali davčna in 
računovodska svetovanja. Na naši sple-
tni strani si lahko ogledate foto utrinke 
iz naših preteklih dogodkov ter preverite 
naša prihajajoča izobraževanja. Vljudno 
vabljeni, da se udeležite katerega izmed 
njih.  

Na OOZ Grosuplje ves čas epidemije 
odgovarjamo na številna vprašanja pod-
jetnikov in podjetnic ter aktivno poja-
snjujemo sprejete vladne ukrepe. Delili 
smo tudi brezplačno zaščitno opremo,  
v obdobju november 2020 – maj 2021 
smo med lokalna podjetja z do 4 zapo-
slenimi v imenu Ministrstva za gospo-

darski razvoj in tehnologijo razdelili 
preko 200.000 zaščitnih mask, celotna 
OZS skupaj pa kar cca 10 milijonov kosov 
zaščitnih mask.

DELOVANJE OOZ GROSUPLJE: Vse 
naše člane in stranke obveščamo, da 
je obisk pisarne OOZ Grosuplje zaradi 
preventivnih ukrepov za preprečeva-
nje širjenja virusa covid-19 možen ob 
izpolnjevanju PCT pogoja in po pred-
hodnem dogovoru. 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 pomemb-
ne informacije ažurno objavljamo na 
spletni strani OZS, www.ozs.si, pod za-
vihkom KORONAVIRUS. 

VSEM BRALCEM GROSUPELJSKIH OD-
MEVOV, PREDVSEM PA PODJETNIKOM IN 
PODJETNICAM, ŽELIMO ČIM BOLJ MIREN 
ZAKLJUČEK LETA TER LEPE PRAZNIKE, V  
NOVEM  LETU PA ČIM VEČ OSEBNIH IN 
POSLOVNIH USPEHOV.  SREČNO. 

VAŠA OBMOČNA OBRTNO–PODJE-
TNIŠKA ZBORNICA GROSUPLJE.

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

Spoštovani krajanke in krajani Krajevne skupnosti 
Grosuplje!

Sreča je tisto, kar bomo ob stisku rok v praznikih najpogosteje 
zaželeli drug drugemu. Iskreno upam, da jo boste v prihajajo-
čem letu tudi našli. 

K srečnemu življenju v naši skupnosti pa prispevamo vsi. Iskre-
na hvala za vse, kar dobrega storite za naš kraj. Pravijo, da že 
lepa misel veliko pomeni, moč besede spreminja svet, dobro 
dejanje pa ga izboljša. 

Prisrčno vam voščim lepe božične praznike. Želim, da jih pre-
živite v osrečujočem okolju, da jih posvetite najbližjim. V novo 
leto vstopite optimistični, zadovoljni, polni zamisli za skupno 
prihodnost ter predvsem složni. Tako pripravljeni bomo sku-
paj pričakali izzive, ki jih v novem letu gotovo ne bo manjkalo.

Ne pozabimo na zdravje, ki je mogoče prevečkrat izrečna be-
seda, vendar menim, da prav to in osebna sreča največ prispe-
vata k uspehu in zadovoljstvu. To pa je tisto, kar najbolj potre-
bujemo. 

Iskrene čestitke tudi ob državnem prazniku, 26. decembru, 
dnevu samostojnosti in enotnosti, ko se ponosni spominjamo 
plebiscita, na katerem smo Slovenke in Slovenci izglasovali sa-
mostojno državo Slovenijo.

Srečno in vse dobro.

Iztok Vrhovec,
predsednik KS Grosuplje
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/visitgrosuplje

@visitgrosuplje

Visit Grosuplje

TURIZEM GROSUPLJE

Tudi letos sta Občina Grosuplje in Turizem Grosuplje združili moči in nastal je

tradicionalni občinski koledar za leto 2022, tokrat v novi preobleki in z novo

tematiko. Vabljeni, da svoj izvod prevzamete v TIC-u ali v knjižnici

Grosuplje.

Koledarji so brezplačni, z njimi pa vam želimo polepšati praznične dni

iztekajočega leta in vam biti v spodbudo v prihodnjem letu.

Adamičeva cesta 15
1290 Grosuplje

www.visitgrosuplje.si
 

N A M I G  Z A
P R A Z N IČN I

P R E M I K

PRISPELI SO KOLEDARJI 2022

Žel imo vam zdravo,  uspešno in  srečno leto 2022!

Žabja hiša:
PRAZNIKI -
ZAPRTO
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ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJAk r a j i n s k i   p a r k 

 radenskopolje

10. obletnica Krajinskega parka Radensko polje
Pred natanko 10 leti, decembra 2011, je vlada sprejela pred-

pis, s katerim je bilo zavarovano 15 km2 veliko območje JV od 
Grosupljega, imenovano Krajinski park Radensko polje. Istega 
leta je nastala tudi Skupnosti naravnih parkov Slovenije, ki da-
nes združuje petnajst upravljalcev zavarovanih območij Slove-
nije. 

 USTANOVITELJICI OBČINA IN DRŽAVA

Krajinski park Radensko polje kot zavarovano območje že 
vrsto let ohranja značilnosti, ki so bile v letu 2011 povod za 
ustanovitev parka. Takrat sta tako občina kot država prepozna-
li veliko vrednost narave na območju današnjega Krajinskega 
parka Radensko polje. Vlada Republike Slovenije je s spreje-
mom Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje dne 15. 12. 
2011 zavarovala območje Krajinskega parka Radensko polje, 
kmalu za tem, 15. 2. 2012, pa je območje zavaroval še Občinski 
svet Občine Grosuplje s sprejemom Odloka o Krajinskem parku 
Radensko polje. Krajinski park Radensko polje je tako prvo širše 
zavarovano območje narave v Sloveniji, ki sta ga s sprejemom 
istega besedila zavarovali tako Občina kot Vlada RS. Za izva-
janje javne službe upravljanja krajinskega parka sta oba usta-
novitelja soglašala, da se ta naloga poveri Zavodu za turizem 
in promocijo »Turizem Grosuplje«, ki ga je ustanovila Občina 
Grosuplje. Znotraj Turizma Grosuplje deluje od 1. septembra 
2019 dalje OE Krajinski park. 

PESTROST ŽIVE IN NEŽIVE NARAVE RADENSKEGA POLJA

Temeljna vrednost Krajinskega parka Radensko polje je 4 
km2  veliko osrednje Radensko polje, na območju katerega se 
nahaja tudi posebno ohranitveno območje Natura 2000 Ra-
densko polje – Viršnica. Radensko polje predstavlja najmanjše 
med 9 izrazitejšimi kraškimi polji v Sloveniji, ki s številnimi ti-
pičnimi kraškimi značilnostmi tvori naravni mozaik travnikov, 
grmišč, gozdov in presihajočih jezerc. S prepletom suhih in 
vlažnih travišč, poplavnega gozda črne jelše, vodnih kotanj 

in kanalov z vodno in obvodno 
vegetacijo ter gozdom je to ob-
močje pomembna biodiverzite-
tna točka. Skupaj s številnimi ponori, ponikvami, požiralniki, 
kraškimi izviri in estavelami pa predstavlja Radensko polje tudi 
pomembno geodiverzitetno območje.

Narava in človek sta se prilagodila naravnim ciklom, ki jih tu 
narekujeta voda in kraški svet. Kmetijstvo se zaradi naravnih 
omejitev (pogostih poplav) na tem območju ni intenziviralo. 
To je omogočilo ohranitev številnih varovanih vrst rastlin. V 
parku je bilo do sedaj popisanih kar 445 vrst rastlin, 80 vrst ptic, 
68 vrst metuljev, 27 vrst kačjih pastirjev, 13 vrst dvoživk in 8 vrst 
netopirjev.

Prispevek k izjemni pestrosti žive in nežive narave imajo po-
leg človeka (redna, a ne prepogosta košnja) tudi trije vodotoki, 
ki že stoletja sooblikujejo pokrajino, kakršno poznamo danes. 
Ti vodotoki ob obilnem deževju Radensko polje poplavijo, ob 
normalnem vodostaju pa se pretakajo preko Radenskega polja 
v smeri od zahoda proti vzhodu, kjer ponikajo v kraško podze-
mlje.

Dobravka priteče na severni del z območja nekraškega 
sveta. Zanjo je značilna ozka, strma struga, vrezana v glinene 
nanose, ki so najizrazitejši pod gričem Boštanj. Pri Velikem re-
tju so vidne izrazite rupe in estavele, skozi katere voda v času 
nizkega vodostaja odteka v podzemlje. V času deževja se pojav 
obrne in voda skozi rupe vre na površje. Ob normalnem vodo-
staju Dobravka ponika v jami Beznica.

 Vodotok Zelenka izvira ob zaselku Pirka in ima značilen li-
jakasto oblikovan kraški izvir v obliki estavele. Teče preko osre-
dnjega dela Radenskega polja severno od osamelca Kopanj in 
ponika v kraški ponor v jami Pekel. Večino leta je struga suha in 
se napolni samo ob daljšem deževju.

 
Najlepše ohranjen je vodotok Šica, ki izvira na jugozaho-

dnem delu Radenskega polja pod vasjo Mala Račna. Zaradi šte-
vilnih meandrov naredi Šica trikratno pot do svojega ponora v 
Zatočni jami.
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MEDNARODNI PROJEKTI V KRAJINSKEM PARKU 
RADENSKO POLJE 

ŽABJA HIŠA – CENTER OHRANJANJA NARAVE

Ob izviru in na otoku vodotoka Šica v Mali Račni je bil pole-
ti 2021 vzpostavljen prvi Center ohranjanja narave v Sloveni-
ji, Žabja hiša, ki obiskovalca izobrazi o naravnih posebnostih 
območja, o pomenu varovanja in ohranjanja narave, o sistemu 

ohranjanja narave Republike Slovenije in o zgodovini varstva 
narave pri nas. V Žabji hiši lahko obiskovalec s pomočjo različ-
nih interpretacijskih orodij spozna dele žive in nežive narave 
izjemnega Radenskega polja, kako naravo varujemo, kdo jo 
varuje in kaj izgubimo, če uničimo naravo. Žabja hiša je ohrani-
la svojo prvotno podobo, njen namen pa se je menjal – sprva 
je bil to vaški mlin, nato je v času Jugoslavije hiša služila kot 
center tajne obveščevalne službe, v okviru projekta INTERREG 
SLO – HR z imenom Vezi narave pa so hišo obnovili v center 
ohranjanja narave.

 
PROJEKT LIFE AMPHICON

Z namenom ohranjanja 
narave od leta 2019 v Krajin-
skem parku poteka evropski 
projekt LIFE AMPHICON, ka-
terega cilj je varstvo dvoživk 
in ohranjanje njihovih habi-
tatov. Tako bomo na cesti 
na zahodni strani Radenske-
ga polja, kjer smo vsako leto 
priča množičnim povozom 
dvoživk, zgradili podhode za dvoživke. Ti bodo omogočili var-
no selitev dvoživk do vodnih površin Radenskega polja, kjer pa 
bo v okviru projekta nastalo tudi 40 novih mlak za hribske urhe, 
velike pupke in ostale dvoživke. Namen projekta pa ni zgolj 
varstvo dvoživk in ohranjanje njihovih habitatov z omenjeni-
mi ukrepi. Pomemben del projekta je tudi ozaveščanje ljudi o 
pomenu dvoživk in narave nasploh. Številne ljubitelje narave 
in dvoživk tako v Krajinski park Radensko polje vsako pomlad 
privablja tudi vsakoletna akcija prenašanja dvoživk pod ime-
nom Pomagajmo žabicam čez cesto. V njej že 14 let sodelujejo 
številni prostovoljci, s pomočjo katerih smo samo letošnjo po-
mlad na varno preko ceste prenesi več kot 18.000 dvoživk.

 Z večanjem števila obiskovalcev pa je z namenom izobraže-
vanja predvidena prva tematska pot z informativnimi tablami. 
To je ključno za vzpostavljanje trajnostnega turizma in s tem 
ohranjanje najvrednejših območij zavarovanega območja. Te-
matska pot, ki bo nastala v okviru projekta LIFE AMPHICON, bo 
tako prva infrastruktura, ki bo pripomogla k usmerjanju obi-
skovalcev in s tem bolj trajnostnemu turizmu na zavarovanem 
območju Krajinskega parka Radensko polje.
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ZANIMIVOSTI KRAJINSKEGA PARKA RADENSKO POLJE

• Simbol parka je sibirska pe-
runika (Iris sibirica).

• Prvo in edino zavarovano 
območje v Sloveniji, kjer 
sta ustanoviteljici občina 
(december 2009) in država 
(december 2011).

• Območje s 35 naravnimi 
vrednotami, 1 ožje zavaro-
vanim območjem, narav-
nim spomenikom Zatočna 
jama – Viršnica – Lazarjeva 
jama in 3 ekološko po-
membnimi območji.

• Omrežje Natura 2000 za 
8 živalskih vrst (človeška 
ribica – Proteus anguinus, 
hribski urh – Bombina variegata, veliki pupek – Triturus car-
nifex, drobnovratnik – Leptodirus hochenwarti, ozki vretenec 
– Vertigo angustior, travniški postavnež – Euphydryas aurinia, 
črtasti medvedek – Callimorpha quadripunctaria, močvirski 
cekinček – Lycaena dispar) in 3 habitatne tipe (presihajoča 

jezera;  travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na kar-
bonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caerule-
ae); jame, ki niso odprte za javnost).

• Ena večjih črnih točk za dvoživke v Sloveniji, kjer se prek 3 
km dolgega cestnega odseka vsako leto seli več kot 50.000 
dvoživk.

• Eno večjih rastišč francoskega šipka (Rosa gallica) v Sloveniji.
• Na sredi polja stoji eden najlepših tipičnih kraških osamel-

cev, imenovan Kopanj, kjer se nahaja stalni arteški izvir, ki je 
edinstveni izvir v humu v Sloveniji.

• Jama Viršnica, ki je del naravnega spomenika Zatočna jama, 
Lazarjeva jama in Vrišnica, v dolžini 2796 m predstavlja ene-
ga od najdaljših jamskih sistemov na Dolenjskem.

• Na Radenskem polju je tri mladostna leta preživel tudi Fran-
ce Prešeren, ko je živel pri svojem stricu (takratnem duhov-
niku) na humu Kopanju.

• Na griču Boštanj je vse od 16. st. stal grad Boštanj (Weissen-
stein - "beli kamen"). Tu se je rodil tudi Rihard Blagay, po 
katerem se imenuje prva zavarovana roža na Slovenskem, 
blagajev volčin. Zadnja rodbina Lazzarini je tu bivala do leta 
1942. Leta 1944 je bil grad požgan.

OE  Krajinski park Radensko polje,
Zavod za turizem in promocijo "Turizem Grosuplje"

Delavnica izdelovanja poprtnikov

V soboto, 4. 12. 2021, smo v Koči dveh 
kraljičkov izdelovali praznični kruh popr-
tnik. Rečemo mu tudi župnek, božičnik, 
mižnik ...

Sprva smo se naučili, kaj poprtnik 
sploh je in kakšno težo nosi ta tradicija. 
Izdelava poprtnikov je od leta 2013 zava-
rovana kot nesnovna kulturna dediščina 
Slovenije. Včasih je moral kruh stati na 
mizi od božiča pa vse do konca prazni-
kov. Sedaj ga največkrat pečejo za Sve-
te tri kralje. Kruhu so pripisovali mnoge 
moči. Če so recimo v vodnjak vrgli nekaj 
drobtinic, je to pomenilo čisto in neopo-
rečno vodo celo leto. Tudi živini so dali 
nekaj rezin, ker je to zagotovilo njihovo 
zdravje. Poznamo tudi ljubezenska ve-
rovanja. Če so mladi možje poskusili 9 
različnih poprtnikov, so se naslednje leto 
poročili.

Vnaprej pečen poprtnik smo si dobro 
ogledali in ga tudi poizkusili.

Vsi smo bili navdušeni nad puhasto 
sredico in aromami po maslu, limoni, 
rumu, ki so napolnile naše nosove, ko 
smo zagrizli v debel kos, nato pa smo 
se lotili dela. »Mise en place« je bil pri-
pravljen. Sestavine so bile natehtane v 
naprej, da smo se lahko posvetili tehni-
kam pa tudi druženju in pripovedovanju 
različnih izkušenj s peko, moko, pečmi, 

kruhom … Najprej smo seveda pripravili 
kvasni nastavek, v mleku raztopili maslo, 
razbili in ločili jajčke in že so se slišale le-
sene kuhalnice, ki so udarjale ob posode, 
da so se vse sestavine počasi povezale v 
lepe prožne hlebčke. Kvasovkam smo 
potem ob kavici in čaju dali čas, da nare-
dijo svojo čarovnijo in napihnejo hlebč-
ke do vrha posod.

Od vzhajanih hlebčkov smo potem 
vzeli nekaj testa in se posvetili oblikova-
nju okrasja. Kitke, pletenice, figurice, sve-
ta družina in druge lepe reči so nastajale 
izpod naših rok. Največ je bilo izdelanih 
ptičkov, saj velja, da mora biti na poprtni-
ku toliko ptičkov, kolikor je otrok pri hiši.

Premazane izdelke smo vložili v vro-
čo pečico in med čakanjem oblikovali še 
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prikupne parkeljce. Iz pečice so prišli ču-
doviti izdelki, ki so omamno dišali in sla-
stno izgledali. Zavili smo poprtnike v pr-
tiče in naredili še skupinsko fotografijo.

Naj letošnje praznike zadiši po popr-

tnikih tudi iz vaših kuhinj! Preživite mir-
ne in lepe božično novoletne  praznike v 
družbi svojih najbližjih in SREČNO 2022!

TD Cer Cerovo 

Turizem / Ekologija

Obvestilo uporabniku kmetijskega gospodarstva o izvzemu iz 
izvajanja in obračuna storitev praznjenja obstoječih pretočnih 
oz. nepretočnih greznic ali MKČN

V primeru nastajanja blata v obsto-
ječi pretočni oz. nepretočni greznici ali 
MKČN na kmetijskem gospodarstvu 
rejnih živali je kmetijsko gospodarstvo 
lahko izvzeto iz izvajanja in obračuna 
storitev praznjenja obstoječih pretočnih 
ali nepretočnih greznic ali MKČN. Blato 
mora biti zmešano skupaj z gnojnico ozi-
roma gnojevko in pred gnojenjem oziro-
ma pred nadaljnjo uporabo skladiščeno 
najmanj šest mesecev. Lastnik kmetijske-
ga gospodarstva lahko v tem primeru pri 
izvajalcu javne službe uveljavlja izvzem 
iz opravljanja in obračuna storitve javne 
službe s tem, da dostavi izjavo o upo-
rabi blata za gnojilo v kmetijstvu z eno 
od obveznih prilog, navedenih spodaj. 
Priloga ne sme biti starejša od 6 mese-
cev. Izjava je objavljena na spletni strani 
http://www.jkpg.si/ pod rubriko obrazci. 
S podpisom izjave se lastnik kmetijskega 
gospodarstva obvezuje, da z blatom iz 
svoje greznice oz. MKČN ravna skladno 
z zakonodajo.

Za izvzem iz izvajanja in obračuna 
storitev praznjenja obstoječih pretočnih 
oz. nepretočnih greznic ali MKČN mora 
lastnik kmetijskega gospodarstva dosta-
viti izjavo na Javno komunalno podjetje 
Grosuplje, d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 
Grosuplje ali na elektronski naslov pre-
vzem.blata@jkpg.si. Z 31. 12. 2021 po-
teče izvzetje iz izvajanja in obračuna 
storitev praznjenja obstoječih pretoč-
nih ali nepretočnih greznic ali MKČN, 
zato morate v primeru, da želite  le-to 
uveljavljati še naprej, zadevo obnoviti. 
Do navedenega datuma nam pošlji-
te izpolnjeno izjavo o uporabi blata. 
Izvzem velja za triletno obdobje plan-
skega čiščenja 2022–2024. Sicer pa se 
izvzem uveljavi s prvim dnem meseca, 
v katerem izjavo prejme izvajalec javne 
službe, če je le-ta dostavljena do 25. dne 
v mesecu.

Evidenčni list, ki je priložen dopisu, la-
stnik obdrži in ga vodi za svojo evidenco.

Obvezna priloga izjave:
• Izpis iz centralnega registra govedi 

(seznam govedi na gospodarstvu) – 
ali 

• Izpis iz centralnega registra prašičev 
ali 

• Izpis iz centralnega registra kopitarjev 
ali 

• Izpis iz centralnega registra drobni-
ce (podatki o sporočenem staležu v 
CRD) ali 

• Obrazec B - Stalež rejnih živali na 
kmetijskem gospodarstvu (iz zbirne 
subvencijske vloge). 
Za več informacij lahko pokličete v 

času uradnih ur (od ponedeljka do petka 
med 8.00 in 13.00) na tel. 01-7888-954.

Javno komunalno podjetje  
Grosuplje, d.o.o.
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Načrt odvoza komunalnih odpadkov za leto 2022 v občini 
Grosuplje

I. Odvoz mešanih komunalnih odpadkov in mešane embalaže:

Mešane komunalne odpadke in mešano embalažo bomo odvažali vsak dan, od ponedeljka do petka, ne glede na praznike, izme-
nično na 14 dni, razen na praznik »dan mrtvih«, 1. 11., odpadkov ne bomo odvažali. Odvoz bomo nadomestili s prvo soboto 
po prazniku, to je 5. 11. (3. 1. 2022 se začne odvoz mešane odpadne komunalne embalaže).

Ponedeljek GROSUPLJE: območje severno od Adamičeve ceste in zahodno od potoka Grosupeljščica ter naselje Brvace.

Torek GROSUPLJE: območje južno od Adamičeve ceste, brez Industrijske ceste.

Sreda KS GROSUPLJE – OKOLICA: Brezje, Hrastje, Gatina, Sp. Blato, Praproče, Sp. Duplice, Jerova vas, Perovo in 
naselje Grosuplje severno od Adamičeve ceste in vzhodno od potoka Grosupeljščica, Industrijska cesta; KS 
SPODNJA SLIVNICA, KS ŠMARJE-SAP, KS RAČNA.

Četrtek KS ILOVA GORA, KS MLAČEVO, KS ŠKOCJAN, KS ŠT. JURIJ, KS ŽALNA, KS POLICA – naselje Dobje, Dole pri Polici 
in Liparjev hrib.

Petek GROSUPLJE: večstanovanjske stavbe, Sončni dvori, šole, vrtci, zdravstveni dom, KS POLICA – brez naselja 
Dobje, Dole pri Polici in Liparjev hrib.

II. Odvoz  biološko razgradljivih  odpadkov (zeleni zabojniki):

Biološko razgradljive odpadke bomo, ne glede na praznike (izjema je enaka kot pri točki I.), v poletnem času odvažali enkrat 
tedensko, v zimskem času (od 15. 11. do 14. 3.) enkrat na 14 dni.

Ponedeljek KS POLICA brez naselja Dole, Mala in Velika Stara vas (prvi odvoz 3. 1. 2022).

Torek GROSUPLJE: območje severno od Adamičeve c., Perovo, Jerova vas in Brvace, brez Metelkovih, Kajuhovih, 
Valvasorjevih dvorov in Preske (prvi odvoz 4. 1. 2022).

Četrtek GROSUPLJE: območje južno od Adamičeve c.,  Metelkovi, Kajuhovi, Valvasorjevi dvori in Preska. 
KS ŠMARJE - SAP: naselje Šmarje - Sap, Mali in Veliki Vrh, Tlake, Zgornja Slivnica.
KS POLICA - naselja Dole, Mala in Velika Stara vas.
KS SPODNJA SLIVNICA (prvi odvoz 6. 1. 2022).

Petek KS GROSUPLJE: naselja Gatina, Sp. Blato, Praproče, Brezje pri Grosupljem, Sončni dvori, KS ŠMARJE - SAP: 
Cikava, Paradišče in Sela pri Šmarju: KS ŠT. JURIJ, KS ŠKOCJAN,  KS MLAČEVO, KS ŽALNA, KS RAČNA (prvi odvoz 
7. 1. 2022).

III. Odvoz ločeno zbranih odpadkov (ekološki otoki):

Ponedeljek Papir: KS GROSUPLJE, KS ŠMARJE – SAP.
Steklena embalaža (odvoz na 14 dni, s pričetkom 10. 1. 2022): KS MLAČEVO, KS  ŽALNA, KS RAČNA, KS ILOVA 
GORA, KS SPODNJA SLIVNICA, KS ŠKOCJAN, KS ŠT. JURIJ.

Torek Steklena embalaža (odvoz na 14 dni, s pričetkom 12. 1. 2021): KS GROSUPLJE, KS ŠMARJE - SAP, KS POLICA.

Četrtek Papir in karton (tedenski odvoz): KS ILOVA GORA, KS MLAČEVO, KS RAČNA, KS ŽALNA, KS SPODNJA SLIVNICA, 
KS ŠKOCJAN, KS ŠT. JURIJ, KS POLICA, KS GROSUPLJE - industrijska cona pod Slivniškim hribom.

Petek Papir in karton (tedenski odvoz): KS ŠMARJE - SAP, KS GROSUPLJE – brez industrijske cone pod Slivniškim 
hribom.

IV. Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev:

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov lahko oddate preko naše spletne strani na  http://odpadki.jkpg.si/zbiranje-in-odvoz/kosov-
ni-odpadki/narocilo-odvoza-kos-odpadkov. 
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V. Prevzem odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) bo v soboto, 10.09.2022, po 
naslednjem vrstnem redu:

ŠKOCJAN – pri šoli                                                                    7.15 –  7.30 h

ŠT. JURIJ – pri igrišču OŠ                               7.45 –  8.00 h

SPODNJA SLIVNICA – pred družbenim domom   8.15 – 8.30 h

VELIKO MLAČEVO – pri gasilskem domu                                   8.45 –  9.00 h

ŽALNA – pred trgovino    9.15 –  9.30 h

VELIKA LOKA – pri gasilskem domu      9.45 – 10.00 h

LUČE – pred gasilskim domom    10.15 – 10.30 h

MALA ILOVA GORA – pred gasilskim domom                            10.45 – 11.00 h

VELIKA RAČNA – za družbenim domom                                     11.15 – 11.30 h

GROSUPLJE – pri strelišču     12.15 – 12.30 h

GROSUPLJE – parkirišče pred upravno stavbo JKP Grosuplje (komunala)     12.45 – 13.00 h

GROSUPLJE – Sončni dvori – pred mobilno kotlarno     13.15 – 13.30 h

ŠMARJE-SAP – na parkirišču pri gasilskem domu      13.45 – 14.15 h

POLICA – pri gasilskem domu                                          14.45 – 15.00 h

Med odpadno električno in elektronsko opremo sodijo:
• Veliki gospodinjski aparati: pomivalni stroji, pralni stroji, štedilniki na elektriko ipd.
• Hladilniki, zamrzovalne omare, klime ipd.
• Monitorji, televizorji.
• Mali aparati: sesalniki, likalniki, mlinčki za kavo, naprave za striženje las, osebni računalniki z vso opremo (miška, tipkovnica, 

procesor, tiskalnik …), telefoni,  radijski sprejemniki ipd.
• Plinske sijalke: varčne žarnice ipd.

VI. Prevzem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev:

Pomladni prevzem

torek 8.3.2022 Mala Ilova Gora pri igrišču pred vasjo 14.30 – 15.00 h

torek 8.3.2022 Račna parkirišče za kulturnim domom 15.30 – 16.00 h

torek 8.3.2022 Veliko Mlačevo parkirišče pred gasilskim domom 16.30 – 17.00 h

torek 8.3.2022 Polica parkirišče pred družbenim domom 17.30 – 18.30 h

sreda 9.3.2022 Škocjan parkirišče pri družbenem domu 14.30 – 15.00 h

sreda 9.3.2022 Št. Jurij parkirišče pri igrišču OŠ 15.30 – 16.30 h

sreda 9.3.2022 Spodnja Slivnica parkirišče pred kulturnim domom 17.00 – 17.30 h

sreda 9.3.2022 Žalna parkirišče pred trgovino 18.00 – 18.30 h

četrtek 10.3.2022 Šmarje - Sap parkirišče pred gasilskim domom 15.00 – 16.00 h

četrtek 10.3.2022 Sončni dvori pred kotlovnico 16.30 – 17.00 h

četrtek 10.3.2022 Grosuplje parkirišče pred upravo JKP Grosuplje 17.30 – 18.30 h

Jesenski prevzem

torek 11.10.2022 Mala Ilova Gora pri igrišču pred vasjo 14.30 – 15.00 h

torek 11.10.2022 Račna parkirišče za kulturnim domom 15.30 – 16.00 h

torek 11.10.2022 Veliko Mlačevo parkirišče pred gasilskim domom 16.30 – 17.00 h

torek 11.10.2022 Polica parkirišče pred družbenim domom 17.30 – 18.30 h

sreda 12.10.2022 Škocjan parkirišče pri družbenem domu 14.30  - 15.00 h

sreda 12.10.2022 Št. Jurij parkirišče pri igrišču OŠ 15.30 – 16.30 h

sreda 12.10.2022 Spodnja Slivnica parkirišče pred kulturnim domom 17.00  - 17.30 h

sreda 12.10.2022 Žalna parkirišče pred trgovino 18.00  - 18.30 h
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četrtek 13.10.2022 Šmarje - Sap parkirišče pred gasilskim domom 15.00 – 16.00 h

četrtek 13.10.2022 Sončni dvori pred kotlovnico 16.30 – 17.00 h

četrtek 13.10.2022 Grosuplje parkirišče pred upravo JKP Grosuplje 17.30 – 18.30 h

VII. CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ŠPAJA DOLINA

Odpiralni čas

POLETNI DELOVNI ČAS  ( 01.03. – 31.10. ) ZIMSKI DELOVNI ČAS ( 01.11. – 28.02.)

pon - pet 7.00 – 19.00 pon - pet 8.00 – 16.00

sob 8.00 – 14.00 sob 8.00 – 14.00

nedelje in prazniki ZAPRTO

Občani lahko v zbirnem centru brezplačno oddajo: 
• papir in kartonsko embalažo (zvezki, knjige, revije, časopisni papir, kartonasta embalaža ipd.); 
• mešano embalažo (plastenke, pločevinke, tetrapak, razne folije, kovinska embalaža, embalaža iz plastike ipd.);
• stekleno embalažo (steklenice, kozarci od vlaganja, ipd.) in ravno steklo (okenska stekla ipd.);
• odpadne avtomobilske gume (dovoljeno 50 kg/gospodinjstvo/leto);
• kovine (drobne kovine, večji kosi, kot so radiatorji, peči ipd.);
• kosovne odpadke (pohištvo, sedežne garniture, vzmetnice,  preproge, peči, športni rekviziti ...);
• odpadno električno in elektronsko opremo (veliki gospodinjski aparati, hladilniki in zamrzovalne skrinje, televizorji, monitorji, 

mali gospodinjski aparati ipd.);
• nevarne odpadke (akumulatorji, baterije, odpadna zdravila, pesticidi, odpadna olja, mala električna in elektronska oprema 

dolžine do 25 cm ipd.);
• odpadni tekstil – za ponovno uporabo (oblačila, obutev);
• PVC rolete (okenske plastične rolete);
• odpadno plastiko (plastične igrače, večje plastične kose ...);
• odpadno azbestno kritino (potrebni podatki ob oddaji: ime in priimek lastnika, naslov, rojstni datum, parcelna   številka, ka-

tastrska občina);
• inertne gradbene odpadke (beton, opeka, ploščice) – manjše količine (do 350 kg/dan, do 5000 kg/leto/gospodinjstvo);
• lesne odpadke iz vrtov in gospodinjstev (do 500 kg/leto).

Občani lahko proti plačilu v zbirnem centru oddajo:
• preostanek komunalnih odpadkov;
• biološko razgradljive odpadke;
• lahke izolacijske odpadke;
• mešane gradbene odpadke (do 350 kg/dan oziroma do 5000 kg/leto/gospodinjstvo).

Vse  pravne osebe, ki se ukvarjajo s proizvodno in storitveno dejavnostjo, lahko v zbirnem centru odpadke oddajo pod enakimi pogoji 
kot fizične osebe, razen odpadne azbestne kritine in odpadnega lesa (proti plačilu) ter mešanih ali inertnih gradbenih odpadkov, ki jih 
v zbirnem centru ne morejo oddati. 

O vseh morebitnih spremembah načrta odvoza mešanih ali ločeno zbranih komunalnih odpadkov in o drugih novostih vas bomo ob-
veščali preko lokalnega časopisa, naše spletne in facebook strani ter lokalnega radia Zeleni val.

Želimo si, da bi tudi v bodoče skupaj z vami zagotavljali čisto in zdravo okolje.

VSEM OBČANOM IN POSLOVNIM PARTNERJEM VOŠČIMO VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2022.

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE
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Kako ravnati z odpadki po izvajanju samotestiranja?

Miklavžev obisk na domovih starejših

Pri samotestiranju proizvedemo veli-
ko odpadkov: testni material, uporablje-
ni robčki in krpe za enkratno uporabo, s 
katerimi očistimo površino oziroma pro-
store. 

KAM JIH ODLOŽIMO?
Odpadke je potrebno odložiti v PLA-

STIČNO VREČO ZA SMETI in jo, ko je 
polna, tesno zavezati. Vsebine vreče ne 

smemo preveč natlačiti niti se je dotikati 
po odlaganju med odpadke. 

Vrečo je potrebno namestiti v drugo 
vrečo in jo tesno zavezati ter označiti, 
da gre za odpadke v zvezi s samotesti-
ranjem. Prav tako jo je treba hraniti vsaj 
72 ur ločeno od drugih odpadkov, kjer 
ni dostopna otrokom, preden se jo od-
loži v zabojnik za mešane komunalne 
odpadke (druge odpadke).

Bodimo odgovorni in preprečimo šir-
jenje virusa tudi s pravilnim odlaganjem 
odpadkov!

JKPG, Anita Zore

Ponedeljkovo popoldne je na prav 
poseben način zaznamovala trojica sve-
tih Miklavžev. S svojim spremstvom so 
se pri razvozu kosil pridružili socialnim 
oskrbovalkam na pomoči na domu, ki 
deluje pod okriljem Doma starejših ob-
čanov v Grosupljem. V občinah Grosu-
plje, Ivančna Gorica in Loški Potok so 
se starejši, ki živijo na svojih domovih, 
razveselili drobne sladke pozornosti. Mi-
klavžev prihod je mnoge razveselil, ganil 
do solz, obiski ob klepetu in skupni pe-
smi pa so kar prehitro minili.  

Ena od gospa, ki jo je z obiskom pre-
senetil sveti Miklavž, je zapisala takole: V 
ponedeljek, 6. 12. 2021, sem bila ganjena 
do solz. Kosilo iz vašega doma mi je prine-
sel sam Miklavž. Prijazni, lepi mož me je s 
spremljevalcem obiskal na mojem domu v 
Grosupljem. Za mene, onemoglo, betežno 
starčico, je bil to sveti trenutek. Občutila 
sem čisto otroško radost, obudili so se spo-
mini na moje detinstvo. Hvala tisočkrat 

vsem iz vašega doma,  ki skrbite, da se tudi 
nam bolnim zgodijo praznični trenutki in 
občutki, da nismo sami.

Hvaležno se je odzvala tudi ena od 
hčera, katere starši prejemajo kosilo:  

Spoštovani delavci in soustvarjalci do-
brega počutja vaših oskrbovancev v domu 
in na terenu!

Moja  mama in oče imata dnevno do-
stavo kosila iz vašega doma. Ob današnji 
dostavi pa sta bila vidno ganjena in nad-
vse vesela, saj ju je obiskal še sv. Miklavž. 
Ne znam vam opisati njunega veselja in 
veselega glasu že po telefonu. Mislim, da 
sta bila tega bolj vesela kot marsikateri 
današnji otrok, sploh pa v današnjih časih, 
ko so obiski že tako omejeni. Hvala vam 
vsem, ki skrbite za te naše starše v času, ko 
smo mi v službi.

Od naših najstarejših pa so marsikaj 
zanimivega izvedeli tudi dobri možje 
Miklavži: kako so prihod svetega Miklav-

ža praznovali nekoč, kaj jim je prinesel, 
kako so ukanili parkeljne … Naši starejši 
so prava zakladnica izkušenj in modrosti 
in takšni obiski so ne le bogastvo za njih, 
temveč tudi za vse nas, ki hodimo po nji-
hovih stopinjah.  

Maja Žagar,
Pomoč na domu DSO Grosuplje
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»Hospic pomeni resno vzeti želje umirajočega!«

Naslovne besede so čudovit zapis 
Metke Klevišar, ustanoviteljice Sloven-
skega društva Hospic, ki resnično nago-
vorijo človečnost v nas. Pa nadaljujmo 
še z eno njeno mislijo: »Želela bi, da bi 
ljudje razumeli, koliko lepše bi živeli, če 
smrti ne bi tako izrivali. Včasih so ljudje 
več umirali doma, v krogu družine, tako 
so že otroci doživljali smrt kot nekaj, kar 
spada k življenju.«

V Slovenskem društvu Hospic od leta 
1995 nudimo sočutno spremljanje umi-
rajočim in njihovim svojcem v okolju, 
kjer se bolnik nahaja. S timskim pristo-
pom si prizadevamo zadovoljiti fizične, 
čustvene, socialne in duhovne bolniko-
ve potrebe ter skupaj s svojci omogočiti 
umirajočemu, da živi tako, kot si želi, ga 
do zadnjega diha spoštovati kot človeka. 

Izguba bližnje osebe je velika prelo-
mnica v življenju človeka. V programu 
žalovanja pomagamo žalujočim in nji-
hovim najbližjim pri lajšanju procesa 
žalovanja in ponovni vključitvi v družbo 
in življenje. Skupaj preko individualnega 
pogovora v skupini odkrivamo lastne 

vire moči in samopomoči.  Ustvarjamo 
varen prostor, namenjen medsebojni 
podpori in izmenjavi izkušenj. Za otroke 
in mladostnike, ki so ob izgubi še po-
sebno občutljivi, nudimo možnost po-
govora, skupinskega druženja, tabora, 
vodenih ustvarjalnih delavnic v vrtcih in 
šolah. Tako imajo možnost izraziti svoj 
odnos do pokojnega tudi z vrstniki s po-
dobno izkušnjo.

Srce našega društva so prostovolj-
ci, skupaj nudimo veliko večji obseg 
podpore uporabnikom. Program pro-

stovoljstva je namenjen usposabljanju 
in podpori prostovoljcem, ki skupaj s 
strokovnimi delavci predstavljajo del 
multidisciplinarnega tima. Dobrodošli 
vsi, ki imate željo sočutno deliti stisko ob 
izgubi in vam je izziv zavestno soočanje 
z življenjem in smrtjo.

Smrt je sestavni in  naravni del člove-
kovega življenja, vsak od nas je vabljen, 
da zavestno prehodi ta del poti. Program 
detabuizacije smrti želi odkrito, pogu-
mno, brez predsodkov, brez zanikanja 
in brez pretvarjanja spre-govoriti o tem, 

Tvoja pot

Sopotnik skozi izkušnjo žalovanja

V teh dneh je izšla  pod okriljem zavoda 
Iskreni drobna, a nadvse dragocena knji-
ga Tvoja pot – Sopotnik skozi izkušnjo 
žalovanja. 

     Avtorica je diplomirana psihosocial-
na svetovalka in terapevtka Urška Petak. 
Gospa Petak je naša sokrajanka. S svojo 
številčno družino živi na Malem Vrhu pri 
Šmarju - Sapu. V svojem življenju se je 
spopadala z nekaterimi hudimi stiskami, 
tudi z žalovanjem, še bolj pa ta fenomen 
spremlja in podoživlja pri svojem sveto-
valnem delu z mladimi, ki so izgubili svo-
je najdražje. 

     V slovenskem prostoru ni bilo za-
slediti takšnega priročnika, ki bi zbrano 
in z veliko empatije lahko otrokom po-
magal skozi več različnih faz žalovanja, 
zato smo avtorici  še toliko bolj hvaležni 
za opravljeno delo. Zelo pomembno je, 
da se mladostniki in odrasli, ki pomaga-
jo mlajšim otrokom v stiski, lahko oprejo 
na strokovno pomoč. Klub najboljšim 
namenom namreč okolica velikokrat ne 

reagira pravilno in otroci (tudi odrasli) 
ostajajo sami s svojimi novimi in nezna-
nimi občutki, z žalostjo, ki je ne razume-
jo.

V uvodu mag. Radmila Pavlovič Bla-
tnik, univ. dipl. psih., koordinatorka 
programa žalovanja odraslih, otrok in 
mladostnikov pri Slovenskem društvu 
Hospic, knjigi na pot zapiše: »Sopotnik 
na poti skozi  izkušnjo žalovanja na soču-
ten način povabi in spremlja otroka  po 
poti  skozi pokrajino žalovanja. Vodi ga 
po postajah oz. korakih in s konkretno 
zgodbo, vajami in ilustracijo podpira pri 
spoznavanju, sprejemanju in izražanju 
občutkov oz. čustev. Otrokovo  žalova-
nje tako dobi obliko in dovoljenje, da 
lahko je. Sopotnik obenem predstavi 
pot žalovanja tako, da ga lahko spre-
mljajo tudi starši/odrasli in razumejo, 
kaj otrok potrebuje in kje se na svoji poti  
trenutno nahaja. Zato bi lahko rekli, da 
je pričujoča knjiga namenjena otrokom 
pa tudi odraslim, ki spremljajo otroka pri 
žalovanju.

Žalovanje je naraven odziv na smrt in 

obenem izraz ljubezni do umrle osebe, 
zato je dobrodošel in normalen  odziv 
ob izgubi. Žalovanje pa ni enovito ču-
stvo in je odvisno od različnih okoliščin 
in vsakega žalovalca posebej. Tudi zato 
je sopotnik dobrodošel, da se otrok ne 
ustraši in zapre vase ali zmede, ko ga uja-
mejo občutki in čustva, ki si jih ne zna ra-
zložiti oz. sprejeti. Sopotnik vodi otroka 
po poti skozi izkušnjo žalovanja sočutno, 
varno in skoraj igrivo, vsekakor pa ljube-
če in strokovno.«

 Knjiga je opremljena z ilustracijami, ki 
so pomensko vpete v pripoved, s prazni-
mi listi, kamor lahko otrok riše ali piše  o 
svojih čustvih ali dopolni misli s svojimi  
željami ali spomini.  

    Izgube doživljamo vedno, takšna je 
narava življenja, zdajšnji čas pa je zaradi 
pandemije še posebej prežet s strahom, 
izgubami in žalostjo. V najbolj pravem 
času je torej med nas prišla ta knjiga, ki 
je na voljo v Mestni knjižnici Grosuplje. 

Katja Bricelj
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da bi tako kot rojstvo tudi smrt postala 
naravni element živega, in o odnosu do 
umiranja ter žalovanja v naši družbi. Pri-
rejamo strokovna predavanja, seminar-
je, delavnice in umetniške projekte, ki so 
namenjeni splošni in strokovni javnosti. 
Udeležencem ponujamo raziskovanje 
lastnega odnosa do minljivosti in s tem 
povezanega izražanja morebitnih stisk in 
strahov.

Prisluhnili smo izzivom časa in člove-
ški potrebi po bližini in podpori in uve-
dli storitev »SOČUTNI TELEFON«, ki je 
namenjen ljudem v stiskah (in ni vezan 
samo na lokalno področje ) in uporabni-
kom naših programov. Namen sočutne-
ga telefona Slovenskega društva Hospic 
je kronično bolnim, umirajočim in njiho-
vim svojcem ter vsem žalujočim v času 

virusne epidemije nuditi sočutno, psiho-
socialno podporo. V društvu izvajamo 
naslednje temeljne programe za pomoč 
ljudem v stiski:
• Hospic spremljanje umirajočih bolni-

kov in njihovih svojcev na domu, 
• Žalovanje odraslih, otrok in mlado-

stnikov,
• Prostovoljstvo,
• Detabuizacijo smrti.

Če nas želite bolje spoznati, vas va-
bimo, da obiščete našo spletno stran:  
https://www.hospic.si/. Pokličete pa nas 
lahko tudi na številko 01/ 42 05 260 ali 
preko e-mail naslova: oskrba.lj@hospic.si.

Naša podpora je v celoti brezplačna.
Vsi smo na poti med rojstvom in smr-

tjo, na poti iskanja ljubezni in smisla. Ko 

gre za umiranje in žalovanje, potrebu-
jemo nekoga, ki nam prisluhne, ne daje 
površnih odgovorov in je prisoten kot 
sočuten spremljevalec, podpornik na ži-
vljenjski poti, na delu poti ali morda na 
razpotju našega življenja. 

Mirjana Klajnšek,
koordinatorica oskrbe

Slovensko društvo Hospic

Zahvala krvodajalcem – junakom, ki rešujejo življenja!

Z veliko hvaležnostjo vsem krvoda-
jalcem sporočamo, da je na jesenski kr-
vodajalski akciji v Grosupljem darovalo 
kri 116 krvodajalcev, v Dobrepolju 91, v 
Šentvidu pri Stični 49 in v Ivančni Gorici 
162 - skupaj 401. Mnogi so darovali kri 
na Zavodu za transfuzijsko medicino v 
Ljubljani. 

Pred krvodajalsko akcijo smo organi-
zirali predavanje o krvodajalstvu za dija-
ke SŠJJ v Ivančni Gorici. Boštjan Novak, 
strokovni sodelavec RKS, jim je predsta-
vil mnoge zanimive in koristne informa-
cije, da bi lahko dobro pripravljeni varno 
darovali kri.

Veselimo se vseh zvestih dolgoletnih 
krvodajalcev in vseh mladih, ki so daro-
vali kri prvič. Vsak dober namen naj po-
maga k reševanju življenj in okrevanju 
pri hudih boleznih ali operacijah! 

Zahvaljujemo se Občini Grosuplje, 
Občini Dobrepolje, župniji Šentvid pri 
Stični in  Srednji šoli Josipa Jurčiča za 

tople in svetle prostore, ki so omogočili 
izvedbo krvodajalskih akcij, in vso ostalo 
podporo, za možnost brezplačnega par-
kiranja v parkirni hiši Grosuplje med da-
rovanjem krvi ter Študentskemu klubu 
Groš in Radiu Zeleni val za obveščanje in 
motivacijo.

Krvodajalcem smo se želeli zahvaliti 
še z izletom v Belo krajino; zaradi velike-
ga povečanja covid okužb smo izlet pre-
stavili na pomlad.

RKS – Območno združenje Grosuplje    
Anica Smrekar in Matjaž Marinček

Tabor za nadarjene učence na Kopanju

Tabor za nadarjene, ki je potekal od 
petka, 12. 11. 2021, do sobote, 13. 11. 
2021, je letos obiskalo 34 nadarjenih 
učencev od 4. do 9. razreda OŠ Louisa 
Adamiča. Potekal je na podružnični šoli 
Kopanj, kjer so za nas skrbele zelo prija-
zne učiteljice, ki pa so bile na trenutke 
tudi malce stroge. 

Zbrali smo se v petek, ob 16.00, pred 

šolo, kjer so nas pričakale učiteljice. Od-
šli smo v šolo in se odpravili v dvorano, 
kjer smo izvedeli, kako bo tabor potekal. 
Potem smo odšli na različne delavnice 
(kače, improvizirana igra skozi glasbo, 
miselne igre, naj fotografija, debata), 
na katerih smo se naučili veliko zanimi-
vih stvari, nekatere pa še bolj utrdili. Po 
končanih delavnicah smo imeli večerjo 

in prosti čas, v katerem smo se družili 
in spoznavali. Kmalu pa so se začele še 
nove delavnice, ki so potekale, ko je bilo 
zunaj že temno. 

Po zaključku aktivnosti smo se odpra-
vili v telovadnico, kjer smo se družili, bili 
športno aktivni ter si pripravili prostore 
za spanje. Nismo vsi takoj zaspali, zato 
so nas prišle učiteljice kar nekajkrat opo-
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Astronomska noč 

V mesecu novembru je na Osnovni 
šoli Šmarje – Sap potekala astronom-
ska noč. K udeležbi in sodelovanju so 
bili povabljeni učenci od 4. do 9. razre-
da, in sicer nadarjeni, ter učenci iz višjih 
razredov, ki obiskujejo izbirni predmet 
Sonce, Luna, Zemlja. Dogodek je pote-
kal dva dni, in sicer v petek popoldan in 
v soboto ves dan. Učenci so imeli prilo-
žnost udeležiti se različnih delavnic, ki so 
bile razporejene po področjih. V petek 
so celo popoldne preživeli v mobilnem 

planetariju Odiseja, ki je gostoval na 
osnovni šoli. Mobilni planetarij s pomo-
čjo multimedijskih vsebin omogoča, da 
doživiš skrivnosti vesolja na izkustven 
način, hkrati pa so vsebine o vesolju 
predstavljene na poljuden način. Učen-
ci so se tako spraševali, kaj je galaksija 
in koliko galaksij poznamo, kako veliko 
je vesolje, zakaj je Pluton izgubil status 
planeta, ali tudi okoli drugih zvezd kroži-
jo planeti, zakaj zvezde svetijo in kakšen 
je življenjski cikel zvezd, kako nastanejo 
črne luknje in kje je najbližja, ki  smo jo 

odkrili, kako smo prišli do znanja o veso-
lju ter zakonov, ki urejajo gibanje plane-
tov okoli Sonca, kako izstrelimo raketo 
in koliko časa traja potovanje na Mars, 
zakaj se planeti vrtijo okoli osi in zakaj 
se gibljejo okoli Sonca. Do odgovorov 
na vsa ta in še druga vprašanja so prišli 
s pomočjo eksperimentov v planetariju. 
Sledila je še uporaba teleskopa in zvez-
dnih kart in tako je bil prvi dan zaključen.

Drugi del in hkrati drugi dan astro-
nomske noči je potekal v različnih delav-
nicah, ki so jih za otroke različne starosti 

zoriti. Čez nekaj časa je na šoli zavladala 
tišina. 

Naslednje jutro smo bili pokonci, še 
preden so nam učiteljice želele pripravi-
ti jutranjo budnico. Odpravili smo se na 

zajtrk. Po zajtrku smo imeli nekaj proste-
ga časa, dokler se niso začele delavnice. 
Imeli smo se ''fino''. Zelo smo uživali na 
delavnicah miselnih iger, na kuharski in 
geografski delavnici ter na delavnici, kjer 

smo delali kemijske poskuse. Kmalu po 
koncu prvih delavnic so se začele še dru-
ge in tretje, ki pa so bile na žalost naše 
zadnje delavnice na letošnjem taboru. 

Pred odhodom domov smo se vsi 
skupaj zbrali v telovadnici in začeli zbira-
ti naše utrinke s tabora. 

Malo pred četrto popoldne smo po-
spravili še svoje zadnje stvari in se od-
pravili ven, kjer so nas čakali naši starši in 
sladke dobrote, ki so jih pripravili udele-
ženci kuharske delavnice. Veliko smo jih 
pojedli že tam in to čisto brez slabe vesti, 
saj smo preje pretekli celih 6 kilometrov 
okrog Kopanja. 

Tako se je zaključil letošnji tabor za 
nadarjene, ki je bil na kratko rečeno, odli-
čen. Se že veselimo naslednjega leta in 
upamo, da bo tabor še boljši.

Zapisal: Gašper Sinjur,  
učenec OŠ Louisa Adamiča 

Mentorici: Nataša Zidar in Nastja Zalašček 
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Krašenje smreke v občini Grosuplje

Vzgojiteljice in otroci smo letos pre-
srečni, da smo lahko v vrtcu. Preteklo 
leto v decembru smo bili zaradi epide-
mije covid-19 doma.

Praznični december se je pričel. V vrt-
cu Tinkara smo izdelali okraske za občin-
sko smreko. Dobili smo modelirno maso 
in prinesli modelčke ter oblikovali okra-
ske.  Posušene smo navezali na vrvice in 
jih spravili v škatlo. Za ta namen smo se 
naučili tudi praznično pesmico Tomaža 
Habeta Šaljiva voščilnica.

Na občino smo prišli ravno na Mi-

klavžev dan, kjer nas je pred vrati čaka-
la smreka z lučkami. Malo smo počakali 
in pridružila sta se nam župan dr. Peter 
Verlič in direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar. Naš deček  Atrur je imel 
s seboj čarovniški klobuk in čarobno 
palico. Pred županom je začaral darilo 
z okraski. Skupaj smo okrasili smreko, ki 
bo krasila občinsko upravo. Na občini so 
poskrbeli tudi za sladko presenečenje. 
Hostesa je imela čokoladne Miklavže 
pripravljene v košari in jih razdelila otro-
kom.

Zapeli smo pesmico in se skupaj fo-
tografirali. Ravno ko smo že odhajali, se 
je mimo pripeljal Miklavž s spremstvom 
angelov in parkeljnov.  Prijazni Miklavž 
nam je kar skozi okno podal čokoladne 
bombone.  Veseli in polni lepih vtisov 
smo se vrnili nazaj v vrtec.

Jožica Koleša, Marjeta Leščanec  
in Sara Selan

in razredov pripravile učiteljice šole.
Pri angleški delavnici so se učenci 

preizkusili v kvizu znanja in poznavanju 
vesolja. Po uvodnem pogovoru so si naj-
prej ogledali video, kako si astronavti, ki 
živijo v vesolju, privoščijo kozarec vode. 
Nato so se razdelili v skupine, saj tekmo-
valni duh pomaga k večji zbranosti. 

Najprej so tekmovalci reševali be-
sedne premetanke astronomskih poj-
mov v angleščini, nato pa so tekmovali 
v kvizu iz poznavanja našega osončja. 
Nadaljevali so z delom v skupinah. Vsa-
ka skupina je dobila gradivo, iz katerega 
so črpali informacije za svoj kviz. Ker so 
seveda tekmovali drug proti drugemu, 
niso poznali milosti in na marsikatero 
vprašanje bi znali odgovoriti le zelo za-
vzeti ljubitelji astronomije ... no, morda 
so jih pa že spoznali? 

Socialna delavnica je bila namenjena 
predvsem učencem višjih razredov, kjer 
so se posvetili sebi. Odkrivali so, kaj jih 
dviguje in kaj jih »vleče dol«, oziroma kaj 

jih sprošča in kaj jih obremenjuje. Nato 
so se posvetili bodočim poklicem, se po-
govorili o tem, zakaj jih kateri navdihuje. 
Poiskali so razlike med kompetencami in 
kompetentnostjo ter našteli pomembne 
kompetence za izbrane poklice. Osrednji 
del delavnice je predstavljala izdelava 
Knjige mojega življenja, kjer so učenci 
risali ali pisali o njih zdaj in o tem, kako se 
vidijo v prihodnosti. 

Literarno-gledališka delavnica je po-
tekala skozi igro vlog. To je metoda izku-
stvenega učenja, ki omogoča izgradnjo 
poglobljenega razumevanja učne snovi 
ter spodbuja k razvijanju raznovrstnih 
miselnih veščin. Učenci so samostojno, 
domiselno in ustvarjalno predstavili 
neko situacijo, ustvarjali dramske prizo-
re (poosebili planete), izdelali družabno 
igro … Tematika vseh aktivnosti je bilo 
vesolje (planeti). Namen delavnice pa, 
da naj bi  dramski prizori bili del učnega 
procesa (uvodna motivacija, preverja-
nje) pri pouku fizike v 8. razredu.

Pri likovni delavnici 2. triade so učenci 
iz papirja izdelali našo galaksijo, kar jim 
je vzelo kar nekaj časa, saj so želeli biti 
kar se da natančni pri izrezovanju in bar-
vanju. Nastali so čudoviti izdelki, ki so bili 
odraz skupnega dela in dela v parih. Za 
zaključek je vsak učenec iz plastenke iz-
delal raketo. Te so bile prava atrakcija ob 
zaključku dogodka.     

V delavnici izbirnega predmeta Son-
ce, Luna, Zemlja je bil cilj izdelava make-
te enega izmed pojavov v vesolju. Večina 
učencev se je odločila za izdelavo naše 
galaksije s pomočjo stiropornih kroglic, 
par učencev pa za model črne luknje.

Dogodek astronomska noč se je za-
ključil z razstavo izdelkov na odru v 
šolski avli in s spustom raket na igrišču 
pred šolo. Po varnem pristanku nazaj na 
Zemlji smo se vsi polni novih spoznanj in 
vtisov poslovili.

Špela Casagrande , Betka Jamnik, Tamara 
Jovičić, Lara Lipnik, Mateja Pogorelc

Izdelovanje okraskov iz modelirne 
mase. Barvanje okraskov. Naš čarovnik je pripravljen za čaranje.
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Izdaja zbornika ob deseti obletnici izmenjave s Francijo na  
OŠ Brinje Grosuplje

Izmenjava med OŠ Brinje Grosuplje 
in College Ennemond Richard še vedno 
živi, četudi jo je covid-19 malo zaustavil. 
Vendar se ne damo in vztrajamo »na da-
ljavo«, preko videokonferenc, dopolnju-
jemo našo spletno stran in si izmenju-
jemo pisma. V tem mesecu so na vrstni 
novoletne čestitke. Učenci so tudi letos 
dobili svojega francoskega dopisovalca 
in mnogi med njimi so že vzpostavili pra-
vo prijateljstvo, četudi samo »na dalja-
vo«. Načrtujemo tudi obisk Francozov v 
mesecu marcu 2022 in naše potovanje v 
St. Chamond v mesecu maju 2022. Moč-
no upamo, da nas tokrat nič ne ustavi, saj 
si tako učenci in učitelji zelo želimo stare 
»normalnosti«. 

Leto 2021 je že deseto leto prijatelje-
vanja med obema šolama, med mnogi-
mi učenci, ki so navezali stike vsaj za eno 
leto. Med njimi marsikateri prijateljstva 
vzdržujejo tudi več let in se obiščejo tudi 

še po izteku konkretnega leta izmenjave. 
V letošnjem letu sva se učitelja, ki vodi-
va izmenjavo (Bernard Gessen v Franciji) 
odločila, da zbereva misli in vsebine in iz 
njih oblikujeva zbornik v knjižni obliki. 
Zbornik Izmenjave bo izdala OŠ Brinje 
Grosuplje, v novem letu pa bo dostopen 

tudi v Mestni knjižnici Grosuplje. 
Namen zbornika je, da se spomnimo 

ljudi, učencev, učiteljev, zunanjih sode-
lavcev ter ciljev, ki smo jih dosegli v 10 
letih naše izmenjave in da spomnimo 
tudi lokalno okolje, da naša izmenjava še 
vedno živi. Naš načrt je, da z njo nada-
ljujemo. Ob tej priložnosti se ponovno 
zahvaljujem vodstvu šole, sodelavcem, 
vsem družinam gostiteljicam, mnogim 
zunanjim sodelavcem, občini in lokalne-
mu okolju, ki so nam v teh desetih letih 
izkazovali podporo na mnogo različnih 
načinov. Priporočamo se seveda tudi v 
prihodnje in si želimo še mnogo zado-
voljnih generacij učencev, ki bodo svoje 
prijateljske vezi spletli s francoskimi vr-
stniki. 

Sabina Kavšek, vodja izmenjave na OŠ 
Brinje Grosuplje

V zlati škatli so bili okraski iz modelirne mase Župan dr. Peter Verlič je z nami okrasil občinsko smreko

Pred občino smo pričakali župana dr. Petra Verliča in direktorja občinske uprave mag. Dušana Hočevarja
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Prav lepa je v Grosupljem fara

Prav lepa je v Grosupljem fara je do-
godek, ki ga je Kulturno društvo sv. Mi-
haela Grosuplje posnelo in na ta način 
proslavilo Ta veseli dan kulture, 3. de-
cembra 2021, kot je to predlagala ZKD 
Grosuplje, saj se zaradi korona virusa 
niso mogli uresničiti predvideni kulturni 
dogodki. 

Kulturno društvo sv. Mihaela Grosu-
plje je bilo ustanovljeno 2009 leta na po-
budo odraslih skavtov. Delovanje dru-
štva temelji na krščanski kulturi in omiki. 
»V društvu se člani povezujejo med se-
boj in tudi preko župnije. Tako na primer 
Mešani pevski zbor Zgodnja danica z or-
ganistom poje in igra vsako nedeljo pri 
prvi maši in daje Bogu slavo in čast, nam 
pa vnema srca in nas razveseljuje. Kultu-
ra je za človeka zelo pomembna. Člove-
ku daje smisel. Kultura ohranja jezik, le-
poto glasbe. Pomaga nam ustvarjati kaj 
lepega. Kultura nas bogati. Kultura nam 
pomaga uvideti, da človek ni samo tisto, 
kar poje in popije. Človek je kakor dre-
vo, ki raste v zemljo in nebo. Vera zelo 
pomaga človeku doumeti drugo razse-
žnost,« je povedal v nagovoru predse-
dnik društva, gospod Martin Golob, ki je 
tudi župnik župnij Grosuplje in Lipoglav.

V spotu so sodelovale vse skupine, 
tako pritrkovalci, gledališka skupina, 
folklorna skupina, pevska zbora MePZ 
Zgodnja danica in MMPZ Brevis, Miha-
elovi tamburaši, literarna skupina in ko-
morna skupina. Prikazali so, kako lepa je 
grosupeljska fara. Zvonovi so kulturna 
dediščina krščanstva. Zvonjenje izvira iz 
6. stoletja, ko so pričeli zidati zvonike zra-
ven cerkva. Zvonovi vabijo k bogoslužju 
ali pa opozarjajo na nesreče, hudo uro, 

smrt. Naši umetniki, pesniki in pisatelji 
so pisali o zvonovih in njih vabilu na do-
godke. Druga dediščina pa so orgle. Član 
komorne skupine Tine Likovič je zaigral 
Privid večne cerkve, delo Oliviera Messi-
aena.

Ogled videa je dostopen na 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=a0rBh2OYUKA.

Milena Nagelj
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Olga Gruden je prejela Maroltovo plaketo JSKD RS, najvišje 
priznanje za področje folklorne dejavnosti

Naš Jurčič – nova knjiga Domoznanske zbirke Mestne knjižnice 
Grosuplje

Olga Gruden je ustanoviteljica več 
pevskih, godčevskih in folklornih sku-
pin v domačem kraju in je predsednica 
Kulturnega društva Franceta Prešerna 
Račna vse od leta 1981. V okviru ome-
njenega društva delujejo Mešani pevski 
zbor Račna, Mešani pevski zbor Kopanj, 
Folklorna skupina Račna, Mladinska fol-
klorna skupina Račna, Otroška folklorna 
skupina Rege, Pevci ljudskih pesmi Zar-
ja, Čušperski godci, Pevci ljudskih pesmi 
Mlada Zarja. V svoji bogati karieri je Olga 
Gruden dosegala številne uspehe v lo-
kalnem, širšem slovenskem in mednaro-
dnem prostoru in je prejemnica številnih 
nagrad in priznanj.

Olga Gruden se je že takoj ob prise-
litvi v Veliko Račno, leta 1974, vključila 
v kulturno delovanje kraja in sicer kot 
članica gledališke skupine. Leta 1981 se 
je v okviru Kulturnega društva France-
ta Prešerna Račna ustanovila folklorna 
skupina, katere članica je vse od začet-
ka. Leta 1990 je postala njena vodja in 
takrat se je pričelo tudi njeno raziskoval-
no delo – raziskovanje kulturne dedišči-
ne na pevskem, plesnem in oblačilnem 
področju; pod mentorstvom dr. Bruna 
Ravnikarja je raziskala in zapisala plese 
Račne in njene bližnje okolice, s pomo-
čjo dr. Marije Makarovič je raziskala do-
lenjsko nošo in operativno poskrbela za 
izdelavo kostumov skupine. Kot vodja 
folklorne skupine je popeljala ime Rač-
ne in skupin na državno raven, saj se je s 
svojimi skupinami velikokrat uvrstila na 
državna srečanja.

Olga Gruden ves čas skrbi tudi za pod-

mladek; od leta 2001 vodi Otroško fol-
klorno skupino Rege, ki je dobra odskoč-
na deska za nadaljnje delovanje odrasle 
folklorne skupine, leta 2007 je ustanovila 
še skupino mladih pevcev pod imenom 
Mlada Zarja, ki je s svojimi ubranimi gla-
sovi kmalu navdušila občinstvo in bila 
že prvo leto udeleženka državnega sre-
čanja pevcev ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž. Skupina je razveseljivo dej-
stvo, da mladi danes še hočejo peti ljud-
ske pesmi. Omeniti velja tudi zgoščenko 
Mlade Zarje iz leta 2018, z naslovom 
Naših deset let, ki je bila predstavljena v 
radijski oddaji Slovenska zemlja v pesmi 
in besedi na prvem programu Radia Slo-
venija. Glasbena urednica mag. Simona 
Moličnik o Mladi Zarji pravi: »Pevci Mlade 
Zarje so redki, če ne kar unikatni v tem, da 
so glasbeno izobraženi in kljub temu ohra-

njajo pozitiven odnos do ljudskih pesmi, 
da se jim ta glasbena zvrst kljub načelni 
preprostosti ne zdi dolgočasna in da tudi 
v njej vidijo tako vsebinski kot glasbeni iz-
ziv.«

Olga Gruden je kot mentorica mladih 
folklornikov in predsednica kulturnega 
društva vzorno razvijala organizacijsko 
in sistemsko delo folklornega izobra-
ževanja v prepletanju vseh generacij 
članov društva, zato ji Javni sklad Repu-
blike Slovenije za kulturne dejavnosti 
podeljuje Maroltovo plaketo za orga-
nizacijsko in pedagoško delo ter ne-
pogrešljiv in pomemben prispevek na 
področju folklorne dejavnosti.

 ČESTITAMO!
Simona Zorko

Leto 2021 je Jurčičevo leto, saj obha-
jamo 140-letnico smrti Josipa Jurčiča, 
slovenskega pisatelja, pesnika, časnikar-
ja, avtorja prvega slovenskega romana, 
ki je bil ena osrednjih osebnosti druge 
polovice 19. stoletja.

Mestna knjižnica Grosuplje in ure-
dniški odbor domoznanske zbirke v se-
stavi: dr. Mihael Glavan (glavni urednik), 
Marjan Potokar, Ivan Grandovec, Janez 
Pintar in Roža Kek, sta velikemu umetni-

ku posvetila letošnjo knjigo, že enajsto 
v svoji zbirki, ki jo finančno podpirajo 
tri občine: Grosuplje, Ivančna Gorica in 
Dobrepolje. Avtorja dr. Mihael Glavan in 
akademski slikar Damijan Stepančič sta 
življenje in delo pisatelja predstavila v 
besedi in sliki.

Na predstavitvi knjige v sejni sobi Ob-
čine Ivančna Gorica je o Jurčičevem letu 
in dogodkih, ki so to leto zaznamovali, 
spregovoril župan Občine Ivančna Gori-

ca Dušan Strnad. Vesel je, da je pobuda 
občine naletela na podporo na državni 
ravni. Leto je prineslo plodovito ustvar-
janje na lokalnem in državnem nivoju.

Avtor besedila dr. Mihael Glavan je 
pojasnil, da je hotel na nov način pred-
staviti življenje in delo Josipa Jurčiča v 
obliki stripa oziroma »risoromana«. Na-
slov knjige je Naš Jurčič, saj je pisatelj 
res naš, vseslovenski. Knjigo je razdelil 
na poglavja, v katerih je spremljal Jurčiča 
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MAF 2021 GROSUPLJE

od pastirčka do uveljavljenega pisatelja, 
urednika in političnega delavca, opisal 
je tudi narodovo žalovanje in poklon pi-
satelju ob odhodu, slavje na Muljavi in 
v Stični v Jurčičev spomin leta 1882 ter 
njegovo mesto v slovenskem kulturnem 
življenju danes. 

Slikar Damijan Stepančič je knjigo 
opremil z ilustracijami. Navdihnile so ga 
panjske končnice s čebelnjaka na Mulja-
vi, poskusil je tudi duhovito prikazati pri-
zore v gostilni, zanimiv je prizor, ko leta 
1882 potuje iz Ljubljane na Muljavo ko-
lona voz z Jurčičevimi častilci. Ustavili so 
se tudi na Grosupljem, kjer jih je tedanji 
župan Franc Košak pogostil z zajtrkom 
na svojem gostilniškem vrtu.

Knjižnica Ivančna Gorica je dr. Miha-
elu Glavanu podelila priznanje 'domo-
znanski ambasador', v sejni sobi občine 
in v prostorih knjižnice v Ivančni Gorici 
pa so postavili razstavo o Jurčiču in Ste-
pančičeve ilustracije iz knjige. 

Mestna knjižnica Grosuplje, Enota 
Ivančna Gorica, pa je izdala še Jurčiče-
vo Pripovedko o beli kači, ki je bila pr-
vič objavljena leta 1861 v literarni reviji 
Slovenski glasnik, zdaj pa bo prvič izšla 

v samostojni knjižni obliki. Ilustracije je 
prispevala ivanška knjižničarka kamiši-
bajkerka Maruša Pušnik.

Marija Samec, foto: Gašper Stopar 

Akademski slikar Damijan Stepančič in avtor knjige dr. Mihael Glavan 

Music and art fest, kratko MAF, je fe-
stival glasbe in umetnosti, ki poteka v 
organizaciji Glasbene šole Lipičnik. Prvič 

so ga izvedli pred štirimi leti v Grosu-
pljem s sodelovanjem Radia Zeleni val 
in finančnim pokroviteljstvom Občine 

Grosuplje. Lani je festival potekal tudi v 
Novem mestu, letos pa prvič tudi v Stra-
ži pri Novem mestu. Namen festivala je 
predstaviti mlade (tudi po srcu mlade), 
predvsem manj znane in neuveljavljene 
ustvarjalce širši javnosti. Svoja dela lahko 
predstavljajo glasbeniki, plesalci, literati, 
slikarji pa tudi ustvarjalci ročnih ali dru-
gih spretnosti.

V sklopu festivala MAF 2021 Grosu-
plje se predstavljajo: rock skupina Ryver 
Tone, pevka Živa Hamun, mladi pianist 
in organist Mark Brodnik, likovna skupi-
na Paleta ter  baletna skupina TeGiblo.

Letošnji festival je bil posnet zaradi 
trenutnih epidemioloških razmer brez 
publike in bo potekal virtualno. Prispe-
vek bo predvajan na televizijskem pro-
gramu Vaš kanal sredi decembra. Posa-
mezni odseki bodo objavljeni tudi na 
socialnih medijih.

V Glasbeni šoli Lipičnik si želijo, da bi 
festival postal tradicionalen, da bi ga lah-
ko v prihodnjih letih spet izvajali v živo. 
»S festivalom želimo dati platformo za 
predstavitev naših ustvarjalcev pa tudi 
pripomoči k večji prepoznavnosti doma-
čega kraja,« še dodaja idejna vodja festi-
vala Urška Strnad.

GŠ Lipičnik

Plesalki iz baletne skupine TeGiblo ter 
mentorica Sara Vilić

Zvezdana Godec in Urška Strnad, 
intervju

Živa Hamun ter Urška Strnad, intervju Moderatorki Katja Lipičnik  
in Urška Strnad
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Z glasbo v leto 2022!

Glasbena šola Bučar tudi v Grosupljem

Učenci in učitelji Glasbene šole Gro-
suplje se od starega leta poslavljamo z 
nastopi. Letošnji so nekaj posebnega, saj 
veliko otrok nastopa prvič, odkar obisku-
jejo glasbeno šolo.

 »Klic glasbenika je nastopanje in res 
težko smo čakali koncerte. Kljub omeji-
tvam ali prav zaradi njih je bilo pri učencih 
čutiti veliko željo po igranju pred občin-
stvom. Prešerno vzdušje, ki smo se ga na-
lezli vsi v dvorani, je težko opisati. Žal smo 
morali zavrniti veliko obiskovalcev, ki so 
koncerte prav tako težko pričakovali. Glas-

beno poslanstvo z nastopanjem bomo na-
daljevali ob vsaki ponujeni priložnosti,« je 
po nastopu dejal učitelj Robert Petrič.

Eden najbolj obiskanih koncertov je 
vsako leto nastop družin, kjer muzicirajo 
bratje in sestre, otroci in starši, vedno se 
najde tudi kak pogumen dedek, ki zaigra 
skupaj s svojimi vnuki. Navdušeno ob-
činstvo je tokrat prisluhnilo glasbenemu 
popotovanju od renesanse in romanti-
ke do sodobne filmske, jazz in zabavne 
glasbe. Koncert je bil letos še posebej 
prikupen in je zbudil v poslušalstvu že 

kar malo pozabljene pozitivne občutke 
in energijo.

Učenci in učitelji Glasbene šole Grosu-
plje si želimo, da nas tudi v prihajajočem 
letu povezuje dobra glasba in ljubezen 
do skupnega ustvarjanja.

Voščimo vam vesele in iskrive pra-
znike ter srečno, ustvarjalno in glasbe 
polno leto 2022! 

Za Glasbeno šolo Grosuplje pripravila  
Nina KaufmanDružina Hartman

Filip Smrečnik, klarinet

Zasebna Glasbena šola Bučar deluje 
tudi na območju Grosupljega. Lokacija 
poučevanja je na Industrijski cesti. Glas-
bena šola Bučar sicer deluje na območju 
celotne ljubljanske regije in njene oko-
lice ter na Primorskem. Poučujemo raz-
lične instrumente, nauk o glasbi in solo 
petje. Poleg rednih glasbenih ur preko 
celotnega leta nudimo veliko dodatnih 
aktivnosti za naše učenke in učence, kot 
so različni nastopi, snemanja in vsako-
letni glasbeni projekt na koncu meseca 
avgusta. V prihodnjem letu bo ta že de-
seti po vrsti. S tem pa je povezan prav za-
četek delovanja Glasbene šole Bučar, saj 
bomo v prihodnjem letu praznovali de-
seto obletnico delovanja. V ta namen bo 
potekalo v glasbeni šoli še več aktivnosti 
in dogodkov, tako da imajo naše učen-
ke in učenci pred seboj pestro glasbeno 

leto. Seveda pa sprejemamo tudi nove 
glasbene navdušence ter vas lepo vabi-
mo k vpisu, da se pridružite naši glasbeni 
družini. V prihodnjem letu načrtujemo in 

upamo, da bomo dodali še več glasbe-
nih programov tudi na lokacijo v Grosu-
pljem. 

Simon Bučar, Glasbena šola Bučar
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Zaključek leta 2021 v ŠK GROŠ

Slovenija oživlja

S finančno obarvanim vikendom smo 
se Groševci poslovili od meseca novem-
bra in z zagonom vstopamo v prazničen 
konec leta.

Mesec november smo v ŠK GROŠ za-
snovali v podjetniškem stilu. Za ogreva-
nje v podjetniško tematiko je 26. novem-
bra potekalo Finančno izobraževanje za 
mlade, na katerem so bile predstavljene 
osnove varčevanja, različne možnosti in-
vesticij ter stanovanjska in pokojninska 
problematika. Po osvojenih finančnih 
osnovah je čas za vstop v svet podjetni-
štva. S tem namenom je bila 27. novem-
bra organizirana izobraževalna okrogla 
miza: Mladi v podjetništvu: od hobija do 
podjetja. Na njem so svojo izkušnjo spo-
padanja s podjetništvom predstavili blo-
gerka Katja Grudnik, lokalna podjetnica 
Nina Bajec in Gal Billa, avtor profila in 
knjige Redkobesedno. Za zaključek smo 
se odločili, da ponovno finančno poma-
gamo lokalnim študentom in dijakom, ki 
prihajajo iz socialno ogroženih družin ali 
pa se jim je zaradi trenutne zdravstvene 
situacije spremenila finančna stabilnost. 
Tako je med 22. 11. in 6. 12. potekal 
razpis za Groševe štipendije. Ustreznim 
kandidatom z območja Upravne enote 
Grosuplje podelimo enkratne štipendije. 

V praznični december smo vstopili 
z željo, da nam razmere omogočijo or-
ganizacijo naših tradicionalnih zimskih 

dogodkov, med katere štejemo izlet po 
božično okrašenem mestu, pohod na 
Magdalensko goro in seveda smučanja. 
Leta ne bomo zaključili brez svežih do-
godkov. Groševi dijaki planirajo izvedbo 
bowlinga z dijaki, ki bo v prvi vrsti name-
njen vsem srednješolcem, da se pred 
zaključkom ocenjevanja malo sprostijo. 
Vse informacije o dogajanju v Grošu, 
projektih in ugodnostih še vedno redno 
delimo z vami na naši spletni strani in so-
cialnih omrežjih. 

Želimo si, da se pred vstopom v novo 
leto srečamo še na kakšnem dogodku 
ter si v živo izrečemo praznične misli. 
Vsem želimo, da prihajajoče praznične 
dni preživite mirno, veselo in praznično. 

Novo leto pa naj bo zdravo, srečno ter 
polno uspehov in novih priložnosti ter 
se vidimo na vseh zanimivih prihajajočih 
dogodkih. Srečno 2022!

Facebook (GROŠ študentski klub)
Instagram (@sk.gros)
spletna stran: www.klub-gros.si

Groševcu ni nikoli dolgčas! 

Tjaša Bregar, ŠK GROŠ

  

V Sloveniji vsako leto doživi srčni za-
stoj približno 1600 oseb. Povprečno 4 na 
dan. Bi znali pomagati? Kaj pa, če do za-
stoja pride pri dojenčku ali otroku? 

Da bi znali pomagati, smo ob svetov-
nem dnevu oživljanja tudi v Grosupljem 
povabili vse zainteresirane na prikaz in 
obnovitev znanja temeljnih postopkov 
oživljanja, in sicer 12. oktobra v Zlati ko-
tiček Mercator centra Grosuplje. 

Prostovoljni bolničar Tim Strojinc je 
vsem prisotnim zelo zanimivo in nazor-
no pokazal ukrepe prve pomoči ob srč-
nem zastoju in tudi ob možganski kapi.

Sekretarka RKS – OZ Grosuplje 
Anica Smrekar
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Spoštovani občanke in občani, dragi prijatelji gasilstva.

V teh prazničnih dneh vas gasilke in gasilci obiskujemo z našimi koledarji. Osebna srečanja z vami nam veliko pomenijo. To so tre-
nutki, ko  vam lahko spregovorimo o naših aktivnostih, z vami poklepetamo in vam zaželimo vse dobro v prazničnih dneh. Vrednote 
gasilcev so pomembne in se izražajo v našem skupnem medsebojnem sodelovanju. Veseli smo, da nas vedno znova sprejemate 
take, kot smo. Naša prizadevanja in delo za skupno dobro opazite, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Želimo si, da kljub ne-
prijaznim časom ostanemo pogumni, srčni in solidarni. Zahvaljujemo se vam za vse vaše prispevke društvu in pozornosti, ki nam 
jih  izkazujete. Mnogi ste nam v letu, ki ni bilo lahko, priskočili na pomoč. To spoštujemo in se tega veselimo tudi v prihodnje. Le 
tako lahko kot osrednje društvo v občini delujemo nemoteno in se razvijamo. V prihodnjem letu bomo naše društvo posodobili 
z nakupom večnamenskega gasilskega vozila VGV. Novo vozilo bo služilo za podporo pri večjih intervencijah in bo izdelano kot 
modularno vozilo. Novo terensko vozilo bo primerno za posredovanje na težko dostopnih območjih, v primeru poplav, požarov v 
naravnem okolju in za logistično oskrbo na intervencijah.

PRISPEVAJTE 5 EUR ZA NAKUP NOVEGA VOZILA VGV.
POŠLJITE SMS SPOROČILO GASILCI5 NA 1919.

Spoštovani,

VELIKA HVALA ZA VAŠO PODPORO NAŠEMU DELU.
VAŠE DOBRA VOLJA, PRIPRAVLJENOST IN POMOČ NAS NAVDAJAJO Z OPTIMIZMOM,  

DA BOMO DELO V SLUŽBI ZA POMOČ SOČLOVEKU POGUMNO NADALJEVALI. 

PRAZNIČNI DNEVI NAJ BODO PREŽETI S TOPLINO DOMAČEGA OGNJIŠČA, LETO, KI PRIHAJA, PA 
NAJ VAS NAVDAJA Z DOBRO VOLJO, ZDRAVJEM IN VESELJEM.

SREČNO V LETU 2022!
Vaši grosupeljski gasilci
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Župnijska Karitas Dobrepolje-VidemŽupnijska karitas Grosuplje

V službi 

človekovega 

dostojanstva

»SRCE, ki sprejema«    

Naj bodo naša srca vedno pripravljena  
sprejemati druge. Bodimo odprti 
in prisluhnimo stiskam bližnjih.

V tem času je treba človeka opaziti,        
ga sprejeti, mu prisluhniti, kajti samo     

tako se bo počutil sprejetega, 
razumljenega in spoštovanega. 

Naj bodo praznični dnevi polni veselja,
upanja in medsebojnega sodelovanja 

s spodbujanjem za dobro vseh.

Hvala vsem, ki nam pomagate.

ŽELIMO VAM DOŽIVET BOŽIČ 
TER BLAGOSLOVLJENO IN 

ZDRAVO NOVO LETO. 

Sodelavci Župnijske Karitas Grosuplje

Pomoč: TRR: SI56 0202 2025 3630 419, NLB d. d. 

»Vse mine – razen dobrega, ki si ga storil.«
Francoski pregovor

  

 
 

Vesele božične praznike ter čestitke za dan 
samostojnosti in enotnosti.

Naj bo novo leto 2022 zdravo in srečno!
Bodimo v teh časih preizkušnje prinašalci  

poguma in upanja.

Vsem, prostovoljcem, krvodajalcem in donatorjem, 
iskrena hvala

za vsa dejanja dobrote v iztekajočem se letu!

RKS – Območno združenje Grosuplje 

Anica Smrekar in Matjaž Marinček

Zbor članov RKS – OZ Grosuplje 2021

Zaradi težav z epidemijo smo zbor 
članov RKS – OZ Grosuplje izpeljali šele 
28. oktobra. Zbralo se je 19 od 26 zasto-

pnikov krajevnih organizacij. Na poročila 
o delu v letu 2020, ki so jih že pred zbo-
rom prejeli z vsem gradivom, niso imeli 

pripomb, potrdili pa so tudi vsebinski 
in finančni plan dela za leto 2022, kjer si 
bomo ob upoštevanju zaščitnih ukrepov 
prizadevali za lajšanje stisk ranljivih, za 
kakovostno življenje starejših in za od-
govorno izvajanje vseh javnih pooblastil: 
usposabljanje iz prve pomoči, krvodajal-
stvo, iskanje pogrešanih, zbiranje izjav za 
posmrtno darovanje organov ter seveda 
pomoč ob elementarnih in drugih nesre-
čah.   

Zaslužni prostovoljci so prejeli prizna-
nja RKS za požrtvovalno in nesebično 
delo v času epidemije covid-19: za raz-
deljevanje pomoči, šivanje mask, pomoč 
pri izvedbi krvodajalskih akcij v izrednih 
razmerah, skrb za starejše ... Za zaključek 
smo se vsi posladkali s torto Antona La-
knarja za 100-krat darovano kri.

Sekretarka RKS – OZ Grosuplje 
Anica Smrekar
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Sodelovanje na mednarodni vaji Siquake2020

Društvo upokojencev Grosuplje

Ekipa bolničarjev prve pomoči RKS – 
OZ Grosuplje se je 7. oktobra udeležila 
velike mednarodne vaje #SIQUAKE2020, 
ki je bila načrtovana lani, a zaradi epide-
mije izvedena letos.

Namen vaje je bil preveriti delovanje 
in usklajevanje na terenu med različnimi 

deležniki in s tem povečati pripravlje-
nost ter sposobnost odzivanja celotne-
ga sistema zaščite, reševanja in pomoči 
v Sloveniji pa tudi mehanizma Evropske 
unije v primeru, da bi osrednjo Slovenijo 
prizadel velik potres.

Pri simulaciji posledic rušilnega potre-

sa je sodelovalo več kot 800 udeležen-
cev iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške, 
Madžarske in Nemčije, med njimi poleg 
predstavnikov Rdečega križa še:
• poveljniki in namestniki poveljnikov 

civilne zaščite ter štabi civilne zaščite 
na lokalni, regijski in državni ravni,

• gasilci,
• enote za iskanje in reševanje iz ruše-

vin (USAR) iz več držav,
• kinologi,
• taborniki,
• Policija,
• Slovenska vojska,
• Enota Evropske unije za oceno stanja 

in koordinacijo (UCPT) idr.
Vaja je bila priložnost za osvežitev 

znanja in prevetritev opreme naše ekipe.

Sekretarka RKS – OZ Grosuplje
Anica Smrekar

Jesenski čas se izteka in daje prostor 
zimi. Vsi ti turobni dnevi nam dajejo 
misliti, da se leto 2021 počasi izteka. Še 
vedno nas ogroža virus, tako da moramo 
dosledno upoštevati ukrepe.

Prostori društva so zaprti. V primeru, 
da morate urediti stvari v društvu, pa 
smo vedno na voljo preko telefona in 
elektronske pošte. 

Za  leto 2022 smo dali nati-
sniti setveni koledar, na katerem 
bo tudi plan dejavnosti Društva 
upokojencev Grosuplje. Planira-
ne imamo izlete po Sloveniji in 
tujini, 2 x v letu letovanje v Izoli, 
izvajanje interesnih dejavnosti, 
druženje starejših in osamljenih 
ter pomoč na domu. V društvu 
se bodo izvajali razni tečaji, v 
športu pa bomo nadaljevali z 
igranjem pikada, šaha, streljanja 
z zračno puško in druge aktiv-
nosti.  

V letu 2021 smo zaradi epide-
mije organizirali  le dva izleta.  V 
jeseni smo se udeležili tradicio-
nalne trgatve. S člani društva, ki 
so v tekočem letu izpolnili  80 let 
starosti, smo obiskali stiški sa-

mostan.  Letovanje v hotelu Delfin v Izoli  
pa je bilo možno šele v mesecu avgustu. 

Strelskega tekmovanja sta se udeleži-
la ženska in moška ekipa, moška ekipa je 
osvojila drugo mesto.

S poverjeniki smo imeli predavanje in 
druženje v Mostecu.  

Za prihajajoče leto si želimo, da bi bili 

lahko bolj aktivni , da bi se virus covid-19  
umiril, da bi vsi skupaj zaživeli bolj mirno 
in srečno.  Zato vabim vse upokojence, 
da se včlanijo v društvo in popestrijo ži-
vljenje društva  s svojimi predlogi in ak-
tivnostmi.

Drago Andročec
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Kam smo potovali upokojenci DU Grosuplje v letu 2021

V začetku letošnjega leta nam je kaza-
lo, da se z našim druženjem in potovanji 
ne bo dogajalo prav nič. No, pa se je pre-
budila pomlad in z njo smo upokojenci 
kar odleti v naravo. Začeli smo s poho-
di okrog Grosupljega, kar se je dogajalo 
meseca marca in aprila. Vsak prvi torek 
v mesecu smo se podali na potovanje z 
vlakom v slovenska mesta. Obiskali smo 
Kočevje, Novo mesto, Celje, Maribor  in 
Koper. S takimi aktivnostmi namerava-
mo nadaljevati.

Organizirali smo tudi vodene izlete, 
seveda številčno manj kot prejšnja leta 
zaradi znanih razlogov. Obiskali smo Ko-
čevsko Reko, kjer smo si ogledali bunker 
Škrilj, v Kočevju  pa Pokrajinski muzej  v 
Šeškovem domu.

Že kar tradicionalen je naš prihod me-

seca septembra na  turistično kmetijo  
Malovščevo v Vitovljah. Kar osemindvaj-
setič smo se že udeležili trgatve z velikim 
navdušenjem, saj nas tudi gospodar ve-
selo sprejme in še lepše pogosti. Njego-
va pohvala, da smo zelo dobri trgači, pa 
nam je  spodbuda za bodoči obisk.

Izlet v neznano smo organizirali v 
mesecu oktobru. Na izletih v neznano 
se počutimo zvedavo, skoraj tako kot 
otroci, ker cilj ni znan, zato  smo vsi polni 
pričakovanj. Obiskali smo mesto Kropa, 
ki je znana  po umetnostni kovaški obrti 
in po ročni izdelavi žebljev. Ogled smo 
nadaljevali v Radovljici z obiskom Muze-
ja čebelarstva z razstavo o delu ter življe-
nju  Antona Tomaža Linharta.

Tudi srečanje za naše osemdesetle-
tne jubilante nam je uspelo organizirati. 

Najprej smo si ogledali samostan Stična, 
nato smo se podali na prijetno druženje 
na turistično kmetijo Fajdiga v Temenici.

Zaradi vse slabše epidemiološke slike 
in ukrepov  nam ni uspelo izpeljati marti-
novanja. Čeprav smo že vse organizirali, 
smo morali sprejeti odpoved dogodka. 
Naš namen je bil, da bi obiskali Vinico, si 
ogledali muzej Otona Župančiča in za-
ključili v Dragatušu.

Kot lahko iz preteklih dogodkov ugo-
tovimo, smo kljub nesrečnemu času 
uspeli organizirati kar nekaj srečanj.

Če želite v letu  2022 potovati in se 
družiti z nami, vas  vabimo v naše dru-
štvo. Veselimo se srečanja z vami!

Društvo upokojencev Grosuplje,
komisija za izlete in srečanja
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Obisk starejših v KORK Škocjan

Kaj imata skupnega razgibavanje in ogrevanje?

Obiski in obdaritev krajanov KS Polica

V soboto, 4. decembra, smo člani 
Krajevne organizacije RK Škocjan obda-
rili starejše, bolne in osamljene, da smo 

prehiteli za nedeljo napovedano slabo 
vreme z dežjem in snegom.

Do njihovih domov smo šli s potrebno 
zaščito in vzdrževali primerno razdaljo.

Veselje je bilo neizmerno, pogovarjali 
smo se, se smejali, tudi kakšna solza sre-
če je pritekla. Obujali pa smo seveda tudi 

spomine na prejšnja druženja.
Vse je tudi zanimalo, kdaj se bomo 

spet lahko srečali v pastoralnem centru 
Škocjan, kjer ponavadi župnik Janez Se-
lan opravi sveto mašo z bolniškim mazi-
ljenjem, nato pa sledi še druženje.

Obljubili smo jim, da se zagotovo sre-
čamo, ko bo to ponovno mogoče.

Vsakemu posebej smo zaželeli lepe 
adventne in božične praznike ter srečno 
novo leto 2022.

Hkrati pa bi se radi zahvalili našim do-
natorjem, Starim d.o.o., Inštitutu za jav-
no-zasebno partnerstvo, Romani Kokalj, 
Radku Benčiču ter vsem, ki so darovali za 
humanitarni prispevek in članarino.

Hvala in se priporočamo tudi za nasle-
dnje leto.

Darinka Virant

V Krajevni organizaciji Rdečega križa 
Polica smo se tudi letos odločili, da obi-
ščemo in skromno obdarimo naše bolne 
in starejše krajane. S pomočjo pobrane 
članarine, donacije Krajevne skupnosti 
Polica, nekaterih podjetnikov in posa-
meznikov smo pripravili darila. Prosto-
voljke smo krajane obiskale v tednu po 
sv. Miklavžu.  Ves naš trud je bil poplačan 
s toplim in veselim nasmehom krajanov, 
ki smo jih obiskali. Bolj kot darila so bili 
veseli obiska, posebej tisti, ki živijo sami, 
saj smo jim dali priložnost, da malo po-
klepetajo in spregovorijo o svojih teža-
vah. 

Na tem mestu se v imenu KORK Polica 
iskreno zahvaljujemo vsem prostovolj-
cem, ki so sodelovali pri delitvi hrane RK 
med letom, Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Polica, ki nam odstopi prostor za 
delitev hrane in nudi prevoz z gasilskim 
vozilom (predvsem Sebastjanu in Jožetu 
Kastelicu), Matjažu Ziherlu in nekaterim 
mladincem za pomoč pri razlaganju hra-
ne.

Vsem, ki nam pomagate, in vsem na-
šim krajanom voščimo vesele in zdrave 
božične in novoletne praznike. 

Jožica Steklačič, predsednica KORK Polica

Snežinke bodo kmalu veselo zaple-
sale in prekrile pokrajino čez in čez. Še 
bolj hladno bo. Ne glede na mraz, sneg 
ali dež neki ljudje, oranžno oblečeni, 
vsako jutro ob 7.30 zjutraj telovadijo. 
To so vztrajni člani Društva Šola zdrav-
ja, ki zimo drugače doživljajo, saj redno 
telovadijo ob vsakem vremenu, zunaj, 
na prostem, tudi na snežnih površinah. 
Pravzaprav se snega veselijo. Telovadijo 
po metodi »1000 gibov«. Preproste vaje 
so primerne za vsakogar. Vaje za roke, 
noge, trup in glavo, gor-dol, levo-desno, 
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Telovadba "1000 gibov" ponovno preko malih ekranov in Zooma

E-družabništvo za starejše 

vdih-izdih, počep, kroženje z glavo, stoja 
na eni nogi …, vse v pol ure. Čisto dovolj. 
In ni jim mrzlo. Tudi ko pridejo domov, 
niso premraženi, saj so začeli dan z razgi-
bavanjem. In vsako jutro vajo ponovijo. 
Tako prihranijo tudi pri ogrevanju. V teh 

časih podražitve zmanjšano ogrevanje 
pride še kako prav. Pridružite se jim še 
vi. V tej veseli druščini, ki se ne zmeni za 
mraz, vam bo prav prijetno. Razgibali se 
boste, družili z novimi prijatelji (seveda, 
po predpisanih ukrepih), pa še znižali si 

boste račun za ogrevanje. Ni druge, le 
poiščite, kje v bližini telovadijo kakšni 
oranževci (https://solazdravja.com/; 059 
932 066; info@solazdravja.si). Veseli vas 
bodo!

Neda Galijaš

Društvo Šola zdravja v sodelovanju z 
lokalnimi televizijami ponovno začenja 
z izvajanjem akcije »Telovadimo doma 
preko malih zaslonov«. Tako so s skupni-
mi močmi poskrbeli tudi za tiste ljudi, ki 
niso vešči uporabe interneta, oziroma 
ga sploh nimajo. Njihov cilj je, da bi tudi 
tokrat, ob ponovni aktualnosti  omejitev 
glede zajezitev virusa covid-19, moti-
virali veliko število prebivalcev za vsa-
kodnevno skrb za svoje zdravje. Poleg 
filma z jutranjo telovadbo "1000 gibov" 
je Društvo Šola zdravja pripravilo in lo-
kalnim televizijam ponudilo še film "Di-
hamo z naravo". V slednjem gledalcem 
predstavljajo sprostitvene dihalne in gi-
balne vaje ter meditacijo s poudarkom 
na programih čuječnosti. Tudi v tem 
valu omejitev družabnega življenja se 

je na pobudo Šole 
zdravja odzvalo 
kar nekaj lokalnih 
televizij, ki so v svoj 
jutranji program uvrstili oba ali enega od 
omenjenih filmov. Za 1-3-krat tedensko 
predvajanje enega ali obeh filmov so se 
odločile celo televizijske postaje z ome-
jenim programskim prostorom.  

Čeprav tokratni ukrepi stroke za zaje-
zitev epidemije proti korona virusu co-
vid-19 vadbe na prostem ne prepovedu-
jejo, je potrebno upoštevati pogoje PCT 
in obvezno varnostno razdaljo.

Prav zaradi epidemiološke situacije, 
v kateri lahko vsakogar od nas kadarkoli 
doleti karantena ter zaradi obveznega 
upoštevanja pogojev PCT, je Društvo 
Šola zdravja ponovno organiziralo tudi 

telovadbo preko Zoom platforme. Tako 
se lahko poleg filmov s telovadbo na lo-
kalnih televizijah in na YouTube kanalu 
("1000 gibov", Dihamo z naravo") redni 
jutranji telovadbi priključite tudi preko 
Zooma, in sicer ob 8. uri zjutraj, od po-
nedeljka do petka. Povezava je javno 
dostopna na spletni strani Društva Šola 
zdravja: https://solazdravja.com/. 

Vaditeljem Šole zdravja pa se lahko 
ob upoštevanju vseh ukrepov še vedno 
pridružite tudi v živo, in sicer na lokaci-
jah, ki jih boste prav tako našli na spletni 
strani društva.

Neda Galijaš

Na Stičišču Središče smo zasnovali e-družabništvo 
za starejše, ki so se v teh časih znašli še bolj na robu 
in osamljeni, kot sicer.

V projekt se lahko vključijo s pomočjo svojih bli-
žnjih, ki jim pomagajo premagati tehnične ovire. 
Preko spletnega orodja Zoom se bomo srečevali štiri 
zaporedne srede, ob 7.30 zjutraj, začnemo v sredo, 
12. 1. 2022. 

V projekt se je potrebno prijaviti do 5. 1. 2022, 
prijavnica pa je dostopna na spletni strani Stičišča 
Središče.  

Ana Gregorič, informatorka Stičišča Središče
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Šmarski upokojenci zmagali na pokrajinskih športnih igrah v 
namiznem tenisu

Aktualni izzivi veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje

Tekmovanje je potekalo 29. oktobra 
2021 v športni dvorani Krim v Ljubljani 
in to po pravilniku Namiznoteniške zve-
ze Slovenije.

Iz Društva upokojencev Šmarje - Sap 
so se ga udeležili Franci Polajžer, Miran 
Rutar, Jožef Vahčič in Janez Nedog. 

Skupaj je bilo 18 tekmovalcev. Merili 
so se kar 7 ur.

Ekipe so bile dvočlanske. Za uvrstitev 
posamezno pa so tekmovali v treh staro-
stnih skupinah. 

Po končanem tekmovanju so bili raz-
glašeni rezultati in podeljeni pokali naj-
boljšim ekipam ter medalje trem najbolj-
šim v posamični kategoriji. 

REZULTATI NAŠIH:

Tekmovanje ekip: 
Od treh pokalov so Šmarčani osvojili 

kar dva, za 1. in 3. mesto.

Moški posamezno:
Kategorija do 69 let: Janez Nedog - 

srebrna medalja
Kategorija 70 do 74 let: Miran Rutar - 

zlata medalja, Jože Vahčič - srebrna me-
dalja

Kategorija nad 75 let: Franci Polajžer - 
bronasta medalja

Osvojiti dva pokala, štiri medalje in 
prvo mesto v skupnem seštevku točk 
res ni kar tako. Se fantom pozna, da jim 
je ta šport pisan na kožo. Redno so tre-
nirali v telovadnici šmarske šole in to 
skupaj z mlajšimi rekreativci. 

Tudi Športno društvo Šmarje - Sap 
je lahko ponosno nanje. V društvu 
upokojencev jim za ta dosežek iskreno 

čestitamo z željo, da še naprej razvese-
ljujejo sebe in nas.

Anka Fabjan

Tokrat proti nevidnemu sovražniku
Končuje se leto, kakršnega si sicer ni-

smo želeli. Toda v življenju je že tako, da 
na vse nikoli ne moremo imeti vpliva. Od 
nas samih pa je vendarle odvisno, ali se 
bomo na izzive ustrezno odzvali in jih po 
možnosti premagali.

Tudi članice in člani Območnega 
združenja veteranov vojne za Sloveni-
jo Grosuplje se, tako kot leta 1991, tudi 

tokrat nismo predali. Spoprijemali smo 
se z izzivi, ki jih je prinesel »kovidni čas«. 
Svoje delo in aktivnosti smo prilagodili 
danim razmeram.  Ob upoštevanju vseh 
ukrepov, ki jih je priporočila stroka, smo 
uspeli uresničiti večino nalog, zapisanih 
v našem programu dela za leto 2021. 
Izkoristili smo krajše epidemiološko za-
tišje ter v prilagojenih pogojih izpeljali 
tako redni letni zbor članstva kot tudi 

spominski pohod Viljema Podržaja. Slav-
nostno smo obeležili tudi 30. obletnico 
slovenske osamosvojitve in osamosvoji-
tvene vojne.

Ker je skrb za zdravje naših članic in 
članov ena naših najpomembnejših na-
log, smo izvedli tudi nekatere aktivnosti 
na področju  športa in rekreacije. Poleg 
našega že tradicionalnega pohoda smo 
se udeleževali tudi pohodov v organiza-



52 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  December 2021 Društva / Šport

ciji drugih območnih združenj. Članice in 
člani kegljaške  sekcije so vneto trenirali 
ter se udeležili tudi tekmovanja. Strelci 
so organizirali na strelišču v Ivančni Go-
rici društveno tekmovanje v streljanju z 
malokalibrsko puško.

Udeleževali smo se različnih slove-
snosti tako v naših treh občinah Dobre-
polje, Grosuplje in Ivančna Gorica kot 
tudi na ravni države. Zadnja takšna je 
bila udeležba naše delegacije na držav-
ni svečanosti ob počastitvi  tridesete 

obletnice odhoda zadnjega vojaka  JLA 
iz Slovenije, ki je bila v mesecu oktobru 
v Kopru.

Kot vsako leto do sedaj pa smo se po-
klonili spominu na padle v osamosvoji-
tveni vojni s krajšo komemoracijo in po-
ložitvijo cvetja pred spominska obeležja 
v vseh treh občinah. Pred dnevom mr-
tvih smo obiskali tudi grobove vseh do 
sedaj umrlih članov našega združenja. 
V skladu z našo ekološko usmerjenostjo 
smo na grobove namesto sveč položili 

biorazgradljive zastavice z našim logoti-
pom in napisom: »Soborci v vojni, prija-
telji v miru. Spominjamo se vas.«

Tako kot pred tridesetimi leti tudi 
danes bijemo boj s sovražnikom, ki pa 
tokrat ni viden. Posledice njegovega 
delovanja pa so strašljive. Zato vedno 
in povsod opozarjamo vse naše člani-
ce in člane: »Upoštevajmo vse ustrezne 
ukrepe, ne glede od koga ali kako so bili 
sprejeti ter tako zaščitimo sebe, svoje 
najdražje kot tudi vse ljudi okoli nas pred 
trenutno našim največjim sovražnikom, 
imenovanim covid.«

Na koncu pa še iskrene čestitke vsem 
članicam in članom ter vsem občankam 
in občanom ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti. Hkrati pa vam želimo tudi ve-
sele in srečne praznične dni ter 

SREČNO NOVO LETO 2022.
Franci Zorko

OBMOČNO ZDRUŽENJE
G R O S U P L J E

Kadeti in člani nepremagljivi 

V NK Brinje imajo nogometaši veliko 
razlogov za veselje. Po uspešno začeti 
sezoni so kadeti, ki se borijo za vrh v 1. 
slovenski kadetski ligi, z zadnjo tekmo v 
decembru, v derbiju 13. kroga, gladko 
premagali nasprotnike Ilirija 1911 in s 
tem še utrdili mesto jesenskega prvaka. 

V 3. slovenski nogometni ligi so Gro-
supeljčani z visoko zmago nad Adrio 
(5:0) potrdili končno zmago. V jesen-
skem delu so nanizali pet zaporednih 
zmag in se povzpeli na sam vrh prven-
stvene lestvice. Ob zaključku tekme so 
priložnost za igro dobili tudi trije igralci 
mladinske ekipe in se vpisali v statisti-
ko. Po lepi podaji Anžeta Šparovca je 
Nik Zrnec, v četrtem nastopu v članski 
kategoriji, dosegel svoj prvi zadetek in 
postavil končni izid srečanja 0:5. Trener 
Goran Marković je po jesenskem delu 
prvenstva zadovoljen: »Še zadnja tekma, 
ki smo jo opravili z odliko. Fantje so tekmo 
odlično odprli in vprašanje zmagovalca 
rešili v prvih desetih minutah. Do konca 

so odigrali zrelo in tekmo mirno pripeljali 
do konca. Igralna površina je bila zelo zah-
tevna, zato smo lahko še bolj ponosni na 
zrelost naše ekipe, da so situacije reševali 

enostavno in konkretno. Sedaj nas čaka 
podrobna analiza in smernice za naprej. 
V ekipi bo zagotovo prišlo do določenih 
sprememb, predvsem pa bo cilj, da ekipa 

Brez podpore navijačev ne gre!
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Ta veseli dan ob 15-letnici Bork

Grosupeljske fuzbalerke, ki brcajo 
pod okriljem NK Brinje, slišijo pa na ime 
Borke, so praznovale 15-letnico obstoja. 
Jubilej so proslavile športno, odigrale 
so turnir s sedmimi ekipami nogometa-
šic. Zelenico je teptalo več kot 50 žensk 
v kopačkah. Dogodek je pritegnil tudi 
nekaj bivših članic in navdušencev nad 
ženskim nogometom, počastile so jih, 
kot je povedla Irena Gantar, tudi štiri 
borke iz čisto prve postave, »dve od njih 
sta mami naših aktualnih bork«. 

Druženje se je raztegnilo v večer, noč-
no rajanje pa so na žalost prekinile nizke 
temperature. Kljub temu so dekleta še 
uspela zarezati v slastno torto Pekarne 
Pečjak in jo »zmazati do konca«. Ob tem 
pa so poskrbela tudi za dokumentarno 
predstavitev zgodovine, saj so pripravila 
mini razstavo ob obletnici. »Nekaj fotk, 
naših 10 zapovedi, pa nekaj o glavnem 
trenerju Borcu, ki je z Borkami že od na-
šega drugega treninga pred 15 leti, in o 
kapetanki, ki je v ekipi že od čisto prvega 
dne, pa o pomočniku trenerja Miletu, ki 
je z nami zadnjih sedem let, a je nepo-
grešljiv. Spomine smo obujali ob števil-
nih fotografijah, ki so se vrtele na zaslo-
nu. Res smo skupaj doživeli marsikaj tudi 
izven igrišč, od priprav, izletov v hribe, 

pa naših tradicionalnih maškarad,« je 
strnila Gantarjeva; druga dolgoletna čla-
nica, Polona Samec, pa se je v Grosuplje 
preselila pred poldrugim desetletjem in 
se prav tako zapisala žogi. »Kot mama 
malega nogometaša sem prišla v stik s 
puncami, ki so na Brinju brcale žogo. To 
je bil zame prelomni moment, ljubezen 

na prvi brc. Od takrat so vsi športi v senci 
nogometa oz. le sredstvo za nabiranje 
kondicije in vzdrževanje forme. Nogo-
metna igra je zame magična, v človeku 
vzbudi strast, evforijo. Je absolutno več, 
kot le šport. Ekipni duh, sploh če so tvoja 
ekipa Borke, pa še dodatno podžiga in 
potencira pozitivne emocije.« 

Boruta Kolariča, po katerem so si Bor-
ke tudi nadele ime, so v vlogo trenerja 
ženske rekreativne ekipe v bistvu poti-

FC Borke

Zavzeto prisluhnejo navodilom trenerja Boruta Kolariča. 

še dodatno naredi korake najprej v smeri, 
ki smo si jo zastavili pred sezono. Na koncu 
fantom čestitke za uspešno odigrano po-
lovico sezone. Z delom in odrekanjem smo 

prebrodili krizo.« Zahvalil se je tudi vsem 
navijačem, podpornikom in strokovnim 
delavcem za spremljanje oziroma kakr-
šnokoli pomoč v tem delu sezone. Na-

slednja preizkušnja zanje bo marca, ko 
bodo v derbiju 15. kroga doma gostili 
Famo Vipava.

Barbara Pance

Prva je imela čast zarezati aktualna 
kapetanka Ardijana Bratkovič.
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ŽKK Grosuplje – novičke mlajših kategorij

Ukvarjanje s košarko ima pri mladih 
pomembno socialno, kulturno in izobra-
ževalno funkcijo. Tega se v klubu ŽKK 
Grosuplje še kako zavedamo. Ne samo, 
da košarka naša dekleta odvrača od ele-
ktronskih naprav in nezdravega načina 
življenja, ampak jim v prvi vrsti omo-
goča prepotrebno socializacijo. S tem 
krepijo samopodobo in samozavest ter 
tudi solidarnost, etiko in disciplino. Ob 
močnem zavedanju tega, tudi uspehi, ki 
jih v klubu sicer ne postavljamo na prvo 
mesto, ne izostanejo.

V klubu smo izredno ponosni na pre-
tekle uspehe naše članske vrste, v tem 
obdobju pa smo prejeli tudi prav poseb-
no potrditev, da delamo zelo dobro tudi 
z mlajšimi kategorijami deklet. Vabilo na 
nacionalni program U16 so prejele kar 
štiri igralke našega kluba: Ana Duščak, 
Brina Sedminek, Meta Zupančič in Sara 
Špari Leben, ki so ves teden krompir-
jevih počitnic pridno vadile v Postojni 
pod strokovnim vodstvom trenerjev Ko-
šarkarske zveze Slovenije. Brina in Sara 
prihajata iz Šmarja - Sapa, dve dekleti pa 
sta doma v sosednjih občinah.

Rezultati dobrega dela pa se kažejo 
tudi ob pogledu na rezultatsko lestvi-
co, saj so prav vse starostne kategorije 
naših deklet napredovale v drugi del 
tekmovanja, kjer se bodo lahko borile za 
najvišja mesta v državi. Ekipi deklet U15 
in U13 sta se v nadaljnji del tekmovanja 
uvrstili celo brez poraza! Na svoj prvi 

nastop nestrpno čakajo le še najmlajše 
deklice.

Preteklo leto je bilo tudi v ŽKK Grosu-
plje močno zaznamovano z epidemijo in 
stiskamo pesti, da bo letošnje drugačno! 
Vsi smo veseli uspehov, ampak druženje 

in zdravje sta pri nas na prvem mestu, 
čeprav v tem obdobju ne moreta vedno 
hoditi z roko v roki! Ostanimo zdravi!

ŽKK Grosuplje

Dekleta, ki so vključena v nacionalni program U-16: Brina Sedminek, Sara Špari Leben, 
Meta Zupančič, na fotografijo nam ni uspelo ujeti Ane Duščak.

snili, potem ko je prvotni trener že na pr-
vem treningu uvidel, da zadeva le ni tako 
preprosta, kot si jo je predstavljal. »Po 15 
letih treninga bi rad dekleta pohvalil, 
da samo še malo manjka do trenutka, 
ko bodo lahko žogo mirno zaustavile in 
natančno podale do soigralke. Seveda je 
to hec, tukaj se zdaj igra pravi nogomet 
in če kdaj pomislim na prve treninge in 
vse korake, ki smo jih od takrat naredili, 
je potrebno pohvaliti vztrajnost in moti-
vacijo, ki jo premorejo punce, nekatere 
so se naučile igrati nogomet tako rekoč 
iz nič in to je vredno vsake pohvale,« je 
trener navdušen nad zavzetostjo deklet. 
»Moram priznati, da me že od vsega za-
četka fascinira motiviranost in želja po 
izboljšavah v igri nogometa, predvsem 
to velja za starejše članice.  Punce so zelo 
zagnane in ker je žoga najboljša droga, 

je vedno napeto in zanimivo. Sicer pa je 
vendarle govora o dekletih, tako da so 
trenutki na treningu, ko jih je treba ne-
kaj sekund pač pustiti, da se naklepetajo, 
preden lahko nadaljujemo po planu.«

Načrti za naprej so jasni, »igrati no-
gomet in v njem uživati ne glede na to, 
kako dobro nam gre od nog,« pravijo de-
kleta, ki razbijajo stereotipe o klasičnih 
mamah. Čeprav so od začetka ravno te 
sestavljale enovito moštvo, pa se je z leti 
ekipa premešala. Pisana druščina žensk 
je danes stara med 25 in 50 leti in, kot 
poudarja Irena, »tudi znanje je različno, a 
ne nujno premo sorazmerno s starostjo«. 
Petnajst aktivnih članic, od tega je dobra 
tretjina veterank, vsak teden nameni 
nekaj uric najljubši postranski stvari na 
zemeljski obli. »A nogomet v naši ekipi 
ni vse,« je ob tem poudarila Irena. »Smo 

ekipa, ki ima res čudovit vajb, radi se po-
družimo tudi zunaj igrišč in ustvarjamo 
povezano skupnost. Zadnje čase se nam 
pridružujejo večinoma dekleta, ki so no-
gomet že prej trenirale ali se ga naučile 
v igri s fanti na dvoriščih. Ni pa nujno, 
vabljene ste vse navdušenke,« je še po-
vabila v roza tim in dodala: »Kar se tiče 
pa usklajevanja obveznosti, res ni težko 
enkrat na teden odložiti vsega ostalega 
in oditi na trening ali turnir, kjer telo za-
diha, duša pa si spočije.« Z motivacijo in 
zavzetostjo, ki jo kažejo nogometašice, 
bodo pod streho pospravile še marsika-
tero obletnico. 

Barbara Pance
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Ko se prižgejo praznične luči 
sredi bele mrzle zime, 

prijateljstvo ogreje nam dlani 
in želja vzpne se iz srca v višine. 

Vse, kar je slabo,  
z novim letom naj zbledi! 

Vse, kar  dobro je,  
naj za vekomaj ostane! 

Vse, kar je lepo, naj raste in cveti! 
Naj v miru sreča  

nežno vas objame.

Srečno, zdravo novo leto 2022 
Vam želi

ATLETSKI KLUB ŠPELA

Tialovke v državni reprezentanci performance cheer 

S ponosom lahko povemo, da je kar 
6 naših deklet letos uspešno prestalo 
avdicijo za performance cheer repre-
zentanco Cheerleading zveze Slovenije 
(CZS) in se bodo udeležile ICU svetovne-
ga prvenstva 2022, ki bo potekalo konec 
aprila 2022 na Floridi v ZDA. Največja 
zahvala za dosežek gre njihovi trenerki 
cheer plesa in diplomirani kineziologinji 
Maši Anžur. V imenu kluba iskreno česti-
tamo Lari Spreizer, Nastji Zupančič, Kaji 
Šircelj, Katji Butara in Emi Kocman za 
uvrstitev v mladinsko ekipo ter Alji Bu-
čar za uvrstitev v člansko ekipo! Komaj 
čakamo, da vas vidimo na tekmovalnem 
odru! Vse reprezentantke so tudi članice 
mladinske performance cheer skupine 
Tial, ki je na državnem prvenstvu CZS 
2021 dosegla odlično 3. mesto.

Verjetno ste se sedaj vprašali, kaj je 
sploh performance cheer? Performance 
cheer izhaja iz Amerike in je del športne 
panoge cheerleading. Je skupinski šport, 
sestavljen iz različnih stilov plesa, najpo-
gosteje iz cheer poma, cheer hip hopa 
ali cheer jazza. Zaradi svoje dinamičnosti 
in sodelovanja posameznika v skupini je 
primeren za razvoj otrok in mladine ter 
prispeva h kakovostnejšemu preživlja-
nju njihovega prostega časa. Hkrati je 
dovolj nezahteven, da se ga lahko ude-
leži vsak otrok in mladostnik in ga lahko 
poučuje vsak motorično sposoben in 
motiviran posameznik.

V Športnem klubu Tial (www.t-studio.
si) se že več kot 13 let ukvarjamo s to ple-

sno zvrstjo in naše najstarejše plesalke 
so redno izbrane v mladinsko in član-
sko državno reprezentanco za udeležbo 
na svetovnem prvenstvu v performace 
cheer plesni zvrsti. Plesna pot se pa zač-
ne ponavadi že zelo zgodaj in letos še 
vedno vpisujemo na treninge najmlajše 

deklice (5-8 let), ki bi se želele na zaba-
ven in sproščen način spoznati s perfor-
mance cheer plesno zvrstjo.

mag. Tina Bedenik Schmautz,
predsednica Športnega kluba Tial
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Spomini 
in zahvale

Zvezda.
Gledaš jo, večno.

Tedaj se utrne.
(Marko Pavček)

Zapustil nas je prijatelj in sodelavec, izjemen učitelj  
in glasbenik, profesor trobil

ROMAN GAČNIK

Dragi Roman, pogrešali bomo tvojo dobro voljo in smeh.  
Za vedno boš ostal v naših srcih.

Sodelavci Glasbene šole Grosuplje

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

POLICIJA

Policisti opozarjamo na drzne tatvine v vaših 
domovih
Kako delujejo drzni tatovi?

•	Žrtve so pogosto starejše osebe na osamljenih krajih, tatvine pa se največkrat zgodijo dopoldne. 
•	Tatovi delujejo v skupinah.
•	Eden izmed tatov vas zamoti z raznimi pretvezami (sprašuje za pot; poizveduje, ali ste sami doma; 

pove, da je iz komunalnega ali telekomunikacijskega podjetja, elektropodjetja ipd. in da bo v okolici 
vašega doma napeljeval kable, kopal jarke; razlaga, da zbira staro železo; prosi za vodo ipd.) in 
poskuša zvabiti stran od doma. 

•	Drugi tatovi medtem vstopijo v vaš dom ter kradejo denar in vrednejše predmete.

Kako ukrepati, da ne postanete žrtev tatov?

•	Bodite pozorni na sumljiva vozila in osebe v okolici svojega doma ter o tem obvestite policijo na tel-
efonsko številko 113.

•	Vedno zaklepajte vrata, zapirajte okna in doma ne hranite večjih vsot denarja.
•	Neznancev ne spuščajte v svoj dom. 
•	Pogovor z njimi opravite na varni razdalji (skozi okno, z balkona ipd.).
•	V pogovorih s sumljivimi osebami vzbudite prepričanje, da niste sami doma. 
•	Na pojav takšnih oseb opozorite sosede. 
•	Ko vas ni doma, imejte v hiši oziroma stanovanju prižgano luč in se dogovorite s sosedi, naj bodo po-

zorni tudi na vaš dom.

Kako ukrepati, če postanete žrtev tatov?

•	Obvestite policijo na telefonsko številko 113. 
•	Zapomnite in zapišite si čim več podatkov o tatovih (opis zunanjega videza, uporabljeno vozilo, smer 

odhoda ipd.). 
•	Do prihoda policistov ne hodite tam, kjer so se gibali tatovi, in ne premikajte predmetov, s katerimi so 

bili ti v stiku.

  policija svetuje  policija svetuje  policija svetuje  policija svetuje  policija svetuje  policija svetuje

  policija svetuje  policija svetuje  policija svetuje  policija svetuje  policija svetuje  policija svetuje
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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

Nepričakovano in mnogo prezgodaj nas je zapustila

DARINKA OKORN
(4. 10. 1950 – 6. 11. 2021)

iz Grosupljega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, za 
podarjeno cvetje in sveče, darove za svete maše in darove za 
cerkev.

Iskrena hvala g. župniku Martinu Golobu za lepo opravljen 
obred, pevcem, trobentaču in pogrebni službi JKP Grosuplje.
Hvala vsem, ki so se poklonili njenemu spominu in jo 
pospremili na njeno zadnjo pot.

Žalujoči vsi njeni

Vse teče, nič se ne povrne
in nič ne pride več nazaj,
nikoli val se ne obrne,
sijoča zvezda se utrne,
v temi zgubi se njen sijaj.

Mi smo kakor na palubi
in plovemo v neznano stran,
zato trenutka ne izgubi
in kar s teboj potuje, ljubi,
dokler ti svetli čas je dan.

ZAHVALA
Nenadoma in nepričakovano nas je zapustil naš 

dragi mož, oče, stari ata, tast, brat in stric

LEOPOLD KOCMAN
(6. 4. 1945–3. 12. 2021).

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
krajanom in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe, 
darovano cvetje, sveče, svete maše, darove za cerkev in vse druge 
darove.
Zahvaljujemo se gospodu župniku Janezu Kebetu za lepo 
opravljeno pogrebno mašo, Prostovoljnemu  gasilskemu društvu 
Račna  in gasilcem iz Čušperka,  Alešu Kastelicu za  lep poslovilni 
govor, pevcem  iz Račne, trobentaču, gospodu Antonu Adamiču 
za prevoz pokojnika. Lepa hvala tudi Mitju Perku za izdelavo 
lepih žalnih vencev, Ervinu Mehletu za darovano cvetje,  Zalki  
in Francetu Ferjan za oskrbo domačih s hrano, Barbari in Željku 
Zakrajšek, Marti Kastelic, Juditi Škoda in Mateji Okorn za pomoč.
Hvala tudi vsem, ki ste ga  pospremili na njegovi zadnji poti z 
željo, da ga ohranite v lepem spominu.

Žalujoči  vsi njegovi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je...
 (M. Kačič)

ZAHVALA

Nepričakovano in mnogo prezgodaj  
nas je zapustila draga »babi« 

VOJISLAVA AKSENTIJEVIĆ 
(19. 2. 1954–13. 11. 2021)

iz Grosupljega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, za podarjeno 
cvetje in sveče.

Hvala vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu in jo 
pospremili na njeno zadnjo pot.

Vsa toplina njenega srca bo ostala vedno z nami.

Žalujoči vsi njeni

"Trenutno je nemogoče razumsko dojeti,
da te v svoji bližini ne moremo več imeti.
Vendar ti nikoli od nas ne boš odšla zares,
tvoja ljubezen se že zdaj čuti gor iz nebes."

ZAHVALA
Na prvo adventno nedeljo 
se je v 76. letu po hudi in 
težki bolezni od nas mirno in 
spokojno poslovila naša ljuba 
žena, mami, babi in sestra

MILENA VIRANT
(3. 7. 1946–28. 11. 2021) iz Grosupljega.

Zahvala za nesebično človeško razdajanje in strokovno pomoč 
gre v prvi vrsti osebju Nevrološke klinike UKC Ljubljana 
na čelu s prof. dr. Janezom Zidarjem, dr. Denisu Vogi iz ZD 
Grosuplje in skrbno predani negovalki ge. Janji Žitnik.
Iskrena hvala g. župniku Martinu Golobu za vse številne 
obiske na domu ter ganljiv poslovilni obred s sv. mašo.
Zahvaljujemo se pevcem za občuteno zapete pesmi, 
trobentaču za zaigrano Ave Marijo ter vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečene besede sočutja 
in sožalja, za vse darovano cvetje, sveče in namene svetih maš.
Najlepša hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo tako v velikem 
številu pospremili na njeno zadnjo pot k večnemu počitku z 
željo, da jo za vedno ohranimo v trajno lepem spominu.

Pogrešamo jo vsi njeni številni žalujoči
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Veljavnost od 25. 11. 2021 do 17. 1. 2022www.lekarnaljubljana.si

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL VIVA (v okviru razpoložljivega asortimana) 
in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila jabolk zvestobe, 
sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 25. 11. 2021 do 17. 1. 2022 oz. do prodaje zalog.

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite 080 71 17!
na brezplačno telefonsko številko 

izbrano iz kataloga ugodnosti

Prižgimo  
iskrice v  

srcih!

AK-IMUN
Prehransko dopolnilo z aminokislinami, 
vitamini in minerali v obliki praška 
za pripravo napitka, 5 vrečk.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

MAZILO ZA USTNICE
Ustnice neguje in varuje  
pred vplivi okolja, 5 ml.  
Izdelano v Galenskem  
laboratoriju Lekarne Ljubljana.

DOMAČA ZELIŠČNA GRENČICA, 
NEKOČ IN DANES
Izdelano v Galenskem laboratoriju 
Lekarne  Ljubljana, 220 g.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

SILVER CARE
Na voljo otroške zobne 
ščetke 6 - 36 mesecev, 
2 - 6 let in 7 - 12 let.

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

SKODELICA MALČEK
Steklena skodelica je izdelana 
v Steklarni Hrastnik in pakirana 
v lični darilni embalaži.

redna cena: 13,89 €

cena s Kartico zvestobe

9,72 €
2

POPUST: 
30 %

redna cena:  2,54 €

cena s Kartico zvestobe

1,27 € 1
POPUST: 
50 %

redna cena: 13,18 €

cena s Kartico zvestobe

 9,23 € 2
POPUST: 
30 %
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ugodnost za imetnike Karti
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30%  
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redna cena: 6,00 €

cena s Kartico zvestobe

3,00 € 1
POPUST: 
50 %

GABER PETER KASTELIC s.p.

SERVISIRAMO VSO AVDIO - VIDEO
FOTO in RAČUNALNIŠKO TEHNIKO

PRODAJAMO VSO 
TEHNIKO ZNAMKE

Partizanska cesta 8
1290 Grosuplje

servis.gaber@gmail.com

059 190 524 POOBLAŠČENI
SERVIS ZA:
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051/222-833

Pice iz krušne peči
Testenine Jedi po naročilu

Solate Sladice

Oglas vsebuje 4 kupone za 10% popust ob enkratnem naročilu. Popusti se ne seštevajo.

10%POPUSTA

POPUST
10% PO

PU
ST

10
%

10
%

PO
PU
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A

 Vrtn
ine iz grosupeljske doline

KMETIJA BUČAR
Spoštovani kupci, zahvaljujemo se vam za nakupe na naši kmetiji.
Hkrati vas vabimo v našo novo prodajalno na Velikem Mlačevem – med rastlinjaki.
Prodajalna je odprta od ponedeljka do petka, od 16. do 18. ure in v soboto od 9. do 12. ure.
Nudimo vam sezonsko zelenjavo (krompir, korenje, zelena, koleraba, čebula, česen, solata, 
zelje  ...) in sadje (jabolka, hruške) ter ozimnico – vložnine lastne pridelave (ajvar, sataraš, 
vrtnarska omaka, kečap, vložena paprika, korenčkov sok z jabolki, paradižnikov sok, 
paradižnikov koncentrat, lovska solata ...)

Vljudno vabljeni!

Želimo vam blagoslovljene praznike 
in vse dobro v letu 2022!

Ivan Bučar, kmetovalec  |  Veliko Mlačevo 42, Grosuplje  |   www.kmetijabucar.si




