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PE DOBROVA PRI LJ  Podsmreka 7B, 1356 Dobrova, tel: 01 24 25 100

PE KRŠKO Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, tel: 07 49 88 385
RASTLINA MESECA DECEMBRA - BROMELIJA

*Akcija traja do 31. 12. 2022

VSE ZA PRAZNIČNO OKRASITEV

SUPER AKCIJA ZA ZIMSKE DNI
*Akcija traja do 31. 12. 2022

eurogarden.eu

-12%*

VSE ZA
SNEŽNE
RADOSTI

-20%*

V harmoniji z naravo

Vrtni center

SREČNO
2023
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Veljavnost od 1. 12. 2022 do 16. 1. 2023www.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 1. 12. 2022 do 16. 1. 2023 oz. do prodaje zalog.

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

Ostanite 
aktivni tudi 
v jesenskih 

dneh!

izbrano iz kataloga ugodnosti

IN SREČNO 
2023 

VSEM!

MAZILO ZA USTNICE
Ustnice neguje in varuje  
pred vplivi okolja, 5 ml. 

redna cena:  2,54 €

cena s Kartico zvestobe

1,27 € 1
POPUST: 
50 %

SILVER CARE GOLD ZOBNA ŠČETKA
Zaobljene ščetine preprečujejo poškodbe 
zobne sklenine in dlesni. Ergonomsko obli-
kovan ročaj je iz 24 karatne pozlate. Srednja 
trdota, 1 kos.

redna cena:  6,99 €

cena s Kartico zvestobe

4,89 € 1
POPUST: 
30 %

redna cena: 13,18 €

cena s Kartico zvestobe

 9,23 € 2
POPUST: 
30 %

DOMAČA ZELIŠČNA 
GRENČICA
Prehransko dopolnilo z vodno-
etanolnimi izvlečki zelišč, 220 g.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

SKODELICA MALČEK
Steklena skodelica dekorirana z 
zmajčkom Malčkom je izdelana 
v Sloveniji, v Steklarni Hrastnik. 
Skodelica je pakirana v lični da-
rilni embalaži.
redna cena: 6,00 €

cena s Kartico zvestobe

3,00 € 1
POPUST: 
50 %

redna cena: 4,60 €

cena s Kartico zvestobe

3,45 € 1
POPUST: 
25 %

PRAZNIČNI ČAJ
Aromatizirana 
mešanica sadnega in 
zeliščnega čaja, 40 g.

redna cena:  10,90 €

cena s Kartico zvestobe

8,18 € 2
POPUST: 
25 %

KAKAVOVO MASLO S 
KOKOSOVIM OLJEM 
Kakavovo maslo s kokosovim 
oljem in vitaminom E kožo 
mehča, neguje in ščiti,  
100 ml.



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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uredništva: Občina Grosuplje, Taborska 2 (hišna centrala 788 87 50), 1290 Grosuplje • Elektronski naslov: 
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Uvodnik
Draga bralka, dragi bralec Grosupeljskih odmevov! 

Lep decembrski pozdrav. Smo v mesecu, polnem pričako-
vanj in praznovanj. Že na začetku naj vsem voščim vesele 
božične praznike, srečo, zdravje in mir v novem letu ter 
ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti, 
spomina na dneve pred dvaintridesetimi leti, ko smo se 
odločili za samostojno državo.
Za nami je volilni mesec, kjer smo tudi na občinski ravni 
volili predstavnike v občinski svet, župana in svete krajevnih skupnosti. Vsem izvo-
ljenim čestitam in želim, da bi zavzeto delali v dobro vseh krajanov in občanov naše 
občine. 
Poleg volitev smo bili priča kar nekaj odmevnim dogodkom v naši občini, vsekakor 
pa je bil najbolj množično obiskan dogodek prižig lučk v Grosupljem in prihod Mi-
klavža, po dveh letih, ko zaradi virusa tega nismo bili deležni. Večina se je razveselila 
drsališča, ki je prvič odprto v naši občini in ga bomo lahko obiskovali dobra dva 
meseca. Od večjih dogodkov naj omenim še počastitev tridesete obletnice delovanja 
Karitas v Grosupljem.
Posebno pohvalo si zaslužijo člani Turističnega društva Cer iz Cerovega, saj so na 
državni prireditvi v Laškem prejeli kar dve prvi mesti med turističnimi destinacijami 
v Sloveniji.
Čeprav je še vedno prisotna neugodna korona, pa so vse bolj spet dejavna tudi ostala 
društva v občini, vsem želim uspešno delo tudi v prihodnjem letu. V upanju, da virus 
v prihodnjem letu počasi oslabi in izzveni, vas lepo pozdravljam.

Srečno in vse dobro v prihodnjem 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!

Nagovor pričenjam kot župan v novem 
štiriletnem mandatu, ki ste mi ga na zadnjih 
lokalnih volitvah zaupali vi, spoštovani 
občanke in občani, cenjeni volivke in voilivci. 
V začetku decembra je potekala ustanovna 
seja Občinskega sveta Občine Grosuplje, 
na kateri so bili potrjeni mandati novim 
članicam in članom občinskega sveta. S tem 
je tudi formalno začel delovati nov občinski svet. Iz uvodnih predstavitev novoizvoljenih občinskih 
svetnikov in svetnic je bilo razumeti, da si bodo vsi prizadevali za dobro in tvorno sodelovanje v korist 
nadaljnega uspešnega razvoja občine. Ob tej priložnosti jim iskreno čestitam v prepričanju, da bomo 
resnično dobro sodelovali. 

V svojem imenu pa se želim še enkrat iskreno zahvaliti vsem volivkam in volivcem, ki ste me podprli 
in izvolili. Z izrečeno prisego pred občinskim svetom se zavezujem, da bom tako kot doslej usmeril 
vse sile in energijo v nadaljni razvoj občine Grosuplje in zviševanje kvalitete življenja naših občank in 
občanov.

Neizprosno pa teče čas, ki nas bo kmalu popeljal v novo leto. 

Dragi občanke in občani ter vsi naši prijatelji, ki v naši občini živite ali delate, vsem iskreno voščim 
veliko zdravja, sreče, notranjega zadovoljstva in predvsem miru. Naj v naslednjem letu rožljanje z 
orožjem nadomesti razum, namesto trpljenja in solz pa zavladata sreča in veselje. Želim vam, da 
preživite lep in miren božič v mehurčku ljubezni najdražjih. In ne pozabimo ob tem, da živimo v 
prečudoviti državi Sloveniji, ki smo jo pospremili v samostojnost enotni in povezani. Iskrene čestitke 
ob državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti!

Srečno, naša draga Slovenija, srečno, občina Grosuplje, srečno novo leto 2023!

Vaš  župan  
dr. Peter Verlič

Nagovor župana
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Številka: 0041-1/2022
Datum: 24.11.2022

P O R O Č I L O
O UGOTOVITVI IZIDA GLASOVANJA NA LOKALNIH VOLITVAH 

V OBČINI GROSUPLJE, DNE 20. NOVEMBRA 2022
Občinska volilna komisija Občine Grosuplje je v skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,  št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo  in  45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) na svoji seji, dne 24.11.2022,

UGOTOVILA

Skupni rezultat volilne udeležbe v Občini Grosuplje:

SKUPNO ŠTEVILO VOLILNIH UPRAVIČENCEV V OBČINI GROSUPLJE: .................................... 16.235
SKUPAJ GLASOVALO PO IMENIKU ..........................................................................................................7560
SKUPAJ GLASOVALO S POTRDILI ................................................................................................................... 0
SKUPAJ GLASOVALO: ...................................................................................................................................7560

ODSTOTEK VOLILNE UDELEŽBE V OBČINI GROSUPLJE:.........................................46,57%

ODDANIH GLASOV ZA ŽUPANA ..............................................................................................................7558
NEVELJAVNIH GLASOV  ................................................................................................................................. 124
VELJAVNIH GLASOV ......................................................................................................................................7434

Skupni rezultat glasovanja za župana v Občini Grosuplje:

ZAP.
ŠT.

IME IN PRIIMEK KANDIDATA ŠTEVILO GLASOV % GLASOV

1 BOŠTJAN BOH 1812 24,37
2 Dr. PETER VERLIČ 4950 66,59
3 MIHA LEGIN 672 9,04

Za župana Občine Grosuplje je bil v prvem krogu lokalnih volitev, 20. 11. 2022, izvoljen dr. PETER VERLIČ. 

Skupni rezultat glasovanja za Občinski svet Občine Grosuplje:

ZAP.
ŠT. 

LISTE

IME LISTE KANDIDATOV ŠTEVILO 
GLASOV

ODSTOTEK 
GLASOV (%)

ŠTEVILO 
MANDATOV

1 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 655 8,85 2
2 GIBANJE SVOBODA 2024 27,36 7
3 LMG - MLADI ZA GROSUPLJE 278 3,76 1
4 NSi - NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 784 10,60 3
5 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 2686 36,31 10
6 LISTA MIHE LEGINA 398 5,38 1
7 SD - SOCIALNI DEMOKRATI 231 3,12 0
8 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 

SLOVENIJE
158 2,14 0

9 LEVICA 184 2,49 0
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Preferenčni glasovi list kandidatov za Občinski svet Občine Grosuplje:

ZAP.
ŠT. 

LISTE

IME LISTE KANDIDATOV ŠTEVILO 
PREJETIH 

GLASOV ZA 
LISTO

ŠTEVILO 
PREFERENČNIH 

GLASOV ZA 
LISTO

ODSTOTEK 
PREFERENČNIH 

GLASOV ZA 
LISTO (%)

1 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 655 409 62,44
2 GIBANJE SVOBODA 2024 499 24,64
3 LMG - MLADI ZA GROSUPLJE 278 91 32,73
4 NSi - NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 784 289 36,86
5 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 2686 592 22,04
6 LISTA MIHE LEGINA 398 135 33,92
7 SD - SOCIALNI DEMOKRATI 231 48 20,78
8 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE
158 24 15,91

9 LEVICA 184 84 45,65

Za člane Občinskega sveta Občine Grosuplje so bili izvoljeni:

ZAP.
ŠT.

IME IN PRIIMEK STRANKA/NEODVISNA LISTA

1 Dr. Peter VERLIČ SDS
2 Boštjan BOH GIBANJE SVOBODA
3 Sabina PODRŽAJ SDS
4 Vanja MOVRIN GIBANJE SVOBODA
5 Žan SKUBIC SDS
6 Matjaž TRONTELJ NSi 
7 Nejc KOLMANČIČ GIBANJE SVOBODA
8 Vera ŠPAROVEC SDS
9 Anže TOMŠIČ SLS 

10 Marjan JAKOPIN SDS
11 Nastja IŽANC GIBANJE SVOBODA
12 Urška BERLAN SDS
13 Andrej BOŽIČ GIBANJE SVOBODA
14 Miha LEGIN LISTA MIHE LEGINA 
15 Mojca GRUDEN NSi
16 Janez PINTAR SDS
17 Ema PERME GIBANJE SVOBODA
18 Urša Leah PREDALIČ SDS
19 Rajko PALČAR SLS
20 Alojz BAVDEK SDS
21 Renato BEDENE GIBANJE SVOBODA
22 Mihael HOČEVAR LMG – MLADI ZA GROUSPLJE
23 Nives RUPČIĆ SDS
24 Marjan KASTELIC NSi
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V svete krajevnih skupnosti so bili izvo-
ljeni:

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI GROSU-
PLJE (13):
- Robert BOH,
- Marina (Marija) RAČKI,
- Štefka ZAVIRŠEK,
- Nataša CINGERLE,
- Andraž ZRNEC,
- Iztok VRHOVEC,
- Vasja Andrej AMBROŽIČ,
- Tadeja ANŽLOVAR,
- Nejc KOLMANČIČ,
- Jure LOVŠIN,
- Vera ŠPAROVEC,
- Damjan MOHAR,
- Marija TRONTELJ.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ILOVA 
GORA (5):
- Romana HROVAT,
- Martin JAMNIK,
- Vesna MEHLE,
- mag. Timotej GRUDEN,
- Janez (Janko) PAJK.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI MLAČEVO 
(9):
- Janez SVETEK,
- Miran ERJAVEC,
- Jure JANEŽIČ,
- Benjamin STEKLAČIČ,
- Grega KASTELEC,
- Matic NOVLJAN,
- Tjaša GALJOT,
- Jan GRUM.

Izvoljenih je bilo 8 članov sveta Krajevne 
skupnosti Mlačevo.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI POLICA (9):
- Mitja GIOAHIN,
- Tomaž ILOVAR,
- Domen PUNGARTNIK, 
- Andrej FERJAN,
- Anže KOZLEVČAR,
- Damjan VIDIC,
- Domen LOGAR,
- Tanja VIDIC,
- Matija MAKŠE.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI RAČNA (9):
- Andreja DERENDA,
- Toni (Anton) SIMONIČ,
- Jože OKORN,
- Boštjan NOVLJAN,
- Roman ŠTEH,
- Blaž FINK,
- Dejan AHČIN,
- Jože BERDAJS,
- Gašper LUŽNIK.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI SPODNJA 
SLIVNICA (5):
- Alojz BAVDEK,
- Tibor GAZI,
- Boštjan ŠINKOVEC,
- Janez GRDEN,
- Danijel NAGELJ.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMARJE - 
SAP (11):
- Sara GRAHEK,
- Janez PINTAR,
- Jožef MUHIČ,
- Jože MEHLIN,
- Jure KUŠLAN,
- Marjan KASTELIC,
- Darja (Darinka) ŠTIBERNIK, 
- Branko PETROVIČ,
- Darko BREGAR.

Izvoljenih je bilo 9 članov sveta Krajevne 
skupnosti Šmarje – Sap.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠT. JURIJ 
(11):
- Tilen VESENJAK,
- Marko PRIMC,
- Darko VIRŠEK,
- Mojca KORITNIK,
- Miha PRIMEC,
- Špela ŠTRUBELJ,
- Toni JERŠIN,
- Marinka REBOLJ.

Izvoljenih je bilo 8 članov sveta Krajevne 
skupnosti Št. Jurij.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠKOCJAN (5):
- Darinka VIRANT,
- Martin TOMAŽIN,
- Marta SMOLE ,
- Igor PONIKVAR,
- Metka ZIHERL.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽALNA (9):
- Martin JAVORNIK,
- Tone JAVORNIK,
- mag. Aleš FLORJANC, 
- Bojan GRUM,
- Gregor BOC,
- Janko ROŠTAN,
- Danijela PIRMAN,
- Anton PAJK,
- Franc ZAVIRŠEK.

Priloga poročila o ugotovitvi izida glasova-
nja na lokalnih volitvah v Občini Grosuplje, 
dne 20. novembra 2022, vsebuje računal-
niške izpise:

- izid udeležbe,
- udeležba na voliščih, 
- izid glasovanja za župana (po številu 

glasov), 
- izid glasovanja za župana (po voliščih),
- izidi glasovanja za župana (po kandida-

tih), 
- izid glasovanja za občinski svet, 
- izid glasovanja (po listah – izvoljeni kan-

didati),
- izidi glasovanja (po listah),
- izid glasovanja za občinski svet (po voli-

ščih), 
- izračunani količniki po d'Hondtu,
- mandati za občinski svet,
- preferenčni glasovi,
- izid glasovanja za svete krajevnih sku-

pnosti (po številu glasov) za vse sku-
pnosti v občini.
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Številka: 0041-4/2022
Datum: 24.11.2022

P O R O Č I L O
O UGOTOVITVI IZIDA GLASOVANJA 

ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA – PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI  
NA LOKALNIH VOLITVAH V OBČINI GROSUPLJE, DNE 20. NOVEMBRA 2022

Posebna občinska volilna komisija Občine Grosuplje je v skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,  št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo 3 in 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US)  na svoji seji, dne 24. 11. 2022,

UGOTOVILA

skupni rezultat volilne udeležbe v Občini Grosuplje za volitve  
člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti:

SKUPNO ŠTEVILO VOLILNIH UPRAVIČENCEV 
PREDSTAVNIKOV ROMSKE SKUPNOSTI V OBČINI GROSUPLJE: ........................................................88
SKUPAJ GLASOVALO PO IMENIKU ................................................................................................................. 5
SKUPAJ GLASOVALO S POTRDILI ................................................................................................................... 2
SKUPAJ GLASOVALO: .......................................................................................................................................... 7

ODSTOTEK VOLILNE UDELEŽBE ZA VOLITVE
PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI V OBČINI GROSUPLJE: ......................................... 7,95 %

ODDANIH GLASOV ............................................................................................................................................... 7
NEVELJAVNIH GLASOV  ...................................................................................................................................... 2
VELJAVNIH GLASOV ............................................................................................................................................. 5

Predstavnika romske skupnosti v občinski svet se je volilo na 6 voliščih v občini Grosuplje (5 +1 predčasno).

Skupni rezultat glasovanja za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje:

ZAP.ŠT. IME IN PRIIMEK KANDIDATA ŠTEVILO GLASOV ODSTOTEK GLASOV (%)
1 BOJANA HUDOROVIĆ 5 100,00

Za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v občini Grosuplje je bila na lokalnih volitvah, 20. 11. 2022, izvoljena 
BOJANA HUDOROVIĆ.

Priloga poročila o ugotovitvi izida glaso-
vanja za člana občinskega sveta – pred-
stavnika romske skupnosti na lokalnih 
volitvah v Občini Grosuplje, dne 18. no-
vembra 2018, vsebuje računalniške izpi-
se:

• skupni rezultati glasovanja za pred-
stavnika romske skupnosti v občinski 
svet (po izžrebani številki in po številu 
glasov).



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  December 2022 11Iz občinske hiše

1. redna (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine 
Grosuplje

V sredo, 7. decembra 2022, je v dvora-
ni Družbenega doma Grosuplje potekala 
1. redna (konstitutivna) seja Občinskega 
sveta Občine Grosuplje. Na seji so bili 
potrjeni štiriletni mandati (2022–2026) 
članicam in članom Občinskega sveta 
Občine Grosuplje, ki so bili izvoljeni na 
lokalnih volitvah 20. 11. 2022. Članice in 
člani Občinskega sveta Občine Grosu-
plje so: Sabina Podržaj, Boštjan Boh, Žan 
Skubic, Vanja Movrin, Vera Šparovec, 
Matjaž Trontelj, Nejc Kolmančič, Mar-
jan Jakopin, Anže Tomšič, Urška Berlan, 
Nastja Ižanc, Janez Pintar, Andrej Božič, 
Miha Legin, Mojca Gruden, Urša Leah 
Predalič, Ema Perme, Alojz Bavdek, Rajko 
Palčar, Nives Rupčić, Renato Bedene, Mi-
hael Hočevar, Marjan Kastelic in Bojana 
Hudorović. 

Prav tako je bilo na seji ugotovljeno, 

da je bil za župana Občine Grosuplje 
tudi za mandatno obdobje 2022–2026 
na lokalnih volitvah 20. 11. 2022 v prvem 
krogu izvoljen dr. Peter Verlič, ki je na seji 
tudi slovesno prisegel. Slovesna prisega 

župana dr. Petra Verliča se je glasila:
»Prisegam, da bom svojo dolžnost 

opravljal vestno in odgovorno, spoštoval 
pravni red Republike Slovenije in Občine 
Grosuplje, spoštoval interese in potrebe 
lokalne skupnosti in z vsemi močmi delo-
val za blaginjo občine Grosuplje in njenih 
občank in občanov.«

Občinski svetnice in svetniki pa so na 
konstitutivni seji imenovali tudi že Ko-
misijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, v sestavi: predsednik komi-
sije Žan Skubic, podpredsednik komisije 
Nejc Kolmančič in člani komisije: Marjan 
Jakopin, Nives Rupčić, Renato Bedene, 
Matjaž Trontelj in Mihael Hočevar.

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

Jana Roštan

Sabina Podržaj

Vanja Movrin

Nejc Kolmančič

Boštjan Boh

Vera Šparovec

Marjan Jakopin

Žan Skubic

Matjaž Trontelj

Anže Tomšič

Slovesna prisega župana  
dr. Petra Verliča
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Urška Berlan

Andrej Božič

Urša Leah Predalič

Rajko Palčar

Mihael Hočevar

Nastja Ižanc

Miha Legin

Ema Perme

Nives Rupčić

Marjan Kastelic

Janez Pintar

Mojca Gruden

Alojz Bavdek

Renato Bedene

Bojana Hudorović
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Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti in prireditev z naslovom 
Domovinski dan - praznujmo skupaj

V soboto, 10. decembra 2022, je v 
Kulturnem domu Grosuplje potekala 
slavnostna seja Občinskega sveta Ob-
čine Grosuplje ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti, ki ji je sledila prireditev z 
naslovom Domovinski dan - praznuj-
mo skupaj. Na dogodku, ki ga je pre-
vevalo domoljubje, smo se primarno 
spomnili dveh pomembnih mejnikov 
slovenske osamosvojitve izpred 32 let, 
ki sovpadata v adventno-prednovole-
tni čas, to sta postroj Slovenske vojske 
v Kočevski Reki 17. decembra 1990 ter 
plebiscit in razglasitev rezultatov 23. 
oz. 26. decembra istega leta. 26. de-
cember v samostojni Sloveniji tudi ura-
dno praznujemo kot državni praznik 
»dan samostojnosti in enotnosti«.

Prireditve so se udeležili župan dr. Pe-
ter Verlič, podžupan Janez Pintar, pred-
sednik prve Vlade Republike Slovenije 
Lojze Peterle, občinski svetnice in svetni-
ki, predsednice in predsedniki naših kra-
jevnih skupnosti, vodje uradov občinske 
uprave, zastopniki zavodov, občanke in 
občani.

Zazveneli sta slovenska in evropska 
himna, zbrane je nato slavnostno nago-
voril župan dr. Peter Verlič.

V svojem nagovoru se je sprva dota-
knil 1. redne oz. konstitutivne seje Občin-
skega sveta Občine Grosuplje, ki je pote-
kala ravno v tem tednu, 7. decembra. Na 
seji so bili potrjeni mandati novoizvo-

ljenim članicam in članom Občinskega 
sveta Občine Grosuplje, ki jim je ob tej 
priložnosti ponovno iskreno čestital. »In 
če je soditi po tistem prvem, predstavitve-
nem nagovoru, h kateremu so bili svetnice 
in svetniki povabljeni, lahko ugotovim, da 
nas preveva duh sodelovanja, povezova-
nja, že skoraj kar enotnosti, takšne, kot jo 
nagovarja tudi ta naš državni praznik, ki 
ga bomo kmalu praznovali,« je dejal. Na 
seji pa je bil potrjen tudi mandat stare-
mu novemu županu, zato se je ob tej 
priložnosti ponovno zahvalil tudi vsem 
volivkam in volivcem v občini Grosuplje, 
ki so mu zaupali še en mandat. »To je se-
veda velika čast, pa tudi velika odgovor-
nost. Tako kot sem že dejal v svoji prisegi, 
si bom tudi v prihodnje prizadeval delovati 

za dobrobit vseh občank in občanov obči-
ne Grosuplje, za večanje blagostanja in za 
še lepši razvoj občine Grosuplje,« je dejal.

Seveda pa danes ne bi bili, kjer smo, 
če ne bi imeli svoje države Slovenije. Če 
ne bi takrat v tistih časih prepoznali po-
membnosti odločitve, ki smo jo sprejeli 
ob plebiscitu. Posebej lepo je pozdravil 
Lojzeta Peterleta, prvega predsednika 
demokratične vlade v Republiki Sloveni-
ji. »Prepričan sem, da če bomo tako kot ta-
krat znali ugotoviti, kaj je za nas pomemb-
no, se nam prihodnosti ni treba bati,« je 
dejal.

V svojem nagovoru se je tudi spomnil, 
kako je bil na predvečer vstopa Sloveni-
je v Evropsko unijo skupaj s kolegom, 
predsednikom sindikatov transporta iz 
Luksemburga, na Prešernovem trgu, in 
opolnoči, ko smo vstopili v Evropsko uni-
jo, ko je zadonela evropska himna, so se 
njegovemu kolegu utrnile solze. Kot je 
dejal, takrat niti sam ni dojel, kaj je ta tre-
nutek pomenil tudi za ostale Evropejce. 
Kolega mu je rekel: »Dobrodošli, Slovenci 
izven železnega zidu, izvili ste se iz komu-
nizma. Razvijajte svojo državo naprej v 
demokratično državo, v skupnost Evrope.«

»Danes se veselimo skupaj s prijatelji 
s Hrvaške, ki bo z novim letom vstopila v 
Schengen in v novo valuto,« je dejal.

Svoj nagovor je sklenil z besedami: 
»Demokratično Slovenijo moramo za vsa-
ko ceno ohraniti tudi naprej, to povedati 

Župan dr. Peter Verlič

Koncert članov zasedbe De Niro As Orchestra
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tudi mladim generacijam, ki ne vejo, ka-
kšen je bil sistem, v katerem smo živeli. V 
tem duhu želim vsem iskreno praznovanje 
državnega praznika dneva samostojnosti 
in enotnosti. Vsem skupaj tudi voščim lep, 
miren in vesel božič ter veliko sreče, zdrav-
ja, predvsem pa miru v prihodnjem letu. 
Bog živi Slovenijo, srečno, občina Grosu-
plje!«

V nadaljevanju druženja, ki smo ga 
poimenovali Domovinski dan - praznuj-
mo skupaj, nas je nagovoril predsednik 
prve Vlade Republike Slovenije Lojze 
Peterle.

Županu dr. Petru Verliču je čestital 
za nov mandat, ki ga, kot je dejal, ne bi 
bilo, če se ne bi dobro iztekel že kakšen 
mandat prej. Ni tako enostavno zmagati 
v demokratični družbi. Potrebno je nekaj 
pokazati in ljudje morajo to tudi prepo-
znati in priznati. »Vesel sem, da vam je to 
uspelo, da imate ponovno priliko, da vodi-
te občino k novim rezultatom. In vedno se 
da še kaj narediti,« je dejal.

Občini Grosuplje pa se je tudi zahvalil, 
da se je pred nekaj leti na poseben na-
čin, s poimenovanjem ceste, poklonila 
Jožetu Pučniku. »Nekoč, na nekem sreča-
nju, v začetku slovenske pomladi, pri Ivanu 
Omanu doma, ker je takrat ustanovil Slo-
vensko kmečko zvezo, smo se brez glasu 
proti zmenili, da bo Demos vodil Jože Puč-
nik,« je dejal.

O tistem času nam je med drugim 
še povedal: »Ne bi bilo postroja tistih, v 
katerih sem jaz takrat videl Slovensko voj-
sko, in ne bi bilo plebiscita, če ne bi imeli 
Slovenke in Slovenci prvič v zgodovini 
prilike, da se svobodno odločajo o svoji dr-
žavnosti.« Nekoč, v 7. stoletju, smo imeli 
kralja Sama, potem smo imeli svobodno 
Karantanijo, imeli smo leto 1848 s pro-
gramom Zedinjene Slovenije, vendar 
pa nikoli niso bile zrele okoliščine, da 
bi postavili svojo državo. Po 1. svetovni 
vojni je sledila srbska diktatura, njej je 
sledila komunistična. Leti 1990, 1991 pa 
sta bili drugačni, po zaslugi volje, ki so jo 
ljudje izrazili 8. aprila 1990, na prvih de-
mokratičnih volitvah po drugi svetovni 
vojni. Imeli so na razpolago, ali glasuje-
jo za Demosovo državotvorno idejo, za 
samostojno demokratično Slovenijo, ali 
pa za predlog starih sil, da bi Slovenija še 
naprej živela v Jugoslaviji. »K sreči, hvala 
Bogu, smo se odločili za Demosov pro-
gram. Jaz takrat nisem sanjal ne o zmagi 
moje stranke, čeprav sem si je seveda želel, 
pa tudi ne o tem, da bom kdaj predsednik 
vlade,« je dejal.

Da smo državo lahko ustanovili, smo 

potrebovali zakonodajno oblast, da je 
sprejemala zakone, in izvršilno oblast, se 
pravi vlado.

Izpostavil je Toneta Krkoviča. »Gospo-
da, ki sedi tukaj s harmoniko in s svojim 
sinom, moža, ki je razumel, da je pomenila 
razorožitev slovenske teritorialne obram-
be na dan izvolitve moje vlade vojno na-
poved. Zato se z njim strinjam, da se je 
vojna za Slovenijo začela 16. maja in ne 
26. junija, ko smo proglasili državo. Takrat 
so zgolj udarili na vse. Mi smo šli na pot 
samostojnosti praznih rok. Pobrali so nam 
orožje teritorialne obrambe. In ne samo, 
da smo temu možu zaupali postavljanje 
Slovenske vojske, in to delo je opravil do-
stojno in verodostojno, brez tega njego-
vega osnovnega dela, postavitve temeljev 
slovenske vojske, brez odločitve o mane-
vrski strukturi, ne daleč stran od tu, spet v 
vaših krajih, mi na dan preizkušnje ne bi 
bili pripravljeni. Zato sem in ostajam kar 
naprej hvaležen Tonetu Krkoviču, da je ra-
zumel tisti čas, da se je dal popolnoma na 
razpolago, da je tvegal vse, kot so tvegali 
tudi tisti, ki jih je on vprašal, ali ste se pri-
pravljeni boriti za samostojno in demokra-

tično Slovenijo,« je povedal.
Posebej je v svojem nagovoru izpo-

stavil še eno dejstvo iz tistega časa, ki je 
po njegovem mnenju pomembno pri-
spevalo k temu, da se je 23. decembra 
1990, ko je bil plebiscit, prebudilo vse-
slovenstvo. »Če ne bi bili enotni, verjetno 
danes ne bi praznovali. Poznamo nek čas 
prej, ko so se naši predniki razdelili, se spo-
padli, doživeli revolucijo. Ko so bila polna 
brezna in drugi kraji, po 2. svetovni vojni so 
našli čez 700 množičnih grobišč. Sam sem 
zgodovinar, ampak si nisem mislil, da smo 
bili tak britof. In to marsikje, marsikoga še 
vedno boli. 6. decembra 1990 pa smo se 
v slovenskem parlamentu dogovorili, ker 
smo ponudili sodelovanje opoziciji, se pra-
vi bivši partiji in strankam okrog nje, kako 
bomo šli na plebiscit. Brez glasu proti. Ne-
kateri so se sicer vzdržali, ampak nihče ni 
glasoval proti. In mislim, da je ta enotnost, 
s podpisi predsednikov vseh demokratič-
nih strank in poslanskih skupin, pomemb-
no prispevala k temu, da je bil rezultat ple-
biscita tak, kot je bil,« je dejal. Ob tem je 
sicer dodal, da pozneje kot šef vlade te 
enotnosti ni čutil. Proračun in zakone, ki 
so nam omogočali, da smo se lahko obo-
rožili, so sprejeli s komaj glasom večine.

»Amerika je bila proti, Sovjetska zve-
za je bila proti, podprla nas prav tako ni 
Evropska zveza. Na dan proglasitve države 
smo na Trgu republike stali sami. Preleteli 
so nas migi, kar je bilo zlovešče, ampak na 
naše veselje to ni vplivalo. Ni bilo nobenih 
predsednikov, nobenih predsednikov vlad, 
nobenega diplomata, le nekaj prijateljev iz 
Avstrije in iz Italije. Vse orožje smo si morali 
priskrbeti sami, sami smo morali zmagati, 
ko smo pa pokazali, da smo sposobni upo-
ra, je moral svet to vzeti na znanje in nas 
priznati.«

»Brez korajže ni šlo. Sam pravim, da je 

Predsednik prve Vlade Republike 
Slovenije Lojze Peterle
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bilo tudi od zgoraj nekaj milosti, da smo 
vse to speljali tako, da je bilo malo žrtev, 
da smo dosegli zmago, da smo se posta-
vili na politični zemljevid sveta. Da smo 
v Združenih narodih, v Evropski zvezi, v 
NATU, da imajo naši bodoči rodovi čisto 
druge prilike, da se uresničujejo, kot smo 
jih imeli mi. Premaknili smo se s svetlobno 
hitrostjo naprej,« je z nami še delil svoje 
misli.

»Vesel sem, da sem skupaj z vami do-
živel ta nasmeh zgodovine. Tistim, ki ste 
8. aprila 1990 glasovali za Demos, sem še 
posebej hvaležen, tistim, ki ste obkrožili 
za na plebiscitu, prav tako, vsem tistim, 
ki pa praznujete slovensko samostojnost, 
pa tudi moj globok poklon. Večje vredno-
te za narod, ki hoče živeti suvereno, kot da 
ima svojo lastno državo, ni,« je še dejal in 
vsem nam zaželel, da praznujemo ta slo-

venski praznik polno. »In če bomo eno-
tni tudi sedaj, ko smo svobodni, bomo 
lahko skupaj še veliko dosegli,« je sklenil 
svoj govor.

V nadaljevanju večera smo prisluhnili 
koncertu članov zasedbe De Niro As Or-
chestra, spletu domoljubnih pesmi. Pri-
reditev je povezoval Dominik Jakšič.

Jana Roštan

Z mladimi o prihodnjih načrtih v občini Grosuplje

Veterani PGD Ponova vas podprvaki pokalnega gasilskega 
tekmovanja

V četrtek, 10. novembra 2022, se je žu-
pan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič se-
stal s predsednikom Mladinskega sveta 

Grosuplje Jakom Trilerjem in predsedni-
co Študentskega kluba Groš Alešo Palčič. 
Sestanka se je udeležila tudi Klavdija Me-

hle, ki na občini skrbi za družbene dejav-
nosti, predvsem na področju mladinske 
politike.

 Beseda je tekla o možnostih izboljša-
nja pogojev za mladinske organizacije v 
lokalni skupnosti, med drugim: zaposli-
tev osebe za področje mladinskih orga-
nizacij, možnosti črpanja evropskih sred-
stev za mladinske programe in projekte, 
izgradnja Mladinskega centra Grosuplje, 
prevetritev razpisa za mladinske organi-
zacije ter izgradnja univerzitetnega sre-
dišča v Grosupljem. 

 Mladi so naša prihodnost, prihodnost 
naše občine, zato je prav, da so slišani. 
Trudili se bomo, da bomo s skupnimi 
močmi uresničili želje in potrebe, ki jih 
potrebujejo za kvalitetno in nemoteno 
opravljanje njihovega dela v mladinskih 
organizacijah.

 Klavdija Mehle

V četrtek, 10. novembra 2022, je žu-
pan dr. Peter Verlič v prostorih občine 
sprejel gasilce veterane Prostovoljnega 
gasilskega društva Ponova vas. Zares 
vztrajno, že vse od leta 2010, nas na 
številnih gasilskih tekmovanjih razve-
seljujejo z zavidljivimi rezultati. In tudi 
letos se lahko pohvalijo z osvojenim 2. 
mestom v skupnem seštevku na tekmo-
vanjih za Pokal Gasilske zveze Slovenije 
v letu 2022. Župan jim je za dosežen 
uspeh iskreno čestital in jim zaželel ta-
kšnega zanosa, toliko volje, energije tudi 
v prihodnje. »Res ste nam lahko v nav-
dih,« je dejal.

Za Pokal Gasilske zveze Slovenije so 
se starejši gasilci pomerili v dveh tekmo-
valnih disciplinah, v vaji s hidrantom in v 
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vaji raznoterosti, na kar sedmih tekmo-
vanjih, ki so jih organizirali: 14. 5. PGD 
Oplotnica, 21. 5. PGD Zreče, 29. 5. PGD 
Prepolje, 11. 6. PGD Vojnik, 18. 6. PGD 
Polje, 13. 8. PGD Latkova vas in 20. 8. 
PGD Lovrenc na Dravskem polju. Pono-
vski gasilci so se z osvojenim skupnim 
številom točk med 21 tekmovalnimi eki-
pami uvrstili na visoko 2. mesto. 3. mesto 
so zasedli gasilci veterani PGD Oplotni-
ca, zmagali so gasilci veterani PGD Impol 
Slovenska Bistrica.

Kot so nam povedali ponovski vetera-
ni, tekmovanja resno jemljejo. »Naš od-
nos do tekmovanj je profesionalen, delo-
ven, na podlagi tega pa so tudi rezultati,« 
je dejal tekmovalec Jože Mehle in nam 
še zaupal, da imajo vaje vsak teden, ob 
torkih in ob četrtkih, vikende pa posveti-
jo tekmovanjem.

Njihovi rezultati s pokalnih tekmovanj 
so res zavidljivi. Kar štirikrat, v letih 2016, 
2017, 2018 in 2019, so osvojili celo na-
slov državnega prvaka.

Uvrstitve gasilcev veteranov PGD Po-
nova vas na pokalnih gasilskih tekmo-
vanjih:

Leto 2011 4. mesto
Leto 2012 3. mesto
Leto 2013 2. mesto
Leto 2014 2. mesto
Leto 2015 4. mesto
Leto 2016 1. mesto
Leto 2017 1. mesto
Leto 2018 1. mesto
Leto 2019 1. mesto
Leto 2020 /
Leto 2021 3. mesto
Leto 2022 2. mesto

Temu zgledu pa sledijo tudi rezultati z 
državnih gasilskih tekmovanj, ki poteka-
jo na vsaki dve leti: 

Leto 2010 2. mesto
Leto 2012 2. mesto
Leto 2014 2. mesto
Leto 2016 2. mesto
Leto 2018 3. mesto
Leto 2020 5. mesto

Z zmago na občinskem gasilskem tek-
movanju, ki je potekalo v nedeljo, 18. 9. 

2022, v Grosupljem, in nato še z zmago 
na regijskem gasilskem tekmovanju, ki je 
potekalo v soboto, 1. 10. 2022, prav tako 
v Grosupljem, so se na državno tekmo-
vanje uvrstili tudi letos. In verjamemo, 
da jih čaka še en lep rezultat.

Ponovski gasilci veterani so nam še 
povedali, da kamorkoli gredo, radi po-
nesejo dober glas o občini Grosuplje, na 
katero so ponosni. 

Na letošnji gasilski olimpijadi, ta je 
potekala julija v Celju, se je Slovenija pr-
vič izkazala kot gostiteljica. Na povabilo 
Gasilske zveze Slovenije so Ponovci več 
tisočim gasilkam in gasilcem iz kar 20 
držav sveta predstavili prikazno vajo. 
To jim je bilo v veliko čast. Tekmovanja 
starejših gasilcev ne poznajo drugod po 
svetu. »Pokazali smo, kaj Slovenci zmore-
mo na stara leta,« so dejali. 

Ponovski gasilci veterani v isti zasedbi 
tekmujejo že kar 14 let. Povezanost med 
njimi in ekipni duh sta pri njih res moč-
na. Želimo jim veliko uspeha in vsega 
dobrega tudi v prihodnje.

Jana Roštan

Članice in člani Društva Cer prejemniki priznanj Turistične 
zveze Slovenije

V sredo, 16. novembra 2022, je župan 
dr. Peter Verlič v prostorih občine sprejel 
članice in člane Društva Cer, prejemnike 
priznanj Turistične zveze Slovenije. Pre-
jeli so kar tri priznanja, in sicer za najbolj-
šo izletniško točko, to je naš Vodomčev 
gaj, Pot zelene rege, nova tematska pot v 
Vodomčevem gaju, je bila razglašena za 
najboljšo tematsko pot, članica društva 
Jožica Rus pa je prejela tudi posebno pri-
znanje za prizadevno prostovoljsko delo 

v turistični društveni organizaciji.
Župan je predsedniku društva Marja-

nu Koščaku in vsem članicam in članom 
društva, ki jim idej ne zmanjka, neumor-
ni pa so tudi s svojim trudom in delom, 
za prejeta priznanja iskreno čestital. Dru-
štvo nas stalno preseneča z novostmi, 
novimi pridobitvami.

V Vodomčevem gaju, ki obiskovalce 
vabi s svojimi mokrišči, ribniki, opazo-
valnicami za ptice, ornitološko posta-
jo, vodomčevo učilnico, je v letošnjem 
letu, 22. junija, zaživela tudi nova temat-
ska Pot zelene rege. Pot v dolžini 900 
m povezuje različna življenjska okolja, 
kjer prebiva zelena rega, različne tipe 
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Grb Občine Grosuplje, ki je nastal v okviru projekta »Slovenija 
kvačka«, krasi prostore Mestne knjižnice Grosuplje

mokrišč, travnike, mejice, gozdni rob, 
gnezditvene otoke, nekdanji rečni rokav 
in kulturne površine na delu kraškega 
Grosupeljskega polja. Ob njej spoznava-
mo posebnosti starih sadovnjakov, zakaj 
mlake bistveno vplivajo na preživetje 
dvoživk, ki so eden izmed regulatorjev 
mrčesa, in druge zanimivosti.

Pod okriljem društva je tudi že več-
krat nagrajena naravoslovna učna pot 
Po sledeh vodomca, dolga 5,2 km, ki Vo-
domčev gaj povezuje z Županovo jamo 
in Taborom Cerovo.

Vsi člani Društva Cer - mladi in mladi 
po srcu, pa so tudi varuhi narave. In zno-
traj društva deluje tudi skupina Mladih 
varuhov narave - rod Podlomarjev, ki jo 
vodi Jožica Rus. Ti še posebej skrbijo za 
ohranjanje naše narave, da bo naše oko-
lje čisto.

Turistična zveza Slovenije je priznanja 
natečaja Moja dežela - lepa in gostoljub-
na, vseslovenskega tekmovanja v ureje-
nosti in gostoljubnosti, ki je letos pote-
kalo pod sloganom Kjer je zdravje doma, 
podelila v sklopu Dnevov slovenskega 

turizma, 15. novembra, v Laškem.
Priznanja sta podelila predsednik Tu-

ristične zveze Slovenije Pavle Hevka in 
minister za gospodarski razvoj in tehno-
logijo Matjaž Han.

Priznanje Vodomčevemu gaju za 1. 
mesto v kategoriji izletniške točke je pre-
vzela direktorica Zavoda Vodomčev gaj 
Nina Koščak, priznanje Poti zelene rege 
za 1. mesto v kategoriji tematske poti pa 
je prevzel vodnik interpretator Marko 
Koščak.

Jana Roštan

»Kvačkarice Slovenije smo združile svo-
je spretnosti obračanja magične palčke in 
s prejo kreiramo največji slovenski kvač-
karski izziv.« S temi besedami je v okvi-
ru projekta »Slovenija kvačka« stopilo 
skupaj 211 kvačkaric in 1 kvačkar ter ob 
30. obletnici osamosvojitve Slovenije, v 
času od 15. 9. do 26. 12. 2021, skvačkalo 
212 grbov vseh slovenskih občin, s tem 
pa Sloveniji prisvojilo tudi nov Guinnes-
sov rekord, vpisan v knjigo 28. 1. 2022.

Projekt Slovenija kvačka je nastal na 
pobudo kvačkarice Jadranke Smiljić iz 
Laškega, grb Občine Grosuplje pa je 
skvačkala Andreja Okorn, naša občanka.

Simbolična predaja kvačkanega grba 
Občine Grosuplje je bila v četrtek, 17. 
novembra 2022, v Mestni knjižnici Gro-
suplje, kjer je grb tudi našel svoje mesto.

Vodja projekta Jadranka Smiljić, ki je 
tudi sama že Guinnessova rekorderka, 
in sicer v maratonu neprestanega kvač-

kanja, nam je povedala, da je bilo za ta 
podvig porabljenih 530 kg preje in vanj 
vloženih 21.200 ur dela. Kvačkali so s 
tehniko C2C, volna pa je bila iz sloven-
skega podjetja Majšperk.

Guinnessovega rekorda je izredno 

vesela, zahvalila se je vsem kolegicam 
in kolegu kvačkarjem. »Andreja je svojo 
nalogo fantastično opravila,« pa je deja-
la o avtorici našega grba. Projekt je sicer 
potekal pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika Republike Slovenije Bo-
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ruta Pahorja, za podporo projektu se je 
zahvalila tudi našemu županu dr. Petru 
Verliču.

Kvačkarica našega grba Andreja 
Okorn je za grb porabila 2,5 kg preje, 
potrebnega je bilo preko 100 ur dela. K 
projektu je sicer z veseljem pristopila. 
»Ponosna sem, da sem Grosupeljčanka in 
da sem lahko izdelala grb Občine Grosu-
plje,« je dejala. Vesela pa je tudi, da bo na 
tako lepem mestu. V knjižnici, ki jo tudi 
sama rada obišče.

Župan dr. Peter Verlič je ob tej prilo-
žnosti vsem kvačkaricam in kvačkarju če-

stital za Guinnessov rekord, posebej pa 
vodji projekta. Posebno zahvalo je izre-
kel tudi avtorici našega grba. »V tem delu 
knjižnice imamo večkrat lepe prireditve, 
tukaj je tudi turistični informacijski cen-
ter, v Koščakovi sobi se pari tudi poročajo, 
tako da ga bodo naši občanke in občani, 
pa tudi obiskovalci od drugod zagotovo 
opazili,« je še povedal.

Sloveniji je tako uspel nov Guinnessov 
rekord, kot pravijo kvačkarice in kvačkar, 
združeni v projektu Slovenija kvačka, pa 
so k projektu pristopili tudi z namenom, 
da z veščino kvačkanja navdušijo tudi 

mlajšo generacijo, ki bo izročilo peljala 
in predala naprej. Sicer pa, kot še pravijo, 
pletenje in kvačkanje že dolgo ni le do-
mena babic in starih tet. V svetu, in tudi 
pri nas, ima nove sodobne pristope in 
družbeno noto. Od pletenja in kvačka-
nja za dobrodelne namene, do pletenja 
ali kvačkanja z družbeno odgovornim 
sporočilom, gverilskega pletenja, ume-
tniških inštalacij, pa vse do terapevtskih 
učinkov, ki jih ima tovrstno ustvarjanje 
na telo in duha.

Jana Roštan

Na tradicionalnem slovenskem zajtrku v vrtcu Kobacaj

V petek, 18. novembra 2022, smo v 
Sloveniji obeležili dan slovenske hrane. 
Otroci v vrtcih in osnovnih šolah po vsej 
Sloveniji so na ta dan imeli tradicionalni 
slovenski zajtrk, se pa obeleževanju dne-
va slovenske hrane vsako leto pridružuje 
tudi vse več posameznikov, podjetij in 
drugih institucij.

Tradicionalni slovenski zajtrk so ta 
dan imeli tudi otroci v vseh naših vrtcih 
in šolah. In skorajda ni tradicionalnega 
slovenskega zajtrka, ki se ga ne bi ude-
ležil tudi župan dr. Peter Verlič. Letos se 
je pri zajtrku skupaj s podžupanom Ja-
nezom Pintarjem pridružil najmlajšim iz 
vrtca Kobacaj. Med, maslo, kruh, mleko, 
jabolka so bile te okusne in seveda tudi 
zdrave slovenske dobrote, ki so napolni-
le njihove želodčke.

Malčki so maslo izdelali kar sami. Pa 
tudi jabolčni sok so naredili sami. Zajtrk 
so dopolnjevali še sladki medenjaki in 
domača jabolčna čežana. Naši najmlajši 
so se izkazali in med pripravo masla, ja-
bolčnega soka, jabolčne čežane in me-
denjakov res uživali.

Svojo ustvarjalnost so izrazili tudi z 
različnimi drugimi izdelki, ki so v teh 
dneh krasili prostore vrtca.

Županu in podžupanu pa so ob obi-
sku zapeli tudi pesmice o medu in pri-
dnih čebelah, ki letajo s cveta na cvet.

Dan so našim najmlajšim z obiskom 
popestrili tudi naši čebelarji.

Osrednja tema letošnjega tradicional-
nega slovenskega zajtrka so bili mleko in 

mlečni izdelki, s sloganom »Zajtrk z mle-
kom - super dan!« Sam projekt pa nas 
spodbuja, da po lokalnih živilih posega-
mo skozi celo leto in jih kupujemo tudi 
na najbližji kmetiji ali v zadrugi.

Jana Roštan



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  December 2022 19Iz občinske hiše

Naši najmlajši iz vrtca Kekec okrasili božično smrečico v 
prostorih občinske hiše

Prižig lučk, obisk Miklavža in odprtje mestnega drsališča 
Grosuplje

V četrtek, 1. decembra 2022, so našo 
občinsko hišo obiskali naši najmlajši iz 
vrtca Kekec. Nasmejani, razigrani, polni 
pričakovanja, pred nami je bil namreč 
decembrski čas, so s sabo prinesli tudi 
čudovite bele, rdeče in zlate okraske ter 
nam okrasili božično smrečico. In v pro-
store naše občinske hiše že prvi decem-
brski dan prinesli praznično decembrsko 
vzdušje.

»Hvala lepa, da ste tako lepo okrasili 
našo božično smrečico,« se je našim naj-
mlajšim zahvalil tudi župan dr. Peter Ver-
lič. Otroci so nam zapeli tudi pesmico. 
»Ringa ringa raja, Miklavž pa k nam pri-
haja …,« so prepevali. Napisali so že pi-
smo Miklavžu in kot so nam še povedali, 
komaj čakajo, da jim bo prinesel darila. 
Zelo pa se veselijo tudi novega drsališča, 
pa potem še prihoda Božička.

 Jana Roštan

V ponedeljek, 5. decembra 2022, 
smo s prižigom prazničnih lučk in obi-
skom svetega Miklavža tudi v naši ob-
čini čisto zares vstopili v čaroben me-
sec december, pričela se je tudi ledena 
pravljica.

V centru Grosupljega smo se zbrali 
številni Grosupeljčanke in Grosupeljčani, 
občanke in občani, posebej številni so 
bili najmlajši s svojimi starši, polni priča-

kovanja, z nami so bili tudi župan dr. Pe-
ter Verlič s soprogo Barbaro, podžupan 
Janez Pintar in direktor Turizma Grosu-
plje Mihael Hočevar.

»December je res mesec prijetnega pri-
čakovanja,« je otroke, njihove starše in 
vse zbrane pozdravil župan dr. Peter 
Verlič. »Pričakujemo, da bomo že sedaj, 
čez nekaj minut, skupaj prižgali novoletne 
lučke, ki bodo razsvetlile to naše mesto. Pa 

potem, le nekaj minut pozneje, pričakuje-
mo še obisk svetega Miklavža, ki nam bo 
prinesel darila. Potem pa bomo že v pri-
čakovanju božiča, ko bomo vsi doma, ko 
bomo skupaj z našimi najdražjimi. In kma-
lu za tem še v pričakovanju novega leta, ko 
si bomo zaželeli, da se nam uresničijo vse 
skrite, tiste najlepše želje,« je orisal ta pra-
zničen mesec.

Spomnil pa nas je tudi na prijatelje iz 
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Ukrajine, ki si želijo to, kar si želimo vsi, 
mir pri njih in mir v svetu. Morda pa smo 
v mislih tudi z vsemi lačnimi otroki po 
svetu, v Afriki, ki si morda želijo pest riža. 
Vse to je mesec december.

Župan je vsem zaželel, naj bo decem-
ber za vse vesel, novo leto pa pričakujmo 
tudi z mislijo, z željo, da bo v svetu za-
vladal mir, da bo zavladalo prijateljstvo, 
sodelovanje in povezovanje. »Srečno, 
občina Grosuplje,« je še dejal.

Potem pa smo vsi skupaj že pričeli z 
odštevanjem in Grosuplje je zažarelo v 
več tisočih prazničnih lučkah. Tako pa je 
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prišel tudi čas, da medse, v to lesketajoče 
mesto, prikličemo še svetega Miklavža.

Sveti Miklavž je prišel v spremstvu 
številnih angelčkov, pa tudi parkeljni so 
bili z njim. »Lepo je videti toliko dobre volje 
na kupu,« je dejal, ko je videl, kako veliko 
se nas je zbralo. Vsem je zaželel, da se na 
božič, ki prihaja, lepo pripravimo. Da se 
bomo imeli radi in da bomo drug druge-
ga spoštovali. Da se bomo imeli lepo ter 
da nam bo toplo in toplo pri srcu.

Vsem pridnim otrokom je nato skupaj 
z angelčki razdelil tudi čokoladna darilca.

Ker pa nam je letošnji december v 
Grosupljem pričaral tudi ledeno pravlji-
co, je nastopil še čas za odprtje našega 
mestnega drsališča. Županu dr. Petru 
Verliču so se pri prerezu traku pridružili 
soproga Barbara, podžupan Janez Pin-
tar, pa tudi sveti Miklavž v družbi angel-
čkov in župnik Martin Golob.

Preden pa se je ledena pravljica čisto 
zares pričela, je župnik Martin Golob dr-
sališče, vse nas in vse praznično dogaja-
nje, ki se bo še ves mesec odvijalo v cen-
tru našega mesta, tudi blagoslovil.

Ob drsališču ob Taborski cesti je zaži-
vela tudi Božična vas, kjer nas bo v de-
cembru obiskal tudi Božiček, ob njej pra-

znična tržnica, na Adamičevi ploščadi pa 
si bomo v decembru lahko ogledali tudi 
jaslice.

Prazničen program so z božično-no-
voletno pesmijo obarvali Art Voicess, s 
prikupnimi nastopi so se nam predsta-
vili naši najmlajši iz vrtca Rožle, za prav 
posebne nastope na drsališču so poskr-
bele umetnostne drsalke Kaja, Nea, Pia 
in Lana iz drsalnih klubov Labod Bled in 

Jesenice, mladi hokejisti iz Hokejskega 
kluba Olimpija pa so nam na ledu pred-
stavili, kako zgleda njihov trening.

Poskrbljeno je bilo tudi za topel čaj, 
kuhano vino, gostinsko ponudbo. Prav 
gotovo pa so nas pogreli tudi ritmi sku-
pine Foksnerji. Dogodek je povezovala 
Mojca Krajnc.

Jana Roštan

Letošnji december nam je v Grosupljem pričaral tudi ledeno 
pravljico. Mestno drsališče Grosuplje, ob Taborski cesti, bo za 
vse ljubitelje drsanja obratovalo od 6. 12. 2022 in vse do 10. 2. 
2022. 

ODPIRALNI ČAS MESTNEGA DRSALIŠČA GROSUPLJE:
• ponedeljek - četrtek: 14h - 21h
• petek: 14h - 22h
• sobota: 10h - 22h
• nedelja: 10h - 21h

V TEDNU NOVOLETNIH ŠOLSKIH POČITNIC*
• med tednom, 26. 12.–30. 12.: 12h–22h
• sobota, nedelja in 2. 1.: 10h–21h

V TEDNU ZIMSKIH ŠOLSKIH POČITNIC*
• med tednom, 6. 2.–10. 2.: 12h–22h
• obota, nedelja: 10h–22h

Cenik:
• 3,00 EUR osebo/uro - Vstop na drsališče
• 2,00 EUR osebo/uro - Izposoja pripomočka za drsanje (ping-

vin)
Cena vključuje tudi izposojo drsalk.

Drsališče v velikosti 300 m2 (30 x 10 m) bo pod šotorom, da 
bo vzdušje še bolj pravljično, bo opremljeno z barvnimi reflek-

torji z različnimi prazničnimi motivi, ekipa Radia Zeleni val pa 
bo poskrbela za praznično glasbo.

V času, ko bo odprto drsališče, bo poskrbljeno tudi za go-
stinsko ponudbo, ob drsališču bo obratovala praznična tržnica.

Parkiranje bo v parkirni hiši v času obratovanja drsališča 
brezplačno.

 Občina Grosuplje in Turizem Grosuplje

Ledena pravljica v Grosupljem
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V okviru evropskega projekta URBACT 
Playful Paradigm še naprej spodbujamo 
umetniško ustvarjalnost. Tokrat z brez-
plačno božično slikarsko delavnico.

Slikarska delavnica bo v prostorih 
Mestne knjižnice Grosuplje 27. in 28. de-
cembra 2022, med 10. in 13. uro ter med 
15. in 18. uro.

Vodila jo bo akademska slikarska in 
mag. umetnosti Brina Torkar.

Delavnica je namenjena vsem obča-
nom in občankam, starejšim od 6. leta 
starosti. 

Predhodno znanje ni potrebno.
Brina Torkar vas bo spoznala z izku-

stvenim slikanjem in risanjem skozi raz-
lične piktoralne postopke.  Pri tem boste 
uporabili različne materiale, med dru-
gim tudi grafitne svinčnike, akvarelne 
barvice, akrilne barve, kolaž. Vsi materiali 
so zagotovljeni.

Vabljeni k prijavi na spodnji povezavi:
https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSczhM7NPYZXs3HnS69vTn0rY
K0WZD-FYiEx7UmxsN9PnKkWhA/view-
form?fbclid=IwAR3a2fsT9fuPTTGMDT
rS5I1HSQNyZJiwPLWqfcxRH62b9Jmzc-
co_dJ-BwKg 

Živa Vertič, koordinatorka projekta 
URBACT Playful Paradigm

Praznična tržnica v Božični vasi

V prazničnem decembru je letos ob 
drsališču v Božični vasi zaživela tudi pra-
znična tržnica. Ponudba na praznični 
tržnici obsega različne izdelke, ki bodo 
zagotovo popestrili domače praznično 
vzdušje – leseni dekorativni in uporabni 
izdelki, praznična dekoracija iz različnih 

materialov, nakit, jaslice, praznične sla-
ščice, ročni unikatni izdelki in podobno, 
vse delo lokalnih ustvarjalcev.

Obratovalni čas je enak obratovalne-
mu času na drsališču. 

Od drsališču vsak dan obratuje tudi 
gostinska ponudba s pestro izbiro toplih 

napitkov ter slanih in sladkih dobrot za 
okrepčilo in razvajanje po drsanju.

Radio Zeleni val pa na drsališču pred-
vaja praznično glasbo z odličnimi ritmi. 

Doživite praznični december v Grosu-
pljem.

Občina Grosuplje in Turizem Grosuplje

Božična slikarska delavnica
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Obisk sv. Miklavža v naši občinski hiši

Jaslice v centru našega mesta

V torek, 6. decembra 2022, prav na 
Miklavžev dan, nas je v občinski hiši z 
obiskom presenetil sv. Miklavž s svojim 
nebeškim in peklenskim spremstvom. 
Prišel pa je tudi v družbi našega grosu-
peljskega župnika Martina Goloba.

Kot nam je zaupal sv. Miklavž, je v 
naši občini res veliko zelo pridnih otrok. 
Za njim je tako zelo naporna noč, da je 
lahko prav vse obdaril. Darilc pa smo bili 
deležni tudi na občini.

Tako nam, kot tudi vsem občankam 
in občanom, je zaželel lep adventni čas, 
vesel božič in srečno novo leto 2023. Naj 
nas tudi v novem letu spremljajo dobra 
dejanja, naj hodimo po dobri poti.

Jana Roštan

V centru našega mesta, na Adamičevi ploščadi, so na ogled 
postavljene jaslice. Da bodo med nas prinesle veselje, mir, da 
nam bo ob pogledu nanje lepo, da nam bo toplo pri srcu.

Jaslice smo na ogled postavili v petek, 9. decembra 2022, s 
prazničnim otvoritvenim dogodkom. Občanke in občane, Grosu-
peljčanke in Grosupeljčane je nagovoril podžupan Janez Pintar, 
jaslice je nato blagoslovil župnik Martin Golob.

Podžupan Janez Pintar je v svojem nagovoru razmišljal, da no-
sijo jaslice velik pomen. Predstavljajo slovensko kulturo, mir, zato 
bi bilo prav, kot jih ima vsaka hiša doma, da bi jih imela tudi vsaka 
občina, zato jih ima tudi Grosuplje. »Jaslice naj bodo simbol miru. 
Naj bodo simbol, ki bo prinesel mir na Zemljo, mir v državi, mir v ob-
čini, mir v naših krajih in nenazadnje tudi mir v naših srcih,« je dejal.

Vsem nam je, tudi v imenu župana dr. Petra Verliča, zaželel mir-
no in lepo pripravo na božič, ter vse lepo v novem letu.

»Jaslice predstavljajo, da se Odrešenik rojeva med nami. Da Bog 
nad nami ni obupal in da prihaja med nas, zato da nam pokaže, kako 
drug drugega ljubiti. Da nam pokaže, da je smisel v našem bivanju, 
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Na Veliki Ilovi Gori bomo zgradili novo športno igrišče

pa četudi ne gre vedno vse gladko in lepo. 
Da nam tudi pokaže, da se v življenju splača 
truditi. Namreč, če Bog pošlje svojega sina 
med nas, pomeni, da smo zanj zelo dragoce-
ni,« pa so misli, ki jih je z nami delil župnik 
Martin Golob.

Jaslice je nato tudi blagoslovil in nam 
zaželel, naj bo Adamičev trg z jaslicami 
kraj srečevanja, naj ob njih drug k druge-
mu pristopamo z  lepim, mirnim sporoči-
lom.

Otvoritveni dogodek so s pesmijo, bo-
žično-novoletno, v duhu prijateljstva, po-
vezanosti, veselja in radoživosti, pa tudi 
miru in ljubezni popestrile Ladies first, vo-
kalna zasedba 4 deklet, ki se jim je tokrat 
pridružil še pevec. Prireditev je povezova-
la Tadeja Anžlovar.

V Grosupljem smo tako že trdno vsto-
pili v praznični decembrski čas. Zažarele 
so praznične lučke, obiskal nas je sveti Mi-
klavž, v Božični vasi je zaživela praznična 
tržnica in mestno drsališče. Otroci iz vrtca 
Kekec ter prvih razredov osnovnih šol Lo-
uisa Adamiča in Brinje so s svojimi umetni-
škimi izdelki okrasili Kolodvorsko ulico. Na 
Adamičevi ploščadi so vsem nam na ogled 
postavljene tudi jaslice.

Jana Roštan

Župan Občine Grosuplje dr. Peter 
Verlič je v sredo, 30. novembra 2022, s 
predsednikom upravnega odbora Le-
snine MG opreme, d. d., Boštjanom 
Mencingerjem podpisal pogodbo za 
izgradnjo športnega igrišča na Veliki 
Ilovi Gori. Podpisu pogodbe sta priso-
stvovala tudi podžupan Janez Pintar in 
Tanja Rauh, sodelavka za javna naročila 
na Občini Grosuplje, pridružila se jim je 
tudi predsednica Krajevne skupnosti Ilo-
va Gora Romana Hrovat.

Kot nam je povedala Romana Hrovat, 
gre za res veliko željo krajank in krajanov. 
Podpis pogodbe je bil težko pričakovan. 
Verjamejo, da bo igrišče prineslo novo 
življenje v kraju, zamišljenih imajo tudi 
že veliko aktivnosti na novem igrišču.  

Podpisa pogodbe je bil vesel tudi žu-
pan. Želimo namreč, da se razvijajo vsi 
kraji v naši občini, da je življenje lepo in 
prijetno v vseh naših krajevnih skupno-
stih, igrišča po vaseh pa so lep prostor za 
igro, šport in rekreacijo, druženje, tako 
za najmlajše, kot za malo starejše.

Igrišče v velikosti 24,20 m x 46,20 m 

bo asfaltirano. Gradnja igrišča vključuje 
tudi izgradnjo podpornih zidov, ureditev 
dostopa severno od igrišča ter ureditev 
asfaltiranega parkirišča s predvidoma 
dvema parkirnima mestoma. Preostale 
površine se bo uredilo kot zelene povr-
šine. Igrišče se bo zavarovalo s transpa-

rentno ograjo višine 4 m. 
Pogodbena vrednost del znaša 

257.271,54 evrov z ddv. Dela bodo pred-
vidoma zaključena v treh mesecih od 
uvedbe izvajalca v delo.

Jana Roštan
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Prenovili bomo cesto v Žalni in zgradili tudi pločnik

Obnovljen odsek ceste od novega krožišča pri Bambiču do 
železniške proge, dela se nadaljujejo proti Velikemu Mlačevemu

Župan Občine Grosuplje dr. Peter 
Verlič je v sredo, 7. decembra 2022, z di-
rektorjem podjetja Komunalne gradnje, 
d. o. o., Viktorjem Dolinškom podpisal 
pogodbo za rekonstrukcijo lokalne 
ceste v Žalni. Podpisu pogodbe sta pri-
sostvovala tudi Tanja Rauh, sodelavka 
za javna naročila na Občini Grosuplje, in 
Aleš Zaviršek, direktor podjetja Rekon, 
d. o. o.

»Pogodba za izvedbo pločnika od po-
družnične osnovne šole pa do železniške 
postaje v Žalni je podpisana,« je po pod-
pisu pogodbe dejal župan. »Ko bo ploč-
nik zgrajen, bodo lahko otroci, pa tudi vsi 
ostali varno hodili po pločniku. Seveda 
bomo uredili tudi vozišče, javno razsvetlja-
vo in dva para avtobusnih postajališč,« je 
še dejal.

S tem izpolnjujemo tudi obljubo, da 
bomo povezali v prihodnje s pločniki 
Grosuplje z vsemi zalednimi naselji. »Ko 
bo ta pločnik zgrajen, ga bomo povezali z 
Mlačevim, potem pa bomo lahko, ko bo-
sta zgrajena tudi že kolesarska povezava 
od središča Grosupljega do Mlačevega in 
prav tako rondo, od Grosupljega do Žalne 

prišli tudi po pločniku,« je svoje besede 
sklenil župan.

Gre torej za rekonstrukcijo lokalne 
ceste Veliko Mlačevo-Žalna-Velika Loka, 
od Podružnične osnovne šole Žalna do 
železniške postaje Žalna, v dolžini cca 
650 m.

Pogodba obsega širitev vozišča ceste 
na 2 x 2,75 m, zamenjavo spodnjega in 
zgornjega ustroja voziščne konstrukcije, 

dograditev pločnika širine 1,5 m na levi 
strani, ureditev para avtobusnih postaja-
lišč na vozišču in para čakališč ter zaščito 
in prestavitev telekomunikacijskih vo-
dov zaradi širitve ceste.

Pogodbena vrednost del znaša 
620.570,45 evrov z ddv. Dela bodo pred-
vidoma zaključena v 6 mesecih od uved-
be izvajalca v delo.

Jana Roštan

Novo krožišče pri Bambiču, ki ga kra-
si čudovita pletenica naše grosupeljske 
pekarne, se je s 1. septembrom 2022 od-
prlo za promet. Pričela pa so se dela na 
cesti od novega krožišča proti Velikemu 
Mlačevemu, sprva na odseku ceste od 
krožišča proti železniški progi. Obnovili 
smo kanalizacijo, vodovodno napeljavo, 
elektro povezave in telekomunikacijske 
vode. Odsek ceste je dobil novo asfaltno 

prevleko, pa tudi nov pločnik, kolesarske 
povezave, novo avtobusno postajališče 
in novo cestno razsvetljavo.

V ponedeljek, 14. novembra, pa se je 
pričela tudi rekonstrukcija ceste na od-
seku od železniške proge in vse do raz-
cepa za Veliko Račno, v dolžini cca 2.000 
m. Dela so se pričela iz smeri Grosuplje-
ga, trenutno se izvaja rušenje obstoječe 
voziščne konstrukcije.

Cesta bo dobila novo voziščno kon-
strukcijo, obojestranski pločnik, križišče 
s cesto proti Veliki Račni bo preurejeno 
v krožišče, urejena bodo tudi nova avto-
busna postajališča.

Ob cesti Grosuplje–Veliko Mlačevo 
bodo nove ločene površine za kolesarje 
kot del načrtovane državne kolesarske 
povezave Ljubljana–Škofljica–Žužem-
berk–Novo mesto.

Veliko Mlačevo bo tako, kot zaledno 
naselje Grosupljega, z njim povezano 
tudi s pločnikom in kolesarsko stezo.

Jana Roštan  
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Pričela se je tudi rekonstrukcija Adamičeve ceste v Grosupljem

Prenovljena cesta na Veliki Ilovi Gori

Nova povezovalna cesta v Brezju pri Grosupljem

V ponedeljek, 14. novembra 2022, se 
je pričela tudi rekonstrukcija Adamičeve 
ceste v Grosupljem. Dela so se sprva pri-
čela na odseku od trgovine Hofer proti 
občini, kjer trenutno poteka izgradnja 
opornega zidu, ki bo služil novi kolesar-
ski povezavi.

S ponedeljkom, 5. decembrom 2022, 

pa so se dela pričela tudi že na odseku 
od križišča z Gasilsko cesto do krožišča 
pri Kovinastroju.

Adamičeva cesta bo v dolžini cca 
1.600 m skozi center mesta dobila novo 
voziščno konstrukcijo,  obojestranske 
površine za pešce in kolesarje, avtobu-
sna postajališča bodo dobila nadstrešni-

co, površine za parkiranje ter semaforizi-
rano križišče z Ljubljansko cesto.

Rekonstrukcija Adamičeve ceste 
vključuje tudi obnovo kanalizacije, vo-
dovodne napeljave, elektro povezave 
in telekomunikacijskih vodov ter cestne 
razsvetljave.

Obnovljena Adamičeva cesta od Ho-
ferja do Gasilske ceste bo center mesta 
močno spremenila. Bo modernejša in 
varnejša posebej za pešce in kolesarje. 
S semaforiziranim križiščem pa bo bolj 
varno in bolj tekoče potekalo tudi vklju-
čevanje z Ljubljanske ceste.

Jana Roštan

V petek, 21. oktobra 2022, se je pričela rekon-
strukcija lokalne ceste Plešivica–Ilova Gora, v dolžini 
cca 900 m, na delu ceste pri odcepu za lovsko kočo.

Cesta je bila dotrajana in zato potrebna obnove. 
Obstoječo asfaltno konstrukcijo smo porušili, zame-
njali nevezane plasti, v ponedeljek, 28. novembra 
2022, pa smo že pričeli z asfaltiranjem ceste.

Dela so bila do konca meseca novembra zaklju-
čena.

Izvajalec del je bil Mapri Proasfalt, d.o.o., po-
godbena vrednost investicije je znašala 182.928,13 
evrov z ddv.

Jana Roštan

V začetku septembra 2022 smo v 
Brezju pri Grosupljem pričeli z izgradnjo 
nove povezovalne ceste. Ta bo v dolžini 
cca 250 m z izgradnjo 4. kraka krožišča 
pri Sončnih dvorih povezovala Kadunče-
vo in Industrijsko cesto, njena izgradnja 
pa vključuje tudi ureditev komunalne 
infrastrukture.

Do sedaj smo že izdelali traso ceste 
in cestni ustroj, potrebna pa je bila tudi 
prestavitev obstoječe struge potoka 
Bičje. Dela so tako obsegala tudi izkop 
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nove trase struge v dolžini cca 220 m, 
in zavarovanje brežin z obojestranskimi 
kamnitimi zložbami. Na dolvodni stra-
ni se je novi jarek navezal na obstoječo 
strugo.

Nova povezovalna cesta z voznima 
pasovoma širine 3,25 m bo imela tudi 
obojestranska kolesarska pasova širine 
1 m ter obojestranska hodnika za pešce 
širine 1,3 m.

Zgradili smo tudi nov sistem meteor-
ne kanalizacije, uredili odvodnjavanje in 
cestno razsvetljavo.

Jana Roštan

Občina Grosuplje prejela priznanje za aktivno sodelovanje v 
Evropskem tednu mobilnosti 2022

Sofinanciranje projekta Znanje za gospodaren odnos do narave  

Ministrstvo za infrastrukturo je Ob-
čini Grosuplje podelilo priznanje za 
aktivno sodelovanje v okviru pobude 
Evropski teden mobilnosti 2022. Z ak-
tivnim sodelovanjem v okviru pobude 
in z dosežki pri sprejemanju trajnih 
ukrepov ter ozaveščanju je naša občina 
pomembno prispevala k uresničevanju 
skupne vizije trajnostno povezanih 
skupnosti.

Občina Grosuplje področju trajno-
stne mobilnosti posveča posebej veliko 
pozornosti. Spodbujamo hojo, kolesar-
jenje, največ pozornosti je deležen javni 
prevoz, tako avtobus kot tudi vlak. Ob-
čanke in občane spodbujamo k uporabi 
okolju bolj prijaznim javnim prevozom, 
ki naj bi bil prijazen tudi za uporabnike: 
dostopen, hiter, uporaba enostavna. Ob 
lepo prenovljenih glavni avtobusni in 
železniški postaji v Grosupljem smo v 
zadnjih letih zgradili novo parkirno hišo 
P+R Grosuplje, ob njej kolesarnico, tam 
stojita urbanomat in pametni interaktiv-
ni prikazovalnik integriranega javnega 
prevoza.

Evropski teden mobilnosti (ETM)  je 

v letu 2021 grosupeljske ulice preizkusil 
ljubljanski Kavalir in tako že napovedal 
prihod Zapeljivca v Grosuplje, ki pa 
nam ga je prinesel letošnji ETM. To je 
velika pridobitev še posebej za starejše 
občane in ranljivejše skupine.

Posebna pozornost je bila v letošnjem 
ETM-ju namenjena osnovnošolcem na 
vseh treh naših osnovnih šolah, Louisa 
Adamiča, Brinje in Šmarje - Sap. Učen-
ke in učence smo spodbudili k prihodu 
v šolo peš oziroma s kolesom, skirojem 

ali javnimi prevoznimi sredstvi. Posebej 
je bil poudarjen pomen pešačenja, za 
spodbujanje kolesarstva kot trajnostne-
ga načina mobilnosti pa smo na šolah 
izvedli tudi delavnice na spretnostnih 
kolesarskih poligonih.

Učenke in učence šol na Tovarniški in 
v Brinju pa so pričakala tudi nova kole-
sarska stojala pred šolama.

Osrednji dogodek, namenjen širši jav-
nosti, je bil predviden v sklopu našega 
največjega festivala Grosuplje v jeseni, 
v soboto, 17. septembra 2022, a festival 
je žal zaradi slabega vremena odpadel. 
Smo pa dogodek Trajnostno povezani 
nato organizirali v torek, 20. septem-
bra 2022, na Mestni tržnici Grosuplje. 
Občankam in občanom je bila v sklopu 
dogodka na voljo tudi popravljalnica 
koles.

V okviru ETM-ja smo obeležili tudi 
dan brez avtomobila. V službo se je ta 
dan s kolesom pripeljal tudi župan.

K spodbujanju trajnostne mobilnosti 
bomo zavezani tudi v prihodnje.

Jana Roštan

Občina Grosuplje je v sodelovanju z 
Zavodom za turizem in promocijo »Tu-
rizem Grosuplje«, Zavodom Republike 
Slovenije za varstvo narave, Zavodom za 
gozdove Slovenije, Gozdarskim inštitu-
tom Slovenije in partnerico iz Norveške, 
Høgskulen for grøn utvikling - stiftelse 
/ University College for Green Deve-
lopment (NOR) na »Javni razpis za sofi-
nanciranje projektov v okviru programa 
Blaženje podnebnih sprememb in prila-
gajanje nanje«, ki ga je objavila Služba 
Vlade Republike Slovenije za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko v vlogi no-
silca programa, ki se sofinancira iz sred-
stev Finančnega mehanizma Evropske-
ga gospodarskega prostora 2014–2021 
in Norveškega finančnega mehanizma 
2014–2021 ter pripadajoče slovenske 
udeležbe, uspešno prijavila projekt Zna-
nje za gospodaren odnos do narave 
- ZAGON / Knowledge for Sustainable 
Nature Management.

V četrtek, 3. novembra 2022, pa je 
bila med Občino Grosuplje kot nosilko 
projekta in Službo Vlade Republike Slo-

venije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko kot nosilko programa, podpisa-
na tudi pogodba o dodelitvi sredstev 
finančnih mehanizmov in pripadajoče 
slovenske udeležbe za projekt »Zna-
nje za gospodaren odnos do narave«. 
Pogodbo sta podpisala župan dr. Peter 
Verlič in minister, pristojen za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko dr. Ale-
ksander Jevšek.

Predmet pogodbe je sofinanciranje 
projekta »Znanje za gospodaren odnos 
do narave« s sredstvi Finančnega meha-
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Skupaj za kakovostno mladinsko delo: 3. nacionalna 
konferenca Europe Goes Local

nizma Evropskega gospodarskega pro-
stora 2014–2021 in sredstvi pripadajoče 
slovenske udeležbe, ki jih v okviru pro-
računa Republike Slovenije zagotavlja 
nosilec programa.

Delež sofinanciranja projekta zna-
ša 100 % vseh upravičenih izdatkov 
projekta oziroma v znesku največ do 
1.199.389,00 evrov. Od tega je 85 % 
sredstev Finančnega mehanizma EGP, 
kar v znesku predstavlja največ do 
1.019.480,65 evrov ter 15 % sredstev pri-
padajoče slovenske udeležbe oziroma v 
znesku največ do 179.908,35 evrov.

Višina dodeljenih sredstev za Občino 
Grosuplje znaša 222.584,00 evrov. Ta so 
namenjena za stroške osebja, predvide-

na je namreč zaposlitev vodje projekta 
in strokovnega sodelavca na projektu, 
pisarniške in administrativne stroške, 
potne in namestitvene stroške, med dru-
gim je v okviru projekta predviden tudi 
študijski obisk na Norveško, stroške za 
zunanje strokovnjake in storitve ter za 
izdatke za infrastrukturo in gradnje.

Na območju Krajinskega parka Ra-
densko polje bomo kupili zemljišče, ki se 
nahaja približno 500 m severozahodno 
od Kopanja, vzhodno od ceste Mlačevo–
Račna, ter na njem obnovili mokrotni 
travnik, vzpostavili učno pot v dolžini 3 
km, ki se bo pričela v Mali Račni pri Žabji 
hiši in bo preko Velike Račne in Kopanja 
potekala do poplavnega gozda, ki se 

nahaja približno 300 m severovzhodno 
od Kopanja. Na poti bodo nameščene 
usmerjevalne in informativne table, raz-
lične animacije, brv čez Šico pri Žabji hiši, 
še ena brv in razgledišče bo urejeno tudi 
na Radenskem polju.

Projekt bo tekel od 1. 9. 2022 do 30. 
4. 2024.

Jana Roštan

V prijetnem ambientu Hotela Slon 
v Ljubljani so se v torek, 29. novembra 
2022, zbrali uslužbenci občin, pristojni 
za področje mladine, občinski svetni-
ki ter predstavniki Urada RS za mladi-
no, Mreže MaMa in Mladinskega sve-
ta Slovenije. V uvodnem nagovoru je 
udeležence pozdravila Katarina Gorenc, 
vodja Urada za mladino Mestne občine 
Ljubljana.

3. nacionalne konference Europe 
Goes Local se je udeležila tudi Klavdija 

Mehle, ki na Občini Grosuplje skrbi za 
področje družbenih dejavnosti, pred-
vsem na področju mladinske politike. 
Udeležencem konference je predstavila 
svoje vtise z usposabljanja za ambasa-
dorje Evropske listine o lokalnem mla-
dinskem delu, ki je potekalo od 1. do 4. 
marca 2022 v Bruslju.

Sledil je nagovor mag. Tine Kosi, v. d. 
direktorice Urada Republike Slovenije za 
mladino, ki je poudarila, da se temeljno 
mladinsko delo dogaja na lokalni ravni, 

Zanimiv nabor podjetniških idej prinaša tudi peta skupina 
PONI LUR

V okviru projekta Podjetno nad iz-
zive v Ljubljanski urbani regiji (PONI 
LUR), ki ga izvaja Regionalna razvoj-
na agencija Ljubljanske urbane regije 
(RRA LUR), je usposabljanje uspešno 
zaključila že peta skupina udeležencev. 
Tokrat so v ospredju izdelki in storitve, 
namenjeni lepoti in modi, izobraževa-
nju, pa tudi zabavi.

V naboru poslovnih idej so zbirka 
ilustracij za otroke Jollie Musicians, ki 
popularizira klasično glasbo in glasbila, 
otrokom in odraslim so namenjene Goz-

dne čarovnije, v okviru katerih so na vo-
ljo številne delavnice zdravilnih učinkov 
narave. Pod blagovno znamko Twine se 
skriva ročno izdelan klekljan modni in 
luksuzni nakit, Nika Klinec Jewwlry - NKJ 
pa navdušuje z nakitom iz recikliranega 
srebra. Atraktivne so tudi torbice Kroče-
ta, katere posebnost so metoda izdelave 
in nenavadne kombinacije materialov. 
Blagovna znamka Envy Skin ponuja 
različne pakete vlažilnih mask za obraz, 
Gibalna klinika poskrbi za dobro fizično 
pripravljenost, zakonske in družinske 

terapije Nežke Pori pa nudijo podporo 
vsem, ki so na življenjski preizkušnji. Po-
učni zabavi za najmlajše je namenjena 
Elektronika z robotiko, starejši pa bodo 
druženja lahko preživljali ob družabni 
igri Shots & Ladders.

Podrobnejše predstavitve udeležen-
cev pete skupine in njihovih poslovnih 
idej si lahko ogledate na: https://rralur.
si/projekti/poni-lur/podjetniske-ideje-5-
-skupina-poni-lur/.

Jana Roštan
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1. november - dan spomina  
na mrtve

Tega dne se spominjamo še posebej tistih, ki so umrli na 
grozovit način ob koncu druge svetovne vojne.

V okviru projekta "Spominjamo se" Ženskega odbora SDS 
vsako leto obiščemo zamolčana grobišča. Naj nam bodo v spo-
min in opomin, da se kaj takega na tak način ne bi nikoli več 
ponovilo SLOVENSKEMU NARODU!

Marina Rački 

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Lokalne volitve so končane. Pomemben del uspeha na lokalnih volitvah je število izvo-
ljenih svetnikov Gibanja Svoboda v občinskem svetu in krajevnih skupnostih. Prav s šte-
vilom mandatov, ki ste nam jih volivke in volivci namenili, ste nam omogočili, da zgradi-
mo kvalitetno lokalno mrežo, ter pokazali, kakšno politiko želite. Mi še naprej ostajamo 
zavezani uresničevanju naše vizije demokratične, svobodne in boljše prihodnosti.

SvoboDA! Za Grosuplje

kjer so doma mladi, dejavne mladinske 
organizacije ter občine, ki razumejo po-
men mladinskega dela za razvoj mladih 
v aktivne in angažirane posameznike. 
Prisotne je povabila, da pri načrtovanju 
podpore mladinskemu delu v svojih ob-
činah upoštevajo potrebe in posebnosti 
mladih, ki jih prinaša post-pandemič-
no obdobje, ter da kot nosilci politične 
moči spremljajo in vrednotijo mladinsko 
delo v svoji občini in rezultate uporabi-
jo za načrtovanje potrebnih sprememb. 
V nadaljevanju je Uroš Skrinar, direktor 
Zavoda Movit, predstavil Bonski proces 

in kako Evropsko agendo o mladinskem 
delu uresničujemo v Sloveniji. 

Sledil je razmislek, kaj občine še 
potrebujejo za razvoj kakovostnega 
mladinskega dela. Izpostavili so, da je 
udeležba na študijskih obiskih in usposa-
bljanjih zelo dragocena za njihovo delo, 
želijo pa si raziskovati še druge tematike, 
med drugim mentalno zdravje mladih, 
digitalno mladinsko delo, preventivne 
metode, a jih pogosto ovirata pomanj-
kanje časa in kadra. Njihova motivacije 
je velika in dogodki znotraj Europe Goes 
Local jim omogočajo spoznanje različnih 

praks, ki jih lahko prenašajo v svoje delo.
Konferenca je bila zadnja v nizu šte-

vilnih dogodkov v okviru partnerstva Eu-
rope Goes Local, katerega glavni namen 
je dvigniti kakovost mladinskega dela na 
lokalni ravni, zlasti z okrepljenim sode-
lovanjem med različnimi deležniki, ki so 
dejavni na občinskih ravneh. V Sloveniji 
ga koordinira Movit, nacionalna agencija 
programov Erasmus+: Mladina in Evrop-
ska solidarnostna enota.

Klavdija Mehle in Movit,  
foto: Anže Grabeljšek

Vse je treba deliti v življenju; 
od veselja do žalosti, 
od solz do smeha,  
od iskanja do najdenja,  
od vzponov do padcev,    
od porazov do zmag.  
Deliti je treba tudi ljubezen ...  
In na koncu tudi ž i v l j e n j e ...  

In potem je vse lažje –
in rodi se novo upanje!

(misli Matjaža Tanka na 
podelitvi nagrad DNS  
v decembru 2012)

Spoštovani občani in občanke!

To, da nam zaupate, nam je največji poklon. Hvala!

Želimo vam prijetno
praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti
ter mirne in blagoslovljene
božično-novoletne praznike.

Leto 2023 naj bo napolnjeno z zdravjem,
optimizmom in osebnim zadovoljstvom,
naj bo leto, ko boste delili tudi sebe.

OO SDS Grosuplje
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Zahvala za odličen rezultat NSi-ja

130 let SLS in novo vodstvo

Nova Slovenija - krščanski demokrati 
občine Grosuplje (NSi) se iskreno zahva-
ljujemo vsem volivkam in volivcem ob-
čine Grosuplje za oddani glas na volilno 
nedeljo 20. novembra 2022. Izjemno 
smo veseli rezultata tako pri volitvah 
za župana občine Grosuplje kot tudi za 
volitve v občinski svet. Napovedovali 
smo, da smo stranka, ki pridobiva na za-
upanju in smo stranka, ki raste na vseh 
področjih in to se je uresničilo. Naš sku-
pni kandidat za župana dr. Peter Verlič 
je bil prepričljivo izvoljen v 1. krogu, v 
občinskem svetu pa bomo zastopani s 3 
svetniki. Vsak prejeti glas pomeni za nas 
zaupanje v ljudi, strokovnost in skrbno 
pripravljeni program krščanske demo-

kracije v naši občini. 
Podpora za našo stranko je tudi do-

datna spodbuda in hkrati izziv, da dosle-
dno uresničujemo program Nove Slove-
nije. V občinskem svetu bomo zastopali 
konkretne rešitve na odprta vprašanja, ki 
jih prinaša prihodnost razvoja naše ob-
čine na temelju družbene odgovornosti 
posameznika in ustanov. Prepričani smo, 
da bomo vaše zaupanje na konkretni na-
čin tudi uspešno upravičili, zato še en-
krat hvala vsem, ki ste glasovali za našo 
listo, to je listo krščanskih demokratov.

Zahvala tudi vsem kandidatkam in 
kandidatom, ki so zastopali listo Nova 
Slovenija - krščanski demokrati in s svojo 
navzočnostjo na listi prispevali k odlič-

nemu rezultatu.
Čestitke tudi izvoljenemu županu dr. 

Petru Verliču in vsem izvoljenim svetni-
cam in svetnikom Občinskega sveta Ob-
čine Grosuplje. 

Vabljeni, da se nam pridružite pri od-
govornem delu, naš e-naslov je grosu-
plje@nsi.si, lahko pa nas tudi spremljate 
preko družbenih omrežij. 

Občinski odbor Nova Slovenija - krščanski 
demokrati Grosuplje

Nova Slovenija - krščanski demokrati občine Grosuplje ob božično-novoletnih praznikih 
vsem občankam in občanom občine Grosuplje, članicam, članom ter podpornikom 
krščanskih demokratov želimo vesele in blagoslovljene praznike,  veliko zdravja, veliko lepega, 
zadovoljnega, srečnega,  uspešnega in predvsem tudi veliko optimizma  v letu 2023. 

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti, državnem prazniku, želimo vsem prijetno 
praznovanje praznika, ki povezuje in združuje  Slovence po svetu in doma ter nam krepi  
domoljubje in pripadnost do naše Slovenije.

Praznični dnevi so nekaj posebnega in v tej posebnosti lahko vsi skupaj začutimo sporočilo 
praznikov v najglobljem doživetju v krogu družine.

Občinski odbor Nove Slovenije - krščanski demokrati občine Grosuplje

Slovenska ljudska stranka letos obe-
ležuje 130 let delovanja. Prizadeva si so-
ustvarjati državo, ki spodbuja družbeno 
odgovorno ravnanje, razvoj gospodar-
stva, prehransko in energetsko samoo-
skrbo in ustvarjanje pogojev za blaginjo 
ter dostojanstvo vseh državljanov.

V juliju je potekal volilni kongres Slo-
venske ljudske stranke, kjer so za nove-
ga predsednika izvolili Marka Balažica. 

Marko Balažic je strokovnjak na po-
dročju javnih in evropskih zadev, ki je v 
karieri svetoval mnogimi evropskim po-
slancem in ministrom, obenem pa sode-
loval z uglednimi mednarodnimi misel-
nimi vozlišči. Skozi svoje delo se je vedno 
ukvarjal z iskanjem rešitev za izboljšanje 
življenja v Sloveniji. Širši javnosti je po-

znan v vlogi političnega komentatorja 
v vseh slovenskih medijih. Je soavtor 
serije knjig Slovenija in Pika!, njegovim 
razmislekom lahko sledite na socialnih 

omrežjih (FB @MarkoBalazicSLS in TW @
BalazicMarko). 

Njegovo temeljno vodilo je delova-
nje v dobro človekovega dostojanstva, 
svobode, solidarnosti in demokracije. Pri 
vodenju SLS na prvo mesto postavlja-
la dobrobit posameznika, svobodno 
ustvarjanje, spoštovanje dela, prizade-
vanje za skupno dobro, blaginjo in mir. 
Pri vodenju SLS mu želimo obilo uspeha.

Jože Berdajs in Alojzija Fink
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Spoštovani krajanke in krajani Grosupljega!

Smo v zadnjih dneh decembra, ki je za mnoge najbolj čaroben mesec.  
To je čas, ki si ga vzamemo zase in za tiste, ki so nam najbližji, najdražji. 

To je čas, ko so naše misli napolnjene z lepimi željami za prihodnost. Ob tem ne pozabimo na tiste, ki so osamljeni, bolni, morda 
pozabljeni, in namenimo dobre misli tudi njim. Pomagajmo jim, če lahko. Skrb za drugega bo naredila ta svet lepši in bolje se bomo 

počutili.

Želim vam blagoslovljen božič, novo leto naj vam prinese zdravja, sreče in uspehov. Naredimo ambiciozne načrte za prihodnost in se 
potrudimo, da jih bomo uresničili. 

Imejmo še naprej radi naše Grosuplje. 

Srečno!

Iztok Vrhovec,
predsednik KS Grosuplje

Zahvalna nedelja v Župniji Grosuplje - zahvala podeželske 
mladine

V nedeljo, 6. novembra 2022, je bila 
v cerkvi svetega Mihaela v Grosupljem 
zahvalna maša na pobudo Zveze sloven-
ske podeželske mladine. Sveto mašo je 
vodil Martin Golob, župnik župnij Grosu-
plje, Lipoglav in Polica. V svoji pridigi je 
povedal, kako je ponosen, ker prihaja iz 
kmečkega okolja in kako ga je tudi delo 
na kmetiji pripravilo na duhovniško služ-
bo. Zbranim mladim kmetom je položil 

na srce, naj bodo vedno ponosni na svoj 
izvor, delo. Kmetje se vsako leto zahva-
ljujejo Bogu, saj on usmerja stvarstvo, 
deli odlične letine, blagoslove. Kmetje 
so zelo pomembni, saj brez njih ni hrane, 
niso obdelana polja. Kmetje opravljajo 
plemenito delo.    Seveda si morajo kme-
tje vzeti čas za družino, da bosta šla iz 
roda v rod skrb za naravo in povezanost 
z Bogom. In vzeti si morajo tudi čas za 

svoje zdravje. Bog zmeraj za kmeta po-
skrbi, da ne bo nikoli lačen. Bogu hvala, 
da imamo kmete. Na koncu se je gospod 
župnik Martin Golob zahvalil pobudi 
podeželske mladine za mašo, pevske-
mu zboru in dirigentki za lepo petje. 
Vse zbrane pa je povabil na druženje po 
maši pred cerkvijo.

Milena Nagelj, foto: Rok Mihevc
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30 let Župnijske Karitas Grosuplje

Na prvo adventno nedeljo se je za-
ključil teden Karitas. Letos je bilo geslo 
»Skupaj delajmo dobro«. Tudi Župnij-
ska Karitas Grosuplje se je odzvala temu 
klicu in je v soboto ob pomoči župnije 
pripravila srečanje starejših in invalidov. 
Po somaševanju gospoda Mira Šlibarja, 
dolgoletnega bolniškega duhovnika, in 
domačih duhovnikov so lahko prisotni 
prejeli bolniško maziljenje. Po maši se 
je preko 50 starejših zbralo v župnijskih 
prostorih na pogostitev in druženje. Po-
moč mladih je vse razveselila.

Zahvalno sveto mašo je daroval nek-
danji grosupeljski župnik gospod msgr. 

dr. Franci Šuštar, sedaj ljubljanski pomo-
žni škof. Spomnil se je pokojnega grosu-
peljskega župnika Frančiška Novaka, ki 
je 8. oktobra 1991 dal pobudo za ustano-
vitev Župnijske Karitas. Po končani sveti 
maši je najzvestejšim sodelavkam po-
delil tudi zahvalno listino.  Predstavnica 
župnije se je vsem zahvalila, da že toliko 
let v imenu vseh faranov skrbijo, da zbra-
na denarna in materialna pomoč pride v 
prave roke, in z obiski in prijazno besedo 
razveseljujejo starejše v Domu starej-
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Sveta maša prijateljev Gold TV

Javno komunalno podjetje Grosuplje - družini prijazno 
podjetje

Na televizijskem kanalu Gold TV se 
vsak dan verniki zberemo zvečer ob 
21h, saj predvajajo molitve iz grosupelj-
ske cerkve, ki jih pripravi in vodi domači 

župnik Martin Golob. V nedeljo, 13. 11. 
2022, pa smo bili povabljeni, da se v živo  
udeležimo v grosupeljski cerkvi svetega 
Mihaela maše vsi, ki spremljamo duhov-

no oddajo na Gold TV. Sveto mašo je 
vodil Martin Golob. Po sveti maši pa smo 
župniku Martinu nazdravili za god.

Milena Nagelj

»BOG NAŠO NAM DEŽELO, 
BOG ŽIVI VES SLOVENSKI SVET.«

VABILO

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti vabljeni k maši za domovino  
v ponedeljek, 26. 12. 2022, ob 9.00, v cerkev na Polici. 

Sledil bo domovinski recital, blagoslov konj  in druženje.

Župnija Polica

V Javnem komunalnem podjetju Gro-
suplje smo v maju 2018 pridobili certifi-
kat Družini prijazno podjetje, novembra 
letos pa smo prejeli polni certifikat Dru-
žini prijazno podjetje, ki pomeni potrdi-
tev dobrih ukrepov na področju usklaje-
vanja poklicnega in zasebnega življenja 
naših sodelavk in sodelavcev. 

Prepričani smo, da s skrbjo za zapo-
slene povečujemo zadovoljstvo in pripa-
dnost podjetju. Najpomembnejše pa je, 
da zaposleni lahko občutijo, da so sou-
stvarjalci uspeha podjetja. Lažje usklaje-
vanje družinskih in službenih obveznosti 

prinese delo brez dodatnih skrbi in stre-
sa, ki poveča motivacijo, produktivnost 
in zadovoljstvo zaposlenih. 

V podjetju smo sprejeli 12 ukrepov, 
ki smo jih vpeljali v naše delovanje. Pri 
izbiri ukrepov so bili v središču vsi sode-
lavci, od najmlajšega do najstarejšega. 
Z izbranimi ukrepi smo izboljšali komu-
niciranje z zaposlenimi preko oglasne 

deske v upravni stavbi in v stavbah dislo-
ciranih enot podjetja ter po elektronski 
pošti. Med zaposlenimi se redno izvaja 
anketa glede zadovoljstva in pogostosti 
uporabe posameznih ukrepov. Znotraj 
podjetja smo posebej v ta namen usta-
novili projektno skupino, ki obravnava 
in uvaja nove, boljše metode dela, ki so 
usmerjene v usklajevanje poklicnega 

ših občanov Grosuplje  in po domovih. 
Zahvalila se je tudi gospodu županu 
Občine Grosuplje dr. Petru Verliču za 
podporo in tudi gospodu škofu, da nas 

je razveselil s svojo prisotnostjo. Naj bo 
praznovanje v zahvalo najožjim sodelav-
kam in sodelavcem, hkrati pa spodbuda 
tudi vsem nam, da z več čuta in dejanske 

pomoči lepšamo dneve revnejšim, one-
moglim in osamljenim, je poudarila.

Milena Nagelj, foto: Brane Petrovič
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in družinskega življenja. Člani skupine 
zbirajo in obravnavajo pobude in ide-
je zaposlenih. V podjetju organiziramo 
tudi izobraževanje za vodje na področju 
usklajevanja dela in družine. 

Ob različnih priložnostih obdarimo 
otroke zaposlenih, in sicer novorojence 
ter ob zaključku leta organiziramo no-
voletno obdarovanje. Staršem omogoči-
mo fleksibilni delovnik v tednu uvajanja 

otroka v vrtec. Omogočamo tudi izredno 
delo od doma. 

Za zaposlene in njihove ožje družin-
ske člane omogočamo anonimno zuna-
njo strokovno pomoč v primeru oseb-
nih težav, prav tako nudimo skupinsko 
psihološko pomoč za zaposlene, katerih 
narava dela je lahko zelo stresna ali pa 
jih do tovrstne pomoči pripeljejo izredni 
dogodki.

V sklopu projekta “Družini prijazno 
podjetje” in zavedanju, da zadovoljni in 
motivirani sodelavci soustvarjajo uspeh 
podjetja, se bomo trudili izpolnjevati 
sprejete ukrepe ter s tem aktivno sode-
lovati pri dobrem vzdušju v podjetju.

Javno komunalno podjetje Grosuplje

Dvoživkarski koledar in invazivne rastline

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

 radenskopolje

V okviru LIFE AMPHICON smo tudi letos izde-
lali koledarje za leto 2023. Tokrat smo se odločili 
za terenski dnevnik, ki bo v naslednjem letu prišel 
še kako prav. Na Radenskem polju bomo vzpo-
stavili nove vodne habitate. Namen novih mlak 
je, da se voda na polju zadrži čim dlje in da bodo 
imele dvoživke dovolj primernih habitatov za ži-
vljenje tudi skozi sušne dele leta. Nove mlake pa 
si bo možno ogledati, ko bo vzpostavljena nova 
tematska učna pot. Začetek poti bo na Boštanju in 
bo potekala vse do Srednjic ter nazaj na začetno 
točko. Pot bo vodila mimo razglednega stolpa, s 
katerega bo lep razgled na krajinski park. Ob poti 
bodo postavljene informacijske table, na katerih 
bo ogromno informacij o dvoživkah ter o Raden-
skem polju. 

V prihajajočem letu pa se bomo v Krajinskem 
parku Radensko polje intenzivno ukvarjali tudi z 
odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin.

SLOVARČEK IZRAZOV

DOMORODNA 
VRSTA

Vrsta, ki živi na območju svoje običajne 
naravne razširjenosti, tudi če se tu 
pojavlja le občasno. To velja tudi za 
območja, ki jih je vrsta lahko dosegla 
sama, bodisi s hojo, letenjem, prenosom 
z vodo ali vetrom ali drugimi načini 
razširjanja.

TUJERODNA VRSTA

Vrsta, ki je bila namerno ali nenamerno 
zanesena na območje zunaj svoje 
naravne razširjenosti, ki ga brez 
človekove pomoči ne bi mogla doseči.

INVAZIVNA 
TUJERODNA VRSTA

Ko se tujerodna rastlina na nekem 
območju ustali in s širjenjem ogroža 
biotsko raznovrstnost - ekosisteme, 
habitate in vrste, to vrsto poimenujemo 
invazivna tujerodna vrsta.

Popis tujerodnih vrst, ki smo ga nedavno izvedli v sodelova-
nju z zavodom Symbiosis, je pokazal, da se na območju Raden-
skega polja razrašča kar 32 tujerodnih vrst rastlin. Deset najbolj 
invazivnih in najpogostejših med njimi smo zbrali v knjižici In-
vazivne tujerodne rastline Radenskega polja. Če želite izvedeti 
več o:
• škodi, ki jo invazivne tujerodne rastline povzročajo,
• njihovem vplivu na gospodarstvo ter 
• načinu, kako z njimi ravnamo,

lahko brezplačen izvod knjižice prevzamete v TIC-u Turizma 
Grosuplje – v prostorih knjižnice Grosuplje ter v Centru ohra-
njanja narave Žabja hiša v Mali Račni.

Veseli bomo, če boste v prihajajočem letu k odstranjevanju 
invazivnih tujerodnih rastlin pristopili aktivno tudi vi – sami ali 
v okviru katere od akciji, ki jih bomo organizirali v letu 2023.
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Priznanje Jožetu Trontlju

Lepo je opaziti in nameniti pozornost 
tistim, ki imajo energijo in voljo za pro-
stovoljno društveno delo. Zato smo se 
v Turističnem društvu Tabor Št. Jurij z 
veseljem odzvali pobudi Turistične zve-
ze Slovenije, da predlagamo člana, ki si 
zasluži prejem posebnega priznanja za 
prizadevno prostovoljsko delo v turistič-
ni društveni organizaciji.

V našem društvu vse od ustanovitve, 
torej že 16 let, deluje preudarni in go-
spodarni blagajnik Jože Trontelj, ki ga 
odlikujeta požrtvovalnost in učinkovi-
tost in ki mu ni odveč in ne tuje poskr-
beti in narediti, kar je v danem trenutku 
za društvo potrebno in koristno. Zato 
smo ga predlagali za prejemnika prizna-
nja za prizadevno prostovoljsko delo in 
Turistična zveza Slovenije je naš predlog 
potrdila. 

Tako je bilo na letošnjih Dnevih slo-

venskega turizma pod geslom MALO 
VEČ, MNOGO BOLJE v hotelu Thermana 
Park Laško 14. 11. 2022 iz rok predsedni-
ka Turistične zveze Slovenije Pavla Hev-
ka med 56 prejemniki podeljeno prizna-
nje tudi Jožetu Trontlju. 

Na prireditvi se je zvrstilo kar nekaj 
govorcev, ki so nam predstavili trende v 
turizmu in dali usmeritve za prihodnost. 
Poudarili pa so, da ne gre brez posame-
znikov, ki tvorimo celoto. V prihodnost 
turistične panoge torej lahko zremo z 
optimizmom.

Priznanje prizadevnemu posamezni-
ku je spodbuda vsem članom, ki neutru-
dno delamo v korist društva, kraja in tudi 
širše.

Dragi Jože, vsi člani našega društva ti 
hvaležno čestitamo!

Za TD Tabor – Št. Jurij  
Mojca Koritnik 

Invazivne 
tujerodne 
rastline 
Radenskega 
polja

Krajinski park Radensko polje je 

eno manjših kraških polj, ki se 

razprostira na 15 ha velikem 

območju v občini Grosuplje. Je eno 

manjših kraških polj v Sloveniji. 

Kljub svoji majhnosti pa je bilo na 

območju Radenskega polja do 

sedaj skupno zabeleženih kar 35 

tujerodnih vrst rastlin.

35 

olje je densko poKrajinski park Rad

ki seških polj, kieno manjših kraš

em5 ha velikerazprostira na 15

plje. Je eno ni Grosuplobmočju v občin

loveniji. kih polj v Slmanjših kraški

a je bilo naajhnosti paKljub svoji ma

polja dodenskega pobmočju Rad

ženih kar no zabeležsedaj skupn 35

stlin.ih vrst rastujerodnih

Rokavice AKTIVNO VARUJMO, ki smo jih pripravili v Krajinskem parku 
Radensko polje, bodo na voljo udeležencem čistilnih akcij in akcij 

odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst v letu 2023.

Knjižica z opisom desetih najbolj pogostih invazivnih tujerodnih vrst 
na Radenskem polju z napotki o odstranjevanju in ravnanju z njimi.

Pripravili: Pia Golob in Tina Stepišnik
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Načrt odvoza komunalnih odpadkov za leto 2023 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 brez 
izjeme, izmenično na 14 dni  (dne 2. 1. 2023 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.

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.
KS SPODNJA SLIVNICA, KS ŠMARJE - SAP, KS RAČNA.

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

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

II. Odvoz  biološko razgradljivih  odpadkov (zeleni zabojniki):

Biološko razgradljive odpadke bomo, ne glede na praznike, v poletnem času odvažali enkrat tedensko, v zimskem času (od 15. 11. 
do 14. 3.) enkrat na 14 dni.

Ponedeljek KS POLICA – brez naselij Dole, Mala in Velika Stara vas (prvi odvoz 2. 1 .2023).

Torek GROSUPLJE: območje severno od Adamičeve c., Perovo, Jerova vas in Brvace, brez Metelkovih, Kajuhovih, 
Valvazorjevih dvorov in Preske (prvi odvoz 3. 1. 2023).

Četrtek GROSUPLJE: območje južno od Adamičeve c.,  Metelkovi, Kajuhovi, Valvazorjevi 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 5. 1. 2023).

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 6. 1. 2023).

III. Odvoz ločeno zbranih odpadkov (ekološki otoki):

Ponedeljek Papir: KS GROSUPLJE, KS ŠMARJE – SAP.
Steklena embalaža (odvoz na 14 dni, s pričetkom 9. 1 .2023): 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 10. 1. 2023): 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 naročate preko naše spletne strani na  http://odpadki.jkpg.si/zbiranje-in-odvoz/ko-
sovni-odpadki/narocilo-odvoza-kos-odpadkov. 
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V. Prevzem odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) bo v soboto, 9. 9. 2023, 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 14.3.2023 Mala Ilova Gora - pri igrišču pred vasjo 14.30 – 15.00 h

torek 14.3.2023 Račna - parkirišče za kulturnim domom 15.30 – 16.00 h

torek 14.3.2023 Veliko Mlačevo - parkirišče pred gasilskim domom 16.30 – 17.00 h

torek 14.3.2023 Polica - parkirišče pred družbenim domom 17.30 – 18.30 h

sreda 15.3.2023 Škocjan - parkirišče pri družbenem domu 14.30  - 15.00 h

sreda 15.3.2023 Št. Jurij - parkirišče pri igrišču OŠ 15.30 – 16.30 h

sreda 15.3.2023 Spodnja Slivnica - parkirišče pred kulturnim domom 17.00  - 17.30 h

sreda 15.3.2023 Žalna - parkirišče pred trgovino 18.00  - 18.30 h

četrtek 16.3.2023 Šmarje - Sap - parkirišče pred gasilskim domom 15.00 – 16.00 h

četrtek 16.3.2023 Sončni dvori - pred kotlovnico 16.30 – 17.00 h

četrtek 16.3.2023 Grosuplje - parkirišče pred upravo JKP Grosuplje 17.30 – 18.30 h

Jesenski prevzem

torek 17.10.2023 Mala Ilova Gora - pri igrišču pred vasjo 14.30 – 15.00 h

torek 17.10.2023 Račna - parkirišče za kulturnim domom 15.30 – 16.00 h

torek 17.10.2023 Veliko Mlačevo - parkirišče pred gasilskim domom 16.30 - 17.00 h

torek 17.10.2023 Polica - parkirišče pred družbenim domom 17.30 – 18.30 h

sreda 18.10.2023 Škocjan - parkirišče pri družbenem domu 14.30  - 15.00 h

sreda 18.10.2023 Št. Jurij - parkirišče pri igrišču OŠ 15.30 – 16.30 h

sreda 18.10.2023 Spodnja Slivnica - parkirišče pred kulturnim domom 17.00  - 17.30 h

sreda 18.10.2023 Žalna - parkirišče pred trgovino 18.00  - 18.30 h
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četrtek 19.10.2023 Šmarje-Sap - parkirišče pred gasilskim domom 15.00 – 16.00 h

četrtek 19.10.2023 Sončni dvori - pred kotlovnico 16.30 – 17.00 h

četrtek 19.10.2023 Grosuplje - parkirišče pred upravo JKP Grosuplje 17.30 – 18.30 h

VII. CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ŠPAJA DOLINA

Odpiralni čas
POLETNI DELOVNI ČAS  ( 1. 3.–31. 10. ) ZIMSKI DELOVNI ČAS ( 01. 11.–28. 2.)

pon - pet 7.00 – 19.00 pon - pet 7.00 – 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 brez okvirjev ipd.);
• odpadne avtomobilske gume (dovoljeno 4 kose/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 iz gospodinjstev (akumulatorji, baterije, odpadna zdravila, pesticidi, odpadna olja ipd.);
• odpadni tekstil – za ponovno uporabo (oblačila, obutev);
• odpadno plastiko (plastične igrače, večje plastične kose ...);
• odpadno azbestno kritino (potrebni podatki ob oddaji: ime in priimek lastnika, naslov, rojstni datum, parcelna številka, kata-

strska občina);  
• inertne gradbene odpadke (beton, opeka, ploščice) – manjše količine (do 350 kg/dan, do 5000 kg/leto/gospodinjstvo);
• lesena embalaža (lesene gajbice, lesene palete …);

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 2023.
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Več kot 90 odstotkov odraslih Sloven-
cev ima eno od oblik obzobnega vne-
tja. Dokazano vpliva na poslabšanje 
zdravja celotnega telesa.
O njej piše in svetuje dr. Sebastjan Per-
ko, dr. dent. med., iz Ustne medicine

Na Škofljici, Ob potoku 43, se je odpr-
la ordinacija Ustna medicina mladi. V 
tej kliniki bomo s celostnim in indivi-
dualnim pristopom poskrbeli za vaše 
ustno zdravje, ki neizogibno vpliva 
tudi na vaše telo. Usta so v pomemb-
nem delu telesa, to je v glavi. Na ce-
losten pregled ustne votline se lahko 
naročite na 08 200 60 33. Z vami bova 
Jelena Božić, dr. dent. med., za posege 
v biološki oralni kirurgiji pa dr. Seba-
stjan Perko, dr. dent. med.

Parodontoza oz. bolj moderno pa-
rodontalna bolezen je ena najbolj raz-
širjenih vnetnih bolezni, ki je posledica 
okužbe z bakterijami in zato nalezljiva. 
Parodontalno pomeni obzobno, torej 
imejte v mislih, da se pogovarjamo o 
tkivih, ki so okoli zoba in zob pravzaprav 
učvrščujejo v telo, torej v usta. Več kot 
90 odstotkov odraslih Slovencev ima 
namreč eno od oblik obzobnega vne-
tja. Parodontalno bolezen imenujemo 
tudi tihi ubijalec, saj dokazano vpliva na 
poslabšanje zdravja celotnega telesa. 
Je vnetni odgovor telesa na bakterijsko 
okužbo v obzobnem žepu, ki je ob čisto 
vsakem zobu v naših ustih, in ga obdaja 
dlesen. Če potujemo z jezikom po dle-
sni, mora ta imeti podobno površino, 
kot jo ima pomaranča, če je gladka, je 
zelo verjetno že prisotno vnetje. Ali pa, 
če na primer ugriznemo v jabolko in v 
njem ostane rdeča sled, je tudi jasno, da 
je dlesen vneta.

Neposreden vzrok za nastanek vne-
tja obzobnih tkiv je zaostala hrana na 
površini zob. Te obloge hrane oz. zobni 
plak so hrana tudi za bakterije, ki se v 
obzobnih žepkih namnožijo in povzro-
čijo vnetje. Sprva gre za vnetje dlesni, 
v nadaljevanju (nekaj mesecev) pa tudi 
kosti, v katero je pričvrščen zob. Na neki 
točki bakterije ne potrebujejo več zob-
nih oblog, pač pa se prehranjujejo kar z 
našimi tkivi, ki jih razgrajujejo (dlesen in 
kost). Sicer velja, da se dalj časa priso-

ten plak na površini zoba sprime v trde 
obloge, poznane kot zobni kamen. Ta 
bakterijam omogoča zatočišče, da se še 
lažje namnožijo.

Bolezen je zelo razširjena zaradi ve-
likega števila zob v ustih in potrebe po 
modernem načinu obravnave.

Na razvoj in hitrost napredovanja pa-
rodontalne bolezni vplivajo tudi genet-
ska nagnjenost, kajenje, stres, telesne 
bolezni ... Pacienta torej moramo obrav-
navati kot celoto in z gotovostjo trdimo, 
da je možno obdržati vse zobe do kon-

ca življenja. Ne pretiravamo, če rečemo, 
da nas danes bolj kot izguba zob skrbi 
vpliv kronične okužbe na zdravje telesa. 
Bolezen namreč poteka skrito in v veliki 
večini zelo dolgo, kar pomeni dolgo-
trajno vnetno obremenitev imunskega 
sistema in kronično povišano vrednost 
nekaterih vnetnih mediatorjev ter od-
plavljanje bakterij in njihovih molekul v 
krvni in limfni obtok. Gotovo je kdo iz-
med vas že otipal povečano bezgavko v 
čeljusti, pa ni vedel, kaj to pomeni.

Če si bolj nazorno predstavljamo, 
ima človek z zmerno parodontalno bo-
leznijo približno za površino obeh dlani 
okuženo vneto gnojno rano, ki je že na-
čela kost. Samo pomislimo, kako bi se 
odzvali, če bi imeli tako gnojno rano kje 
drugje na površini telesa?!

V ustih je ta nevarna okužena površi-
na skrita in povzroča le zadah in krvavi-
tev pri ščetkanju. Običajno ne boli, kar 
smo tudi sami težko razumeli. A pred 
nekaj leti je študija odkrila molekulo, ki 
je močnejša od morfija in se sprošča v 
zelo nizkih koncentracijah. To bi lahko 
razložilo, zakaj v ustih resna obolenja 
dolgo enostavno ne bolijo. To je tudi 
razlog, zakaj mora prav vsak opraviti 
meritve globine obzobnih žepov, da se 
bolezen odkrije v začetnih fazah in je te-
rapija zelo enostavna. 

Parodontalna bolezen je tihi ubijalec

OGLASNI ČLANEK
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Številne študije in statistike kažejo 
na izrazit vpliv parodontalne bolezni na 
zdravje srčno-žilnega sistema in tako 
na pojavnost možganske in srčne kapi, 
pljučnice, zaplete pri sladkorni bolezni, 
vpliv na potek nosečnosti in pojav pre-
zgodnjega poroda ter tudi na zdravje 
jeter in celo pojav karcinomov. Zdra-
va obzobna tkiva so torej izredno po-
membna za naše sistemsko in celostno 
zdravje ter ravnovesje v telesu. 

KAKO PARODONTALNO BOLEZEN 
PREPOZNAMO

Vnetje dlesni in začetna parodontal-
na bolezen (globina obzobnih žepov 
4-5 mm) potekata popolnoma neopa-
zno. Odvisno od posameznika dlesen 
bolj ali manj zakrvavi le ob ščetkanju in 
nitkanju. V tej fazi imamo redko obču-
tek napetih dlesni in zadah iz ust. Ima-
mo občutek, da smo zdravi, čeprav bo-
lezen z leti počasi, a vztrajno napreduje.

Pri zmerni parodontalni bolezni (ob-
zobni žepi 5-8 mm) se v obzobnih že-
pih razmnožijo škodljive bakterije, ki za 
svoj obstoj ne potrebujejo več zobnih 
oblog, prehranjujejo se z našim tkivom 
in kostjo. Parodontalna bolezen lahko 
skrito poteka več let in celo desetletij. 

Običajno se je ljudje začnejo zavedati 
v zmerni do napredovali obliki z občut-
kom, da "nekaj ni tako, kot bi moralo 
biti". Zobje sčasoma postanejo majavi 
in se vedno bolj premikajo v ustih, dle-
sni se umikajo in zobje so videti vedno 
daljši. V tej fazi obstaja tveganje hude 
bolečine in otekline, ki je posledica 
parodontalnega ognojka oz. akutnega 
gnojnega vnetja obzobnega žepa. Na 
koncu zaradi izginotja kosti izpadejo 
pogosto popolnoma zdravi zobje.

KAKO PARODONTOZO 
PREPREČUJEMO IN ZDRAVIMO

Pomembno je, da pri pregledu ustne 
votline vsakemu pacientu pregledamo 
obzobna tkiva in iščemo morebitne 
znake vnetja obzobnih tkiv ter ne čaka-
mo na simptome bolezni, ki se izrazijo 
kasneje.

Zgodnje odkrivanje bolezni in njeno 
zgodnje zdravljenje preprečita razvoj 
napredovalega vnetja obzobnih tkiv, 
izgubo zob in tudi vpliv na sistemsko 
zdravje telesa. Torej po pogovoru z 
vami sledijo natančen pregled ust, 2D- 
in po potrebi 3D-slikanje zob in čeljusti.

Ker je bolezen lahko skrita prav pri 
vsakem, po osnovnem pregledu in 

RTG-diagnostiki predlagamo natan-
čen pregled stanja obzobnih tkiv. Za 
to uporabljamo posebno računalniško 
vodeno sondo, ki jo imenujemo tudi 
zobni EKG.

Ne boste verjeli, da tudi ko na prvi 
pogled vse deluje v redu, še vedno 
z zobnim EKG-jem odkrijemo vnetje 
dlesni - zgodilo se je, da smo na enem 
mestu v ustih odkrili celo 8 mm globok 
obzobni žep.

S to sondo na šestih mestih okrog 
vsakega zoba ocenimo stanje obzob-
nih tkiv in ga na koncu pregleda tudi 
grafično predstavimo in se pogovori-
mo. Nujno je, da tudi vi razumete, kje 
so kritična mesta. Pravzaprav že med 
posegom veste, kje dlesen krvavi, kje 
mogoče izteka gnoj in kje so povišane 
globine sondiranja. Po pregledu in ce-
loviti diagnostiki sledi diagnoza in šele 
nato lahko določimo potek terapije. V 
grobem govorimo o popolni dezinfek-
ciji ust, da bi se lahko zopet vzpostavil 
normalen ustni mikrobiom.

Vabljeni na ustni EKG, v naslednji 
številki pa se posvetimo razlagi, kako 
poteka moderen pristop v ustavljanju 
te zahrbtne bolezni, in se dotaknemo 
še drugih vnetnih stanj v ustih.

Kaj točno je pravica do osebne asistence?

Storitve, ki sodijo v sklop pravice do 
osebne asistence, že nekaj let lajšajo 
življenje številnim invalidnim osebam 
v Sloveniji. Osebna asistenca uresni-
čuje enakost vključevanja v družbo ter 
življenja po svoji volji in to v domačem 
okolju, kar je bistveno. Opažamo, da po-
gosto javnost ne razume povsem bistva 
osebne asistence, ne dobi pravih in pra-
vočasnih informacij o vlogah, postopkih, 

izbiri izvajalcev  in pravilnem načinu iz-
vajanja. 

Za vsa vprašanja se lahko obrnete na 
Društvo Svelipa, kontakt 041 482 272 
(Barbara), svetovali vam bomo po naj-
boljših močeh, saj asistenco izvajamo že 
vse od začetka sprejema Zakona o oseb-
ni asistenci.

Barbara Škerlj
Društvo Svelipa

Srečanje za begunce iz Ukrajine

Na območju Rdečega križa Grosuplje 
trenutno živi 78 beguncev iz Ukrajine. 
Večinoma so to mame z otroki in nekaj 
starejših. Pomagamo jim preživeti s hra-
no, organiziramo tečaj slovenščine in 
jim pomagamo pri vključevanju v naše 
okolje, za njihovo boljše počutje in po-
vezanost pa smo pripravili praznično 
srečanje v knjižnici Grosuplje. Poteka-

lo je ravno na praznik dobrotnika sv. 
Miklavža. Povedali so, da Miklavž tudi 
pri njih obdaruje otroke. Udeležili so se 
obdarovanja v grosupeljski cerkvi in bili 
zelo presenečeni, da je bilo toliko hudič-
kov, in to kar cerkvi!

V kulturnem programu so se pred-
stavili z glasbenimi in plesnimi točkami. 
Skupaj smo zapeli pesem Červona kali-

na, ki simbolizira nacionalni odpor in te-
žnje po svobodi. 

Izvira iz kozaške pesmi iz 17. stoletja 
in je bila priljubljena himna ukrajinskih 
sičevskih strelcev v prvi svetovni vojni, 
spet pa je postala priljubljena ob ruski 
agresiji letos. Pesem govori o potepta-
nem grmu brogovite, ki pa se bo spet 
dvignil in Ukrajina bo zmagala. Za za-
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Dom starejših občanov Grosuplje vabi prostovoljce

Ste pripravljeni del svojega prostega 
časa preživeti skupaj s stanovalci Doma 
starejših občanov Grosuplje? Postanite 
naš prostovoljec!

V Domu starejših občanov Grosuplje 
želimo kar najbolj celostno in kvalitetno 
poskrbeti za naše stanovalce. Ena od 
možnosti, s katero prispevamo k aktiv-
nemu preživljanju prostega časa naših 
stanovalcev, je prostovoljstvo. Vabimo 
ljudi dobre volje, da namenijo del svoje-
ga časa za druženje z našimi stanovalci. 

Področja prostovoljstva so raznolika: 
• družabništvo s stanovalci skozi pogo-

vor, branje, igranje namiznih iger; 
• skupne ustvarjalne, kuharske, glasbe-

ne in športne aktivnosti;
• druženje z živalmi;

• skupno obiskovanje prireditev, kon-
certov in drugih zanimivosti. 
Vabimo vas, da združite svoja zanima-

nja z dobrodelno noto; podarite svoj čas 
in dobro voljo, prejmite pa veliko zado-
voljstva in iskrene hvaležnosti. 

Da bo druženje potekalo prijetno in 
brez zapletov, nas predhodno kontakti-
rajte, da se dogovorimo za vse podrob-
nosti. Pišite na maja.zagar@dso-grosu-
plje.si ali pokličite na 01 7810 735.  

Andreja Borščak

ključek pa smo zapeli njihovo ljudsko 
božično pesem Nebo i zemlja, ki smo jo 
našli objavljeno tudi v stari slovenki pe-
smarici, izdani leta 1969.

Na srečanju smo se še posebej za-
hvalili prostovoljkam Poloni in Ani za 
izvajanje tečaja slovenščine in Biserki za 
pripravo oblačil in druge pomoči.

Za druženje ob čaju nam je Pekarna 
Grosuplje podarila krofe, begunke iz 

Ukrajine pa so spekle dobrote po svojih 
receptih. Občudujemo njihovo priza-
devnost, da bi si hitro našli delo, in priza-
devanje, da otroci napredujejo v šoli in 
razvijajo tudi svoje umetniške, športne 
in druge talente. Z izmenjavo izkušenj 
pa si lahko med seboj pomagajo pri 
urejanju zapletenih birokratskih postop-
kov pri nas. Na denarno pomoč države 
morajo čakati zelo dolgo, zato smo jim 

v vmesnem času razdelili že preko 100 
vrednostnih kartic po 20 € za nakup naj-
nujnejših stvari v trgovini. Pomagamo 
jim tudi z rabljenimi oblačili in različno 
opremo, ki jo ljudje prinesejo na Rdeči 
križ. Veseli bomo vsake pomoči v hrani 
in izdelkih za osebno higieno zanje.

Anica Smrekar
RKS – OZ Grosuplje
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UTRINKI IZ VVZ KEKEC GROSUPLJE

MALI UMETNIKI V GOZDU

Z otroki zelo radi zahajamo v gozd, ga 
opazujemo, raziskujemo in se ob tem ve-
liko novega naučimo. Ker je gozd v naši 
bližini, se tja velikokrat odpravimo. Vsak 
letni čas ima v gozdu poseben čar. Jeseni 
se gozd obarva v prečudovite  barve, listi 
odpadajo, šelestijo, rastejo gobe … 

Tako smo se oktobrskega dne otroci 
in vzgojiteljice iz skupine Škratki odloči-
li, da si bomo ustvarjalni kotiček naredili 
kar v gozdu. Kot že velikokrat smo se od-
pravili v gozd pri vojašnici. Vsak otrok si 
je pod roko vzel blazinico za sedet, trdo 
podlogo, list ter svinčnik in odpravili 
smo se na pot.

Ko smo prispeli do gozda, smo gozd 
najprej pozdravili. Vsak otrok je odšel k 
svojemu drevesu, mu prisluhnil in ga 
pobožal. Po pozdravu smo se pogovorili, 
kaj v gozdu opazimo, kakšna so drevesa, 
kaj vidimo na tleh … in kaj bomo danes 
delali. Nato si je vsak otrok tiho poiskal 
svoj prostor ter pričel z opazovanjem in 
risanjem gozda ali drevesa, ki si ga je iz-
bral. 

Izpod rok malih umetnikov so nastale 
čudovite risbe. Otroci so bili pozorni na 
vsako malenkost in to tudi prikazali v 
svoji risbi.

Ko smo končali z risanjem, smo se 
gozdu zahvalili s pesmico in objemi dre-
vesom.

Seveda pa gozda še nismo takoj zapu-
stili, saj smo se odločili, da naberemo še 
prelepe jesenske liste in plodove, ki smo 
jih odnesli v vrtec. Jesenske liste smo po-
ložili med časopisne liste ter jih obložili 
s knjigami, da so se zravnali in posušili. 

Iz njih smo čez nekaj dni ustvarili ču-
dovito jesensko risbo, ki krasi steno v 
naši igralnici.

Saša Kovačič, Vesna Viršek in Dunja Katern, 
VVZ Kekec Grosuplje, enota Rožle

JESENSKO LISTJE

Učenje ne poteka samo v oddelku. 
Otroci se učijo povsod in kot vzgojitelji 
moramo poznati in izkoristiti priložnosti 
za učenje, ki so na voljo na prostem in 
v širši okolici. Ker se naša enota nahaja 
v bližini gozda, to s pridom izkorišča-
mo in se pogosto odpravljamo v gozd. 
Otroci tam sami najdejo veliko navdi-
hov za izvajanje takšnih in drugačnih 
dejavnosti. Zato je gozd idealen prostor 
za medpredmetno povezavo. Pred krat-
kim smo v gozdu vonjali, tipali, nabirali 
jesensko listje, ki smo ga odnesli v vrtec. 
Na pobudo otrok smo liste posušili in z 
njimi tiskali. Tako smo združili področje 
narave, gibanja, matematike in umetno-
sti. Nastale so krasne umetnine z odtisi 
jesenskega listja, ki smo ga pobarvali v 
različne barve, liste primerjali po obliki in 
velikosti, se pogovarjali o jeseni, o spre-
membi vremena, oblačilih in vsemu, kar 
spada zraven.

Klara Kralj, 
VVZ Kekec Grosuplje, enota Rožle

OBISK KMETIJE

Zajtrk z mlekom - super dan je bilo 
letošnje vodilo tradicionalnega sloven-
skega zajtrka. Ob različnih dejavnostih v 
vrtcu Pastirček so otroci spoznavali, kako 
dobimo mleko, kako nastanejo mlečni 
izdelki ter postopek predelave mleka. 
Nova znanja otroci uspešno pridobiva-
jo s konkretnimi izkušnjami, pri katerih 
sodelujejo sami, zato smo se odločili, 
da si vse to pogledamo na kmetiji Jake-
tič v Žalni. Pokazali so nam hlev, krave, 
teličke, ročno in strojno molžo, cisterno 
za mleko … Pogostili so nas z domačim 
mlekom, jogurtom in jabolčnim sokom. 

Družini Jaketič se zahvaljujemo za po-
učno in zabavno doživetje, saj so večini 
otrok omogočili prvi stik s kmetijo.

Milka Ćućić in Andrejka Okorn

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
V VVZ KEKEC GROSUPLJE 

18. novembra 2022 smo obeležili dan 
slovenske hrane in izvedli že dvanajsti 
tradicionalni slovenski zajtrk! 

Osrednja tema, ki smo jo tokrat po-
sebej izpostavili, je bila mleko in mlečni 
izdelki. K temu smo spodbujali tudi z 
letošnjim sloganom »Zajtrk z mlekom – 
super dan! 

»Mmm, to je pa res zelo dobro in 
zdravo,« so dejali otroci med zajtrkom. 
Na tradicionalni slovenski zajtrk, pri ka-
terem jemo kruh, maslo, med, jabolko 
in pijemo mleko grosupeljskih lokalnih 
ponudnikov, smo se otroci in vzgojitelji-
ce posebej pripravili. Pogovarjali smo se 
o pomenu čebel, nalogah čebelarja, obi-
skal nas je čebelar, likovno smo ustvarjali 

Mali umetniki v gozdu

Obisk kmetije

Jesensko listje
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in si naredili pogrinjke ter lesene panjske 
končnice, ki smo jih razstavili v prostorih 
našega vrtca. 

18. november smo vzgojiteljice in 
otroci iz enote Kekec, spodnji hodnik, 
preživeli v znamenju hvaležnosti in ve-
selju ob slovenskem zajtrku.

Urška Skobe, dipl. vzg. za enoto Kekec, 
spodnji hodnik

BOŽIČEK ZA EN DAN

Spoštovani starši!
V imenu akcije Božiček za en dan se 

Vam zahvaljujemo za neverjeten odziv! 
Presegli ste naša pričakovanja in napol-
nili voz ter s tem osrečili kar nekaj malih 
src. V ponedeljek, 5. 12. 2022, sva s hišni-
kom zajahala sani in se odpravila proti 
božičkovemu skladišču, kjer so nas že 
komaj čakali. 

Še enkrat hvala iz srca!

Darja Kušar, vzg. pred. otrok – pom. vzg. 
za enote Kekec, Rožle, Pastirček, Mojca in 

Zvonček

OBISK OBČINSKE HIŠE: Netopirji 
smo se razveselili krašenja občinske 
smrečice

Vrtčevska skupina Netopirji iz vrtca 
Kekec smo dobili vabilo, da na župano-
vo željo okrasimo občinsko smrečico. 
Pridno smo izdelovali okraske in se na 
prvi decembrski dan odpravili na Obči-
no Grosuplje, kjer nas je pričakal župan 
dr. Peter Verlič. Obesili smo okraske na 

smrečico, pokramljali z županom in mu 
zapeli praznično pesem. Otroci so se 
dogodka zelo razveselili in skupaj smo 
otvorili praznične decembrske dni.

Petra Potokar, dipl. vzg. 

USTVARJALNE PRAZNIČNE 
DELAVNICE S STARŠI

Verjamemo, da je praznični čas najbo-
gatejši takrat, kadar vesele, ustvarjalne in 
igrive trenutke delimo drug z drugim.

Praznični december je potrkal na vra-
ta našega vrtca … 

ENOTA KEKEC – SPODNJI HODNIK
Na zadnji novembrski dan letošnje-

ga leta smo v enoti Kekec na spodnjem 
hodniku strokovne delavke v želji  pove-
zovanja in skupnega preživljanja pred-
prazničnega časa z otroki in starši or-
ganizirale ustvarjalne delavnice. Skupaj 
smo ustvarjali jelenčke, lučke, snežinke, 

Tradicionalni slovenski zajtrk

Božiček za en dan

Obisk občinske hiše Ustvarjalne praznične delavnice s starši

Tradicionalni slovenski zajtrk
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»NAJ BO VESELO, SREČNO IN TOPLO V SRCU«,  
TO SO SRČNE ŽELJE NAŠIH NAJMLAJŠIH!

Otroci iz enote Kekec spodnji hodnik, iz skupine Sovice 
in Metuljčki, že veselo pričakujejo dobre može ter pra-

znično vzdušje.

KAJ PA ŽELIJO VAM, SPOŠTOVANI BRALCI? 
TO SO NJIHOVE MISLI SRCA:

Želimo Vam veliko okraskov. (Gaja, 3 leta)
Želimo Vam, da boste rdeči. (Vita, 3 leta)

Želimo Vam lepo srce, lepote in dobrote in da boste 
skupaj kuhali čajčka. (Sofia, 4 leta)

Želimo Vam, da Vam gori svečka v srcih. (Gal, 4 leta)

Narišite si risbice drug drugemu. (Kaja, 4 leta)

Nasmejte se in bodite veseli. (Julija, 4 leta)

Vse lepo pa imejte roza srca, da druge ogrejejo.  
(Zarja, 4 leta)

Naj bo Vaše srce lepo in rdeče in zdravo. (Maj, 4 leta)

Želimo Vam lepe praznike. (Ela, 4 leta)

Urška Skobe, dipl. vzg.

Tudi strokovni delavci VVZ Kekca Grosuplje se pridru-
žujemo srčnim mislim naših otrok. 

Prav vsem želimo iskrivo, zdravo in srečno novo leto 
– skupaj ga napolnimo z veselimi trenutki in srčnimi 

mislimi. 

voščilnice in pravljične hiške, s katerimi si bodo otroci ter star-
ši polepšali domove, v vrtcu pa si bomo z ustvarjenimi izdelki 
pričarali pravljično vasico v času pričakovanja dobrih mož in 
novoletnih praznikov.

Urška Skobe, dipl. vzg.
ENOTA ROŽLE 

V sredo, 30. 11. 2022, smo v vrtcu Rožle strokovne delavke in 
starši poskušali pričarati otrokom pravljično zimsko idilo. 

Starši so se vabilu na ustvarjalno zimsko delavnico, na ka-
teri smo izdelovali dekoracijo, odzvali v lepem številu. Ideja je 
bila, da otrokom pričaramo zimsko idilo in skupaj okrasimo naš 
vrtec in jih s tem presenetimo. Izdelovali smo snežake in no-
gavice, hišice iz kartona, iz robčkov smo izdelali snežinke ter 
laterne, s katerimi se bomo 7. 12. 2022 odpravili na pohod  do 
Doma starejših občanov v Grosupljem in starejše občane pre-
senetili z božično pesmijo.

Skupaj smo preživeli ustvarjalno, sproščeno in pozitivno po-
poldne.

Klara Kralj, vzg. predšolskih otrok – pom. vzg.

PRAZNIČEN DECEMBER PRINAŠA PRAVLJIČNO DOŽIVETJE 
KAMIŠIBAJA V KNJIŽNICI GROSUPLJE V IZVEDBI 
STROKOVNIH DELAVK VVZ KEKEC GROSUPLJE

V okviru 70-letnice našega vrtca za vas, dragi otroci, spošto-
vani starši ter ljubitelji zgodb pripravljamo Festival kamišibaja.

Z željo, da si skupaj pričaramo pravljični december, se vese-
limo vašega obiska.

Srčno vabljeni!
Strokovne delavke VVZ Kekec Grosuplje Prispevke zbrali in uredili: Urška Skobe, dipl. vzg. ter Klara Kralj, vzg. 

predšolskih otrok – pom. vzg.

Ustvarjalne praznične delavnice s starši
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Francoski obisk na OŠ Brinje Grosuplje

Na OŠ Brinje Grosuplje že 11. leto 
zapored poteka mednarodni projekt 
izmenjave s Francijo, ki temelji na do-
pisovanju med vrstniki iz Slovenije in 
Francije. Učenci si skozi celo leto dopisu-
jejo s prijatelji v angleščini, upoštevajoč 
vsakoletno temo izmenjave. Letos je to 
»Pripovedke in legende«. V letošnjem 
šolskem letu je v izmenjavo vključenih 
39 učencev iz Slovenije in 39 iz Francije. 

Francoski prijatelji so nas skupaj s svo-
jimi 4 učitelji obiskali v tednu od 17.–22. 
10. 2022 in skupaj smo soustvarili nepo-
zabne spomine. V ponedeljek je bilo na 
sporedu spoznavanje z družino sloven-
skih dopisovalcev, v torek spoznavanje 
šole in pouka ter Grosupljega. Obiskali 
smo grosupeljsko knjižnico, kjer so nam 
pripravili ogled in kjer smo primerjali slo-
vensko ter francosko različico Kozlovske 
sodbe v Višnji Gori, prijazno pa nas je ka-
sneje v cerkvi sprejel tudi župnik Martin 
Golob, ki nam je pripovedoval o zgodovi-
ni cerkve in umetnikih, ki so v njej ustvar-
jali. Popoldne so nam učitelji pripravili 6 
zanimivih delavnic: izdelovanje lesenih 
kuharskih pripomočkov, spoznavanje 
grosupeljskih legend, uprizoritev Kralja 
Matjaža, izdelava zapestnic in kamišibaj 
pripovedke, petje in ples ter peka peciva. 
V sredo je sledil ogled Pirana in Škocjan-
skih jam, v četrtek ogled Bleda in Blej-
skega vintgarja, v petek pa smo cel dan 
preživeli v Ljubljani, kjer smo si ogledali 
Ljubljanski grad in Slovenski etnografski 
muzej ter se preizkusili v lovu na »sebke« 

v mestu. Zvečer smo pripravili še zaključ-
no prireditev za starše, učitelje ter vod-
stvo šole in učence, obiskal in nagovoril 
pa nas je tudi župan dr. Peter Verlič.

Soboto so učenci in učitelji preživeli 
vsak po svoje s svojimi gostitelji, od ka-
terih so se marsikateri nato zvečer po-
slovili s solzami v očeh in z veseljem ob 
pričakovanju marca 2023, ko se bomo 
spet srečali – takrat v Franciji.

Za konec bi želeli deliti še vtise učen-
cev:

Ta teden sem zelo uživala. Z mojo Fran-
cozinjo sva se zelo povezali. Organizacija 
izmenjave je bila odlična, najbolj sem uži-
vala na izletu, ko smo šli v Škocjanske jame 
in Piran. Komaj čakam, da se s Francozinjo 
spet vidiva marca, prav tako pa upam, da 
se vidiva naslednje leto na izmenjavi, saj se 
bom z veseljem ponovno prijavila.

Franja 

V ponedeljek smo neučakani pričaka-
li Francoze. V torek smo skupaj obiskali 
knjižnico in cerkev ter imeli delavnice v 
šoli. Naslednja dva dni so bili celodnevni 
izleti v jamo in na Bled ter Blejski vintgar, 
proti večeru pa smo se skupaj družili še 
zunaj. V petek in soboto je preteklo kar 
nekaj solz po predstavitvi in po odhodu 
Francozov.

Sara

Izmenjava s Francijo mi je bila zelo všeč, 
saj sem se spoprijateljila s svojo Francozi-

njo in jo bolje spoznala. Najbolj všeč  mi je 
bil izlet, ko smo šli v Ljubljano. Sedaj jo po-
grešam in komaj čakam, da gremo marca 
v Francijo.

Lara 

V ponedeljek sem komaj čakala, da 
pridejo, in ko so končno prišli, smo odšli 
domov. Naslednji dan smo jim razkazali 
našo šolo in popoldne delali zabavne in 
poučne delavnice. V sredo smo šli v zelo 
lepe Škocjanske jame, kjer nam je prijazen 
vodič vse razložil. Po Škocjanskih jamah 
smo šli v Piran, ki smo si ga na koncu lahko 
tudi sami ogledali in pojedli kakšen slado-
led. V četrtek pa so Francozi odšli na Bled 
in Vintgar. Naslednji dan smo šli v glavno 
mesto Ljubljano, kjer smo imeli prijetno 
predstavitev na Ljubljanskem gradu, nato 
smo imeli zabavno orientacijo po mestu in 
odšli še v muzej. V soboto pa smo Francoze 
peljali na zabavne dejavnosti in se zvečer 
na žalost poslovili od njih.

Zarja 

Izmenjava s Francijo mi je bila zelo všeč, 
saj sem spoznala nove prijatelje, s katerimi 
smo se zelo dobro razumeli. Najbolj se spo-
mnim večernih druženj na ulici, kjer smo se 
Francozi in Brinjci zelo zabavali in se spo-
znavali. Lepo smo se imeli tudi takrat, ko 
smo mojo Francozinjo peljali zvečer v Lju-
bljano. Do zdaj je bila to zame ena najbolj-
ših izkušenj v življenju in komaj čakam, da 
gremo v Francijo.

Nikolina 
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Tržnica srednjih šol

Učenci OŠ Brinje Grosuplje lepšajo 
praznične dni starejšim in osamljenim

Najbolj sem si zapomnila izlet v Vintgar 
v četrtek, ker je bilo res čudovito in lepo. 
Tudi ko smo se s Francozi slikali v srčku na 
Bledu in ko smo imeli prosti čas tam. Tudi 
na avtobusu je bilo lepo, saj smo se zelo 
zabavali in smejali. Všeč mi je bilo tudi, ko 
smo šli v Ljubljano in tam delali po skupi-
nah. Zapomnila sem si tudi noja, ki se je 
sprehajal po Ljubljani, kot da tam živi. 

Mia

Meni bo izmenjava za vedno ostala v 
spominu. Najbolj mi je bil všeč dan, ko smo 
odšli pogledat Škocjanske jame, ko smo 
lahko prosto hodili po Piranu ... Uživala 
sem vsak dan in upam, da bom lahko tudi 
naslednje leto spet sodelovala pri izmenja-
vi. Z mojo Francozinjo sem se v enem tednu 
navezala, bolj kot sem si lahko mislila. Ko-
maj čakam, da bomo mi odšli v Francijo. 

Zarja K. 

Več si lahko preberete na prenovljeni 
spletni strani izmenjave, ki smo jo letos 
poimenovali kar »Legendarna izmenja-
va«:  https://sites.google.com/view/ri-
chard-brinje-exchange/home 

Petra Plavšić

V sredo, 30. 11. 2022, je v športni dvo-
rani OŠ Brinje potekala »Tržnica srednjih 
šol«. Na dogodku je sodelovalo 26 sre-
dnjih šol, ki so predstavljale skupaj čez 
60 programov sekundarnega izobraže-
vanja. Našemu povabilu so se odzvale 
večinoma vse srednje šole iz osrednje-
slovenske regije, Srednja šola Josipa 
Jurčiča iz Ivančne Gorice ter Gimnazija 
Želimlje. 

Dogodek je potekal v popoldanskih 
urah in privabil  precej učencev vseh treh 
okoliških šol (Oš Brinje, OŠ Louis Adamič 
Grosuplje, OŠ Šmarje - Sap). Vzdušje je 
bilo zelo dinamično, nekateri predstav-
niki srednjih šol so s seboj prinesli razne 
pripomočke, ki so jih predstavili učen-
cem in jih tako poskušali nagovoriti za 
vpis v njihove programe. Dijaki so svoje 
srednje šole intenzivno promovirali tako, 
da so učence nagovarjali z izjavami: »Od-
mori so pa najboljši«; »Zelo so dobre ma-
lice«; »Vsa ocenjevanja so napovedana«; 
»Profesorji so ful prijazni« ipd. 

Odločitev o izbiri srednje šole je za 
večino devetošolcev precej stresna. 
Mnogo jih svojo odločitev sprejme šele 
v zadnjih mesecih pred vpisom, zato so 
tovrstni dogodki vsekakor dobrodošli. 

V okviru osnovnih šol se svetovalni de-
lavci trudimo, da jih dovolj informiramo 
o vseh dogodkih, kjer imajo priložnost 
spoznati programe srednjih šol ob na-
povedanih informativnih dnevih. V leto-
šnjem šolskem letu je precej srednjih šol 
v jesenskem obdobju že ponudilo dneve 
odprtih vrat in razne druge akcije (npr. 
dijak za en dan), ki se odvijajo v živo, na 
lokacijah. Upamo, da tako ostane tudi v 
prihodnje, saj je stik in vtis, ki ga učenci 
pridobijo ob vstopu v samo šolo, lahko 

tudi tisti »triger«, ko si rečejo »To je to!« 
in odločitev je sprejeta. 

Najlepše se zahvaljujemo vsem pred-
stavnikom srednjih šol za njihovo ude-
ležbo. Prav tako pa gre velika zahvala 
za organizacijo celotnega dogodka OŠ 
Brinje Grosuplje. Drugo leto sledi preda-
ja štafete k nam na OŠ Šmarje - Sap, kjer 
se ponovnega srečanja veselimo spet v 
novembru 2023. 

Špela Hribar, svetovalna delavka na OŠ 
Šmarje - Sap

Učenci in učitelji OŠ Brinje Grosuplje 
smo se z velikim veseljem pridružili pra-
zničnemu projektu ''MALA POZORNOST 
ZA VELIKO VESELJE''.

Upamo, da bodo naša voščila prižga-
la iskrice v očeh in narisala nasmehe na 
obraze starejših, osamljenih ljudi, tistih, 
ki jih svojci ne morejo obiskovati.

Učenci in učenke naše šole so izdelali 

veliko prelepih voščilnic ter vanje zapi-
sali lepe misli, želje, ki bodo potovale po 
Sloveniji k starejšim ljudem in jim posku-
šale pričarati čarobne praznike in radost 
v njihovih srcih. 

 
Andreja Burja Suban,  

šolska svetovalna delavka
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Tabor za nadarjene učence OŠ LA Grosuplje

Projekt za osnovne šole: Mednarodni dan strpnosti – dan za 
strpnost in prijateljstvo 2022/2023

11. 11. 2022–12. 11. 2022 
Tabor za nadarjene smo učenci že 

prav nestrpno čakali. Kot vsako leto je 
bil tudi letos na Podružnični šoli Kopanj. 
Učitelji pa so se potrudili, da je bil zelo 
zabaven in raznolik. 

Učenci smo že pred taborom izbrali 
delavnice, ki so nas najbolj zanimale. V 
teh delavnicah smo kuhali, izvajali ke-
mijske poskuse, telovadili, se učili kitajski 
jezik, programirali, plesali, najbolj pogu-
mni pa so spoznavali življenja pajkov in 
zveri. Med delavnicami so bili daljši od-
mori, med katerimi so si nekateri učenci 
podajali žogo, drugi brali, spet tretji igra-
li družabne igre. Kuharji pa so poskrbeli 
za okusne obroke.

Ker je tabor je potekal od petka do 
sobote popoldne, smo vsi udeleženci 
tabora eno noč prespali na blazinah v 
telovadnici. Blazine so bile trde, zato je 
bilo tudi malo neudobno, vendar smo 

vsi lahko zaspali ter se zjutraj spočiti zbu-
dili. V nekaj trenutkih smo bili že na no-
gah, oblečeni za jutranjo rekreacijo. To je 
bilo za nekatere zaspance zelo težko. Po 

rekreaciji smo odhiteli na slasten zajtrk, 
pri katerem smo izbirali med lešnikovim 
namazom ter maslom in marmelado. Po 
zajtrku smo odhiteli na zabavne delavni-
ce. 

Po treh urah pa je nastopil zaključek. 
Imeli smo “volitve” za najboljšo pala-
činko. Po kratkih ”volitvah” so nastopile 
umetnine naših slaščičarjev pri kuharski 
delavnici. Slaščic je zelo hitro zmanjkalo, 
tako da, bravo, kuharska delavnica! Po 
slaščicah so nas prišli iskat starši. Bili smo 
veseli, ker smo jih videli, a hkrati žalostni, 
ker zapuščamo tabor.

Besedilo: Lan Groznik Pogorelc  
in Luka Šrol, 6e

Nataša Zidar, Janja Pečelin, Petra Klinc, 
Petra Skočir, mentorice nadarjenih 

učencev

Ob mednarodnem dnevu strpnosti 
smo se učenci Osnovne šole Šmarje - 
Sap pogovarjali in ustvarjali na temo str-
pnosti in nestrpnosti. 

 Pobuda za projekt je prišla iz Izobra-
ževalnega centra Eksena. Namen projek-
ta je uresničevanje otrokovih in človeko-
vih pravic v praksi ter strpnih odnosov 
in negovanje strpnosti v družbi. V njem 
je sodelovalo več vrtcev in šol iz vse Slo-

venije. V tednu mednarodnega dneva 
strpnosti, ki je uradno obeležen z datu-
mom 16. november, smo z otroki izvedli 
izobraževalno-ustvarjalno delavnico. 
Tema letošnjega projekta je bila Lepa 
beseda lepo mesto najde. Na delavnici 
smo se učitelji z učenci pogovorili o be-
sedah strpnost in nestrpnost, nato pa 
ustvarjali likovne izdelke na to temo. Po-
leg likovnih izdelkov so učenci tudi pisali 

pisma, risali stripe, delali miselne vzorce 
in se učili vljudnostnih fraz pri pouku 
angleščine. Ob koncu smo izdelke raz-
stavili v šolski avli. S tem se projekt še ne 
zaključuje. Izbrane izdelke smo učiteljice 
poslale na osrednjo nacionalno skupno 
razstavo izbranih izdelkov. Komisija bo 
izbrala najbolj ekspresivne likovne izdel-
ke učencev, ki bodo skupaj z mentorji, 
koordinatorji in ravnatelji povabljeni na 
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Utrinki Let’s get G.R.E.E.N. izmenjave v Latviji

slavnostno odprtje osrednje nacionalne 
razstave projekta, na kateri bodo zmago-
valcem podelili svečano plaketo. 

 Projekt sledi načelom Bele knjige o 
vzgoji in izobraževanju (npr. sprejema-
nje in razumevanje različnosti; spošto-

vanje drugačnosti in sodelovanje z dru-
gimi; vzgajanje za medsebojno strpnost, 
solidarnost, za miroljubno sožitje in spo-
štovanje soljudi), Učnemu načrtu za sre-
dnje šole (npr. pri predmetih slovenšči-
na, sociologija, filozofija, zgodovina itd.) 
in Agendi OZN 2030 (npr. zavezanost k 
spodbujanju strpnosti in medsebojnega 
spoštovanja). Projekt podpira uresniče-
vanje Ustave Republike Slovenije (člove-
kove pravice in temeljne svoboščine) ter 
uresničevanje človekovih in otrokovih 
pravic, kot so opredeljene v Splošni de-
klaraciji človekovih pravic, Deklaraciji o 
otrokovih pravicah, Evropski konvenciji 
o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ter Konvenciji o otrokovih 
pravicah.

 Lara Lipnik

Ali veste, da OŠ s prilagojenim in po-
sebnim programom sodeluje v med-
narodni izmenjavi Let’s get G.R.E.E.N? 
Tokrat smo se odpravili daleč na sever, v 
Latvijo. Izmenjave so se udeležili tri uči-
teljice in trije učenci. 

Po nočnem potovanju z letalom smo 
utrujeni, vendar polni pričakovanja prišli 
v mesto Cesis. Pričakali so nas prijatelji iz 
Latvije, Severne Makedonije, Romunije, 
Nemčije in Francije. 

Prvi dan smo predstavili naše delo 
preteklih mesecev, nato pa smo ime-
li voden ogled mestnega gradu. Večer 
smo zaključili z odlično latvijsko večerjo. 

V torek smo se odpeljali na smetišče 
blizu mesta, kjer so nam prestavili, kako 
zbirajo in ločujejo odpadke. Po ogledu 

zbirnega centra smo v gozdu imeli ori-
entacijo. Naši učenci so bili v skupini z 
latvijskimi, zato so se ves čas sporazu-
mevali v angleščini. Sodelovanje je su-
per uspelo, saj smo našli prav vse točke. 
Sledil je ogled turistične kmetije, kjer 
smo sami pripravili pravo latvijsko kosilo 
in spoznali, kako je potekalo življenje na 
vasi pred 100 leti. V popoldanskem času 
smo imeli športne igre in večer zaključi-
li s čudovitim nastopom latvijske etno 
glasbe. Tudi mi smo se naučili nekaj tra-
dicionalnih pesmi in plesov. 

Sredo smo preživeli v Rigi, glavnem 
mestu Latvije. Najprej smo obiskali naj-
večji zbirni center smeti v Latviji, kjer so 
nam razložili, kako predelujejo odpadke. 
Ali veste, da lahko v takšnih zbirnih cen-

trih gojijo tudi paradižnik in kumarice? 
Pri razpadu bioloških odpadkov nastaja 
toplota, ki jo porabijo pri ogrevanju ra-
stlinjakov. Tako v Latviji tudi pozimi lah-
ko jedo slasten, lokalno pridelan para-
dižnik. Sledilo je okusno kosilo in ogled 
mesta Rige. 

V četrtek sta se nam predstavili dve 
podjetji, ki delujeta po principu »zero 
waste«, kar pomeni, da pri izdelavi njiho-
vih produktov ne nastaja veliko odpad-
kov. Dopoldne smo preizkušali in izdelo-
vali slastne in zdrave prigrizke iz sadja in 
zelenjave. Popoldne pa jedli čokolado, 
bombone, čaj in namaze, ki vsebujejo 
česen. Zvečer je vsaka skupina pripravila 
manjši nastop, vsi smo prejeli priznanja 
za uspešno zaključeno izmenjavo. 
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Zadnji dan smo obiskali lokalni žival-
ski vrt s kamelami, lamami in kozami. Ži-
vali smo lahko tudi pobožali in jih nahra-
nili. Sledilo je nočno potovanje domov. 

V tem tednu smo učiteljice videle in iz-
kusile veliko novih načinov poučevanja, 
spoznale latvijski sistem inkluzije otrok s 
posebnimi potrebami, opazovale, kako 

poteka poučevanje otrok s posebnimi 
potrebami v Latviji in stkale nove vezi z 
učitelji z različnih koncev Evrope. 

Učenci so pridobili neprecenljivo iz-
kušnjo potovanja, spoznali so nove kul-
ture in njihove običaje, stkali nove prija-
teljske vezi, spoznali, kako pomembno je 
ustrezno ravnanje z odpadki, dobro ob-

novili svoje znanje angleščine in ves čas 
razmišljali, kako kot posamezniki lahko 
doprinesejo k čistejšemu okolju. 

Se že veselimo naslednjih izmenjav!

Marta Zupančič

Novo šolsko leto in novi uspehi učencev Glasbene šole  
Emil Adamič

Povest Frana Erjavca Huzarji na Polici je izšla pred 160 leti

Tudi letošnje šolsko leto je Glasbena 
šola Emil Adamič nadaljevala svoje po-
slanstvo v enoti Šmarje – Sap, kjer že 7 
let skrbi za strokovno glasbeno izobra-

ževanje. Vsako leto pridejo novi učenci, 
želni igranja instrumenta, v lanskem šol-
skem letu pa so prvi učenci že zaključili 
izobraževanje.

Glasbena tekmovanja so za vsakega 
učenca še poseben izziv. V mesecu no-
vembru je mlada violinistka Lucija Ana 
Dragaš, ki je imela že lansko leto več 
izjemnih rezultatov, dosegla 2. mesto 
in 2. nagrado na 6. tekmovanju Leona 
Pfeiferja v Ljubljani. Lucija trenutno obi-
skuje četrti razred violine na Glasbeni 
šoli Emil Adamič pod mentorstvom Tine 
Blaznik. Na tekmovanjih sta postali s ko-
repetitorko Marušo Frelih, ki jo spremlja 
na klavirju, že prepoznaven duo. A Lucija 
ima še kar nekaj tekmovalnih izzivov na 
obzorju.

Tekmovalne cilje imajo tudi drugi 
učenci, saj z novim letom prihaja tudi ti-
sta prava sezona tekmovanj – z veseljem 
pričakujemo tudi njihove rezultate. Ob 
koncu letošnjega leta pa v Glasbeni šoli 
Emil Adamič želimo vsem čim bolj uspe-
šno leto 2023, polno odličnih rezultatov, 
prijetne glasbe in sproščenih dni.

Janez Dolinar, GŠEA

Malo je naših naselij, ki so – kot Poli-
ca – na velika vrata vstopila v literaturo. 
Vrata pa je Polici pri Grosupljem odprl 
pripovednik Fran Erjavec (1834–1887). 

Avtor Fran Erjavec, ki ga označujejo, 
da je bil prirodopisec, potopisec in pri-
povednik, se je rodil 9. septembra 1834 
na Poljanah, v predmestju Ljubljane, ki je 
bila tedaj še 'dolga vas'.

Tu velja dodati, da mu je prvi biograf 
Fran Levec pripisal napačen rojstni da-
tum (4. 9.), a že Marn v Jezičniku 1890 je 
opozoril na napako, ki pa se še kar vleče, 
razen redkih izjem.

Oče Mihael Erjavec (1802–1939), p. d. 
Hrovátov, je bil iz Kriške vasi nad Višnjo 

Goro, ki je obiskoval frančiškansko gim-
nazijo v Karlovcu, nato pa je bil mestni 
pregledovalec mesa v ljubljanski klavni-
ci, umrl pa je pri sinovih štirih letih. Mati 
Elizabeta (roj. Bezlaj, 1807–1865) je v 
mladosti slovela po lepoti in ob ljubljan-
skem kongresu (1821) jo je občudoval 
celo ruski car Aleksander I. ter ji ponudil 
rdeč robec, da si je obrisala potni obraz. 

Erjavčevi so stanovali na Poljanski ce-
sti na lokaciji nasproti sedanjega Doma 
Ivana Cankarja. Po očetovi smrti se je 
mati kmalu drugič poročila ter odšla v 
Zalog. Fran je bil drugi od štirih otrok, za 
otroke je nato skrbela babica, potem pa 
teta, mamina sestra Marija. V hišo se je 

naselila revščina in Fran je moral po Go-
lovcu nabirati suhljad za kurjavo. 

V šoli (normalki) je zaradi neznanja 
nemščine ponavljal dva razreda in tudi 
gimnazijo je obiskoval v licejski stavbi 
(na današnjem Vodnikovem trgu), kjer je 
sedaj ljubljanska tržnica. 

Po maturi je študiral na dunajski uni-
verzi kemijo in naravoslovje, prejemal 
pa je štipendijo ob pogoju, da bo potem 
poučeval na realki. Po izpitih leta 1859 je 
preizkusno leto odslužil na dunajski real-
ki, v letu 1860 pa je postal profesor na re-
alki v Zagrebu in tu ostal enajst let. Leta 
1871 je na svojo željo odšel na realko v 
Gorico, kjer je ostal do smrti v letu 1887.
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Erjavec je bil predvsem naravoslovec, 
kar izhaja že iz njegovega zgodnjega od-
nosa do narave, sam to opiše z pripovedi 
Žaba (SG, 1863, 12, 343–346): 

Stanovali smo zunaj mesta. Pri hiši je bil 
vrt, v njem so rastla jabolka, hruške, češplje 
in tudi ena češnja. V gornjem koncu so bile 
pa gredice, na katerih so vse poletje do 
pozne jeseni cvetele cvetlice modre, rdeče, 
rumene in pisane. Moj oče so imeli z njimi 
posebno veselje in če le niso imeli boljšega 
opravila, gotovo so bili na vrtu. Mati so bili 
pa praktični; postráni so gledali lepe rože, 
in če je prišla govorica na vrt, vedno so 
godrnjali, češ, Bog vé, zakaj ta lepi prostor 
brez vsakega dobička na vrtu stoji. Oče, ki 
jim je bil hišni mir nad vse, vdali so se na-
pósled máterinim željam in neke pomla-
di, jaz sem se jel ravno a b c učiti, vrgli so 
mati iz vrta vse rože in vse korenike, katere 
so oče še prejšnjo jesen zavarovali s sla-
mo proti mrazu. Iz gredic je postala njiva 
in namesto tulipanov in narcis, namesto 
balzamin in georgin posadili so mati dra-
go amerikansko zelišče: krompir. Le pri 
plankah so pustili očetu majhen prostor, 
kamor so presadili tiste cvetlice, ki so se jim 
najbolj k srcu prirasle; ker materi bi se bili 
oče na tihem vendar smilili, ko bi jih ob vse 
veselje pripravili. Ali ljubša, nego cvetice in 
krompir, ljubše, nego jabolka in črešnje, 
dasiravno sem jih nerad pozabil, bila mi je 
velika mlaka konec vrta, ki tudi v najhujši 
suši ni usahnila. To je bilo moje morje, po 
njem so se vozile moje barke v daljna me-
sta, na niti sem jih peljal celó v Ameriko. …

Moje morje je bilo tudi živo. Žabe vsa-
ke velikosti so gospodovale v njem, vodni 
močeradi so kakor somi plavali sem ter tja, 
široki vodni kebri v črnih frakih so se pota-
pljali, vodni ščipavec je s kleščami prežal 
na mušice, ki so plesale nad vodó. Po ves 
dan sem stal kraj svojega morja in premi-
šljeval živali, ki so tu notri živele in trpele. 
Še ponoči v sanjah sem bil pri njih in o po-
mladnih večerih, ko sem že v postelji ležal, 
bila mi je najslajša muzika regljanje mojih 
žab, ki sem vse poznal od najmlajše do 
najstarejše, ki je bila lepo zelena, po hrb-
tu pa je imela tri rumene proge. Najprvo 
je jel debel moški bas poskušati žalostne 
glasove, odgovarjal pa mu je tenek glas 
— zdelo se mi je, da ga poznam. — En čas 
sta si odgovarjala v zateglih akordih, po-
tem vse potihne, ali v tem hipu zagrmí ves 
kor in regljanje se je razlegalo daleč okoli 
v moje neizrekljivo veselje in v veliko nevo-
ljo moje matere. In tudi pozimi, ko je moja 
regljajoča banda spala pod ledeno skorjo, 
sem imel na morju nepopisljivo veselje. 
Bilo je mraz, da je vse pokalo, s sosedovim 

Andrejčkom sva se pa drsala na vrtu, da 
so iskre švigale izpod podkovanih petâ — 
kadar ni bilo matere domá. — Nikoli te ne 
bom pozabil, mlaka na vrtu! Dnevi, ki sem 
jih preživel kraj tebe, bili so najsrečnejši! …

Že v letu 1848, v drugi gimnaziji, 
14-leten, se je seznanil s prirodoslovcem 
samoukom Ferdinandom Schmidtom, 
kar je bilo odločilno za njegovo življenje. 
Z njim in drugimi prirodopisci je, kot je 
sam omenil, »oblazil velik del kranjske 
dežele ter pretaknil, iščoč redkih žuželk 
in polžev, marsikatero jamo in votlino«. 
A bolj je nanj vlival kustos Deželnega 
muzeja Karel Dežman, s katerim je sode-
loval do konca študija tudi pri urejanju 
muzejskih zbirk.  

Fran Erjavec je postal izjemen opazo-
valec narave in njen pripovednik, kar je 
pokazal že v Žabi, v kateri je na mojstrski 
način strnil oris žabe s pripovedovanjem 
mladostnih spominov in očetovo ljube-
zen do cvetlic ter materino praktičnost. 
Po vrsti naravoslovnih člankov so se zna-
čilnosti njegovega pisanja pokazale še v 
največjem poljudno-znanstvenem bese-
dilu, v Domačih in tujih živalih v podo-
bah (1868–1873). 

Prehodil je vso Hrvaško, Dalmacijo, 
del Bosne, iz Gorice pa Furlanijo in Kras, 
saj je vsak prosti dan zapolnil s pohodi 
po bližnji in daljni okolici, kjer je zbiral 
vsakršne posebnosti krajine, tudi be-
sedje in poimenovanja, kar mu je obo-
gateno objavljal Fran Levstik v Letopisu 
Matice slovenske. Izpostavil se je tudi s 
poznavanjem malakologije (vede o pol-
žih), zaradi česar ga je Jugoslavenska 
akademija imenovala za dopisnega čla-
na (1875), prav tako tudi Société malaco-

logique de la Belgique v Bruslju. 
V času vzpostavljanja slovenskega 

šolstva pa je Erjavec prispeval več prevo-
dov in priredb učbenikov za srednje šole, 
med njimi so Rudninoslovje ali mineralo-
gija, Kemija in Prirodopis živalstva. 

Najprej pa je začel objavljati leposlov-
ne prispevke v srednješolskem rokopi-
snem glasilu Vaje, nato pa v Janežiče-
vem Slovenskem glasniku in Besedniku 
ter izdajah Družbe sv. Mohorja, v Slo-
venskih večernicah in Stritarjevem Zvo-
nu. Najbolj dovršene stvaritve štejejo že 
omenjene Žaba, pa Mravlja in Rak, med 
potopisi Ena noč na Kumu ter poučna 
povest Ni vse zlato, kar se sveti. 

Nas pa tu zanima predvsem Erjavčeva 
najdaljša povest Huzarji na Polici, ki je v 
celovškem Slovenskem glasniku izhajala 
kot feljton, v nadaljevanjih, od januarja 
do junija 1863. Razgibano dogajanje se 

Prva objava v Slovenskem glasniku, 1863. 

Maksim Gaspari: Upodobitev pripovedi Huzarji na Polici (Dom in svet, 1908).
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Dogodke v mesecu novembru smo 
začeli s predstavitvijo knjige z naslo-
vom Kipi v nas hrepenenje: antologija 
slepih in slabovidnih literatov in likovni-
kov, ki jo je predstavil sourednik Dušan 
Brešar. Pesmi je brala Mirjana Šernek, 
večer pa nam je popestrila s svojim mi-
lozvočnim petjem ob kitarski spremljavi 
njenega soproga.

Praznik splošnih knjižnic, 20. novem-
ber, vsako leto prinaša bogat izbor do-
godkov po vsej Sloveniji. Letos smo ga 
praznovali od 14. do 20. novembra, s 
povabilom IZVOLITE (V) KNJIŽNICO. Tudi 
Mestna knjižnica Grosuplje je pripravila 
pestro dogajanje.

V sredo, 16. novembra 2022, so po 
ogledu mesta Grosuplje knjižnico obi-
skali člani Društva za fibromialgijo 
Slovenije, se sprehodili po njej in sre-
čanje zaključili v Galeriji Mestne knjižni-
ce Grosuplje, kjer so prisluhnili avtorski 
glasbi Uroša Novaka ter Bojani Dragoš, ki 
je brala in pripovedovala avtorske pesmi 
in kratke zgodbe. 

Večer se je nadaljeval v prijetnem 
vzdušju s pogovornim večerom cikla 
Spoznavamo znance, skozi katere 
predstavljamo sovaščane, ki s svojim 
delovanjem pozitivno zaznamujejo naše 
kraje. Pogovore vodi Borut Hrovatin. To-

krat smo gostili Martina Goloba, župnika 
grosupeljske župnije. Vzdušje v dvorani 
je bilo sproščeno, polno smeha in zani-
mivih prigod iz njegovega življenja. Mar-
tin je prijeten sogovornik, s pozitivnim 
pogledom na življenje in srčnim poslu-
hom za sokrajane, ki jim rad priskoči na 
pomoč, jih spodbuja in povezuje.

17. novembra 2022 smo v dvorani 
knjižnice predstavili knjigo Ljubljana 
drugače: turistični vodič v lahkem bra-
nju, ki je napisan prilagojeno, da je ra-
zumljiv tudi osebam s posebnimi potre-
bami. Vodič je izdalo Društvo Downov 
sindrom Slovenija v okviru projekta 
spodbujanja socialne vključenosti otrok 
in mladih s posebnimi potrebami v lo-
kalno okolje. Knjigo je predstavila njena 
snovalka Nataša Tanko, predstavitev pa 
so popestrile recitacije in glasbene točke 
učencev OŠ Brinje s prilagojenim izobra-
ževalnim programom. Pri nastajanju vo-
diča sta sodelovala tudi dva mladeniča z 
motnjo v duševnem razvoju - obogatila 
sta ga z ilustracijami kulturnih zname-
nitosti mesta Ljubljana, ki so na ogled v 
dvorani knjižnice. 

Praznovanje tedna splošnih knjižnic 
smo zaključili s posebno dogodivščino, 
namenjeno otrokom med 9. in 12. le-
tom, ki so preživeli noč v knjižnici. Kar 

16 otrok se je preizkusilo v lovu na knji-
žnično gradivo, sobi pobega ter risanju 
stripov na temo, kaj vse se dogaja po-
noči v knjižnici. Postelje so si pripravili 
kar v dvorani knjižnice in pod budnim 
očesom knjižničark ob pripovedovanju 
pravljic trdno zaspali in se spočiti zbudili 
v sobotno jutro.

Letošnja novost v knjižnici so sobo-
tni družinski dopoldnevi, na katerih se 
predstavljajo različna lokalna društva, 
ustanove, organizacije ali posamezniki. V 

prepleta na prizoriščih v vasi in na gradu, 
zanimivo so opisani vaščani ob srečanjih 
z madžarskimi vojaki. V izrazju se pri-
poved poskuša približati celo meščan-
skemu jeziku. Povest v sebi nosi precej 
romantičnih elementov in zgodba je z 
ljubezenskimi in vraževernimi zapleti 
tudi kratkočasna, četudi je razplet nepri-
čakovan. Ob ostalih so v ospredju osebe 
graščak Možina, njegova hči Berta in rit-
mojster (stotnik) Mokošiny. 

Pisec vas in dogajanje uvede z opi-
som lokacije: 

»Polica je precej velika vas, šteje blizu 
šestdeset hiš in prijazna, če tudi majhna 
graščina stoji komaj dober streljaj daleč 
zunaj vasi na nizkem holmcu, od koder se 
prav lepo vidi po celi dolini. Na Polici sta-
nuje tudi župan za celo sosesko. Poličani 
so miren in blag narod, pridno obdelujejo 
svojo zemljo, kakor so se naučili od svojih 
dedov in pradedov; zraven so pa tudi veseli 
in vsako nedeljo so vse tri krčme v vasi pol-
ne dobrovoljnih gostov. Iz tega idiličnega 
miru zdrami Poličane glas, da pridejo hu-

zarji. Sprva ni tega nihče verjel, ali ko bi jih 
bil s kropom poparil, vsi so pobesili glave, 
ko pridejo neki dan oče župan klavrni iz 
komisije in z žalostnim obrazom pritrdijo, 
da je res, kar je raznesla govorica po deželi. 
Huzarji bodo res prišli, skoraj cel eskadron, 
le to se še prav ne ve, kdaj. Da, kakor po 
pravici povemo, tega naznanila noben Po-
ličan ni bil vesel, ali so se tudi vse Poličanke 
v resnici prestrašile te novice, tega zdaj še 
ne smemo razodeti, to so ženske skrivnosti 
in lahko bi rekle, da smo preveč indiskretni. 
Vsak si lahko misli, kar hoče.« 

Erjavec, ki je prehodil vse naše kraje 
tudi zaradi bližine očetovega rojstnega 
kraja Kriške vasi, poleg Police omeni še 
Zgornje Duplice in grad Bučnik. Lokaci-
je pripovedi je potrdil slavist z bližnjega 
Spodnjega Brezovega Martin Jevnikar. 
Z gradom Bučnik povezuje Gradišče in 
hrib Bučni vrh ter pravi: »Vaščani Erjav-
čevo povest dobro poznajo, ne samo 
mlajši rod, ampak tudi starejši ljudje. Kje 
so jo brali? Ali jim jo je prinesel kak Erjav-
čev sodobnik izmed poliških dijakov že 

v Glasniku, kjer je prvič izšla, ali pa so jo 
brali v poznejših izdajah. Vsi pa so pre-
pričani, da se godi povest pri njih. Tako 
mi je Matevž Vidic, po domače Kavc, 
kazal klet, kamor so zapirali vojake. Že 
omenjeni Šeme se je spominjal gostilne 
pri Nepotrebniku. Nekatera imena v po-
vesti so še zdaj na Polici, n. pr. Možina, 
Mohor; druga si je Erjavec verjetno izmi-
slil. Prav tako je tudi zgodba plod pisate-
ljeve fantazije, saj če ni bilo gradov, in v 
času povesti jih prav gotovo ni bilo, tudi 
dogodki ne morejo imeti stvarne osno-
ve. Sicer pa v povesti ni nič takega, česar 
bi si Erjavec ne mogel izmisliti. … Kakor 
pri opisovanju kraja, tako si je tudi pri do-
ločitvi časa dovolil Erjavec nekaj pisatelj-
ske svobode.«

Pripovednik Fran Erjavec je vreden 
naše pozornosti z vso svojo širino ob-
javljanja in prav je, da se obletnice ob 
160-letnici izida povesti spomnimo tudi 
ob vstopu v novo leto 2023. 

Drago Samec

Zgodilo se je v Mestni knjižnici Grosuplje

Noč v knjižnici
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novembru so se z nami družili varovanci 
in mentorji invalidskega zavoda Prizma 
Ponikve ter člani Kinološkega društva 
Grosuplje. Zavod Prizma Ponikve nam 
je predstavil delček svojega vsakdana, 
izzive, s katerimi se srečujejo, ter dejav-
nosti, ki jih osrečujejo. Skupaj z njimi 
smo ustvarjali praznično okrasje. Kinolo-
ško društvo Grosuplje nam je predsta-
vilo svoje delovanje v lokalnem okolju, 
tečaje za vodnike psov, ki jih organizirajo 

dvakrat letno in predstavljajo osnovno 
dejavnost društva, katere namen je kar 
najbolje pripraviti vodnike psov na do-
bro sožitje s svojim ljubljenčkom.

Vsako leto nas v sklopu projekta 
Rastem s knjigo obiščejo učenci 7. ra-
zredov osnovnih šol iz celotne občine. 
Ogledajo si knjižnico, se urijo v iskanju 
knjižničnega gradiva, uporabe sistema 
Cobiss in ostalih baz podatkov ter apli-
kacij Biblos in Audibook, kjer si lahko kot 

člani knjižnice izposojajo elektronske ali 
zvočne knjige. Preizkusili pa so se tudi v 
sobi pobega.

Praznično vzdušje meseca decembra 
je 1. decembra otvorila literarna skupina, 
ki deluje v okviru Gledališke sekcije KD 
sv. Mihaela. Pripravila je zanimiv preplet 
poezije in glasbe, s katero smo praznik 
Ta veseli dan kulture obeležili v duhu 
hudomušne Matičkove ženitve po Lin-
hartovem vzoru. 

V petek, 2. decembra 2022, so se na 
bralnem študijskem krožku srečali 
navdušeni bralci, ki so se pogovarjali o 
prebrani knjigi Čebelja družina avtorice 
Anje Mugerli, ki je v letu 2021 prejela na-
grado Evropske unije za književnost.

V soboto, 3. decembra 2022, je v knji-
žnici potekal praznični bazar za vse 
generacije. Otroci in odrasli so se lahko 
preizkusili v različnih spretnostih. Izde-
lovali so voščilnice, pletli venčke, šivali 
okraske, po vsej knjižnici pa je dišalo po 
sladkih medenjakih.

Petra Kremžar

Noč v knjižnici

Zavod Prizma Kinološko društvo Grosuplje

Praznični bazar za vse generacije

Na knjižnem sejmu »Beremo svet«

Na Gospodarskem razstavišču je po 
dveh letih spletnih dogodkov spet pote-
kal v živo  slovenski knjižni sejem, sedaj 
že 38., z naslovom Berem svet. Od torka, 
22. novembra, do nedelje, 17. novembra 
2022, je svoje knjige predstavljalo 88 raz-
stavljavcev, na štirih odrih pa se je zvrsti-
lo več kot 200 dogodkov s slovenskimi 
in tujimi besednimi umetniki. Poseben 
prostor je letos prvič na sejmu dobil tudi 

strip.
Svojo stojnico na sejmu je postavilo 

Knjigotrštvo Buča, katere lastnik je naš 
občan Samo Vadnov, ki živi na Zgornji 
Slivnici. V založništvu Buče je bila na sej-
mu predstavljena in izpostavljena knjiga 
Vikija Grošlja Po dolgem in počez čez 
Nepal. Lado Ambrožič, dolgoletni tele-
vizijski novinar in voditelj TV oddaj, je 
napisal knjigo o dogajanju na TV v letih 

1991 do 2021. Knjigo, ki jo je založila za-
ložba Buča, pa bo na pogovornem veče-
ru z avtorjem predstavila Mestna knjižni-
ca Grosuplje.

Na policah založbe Sophia smo opazi-
li prevod knjige Moja Amerika, pisatelja 
Louisa Adamiča, ki je bil rojen v Prapro-
čah pri Grosupljem. Opazna in izzivalna 
je že naslovnica, ki jo je naslikala v Grosu-
pljem rojena ilustratorka Samira Kentrić.
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Poseben dogodek 24. novembra 
2022, ki je številne obiskovalce knjižne-
ga sejma ob 19. uri pritegnil k glavnemu 
odru, pa je bila predstavitev knjige Mar-
tina Goloba Na spletni prižnici. Z gro-

supeljskim župnikom sta se pogovarjala 
Urška Leskošek in soavtor knjige Lojze 
Grčman iz ivanške občine.  Martin Golob 
je povedal, da je imel pomisleke pred iz-
dajo knjige. Ne da bi zanikal, kar v knjigi 

piše, ampak »včasih je težko biti tako iz-
postavljen. Si strelovod, v katerega prile-
tijo kakšne strele.« Ko pa so knjigo pre-
brali ljudje, ki jim zaupa: starši, nadškof 
Zore, mentor dr. Bogdan Dolenc, je bil 
pomirjen. V knjigi je povzel pridige in mi-
sli, ki jih je objavljal na spletnih kanalih. 
Izpostavil je svojo družino, ki mu je dala 
dobro popotnico skozi življenje, govoril 
je o svojem duhovniškem poklicu in veri.

Založba Družina je že 21. novembra 
predstavila knjigo Na spletni prižnici, Mi-
sli in spodbude Martina Goloba. Pogo-
vor je vodila Bernarda Žarn, sodelovali 
pa so soavtor knjige in novinar Aleteie 
Lojze Grčman in direktor založbe Druži-
na Tone Rode.  

Na posebni stojnici so predstavili 
nove načrte za stavbo Narodne in uni-
verzitetne knjižnice, ki sodobnejše pro-
store močno potrebuje.

Marija Samec

Spoznavajmo znance v Mestni knjižnici Grosuplje

V sredo, 16. novembra 2022, smo v 
Mestni knjižnici Grosuplje na pogovor-
nem večeru iz cikla Spoznavamo znan-
ce, ki ga vodi psiholog Borut Hrovatin, 
spoznavali grosupeljskega župnika Mar-
tina Goloba.

Župnika Martina Goloba so na vabilu 
predstavili kot neutrudnega animatorja, 
ki z iskrivim pogledom, dobro voljo in 
nasmehom nagovarja, motivira, zaba-
va in spodbuja svoje farane. Rad hodi v 
hribe, raziskuje oddaljene vasi, se udele-
žuje različnih dogodkov, s svojo speci-
alko pa se rad zapelje do Krke, Ivančne 
Gorice, ali pa se spusti v rodno Šmartno 
in mimo Bogenšperka spet krene proti 
Grosupljemu.

V pogovoru z voditeljem Borutom 
Hrovatinom je župnik govoril o svoji 
družini, od koder je prinesel delovne 
navade in pa vero, ki ga je vodila na 
študij teologije, da jo zdaj lahko razda-
ja faranom. Na vprašanje o sprejemanju 
drugačnosti je povedal, da je bila njiho-
va hiša vedno odprta za vaške reveže in 
berače, zato sam sprejema vse, ki potr-
kajo na vrata župnišča. Spregovorila sta 
tudi o sodobnih medijih in župnikovi 
medijski prepoznavnosti ter o vplivu 
telefonov, tablic in televizije na mlade. 
Župnik je vesel, da je uspel mlade prite-
gniti med ministrante in v mladinske ve-

roučne skupine in jih tako vsaj za kratek 
čas odtegniti od telefonov in računalni-
kov. Tudi sam ima izkušnjo z maševa-
njem preko televizije in instagrama. Če 
vidi ljudi pred seboj, ga s svojimi odzivi 
na povedano polnijo z energijo, ko pa 
je snemal maše pred prazno cerkvijo, je 
čutil  utrujenost, ki jo, čeprav je ves dan 

»v pogonu«, sicer redko občuti.
Večer je izzvenel v prijetnem, spro-

ščenem vzdušju. Župnik Martin Golob je 
znal na zabaven način odgovoriti tudi na 
težke, neprijetne teme, da smo se vsi v 
dvorani od srca nasmejali.

Marija Samec
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Grosupeljski knjižni klub v TV oddaji Ah, ta leta

Umetnost skozi oči samouka

Knjižni klub Beremo ob kmečki peči 
deluje od leta 2011. Zbirati smo se začeli 
v Koščakovi sobi Mestne knjižnice Gro-
suplje, v kateri je lepa kmečka peč in po 
njej smo se poimenovali. Delujemo pod 
okriljem grosupeljske knjižnice in Uni-
verze za tretje življenjsko obdobje. Števi-
lo članov je raslo in upadalo. V najboljših 
časih se je družilo tudi 20 in več bralcev, 
ki so se hoteli o vsebini prebrane knjige 
pogovoriti.

Na slovenski TV 1 lahko spremljamo 
oddajo Ah, ta leta, ki prinaša teme, na-
menjene starostnikom. V oddaji, ki je bila 
namenjena branju, smo nastopili tudi 
bralci našega bralnega kluba. Snemal-
na ekipa je 7. novembra 2022 s prijazno 
novinarko Nino Cijan v Koščakovi sobi 
posnela naše delo. Najprej smo poka-
zali, kako običajno poteka delo na naših 
srečanjih. Pogovarjali smo se o prebrani 
knjigi. Nato pa so posneli še izjave vseh 
članov o branju in delovanju v klubu. 

Med pridnimi bralci sta tudi dva mo-
ška. Miro je izjavil, da gre s srečanja ve-
dno obogaten z novimi spoznanji in na 
vsebino knjige gleda drugače. Franci je 
lansko leto, ki je bilo posvečeno Jurči-

ču, prebral celoten njegov opus. Pavli je 
všeč, da lahko reče ne, da določene knji-
ge ne bo prebrala, po pogovoru v klubu 
pa se včasih le loti branja. Rozi si pridno 
izpisuje lepe misli in posebne poudarke 
iz knjige. Angelca pravi, da je pisanje 
dobro, da se ne pozabi črk. Kristino za-

nimajo sociološke teme, čeprav prebere 
skoraj vse v klubu priporočene knjige. 

Oddaja je bila na sporedu v petek, 2. 
decembra 2022, posnetek si lahko ogle-
date v arhivu SLO TV 1.

Marija Samec

V galeriji knjižnice Grosuplje se v de-
cembru in vse do januarja 2023 predsta-
vlja domačinka, mlada umetnica Neža 
Erjavec.

S svojo zbirko slik in drugimi stvari-
tvami vas bo popeljala v pravljično zimo 
in zimsko pokrajino. Njene ilustracije so 
med drugim upodobljene tudi v otroški 
knjigi Jaz sem - dežela sanj in domišljije.

Ne gre za vsakdanjo umetnico, saj je 
na tem področju samouk. S slikarstvom 
se je začela bolj aktivno ukvarjati šele pri 
20ih letih. Najprej se je začela učiti slika-
nja z oljnimi barvami na platno, sčasoma 
pa tudi z akrilnimi barvami in akvareli, 
med drugim s stenskimi poslikavami.

Njen najljubši motiv za slikanje je 
narava, pod to šteje vse vrste pokrajin, 
morje, nebo, mestne ulice in hiše. Slika 
tudi živali in predmete, navdih črpa iz 
narave svoje okolice in drugih koncev 
Slovenije. Rada uporablja žive, vibrantne 
barve za svoje slike in preizkuša nove 
tehnike slikanja pokrajin. Ker je slikar sa-

mouk, pravi, da se z vsako končano sliko 
nauči kaj novega. 

Kaj več o njej in njenih delih lahko naj-
dete na spletni strani www.nessa-art.si.

Napisala Natalija P. Čeh
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»Pojmo pesem srečnih ljudi!«

MePZ s koncertom Avsenikovih pesmi Ostanimo prijatelji

Kulturni dogodek v počastitev  pra-
znika »Ta veseli dan kulture«

Mestna knjižnica Grosuplje, 1. decem-
ber.

Literarna in dramska sekcija KD sv. Mi-
haela Grosuplje je v sodelovanju z Me-
stno knjižnico Grosuplje pripravila večer 
vedre poezije in glasbe, prazniku »Ta ve-
seli dan kulture« na pot.

Lucija Ivan je s čarobnimi zvoki violine 
zaigrala himno.

Uvod v večer je bilo zadnje dejanje 
Linhartove komedije  »Ta veseli dan ali 
Matiček se ženi«. Ime praznika je namreč 
izpeljano iz dela naslova  te priljubljene  
Linhartove komedije. Tako so naši mladi 
pod mentorstvom Brigite Škulj s plesom  
in izostrenim čutom za pristno sloven-
sko igro poskrbeli za nepozabno uver-
turo v večer poezije in glasbe.  V veselje 
tudi vsem nam, ki prebiramo poezijo, da 
nam uspeva medgeneracijsko  povezo-
vanje in sodelovanje. Mladi so vselej tež-
ko pričakovana jagoda na torti! 

Ajda Antolič, Tobija Antolič, Karmen 
Čakš, Eva Dorič, Izak Garbas, Grega Hri-
bar  in  Mihej Škulj na harmoniki – to so 
mladi, ki so se podali Matičku na pot. Bili 
so odlični!

V recitalu smo se sprehajale (Barbara,  

Brigita, Melita,  Štefka, Vera, Alenka) med 
verzi slovenskih avtorjev, ki (so) in znajo 
pogledati življenje tudi s svetle, igrive 
strani. Namreč, pri pripravi programa me 
je vodila ena sama želja: za praznik »Ta 
veseli dan kulture« - moramo biti v pe-
smi in glasbi - veseli. Pregnati mračnost 
z obrazov in src in v življenje vnesti upa-
nje. Turobni jeseni in mračni prihajajoči 
zimi dati navdih veselja!

Pri tem so nam kot vedno pomagali 
mladi instrumentalisti: Hana, Lenart,  Lu-
cija, Mihej,  Pavlina in Zala. Škoda, da se 
je v naš skupni »ansambel« vtihotapila 
bolezen in nas prikrajšala še za čudovito 

prepevanje Ive in Maje. Čakamo torej na 
naslednjo prireditev! Pa brez Janeza in  
Ožbeja za mešalno mizo tudi ne bi šlo!

»Pojmo: To življenje vedno je živeti!« 
je s pesmijo Horuk v nove čase zaključila 
Barbara, Lenart pa je iz klavirja izvabljal 
prečudovite glasbene tone.

Zaključili smo v panju, da smo se to 
urico druženja (ki se je nadaljevalo v 
preddverju dvorane) imeli vsi skupaj 
lepo. In da je bil to tudi prijeten vstop v 
veseli december. O tem, kaj vse nam bo 
prinesel in kaj »mu bomo dali« - pa v pri-
hodnjem letu!

Alenka Adamič

V petek, 2. decembra 2022, smo uži-
vali v koncertu Avsenikovih pesmi, ki ga 
je pripravil Mešani pevski zbor Grosuplje. 
Zbor sestavlja 20 pevcev, ki pojejo pod 
vodstvom Gabrijele Cedilnik. Na har-
moniki in klaviaturah je zbor ves večer 
spremljal Primož Cedilnik. Ker podoben 
koncert pripravljajo tudi pevke Ženske-
ga pevskega zbora Harmonija iz Ivančne 
Gorice in ker tudi nje vodi Gabrijela Ce-
dilnik, so se pridružile MePZ Grosuplje, 
da je skupna pesem zadonela iz 35 grl. 

Ideja, da bi zapeli Avsenikove pesmi, 
je že dolgo tlela v mislih zborovodkinje 
Gabrijele Cedilnik, dokler ni dozorela v 
scenarij za samostojni koncert. V goste 
smo povabili še solistko sopranistko Ivi-
co Kocjan Anderlič iz Radne vasi. S svojim 
lepim glasom in prijetnim nastopom nas 
je že v juniju na koncertu Pomlad je čas 
ljubezni prepričal mladi Svit Bozja An-

žlovar, zato ga je zborovodkinja tudi za 
Avsenikov koncert povabila k sodelova-
nju. Dogodek je povezovala televizijska 

novinarka in urednica Tadeja Anžlovar, 
ki je skupaj s svojim sinom zapela pesem 
Otroške želje, za katero je zanimivo be-
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sedilo napisal Tone Pavček. Prisrčen je 
bil ta pevski nastop matere in sina. Kot 
solisti so nastopili tudi pevci mešanega 
pevskega zbora Grosuplje Tone Zalar in 
Tine Zibelnik ter Mira Anžlovar. 

Gabrijela Cedilnik je povezala Avse-
nikove pesmi v vsebinske sklope: do-
moljubnim pesmim so sledile pesmi o 
gorah, otroške pesmi so se nadaljevale 

v pesmih o družini, ljubezni, pesem Ve-
černa zarja pa nas je že opomnila, kako 
mineva čas in napovedala prihod zime. 
Koncert smo zaključili s pesmijo Osta-
nimo prijatelji, ki je bila osnovna misel 
večera. To misel je v svojem nagovoru 
povzel tudi podžupan Janez Pintar, ki je 
tudi v županovem imenu vsem zaželel, 
da bi imeli v času veselega pričakovanja 
v adventnem času in celo leto ob sebi 
prijatelja ali prijateljico.

Dvorana družbenega doma je bila 
polna, poslušalci so veseli in zadovolj-
ni postali še nekaj časa v preddverju in 
poklepetali s pevci in z znanci. Da smo 
petkov koncert zaključili v prijateljskem 
vzdušju, kot je narekoval že naslov Osta-
nimo prijatelji, so zaslužni sponzorji: Ob-
čina Grosuplje,  ZKD Grosuplje, Skupina 
Don don – Pekarna Grosuplje, Pekarna 
Pečjak, KMEBO Interier, Tuš market Ma-

ver, Avgust Gril, Avtotransporti Lado 
Kastelec, Maks in Iva Antončič pa sta po-
darila dva dežnika, ki sta skupaj z drugi-
mi krasila oder med nastopom. Vsem se 
iskreno zahvaljujemo.

Za MePZ Grosuplje Marija Samec
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Nastop družin Glasbene šole Grosuplje

Družina je kot pisan travnik. Vsaka 
roža na njem je enkratna in vsaka diši 
čisto drugače. Njegova lepota pa je v 
tem, da vsi cvetovi rastejo skupaj.

Vsako leto se učenci in učitelji Glas-

bene šole Grosuplje od starega leta 
poslavljamo z nastopi. In vsako leto se 
prav v tem času zgodi tudi koncert dru-
žin, na katerem muzicirajo bratje in se-
stre ter otroci s svojimi starši. Tudi letos 

je občinstvo prisluhnilo pisanemu glas-
benemu popotovanju od klasične do 
sodobne, jazz in zabavne glasbe. Kon-
cert je bil kot vedno nekaj posebnega, 
saj komorne točke sorodnikov odsevajo 
poseben žar in energijo. Učenci in uči-
telji Glasbene šole Grosuplje si želimo, 
naj nas tudi v prihodnjem letu povezuje 
dobra glasba in ljubezen do skupnega 
ustvarjanja.

Vsem želimo lepe praznike ter sreč-
no in glasbe polno novo leto 2023!

Za Glasbeno šolo Grosuplje pripravila 
Barbara Škrjanc
Foto: Irena Vidic

Takrat,
ko družina
ob jaslicah zbrana
kleči
in slavi
blaženi mir svete noči …
                                 (T. Bohinc)

Vabimo Vas, da se
v  ponedeljek, 26. 12. 2022, ob 16. 30 uri tudi vi ustavite ob jaslicah na Adamičevi ploščadi v Grosupljem.

V kratkem kulturnem programu z naslovom »NOCOJ JE ZEMLJA KATEDRALA« bomo skupaj počastili  
veličino božičnega praznovanja.

Spomnili pa se bomo  tudi domovinskega praznika dneva samostojnosti in enotnosti.

Pridružite se nam!                                                KD SV. MIHAELA GROSUPLJE

Le kaj počenjajo grosupeljski skavti?

Tudi če zadnje čase že dolgo niste 
uzrli skavta, ki z rutico pohajkuje po Gro-
supljem na lovu za novimi doživetji ali 
pa hiti na srečanje, naj vas to ne zavede; 
grosupeljski skavti smo bili in smo ves 
čas zelo aktivni – kakopak, če je naše ge-
slo: “skavt je vedno pripravljen”.

Leto 2021/22 je bilo kot ponavadi 
polno srečanj, zimovanj, taborov in po-
tepov, a smo si zadali kar nekaj novih iz-
zivov. Eden izmed njih je bila prav goto-
vo organizacija praznovanja 30-letnice 
ustanovitve stega Grosuplje 1, ki smo jo 
obeležili s prireditvijo, mnogimi zanimi-
vimi delavnicami in turnirjem v skavtbo-

ju, ki so se ga udeležili tudi drugi stegi. 
Obujali smo spomine na vse prižgane 
ognje, nočne igre, skupaj prehojene kilo-
metre, zapete pesmi in iskre skavtskega 
duha, ki vsakič znova v naših srcih vžgejo 
ogenj skavtstva.

Poleg tega smo celo leto pridno izva-
jali program Izzivaj-uživaj. Na srečanjih 
smo se pogovarjali o zdravi prehrani, 
ugotavljali, katera živila spadajo v to sku-
pino in se tudi sami preizkusili v sesta-
vljanju zdravih jedilnikov. Ker pa vemo, 
da za samo zdravje ni dovolj le primerna 
prehrana, smo izzivali in uživali tudi našo 
kondicijo. Izvajali smo raztezalne vaje, 

se z družinami odpravili na pohod in na 
koncu leta, ko smo bili že v zelo dobri 
formi, izvedli turnir v skavtboju.

Na poletnih taborih smo raziskovali 
vsak svoj košček naše prelepe Slovenije 
in se po dolgem času septembra 2022 
spet zbrali na prehodih v Ivančni Gorici, 
kjer smo zapluli v novo skavtsko leto, se 
dodobra spoznali, predvsem pa začu-
tili skupnost, ki je steg. Zaradi velikega 
števila nadobudnih skavtov smo letos v 
Ivančni Gorici odprli tudi drugo četo (6. 
razred OŠ  - 1. letnik SŠ), ki bo tam nada-
ljevala svoje delovanje.

Po prehodih smo se lotili srečanj, a ne 
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Aktiven zaključek leta

Kljub krajšim dnevom in hladnejšim 
večerom se Groš ne odpravlja na zimsko 
spanje. Ostaja aktiven in obiskovalce pri-
vablja z dogodki, ki obsegajo področja 
športa, kulture in izobraževanja.

Dogodki ne bi bili mogoči brez naše 
ekipe aktivistov, ki jo sestavljamo posa-
mezniki z različnimi znanji in področji 
zanimanja, kar poskrbi za pestro dogaja-
nje v klubu. Za vse to pa je pomembna 
tudi povezanost same ekipe, zato si jo 
trudimo ohranjati na različnih motivacij-
skih dnevih, kot je bil ta v soboto, 19. 11. 
2022. Osvežili smo pomembne aspekte 
samega klubskega delovanja in se s po-
močjo različnih delavnic med seboj bo-
lje spoznali. 

V petek, 9. 12. 2022, je potekal rekrea-
tivni dogodek Woop! izziv. Namenjen je 
bil dijakom, ki so se preizkusili v različnih 
akrobacijah. Športne aktivnosti pa z eno-
dnevnimi smučanji nadaljujemo tudi 
v januarju in bodo trajale vse do mar-
ca. Če se v zimskih mesecih rad spustiš 
po zasneženih progah, se lahko na naši 
spletni strani prijaviš na enega (ali več) 
terminov. 

Veseli december pa je s seboj prinesel 
tudi božično obarvane dogodke. Njihov 

začetek je v torek, 13. 12. 2022, pred-
stavljalo izdelovanje božičnih voščilnic. 
Večer pa se je poleg tega obarval še lite-
rarno, saj so obiskovalci lahko poslušali 
tudi recitacijo avtorske poezije mladih 
ustvarjalk. Čez vikend, 17. 12. in 18. 12. 
2022, pa smo se odpravili na ogled ma-
gične predbožične Prage, ki nas s svojo 
prelepo arhitekturo, močno zgodovino 
in veselim decembrskim dogajanjem ni 
pustila na cedilu. 

Študentom in dijakom iz naše okolice 
želimo s svojim delovanjem omogočiti 

čimveč, zato smo tudi letos objavili raz-
pis za Groševe štipendije v sodelovanju z 
Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Mo-
ste-Polje. Študentom bo podeljenih 8 
štipendij v vrednosti 250 evrov, dijakom 
pa 7 štipendij v vrednosti 150 evrov. 

O vsem omenjenem dogajanju ste 
lahko sproti obveščeni na naši spletni 
strani in socialnih omrežjih. Tam pa vas 
ozaveščamo tudi o aktualnem občin-
skem in družbenem dogajanju. Tako 
smo nekaj objav namenili informiranju 
o občinskih volitvah in referendumu ter 
1. 12. v podporo svetovnega dneva boja 
proti AIDS-u.

Tako nas kar redno spremljajte na na-
ših spletnih profilih, da vam kakšna zani-
miva informacije ne uide!

Facebook: Groš študentski klub
Instagram: @sk.gros
pletna stran: www.klub-gros.si 

Erika Dizdarević, ŠK Groš

za dolgo - na vrsto so namreč prišla je-
senovanja, skavtski petek in, ker je božič 
tako rekoč že pred vrati, akcija Luč miru 
iz Betlehema, s katero se trudimo prine-
sti toplino sočloveka prav v vsak dom. 

To je bil kratek oris našega delovanja 
v letu 2022, če pa bi radi izvedeli še kaj 
več, kar ustavite naslednjega skavta z ru-
tico in ga povprašajte - gotovo vam bo 
znal povedati kako zabavno anekdoto.

Sedaj pa novim izzivom naproti, kajti 
“skavt je vedno pripravljen”!

Maja Gril
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Obiskovanje starejših krajanov KS Polica

Leto je naokoli in že je tu čarobni de-
cember, v katerem nas obiskujejo dobri 
možje. Prostovoljci krajevne organiza-
cije RK Polica smo tudi v letošnjem letu 
pripravili skromna darila s pomočjo po-
brane članarine in donacije KS Polica 
in jih v tednu po sv. Miklavžu razdelili 
starejšim in bolnim krajanom. Lepa be-
seda lepo mesto najde. S to mislijo smo 
obiskali naše krajane, si vzeli nekaj časa 
in prisluhnili njihovim težavam. Prav po-
seben užitek je obiskati krajane, ki živijo 
sami, ker so tako veseli majhne pozorno-
sti in občutka, da niso pozabljeni. Hva-
ležen in vesel nasmeh nas je obogatil in 
tudi poplačal naš trud.

V imenu KORK Polica se iskreno za-

hvaljujemo KS Polica za njihovo donaci-
jo in vsem prostovoljcem, ki so pomagali 
pri obiskovanju in delitvi daril.

Vsem, ki nam pomagate, in vsem na-

šim krajanom želimo blagoslovljene bo-
žične in vesele novoletne praznike.

Jožica Steklačič
Predsednica KORK Polica

Letni občni zbor Društva podeželskih žena Sončnica

Članice društva podeželskih žena 
Sončnica smo dne 11. 11. 2022, ob 
18.00 uri, organizirale letni občni zbor 
v prijetnem ambientu gostišča Lunca v 
Zagradcu. Društvo je v letu 2022 obele-
žilo 25 let pravno-formalnega delova-
nja. Vendar so se povezovanja podežel-
skih žena in s tem tudi aktivnosti začele 
že 20 let pred formalno oblikovanim 
društvom. Torej, lahko rečemo, da smo 
društvo z najbolj srčnimi članicami.

Občnega zbora so se udeležili po-
vabljeni poslovni partnerji in gostje 
župan Občine Grosuplje dr. Peter Ver-
lič, podžupan Janez Pintar, predsednik 
KS Račna Rajko Palčar ter predstavnice 
sosednjih DPŽ Velike Lašče in Ivančna 
Gorica. Župan Občine Grosuplje nas je 

ob jubileju vse lepo pozdravil ter za-
želel še naprej tako vestno in uspešno 
delovanje in sodelovanje kot partnerji 

na raznih prireditvah in razstavah, kot 
tudi ohranjanje in razvijanje kmečkega 
načina življenja.
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Spoštovani občanke in občani,  
podjetniki, dragi prijatelji gasilstva.

V teh prazničnih dneh vas gasilke in gasilci obiskujemo z naši-
mi koledarji. Osebna srečanja z vami nam veliko pomenijo. To 
so trenutki, ko  vam lahko predstavimo naše aktivnosti, z vami 
poklepetamo in vam zaželimo vse dobro v prazničnih dneh. Le-
tos smo imeli že več kot 130 intervencij, kar je več od letnega 
povprečja. Posodobili smo vozni park z večnamenskim vozilom 
in potrebno opremo. Novo terensko vozilo je primerno za po-
sredovanje na težko dostopnih območjih ob poplavah, požarih 
in za logistično oskrbo na intervencijah. V uporabo smo predali 
tudi Regijski vadbeni poligon ob Gasilskem centru Grosuplje. 

Ob tej priložnosti se vam zahvaljujemo za vse vaše prispevke društvu in pozornosti, ki nam jih  izkazujete. Tega se veselimo 
tudi v prihodnje. Le tako lahko kot osrednje društvo v občini delujemo nemoteno in se razvijamo. 

PRISPEVAJTE 5 EUR ZA NAKUP GASILSKE OPREME.
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  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.

VSE DOBRO V LETU 2023!

Vaši grosupeljski gasilci

Regijski vadbeni poligon in novo večnamensko vozilo z 
enim od treh modulov za gašenje gozdnih požarov.

Namen občnega zbora je bila se-
znanitev z vsemi aktivnostmi, ki smo 
jih imele v letu 2021, ki so bile zaradi 
COVID-a v okrnjenem obsegu. Prav 
tako smo se seznanile z aktivnostmi v 
tekočem letu 2022, na podlagi katerih 
je bilo enotno mnenje, da navkljub iz-
zivom, ki jih je predstavljal COVID, smo 
na sodelujočih prireditvah prikazali de-
lovanje DPŽ Sončnica v najboljši luči. 

Na podlagi le-tega lahko še z večjo vne-
mo zremo v leto 2023.

Namen občnega zbora je bil tudi izvo-
litev vseh organov društva. Naj ob tem 
omenimo, da je vnovično enotno pod-
poro za vodenje DPŽ Sončnica prejela 
Tatjana Novljan, za kar se je vsem priso-
tnim iskreno zahvalila.  Na povabilo DPŽ 
so se odzvali ljudski pevci Zarja in nam 
ob godovanju sv. Martina veselo prepe-

vali slovenske pesmi ob prijetni večerji v 
gostišču Lunca, za kar se jim prav lepo za-
hvaljujemo. Večer smo končali v vzdušju, 
ki ga lahko pričarajo dobri ljudje.

Na koncu v imenu DPŽ Sončnica če-
stitamo za ponovno izvolitev županu dr. 
Petru Verliču.

Simona Potokar,
članica upravnega odbora
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Župnijska Karitas Dobrepolje-VidemŽupnijska karitas Grosuplje

V službi 

človekovega 

dostojanstva

»SKUPAJ  DELAJMO  ZA DOBRO«  

Dejavna ljubezen najprej vključuje naše    
sočutje ter odprtost do bližnjega in do 

razmer v družbi.

Z dejanji srca se med nami ustvarjajo 
vezi,  kar ljudi povezuje v skupnost.

Prostovoljci in darovalci so tisti,  
ki v družbo širijo dobro.

Vsi smo povabljeni, da postanemo 
del te velike družine.

Naj bodo praznični dnevi polni veselja, 
upanja in spodbujanja k dobremu.

ŽELIMO VAM DOŽIVET BOŽIČ 
TER BLAGOSLOVLJENO IN 

ZDRAVO NOVO LETO. 

Sodelavci Župnijske Karitas Grosuplje

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

»Ne dajajte le odvečnega, dajte tudi svoje srce.«
Francoski pregovor

  

 
 

Vesele božične praznike ter  

Dan samostojnosti in enotnosti.

Naj bo novo leto 2023 zdravo in srečno!

Bodimo v teh časih preizkušnje prinašalci  

miru 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

S Šolo zdravja na izlet na Kočevsko

Člani Šole zdravja vsako jutro ob 
7.30 pridno telovadimo na šolskem igri-
šču OŠ Brinje, v deževnih dneh pa pod 
nadstreškom pri DSO Grosuplje. V znak 
hvaležnosti mesečno pobiramo smeti 
po celem igrišču, odzovemo pa se tudi 
vodstvu DSO, kadar potrebujejo pomoč 
pri vožnji oskrbovancev.

Zavedamo se, da moramo sami skr-
beti za svoje zdravje in zdrave sklepe, le 
tako bomo ostali čili v jeseni življenja.

Leto se poslavlja, nastopil je praznični 
december.

Na pobudo Antona Rajha in Marije 
Žorž, ki sta naša »motorja«, smo se na 
Miklavžev dan zbrali na prelepi grosu-
peljski postaji. Prišli smo skoraj vsi, se 
usedli na modri vlak, malo poklepetali in 
že prispeli v Kočevje.

Ker smo se letošnjo jesen kar razvadili 
z vodenimi ogledi, nas je že na železniški 
postaji pričakala prijetna vodnica Katari-
na z Zavoda Kočevsko. Popeljala nas je 

na sprehod po Kočevju.
Kočevje je bilo prvič omenjeno pod 

imenom Göttsche že davnega leta 1363. 
Večkrat so ga napadli in pustošili Turki 
in v 15. stoletju tudi požgali. Ponovno je 

zraslo ob reki Rinži, kjer stoji še danes.
Kočevski nebotičnik, tudi v secesij-

skem slogu, je postavil podjetnik Anton 
Kajfež, ki je imel svojo žago. Zgradil ga 
je za svoje delavce, zgradba je bila takrat 
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Izobraževanje za prostovoljce v Društvu Novi Paradoks -  
v enoti Mali Vrh

najvišja, zato je dobila ime nebotičnik. V 
njem je svoje mlade dni preživljala tudi 
naša mladinska pisateljica Ela Peroci. 

Cel kup secesijskih vil je z začetka 20. 
stoletja, nekatere so lepo obnovljene in 
vzdrževane, kakšna stara lepotica pa še 
čaka na svoj preporod. Čudovita je vila 
Sajovic, kjer je sedaj hotel, nasproti je 
vila Tschinkl, kjer je bila med II. svetovno 
vojno trgovina z mešanim blagom, ka-
sneje s kolesi.

Secesijska vila Kajfež s polkrožnim 
balkonom in mozaikom še čaka na ob-
novo.

Kamniti Karlov most na Ljubljanski 
cesti je iz leta 1883, poimenovan je po 
vojvodi Karlu Auerspergu. Pri obnavlja-
nju v letu 1937 so v stekleni kapsuli našli 
dokument s podatki o graditeljih mostu.

Ob mostu je staro župnišče, kjer je 

bival slovenski pisatelj in duhovnik Fran 
Saleški Finžgar.

Sedanja mogočna župnijska cerkev 
sv. Fabijana in Boštjana, kasneje se jima 
je pridružil še sv. Jernej, naj bi bila po vi-
rih zgrajena iz privatne kapele kočevskih 
gospodov že davnega leta 1471, kmalu 
po ustanovitvi mesta.

Dolga, dvonadstropna zgradba je 
danes prostor Občine Kočevje, v začet-
ku 20. stoletja pa je bil samostan sester 
usmiljenk, ki so ustanovile tudi dekliško 
šolo.

Vodnjak na trgu sv. Jerneja z brona-
stim kipom Deklice s piščalko je delo 
kiparja Staneta Jarma, več njegovih del 
krasi tudi cerkev in mesto Kočevje. Na 
trgu raste tudi 150 let star kostanj.

Enonadstropna vila s podstrešjem, fr-
čado v osrednji osi in kamnitim pritličjem 

je bila v lasti zakoncev Beljan in v njej sta 
odprla gostilno. To je bila prva gostilna, 
v kateri so se zbirali samo Slovenci. Tu so 
ustanovili tudi Sokolsko društvo Kočev-
je. Pred II. svetovno je bila znana tudi go-
stilna Kikl-Matl, kjer pa so se zbirali tako 
Slovenci kot Nemci.

Vili Tomitsch in Rothel sta bili domo-
vanji zdravnikov.

Po hladnem sprehodu smo nadalje-
vali naše prednovoletno druženje na to-
plem. Pričakali sta nas dve topli peči, kar 
nam je prav dobro delo. Privoščili smo si 
tudi nekaj za »pod zob«.

Polno novih doživetij in vedenja o 
znamenitostih Kočevja smo ponesli s 
seboj. Znamenitosti, ki jih nismo uspeli 
pogledati v celoti, bomo spoznali spo-
mladi, ko se bomo spet vrnili v Kočevje.

Marija Kavšek

Občina Grosuplje je tudi to leto izka-
zala podporo programu Mreža stano-
vanjskih skupin društva Novi Paradoks, 
ki deluje na področju duševnega zdrav-
ja, ter namenila del sredstev z razpisa 
za financiranje društev. Na razpisu pri-
dobljena sredstva smo namenili tudi za 
izvedbo izobraževanja prostovoljcev. 
Peti december je mednarodni dan pro-
stovoljstva. V stanovanjski enoti Mali Vrh 
smo ob izteku meseca novembra pripra-
vili izobraževanje in druženje za prosto-
voljce. Izobraževalnega dogodka se je 
udeležila polovica vseh prostovoljcev, 
ki se vključujejo v prostovoljstvo v naši 
organizaciji. V tem letu je bilo v našem 
društvu aktivno vključenih 26 prosto-
voljcev, ki so opravili 754 prostovoljskih 
ur. Nekateri izmed njih že dolga leta na-
šim uporabnikom nudijo svojo nesebič-
no pomoč. Vključujejo se v neposredno 
delo z uporabniki, nudijo spremstvo (v 
mesto, kino, gledališče …), druženje z 
uporabniki, igranje družabnih iger, so v 
pomoč pri vodenju delavnic, opravljajo 
druga dela, ki so v pomoč uporabnikom, 
in s svojim sodelovanjem dopolnjujejo 
strokovne delavce. 

Z dodatnim izobraževanjem smo 
prisotnim prostovoljcem predstavili po-
membna določila Kodeksa etičnih načel 
v socialnem varstvu, Kodeksa organizi-
ranega prostovoljstva ter Zakona o pro-
stovoljstvu. Strokovna vodja programa 

Mateja Markovič je predstavila društvo 
in statistiko vključenosti prostovoljcev v 
naš program. V analizi predavanja smo 
skupaj s prostovoljci ugotovili, da znanja 
s področja prostovoljstva in poznava-
nja področja duševnih motenj ni nikoli 
preveč, kar nam daje vzpodbudo za na-
daljnjo organizacijo tovrstnih izobraže-
vanj. Zavedamo se, da je vsako dodatno 
znanje  lahko v pomoč za bolj kvalitetno 
in suvereno opravljanje strokovnega in 
prostovoljnega dela. 

Sledilo je še prijetno druženje upo-

rabnikov, zaposlenih in prostovoljcev. 
Prostovoljce smo razveselili z unikatni-
mi, ročno izdelanimi darilci, ki so jih v 
okviru ustvarjalne delavnice izdelali naši 
uporabniki.

Če bi morda tudi vi postali prosto-
voljec, pa vas vabimo, da se pridružite 
našim uporabnikom ali katerikoli drugi 
organizaciji. Več informacij o možnostih 
vključitve v prostovoljsko delo lahko 
najdete tudi na spletni strani prostovolj-
stvo.org.

Maja Pajk
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Pa smo vendarle dočakali spet eno 
kolikor toliko normalno jesen. Lepo je-
sensko vreme in umirjeno epidemiolo-
ško stanje je tudi našemu Območnemu 
združenju veteranov vojne za Slovenijo 
Grosuplje omogočilo  izpolnjevanje na-
log, ki smo si jih zadali z našim progra-
mom dela za letošnje leto. Žal pa opa-
žamo, da je epidemija med članstvom 
vendarle pustila posledice v obliki stra-
hu pred množičnim druženjem. To je 
seveda povsem razumljivo, saj je naše 
članstvo po večini starejše in spada v t. 
i. rizično skupino. Hkrati pa je določena 
mera previdnosti  povsem na mestu. 

Po neznosni poletni vročini smo spet 
zadihali s polnimi pluči. Podali smo se 
na različne pohode, ki so jih organizirala 
sosednja veteranska združenja. Udeležili 
smo se tudi spominskih slovesnosti  tako 
na Pristavi nad Stično kot tudi na Ilovi 
Gori, vseslovenskega srečanja veteranov 
ob Velenjskem jezeru kakor tudi osre-
dnje proslave ob dnevu suverenosti v 
Gornji Radgoni. 

Tudi na drugih področjih smo bili 
aktivni. Naši kegljači so se udeležili tek-

movanja veteranov v Novem mestu.  Na 
strelišču v Ivančni Gorici pa smo organi-
zirali že tradicionalno odprto prvenstvo 
v streljanju z malokalibrsko puško. 

Ker imamo v našem programu kot 
stalno nalogo zapisano tudi ohranjanje 
pozitivnih izročil slovenske osamosvoji-
tve in osamosvojitvene vojne ter njiho-
vo prenašanje na mlajše rodove, smo v 
mesecu oktobru popeljali na strokovno 
ekskurzijo v Park vojaške zgodovine v 
Pivki  učence osmega razreda ene izmed 
osnovnih šol na našem območju. 

Pred dnevom mrtvih smo se poklonili 
spominu na vse padle v vojni za Sloveni-
jo ter vse umrle člane našega združenja. 
Ob spominska obeležja pred Gasilskim 
centrom v Grosupljem, v centru Ivančne 
Gorice in v Vidmu-Dobrepolje smo sve-
čano položili cvetje. Delegacije našega 
združenja pa so obiskale grobove naših 
pokojnih članov ter nanje postavili na-
mesto sveč biorazgradljive zastavice z 
logotipom združenja in napisom: »So-
borci v vojni, prijatelji v miru, spominja-
mo se vas.«

Do konca leta je pred nami še kar ne-

kaj aktivnosti. Med njimi tudi svečana 
podelitev spominskih medalj ob 30-le-
tnici slovenske osamosvojitve in osamo-
svojitvene vojne. Medalje aktivnim ude-
ležencem vojne za Slovenijo, ki imajo od 
države priznan status vojnega veterana, 
sicer podeljuje vlada Republike Slove-
nije  in pri tem kar nekoliko zamuja. Za 
tehnično izvedbo podelitve pa so se do-
govorili z veteranskimi organizacijami. 
Tako bo svojim članom, ki imajo urejen 
status veterana, predvidoma v mesecu 
decembru podelilo medalje tudi Ob-
močno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Grosuplje. S tem dejanjem bo 
tudi letošnje leto kljub težavam na nje-
govem začetku uspešno zaključeno.

Franci Zorko

Jesenske aktivnosti OZVVS Grosuplje

Na strelski liniji

Najboljši trije strelci Poklon soborcem
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Novice iz Društva upokojencev Grosuplje

Tudi v Društvo upokojencev Grosu-
plje je posijalo sonce. Počasi smo pričeli 
opravljati dejavnosti, ki so bile kar dve 
leti potisnjene v ozadje.

Že v mesecu juliju smo se udeležili pi-
knika in izredne seje občnega zbora na 
Turistični kmetiji »Fajdiga« v Temenici.  
Zaradi velikega števila prijav smo se na 
piknik morali odpeljati z dvema avtobu-
soma. Vzdušje na pikniku je bilo čudovi-
to, saj smo imeli tudi glasbo v živo.

V avgustu so naši člani letovali v Hote-
lu Delfin v Izoli. Na letovanje je odšlo kar 
43 naših upokojencev. Vreme so imeli 
čudovito in dobre volje so se po enem 
tednu vračali domov.

Septembra pa smo v prostorih dru-
štva pričeli z merjenjem 
• krvnega tlaka,
• sladkorja v krvi in
• holesterola.

Meritve izvajamo vsak PRVI IN TRETJI 
TOREK V MESECU, OD 9. DO 10.30. URE.

ZA KRVNE PREISKAVE MORATE BITI 
TEŠČ!

UPORABA ZAŠČITNE MASKE!
MERITVE SE OPRAVLJAJO BREZPLAČ-

NO.
Objavljamo tudi razpored meritev do 

konca letošnjega leta v mesecu decem-
bru:

6. DECEMBER
20. DECEMBER.
Poskrbite za svoje zdravje!

22. septembra smo se odpeljali na iz-
let v Brežice. Avtobus je bil do zadnjega 
sedeža poln. Pot nas je peljala proti Bi-
zeljskemu. Ogledali smo si vinsko klet 
– repnico. Ker smo bili na poti v času tr-
gatve, smo si lahko ogledali tudi strojno 
obiranje grozdja.

Izlet smo zaključili z dobrim kosilom v 
vasi Globočice pri Brežicah. Na turistični 
kmetiji smo si lahko ogledali tudi doma-
če živali, ki jih vzgajajo. 

27. septembra so naše pevke skupi-
ne »LASTOVKE« prepevale v Cankarjeve 
domu na festivalu za 3. življenjsko obdo-
bje.

10. oktobra pa smo imeli srečanje na-
ših članov, ki so v letošnjem letu ali pa še 
bodo do konca leta izpolnili starost 80 
let. Na seznamu je kar lepo število teh 
članov, vendar se je srečanja udeležila 
slaba polovica. Peljali smo jih na ogled 
Samostana Stična in nato na kosilo na 
Turistično kmetijo »Fajdiga« v Temenici. 
Ob tej priliki bi se zahvalili Občini Grosu-
plje in Rotary klubu Grosuplje za dane 
dotacije, da lažje organiziramo srečanje 
80-letnikov.

Prav tako so na ta dan »naše babice« 
pekle pecivo na tržnici v Grosupljem. 

»Martinovanje« smo  organizirali 10. 
novembra v Dragatušu v Beli krajini. Na 
»martinovanje« smo se odpeljali z dve-
ma avtobusoma.

V  mesecu decembru, to je 16. 12. 
2022, pa bomo imeli novoletno srečanje 
v hotelu Admiral Grosuplje.

V prostorih društva pa potekajo 
ustvarjalne delavnice – ročna dela vsak 
četrtek od 9. do 11. ure. 

Pikado pa prav tako igramo v prosto-
rih društva vsako sredo od 8. do 9. ure.

V DRUŠTVO VABIMO NOVE MLADE 
UPOKOJENCE, DA POSTANEJO NAŠI 
ČLANI.

VSE SKUPAJ PA VABIMO, DA SE 
UDELEŽUJEJO NAŠIH ORGANIZIRA-
NIH SREČANJ.

PREDSEDNIK DRUŠTVA:
 Drago Andročec

Novice iz Društva upokojencev Šmarje - Sap

ZADNJI MESECI LETA 2022

Dva večja dogodka smo izpeljali.
Sredi oktobra smo se želeli peljati z 

vlakom na izlet v Novo mesto, a okrog 
osme ure zjutraj vlak v Šmarju ne usta-
vlja. 51 se nas je prijavilo. Organizator-
ka Olga se je znašla. Poklicala je na več 
strani, plačali smo rezervacijo in vlak je 
ustavil samo za nas. Ogledali smo si na 

novo urejen center Novega mesta, stari 
del s kapiteljsko cerkvijo in še 500 let sta-
ro knjižnico frančiškanskega samostana. 
Lepo vreme, dobra vodiča in kosilo ter 
vožnja z modrim vlakom. Res je bilo pri-
jetno.

Drugi večji dogodek pa je bil izredni 
občni zbor, da smo izvolili novega pred-
sednika društva. To delo je spet prevzela 
Anka Fabjan, ampak z željo, da se v do-

glednem času le najde drugega kandi-
data. Po uradnem delu pa v stilu marti-
novanja obvezna klobasa, slaščice in po 
dolgem času spet glasba za petje in ples. 
To smo že zelo pogrešali.

Druge dejavnosti: 
Zaključila se je 12-tedenska vadba v 

novem trim centru na grosupeljskem 
Koščakovem hribu, naših članov je bilo 
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12. Saj imamo v društvu kar veliko razne 
rekreacije, ampak ta vadba je bila še po-
sebej učinkovita in zelo dobrodošla po-
pestritev. Udeleženci želijo, da se drugo 
leto nadaljuje, tudi če bo potrebno plači-
lo, seveda ne pretirano.

Redno tedensko igramo šah, meče-
mo pikado, igramo namizni tenis, na 14 
dni pohodniki odhajajo v hribe. Članice 
pevskega zbora in rekreacije v telo-
vadnici pa se zbirajo prilagojeno zdra-
vstvenim razmeram.

V ponedeljek, 26. decembra, bomo 
imeli silvestrovanje. Za prijave vas bodo 
obiskali poverjeniki. Enkrat tiste dni pa 
vam bodo prinesli tudi novoletna darila. 

VSEM ČLANOM ŽELIMO PRIJAZNE 
DECEMBERSKE PRAZNIKE

TER ČIMBOLJ ZDRAVO IN ZADOVOLJ-
NO NOVO LETO 2023.

Vodstvo društva

Izredni občni zbor društvaUtrinek s poti v okolico

Izlet v Novo mesto Predsednica Anka Fabjan

ATK Grosuplje: Odlično in  strokovno delo z mladimi se je 
obrestovalo

Letošnje državno člansko odbojkar-
sko prvenstvo za ženske je v polnem 
teku. Igralke ATK Grosuplje so na prven-
stveni lestvici z osmimi točkami trenu-
tno na petem mestu. V dosedanjih tek-
mah so premagale vrstnice iz OD Krima, 
Formisa in SIP Šempetra. Kljub mladosti 
so dekleta dokazala, da znajo igrati od-
bojko in iz tekme v tekmo je njihova igra 
bolj povezana in uigrana, saj v novi se-
zoni nastopajo z močno spremenjeno 
ekipo. Dekletom se je tudi v slovenskem 
pokalnem tekmovanju uspelo uvrstiti 
med osem ekip in za napredovanje med 
štiri najboljše jim bodo stale naproti lan-
skoletne državne in pokalne prvakinje 
ekipa Calcit Volleya iz Kamnika. 

Se pa lahko Dolenjke pohvalijo, da je 
ATK Grosuplje ženski športni kolektiv, ki 
ima v vseh mlajših kategorijah ekipe, ki 
nastopajo v prvih ligah državnega pr-
venstva in bodo tekmovala za naslove 
državnih prvakinj. Od najmlajših v kate-
goriji male odbojke, starejših deklic, do 
kadetinj in mladink. Ne smemo pa po-
zabiti omeniti tudi ekipe v mini odbojki. 
Tekmovanje v tej kategoriji ne poteka na 
način kot pri ostalih, se pa ATK Grosu-
plje kar z dvema ekipama v mini odbojki 
udeležuje turnirjev, na katerih rezultat ni 
v ospredju, pač pa druženje ob igri, do-
bra volja in fair play. 

V kvalifikacijah v mali odbojki je sode-
lovalo 35 ekip in deklicam ATK Grosuplje 

se je uspelo uvrstiti v 1. A ligo zahod »B«, 
v kateri nastopa šest ekip. Uspešne so 
bile tudi starejše deklice. Ta kategorija 
je najbolj množična, saj je v kvalifikaci-
jah sodelovalo kar 72 ekip iz vse Slove-
nije. Dolenjke so bile na kvalifikacijah 
uspešne in se uvrstile v 1. ligo zahod. 
Višja kot je starostna kategorija, kvalite-
tnejše so tekmice in težje se je uvrstiti v 
1. ligo. Za kadetinje ATK Grosuplje to ni 
predstavljalo previsoke ovire. Že v letu 
2021/2022 so kot najmlajše v tej katego-
riji postale državne prvakinje  in tudi le-
tos si želijo uspeh ponoviti. V prvenstvu 
tekmuje kar 64 ekip in Grosupeljčanke 
so uspešno začele z nastopi v osemčlan-
ski 1. ligi zahod, kjer veljajo za favoritinje 
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in so že vknjižile prvi dve zanesljivi zma-
gi. Da je uspeh pri mlajših kategorijah 
popoln, so poskrbele tudi mladinke.  V 
konkurenci 38 ekip so se uvrstile med 
šestnajst najboljših, ki se bodo z nasto-
pi v osemčlanskih prvih ligah vzhod in 
zahod pomerile za naslov državnih pr-
vakinj. Po štirih odigranih krogih so mla-
dinke vknjižila dve zmagi in dva poraza. 

 Kar je ob vsem tem pomembno 
poudariti, je to, da se v ATK Grosuplje 
v vseh kategorijah, od mini do članske 
ekipe, dela množično in strokovno. Vsak 
evro, ki ga Odbojkarskemu društvu Flip 
flop namenijo sponzorji, generalni po-
krovitelj AvtoTransporti Kastelec, Oma-
plast, AMinženiring, Zavarovalnica Tri-
glav, Avtoval Grosuplje, Kocman, strojne 
instalacije in ostali ter prispevek Občine 
Grosuplje,  je ob predanem delu trener-
jev in vodstva društva poplačan z uspehi 
na tekmovalnem področju. Hvala, ker 
nam omogočate preživeti prosti čas na 

»Skrivnost sreče je v tem, da zmoreš najti 
radost v veselju drugega.« 
(Georges Bernanos) 

Bliža se najdaljša noč v letu in članice ter 
člani Odbojkarskega            
društva Flip flop želimo občankam in 
občanom Občine Grosuplje,
sponzorjem, navijačem in staršem igralk 
lepe božične praznike 
in srečno novo leto. Da bi se Vam in Va-
šim najdražjim v letu 2023
uresničile mnoge želje in pričakovanja. 
Predvsem pa, ostanite zdravi.

Ob izteku starega leta se želimo zahvaliti staršem atletov za zaupanje ter vsem, ki nam stojite ob strani  
in nas podpirate.

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.

Vesele božične praznike in srečno, zdravo novo leto 2023 Vam želi
ATLETSKI KLUB  ŠPELA, ekipa trenerjev

športnih igriščih z žogo v družbi sovrstnic in trenerjev. Hvala vam, ker lahko tekmuje-
mo v državnih prvenstvih. Skupaj smo lahko ponosni na naše Grosuplje.

Za Odbojkarsko društvo Flip flop
Darko Pucelj
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RAZPIS PRIZNANJ ZVEZE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ  
GROSUPLJE ZA LETO 2022

Zveza športnih organizacij Grosuplje, Ljubljanska cesta 40a, 
1290 Grosuplje, razpisuje za leto 2022 naslednja priznanja:

1. jubilejna priznanja
• zlati znak Zveze športnih organizacij Grosuplje,
• srebrni znak Zveze športnih organizacij Grosuplje,
• bronasti znak Zveze športnih organizacij Grosuplje.

2. priznanja za športne dosežke
 a) v članski in mladinski kategoriji
• zlata plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje,
• srebrna plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje,
• bronasta plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje,
 
 b) v kategoriji kadetov in kadetinj ter starejših dečkov in de-

klic
• mala zlata plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje,
• mala srebrna plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje,
• mala bronasta plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje,

 c) ostalo
• priznanje Zveze športnih organizacij Grosuplje.

3. priznanje za pomemben prispevek pri razvoju športa v Občini 
Grosuplje

• zlata plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje.

V skladu s Pravilnikom o priznanjih in nagradah Zveze športnih 
organizacij Grosuplje lahko predloge za priznanja vložijo športna 
društva, organi Zveze športnih organizacij Grosuplje, javni zavodi 
s področja vzgoje in izobraževanja, organi Občine Grosuplje ter 
druge organizacije in posamezniki.

Predlogi za priznanja morajo prispeti na naslov Zveze špor-
tnih organizacij Grosuplje (glej zgoraj) do torka, 27. decembra 
2022. Kasneje prispelih predlogov ne bomo upoštevali. Predlo-
ge lahko dostavite osebno, ali pošljete po navadni oziroma ele-
ktronski pošti.
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Spomini 
in zahvale

And I know you're shining down 
on me from heaven
like so many friends we've lost 
along the way.

 
 ZAHVALA
 
Mnogo prezgodaj je odšla 
naša draga žena, mami, 
hči, sestra in teta

BRIGITA BEDENE OMAHEN
(19. 3. 1975–26. 10. 2022) iz Hrastja.

 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem, sosedom in znancem za izrečena sožalja in 
sočutno podporo ter za darove  Ženskemu košarkarskemu 
klubu Grosuplje in cerkvi.

Posebna zahvala tudi župniku Martinu Golobu za čustven 
obred in pevcem za lepo odpete pesmi.

Spominjali se jo bomo po neverjetnih fotografijah, kjer je 
lepote narave lovila za vse nas, in  kot navijačico Ženskega 
košarkarskega kluba Grosuplje.

 
Žalujoči vsi njeni

Ljubil si zemljo, bil njej si predan, a prišel je dan, ko v njej počivaš tudi sam.
Prišla bo pomlad, te na delo vabila, a tebe, na žalost, ne bo več zbudila.

ZAHVALA
Poslovil se je naš dragi mož, oče, dedek, 

pradedek brat in tast

JOŽE ZAJEC
(10. 6. 1936 – 9. 10. 2022) iz Zgornje Slivnice.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom in znancem, ki ste nam izrekli sožalje ter darovali 

sveče, cvetje in svete maše.
Iskrena hvala gospodu župniku Bojanu Korošaku, pevcem in trobentaču za lepo 
opravljen obred.
Iskrena hvala tudi gospodu Adamiču in njegovi skupini za organizacijo pogreba.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči vsi njegovi

Prva ljubezen v dolgih letih iz drobnega želoda strasti
zraste v mogočno, trdno ukoreninjeno drevo.
Vse spremembe preživi, odeta v košate veje,
in vsak list ima svoj posebni pomen.     (Vita Sackville West)

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mamice, babice, 

prababice, sestre in tete

JOŽICE BLAŽIČ 
(6. 9. 1927-16. 11. 2022) iz Grosupljega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom 
za iskrena sožalja, besede tolažbe, darovano cvetje in sveče.
Hvala vsem za izbrane poslovilne besede, pevcem za lepo in čustveno odpete
pesmi ter trobentaču za zaigrano Tišino. Hvala g. Adamiču za pomoč pri
organizaciji pogreba.
Hvala vsem za podporo v zadnjih dneh slovesa in vsem, ki so jo pospremili na zadnji poti.

Vsi njeni žalujoči 

ZAHVALA
V 69. letu starosti nas je zapustil

RAFAEL MACUKA 
(8. 4. 1953–21. 10. 2022),

Grosuplje, Ljubljanska c. 42.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za 
izrečena sožalja, za podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala g. župniku Antonu 
Dobrovoljcu za lep poslovilni obred. Zahvala tudi pogrebnemu zavodu Zakrajšek 
za vso organizacijo in pevcem Krt iz Domžal. Zahvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Predlog mora biti napisan na posebnem obrazcu in mora vse-
bovati vse zahtevane podatke (podatke o predlagatelju, navedbo 
priznanja, podatke o kandidatu za priznanje, obrazložitev pre-
dloga). Priložiti je potrebno dokumentacijo, s katero se dokažejo 
športni dosežki kandidata. Upoštevani bodo samo rezultati, ki so 
bili doseženi v letu 2022! Za posameznike in športne ekipe je po-
trebno priložiti tudi nekaj kvalitetnih fotografij v elektronski obliki 
(format JPG). Dostavite jih lahko na USB ključu ali po elektronski 
pošti.

Vse informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani dobijo 
na sedežu Zveze športnih organizacij Grosuplje, od ponedeljka 
do petka, med 7. in 14. uro. Kontaktna oseba je Franc Vidmar (te-
lefon: 01 7864 746 ali 031 446 557, e-pošta: sportna-zveza@zso-

-grosuplje.si), pri katerem lahko prejmete razpisno dokumentacijo 
in pravilnik, v katerem so navedeni kriteriji za podelitev priznanj. 
Javni razpis, skupaj s povezavami do razpisne dokumentacije, je 
objavljen tudi na spletnem portalu Občine Grosuplje.

Dobitnike priznanj bo izbralo predsedstvo Zveze športnih or-
ganizacij Grosuplje. Predvidoma bodo podeljena v drugi polovici 
januarja 2023 na prireditvi “Športni dosežki v letu 2022”.

 Zveza športnih organizacij Grosuplje
 predsednik: Grega Rozina
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Tiho sedaj si odšla 
kot lepa misel, ki mine,
in nam pusti le spomine.

ZAHVALA

Poslovila se je naša draga 
mama

DANIJELA ZAJC 
(26. 11. 1936–14. 10. 2022)

po domače Merna Dana iz Čušperka.

Vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem in znancem se 
hvaležno in iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja.

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pogrebnem obredu.

Skupaj jo ohranimo v lepem spominu.

Hčerki Alenka in Danijela z družinama

Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina,
v srcu pa je ostala skrita bolečina.

ZAHVALA

Nepričakovano in mirno 
je odšel od nas k večnemu 
počitku naš dragi  mož, 
oči, deda in stric

FRANC MARJAN PUCIHAR 
(17. 8. 1944–9. 10. 2022)

Njegova smrt nas je močno prizadela, vendar pri tem nismo bili sami. 
V veliko oporo in tolažbo so nam bili  naši sorodniki, veliko njegovih 
prijateljev, znancev, sodelavcev in delavcev v delavnici.
Zahvaljujemo se za vsak izraz sožalja, stisk roke, topel objem, za vse 
prijazne besede, molitve, za darovane sv. maše, za cvetje in sveče.
Hvala gospodu župniku Andreju Šinku za poslovilni obred in sv. 
mašo, hvala pevskemu zboru Samorastnik za čudovito odpete 
izbrane pesmi, hvala  za odigrano Tišino, hvala OZB Grosuplje, hvala g. 
Marjanu in g. Marku za pomoč.
Zahvaljujemo se tudi PGD Žalna za nudenje prve pomoči in ekipi 
dežurne službe z dr. Virantom  za hitro posredovanje. Zahvala tudi 
patronažni službi za dolgoletno oskrbo.
Hvala vsem, ki ste se prišli poslovit in vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej iskrena in prisrčna hvala.

Vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče, naše 
oko zaman te išče,
ostala je praznina, ki hudo boli.

ZAHVALA

Od nas se je prezgodaj 
poslovil naš dragi mož,
oče, dedek, brat in stric

LUDVIK MEHLIN
(7. 9. 1957–7. 11. 2022) 

iz Vina.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, 
sveče, svete maše in darove za cerkev.
Posebna zahvala Nevrološki kliniki Ljubljana in ge. Janji Miklič 
za vso izkazano pomoč in podporo.
Hvala gospodu župniku dr. Bojanu Korošaku za lepo opravljen 
poslovilni obred in pogrebno sveto mašo.
Hvala tudi pogrebni službi JKP Grosuplje in pevcem za lepo in 
čustveno odpete pesmi.
Najlepša hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

V SPOMIN IN ZAHVALO

MARIJA 
NOVAK, 
roj. Kramar
(12. 7. 1925–1. 12. 2021)
 iz Grosupljega

Hiša je prazna, ker te več ni, vse tiho je, ni več slišati tvojega smeha,
ni več slišati tvoje radosti, zaznati tvojega poguma in življenjske moči.

Povsod po hiši in okoli, povsod vse pusto je,
povsod po vrtu je praznina, ker te ni.

Prvega decembra je minilo eno leto, od kar nas je za vedno zapustila 
naša draga, ljubljena mama, babica, prababica tašča, sestra in teta. 
Pogrešamo njeno prisotnost, ljubezen, dobroto, prijazen nasmeh, 
ohranili jo bomo v najlepšem spominu, vedno bo ostala v naših srcih.

Zahvala vsem, ki so z nami obudili spomin na našo drago mamo, babico, 
prababico, taščo, sestro in teto.

Zahvala gospodu župniku Martinu Golobu za lep spominski obred, 
zahvala trobentaču za zaigrano Avemarijo, pevcem za lepo zapete pesmi 
in gospodu Adamiču.

Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so jo obiskovali na njenem domu, iz DSO 
Grosuplje, predvsem lepa hvala dr. Virantu in  patronažnim sestram iz ZD 
Grosuplje, gospe Janji, gospe Maji in gospe Branki za izredno sočutnost, 
prijaznost, spodbudne besede.

Iskrena zahvala tudi gospe Duški.

Hvala !              Vsi njeni
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GABER PETER KASTELIC s.p.

SERVISIRAMO VSO AVDIO - VIDEO
FOTO in RAČUNALNIŠKO TEHNIKO

PRODAJAMO VSO 
TEHNIKO ZNAMKE

Partizanska cesta 8
1290 Grosuplje

servis.gaber@gmail.com

059 190 524 POOBLAŠČENI
SERVIS ZA:

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
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OBRTNA CONA ŠKOFLJICA

E-pošta:  info@ac-zgajnar.si   |  Tel- št.: 01 360 11 15, 01 360 11 10

Naj vam leto 2023,
tudi z našo pomočjo, prinese mnogo

varno prevoženih kilometrov.

TEHNIČNI PREGLEDI – REGISTRACIJE – ZAVAROVANJA 
TAHOGRAFI – SERVIS VOZIL - KLEPARSTVO   

LIČARSTVO – AVTOPRALNICA 

Belimed Life Science je globalno podjetje s sedežem v Švici, specializirano za razvoj, 
proizvodnjo, distribucijo, nameščanje in optimizacijo opreme za čiščenje in sterilizacijo na 
področju farmacije, biofarmacije in kozmetike. 
V zadnjih letih ambiciozno rastemo in aktivno zaposlujemo na lokaciji v Grosupljem in s tem 
trendom nadaljujemo tudi v prihodnosti. V naš tim vabimo Varilca (m/ž), ki se bo pridružil 
mlademu slovenskemu timu. Če imate radi izzive, dinamiko in se želite izpopolniti, vas 
vabimo, da se nam pridružite!

Varilec / Welder
Vaše naloge:
• varjenje izdelkov in polizdelkov po postopku TIG,
• orbitalno varjenje,
• varjenje izdelkov s kontrolo videoskopije,
• vodenje varilske in materialne dokumentacije,
•  izdelovanje izdelkov na podlagi tehnične in tehnološke dokumentacije.

Možnost priučitve 
• delo in programiranje varilnega robota,
• točkovno in kolutno varjenje.

Nudimo vam:
• enoizmensko delo,
• zelo dobro plačilo,
• zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom,
• varno in sodobno opremljeno delovno okolje,
• dodatna usposabljanja in izobraževanja.

Smo vas navdušili? Z veseljem pričakujemo vaš 
življenjepis na email naslov:  
hr.si@belimed-lifescience.com . 

Rok za prijavo je 16. 1. 2023.

Belimed Life Science je globalno podjetje s sedežem v Švici, specializirano za razvoj, 
proizvodnjo, distribucijo, nameščanje in optimizacijo opreme za čiščenje in sterilizacijo na 
področju farmacije, biofarmacije in kozmetike.
V zadnjih letih ambiciozno rastemo in aktivno zaposlujemo na lokaciji v Grosupljem in s tem 
trendom nadaljujemo tudi v prihodnosti. V naš tim vabimo Brusilca (m/ž), ki se bo pridružil 
mlademu slovenskemu timu. Če imate radi izzive, dinamiko in se želite izpopolniti, vas 
vabimo, da se nam pridružite!

Brusilec (m/ž) / Grinder (m/f)
Vaše naloge
• brušenje izdelkov in polizdelkov iz inoxa,
• brušenje sijaj pločevine, pločevine, profilov in cevovodov,
• pomoč pri varjenju, montaži in preoblikovanju pločevine.

Nudimo  vam
• enoizmensko delo,
• zelo dobro plačilo,
• zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom,
• varno in sodobno opremljeno delovno okolje,
• dodatna usposabljanja in izobraževanja.

Smo vas navdušili? Z veseljem pričakujemo vaš življenjepis na email naslov:  
hr.si@belimed-lifescience.com . 

Rok za prijavo je 16. 1. 2023.
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STIČNA
01 786 94 02

GROSUPLJE
01 786 14 72

VIŠNJA GORA
01 788 77 70

ŠMARJE-SAP
01 788 77 77

www.maver.si
Mesarstvo Maver Stična

Vesele božične
praznike in
srečno 2023!
Mesarstvo Maver d.o.o.
se vam  zahvaljuje  za nakupe.
Priporočamo se, da nas obiščete
tudi v letu 2023!
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DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

Vsak torek, ob 17. uri Pravljična ura za otroke od 4. do 9. leta Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Vsako sredo, ob 17. uri Igralni popoldnevi za otroke Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Vsako soboto, od 10. do 12. ure Šah za vse generacije Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

OD 6. 12. 2022 DO 12. 2. 2023 BOŽIČNA VAS: praznična tržnica, mestno drsališče 
Grosuplje, gostinska ponudba

Pred parkirno hišo, ob Taborski 
cesti, v Grosupljem

Občina Grosuplje in Turizem 
Grosuplje

OD 9. 12. 2022 DO 6. 1. 2023 JASLICE NA PROSTEM Adamičeva ploščad, Grosuplje Občina Grosuplje in Turizem 
Grosuplje

Sobota, 17. 12., ob 17. uri KOŠARKA - moški: GROSUPLJE - HRASTNIK  
(3. liga vzhod - 12. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Košarkarski klub Grosuplje

Sobota, 17. 12., ob 19.30. uri KARITASOV KONCERT; nastopajoči:  
člani  Slovenskega okteta

Župnijska cerkev sv. Mihaela 
Grosuplje Župnijska karitas Grosuplje

Sobota, 17. 12., ob 19.30. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - OD KRIM  
(1.A liga - 12. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

OD 17. 12. 2022 DO 6. 1. 2023 Praznična projekcija na Turenček v Šmarju-Sapu Turenček v Šmarju-Sapu TD Šmarje - Sap

Nedelja, 18. 12.,  
od 16. do 19. ure OBISK BOŽIČKA V BOŽIČNI VASI Pred parkirno hišo, ob Taborski 

cesti, v Grosupljem
Občina Grosuplje in Turizem 
Grosuplje

Nedelja, 18. 12., ob 19. uri
BOŽIČNO - NOVOLETNI KONCERT BIG BANDA 
GROSUPLJE; 
gosta: Nina Strnad in Klemen Kotar

Kulturni dom Grosuplje KD Big band Grosuplje in ZKD 
Grosuplje

OD 24. 12. 2022 DO 2. 1. 2023 Ogledi Županove jame s svetilkami vsak dan ob 
15. uri Županova jama TOD Županova jama Grosuplje

Nedelja, 25. 12., ob 17. uri Božični pohod na Stari grad; start pohoda: 
kapelica ali apnenca v Čušperku Kapelica ali apnenca v Čušperku Turistično društvo Kopanj

Nedelja, 25. 12., ob 20. uri
BOŽIČNI KONCERT; nastopajoči: MePZ Zgodnja 
daníca, OPZ Zvezdica, Mihaelovi tamburaši in 
organist Tine Likovič

Župnijska cerkev sv. Mihaela 
Grosuplje Župnija Grosuplje

Ponedeljek, 26. 12., ob 9. uri MAŠA ZA DOMOVINO, po maši bo sledil 
domovinski recital, blagoslov konj  in druženje Cerkev na Polici Župnija Polica

Ponedeljek, 26. 12. ob 15. uri Božični koncert in počastitev dneva samostojnosti 
in enotnosti; nastopa: MPZ Samorastnik Žalna Dom sv. Lovrenca v Žalni KD Samorastnik Žalna

Ponedeljek, 26. 12., ob 16.30. 
uri

Nocoj je Zemlja katedrala; kratek kulturni 
program ob jaslicah Adamičeva ploščad, Grosuplje KD sv. Mihaela Grosuplje

Sreda, 28. 12., ob 17. uri Knjiga Velika - bralni študijski krožek Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 5. 1., ob 18. uri Odprtje razstave likovne skupine Paleta z 
naslovom Koledar Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sobota, 14. 1., ob 19. uri Jubilejni koncert Ženskega pevskega zbora Biser 
ob 20. obletnici delovanja Družbeni dom Grosuplje KD Lotos Grosuplje, ZKD Grosuplje

Sobota, 14. 1., ob 17. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - SIP ŠEMPETER  
(1.A liga - 14. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Sobota, 14. 1., ob 20. uri KOŠARKA - moški: GROSUPLJE - KRŠKO
(3. liga vzhod - 14. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Košarkarski klub Grosuplje

Nedelja, 15. 1., ob 17. uri MARY POPPINS, gledališka igra; nastopa: 
Gledališka skupina KD sv. Mihaela Kulturni dom Grosuplje KD sv. Mihaela Grosuplje, ZKD 

Grosuplje

Sreda, 18. 1., ob 18. uri 
Predstavitev pesniške zbirke Samo koraki v dežju 
avtorja Gorana Gluvića in predstavitev uglasbenih 
pesmi Luke Gluvića

Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 25. 1., ob 18. uri Kolesarsko popotovanje po Srednji Ameriki - 
potopisno predavanje Aleša Juvanca Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 26. 1., ob 17. uri Predstavitev knjige Prvo leto mama avtorice Ane 
Rozman Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 26. 1., ob 17. uri Pravljično-igralne ure za otroke od 2. do 4. leta Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 26. 1., ob 19.30. uri PREBLIZU, gledališka igra; igrata:  
Lea Mihevc in Domen Valič Kulturni dom Grosuplje Zavod Paviljon in ZKD Grosuplje

Sobota, 28. 1., ob 20. uri KOŠARKA - moški: GROSUPLJE - VOJNIK G7  
(3. liga vzhod - 16. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Košarkarski klub Grosuplje

Četrtek, 2. 2., ob 18. uri Predstavitev knjig Superkrojenje in Super Šivanje 
avtorice Ane Malalan Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 3. 2., ob 20.30. uri ROKOMET: GROSUPLJE - BUTAN PLIN IZOLA  
(1. B liga - 14. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Rokometni klub Grosuplje


