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AAnnddrreejjaa  HHrriibbaarr  HHoossttnniikk, dr. dent. med.

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

telefon: 004411  778800 774411
• splošno zobozdravstvo
• fiksna in snemna protetika
• endodontska zdravljenja
• lasersko zobozdravstvo - laserski žarek

namesto svedra in skalpela
• zdravljenje paradontopatij

Veljavnost od 19. 1. do 27. 2. 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 19. 1. do 27. 2. 2023 oz. do prodaje zalog.

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

izbrano iz kataloga ugodnosti

Novim  
ciljem 

 in izzivom  
naproti!

CELOVIT
Vsebuje vitamine, minerale in koencim 
Q10 v obliki praška za pripravo napitka, 
okus pomaranče in limete, 20 vrečk.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 14,90 €

cena s Kartico zvestobe

11,92 €
3

POPUST: 
20 %

NOČNA KREMA
Z vitaminoma A 
in E, namenjena 
vsakodnevni negi 
kože obraza in 
vratu, 50 ml.

NEGOVALNA KREMA 
MALČEK
Z mandljevim oljem in 
izvlečkom prave kamilice, 
namenjena vsakodnevni 
negi občutljive otroške 
kože, 50 ml.

redna cena: 2,97 €

cena s Kartico zvestobe

2,38 €
1

POPUST: 
20 %

ZIMSKI ČAJ
Vsebuje plodove šipka, 
cvetove lipe, liste navadnega 
sleza, liste melise, 
cvetove črnega bezga in 
cimetovo skorjo, 50 g.

redna cena: 4,90 €

cena s Kartico zvestobe

3,92 € 1
POPUST: 
20 %

PROPOLIS 150 PRŠILO
Alkoholna raztopina 
suhega izvlečka propolisa, 
standardiziranega na 
flavonoide, 20 ml.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 6,43 €

cena s Kartico zvestobe

5,14 €
2

POPUST: 
20 %

MAZILO ZA NOS
Mazilo za nos 
s pantenolom, 
za nego in 
vlaženje, 10 g.

redna cena: 3,36 €

cena s Kartico zvestobe

2,69 € 1
POPUST: 
20 %

redna cena: 5,39 €

cena s Kartico zvestobe

4,31 € 1
POPUST: 
20 %
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Podjetje GOBUT d.o.o. zaposli strojnika težke gradbene  
mehanizacije, voznika C in E kategorije in delavca 
za ročna dela v gradbeništvu. Delo poteka v mladem 
kolektivu, v eni izmeni. 
 
Vsi zainteresirani pokličite na 031/225-670. 

 

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:

Vaša zelena tiskarna.

DIGITALNI TISKOBLIKOVANJE DODELAVAOFFSET TISK

Pokličite nas: 08 385 04 81 | info@partnergraf.si
PARTNER GRAF zelena tiskarna d.o.o. | Gasilska cesta 3 | 1290 Grosuplje



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.

GROSUPELJSKI ODMEVI – GLASILO PREBIVALCEV OBČINE GROSUPLJE 
Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Grosuplje • Odgovorni urednik: Brane Petrovič • Uredniški 
odbor: Gregor Steklačič, Janez Pintar, Marija Samec, Matjaž Trontelj, Maja Zajc Kalar, Zlatko Jagodič • Naslov 
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Uvodnik
Spoštovana bralka, dragi bralec Grosupeljskih odmevov! 

Lep prvi pozdrav v letu 2023, pred vami je prva, in kot 
po navadi, dvojna številka glasila, saj si, kot je v načrtu, 
februarja in avgusta vzamemo prosto. V letnem načrtu 
občine je predvidenih deset številk, da pa ni zmede, sta 
dve številki tako rekoč dvojni. 
Za vsemi nami je razburljivo leto. Vzpodbudno je dejstvo, 
da je epidemija kovida nekoliko popustila, zapomnili si ga 
bomo po super volilnem letu, posebej pa je žalostno dejstvo agresija, ki se že skoraj 
eno leto dogaja v Ukrajini, kar je tudi velika preizkušnja za celotno svetovno varnost. 
Po nadpovprečno toplem začetku zime smo v drugi polovici januarja le dočakali sneg, 
vendar pa zima še zdaleč ni taka, kot smo je bili vajeni nekoč, kar je pri današnjih 
cenah za ogrevanje dobro, ni pa to najboljše za kmetijstvo.
Člankov za objavo imamo praviloma vedno veliko, tako da imamo večkrat težavo z 
objavo, saj smo prostorsko omejeni. Ponovno bi prosil avtorje, da se držijo priporoče-
ne dolžine člankov ter poskrbijo za primerno fotografijo, ki lahko pove največ. 
Dogodkov ob prelomu leta je bilo veliko, omenim naj odmeven koncert ob dvajseti 
obletnici delovanja zelo kvalitetnega ženskega zbora Biser. V dvorani družbenega 
doma v Grosupljem je bilo prostora skoraj premalo za vse obiskovalce, ki so bili nad 
nastopom navdušeni. Od dogodkov naj omenim že tradicionalno mašo za domovino 
na Polici, po maši pa blagoslov konj. Z mašami za domovino je pričel Jože Plut, ki je 
odšel na nove naloge v drugo župnijo, tokrat pa je maševal Martin Golob, po maši pa 
je sledil tudi kulturni program ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
V letošnjem letu so prazniki in s tem dela prosti dnevi kar lepo razporejeni in prvi je 
že pred vrati, kulturni praznik s tradicionalnim pohodom iz Grosupljega na Kopanj. 
V upanju, da bomo imeli v letošnjem letu veliko vzrokov za praznovanja, vas lepo 
pozdravljam. 
Srečno.

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 28. februarja, na e – naslov:

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

Letošnje leto, ki se dobro začenja, bo v naši 
občini minilo zlasti na področju investicij 
v infrastrukturo. Zagotovo je pred nami 
največji zalogaj ureditev Adamičeve ceste 
skozi središče mesta. Zapore se bodo začele 
spomladi, vse informacije o predvidenih 
zaporah lahko najdete na občinski spletni 
strani, tako da vas že sedaj vabim, da jih 
tekoče spremljate. Hkrati pa vse udeležence 
v prometu naprošam za strpnost. V jeseni, ko bodo dela končana, se bomo vsi lahko veselili novih 
prometnih ureditev. Poleg tega se bodo v tem letu pričela ali nadaljevala in tudi zaključila dela 
na pločnikih do Spodnje Slivnice, od šole pri Žalni pa do Žalne ter na Polici. Pričeli pa bomo z 
aktivnostmi za dokončno ureditev Industrijske ceste v Grosupljem.

Hkrati pa so se že začeli postopki za projektiranje novega prizidka k osnovni šoli Brinje, časovnica za 
izgradnjo je zelo napeta, vendar so to izzivi, ki se jih na občinski upravi zavzeto lotevamo. 

Morda nas nekoliko jezi sneg, ki bi ga raje videli kje visoko v planinah, vendar pa ima zima tudi 
svoj čar, ki so ga zagotovo najbolj veseli naši najmlajši. Kmalu oddidejo na počitnice, drsališče v 
Grosupljem pa jih bo čakalo. Med počitnicami bo za počitnikarje na drsališču tudi precej pestrega 
dogajanja, tako da tudi, če ostajate doma, ne bo dolgčas. 

Želim Vam, da bi prve mesece leta čim lepše preživeli, ostali optimistični in zdravi!

Vaš  župan  
dr. Peter Verlič

Nagovor župana
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Konstitutivne seje svetov krajevnih skupnosti

V ponedeljek, 19. decembra 2022, in v 
četrtek, 22. decembra 2022, so potekale 
konstitutivne seje vseh naših 10 krajev-
nih skupnosti: Škocjan, Št. Jurij, Spodnja 
Slivnica, Račna, Ilova Gora, Mlačevo, Žal-
na, Polica, Grosuplje in Šmarje - Sap.

Na sejah so bili potrjeni štiriletni man-
dati (2022-2026) članom svetov krajev-
nih skupnosti, izvoljeni pa so bili tudi 
njihovi predsedniki in podpredsedniki, z 
izjemo v Krajevni skupnosti Mlačevo. 

Zaradi nezdružljivosti funkcij je iz Sve-
ta Krajevne skupnosti Šmarje - Sap izsto-
pil Janez Pintar.

Svet Krajevne skupnosti Škocjan
• predsednik Martin Tomažin
• podpredsednica Darinka Virant
• Marta Smole
• Igor Ponikvar 
• Metka Ziherl

Svet Krajevne skupnosti Št. Jurij
• predsednica Marinka Rebolj
• podpredsednik Darko Viršek
• Tilen Vesenjak
• Marko Primc
• Mojca Koritnik
• Miha Primec
• Špela Štrubelj
• Toni Jeršin 

Svet Krajevne skupnosti Spodnja 
Slivnica
• predsednik Alojz Bavdek
• podpredsednik Tibor Gazi
• Boštjan Šinkovec
• Janez Grden 
• Danijel Nagelj

Svet Krajevne skupnosti Račna
• predsednik Jože Berdajs
• podpredsednik Boštjan Novljan
• Andreja Derenda
• Toni (Anton) Simonič
• Jože Okorn
• Roman Šteh
• Blaž Fink
• Dejan Ahčin 
• Gašper Lužnik

Svet Krajevne skupnosti Ilova Gora
• predsednica Romana Hrovat
• podpredsednik Janez (Janko) Pajk
• Martin Jamnik
• Vesna Mehle
• mag. Timotej Gruden

Svet Krajevne skupnosti Mlačevo
• Janez Svetek
• Miran Erjavec
• Jure Janežič
• Benjamin Steklačič
• Grega Kastelec
• Matic Novljan
• Tjaša Galjot 
• Jan Grum

Svet Krajevne skupnosti Žalna
• predsednica Danijela Pirman
• podpredsednik Franc Zaviršek
• Martin Javornik
• Tone Javornik
• mag. Aleš Florjanc
• Bojan Grum
• Gregor Boc
• Janko Roštan
• Anton Pajk 

Svet Krajevne skupnosti Polica
• predsednik Domen Logar
• podpredsednik Tomaž Ilovar
• Mitja Gioahin
• Domen Pungartnik
• Andrej Ferjan
• Anže Kozlevčar
• Damjan Vidic
• Tanja Vidic 
• Matija Makše

Svet Krajevne skupnosti Grosuplje
• predsednik Nejc Kolmančič
• podpredsednica Nataša Cingerle
• Robert Boh
• Marina (Marija) Rački
• Štefka Zaviršek
• Andraž Zrnec
• Iztok Vrhovec
• Vasja Andrej Ambrožič
• Tadeja Anžlovar
• Jure Lovšin
• Vera Šparovec
• Damjan Mohar 
• Marija Trontelj

Svet Krajevne skupnosti Šmarje - Sap
• predsednik Darko Bregar
• podpredsednik Jože Mehlin
• Sara Grahek
• Janez Pintar
• Jožef Muhič
• Jure Kušlan
• Marjan Kastelic
• Darja (Darinka) Štibernik
• Branko Petrovič 

Jana Roštan

Svet Krajevne skupnosti Škocjan Svet Krajevne skupnosti Št. Jurij
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Svet Krajevne skupnosti Spodnja Slivnica

Svet Krajevne skupnosti Ilova Gora

Svet Krajevne skupnosti Žalna

Svet Krajevne skupnosti Grosuplje

Svet Krajevne skupnosti Račna

Svet Krajevne skupnosti Mlačevo

Svet Krajevne skupnosti Polica

Svet Krajevne skupnosti Šmarje - Sap
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Župan in Božiček stanovalcem DSO Grosuplje in Novega 
paradoksa voščila lepe praznike

V petek, 23. decembra 2022, pred 
božičnimi in novoletnimi prazniki, je 
župan dr. Peter Verlič obiskal stanoval-
ce Doma starejših občanov Grosuplje 
in stanovalce Novega paradoksa na 
Malem Vrhu. In tudi v tem letu je prišel 
v družbi Božička, ki pa je s sabo prine-
sel tudi praznična darilca.

»Vesel božič, naj bo miren, lep, v novem 
letu pa predvsem veliko trdnega zdravja. 
Verjetno je to tisto, kar najbolj rabimo,« je 
stanovalkam in stanovalcem ter osebju 
doma voščil župan. »Glede na to, kaj spre-
mljamo po televiziji, pa mislim, da si mo-
ramo vsi želeti tudi miru,« je še dejal. Sicer 
pa je vesel, ker se v domu skozi vse leto 
vedno kaj dogaja, vedno pa se rad odzo-
ve tudi na povabilo in jih obišče. Lepo pa 
je bilo tudi slišati, da so zelo zadovoljni 
z našo novostjo v tem letu, Zapeljivcem, 
da ga radi uporabljajo in se z njim radi 
kam zapeljejo.

Lepe želje in vse dobro je vsem v 
domu zaželel tudi Božiček. »In se vidimo 
spet prihodnje leto,« je dejal.

Direktorica doma Metka Velepec Šajn 
se je županu in Božičku za obisk in lepo 
presenečenje lepo zahvalila. Za njimi je 
lepo leto, ki jim je prineslo veliko lepih 
stvari, veliko lepih doživetij. Da bi jim 
tudi zdravje služilo, pa je res tisto, česar 
bi bili najbolj veseli.

Župan in Božiček sta se nato odpravi-
la še na Mali Vrh, k stanovanjski skupini 
društva Novi paradoks. Tudi njim sta 
voščila lepe praznike, jim jih nekoliko 
polepšala tudi z darilci ter jim zaželela 
srečno in veliko lepega v novem letu.

Jana Roštan

Na obisku pri stanovalcih DSO Grosuplje 

V družbi stanovalcev Novega paradoksa
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Luč miru iz Betlehema

Županov novoletni sprejem

V četrtek, 22. decembra 2022, so našo 
občinsko hišo obiskali skavti Tjaša, Aljaž, 
Jakob in Marina ter županu dr. Petru Ver-
liču, podžupanu Janezu Pintarju, vsem 
nam v občinski upravi, pa tudi vsem ob-
čankam in občanom prinesli Luč miru iz 
Betlehema. Razsvetlila je našo občinsko 
hišo in vsem nam prinesla lepo sporoči-
lo.

Poslanica Luči miru iz Betlehema se je 
glasila:

Vstani in sveti!
Kaj ti je, da spiš? Vojna, stiske, bole-

zni, nesreče, osamljenost … Kaj pa ti? Se 
bojiš? Živiš, kakor da se nič ni zgodilo? 
Seveda, težko nam je, ko vidimo, kaj vse 
se dogaja, in se nam zdi, da ne moremo 
nič. Pa vendar je že iskra dovolj, da vna-
me ogenj, in kaplja dovolj, da ga poga-
si. Zbudi se! Božič je. Naj ti ne bo vseeno 
za temo v svetu. Ni ti treba spremeniti 
vsega, naredi eno dobro delo, pospra-
vi sobo, skuhaj komu kavo, spusti avto 
predse. Ko boš premaknil sebe, boš obr-
nil svet. Zaneti iskro, naj v tebi zasije Luč. 
Vstani in sveti.

Vsem nam so tudi zaželeli vesel božič 
ter zdravja in miru v letu 2023.

Župan se je skavtom za podarjeno 

betlehemsko Luč miru, ki nam je tudi v 
tem letu prinesla lepo sporočilo, lepo za-
hvalil. »In če ena lučka pomaga, da se zbu-
di posameznik in napravi nekaj dobrega, 
česar morda ne bi, če te lučke ne bi imel, in 
če iz takšne lučke potem nastane tudi ve-
lik plamen, bo to plamen miru, ljubezni in 
pa predvsem medsebojnega sodelovanja. 
In moja iskrena želja vsem občankam in 
občanom je, da se ta plamen v naslednjem 

letu razširi po vsej občini,« je dejal.
Tudi župan je njim zaželel lep božič 

in vse dobro v novem letu, pa tudi lepo 
praznovanje dneva samostojnosti in 
enotnosti. »Vi ste nova generacija, mi pa 
smo še tisti, ki smo upali, da bo Slovenija 
samostojna. In na to moramo biti pono-
sni, samo eno domovino imamo,« je še 
dejal.

Jana Roštan

V četrtek, 5. januarja 2023, je 
župan dr. Peter Verlič v dvorani 
Družbenega doma Grosuplje pri-
redil sprejem za občinske svetni-
ke, župane občin, s katerimi smo 
povezani v Skupni občinski upravi 
5G, gospodarstvenike, predstavni-
ke zavodov, predsednike krajevnih 
skupnosti, predsednike društev 
in vse, ki soustvarjamo življenje v 
naši občini Grosuplje. Z namenom, 
da se srečamo, se ozremo na naše 
preteklo delo in si, kot narekuje 
čas, voščimo vse dobro v novem 
letu 2023. Da bo občina Grosuplje, 
ki je vsako leto lepša, boljša in bolj 
prijazna, temu trendu sledila tudi v 
prihodnje.

Županu se je na dogodku pri-
družila tudi soproga Barbara Teka-
vec Verlič. Z nami sta bila tudi podžupan 
Janez Pintar in vršilka dolžnosti direkto-
rice občinske uprave Zdenka Grozde.

Od sicer tradicionalno vsakoletnega 
županovega novoletnega sprejema so 
minila kar tri leta, priča smo bili zgodbi 
korone. V tem obdobju se je precej spre-

menilo, tako v poslovnem, družbe-
nem okolju, kot tudi na osebni rav-
ni. Veliko sprememb sta od takrat 
doživela tudi občina in mesto Gro-
suplje. Mnoge pomembne investi-
cije so izboljšale kakovost življenja 
in bivanja.

Imamo sodoben prizidek k zdra-
vstvenemu domu in najmoder-
nejšo čistilno napravo, z izgradnjo 
zadrževalnika Veliki potok smo dol-
goročno zagotovili tudi poplavno 
varnost. Veliko sredstev smo name-
nili urejanju prometa in izboljšanju 
prometne varnosti z izgradnjo no-
vih krožišč in pločnikov ter novima 
nadvozoma čez železniško progo. 
Nova železniška postaja in parkirna 
hiša skupaj z več vlaki in linijo 3G ter 
Zapeljivcem predstavljata primer 

dobre prakse, kako lahko v Ljubljanski 
urbani regiji rešujemo javni promet. Ga-
silci so dobili nov regijski vadbeni poli-

Župan dr. Peter Verlič s 
soprogo Barbaro
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gon in več sredstev za svoje delovanje, 
več sredstev je namenjenih tudi krajev-
nim skupnostim. Zgrajen je bil tudi nov 
prizidek k Osnovni šoli Louisa Adamiča 
Grosuplje z novimi učilnicami in novo 
športno dvorano. Ves čas skrbimo, da 
se pogoji za šport in kulturo izboljšuje-
jo, obnovljena je bila obstoječa kulturna 
dvorana v Grosupljem, nogometno igri-
šče pa ima novo tribuno s petsto sedeži, 
veliko je zgrajenih športnih igrišč po kra-
jevnih skupnostih, razvijati sta se začela 
tudi Koščakov hrib in Radensko polje z 
Žabjo hišo. In še bi lahko naštevali.

Zbrane je nagovoril gostitelj srečanja, 
župan dr. Peter Verlič.

»Občina ni samo stavba, občina smo 
ljudje. In vsi skupaj gradimo to našo lepo 
občino. Vsak od vas daje košček energije 
v to, da se občina razvija tako, kot se, in 
z moje strani res velika hvala vsem,« je 
dejal.

Občina pa ima obetajoče smernice 

tudi za naprej. Za začetek je najbolj po-
membna izgradnja prizidka k Osnovni 
šoli Brinje Grosuplje, pa izgradnja novih 
pločnikov, za katere so pogodbe z izva-
jalci že podpisane, proti Spodnji Slivnici, 
Žalni, začeli bomo tudi z vsem potreb-
nim za izgradnjo pločnika v Ponovi vasi, 
pohiteti pa moramo tudi z dokončanjem 
ureditve Industrijske ceste v Grosupljem. 

Combo zasedba Big banda Grosuplje s pevko Urško Strnad

Župan dr. Peter Verlič

Voditeljica Tjaša Platovšek
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Občina Grosuplje je za šolsko leto 
2022/2023 podelila štipendije 150 dija-
kom in študentom. V sredo, 11. januarja 
2023, jih je v Družbenem domu Grosu-
plje sprejel župan dr. Peter Verlič.

»Drage štipendistke, dragi štipendis-
ti, to ni klasična štipendija, to je pomoč, 
spodbuda za vaše šolanje naprej. Iskrene 
čestitke,« je štipendiste pozdravil župan.

Občina Grosuplje se lepo razvija. Li-
nija 3G zagotavlja dobro povezanost z 
našim glavnim mestom, kar je zagotovo 
pomembno tudi za naše mlade, popol-
noma prenovljena je tudi železniška po-
staja, vozijo novi vlaki, tudi bolj pogosto, 
ob glavni avtobusni in železniški postaji 
smo zgradili novo parkirno hišo P+R Gro-
suplje. Zgradili smo tudi novo športno 
dvorano pri Osnovni šoli Louisa Adami-
ča Grosuplje, nove rekreativne površine 
urejamo na Koščakovem hribu, večji za-
logaj, ki je sedaj pred nami, pa predsta-
vlja projekt izgradnje novega kulturnega 
centra in glasbene šole, s pripadajočim 
osrednjim trgom ob Taborski cesti. »Želi-
mo si, da bi življenje v občini še bolj zažive-
lo, kot je,« je ob tem dodal.

Kot je našim mladim še zaupal župan, 
pa je naša želja tudi, da bi Grosuplje po-
stalo univerzitetno središče. To je nekoli-
ko dolgoročnejši projekt, odvisno je tudi 
od vlade, državnih institucij. »Se pravi, 
želimo si, da bi ena izmed fakultet našla 
svoje mesto tudi v naši občini,« je dejal.

Kot občina si v prihodnje nadejamo 
več sodelovanja z našimi podjetniki. 
Vemo, da so za naše mlade pomembna 
tudi nova delovna mesta. »O sodelovanju 
se pogovarjamo s Klubom slovenskih pod-
jetnikov, ki ga vodi naš uspešni podjetnik 
Joc Pečečnik,« jim je še zaupal.

Zaželel jim je uspešen študij, ker smo 
ravno dodobra vstopili v leto 2023, tudi 

V letošnjem letu bomo začeli tudi z ure-
janjem komunalne infrastrukture, kana-
lizacije v Račni, za kar smo že pridobili 
tudi evropska sredstva.

»Potem pa, najtežji zalogaj, kulturni 
center z novo glasbeno šolo,« je še dejal 
župan, za katerega meni, da mu bo po-
trebno posvetiti posebno pozornost. 
»Ker to bo postal osrednji objekt v naši ob-
čini, center občine Grosuplje.«

Vsem je zaželel prijetno počutje v na-
daljevanju srečanja ter srečno, uspešno, 

zdravo novo leto. »Računam na vaše so-
delovanje in pomoč tudi v prihodnje.«

Za prijeten praznični ambient je 
poskrbela Combo zasedba Big banda 
Grosuplje s pevko Urško Strnad, in v na-
daljevanju srečanja, ki je bil namenjen 
druženju, tkanju novih in poglabljanju 
starih prijateljskih vezi, morda tudi sno-
vanju novih načrtov in vizij, pianist Rok 
Weber. Prireditev je povezovala Tjaša 
Platovšek.

Jana Roštan

Sprejem štipendistov Občine Grosuplje 2022/2023

Pianist Rok Weber
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srečno, zdravo, uspešno, zadovoljno 
novo leto. 

Štipendiste je pozdravila tudi Klavdi-
ja Mehle, sodelavka na uradu za finance, 
gospodarstvo in družbene dejavnosti in 
predsednica Komisije za mladinska vpra-
šanja Občine Grosuplje. Kot je povedala, 
se Občina Grosuplje ponaša s certifika-
tom mladim prijazna občina, ena naših 
najuspešnejših aktivnosti v okviru tega 
certifikata pa so ravno občinske štipen-
dije. »V letošnjem šolskem letu smo število 
štipendij povečali kar na 150, to je še en-
krat več kot preteklo leto,« je dejala.

Naše dijake in študente pa je tudi se-
znanila z novima odlokoma občine, spre-
jetima na občinskem svetu lani v jeseni, 
Odlokom o nagradah Občine Grosuplje 
mladim za izjemne dosežke, na podlagi 
katerega podeljujemo tudi denarno na-
grado, in Odlokom o dodeljevanju de-
narnih sredstev Občine Grosuplje za tisk 
in vezavo diplomskih nalog, magistrskih 
nalog in doktorskih disertacij.

»Vabljeni, da skupaj z nami soustvar-
jate mladim prijazno občino, s tem da se, 
če še niste, včlanite v katero izmed naših 
mladinskih organizacij, in skupaj z nami 

sooblikujete mladim prijazno okolje,« je še 
dejala.  

Dodelitev štipendij Občine Grosuplje 
sicer ureja Odlok o podeljevanju štipen-
dij Občine Grosuplje. Na javnem razpisu 
za dodelitev štipendije Občine Grosuplje 
za šolsko leto 2022/2023 je bilo dodelje-
nih 150 štipendij, 75 dijakom srednjih šol 
in 75 študentom dodiplomskega in po-
diplomskega študija. Točkoval se je učni 
uspeh in izvenšolske dejavnosti. Višina 
štipendije za šolsko leto 2022/2023 zna-
ša 100 evrov mesečno.

Jana Roštan

Grosupeljski Zapeljivec s 1. februarjem s tremi novimi postajališči

S ponedeljkom, 5. septembrom 2022, 
je po grosupeljskih ulicah začel voziti 
Grosupeljski Zapeljivec. Za nas je brez-
plačno dosegljiv vse dni v tednu v do-
poldanskem času na tel. št. 070 777 830, 
zapelje pa nas lahko do mestne tržnice, 
zdravstvenega doma, doma starejših 
občanov, mestne knjižnice, lekarne, cer-
kve sv. Mihaela ali po nakupih do naše 
najljubše trgovine.

Imamo kar dva Zapeljivca, dve elek-
trični vozili, ki sta v prvi vrsti namenjeni 
starejšim občanom in drugim ranljivej-
šim skupinam prebivalcev, da jim omo-
gočimo večjo mobilnost.

Grosupeljčanke in Grosupeljčani ste 
Zapeljivca lepo sprejeli, veseli smo, da 
ste uporabniki z njim zadovoljni, da je 
življenje z njim prijaznejše, tudi na vaše 
želje in pobude pa s 1. februarjem 2023 
na njegovi trasi dodajamo še tri nova 
postajališča, in sicer: POŠTA, OSNOVNA 
ŠOLA BRINJE in NASELJE BRINJE.

Postajališča Grosupeljskega Zapeljiv-
ca bodo naslednja:

1. Občina Grosuplje
2. Upravna enota
3. Železniška postaja
4. Avtobusna postaja
5. Adamičeva ploščad
6. Zdravstveni dom
7. Dom starejših občanov
8. Tržnica

9. Cerkev sv. Mihaela
10. Tuš
11. Pokopališče Resje
12. Železniški podhod 1
13. Železniški podhod 2
14. Sončni dvori
15. Hofer
16. Spar
17. Mercator Brvace
18. Lidl
19. Pošta
20. Osnovna šola Brinje
21. Naselje Brinje

Vozni čas Zapeljivca ostaja:
• od ponedeljka do petka, od 7. do 15. 

ure,
• ob sobotah in nedeljah, od 6. do 13. 

ure.
Za vas bo še vedno dosegljiv na: 070 

777 830.
 Jana Roštan

Uspešno pridobljena evropska sredstva za sofinanciranje 
projekta »Vodovod Ilova Gora - Ravni Dol«

Občini Grosuplje in Ivančna Gorica sta 
se s projektom »Vodovod Ilova Gora - 
Ravni Dol« prijavili na Javni razpis za do-
delitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod 
- Komponenta Čisto in varno okolje, po-
dukrep: Izboljšanje ukrepov na področju 
ravnanja z vodo in okoljske infrastruk-
ture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v 
vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj 
kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II), ki ga 
je dne 14. 1. 2022 objavilo Ministrstvo za 
okolje in prostor.

Dne 30. 11. 2022 pa je ministrstvo 

izdalo odločbo, da se za sofinanci-
ranje projekta odobri znesek v višini 
398.219,74 evrov.

Gre za projekt gradnje vodovoda od 
naselja Velika Ilova Gora v naši občini 
do naselja Ravni Dol v sosednji občini 
Ivančna Gorica, in sicer se bo na obmo-
čju naše občine, od priključnega mesta v 
naselju Velika Ilova Gora do meje z obči-
no Ivančna Gorica, zgradil nov cevovod 
v dolžini 1.351 m, na območju Ravnega 
Dola pa v dolžini 1.955 m. Po izgradnji 
novega omrežja se bo na območju naše 

občine na sistem priključilo 5 objektov 
in na območju občine Ivančna Gorica 27 
objektov.

Celotna vrednost gradbenih del 
na območju občine Grosuplje znaša 
281.009,22 evrov, na območju občine 
Ivančna Gorica pa 453.711,71 evrov.

Jana Roštan
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Prvi partnerski sestanek projekta ZAGON

Z marcem napovedujemo uvedbo brezplačnih prevozov za 
starejše občanke in občane do zdravstvenega doma in druge 
nujne prevoze

Po Grosupljem že več mesecev brez-
plačne prevoze uspešno izvaja Grosu-
peljski Zapeljivec. Ta je v prvi vrsti na-
menjen starejšim in drugim ranljivejšim 
skupinam. Nudi jim samostojnost. Z njim 
se lahko zapeljejo do trgovine, morda do 
tržnice, knjižnice, kar pa je posebej po-
membno, tudi do zdravstvenega doma. 

V želji, da olajšamo bivanje v naši ob-
čini starejšim in ranljivejšim skupinam 
iz območja celotne občine, torej tudi iz 
okoliških krajev, s 1. marcem 2023 na-
povedujemo tudi uvedbo brezplačnih 
prevozov za starejše občanke in obča-
ne do zdravstvenega doma in druge 
nujne prevoze. Ti se bodo izvajali z ele-
ktričnim vozilom v lasti občine. Na voljo 
bodo tudi mamicam z mlajšimi otroki do 
zdravstvenega doma. 

O tem, kako bo sama storitev poteka-
la, o njenem koriščenju, vas bomo pred-
hodno obvestili na spletni strani občine 
(www.grosuplje.si), več o njej si bomo 
lahko prebrali tudi v naslednji številki 
Grosupeljskih odmevov.    

Vsem našim starejšim občankam in 
občanom bomo z novo storitvijo omo-
gočili brezskrbnejšo starost, prijaznejše 
bo življenje tudi za vse druge ranljivejše 
skupine. 

Jana Roštan

V četrtek, 8. decembra 2022, smo se 
na uvodnem srečanju v prostorih Druž-
benega doma Grosuplje zbrali slovenski 
partnerji pri projektu Znanje za gospo-
daren odnos do narave – ZAGON. Vse-
binsko je bil sestanek namenjen vzpo-
stavitvi in organizaciji izvedbe projekta, 
s poudarkom na upravljanju in komu-
nikaciji, ter načrtu izvedbe projekta po 
delovnih sklopih, pri čemer smo se še 
posebej posvetili prvemu poročevalske-
mu obdobju.

Projekt ZAGON bo v izvajanju do 30. 
aprila 2024. Sofinanciran je s sredstvi Fi-
nančnega mehanizma EGP 2014–2021 
in s sredstvi pripadajoče slovenske ude-
ležbe, ki jih v okviru proračuna Republi-



14 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Januar, februar 2023 Iz občinske hiše

ke Slovenije zagotavlja Služba Vlade Re-
publike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko. Poleg slovenskih 
projektnih partnerjev, ki so Občina Gro-
suplje, Zavod za turizem in promocijo 
– Turizem Grosuplje, Zavod Republike 
Slovenije za varstvo narave, Zavod za 

gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut 
Slovenije, pri projektu sodeluje še norve-
ška institucija Høgskulen for grøn utvi-
kling – stiftelse/University College for 
Green Development.

Vrednost financiranja pri projektu ZA-
GON znaša 1.199.389,00 evrov. Občina 

Grosuplje je pri projektu vodilni partner. 
Slogan »Sodelujemo skupaj za zeleno, 
konkurenčno in vključujočo Evropo« 
(»Working together for a green, compe-
titive and inclusive Europe«) je temeljno 
sporočilo finančnih mehanizmov.

Miha Drobnič

Uspešno smo zaključili slikarsko delavnico z Brino Torkar

Med 27. in 28 decembrom 2022 je v 
Mestni knjižnici Grosuplje potekala bo-
žična slikarska delavnica z akademsko 
slikarko Brino Torkar. 20 udeležencev je 
bilo vseh starosti, od najmlajših do malo 
starejših.

Program delavnice je vseboval risa-
nje z grafitnimi svinčniki, akvarelnimi 
barvami in akrilnimi barvami na platno. 
Na delavnici so bili prisotni 3 akademsko 
izobraženi učitelji, ki so z risanjem in sli-
kanjem po lastni izbiri udeležencev od-
prli popolnoma nove načine in možnosti 
likovnega ustvarjanja. Vsi prisotni so po-
kazali izredno nadarjenost, kreativnost, 
zanimanje in vztrajnost.

Odrasli, otroci in starši so bili zelo za-
dovoljni nad pristopom mentorjev do 
učenja slikanja, pokazali so tudi interes 

po nadaljevanju tečaja. Slikarska šola 
Brine Torkar omogoča nadaljevanje izo-
braževanja slikanja za vse starosti.

 
Živa Vertič, koordinatorka projekta 

URBACT Playful Paradigm
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Živahno ob mestnem drsališču Grosuplje 

Otroke je med novoletnimi počitnicami razveseljeval tečaj drsanja

Živahno decembrsko dogajanje ob 
mestnemu drsališču Grosuplje je na pra-
znično nedeljo, 18. 12. 2022, popestril 
prihod dobrega moža – Božička. Številni 
otroci in na skrivnem tudi kateri izmed 
odraslih, so se Božička zelo razveselili in 
hiteli k njemu po sladko presenečenje. 

Otroci so Božičku prinesli številna pi-
semca z iskrenimi željami, z njim so lah-
ko poklepetali, nato pa se povzpeli na 
starinski voz in se z njim tudi fotografirali 
v praznično okrašeni božični vasi. 

Za odlične fotografije, ki bodo otroke 
in družine še dolgo spominjale na pra-
znične dni, je poskrbel Foto Travnik.

Turizem Grosuplje

Med 26. in 30. decembrom 2022 smo 
organizirali brezplačni tečaj za otroke 
na mestnem drsališču Grosuplje.

Med novoletnimi počitnicami smo 
poskrbeli za praznično in zimsko vzdušje 
z drsališčem v naši občini. Dodatno smo 
poskrbeli za aktivnosti na drsališču, saj 
smo v okviru evropskega projekta UR-
BACT Playful Paradigm organizirali brez-
plačni tečaj drsanja in tako razveselili 
otroke in njihove starše.

Dve učiteljici sta s prijaznostjo, po-
trpežljivostjo in nasmehom na obrazu 
popeljali otroke na pravo malo zimsko 

dogodivščino na drsalkah. Z vajami in 
rekviziti, predvsem pa z veliko igre sta 
poskrbeli za velik napredek otrok. Otroci 
so komaj čakali, da se naslednji dan vr-
nejo na led.

Brezplačni tečaj drsanja bomo po-
novili v februarju, med zimskim poči-
tnicami. 

Zahvaljujemo se Aktivni z mano za 
odlično izpeljan tečaj.

Živa Vertič, koordinatorka projekta 
URBACT Playful Paradigm



16 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Januar, februar 2023 Iz občinske hiše

V Grosupljem bo vsak dan zimskih počitnic na Ledeni pravljici ob in na drsališču
izjemno zabavno, saj smo za otroke, mladostnike in tudi starše pripravili kopico
dodatnih brezplačnih aktivnosti, ki jih doslej pri nas še nismo videli. 

Naši mlajši občani bodo lahko vsak dan uživali v ustvarjalnem kotičku, v katerem
bodo poleg pobarvank v družbi animatorjev ustvarjali različne motive, se med seboj
merili v družabnih igrah, kot so Monopoly, Enka, Človek ne jezi se in podobnimi,
veliko pa bodo tudi peli, plesali in se veselili, saj bomo za njih pripravili mini disco.

Mladostniki se bodo lahko vsak dan preizkusili v različnih športnih igrah na drsališču,
v torek, 7. februarja bomo za vse Grosupeljčane organizirali celo predstavitev
curlinga, kar trikrat pa se boste lahko pomerili v zanimivih družinskih igrah za lepe
nagrade.

Za naše najmlajše bo Grosuplje prvi dan počitnic, v soboto, 4. februarja ob 11.00,
obiskala Pika Nogavička, ki bo pripravila interaktivno otroško plesno predstavo s
Piko Nogavičko okoli sveta, v kateri bodo otroci skupaj z njo zaplesali v živalski vrt,
na morje, med Indijance in ostale svetovne lokacije. Dan kasneje, prav tako ob 11.00,
pa bo nastopila Ledena kraljica in s svojimi prijatelji pripravila čarobni spektakel
Ledena kraljica Ogenj in led, ki bo poln ognjenih efektov.

V ponedeljek, 6. februarja, ob 16.00 bodo drsališče obiskale tri zanimive maskote, ki
bodo drsale, plesale in se neskončno zabavale z otroki, v sredo, 8. februarja, med
14.00 in 17.00 bosta umetnici ličenja s profesionalnimi barvami za telo otrokom na
obraze slikali motive po izboru, med vikendi in na Prešernov dan, 8. februarja, pa si
bodo lahko otroci ob kurišču sami spekli jabolka in penice.

Vse omenjene aktivnosti so brezplačne za vse obiskovalce. 

Razlogov za obisk Ledene pravljice je med zimskimi počitnicami ogromno, zato vse
Grosupeljčane, tako mlade in tiste malo manj mlade, vabimo, da se nam pridružite in,
da skupaj ustvarimo kopico pravljičnih spominov.

 

Pika nogavička in ledena kraljicaPika nogavička in ledena kraljicaPika nogavička in ledena kraljica
Med zimskimi počitnicami v Grosupljem tudi 

 

Program si lahko ogledate na naslednji strani.
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Sobota, 4. 2. 2023
10.00 – 11.00: ustvarjalni kotiček in družabne igre
11.00 – 11.30: plesna predstava »s Piko Nogavičko okoli sveta«
11.30 – 12.30: ustvarjalni kotiček in družabne igre
14.00 – 16.00: ustvarjalni kotiček in družabne igre
16.00 – 16.30: mini disco
16.30 – 18.00: športni kotiček in družinske igre, peka jabolk in penic

 
Nedelja, 5. 2. 2023
10.00 – 11.00: ustvarjalni kotiček in družabne igre
11.00 – 11.45: predstava Ledena Kraljica »Ogenj in led«
11.45 – 12.30: mini disco
14.00 – 16.00: ustvarjalni kotiček in družabne igre
16.00 – 16.30: mini disco
16.30 – 18.00: športni kotiček in družinske igre, peka jabolk in penic

 

Ponedeljek, 6. 2. 2023
12.00 – 14.00: ustvarjalni kotiček in družabne igre
14.00 – 16.00: športni kotiček
16.00 – 17.00: obisk maskot in mini disco z maskotami
17.00 – 18.00: športni kotiček in družabne igre

 

Torek, 7. 2. 2023
 

12.00 – 14.00: ustvarjalni kotiček in družabne igre
14.00 – 15.30: športni kotiček
15.30 – 16.00: mini disco
16.00 – 18.00: športni kotiček – predstavitev Curlinga 

 

Sreda, 8. 2. 2023
 

10.00 – 11.45: ustvarjalni kotiček in družabne igre
11.45 – 12.30: mini disco
14.00 – 16.00: ustvarjalni kotiček in družabne igre 
14.00 – 17.00: poslikava obraza
16.00 – 18.00: športni kotiček in družinske igre, peka jabolk in penic

 
* - organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.
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Odprte prijave za članstvo v LAS Sožitje med mestom in podeželjem

Sodelujte pri pripravi in izvedbi pro-
jektov, ki bodo prispevali k boljšemu in 
lepšemu življenju v Grosupljem

Lokalna akcijska skupina Sožitje 
med mestom in podeželjem (LAS Soži-
tje) je lokalno partnerstvo, ki  deluje na 
območju štirih občin, in sicer: Grosuplje, 
Škofljica, Ig in Mestna občina Ljubljana. 
LAS Sožitje deluje že od leta 2007. V tem 
času so bili izvedeni številni projekti, ki 
so bili sofinancirani iz evropskih sred-
stev in ki prispevajo k boljšemu življenju 
prebivalstva. Grosuplje je na primer v 
prejšnjem obdobju s temi sredstvi finan-
ciralo osvetlitev poti ob Grosupeljščici, 
opremo okoljske učilnice na Centralni či-
stilni napravi Grosuplje, izgradnjo špor-
tnega igrišča Spodnja Slivnica, ureditev 
tržnice, ureditev bajerja Zacurek, uredi-
tev vadbenega otoka na Koščakovem 
hribu.

Z novim programskim obdobjem, ki 
bo trajal do leta 2027, bodo ponovno na 
razpolago evropska sredstva za projekte 
lokalnega razvoja. Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 
23. 12. 2022 objavilo Uredbo o delovanju 
lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: 
uredba) ter Javni poziv za oblikovanje 
lokalnih akcijskih skupin in pripravo stra-
tegij lokalnega razvoja do leta 2027. Tudi 

v novem obdobju bodo projekti LAS fi-
nancirani iz dveh evropskih skladov, in 
sicer Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Uredba določa, da je potrebno za 
novo programsko obdobje formalno 
oblikovati lokalno partnerstvo in pripra-
viti novo strategijo lokalnega razvoja, 
kar bo pogoj za pridobivanje sredstev. 
Regionalna razvojna agencija Ljubljan-
ske urbane regije (RRA LUR) z novim 
programskim obdobjem prevzema vlo-
go vodilnega partnerja, ki bo poskrbel 
za pravočasno pripravo vseh pogodb, 

dokumentov in strategije, s čimer bo 
omogočeno kvalitetno in učinkovito de-
lovanja LAS Sožitje tudi v prihodnje. Po-
leg tega bo RRA LUR članom nudila tudi 
vso strokovno podporo pri pripravi ter 
poročanju o projektih. 

Članstvo v LAS Sožitje je odprto za 
vse! Včlanijo se lahko polnoletne fizične 
osebe, ki imajo stalno bivališče na ob-
močju LAS, pravne osebe, ki imajo se-
dež, registrirano izpostavo, podružnico, 
organizacijsko enoto oziroma poslovno 
enoto na območju LAS, pravne osebe 
javnega prava, ki delujejo na območju 

Vadbeni otok na Koščakovem hribu
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OBVESTILO O OBJAVLJENIH JAVNIH RAZPISIH in POZIVIH  
NA SPLETNI STRANI OBČINE GROSUPLJE

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bodo od 1. februarja 2023 do 24. februarja 2023 na spletni strani Občine Grosuplje pod rubriko 
»Razpisi, natečaji, namere…« objavljeni naslednji javni razpisi in pozivi:

• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev in zvez v letu 2023
SKRBNICA RAZPISA: Klavdija Mehle (01-7888-788 ali klavdija.mehle@grosuplje.si) 

• JAVNI POZIV za sofinanciranje projektov pokroviteljstva v letu 2023
SKRBNICA RAZPISA: Klavdija Mehle (01-7888-788 ali klavdija.mehle@grosuplje.si) 

• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje počitniškega varstva otrok v letu 2023
SKRBNICA RAZPISA: Klavdija Mehle (01-7888-788 ali klavdija.mehle@grosuplje.si)

• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Grosuplje za leto 2023
SKRBNICA RAZPISA: Klavdija Mehle (01-7888-788 ali klavdija.mehle@grosuplje.si)

• JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za zagotavljanje skupnih pogojev dela in koordiniranega delovanja izvajalcev na 
področju športa v občini Grosuplje za leto 2023

SKRBNICA RAZPISA: Klavdija Mehle (01-7888-788 ali klavdija.mehle@grosuplje.si)

• JAVNI POZIV za zbiranje predlogov za zagotavljanje skupnih pogojev dela in koordiniranega delovanja izvajalcev na 
področju kulture v občini Grosuplje za leto 2023

SKRBNICA RAZPISA: Mojca Koželj (01-7888-784 ali mojca.kozelj@grosuplje.si)

• JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov programov in projektov izvajalcev na področju kulture v letu 2023
SKRBNICA RAZPISA: Mojca Koželj (01-7888-784 ali mojca.kozelj@grosuplje.si)

• JAVNI POZIV za zbiranje predlogov za izbor kulturnih projektov na področju varstva kulturne dediščine v občini Grosuplje v 
letu 2023

SKRBNICA RAZPISA: Mojca Koželj (01-7888-784 ali mojca.kozelj@grosuplje.si)

• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja programov izvajalcev na področju turizma ter urejanje turističnih točk v letu 2023
SKRBNICA RAZPISA: Martina Cingerle (01-7888-778 ali martina.cingerle@grosuplje.si) 

• JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Grosuplje v letu 2023
SKRBNICA RAZPISA: Martina Cingerle (01-7888-778 ali martina.cingerle@grosuplje.si) 

• JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2023 – 
kmetijska gospodarstva

SKRBNICA RAZPISA: Martina Cingerle (01-7888-778 ali martina.cingerle@grosuplje.si) 

• JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2023 – 
društvena dejavnost

SKRBNICA RAZPISA: Martina Cingerle (01-7888-778 ali martina.cingerle@grosuplje.si) 

LAS ali nevladne organizacije v javnem 
interesu, ki delujejo na območju LAS.

Vabimo vas, da se nam pridružite in 
sodelujete z nami ter prispevate svoj de-
lež k razvoju območja, iz katerega izha-
jate in v katerem živite. Pristopna izjava 
je objavljena na spletni strani www.
las-sozitje.si. Izpolnjeno in podpisano 
pošljite na las-sozitje@rralur.si ali po 
pošti na naslov »RRA LUR, Tehnološki 

park 19, 1000 Ljubljana«.
2. februarja ob 17.00 bomo v Druž-

benem domu Grosuplje, Taborska 
cesta 1, 1290 Grosuplje, organizirali 
delavnico, na katerih bomo predstavili 
novo programsko obdobje in dorekli 
načrt za pripravo strategije lokalne-
ga razvoja. Konec februarja pa bomo 
organizirali skupščino, na kateri bomo 
podpisali partnersko pogodbo o delo-

vanju LAS v novem programskem ob-
dobju. Sledile bodo delavnice in posveti 
za pripravo projektov. Obvestila o načr-
tovanih aktivnostih bodo objavljena na 
spletni strani www.las-sozitje.si oziroma 
jih bomo poslali po e-pošti tistim, ki se 
boste prijavili na e-novice. 

Nataša Zupančič, RRA LUR
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Ponovoletno srečanje Občinskega odbora NSi Grosuplje

Ganitschhof štant

Grosuplje - V petek, 20. januarja 2023, 
smo v Občinskem odboru NSi Grosuplje 
organizirali ponovoletno srečanje za kan-
didatke in kandidate, ki so nas zastopali 
na listi za volitve v Občinski svet Občine 
Grosuplje in svete krajevnih skupnosti ob 
koncu leta 2022. Srečanje je potekalo v 
prostorih gostilne Slamar v Šmarju – Sapu, 
kjer smo ob okusni pogostitvi analizirali 
aktualne notranjepolitične dogodke v ob-
čini Grosuplje in ocenili lokalne volitve v 
Občinski svet Občine Grosuplje. Srečanje 
pa je obogatil tudi organizacijski tajnik 
Marko Gruden.

Druženje, pogovor in razprava je po-
tekala ob občutnem izboljšanju volilnega 
rezultata izpred štirih let tako v procentih 
kot tudi v absolutnem prejemu glasov. 
Izvoljeni svetniki Mojca Gruden, Marjan 
Kastelic in Matjaž Trontelj bodo konstruk-
tivno izvajali program Nove Slovenije v 
občinskem svetu in pripomogli k nadaljnji 
rasti vpliva stranke v domačem okolju.  

KRŠČANSKI DEMOKRATI se ob tem še 
enkrat iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
zaupali glas naši stranki. Prav tako zahvala 
vsem podpornikom, organizatorjem vo-
lilne kampanje, ekipi plakatiranja in vsem 

ljudem dobre volje. Ob tem pa vabimo 
vse, ki se želite aktivneje udejstvovati v 
naših aktivnostih in v naših organih, da se 
nam pridružite. V kratkem bomo ustanovi-
li tudi podmladek Krščanskih demokratov  
v občini, zato še posebej vabljeni mladi. 
Veseli bomo vsakega vašega predloga za 
ureditev naše občine in delovanja stranke 
NSi (naš e-naslov: grosuplje@nsi.si) in vam 
bomo pri tem po svojih močeh pomagali, 
kajti Nova Slovenija je stranka »blizu lju-
dem«.

Občinski odbor Nove Slovenije – 
krščanski demokrati  Občine Grosuplje

Spoštovani in cenjeni ustvarjalci, ljubitelji in podporniki slovenske 
kulture,
Nova Slovenija - krščanski demokrati občine Grosuplje vsem 
občankam in občanom iskreno čestitamo ob prazniku slovenske 
kulture, 8. februarju.
Praznik je priložnost, da se vsem vam, kulturnim ustvarjalcem, 
ustanovam, prostovoljnim posameznikom v kulturnih društvih, 
pevskih zborih in gledaliških skupinah, ki s svojo angažiranostjo 
prispevate, da slovenska kultura ohranja svojo prepoznavnost, iskreno 
zahvalimo za ohranjanje slovenskega kulturnega izročila in tradicije. 
Prijetno praznovanje.

»V srcu, če je ta pravo,
je zmeraj prostora
za tisoč imenitnih stvari,
ki jih ljubiti mora
vse, kar živi.«
                 Tone Pavček: Srce

V petek, 23. decembra, smo se vaščani 
Gajnič in naši bližnji prijatelji po zaslugi 
naših pridnih organizatorjev Anđelke 
S. Rustija, njenega moža Borisa in Bo-
štjana Žagarja zbrali v centru vasi na 
sedaj že skoraj tradicionalnem srečanju 

Ganitschhof štant. Prvič smo se zbrali 
pred enim letom, takrat še z maskami, v 
juniju 2022 pa na pikniku. Sklenili smo, 
da bodo srečanja postala redna, dvakrat 
letno z namenom druženja, spoznavanja 
sosedov in krepitvi medsosedskih odno-

sov. Ime prireditve smo si izposodili iz 
starinskih zapisov imena naše vasi. Sre-
čanje je potekalo v sproščenem vzdušju 
in z zavidljivo lepim odzivom. 

Brane Petrovič



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Januar, februar 2023 2121Iz naših krajev

Dogajanje v župniji Grosuplje

Sveti Miklavž je prišel med nas!

Letošnji obisk svetega Miklavža in nje-
govega spremstva je bil poln pričakova-
nja, veselja, iskrenosti, hvaležnosti in ob-
darovanj. V župnijah Grosuplje, Lipoglav 
in Polica je razdelil 900 daril otrokom.

Že v nedeljo, 4. 12. 2022, je sveti Mi-
klavž s svojim spremstvom angelčkov in 
parkljev obiskal župnijo Lipoglav in ob-
daroval 80 otrok ter župnijo Polico, kjer 
je obdaroval 120 otrok. V ponedeljek, 5. 
12. 2022, je sveti Miklavž prišel v župnij-
sko cerkev sv. Mihaela v Grosupljem. Pri-
čakala ga je polna cerkev otrok in njiho-
vih staršev ter starih staršev. Obdaril je 
čisto vsakega otroka. Nato se je s sprem-

stvom in grosupeljskim župnikom Mar-
tinom Golobom odpeljal s kočijo v sre-
dišče Grosupljega, k občinski stavbi, kjer 
ga je pričakala množica Grosupeljčanov. 
Poleg obdarovanja je župnik Martin Go-
lob blagoslovil božično vas. Miklavž pa 
ni pozabil na starejše občanke in obča-
ne, ki prebivajo v Domu starejših v Gro-
supljem, in jih je s svojim spremstvom 
obiskal in obdaril 6. 12. 2022. 

Miklavž je vsem zaželel lep adventni 
čas, blagoslovljene božične praznike ter 
srečno, zdravo novo leto 2023, z željo, da 
sprejemamo dobra dejanja in hodimo 
po dobri poti.

Milena Nagelj

Ambroževa nedelja v Grosupljem 

V nedeljo, 11. decembra 2022, so se 
prišli čebelarji zahvalit Bogu za čebelice, 
za letino, za vreme, za medonosne rastli-
ne, za zdravje, za žive in pokojne čebelar-
je, kot je v nagovoru povedal najstarejši 

Obisk sv. Miklavža Sv. Miklavž v spremstvu angelčkov in parkljev

Ambroževa nedelja

Koncert Slovenskega okteta
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čebelar, gospod Avgust Burger. V pridigi 
je župnik Martin Golob povedal, da se je 
res veselil tega praznika. Že v soboto je 
občudoval pozornost, natančnost in ve-
selje čebelarjev, ki so okrasili oltar s čebe-
larsko opremo, s panjskimi končnicami, 
s satovjem, iz voska narejenim kipcem 
sv. Ambroža, z medom in drugimi do-
brotami. Od čebel se učimo požrtvoval-
nosti, vztrajnosti, ponižnosti, enotnosti, 
sodelovanja, kot so to spoznali že naši 
predniki in v rekih to modrost prenaša-
jo v sedanji čas. Med mašo so čebelarji 
sodelovali z branjem beril, z darovanjem 
kruha in vina. Po maši so nas čebelarji in 
čebelarke pred cerkvijo pogostili z me-
denimi in drugimi dobrotami. Tako smo 
se še kar nekaj časa zadržali v prijetnem 
druženju in izmenjavi izkušenj.   

Milena Nagelj

Koncert Slovenskega okteta v župniji 
Grosuplje 

V soboto, 17. decembra 2022, je bil 
v župnijski cerkvi sv. Mihaela Grosuplje 
koncert Slovenskega okteta, ki je na 
ta način podprl delo župnijske Karitas, 
kateri so bili namenjeni vsi prispevki, 
zbrani ta večer. V polni župnijski cerkvi 
je Slovenski oktet z bogatim repertoar-
jem navdušil občinstvo, ki jih je na koncu 
koncerta nagradilo z navdušenim plo-
skanjem. Po koncertu je sledilo druženje 
in pogostitev.

Milena Nagelj,  
fotografije odstopil Martin Golob

Jaslice v župnijski cerkvi sv. Mihaela 
Grosuplje

V župnijski cerkvi sv. Mihaela v Gro-
supljem že vrsto let postavljajo jaslice 
skupina jasličarjev in birmanci. Letošnje 
jaslice predstavljajo nas, župnijsko obče-
stvo. Kot pastirji, tudi občestvo iz pušča-
ve življenja hitijo k Jezusu v več smereh 
in poteh, tudi ljudje iz vseh podružnic: 
Male Stare vasi, Spodnje Slivnice, Gatine 
in Grosupljega. Pomagajo jim kažipo-
ti: smer VERA - kaže na križev pot v naši 
cerkvi, da je Jezus trpel in umrl za nas 
na križu. Smer UPANJE kaže na mozaik, 
da Jezus stopa v  naša življenja in nam 
je odprl pot v nebesa, LJUBEZEN pa je 
Jezus sam, v jaslih in tudi na oltarni mizi. 
Hlevček pod oltarno mizo je maketa žu-
pnijske cerkve in v njej Jezus z Marijo in 
Jožefom. Veselje pri postavljanju jaslic in 
njihova sporočilnost naj nas navdihuje 
vse leto 2023.

Milena Nagelj

Božični koncert v župniji Grosuplje

Božični dan v pravkar minulem letu 
2022 smo v cerkvi sv. Mihaela Grosuplje 
zaključili z že tradicionalnim BOŽIČNIM 
KONCERTOM.  Od leta 2000 dalje je v 
cerkvi  sv. Mihaela v Grosupljem, z izje-
mo leta 2020, ko je bil čas korone, vsako 
leto na  božični dan vsa cerkev prekipe-
vala v božičnih pesmih. Ponavadi so bili 
to koncerti domačih pevskih zborov, z 
nekaj izjemami, ko so bili povabljeni tuji 
gostje.

Božični koncert leta 2022 je pote-
kal v znamenju dveh domačih pevskih 
zborov in igranjem tamburaškega orke-
stra Mihaelovi tamburaši ter orglarskimi 
točkami mladega domačega organista 
Tineta Likoviča. Po besedah Zale Klavs, 
ki je prevzela odgovorno nalogo koor-
dinacije zborov oz. programa, je bila 
zasnova koncerta nekakšno prepletanje 
starega in novega. Vsak zbor je namreč 
zapel eno ljudsko božično, manj znano 
pesem, ki je skoraj ne slišimo več ob bo-
žičnih praznikih, in eno novejšo, sodob-
nega skladatelja. Pri zasnovi koncerta so 
bili snovalci vsebine  koncerta pozorni 
tudi na to, da se ohrani temelj prazno-
vanja božiča – Bog človeka ljubi, zaradi 
tega tudi prihaja med nas. Ne prihaja v 
popolni svet, ampak se rodi v majhni šta-
lici – Gospod, Odrešenik prihaja v naša 
nepopolna življenja.

Mešani pevski zbor Zgodnja danica, 
ki ga vodi Danica Kutnar, je zapel Pesem 
Gregorja Zafošnika, V stajici pri Betlehe-
mu in Zvezde gorijo Matije Tomca, za ka-
tero je  besedilo napisal Gregor Mali – ob 

orglarski spremljavi Tineta Likoviča.
 V nadaljevanju smo prisluhnili Otro-

škemu pevskemu zboru Zvezdica, ki ga 
vodita Mojca in Monika Zaviršek, in  si-
cer pesmima Srečna si, štalca in Božji sin 
postal je človek ob klavirski oz. orglarski 
spremljavi Mojce Zaviršek. Mili otroški 
glasovi nas vedno znova očarajo, po 
drugi strani pa tudi navdušuje njihovo 
samozavestno prepevanje, ki kljub otro-
škosti ne dopušča napak  in  daje upanje, 
da ima  zborovska glasba v Grosupljem 
svetlo prihodnost.

Mihaelovi tamburaši sicer igrajo pod 
mentorstvom Zvonke Erce, tokrat je  or-
kester zaradi njene odsotnosti vodila 
njena namestnica Polona Kopač Tron-
telj. Zaigrali so skladbi  Hitite, kristjani in 
Tih večer v priredbi Vlaste Lokar Lavren-
čič.

Kamenček v mozaik božičnega vzduš-
ja je dodal tudi mladi organist Tine Liko-
vič z  zaigranimi skladbami.

Prav poseben pa je bil zaključni del 
koncerta. Ko je Tine igral Variacije na 
temo Svete noči, so k oltarju počasi, s 
svečami, prišli  pevci  obeh  zborov. Luči 
so ugasnile, soj sveč je oddajal  posebno 
milo svetlobo, ob zvokih »rojen je Reše-
nik« pa je cerkev zažarela v vsej svetlobi.

Svetloba, luč božičnega dne, ki ne po-
trebuje več besed ... Poslušali smo z uše-
si, gledali z očmi in se veselili  globoko 
doživetih trenutkov božičnega večera.

Alenka Adamič

Jaslice
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Dan samostojnosti in enotnosti na Polici

Župnija Polica pri Grosupljem je 26. 
decembra 2022 že trinajstič na dan sa-
mostojnosti in enotnosti pripravila mašo 
za domovino in domovinski recital, sledil 
pa je tudi blagoslov konj, ki se ga je to-
krat udeležilo kar 42 konjenikov.

Sveto mašo za našo domovino je 
daroval župnik Martin Golob, ki nas je 
v pridigi vzpodbujal, da si kot kristjani 
prizadevamo za edinost med nami in v 
naši lepi domovini s skupnim delom, so-
delovanjem, brez kritiziranja in opravlja-
nja, s prizadevanjem za odpuščanje in 
s hvaležnostjo za vse, ki naredijo veliko 

Božični koncert MoPZ SAMORASTNIK

»Še mi hitimo k jaslicam, nas božje dete čaka tam …«

Pevci Moškega pevskega zbora Sa-
morastnik iz Žalne smo po dolgem 
(»kovidnem«) času priredili naš zdaj že 
tradicionalni veliki božični koncert. Na 
praznik sv. Štefana je obet znanih bo-
žičnih melodij in vedre družbe zvabil na 
plan veliko naših podpornikov in dvora-
na Župnijskega doma svetega Lovrenca 
v Žalni je bila nabito polna. 

Samorastniki pod vodstvom zboro-
vodje Draga Zakrajška smo se predstavili 
z naborom znanih božičnih napevov v 
priredbah za moški zbor, s sklopom do-
moljubnih skladb pa smo primerno obe-
ležili tudi državni praznik. 

Program so z ubranim petjem obo-
gatili mladi pevci otroškega pevskega 
zbora sv. Lovrenca iz Žalne, ki so pod 
vodstvom Sare Omahen pričarali pose-
bej svečano vzdušje tudi z uglašenimi 
instrumentalisti. 

 Blage melodije znanih božičnih 
skladb je s svojim razmišljanjem pove-
zovala naša zvesta sodelavka Maja Zajc 
Kalar. 

Samorastniki smo bili veseli številne 
publike. Zbrane je nagovoril tudi podžu-
pan Janez Pintar. Skupaj smo se zadržali 

ob domačih dobrotah ter zaokrožili pra-
znični dan v dobri družbi.  

Mojca Hribar, foto: Brane Petrovič
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dobrega, tudi za dobre politike, za kate-
re moramo tudi moliti. 

Sledil je domovinski recital, ki sta ga 
po predlogi Rudija Rometa povezovala 
Lucija Berčan in Miha Dežman.

Po skupaj zapeti himni smo čestitali 
županu dr. Petru Verliču, da so njemu in 
tradicionalnim strankam volivci spet po-
delili mandat za vodenje občine na za-
dnjih lokalnih volitvah, saj so prepoznali 
velik razvoj občine Grosuplje v zadnjih 
letih.

Župan dr. Peter Verlič je v svojem na-
govoru izpostavil dosežke Slovenije po 
osamosvojitvi, opozoril pa je, da se je 
marsikje zalomilo, ker smo pozabili na 
svoje krščanske korenine. Želi si, da bi vsi 
izvoljeni sodelovali v dobro naše domo-
vine in tudi na lokalni ravni za napredek 
in razvoj naše lepe občine.

Ni dvoma, da je samostojna država 
Slovenija največji dosežek v zgodovini 
slovenskega naroda. Samostojnost, sa-
mobitnost in neodvisnost naše države 
se je postopoma gradila več kot tisoč let. 
V kratkem pregledu slovenske zgodovi-
ne so bili izpostavljeni najpomembnejši 
mejniki, od slovenskih knezov v Karanta-
niji, nemškega in avstrijskega cesarstva, 
Cirila in Metoda, reformacije, programa 
Zedinjene Slovenije 1848, taborov, čital-
ništva, Majniške deklaracije 1917, zaslug 
Antona Martina Slomška in Rudolfa Ma-
istra, krivične Pariške mirovne konferen-
ce, diktature Kraljevine in komunistične 
Jugoslavije pa vse do političnih sporov, 
vojn na Balkanu v 90-ih letih prejšnjega 
stoletja, razpada Jugoslavije in nastanka 
novih držav, med katerimi je bila prva 
Slovenija.

Izvedeli smo še eno zgodovinsko za-
nimivost: Zadnji koroški vojvoda, ki je bil 
1414 ustoličen v slovenskem jeziku, je bil 
Ernest Železni Habsburški, sin Leopolda 
III. Habsburškega in Viride Visconti, mi-
lanske plemkinje. Tako Ernest kot Virida 
sta govorila tudi slovensko, saj se je po 
moževi smrti Virida umaknila na grad 

pri Pristavi nad Stično. Pokopana je v 
stiškem samostanu. Za poliško župnijo 
je zanimivo, da je bila lastnica vseh po-
sestev v treh naših vaseh: Mala Stara vas, 
Velika Stara vas in Špaja vas (današnje 
Troščine). 

Sin Ernesta Železnega, cesar Friderik 
III., je za potrebe slovenskega naroda leta 
1461 ustanovil novo škofijo Ljubljana. 

Leta 1462 jo je potrdil papež Pij II., ki je 
bil prej tržaški škof Silvio Piccolomini in 
je kot pisatelj opisal demokratičen pred-
stavniški protokol slovenskega ustoliče-
vanje knezov in vojvod ter tako vplival 
tudi na vsebino prve Ustave Združenih 
držav Amerike.

V zgodovini slovenske samostojno-
sti so bili vzponi in padci. S plebiscitom 
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o samostojnosti in neodvisnosti nove 
države Slovenije smo hoteli prekiniti s 
socialistično revolucijo, a kot kaže, veči-
na državljanov samostojne Slovenije še 
vedno ne razmišlja tako. Pravičnost, Bog, 
vera, poštenje, materni jezik, družina, 
življenje, patriotizem, delo in vrednote, 
ki so tako krasile slovenske prednike, so 
vse bolj prikazane kot miselnost naza-
dnjakov. 

Recital se je nadaljeval z domoljub-
nimi in sodobnimi pesmimi, ki prina-
šajo upanje in odgovore na vprašanja 
tudi našega časa, s katerimi so program 
obogatili Poliški oktet, otroški župnijski 
zborček, ženska vokalna skupina Stezi-

ce, Neža Dežman in duhovni pomočnik 
Marko Senica. Z ukrajinsko božično pe-
smijo smo želeli posebej izkazati pod-
poro trpečemu ukrajinskemu narodu, za 
zaključek pa smo vsi skupaj zapeli »Ko bi 
ljudje ljubili se«, z željo, da bi delo za mir 
na svetu začeli pri sebi in med najbližji-
mi.

Blagoslovu konj pred cerkvijo je nato 
sledilo še prijetno druženje ob domačih 
dobrotah.

Anica Smrekar, foto: Brane Petrovič
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Univerza za tretje življenjsko obdobje Grosuplje, Zveza kulturnih društev Grosuplje in 

Turizem Grosuplje prijazno vabijo na

16. POHOD PO PREŠERNOVI POTI IZ GROSUPLJEGA NA KOPANJ
v sredo, 8. februarja 2023.

Zbirno mesto: Kulturni dom Grosuplje ob 8.00

Po Prešernovi Zdravljici se bomo z vodnikom podali po evropski pešpoti E6 do Spodnje Slivnice in nato skozi gozd do vasi 
Predole, kjer bo kratek postanek. 

Sledil bo spust do Velike Račne in nato mimo kapelice vzpon nad slikovito Radensko polje, na kraški osamelec Kopanj 
(392 m). 

Ob 10.30 bo na Kopanju v cerkvi kulturni program. 
Pot v dolžini 12 km je nezahtevna, primerna tudi za družine z otroki. Pohodnikom priporočamo nepremočljivo športno 
obutev in topla oblačila, saj bo pohod v vsakem vremenu. Na Kopanju bo na voljo topel čaj. Za povratek v Grosuplje bo 

možen avtobusni prevoz. 
V času postanka si v kašči na Kopanju lahko ogledate tudi Prešernovo spominsko sobo. 

Po Prešernovi poti vodijo značilne rumene oznake.

ZKD Grosuplje
01 786 40 28

grosuplje@kultura.si  |  www.kultura.si

Turizem Grosuplje
01 786 25 74

info@visitgrosuplje.si  |  www.visitgrosuplje.si
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ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJAk r a j i n s k i   p a r k 

 radenskopolje

Srečanje in druženje s krajani Krajinskega parka 
Radensko polje

V sredo, 14. decembra 2022, smo v Kulturnem domu v Veliki 
Račni pripravili srečanje za krajane Krajinskega parka Radensko 
polje. To je bilo drugo po vrsti v minulem letu. Udeležilo se ga 
je 25 zainteresiranih krajanov. Uslužbenci parka smo predstavi-
li aktivnosti iz leta 2022. Aktivnosti so se nanašale tako na stro-
kovne (izvedba popisov), turistične (urejena vstopna točka na 
severnem delu parka) kot tudi na upravljavske (odstranjevanje 
invazivnih tujerodnih rastlin) vsebine. Interes med krajani je bil 
nad pričakovanji. Udeležencem smo že med samo predstavi-
tvijo poskusili podati odgovore na zastavljena vprašanja, ki so 
se nanašala zlasti na razvoj parka, njegove infrastrukture ter 
možen vpliv turizma na razvoj kraja. Veliko zanimanje je kazala 
tudi odprta tema razpisa za skrbništvo na zemljiščih, s katerimi 
upravlja Krajinski park Radensko polje.

Predstavitev se je zaključila s predstavitvijo predvidenih ak-
tivnosti za leto 2023, med katerimi bodo tudi izobraževanje za 
krajane ter urejanje tematske učne poti in življenjskega prosto-
ra za dvoživke v okviru projekta Life Amphicon (v nadaljevanju 
prispevka). Uradni del smo v prijetnem vzdušju zaključili ob 
pogostitvi.

Kopali bomo mlake za »dvoživkine« krake

Kot je bilo napovedano na srečanju krajanov, smo se konec 
leta 2022 lotili pripravljalnih del za vzpostavitev mlak za dvo-
živke. Pred izkopom mlak bomo počistili lesnato vegetacijo, 
kar bo omogočilo lažji dostop izvajalcem do mesta nastajajo-
čih mlak. Vzpostavljanje mlak se bo predvidoma začelo konec 
januarja, vse pa je odvisno od vremenskih razmer. Naš glavni 

cilj je vzpostaviti mlake, ki bodo zadrževale vodo dovolj časa, 
da se dvoživke preobrazijo do mladih osebkov, ko so pripra-
vljene na življenje na kopnem in lahko zapustijo mlako. Sku-
pno nameravamo v na območju parka v sklopu projekta Life 
Amphicon vzpostaviti 40 mlak za dvoživke.

Pomagajmo žabicam čez cesto 2023 – že od leta 
2008

Kmalu se bo začela že 16. akcija prenašanja dvoživk preko 
ceste, ki zadnja tri leta poteka v okviru projekta Life Amphicon.

Zaradi nenavadno visokih temperatur v začetku januarja so 
nekatere dvoživke takrat že krenile na svojo vsakoletno seli-
tveno pot od prezimovališč v gozdu do vodnih površin Raden-
skega polja. A sta mraz in sneg ta cikel sredi januarja prekinila. 
Pričakujemo, da bodo rjave žabe in krastače, ki so ene prvih, 
ki spomladi krenejo na pot, letos svojo pravo selitev začele v 
mesecu februarju. Vse pa je odvisno od vremenskih razmer – 
dvoživke namreč postanejo aktivne, ko se temperatura nekaj 
dni zapored povzpne nad 5°C, ozračje pa mora biti tudi dovolj 
vlažno.  

Če bi bili tudi vi radi del letošnje, že 16. akcije »Pomagajmo 
žabicam čez cesto«, nas kontaktirajte na e-naslov info@raden-
skopolje.si.

Znanje za Gospodaren Odnos do Narave

Od septembra 2022 do aprila 2024 bo na območju Krajin-
skega parka Radensko polje potekal projekt ZAGON. Pričako-
vani učinek projekta je v prvi vrsti dvigniti odpornost ekosis-
temov, ki so najbolj pod pritiskom podnebnih sprememb, in 
sicer z izboljšanjem znanj in kompetenc deležnikov za njihovo 
upravljanje ter z izvedbo ukrepov za njihovo obnovo. 

V okviru projekta bomo urejali 1,8 ha veliko parcelo, ki je za-

 Srečanje 
upravljavcev 
in krajanov 

Krajinskega parka 
Radensko polje 
14. decembra 
2022 v Veliki 

Račni  
(vir: T. Stepišnik).

Pred-pripravljalna dela pred vzpostavitvijo vodnih habitov 
(mlak) za dvoživke – količenje meja mlake (vir: P. Golob).

 Mlaka, ki je spomladi 2022 nastala za Žabjo hišo v Mali Račni in 
omogočila uspešno preobrazbo dvoživk (vir: T. Stepišnik).

Utrinek s pretekle akcije prenašanja dvoživk preko ceste  
(vir: T. Stepišnik).
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nimiva prav zaradi svoje mozaičnosti – na njej se poleg poplav-
nega gozda črne jelše in ostankov barja nahaja tudi mokrotni 
travnik s prevladujočo travo, modro stožko, ki velja za enega 
najbolj ogroženih habitatnih tipov v Sloveniji. Da ohranimo 
tako pomemben življenjski prostor, ki nudi dom številnim ra-
stlinam in živalim, bomo na zemljišču odstranili grmovno in le-
sno zarast, ki zdaj prerašča travnik. Na območju parcele bomo 
izvedli tudi hidrološke študije podtalnice ter v sodelovanju z 
Gozdarskim inštitutom Slovenije ovrednotili ekosistemske sto-
ritve. Izsledke pridobljenih analiz bomo uporabili za pripravo 
akcijskega načrta upravljanja z območjem, ki je prav tako klju-
čen del projekta.

Vodilni partner projekta je Občina Grosuplje, sredstva za 
projekt pa s sredstvi Finančnega mehanizma v Evropskem 
gospodarskem prostoru sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in 
Norveška.

Napoved dogodkov v Krajinskem parku 
Radensko polje za leto 2023

• Sreda, 1. februar 2023 – predavanje: Jože Bavcon – 
Trajnostno upravljanje travnikov zavarovanih območij, 
ob 19h v Kulturnem domu Velika Račna 

• Sobota, 4. marec 2023 – Izlet za krajane Krajinskega 
parka Radensko polje v Belo krajino

• Sobota, 18. marec 2023 – Čistilna akcija ob Dnevu 
dvoživk Radenskega polja

• Sobota, 1. april 2023 – Družinsko »žabanje« v Žabji hiši
• Sobota, 20. maj 2023 – Tradicionalni pomladanski 

pohod po Radenskem polju
• Sobota, 7. oktober 2023 – Tradicionalni jesenski pohod 

po Radenskem polju

Pripravili: Tina Stepišnik, Klemen Dolšak, Pia Golob in Špela Logar

Terenski ogled parcele na območju mokrotnega travnika s prevladujočo 
modro stožko (v ozadju travnik v zaraščanju), ki se bo urejala v okviru 

projekta ZAGON (vir: T. Stepišnik).

Ogledi in izleti po Sloveniji

Slovenska turistična organizacija je tudi 
letos namenila vodnikom in agencijam 
finančna sredstva za brezplačne oglede 
in vodenja. Člani Šole zdravja, prijatelji 
in znanci smo se od septembra do konca 
novembra 2022 udeleževali teh ogledov 
predvsem v Ljubljani, Celju, slovenski Istri 
in širom po naši lepi domovini. Posluževali 
smo se predvsem vlakov, včasih tudi avto-
busov. Za prvi ogled smo si izbrali dvourno 
vodenje po Ljubljanskem gradu, nato smo 
šli po kopenski in vodni poti Plečnikovih 
mojstrovin, si ogledali ljubljanske mosto-
ve, tržnico, čebeljo pot, srednjeveško Lju-
bljano in Slovenski etnografski muzej. 

Ker so nas moje kolegice vodnice va-
bile tudi v druga slovenska mesta, smo se 
odzvali vabilu in se zapeljali v Novo me-
sto, se sprehodili od železniške postaje po 
Kettejevem drevoredu do Glavnega trga z 
rotovžem in arkadami, do stolne cerkve sv. 
Miklavža in bogate knjižnice v frančiškan-
skem samostanu. S poti pod obzidjem ob 
Krki smo zrli na male hišice na Bregu.

Celje je mesto celjskih grofov. Nad me-
stom se dviguje Stari grad, velik, skrivno-
sten in največji srednjeveški grad v Slove-
niji. Na Almo Karlin, svetovno popotnico, 

poliglotko, spominja njen kip s kovčkom 
le par korakov od železniške postaje, sredi 
mesta pa stoji kip fotografa Josipa Pelika-
na.

Kamnik je srednjeveški biser z dvema 
gradovoma, samostanom in slikovito obr-
tniško ulico, bogato frančiškansko knjižni-
co in Plečnikovim »božjim grobom«. Ge-
neral Rudolf Maister je bil rojen v Kamniku. 
Sprehodili smo se tudi mimo ostankov bi-
vše »purfel fabrike« in po parku, kjer je bilo 
zdravilišče za petične goste.

Vlak nas je odpeljal tudi v Zasavje, med 
prijazne »Trbovce«. Markantni trboveljski 
dimnik je visok 360 m, najvišji v Sloveniji 
in Evropi in sedmi na svetu. Rudnik nam je 
razkazal nekdanji rudar Toni. Obiskali smo 
še virtualni muzej rudarstva in se povzpeli 
do kipa Rudarja - Prometeja. Izdelan je iz 
jamskega železa, v višino pa meri 8 m. Od 
tu je bil tudi lep pogled na rudniške koloni-
je, kjer so živeli rudarji s svojimi družinami, 
na Kum in Mrzlico. 

Na nekatere točke pa je bilo treba kar z 
avtom. Rakov Škocjan je kraška dolina, po 
kateri teče reka Rak. Leži med Cerkniškim 
in Planinskim poljem. Lep je sprehod po 
dolini med mogočnimi drevesi in pod na-

ravnimi mostovi.
Pa tudi na Koroško smo jo mahnili. Slo-

venj Gradec, središče Mislinjske doline, se 
ponaša z lepo urejenim srednjeveškim me-
stnim jedrom, kjer je rojstna hiša skladate-
lja Huga Wolfa in slovit dvorec Rotenturn 
z arkadnimi hodniki in lepim baročnim 
portalom. Najstarejša stavba v mestu je 
cerkev sv. Elizabete, z deveto generacijo pa 
se ponaša bogata medičarska, lectarska in 
svečarska dediščina družine Perger, že od 
davnega leta 1757.

Romanska cerkev sv. Jurija nad Šmar-
tnim pri Slovenj Gradcu pod steklenim po-
dom razkriva staroslovansko skeletno gro-
bišče. Pred Ivarčkim jezerom pa zavijemo 
h znamenitemu Rimskemu vrelcu, kjer je 
bilo v 2. polovici 19. stol. letovišče s kopa-
liščem. Ime je dobil po najdbi dveh kipov 
iz rimskih časov. Po virih naj bi sam cesar 
Franc Jožef pil samo to  kislo vodo. 

Kotlje je v svet ponesel Lovro Kuhar 
(Prežihov Voranc), ki ima spominski mu-
zej v Prežihovi bajti. Na kamnitih temeljih 
stoji lesena brunarica s črno kuhinjo, hišo 
in štiblcem. Poleg sta še hlev in kašča. Tik 
nad bajto stoji bronast Prežihov spomenik, 
delo akademskega slikarja Stojana Batiča. 
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Kako uspešni smo bili pri zbiranju komunalnih odpadkov  
v letu 2022?

Šli smo tudi v  Goriška Brda. Z razglednega 
stolpa v Gonjačah (visok 23 m, 144 stopnic) 
se je razprostiral razgled čez celotna Brda 
vse do Alp, Furlanije, Dolomitov, Tržaškega 
zaliva in Krasa. Tu stoji tudi spomenik 315 
žrtvam 2. svetovne vojne. Grad Dobrovo je 
renesančni dvorec iz leta 1600. Znano je, 
da je bil podrt, na njegovih ruševinah pa 
zgrajen sedanji. 

Medana je slikovita vinogradniška vasi-

ca. Tu je rojstna hiša Alojza Gradnika. 
Po nezahtevni kamniti poti smo se pov-

zpeli na z jarki in kavernami prepreden Sa-
botin, od koder se odpre čudovit pogled 
na Sveto goro, na smaragdno Sočo pod 
njo, na solkanski most.  Šmartno je obzida-
na vas s petimi ohranjenimi stolpi. Srednje-
veške hiše so strjene okoli cerkve svetega 
Martina, v kateri so freske Toneta Kralja. Tu 
je tudi stara Briška hiša in pripadajoča Bri-

ška klet, ki prikazuje življenje v Brdih nekoč.
Tudi novejša destinacija Ravno polje 

je bila vredna ogleda. Dravske terase in 
ravnina, ki je obdana s tisočerimi griči Ha-
loz, najstarejšim slovenskim mestom Ptuj, 
dvorcem Rače, romarsko Ptujsko goro, 
slikovitim Pohorjem, nas ni pustila ravno-
dušnih. 

Marija Kavšek 

V letu 2022 smo na območju občin Dobrepolje, Grosuplje 
in Ivančna Gorica zbrali skupaj 13.198 ton odpadkov, od tega 
8.838 ton ločenih frakcij ter 4.360 ton mešanih komunalnih od-
padkov (črni zabojnik) in kosovnih odpadkov, ki jih ni mogoče 
ločiti in sodijo na obdelavo. Skupaj smo tako zbrali 66,96 % lo-
čenih frakcij, kar je razvidno na spodnjem grafu. 

Vse mešane komunalne odpadke, ki jih zberemo v črnem za-
bojniku, odpeljemo v RCERO Ljubljana na mehansko biološko 
obdelavo. V grafu 2 je prikazana količina odpeljanih odpadkov 

od leta 2016 do vključno 2022.  V letu 2022 je bila količina od-
peljanih odpadkov za 2 % manjša glede na leto poprej. 

 V preteklem letu smo v zabojnikih pri gospodinjstvih zbra-
li več biorazgradljivih odpadkov in mešane embalaže. Več kot 
leto prej pa smo zbrali tudi odpadnega lesa in nevarnih odpad-
kov. 

V letu 2022 smo manj kot leta 2021 zbrali papirja in kartona 
ter kovin. Zmanjšala se je tudi količina zbrane odpadne elek-
trične in elektronske opreme, kar pripisujemo slabši obiskano-
sti zbirnih akcij na terenu.  

Kako uspešni smo bili pri zbiranju komunalnih odpadkov v letu 2022? 
 
V letu 2022 smo na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica zbrali skupaj 13.198 ton 
odpadkov, od tega 8.838 ton ločenih frakcij ter 4.360 ton mešanih komunalnih odpadkov (črni zabojnik) 
in kosovnih odpadkov, ki jih ni mogoče ločiti in sodijo na obdelavo. Skupaj smo tako zbrali 66,96 % 
ločenih frakcij, kar je razvidno na spodnjem grafu.  
 
 

 
 

Graf 1: Prikazuje v odstotkih razmerje med količino ločeno zbranih frakcij – modra barva in količino ostankov odpadkov v črnem 
zabojniku in kosovnih odpadkov, ki jih ni mogoče ločiti – rdeča barva. 
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Graf 1: Prikazuje v odstotkih razmerje med količino ločeno zbranih 
frakcij – modra barva in količino ostankov odpadkov v črnem zabojniku 

in kosovnih odpadkov, ki jih ni mogoče ločiti – rdeča barva.

Vse mešane komunalne odpadke, ki jih zberemo v črnem zabojniku, odpeljemo v RCERO Ljubljana na 
mehansko biološko obdelavo. V grafu 2 je prikazana količina odpeljanih odpadkov od leta 2016 do 
vključno 2022.  V letu 2022 je bila količina odpeljanih odpadkov za 2 % manjša glede na leto poprej.  
 

 
 

 
 

Graf 2: Letni prikaz zbranih ostankov komunalnih odpadkov od leta 2016 do vključno 2022, ki jih odpeljemo v RCERO Ljubljana 
na mehansko biološko obdelavo. 
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Graf 2: Letni prikaz zbranih ostankov komunalnih odpadkov od 
leta 2016 do vključno 2022, ki jih odpeljemo v RCERO Ljubljana na 

mehansko biološko obdelavo.

Veliko zanimivih turističnih točk je tudi v naši lepi občini Grosuplje.
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Tudi količina zbranih odpadnih sveč se je v letu 2022 zmanj-
šala glede na leto prej, kar pomeni, da spreminjamo svoje na-
vade pri obeleževanju spomina na naše rajne. Hvala, ker s tem 
ohranjate skrb za okolje.

V letu 2022 se odpadkov na odlagališču ni odlagalo, zato se 
celotna količina preostanka odpadkov po obdelavi mešanih 
komunalnih odpadkov skladišči v RCERO Ljubljana. V letu 2022 

smo pridobili okoljevarstveno dovoljene za gradnjo II. faze od-
lagališča odpadkov CERO Špaja dolina. Trenutno gradimo prvi 
del I. etape odlagališča II. faze, tako da se bo v letu 2023 celo-
tna skladiščena količina odložila na odlagališču II. faze v CERO 
Špaja dolina. 

Cilj Javnega komunalnega podjetja Grosuplje v letu 2023 je 
količino ločeno zbranih frakcij glede na zbrane odpadke pove-
čati na način, da bomo nadaljevali z ozaveščanjem uporabni-
kov o pravilnem ločevanju odpadkov in pogosteje tudi izvajali 
kontrolo pravilnega ločevanja odpadkov v zabojnikih. Uporab-
nike bomo sprva opozorili na nepravilno ločevanje, v prime-
ru ponavljajočega se neupoštevanja opozoril in nasvetov pa 
bomo v reševanje tovrstnih zadev vključili tudi medobčinski 
inšpektorat.

V letu 2023 načrtujemo izvedbo zbirnih akcij, in sicer dve 
zbirni akciji nevarnih odpadkov, zbirno akcijo za odpadno ele-
ktrično in elektronsko opremo ter akcije zbiranja starega, od-
padnega papirja v sodelovanju z osnovnimi šolami z območja 
vseh treh občin. 

Vse informacije o ločevanju odpadkov lahko najdete tudi na 
naši spletni strani odpadki.jkpg.si. 

Javno komunalno podjetje Grosuplje

Kako ravnati z odpadnim jedilnim oljem

Bliža se pustni čas, z njim pa obdo-
bje, ko v gospodinjstvih zaradi priprave 
slastnih krofov nastajajo večje količine 
odpadnega jedilnega olja. Žal se številna 
gospodinjstva ne zavedajo, da nepra-
vilno ravnanje z oljem predstavlja veli-
ko nevarnost za okolje. Če pomislimo, 
da lahko en liter odpadnega jedilnega 
olja onesnaži kar 1.000 litrov vode (to je 
količina vode, ki jo povprečen odrasel 
Evropejec porabi v 5 dneh), potem pred-
stavlja nepravilno ravnanje velik okoljski 
problem. 

Navkljub vse večji ozaveščenosti osta-
ja še vedno najpogostejši način ravnanja 
s tem odpadkom zlivanje v kuhinjski 
odtok ali straniščno školjko. Pri tem ne 
pomislimo na težave, ki s tem nastane-
jo. Odpadno jedilno olje in maščobe se 
namreč pomešajo z ostalimi odpadki, ki 
končajo v straniščni školjki (kavne usedli-
ne, toaletni papir, vlažilni robčki, hrana 
…) ter se počasi, a vztrajno nalagajo na 
stene kanalizacijskih cevi. Takšno ravna-
nje s časom pripelje do popolne zamaši-
tve odtočnih cevi, zaradi česar umivalnik 
ali straniščna školjka ne opravljata več 
svoje funkcije, v prostorih pa se pojavlja 
neprijeten smrad. Še več, ker predstavlja 
odpadno jedilno olje izjemno kalorično 
hranilo za številne glodavce, lahko s tem 
v svoj kanalizacijski sistem prikličemo 

podgane in ostale škodljivce. Podobne 
težave se pojavljajo tudi v čistilih napra-
vah, ki skrbijo za čiščenje odpadnih voda 
iz gospodinjstev. 

Mnogi zmotno menijo, da lahko od-
padno jedilno olje preprosto zlijejo na 
kompostnik, saj je rastlinskega izvora. 
Takšen način ravnanja ni ustrezen, saj 
dež spira olje skozi kompostnik v zemljo 
ter podzemne vode. Poleg tega s tem 
ravnanjem upočasnijo proces kompo-
stiranja, saj odpadno jedilno olje dobe-
sedno duši mikroorganizme, ki organske 
odpadke pretvarjajo v humusne spojine.

Odpadno jedilno olje je nespametno 
zlivati v straniščno školjko ali kompo-
stnik, saj s tem povzročamo težave in 
stroške sebi in drugim, obenem pa tve-
gamo onesnaženje rek, potokov ter pod-
zemnih voda, ki predstavljajo neprecen-
ljiv vir pitne vode. Še več, nesmiselno ga 
je zavreči tudi zaradi tega, ker je koristna 
surovina za proizvodnjo različnih goriv 
in izdelkov. 

Najpogosteje se odpadno jedilno 
olje predela v okolju prijazno biorazgra-
dljivo pogonsko gorivo – biodizel, ki ga 
primešajo dizelskemu gorivu (trenutno 
dodajajo do 7 % biodizla, na kar opo-
zarjajo z oznako B7). Ker ga pridobivajo 
iz odpadnega jedilnega olja, se biodizel 
šteje med obnovljive vire energije. Iz 

odpadnega jedilnega olja pa lahko izde-
lamo tudi druge okolju prijazne izdelke. 
Iz tega odpadka izdelujejo dišeče in na-
grobne sveče, na trgu so inovativni nare-
di sam paketi, s katerimi si lahko vsakdo 
hitro in enostavno izdela naravno dišečo 
svečo iz olja, ki mu ostane po pripravi 
hrane. 

S predajo odpadnega jedilnega olja 
komunalnemu podjetju boste prispeva-
li k čistejšemu in bolj zdravemu okolju. 
Olje, ki vam ostane po pripravi hrane, 
shranite (najbolje kar v plastenki od olja 
ali brezalkoholne pijače) ter ga ob pri-
ložnosti brezplačno oddajte v zbirnem 
centru Javnega komunalnega podjetja 
Grosuplje v Špaji dolini. Zbrano olje bo 
predano registriranemu zbiralcu tega 
odpadka, ki bo poskrbel za njegovo na-
daljnjo predelavo. 

Zbirni center CERO Špaja dolina, Spo-
dnje Blato 1, je odprt med 7.00 in 19.00 
uro, v zimskem času (od novembra do 
februarja) med 7.00 in 16.00 uro. Ob so-
botah je zbirni center odprt med 8.00 in 
14.00 uro, ob nedeljah in praznikih pa je 
zaprt.

Marija Rutter

 

 
 

Graf 3: Prikaz količine zbranih ločenih frakcij od leta 2005, ko smo postavili nove ekološke otoke, do vključno leta 2022. 
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Amalgam - ostanek preteklosti,  
ki uničuje zdravje in okolje

OGLASNI ČLANEK

V prejšnji številki smo govorili o pa-
rodontalni bolezni, za katero se po-
gosto niti ne zavedamo, da jo imamo. 
Danes bomo povedali nekaj besed o 
sivih ali amalgamskih zalivkah, ki jih 
opazimo takoj, ko odpremo usta.

Amalgam – da ali ne? - je v zobozdra-
vstveni stroki eno najbolj perečih vpra-
šanj. Mnenja so različna, prepričanja 
nadvse nasprotujoča, poznavanje te-
matike pa sila pomanjkljivo. Da bi lahko 
odgovorili na zastavljeno vprašanje, je 
prav, da pogledamo v zgodovino in do-
bimo poglobljen vpogled v amalgam.    

Eden najbolj kontroverznih virov ži-
vega srebra so prav zobne zalivke, »črne 
ali sive plombe«, ki so jih uporabljali že 
leta  600 v kitajski dinastiji Tang. V Ame-
riko sta amalgam prinesla francoska 
brata Crowcur, ameriško združenje den-
talnih kirurgov pa ga je takoj označilo za 
strupenega in vsako njegovo uporabo 
v ustih označilo za strokovno napako. 
Leta 1859, ko se je oblikovalo ameriško 
združenje zobozdravnikov, so določi-
li, da je amalgam dovoljen. Razprava 
o primernosti njegove uporabe torej 
poteka že od samih začetkov uporabe 
živega srebra v zobozdravstvu in  se na-
daljuje še danes. Takrat alternativ ni bilo 
in tedanjo uporabo amalgama lahko še 
razumemo. Bil je namreč edini material, 
ki je zagotavljal dolgoročen mehanski 
obstoj zalivk. Danes imamo popolnoma 
enakovredne in celo boljše materiale in 
prav bi bilo, da zobozdravniki priznamo 
»zmoto« in ta okostnjak utone v zgodo-
vini. Konec koncev je vsaka amalgam-
ska plomba sestavljena iz polovice ži-
vega srebra in povprečna plomba tehta 
malo manj kot gram. Strokovnjaki sicer 
pravijo, da več živega srebra zaužijemo 

z ribami, kot ga dobimo z amalgamom, 
vendar naše ugotovitve tega ne potr-
jujejo. Res je, da večina živega srebra 
pride v vode s predelavo fosilnih goriv, 
vendar študije nakazujejo, da naj bi zo-
bozdravstvene ordinacije k onesnaže-
vanju z živim srebrom prispevale kar od 
tri do štiri odstotke. Skandinavske dr-
žave so leta  2008 uporabo amalgama 
zakonsko prepovedale zaradi onesna-
ževanja okolja. Direktive EU pa pred-
videvajo ukinitev uporabe amalgama 
na celotnem območju Evropske unije 
do leta 2029. Živo srebro je strup, za-
radi amalgama sta na udaru tako naše 
zdravje kot okolje. Amalgam ne pov-
zroča le trajnih in uničujočih razpok v 
zobni kroni, pač pa ima tudi negativen 
vpliv na človekovo zdravje. Prisotnost 
živega srebra v urinu je dokaz, da se 
živo srebro v ustih sprošča in absorbira 
v telesu. Sprošča se tudi v druge telesne 
organe, sčasoma se začne nabirati tudi 
v možganih. Ne glede na to, ali so zaliv-
ke nove ali stare, se živo srebro iz njih 
neprestano sprošča v telo. Tudi če zaliv-
ke odstranite, bo vaše telo še vedno ču-
tilo posledice večletne izpostavljenosti. 
Traja lahko tudi do 18 let, da se dobra 
polovica živega srebra izloči iz telesa, 
saj proces poteka zelo počasi. Ljudje z 
amalgamskimi zalivkami imajo tri- do 
petkrat večjo količino živega srebra v 
urinu in do 12-krat več živega srebra v 
drugih telesnih tkivih v primerjavi s ti-
stimi, ki amalgamskih zalivk nimajo. Že 
majhne količine anorganskega živega 
srebra, ki smo mu izpostavljeni, lahko 
pripomorejo k razvoju in napredovanju 
avtoimunskih bolezni. Zato ni prese-
netljivo, da se pri več kot 71 odstotkih 

ljudi z avtoimunskimi boleznimi (multi-
pla skleroza, kronična utrujenost, avtoi-
munski tiroiditis …) zdravstveno stanje 
po varni odstranitvi amalgamskih zalivk 
izboljša. Vsak med nami ima drugačno 
sposobnost razstrupljanja telesa, ne-
kateri posamezniki živo srebro in tudi 
druge toksine izločajo zelo dobro, drugi 
te strupe v sebi shranjujejo, kot bi bili 
odlagališče. Genetske variacije so tiste, 
zaradi katerih so nekateri bolj nagnjeni 
k zastrupljenosti z živim srebrom. Eden 
od genov je zaradi svoje povezave s 
proizvajanjem glutationa v telesu (ki je 
najmočnejši razstrupljevalec in antioksi-
dant v telesu) zato še posebej pomem-
ben. Naše telo lahko živo srebro izloči, 
če se to veže na glutation. Raziskave 
tudi kažejo, da je pri ljudeh s simptomi 
zastrupljenosti z živim srebrom, kot so 
kronična utrujenost, brezvoljnost, raz-
dražljivost, nihanje razpoloženja, glavo-
bol, slabša koncentracija in nespečnost, 
bolj verjetna prisotnost gena ApoE4, ki 
je znan kot Alzheimerjev gen. Ta zmanj-

ša sposobnost razstrupljanja, veča 
tveganje za srčne bolezni, ljudje s tem 
genom ne morejo izločiti živega srebra, 
kar ima dodatne negativne posledice za 
njihovo zdravje. Vendar obstajajo načini 
za zmanjšanje izpostavljenosti in izbolj-
šanje izločanja živega srebra. Glavni vir 
izpostavljenosti sta uživanje onesnaže-
nih rib in prisotnost živosrebrnih zalivk. 
Živo srebro vpliva na skoraj vse organe, 
še posebej na možgane, srce, ledvice in 
črevesje. Izpostavljenost živemu srebru 

Kot zagotovo že veste, je na 
Škofljici odprla vrata klinika 
Ustna medicina mladi.
Za celostni pregled ustne 
votline se lahko naročite na 
08 200 60 33.
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Četudi živite na obremenjenem območju s povzročiteljem raka – radonom, se ne lotite 
sanacije hiše, preden ne izmerite, ali in kje se radon tihotapi v vaš dom. Morda pa prav pri 
vas ni presežne koncentracije. Toda če te presegajo 300 bekerelov, premislite o tem, kaj 
lahko naredite, da radon ne bo ogrožal vašega zdravja in zdravja vaših otrok. Izkoristite 
brezplačno preverjanje, ki ga krije država. Ker je na voljo le 480 brezplačnih testiranj, se 

čim hitreje prijavite na radon@zvd.si.

lahko povzroči veliko kroničnih obolenj 
in tudi okrepi že obstoječe težave, deni-
mo nevrološke, ADHD, srčno-žilne, on-
kološke, avtoimunske bolezni … Neka-
teri ljudje so genetsko bolje prilagojeni 
za razstrupljanje, kar pomeni, da imajo 
različni posamezniki različne simptome 
in različne stopnje zastrupljenosti. Izpo-
stavljenost živemu srebru lahko omeji-
te tako, da se izogibate večjim morskim 
in tudi večjim rečnim ribam. Uživajte 
samo manjše, divje ribe. Če ste zastru-
pljeni z živim srebrom in je vaše počutje 
že dalj časa slabše kot sicer, preverite 
stanje pri svojem zobozdravniku in raz-
mislite o varni odstranitvi amalgamskih 
zalivk.

Pravzaprav je to v vsakem primeru 
zelo priporočljivo, pri čemer je izjemno 
pomemben tudi način zamenjave za-
livk, saj se ob nepravilnem odstranjeva-
nju v telo sproščajo ogromne količine 
živega srebra. Če boste obiskali zoboz-
dravnika, ki bo zalivke odstranil brez 
kakršnih koli priprav in previdnosti, 

lahko to vaše zdravstveno stanje le še 
poslabša.

5 razlogov za zamenjavo amal-
gamskih zalivk: 1. živo srebro, 2. hi-
giena (skrček in špranja), 3. poškodbe 
zoba (raztezanje), 4. galvanske reakcije, 
5. estetika.

Varno in pravilno odstranjevanje 
amalgamskih zalivk s sodobno teh-
nologijo ter varnostjo in zdravjem 
pacienta na prvem mestu vam omo-
gočamo v kliniki Ustna medicina. Pri 

odstranjevanju amalgamskih zalivk 
uporabljamo posebne svedre, ki pri 
vrtanju formirajo večje delce in s tem 
manj živosrebrnih hlapov. Večje kose 
amalgama počasi odstranimo, pri tem 
pa ves čas uporabljamo vakuumski se-
salec, ki objame zobno krono. Ključne-
ga pomena za zaščito pacienta je upo-
raba gumijaste opne ali optradama, 
ki preprečuje, da bi mikrodelci med 
postopkom prehajali v dihalno pot. 
Pacienta pred postopkom pokrijemo 
z zaščitnim pregrinjalom in mu name-
stimo masko z medicinskim kisikom.

Ustna medicina – klinika za celo-
stno zobozdravstvo, je članica orga-
nizacije za ustno medicino in toksiko-
logijo IAOMT, združenja zdravnikov, 
ki se izobražujejo in upoštevajo vse 
smernice biološkega zobozdravstva. 
Tehnike za pravilno in varno odstra-
nitev amalgamskih zalivk so zato te-
meljno poslanstvo članov IAOMT in 
klinike Ustna medicina.

Se je naselil tudi v vašem domu?

RADON – nevidni povzročitelj raka

Radon je naravni radioaktivni plin v 
zemeljski skorji, ki je brez vonja, okusa 
in barve, in nastane v razpadni verigi na-
ravnega urana. Ker je radon plin, se lah-
ko od mesta nastanka dokaj enostavno 
širi v okolje. V naravnem okolju za ljudi 
ni nevaren. A žal to ne velja za zaprte 
prostore.

Presežki radona so lahko v našem 
domu, vikendu, hotelu in na delovnem 
mestu. Delodajalci ter vzgojno-izobra-
ževalne ustanove so vsebnosti radona 
dolžne meriti od leta 2018 in če ta pre-
sega vrednost 300 bekerelov na kubični 
meter, morajo izvesti ukrepe za znižanje 
koncentracije radona. A radon se je lah-
ko naselil tudi v našem domu.

Radon povzroča raka

Znanost je šele v zadnjih letih ugoto-
vila, da je radon veliko škodljivejši, kot 
smo si mislili. Poleg tega vedno več časa 
preživljamo v zaprtih prostorih, naše 
stavbe pa so v izogib izgubam energije 
vedno bolje izolirane, okna in vrata pa 
odlično tesnijo. Če je torej radon skozi 
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drobne razpoke ali cevi prišel do naših 
bivalnih prostorov, jih brez naše pomoči 
(torej zračenja prostora) težko zapusti. 
Ne pozabimo – vsak deseti rak na pljučih 
je posledica radona. V Sloveniji zaradi 
pljučnega mraka letno umre okoli 1200 
ljudi. Torej je v Sloveniji vsako leto tudi 
večje število smrti neposredna posledica 
izpostavljenosti radonu, strokovnjaki pa 
opozarjajo, da sta najbolj smrtonosna 
kombinacija kajenje in presežne vredno-
sti radona v prostorih, v katerih preživlja-
mo svoj čas.

Kaj lahko naredimo sami?

Najenostavneje in najceneje zmanj-
šamo koncentracije radona s prezrače-
vanjem prostorov. Ponoči se ga lahko 
nabere veliko, zato je zelo pomembno, 
da takoj zjutraj izdatno prezračimo svoj 
dom. Kako lahko radon prodre v vaš 
dom? Skozi razpoke v talni plošči, razpo-
ke na stikih talne plošče in zidov, jaške in 
odprtine, dimnike itd. Če so koncentra-
cije višje od 1000 bekerelov na kubični 
meter, moramo razmišljati o uvedbi pri-
silnega prezračevanja, s katerim zrak in 

radon v njem odvajamo iz prostora. Če 
tudi ta ukrep ne zadošča, lahko uredimo 
odvajanje radona izpod talne plošče – 
pod njo izdolbemo luknjo, vanjo pa na-
mestimo cevi, ki jih potegnemo izpod 
talne plošče, in na koncu cevi namesti-
mo ventilator. Tako odvajamo radon iz-
pod talne plošče in preprečimo prehaja-
nje plina v stavbo.

V polovici občin po Sloveniji je ra-
dona preveč in država se je odločila, 
da nam pomaga z brezplačnimi meri-
tvami

V Sloveniji je preobremenjenih kar 
51 občin, kjer so pričakovano povečane 
koncentracije radona. To so predvsem 
občine iz notranjske, dolenjske in obal-
no-kraške regije. Ker meritve izvajajo 
tudi v drugih predelih Slovenije, predvi-
devajo, da se bo število občin povečalo, 
saj so bile visoke koncentracije radona 
izmerjene tudi v nekaterih gorenjskih, 
koroških in štajerskih občinah. Največje 
izmerjene vrednosti do zdaj so bile v 
občinah Idrija, Cerknica, Ribnica in Loški 
potok. Uprava RS za varstvo pred sevanji 

pri Ministrstvu za zdravje zato prebival-
cem, ki živijo na bolj obremenjenih ob-
močjih, nudi 480 brezplačnih merjenj. 

Kako so videti meritve, ki stanejo 
40 €, prvim 480 prijavljenim državlja-
nom na obremenjenih območjih pa 
jih država podari?

 Gre za preprosto metodo z detektorji 
sledi, ki traja dva meseca. Detektorje sle-
di lahko skupaj z navodili prejmete po 
pošti in jih namestite v prostor. Po dveh 
mesecih jih v priloženi kuverti vrnete v 
laboratorij, kjer jih analizirajo. V Sloveniji 
meritve izvaja ZVD Zavod za varstvo pri 
delu.

dr. Gregor Omahen, univ. dipl. fiz,
predstojnik Centra za fizikalne meritve na 

ZVD

V polovici občin po Sloveniji je radona preveč 
in država se je odločila, da nam pomaga z brez-
plačnimi meritvami
V Sloveniji je preobremenjenih kar 51 občin, kjer 
so pričakovano povečane koncentracije radona. 
To so  predvsem občine iz notranjske, dolenjske 
in obalno-kraške regije. Ker meritve izvajajo tudi v 
drugih predelih Slovenije, predvidevajo, da se bo 
število občin povečalo, saj so bile visoke koncen-
tracije radona izmerjene tudi v nekaterih goren-
jskih, koroških in štajerskih občinah. Največje 
izmerjene vrednosti do zdaj so bile v občinah Id-
rija, Cerknica, Ribnica in Loški potok. Uprava RS 
za varstvo pred sevanji pri Ministrstvu za zdravje 
zato prebivalcem, ki živijo na bolj obremenjenih 
območjih, nudi 480 brezplačnih merjenj.

Kako so videti meritve, ki stanejo 40 €, prvim 
480 prijavljenim državljanom na obremenjenih 
območjih pa jih država podari? 
Gre za preprosto metodo z detektorji sledi, ki traja 
dva meseca. Detektorje sledi lahko skupaj z navo-
dili prejmete po pošti in jih namestite v prostor. 
Po dveh mesecih jih v priloženi kuverti vrnete v 
laboratorij, kjer jih analizirajo. V Sloveniji meritve 
izvaja ZVD Zavod za varstvo pri delu. 

dr. Gregor Omahen, univ. dipl. fiz, 
predstojnik Centra za fizikalne meritve na ZVD

Po pošti 
vam pošljemo 

detektor.

Detektor namestite 
in pustite, da meri 

1-2 meseca.

1 2

Detektor v priloženi 
kuverti pošljete

na ZVD.

Po analizi detektorja 
vam rezultate 

pošljemo po pošti.

3 4

Zavod za varstvo pri delu d.o.o.  |  www.zvd.si

Več informacij dobite na 
spletni strani www.zvd.si. 
Povpraševanje glede meritev 
radona lahko pošljete na 
e-naslov: radon@zvd.si. 
Koda vas popelje na obrazec 
za naročilo.

OBVESTILO

KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV GROSUPLJE OBVEŠČA, DA SPREJEMA NOVE OZDRAVLJENE ČLANE.

Dodatne informacije:
• na tel: 01 7818 400 ZD Grosuplje, kontaktna oseba: Sara Struna Novak, dipl. m. s. ali
• predsednik kluba - Marjan Kozamernik, tel: 041 655 988
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Zdravstveno-vzgojni center Zdravstvenega doma Grosuplje vam 
želi veliko zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva v letu 2023!

Spremembe so stalnica, ki nas spre-
mlja skozi vse življenje in veseli smo, 
da smo bili v zdravstveno-vzgojnem 
centru v preteklem letu deležni spre-
memb na bolje. Ponovno smo lahko 
na široko odprli vrata vsem ljudem, ki 
so željni znanja in izboljšanja svojega 
počutja prišli k nam. Prejeli smo veliko 
klicev, opravili ure in ure individualnih 
pogovorov, krajših in daljših delavnic ter 
na pot k boljšemu telesnemu in dušev-
nemu zdravju pospremili veliko število 
ljudi. Za izdaten uspeh si štejemo, da se 
udeleženci vračajo na različne delavnice, 
jih priporočajo prijateljem in se izzivov 
večkrat lotijo tudi v paru. V jeseni smo 
se razveselili kadrovske okrepitve, timu 
se je pridružila sodelavka Hana Kralj, 
dipl. fizioterapevtka, ki se je s svojo stro-
kovnostjo, prijaznostjo in holističnim 
pristopom nemudoma vključila v tim in 
uspešno odvodila delavnice s področja 
gibanja. Tim se je usposobil za izvajanje 
treh povsem novih delavnic, ki bodo pri-
pomogle k temu, da bodo udeleženci 
znali obvladovati svoje bolezni in svoje 
počutje spremeniti na bolje. 

Udeleženci delavnice s Sladkorno 
skozi življenje so se naučili veščin, s ka-
terimi so preložili napredovanje slad-
korne bolezni in zmanjšali možnost za 
nastanek zapletov. Sladkorno bolezen 
je mogoče s pravilnimi spremembami v 
življenju in dovolj znanja dobro obvlada-
ti. Napredovanje je mogoče upočasniti, 
kaj storiti za to, pa se udeleženci tudi na 
primerih naučijo na delavnici. Če sta vam 
zdravnik ali medicinska sestra povedala, 
da imate sladkorno bolezen, se prijavi-
te na delavnico. Za dodatno spodbudo 
lahko pridete tudi s katerim od svojcev. 
Izvedeli boste veliko novega, najpo-
membneje pa je, da so vse informacije, 
ki jih prejmete, kakovostne, strokovne in 
sledijo svetovnim smernicam.

 Obiskovalci delavnice Zdravi odno-
si so bili s srečanji tako zadovoljni, da 
bodo udeležbo priporočili tudi drugim. 
Temelj zdravja je v dobrih medosebnih 
odnosih. Večina ljudi se na delovnem 
mestu ali v širšem socialnem okolju sre-
čuje z ljudmi različnih karakterjev in na-
vad. Če želite izboljšati svoje počutje, se 
naučiti ločevati med skrbmi in problemi, 
slednje pa znati reševati stopenjsko, bo 

udeležba na naši delavnici prava pot. 
Veščin se boste učili na primerih, med 
drugim boste osvojili asertivno komu-
niciranje, ki vam bo prineslo uspeh in 
zadovoljstvo tudi v zasebnem življenju. 

 Tvegano in škodljivo pitje alkoho-
la postaja vedno manjši tabu. Ljudje, 
ki jim je opuščanje alkohola izziv, se 
lažje odločijo za sodelovanje s strokov-
njakom, saj se udeležba na delavnici 
ne posreduje osebnemu zdravniku in 
se ne zapiše v osebni karton. Pogovo-
ri potekajo na štiri oči, zato je možnost 
uspešne opustitve tveganega ali škodlji-
vega pitja alkohola še večja, ker se med 
udeležencem in izvajalcem ustvari zau-

pen odnos. Posledic, ki jih na telesu, duši 
in socialnih odnosih prizadene tvegano 
ali škodljivo pitje alkohola, se zaveda 
vedno več ljudi in veseli smo, da se lju-
dje odločijo za spremembo. Na uvodnih 
srečanjih pogosto slišimo stavek »Samo, 
da se razumemo, nimam odvisnosti od 
alkohola, ampak pravijo, da bi bilo bolje, 
da ne pijem.« To je doba iztočnica za po-
govor, saj delavnice res niso namenjene 
osebam, ki so od alkohola odvisne, tem-
več tistim, ki pijejo prekomerno in bi 
take navade dolgoročno pri njih povzro-
čile zdravstvene ali socialne posledice. 
Kontaktirate nas lahko tudi, če vas skrbi, 
ker svojec popije preveč alkohola, in sve-

Vir slike: NIJZ 

Vir slike: NIJZ 

Vir slike: NIJZ 
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Razvedrilne naloge za starostnike

tovali vam bomo, kje poiskati pomoč.
 Udeležba na delavnicah je v celoti 

krita iz sklada obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja. Obiskujejo nas lahko 
tudi občani drugih občin in tisti, ki ni-
majo v Zdravstvenem domu Grosuplje 
izbranega osebnega zdravnika. Tudi če 
izbranega osebnega zdravnika sploh ni-
mate, ste lepo vabljeni, da nas pokličete 
in se prijavite na srečanja ali delavnice, 
ki vas zanimajo. Pri nas vsakogar obrav-
navamo holistično, strokovno znanje pa 
vam predajamo na razumljiv način. Za 
veliko ljudi pa je najpomembnejši poda-

tek, da je udeležba na delavnicah brez-
plačna.

Izboljšali smo sodelovanje s timom 
družinske medicine, na preventivne 
preglede v referenčnih ambulantah se 
lahko naročite tudi sami. Z diplomirani-
mi medicinskimi sestrami v referenčnih 
ambulantah smo se preteklo leto še bolj 
povezali, razveselili smo se novih sode-
lavcev in skupaj ustvarili okolje, ki nam 
omogoča celostni pristop k pacientu. To 
pa rezultira v zadovoljnih pacientih, ki 
vedo, kaj morajo storiti za boljšo kvalite-
to življenja.

Za nami je že skoraj mesec dni no-
vega leta, nepopisanega lista, polnega 
izzivov in priložnosti za spremembe, ki 
naj vas popeljejo na poti k lepšemu ži-
vljenju. Dovolite si rasti, se razvijati in 
se uriti v stvareh, ki vam najbolj ležijo. 
Naj vam preostali meseci prinesejo mir 
in osebno zadovoljstvo!

Ajda Plos, mag. zdr. neg. s spec. znanji
Klavdija Zakrajšek, dipl. med. ses.  

s spec. znanji 

Projekt študentk socialne pedagogike v DSO Grosuplje 

Študentke magistrskega študija soci-
alne pedagogike s Pedagoške fakultete 
v Ljubljani smo zasnovale projekt, ki na-
govarja problematiko premajhne po-
nudbe razvedrilnih nalog, prilagojenih 
potrebam starostnikov. 

V sodelovanju z DSO Grosuplje smo 
med stanovalci opravile raziskavo o tem, 
kakšne razvedrilne naloge rešujejo sta-
rostniki, kaj jih pri tem ovira in kaj jim je 
v pomoč, česa bi si želeli več, kaj pogre-
šajo …  Na podlagi zaznanih  potreb smo 
izdelale enkratno izdajo razvedrilnih na-
log, prilagojeno željam in potrebam, ki 
so jih izrazili starostniki, ter jo razdelile 
med stanovalce.

Projekt smo zaključile z družabnim 
dogodkom v DSO Grosuplje, in sicer 
v sredo, 4. 1. 2023. Udeleženci so se 
na dogodku preizkusili v različnih tipih 

razvedrilnih nalog, ki smo jih prilagodile 
tako, da so v njih lahko sodelovali tudi ti-
sti, ki slabše vidijo, slišijo, so dementni ali 

gibalno ovirani.  Druženje smo zaključili 
ob kavi in piškotih ter z žrebom srečnih 
nagrajencev, ki so sodelovali v reševanju 
razvedrilnih nalog. 

Nekaj stanovalcev je oblikovalo lastne 
razvedrilne naloge in dve izmed teh lah-
ko rešite tudi vi. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem zaposle-
nim v DSO Grosuplje za topel sprejem, pri-
pravljenost za sodelovanje ter vso pomoč, 
ki ste nam jo med našim projektom nese-
bično nudili. Seveda pa si največjo zahvalo 
zaslužijo prav stanovalci DSO Grosuplje, ki 
so naša druženja vedno pospremili s topli-
mi stiski rok, z nasmehi na obrazih in izrazi 
iskrene hvaležnosti.

Tina Rutar, Sara Hudelja, Alja Jekovec, 
Mateja Jezovšek, Nicolette Strelec in Nastja 

Samotorčan

NALOGI, KI STA JU OBLIKOVALI DVE IZMED STANOVALK DSO GROSUPLJE: 

Dokončaj pregovore (Vekoslava G.):

Dobro se z dobrim _________________ .

Povsod je ____________, a doma je najlepše. 

Kdor grdo gleda, ____________ vidi.

Poveži pike (Marija M.):
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BOŽO KNEZ, dobitnik priznanja Državnega sveta najzaslužnejšim 
prostovoljcem

Vpis otrok v VVZ KEKEC GROSUPLJE za šolsko leto 2023/24

Predsednik Državnega sveta Repu-
blike Slovenije Alojz Kovšca je ob med-
narodnem dnevu prostovoljstva podelil 
plakete Državnega sveta najzaslužnej-
šim društvenim delavcem in delavkam 
– prostovoljcem in prostovoljkam z raz-
ličnih področij. Slavnostna podelitev 
plaket Državnega sveta je potekala v po-
nedeljek, 5. decembra 2022, dopoldne v 
dvorani Državnega sveta.

Božo Knez je dolgoletni vidni aktivni 
član Prostovoljnega gasilskega društva 
Grosuplje in ga je za najzaslužnejšega 
prostovoljca predlagala Gasilska zveza 
Slovenije z naslednjo obrazložitvijo:

»Gospod Božo Knez je aktiven gasilec 
že od mladih nog. Za člana Upravnega 
odbora Prostovoljnega gasilskega dru-
štva Grosuplje je bil izvoljen leta 1968 in 
to zadolžitev opravlja še danes. Med tem 
časom je opravljal pomembne funkcije 
na ravni društva, gasilske zveze, gasilske 
regije in Gasilske zveze Slovenije. Tako je 
bil več mandatov predsednik in tajnik dru-
štva. Na Gasilski zvezi Grosuplje od leta 
2008 opravlja dela tajnika, je predsednik 
komisije za odlikovanja in priznanja. 10 
let je vodil gasilsko regijo Ljubljana II in bil 
tudi 10 let član predsedstva Gasilske zveze 
Slovenije. 

Ves čas je sodeloval kot operativni ga-
silec, mentor mladine in svoje znanje pre-

našal na druge. V času, ko je deloval kot 
predsednik, je vidno pripomogel k rasti in 
ugledu gasilske organizacije. 

Vedno je pripravljen nuditi pomoč po-
trebnim. Za svoje delo je prejel več gasil-
skih priznanj in odlikovanj, leta 2008 tudi 
najvišje priznanje v gasilski organizaciji, 
priznanje Matevža Haceta. Gospod Božo 
Knez je kljub veteranskemu staležu še ve-
dno motor društva, prisoten je, kjer ga po-
trebujejo. Je pravi gasilski tovariš.«

Dobitniku Plakete državnega sveta 

Božu Knezu iskreno čestitamo in se mu 
za minulo iskreno in pošteno delo na 
področju gasilstva v Grosupljem in širše 
zahvaljujemo članice in člani PGD Gro-
suplje, Gasilska zveza Grosuplje in Regija 
Ljubljana II. Želimo, da bi svoje znanje in 
izkušnje še naprej prenašal na mlajše in s 
svojo požrtvovalnostjo naredil še veliko 
dobrega za gasilstvo.

Čestitamo!
Iztok Vrhovec,

predsednik PGD Grosuplje

Spoštovani starši, vabimo vas, da 
otroka vpišete v naš vrtec. Vloge za 
vpis v vrtec sprejemamo do 31. 3. 2023, 
otrok pa bo v vrtec vstopil s 1. 9. 2023.

V vrtec lahko kadarkoli med letom 
vpišete otroka, ki je dopolnil starost 11 
mesecev, če ne uveljavljate več pravice 
do starševskega dopusta v obliki polne 
odsotnosti z dela.

V skladu z 51.a členom Zakona o na-
lezljivih boleznih je cepljenje otroka po-
goj za vpis v vrtec. Podatek o cepljenju 
otroka je razviden iz potrdila pediatra o 
zdravstvenem stanju otroka.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot 
je prostih mest, o sprejemu odloča ko-
misija. Komisija za sprejem otrok v VVZ 

Kekec Grosuplje na podlagi kriterijev iz 
Pravilnika o sprejemu otrok v VVZ Kekec 
Grosuplje (Ur. l. RS, št. 10/2011) naredi 
seznam sprejetih otrok.

Vrtec bo v 8 dneh po zaključku dela 

komisije objavil seznam sprejetih otrok 
in čakalni seznam, ki bo objavljen na 
spletnih straneh vrtca in oglasnih deskah 
enot. Podatki o otrocih bodo objavljeni 
pod šifro. Istočasno bodo starši, oziroma 
vlagatelji, z navadno pošto prejeli obve-
stilo o odločitvi komisije. 

Obrazec Vloga za vpis otrok v VVZ 
Kekec Grosuplje je na voljo na spletni 
strani vrtca: http://www.vrtec-kekec.si, 
v rubriki Za starše / Vpis in izpis iz vrtca 
/ Obrazci.

Vlogo lahko dobite tudi v tajništvu 
vrtca Kekec, Trubarjeva cesta 15, Gro-
suplje – v času uradnih ur. 

Darja Zorec, ravnateljica



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Januar, februar 2023 37Izobraževanje

Praznični december v VVZ Kekec Grosuplje: jaz bi darilo, jaz raje 
sneg. Tebi veselje, meni pa smeh!

Največje veselje in radost praznič-
nega časa je skrito v otroških očeh in v 
njihovih dlaneh. 

Z veliko ljubeznijo, sočutnostjo in 
spoštovanjem se ozrejo na vsakega 
človeka, mu ponudijo nasmeh, ga poz-
dravijo, zapojejo praznično pesem.

PRAZNIČNI DECEMBER V ENOTI 
MOJCA

V naši enoti smo se že v drugi polovici 
meseca novembra pridružili akciji Boži-
ček za 1 dan. 

Sledilo je krašenje igralnic in celega 
vrtca s pravljičnimi hišicami, smrečicami 
in čarobnimi lučkami. Na hodnik smo 
postavili leseno smrečico, ki so jo otro-
ci okrasili s papirnatimi okraski, ki so jih 
doma ustvarjali skupaj s starši ob 70-le-
tnici VVZ Kekec Grosuplje. Praznična 

glasba, ki se je slišala preko zvočnikov, 
nas je spremljala že pred zajtrkom.

Decembra so si otroci lahko ogleda-
li tri zgodbe preko kamišibaja: Hišica v 
gozdu (Klavdija Zajec Bobnar), Hiška, 
majhna kot miška (Julia Donaldson) in 
Babica Zima (ruska ljudska pravljica). 
Otroke je obiskal in obdaroval tudi dobri 
mož Božiček. Ustvarjali so še voščilnice 
za starše, posejali so božično žito, ena 
skupina je imela ustvarjalne delavnice s 
starši, praznovali smo prihod zime in se 
predvsem veliko igrali. Zadnji teden v 
letu so najstarejši otroci v enoti obiskali 
mlajše otroke in jim prepevali pesmice 
ter pripovedovali deklamacije. Leto smo 
razigrano in praznično zaključili s slavno-
stnim kosilom ter z druženjem ob glasbi 
in plesu.

Za enoto Mojca zapisala  
Vida Kastelic, dipl. vzg.

MIKLAVŽEV POHOD V ENOTI 
ZVONČEK

December je čas obiska dobrih mož. 
Čas, ko verjamemo, da se lahko zgodijo 
čudeži. Hkrati pa je čas, ko se vsi trudi-
mo otrokom pričarati iskrice in veselje v 
očeh. Ravno to je bilo glavno vodilo, da 
smo se odločile po nekajletnem premo-
ru organizirati in izpeljati sedaj že tradici-
onalni Miklavžev pohod z lučkami.

Petega decembra smo se malo pred 
peto pričeli zbirati pred vrtcem. Otroci 
so imeli nalogo, da doma skupaj s starši 
izdelajo laterne, ki nam bodo osvetljeva-
le pot na nočnem pohodu. Vreme nam 
tokrat res ni bilo naklonjeno. A na srečo 
se je tik pred pohodom zjasnilo in smo 
lahko vse izpeljali brez dežnikov. Ob vr-
nitvi v vrtec nas je obiskal še Miklavž s 
svojima angelčkoma in obdaril otroke. 
Vsi skupaj smo se okrepčali še s toplim 
čajem naših kuharic.

Zahvalile bi se rade vsem, ki ste po 
svojih močeh pomagali pri organizaciji. 
Hvala gospodu župniku, ki nam je po-
magal stopiti v stik z Miklavžem. Pa se-
veda Miklavžu in angeloma, ki so si ob 
natrpanem urniku vzeli čas za nas. Ku-
haricam za pogostitev. Ter seveda vsem 
staršem in otrokom, ki so se pohoda 
udeležili in s svojo prisotnostjo pričarali 
pravo vzdušje.

Zapisala Nuša Erjavec  
v imenu kolektiva enote Zvonček

PRAZNIČNI UTRINKI IZ ENOTE ROŽLE

• S pomočjo staršev smo na delavnicah 
v začetku meseca decembra okrasili 
igralnice in garderobe in si pričarali 
praznično vzdušje. 

• Obiskala nas je citrarka Monika Zavir-
šek, nam zaigrala nekaj skladb in nam 
predstavila inštrument citre. 

• 7. 12 smo se otroci, starši in vzgoji-
teljice odpravili na pohod z lučkami 
do Doma starejših občanov v Grosu-
pljem, kjer smo starostnice preseneti-
li s pesmijo, pred domom pa so nam 
pripravili pogostitev z vročim kaka-
vom in čokoladno rezino. 

• V decembru je potekala tudi krasitev 
Kolodvorske ulice. 

• Obiskali so nas Mihaelovi tamburaši, 

Praznični december v enoti Mojca

Miklavžev pohod v enoti Zvonček
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nam predstavili svoje inštrumente in 
nas z igranjem in petjem razveselili. 

• Izdelovali smo voščilnice in pogrinjke 
za slavnostno kosilo.

• S svojim obiskom pa nas je razveselil 
tudi Božiček, kateremu smo zaupali 
svoje želje. Seveda pa nam je prinesel 
tudi darila. 

• Vse skupine smo se družile ob glasbi 
in plesu in se na ta način še bolj po-
vezale. 

• Ker nam je skrb za starejše zelo po-
membna, smo odnesli voščilo v Dom 
starejših občanov Grosuplje.

• Luč miru iz Betlehema sta nam v naš 
vrtec prinesla skavta Aljaž in Tjaša, 
predala letošnjo sporočilo luči in nam 
predstavila delo skavtov. 

• Na koncu prazničnega meseca pa je, 
kot se spodobi, sledilo slavnostno ko-
silo, pripravili smo si pogrinjke in uži-
vali v druženju in dobri hrani. 

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

COPATKI ZA PORODNIŠNICO

Da dobrodelnost ogreje srce, ve vsak, 
ki jo je kdaj izkusil. Ogreje pa tudi mala 
stopala prezgodaj rojenih otrok v lju-
bljanski porodnišnici. Tudi letos sva pre-
dali kvačkane in pletene copatke, ki so 
nastali v prostih trenutkih predhodnega 
leta. S hvaležnostjo jih je sprejela medi-
cinska sestra enote za intenzivno terapi-
jo in nego novorojencev (EINT). Naj jim 
bo toplo!

Stanka Petrič, vzg. predšolskih otrok, in 
Vesna Viršek, vzg. predšolskih otrok – 

pom. vzg.

PRVI FESTIVAL KAMIŠIBAJA V 
GROSUPLJEM

Vrtec Kekec Grosuplje je 12. in 13. 
decembra v Mestni knjižnici Grosuplje 
organiziral 1. kamišibaj festival v Grosu-
pljem z igrivim vzdevkom Kamišibari-
je. Zvrstilo se je deset kamišibaj zgodb, 
nekatere so bile avtorske, spet druge 
priredbe ljudskih pripovedk, prav vse pa 
likovno delo strokovnih delavk našega 
vrtca. Prvi festivalski dan je potekal v pra-
vljični sobi Mestne knjižnice Grosuplje, 

drugi pa zaradi večjega števila obisko-
valcev v dvorani knjižnice. 

Kamišibaj izhaja iz daljne Japonske in 
pomeni »papirnato gledališče« (»kami« 
- papir, »šibaj« - gledališče), torej obliko 
pripovedovanja zgodb ob slikah. Začetki 
kamišibaja izvirajo iz budističnih tem-
pljev, kjer so menihi s pomočjo slik se-
znanjali ljudi z vsebinami suter, njihovih 
svetih zgodb. Pred stotimi leti se je ka-
mišibaj razširil po vsej Japonski, kamiši-
bajkarji (pripovedovalci kamišibajev) pa 
so svoje zgodbe pripovedovali na ulicah 

Praznični utrinki iz enote Rožle Copatki za porodnišnico
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in trgih, kamor so se pripeljali s kolesi, na 
katerih so imeli pritrjene butaje (lesene 
okvirje oz. odre). Sami so bili tudi avtorji 
zgodb in ilustracij. Z zvokom udarjanja 
dveh lesenih palčk so privabili mimoido-
če, predvsem otroke, ki so jim na koncu 
prodajali sladkarije in s tem nekaj tudi 
zaslužili. Zgodbe so pripovedovali v de-
lih, zaključili pa na najbolj napeti točki in 
si s tem naslednjič zagotovili poslušalce. 
S pojavom televizije se je zgodil zaton 
kamišibaja, televizijo pa so na Japon-
skem najprej poimenovali kar »denki« 
kamišibaj, kar je pomenilo električni ka-
mišibaj. Po desetletjih se je praksa pri-
povedovanja zgodb ob slikah razširila 
po svetu. K nam v Slovenijo pred nekako 
desetimi leti, predvsem po vrtcih, šolah 
in knjižnicah za pedagoške namene. 
Obstaja pa v slovenskih krajih že več ka-
mišibaj festivalov, ki privabljajo velike in 
male nadobudne ljubitelje zgodb. 

Pri nas v vrtcu smo prakso kamišibajev 
že čisto posvojili, imamo že pravo zbirko 
kamišibaj zgodb, ki jih redno uporablja-
mo v skupinah za svoje pedagoško delo, 

nastajajo pa tudi že kamišibaj zgodbe 
otrok v vrtcu z lastnimi zgodbami ter ilu-
stracijami. 

Če ste naše vrtčevske kamišibarije le-
tos zamudili, vabljeni konec letošnjega 
leta na 2. grosupeljski kamišibaj festival, 
ki ga bomo zaradi navdušenja obiskoval-
cev in nastopajočih zagotovo priredili.

Taja Ožbolt Ilaš, vzgojiteljica vrtca Kekec 
Grosuplje 

DECEMBRSKA MODRINA NEBA V 
ENOTI KEKEC-SPODNJI HODNIK

Mesec december je v vrtcih vedno še 
posebno prazničen in čaroben. Praznič-
na glasba, petje in smeh še bolj glasno 
odmevajo po igralnicah in hodnikih. V 
enoti Kekec – spodnji hodnik nas je v de-
cembru povezovala “decembrska modri-
na neba”. Naš dolgi hodnik, ki povezuje 
igralnice, se je spremenil v moder tunel 
svetlikajočih se luči, skupaj z družinami 
pa smo poskrbeli za okrasitev s hišicami 
z modrimi strehami. Prav praznične de-

lavnice so nas, zaposlene in družine, še 
bolj povezale med seboj, občutiti je bilo 
sodelovalen duh, kar se je pokazalo tudi 
na izdelkih, ki so jih lahko družine odne-
sle domov ali pa jih pustile v vrtcu. Pre-
pletali smo eko vsebine, dogodke v vrtcu 
in okolici, svoj pečat pa smo pustili tudi 
na Kolodvorski ulici v Grosupljem s pe-
tjem in pisano okrasitvijo ulice. 

Zahvala vsem, ki ste kakorkoli pustili 
svoj odtis pod našo decembrsko modri-
no neba. 

Ana Gregorič, dipl. vzg. predšolskih otrok

Naš radio, LA radio in ogled RTV SLO!

Letos pri šolskem novinarstvu ure-
sničujemo lansko idejo zdajšnjih deve-
tošolcev, in sicer o šolskem radiu, ki bo 
začel delovati na naši šoli. S to idejo že-
limo izboljšati »energijo« na naši šoli, saj 
menimo, da bi bil šolski radio vsem všeč. 
Želimo si, da bi bile radijske vsebine, ki 
jih pripravljamo, zabavne, da bi prite-
gnile učence k poslušanju. Vsak teden 
se dobivamo in se dogovarjamo, kako 
bi najbolje izpeljali idejo o radiu. Imamo 
že veliko predlogov, zanje pa smo prosi-
li tudi druge učence, ki obiskujejo našo 
šolo, oz. smo jih vprašali za mnenje. Pri 
tem nas vodi učiteljica Jožica Pečnik in 
nas pri delu zelo spodbuja. Gospo no-
vinarko, Darjo Groznik, ki je na naši šoli 
izpeljala za nas delavnice, kako pripravi-
ti radijsko oddajo, smo vprašali, ali bi si 
lahko prišli ogledat RTV Slovenija, da bi 
videli, kako poteka delo na radiu.  In jaaa-
aaa, pomagala nam je! V decembru smo 
si  odšli ogledat naš slovenski nacionalni 
radio. Juhej! V Ljubljano smo se odpe-
ljali z vlakom, zanimiva izkušnja. Na RTV 
nas je počakala gospa Alenka Kovačič, 
vodja Govorne izvedbe na Radiu Slove-
nija. Prijazno nas je popeljala po tej tako 
pomembni radijski hiši in nam razložila, 
koliko truda je vloženega v eno radijsko 

oddajo. Bili smo v studiu Vala 202 in 1. 
programa in prav šokiralo nas je, ko smo 
lahko poslušali tako lep slovenski knjižni 
jezik. Ko smo si vse to lahko ogledali »od 
blizu«, smo bili še bolj navdušeni nad 
idejo o našem šolskem radiu. Prvo radij-
sko oddajo bomo izpeljali v januarju, če-
prav smo si želeli, da bi to bilo v decem-
bru 2022, pred novoletnimi počitnicami, 

a smo »izgubili« devetošolce, ki so odšli 
na tabor. Brez njih pa pač ne gre!  

Ne skrbite, LA radio se ustvarja!
Ob tej priložnosti se iskreno zahvalju-

jemo Darji Groznik in Alenki Kovačič iz 
RTV SLO  ter Simoni Zorko, JSKD Ivančna 
Gorica, in Luki Pušu, ZKD Grosuplje! Brez 
vas vsega tega ne bi bili deležni! 

Neža B., 8. c in Hana S., 8. a
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Božično-novoletna prireditev na Osnovni šoli Šmarje – Sap

Projekt »Obudimo pisanje pisem«

Za praznično obarvan zaključek leta 
smo na Osnovni šoli Šmarje – Sap zadnji 
dan pred decembrskimi počitnicami s 
skupnimi močmi učencev in učiteljev 
pripravili prireditev. Sodelovali so učenci 
od prvega do devetega razreda. Priredi-
tev je trajala kar celo dopoldne, saj se je 
želelo z nastopom izkazati veliko učen-
cev. Nastalo je več kot 30 točk. Prireditev 
so povezovali učenci devetih razredov, 
ki so kot potniki vstopali na praznični 
vlak in v rimah pripovedovali pravljično 
zgodbo. Na oder so nato vabili nasto-
pajoče, ki so se pokazali s petjem pesmi 
v zboru, s prepevanjem pesmi v  solo 
izvedbi, s plesom in izvirnimi koreogra-
fijami, z igranjem bobnov, do dramske 
uprizoritve, na oder so prikorakale tudi 
mažoretke. Pozdravili so nas tudi skav-

ti, ki so prinesli luč iz Betlehema in nam 
namenili prijazne besede ob prihajajočih 
praznikih. Zvezde prireditve so bili zago-
tovo člani šolskega benda, ki so skupaj 
z učencema razredne stopnje zaigrali iz 
zapeli znano pesem Lučke skupine Bql in 
Polkaholiki ter nas zazibali v božične rit-
me. Na koncu so nam učenci predmetne 
stopnje zaželeli še vesel božič in srečno 
novo leto v več kot 20 jezikih. Tako smo 
skupaj začeli s prazničnim skokom v po-
čitnice in božično-novoletne praznike.

Vsi učenci in zaposleni Osnovne šole 
Šmarje – Sap vam želimo doživeto in lju-
bezni polno leto 2023.

Lara Lipnik, fotografije: Petra Hribar 
Horzelenberg

Učenci PPVI 4, 5 OŠ Brinje Grosuplje 
smo se v sredo, 14. 12. 2022, odpravili 
k našim dopisovalcem v Kočevje. Z nji-
mi sodelujemo pri projektu »Obudimo 
pisanje pisem« in menili smo, da bi bilo 
lepo, če bi se osebno spoznali. Med vo-
žnjo z vlakom smo opazovali pokrajino, 
ki je bila prekrita z debelo snežno odejo. 
Po izstopu iz vlaka nas je pričakal oster 
mraz. Ogreli smo se s krajšim pohodom 
do OŠ Ljubo Šercer, kjer so nas pričakali 
naši dopisovalci.  Skupaj smo preživeli 
lepo dopoldne. Naši novi prijatelji so za 
nas pripravili veliko dobrot in topel čaj. 
Razkazali so nam svoje prostore in nas 
povabili, da izdelamo okraske in skupaj 
okrasimo glavni hodnik. Z veseljem smo 
zavihali rokave in nastalo je nekaj res 

zanimivih okraskov. Naše druženje se je 
bližalo koncu. Ob odhodu smo prejeli 
nekaj daril za spomin. Eno izmed teh da-
ril je bila čudovita, lesena ptičja hišica, ki 
smo jo obesili na drevo pred našo šolo. 

Z nasmehi na naših in njihovih obrazih 
smo si izrekli slovo in si obljubili, da se 
naslednjič srečamo pri nas v Grosupljem.

 
Učenci PPVI 4, 5 z učiteljicama Nino in Ano
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Mladi raziskovalec iz Grosupljega in njegovi uspehi

Grosupeljčan Miha Jozelj se je že kot 
dijak programa tehniške Gimnazije in 
veterinarske šole Biotehniškega izo-
braževalnega centra Ljubljana skupaj s 
sošolcem Tobijo Koširjem podal na raz-
iskovalno pot naravoslovnih znanosti. 
Aktivno sta se vključila v raziskovalno 
skupino mladih, ki jo koordinira in men-
torsko vodi strokovni sodelavec Marko 
Jeran z Instituta “Jožef Stefan”, Ljublja-
na. Skozi leta srednješolskega izobraže-
vanja je Miha, z mentorjem Jeranom in 
so-mentorico prof. dr. Veroniko Kralj - 
Iglič z Zdravstvene fakultete Univerze v 
Ljubljani, preučeval zunajcelične vezikle, 
ki jih tvorijo celice telesnih tekočin in so 
pomembni v medcelični komunikaciji, 
ter prav tako sodelujejo pri uravnavanju 
zdravja ter bolezni. Skozi eksperimen-
talno delo in uvedbo fizikalnih metod v 
raziskovanje je preučeval njihove lastno-
sti in uporabno vrednost. Z delom “Mor-
fološke lastnosti zunajceličnih veziklov 
eritrocitnega izvora” je v okviru srečanja 
Zaupajmo v lastno ustvarjalnost, ki ga 

vodi Mestna občina Ljubljana, v soavtor-
stvu prejel priznanje za najboljšo regij-
sko uvrstitev. Delo se je uvrstilo med 12 
najboljših interdisciplinarnih projektov v 

državi, kjer sta raziskovalca osvojila zlato 
državno priznanje in pokal zlate sove, ki 
jih v okviru Srečanja mladih raziskovalcev 
Slovenije podeljuje Zveza za tehnično 
kulturo (ZOTKS). Podjetje Krka iz Novega 
mesta ju je septembra letos odlikovalo 
še s prestižno 52. Krkino nagrado, name-
njeno mladim talentiranim raziskoval-
cem, ki ustvarjajo prispevek na področju 
naravoslovnih znanosti. Miha Jozelj je bil 
eden izmed redkih mladih raziskovalcev 
srednjih šol, ki je imel posebno čast, da 
je v okviru konference biomolekularnih 
znanosti predstavil dognanja svojega 
dela še strokovni in znanstveni javnosti. 
V soavtorstvu s skupino, s katero je sode-
loval, je v mednarodni reviji objavil tudi 
znanstveni prispevek.

Izjemna motivacija za raziskovalno 
delo na področju naravoslovja je tako 
botrovala k vpisu na Biotehniško fakul-
teto Univerze v Ljubljani, kjer bo lahko 
svojo začrtano pot le še utrdil.

Marko Jeran

Miha Jozelj (v sredini) se je skupaj 
z mentorjem Markom Jeranom 

udeležil slavnostnega sprejema mladih 
raziskovalcev in njihovih mentorjev, ki 

ga je organiziral ljubljanski župan Zoran 
Janković. Iz rok podžupana Dejana 
Crneka (levo) sta prejela odličje za 

posebne dosežke na področju mladinske 
raziskovalne dejavnosti.

Posebna nagrada maestra Placida Dominga mlademu 
grosupeljskemu glasbeniku

V decembru smo na Televiziji Slove-
nija lahko spremljali mednarodno TV 
oddajo Virtuosos V4+, ki išče in podpira 
mlade talente klasične glasbe. Funda-
cija ima sedež na Madžarskem, v tek-
movanju mladih klasičnih glasbenikov 
pa redno sodelujejo države Višegrajske 
skupine – Madžarska, Slovaška, Češka, 
Poljska ter leta 2022, kot gostujoča, tudi 
Slovenija.

Na avdicijah po državah so izbrali 4 
polfinaliste iz vsake izmed prej ome-
njenih držav. Kot polfinalist je Slovenijo 
zastopal tudi mladi, takrat še 16-letni, 
Grosupeljčan Maksim Gal-Šehić. Maksim 
je svojo glasbeno pot začel v Glasbeni 
šoli Grosuplje, kjer je pri sedmih letih 
pričel igrati kljunasto flavto v razredu 
Vaska Dokuzova. Dve leti kasneje je šo-
lanje nadaljeval na klasičnem saksofonu 
pod mentorstvom Andreja Tomažina. Pri 
njemu je uspešno zaključil šest razredov 
in se udeleževal mnogih mednarodnih 
in državnih tekmovanj, kot so TEMSIG, 
mednarodno tekmovanje v Varaždinu, 

Svirel, Požarevac in Emona, ter ves čas 
posegal po zlatih priznanjih.

Leta 2020 je svoje šolanje nadaljeval 
na Konservatoriju za glasbo in balet Lju-
bljana v razredu prof. Jana Gričarja. Že v 
prvem letniku se je udeležil dveh med-
narodnih spletnih tekmovanj in osvojil 

dve zlati priznanji. V drugem letniku je 
bil zmagovalec mednarodnega tekmo-
vanja v Varaždinu, dobitnik avdicije za 
solo nastop s simfoničnim orkestrom 
KGBL ter zlatega priznanja na državnem 
tekmovanju TEMSIG. Sedaj obiskuje tre-
tji letnik. Med prej omenjenimi tekmova-

Posebno nagrado je izročil maestrov sin Placido Domingo ml.
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Godalno tekmovanje Glasbene šole Grosuplje

Božični koncert orkestrov Glasbene šole Grosuplje

nji je bila Saxiana 2021, kjer je med vsemi 
udeleženci iz celega sveta osvojil 2. me-
sto. Ena izmed nagrad za osvojeni dose-
žek je bila tudi skladba »Drizzle«, ki jo je 
zanj napisal svetovno priznani profesor 
saksofona Vincent Davida.

V letu 2022 se je na pobudo svojega 
profesorja udeležil tudi avdicije za Vir-
tuosos V4+ in se uspešno prebil med 4 
polfinaliste oddaje.

Pred žirijo, ki jo sestavljajo največja 
imena klasične glasbe Placido Domin-

go, Hauser, Pablo Saniz Villegas, Eri-
ka Miklosa, Gabriela Rachidi, Harvey 
Goldsmith in Steven Mercurio je uspe-
šno zastopal barve svojega inštrumenta. 
Njegov talent je še posebej prepoznal 
eden največjih imen klasične glasbe, 
operni pevec maestro Placido Domingo. 
V finalni oddaji mu je podelil posebno 
nagrado – unikatno violino s podpisi 
žirije ter nagrado v višini 3.000 € za na-
daljnje razvijanje njegovega glasbenega 
talenta. 

Da pa bo uspeh zaokrožen, je pred 
dnevi dobil obvestilo, da mu bo Kon-
servatorij za glasbo in balet Ljubljana 
podelil tudi Škerjančevo nagrado za 
izredne zasluge pri umetniškem uvelja-
vljanju  šole. Svečana podelitev nagrad 
bo v dvorani Marjana Kozine v Slovenski 
filharmoniji 1. februarja 2023.

Mlademu glasbeniku čestitamo in mu 
želimo veliko uspehov še naprej!

Brane Petrovič

V četrtek, 1. decembra 2022, je v Ja-
kličevem domu na Vidmu v Dobrepolju 
potekala druga etapa Prvega tekmo-
vanja mladih godalcev v organizaciji 
zavoda Fermata in Glasbene šole Gro-
suplje.

Tekmovanja se je udeležilo 23 mladih 
godalcev matične šole in vseh podružnic 
ter dislocirane enote. V prvi etapi, 26. no-
vembra, so se tekmovalci predstavili tri-
članski komisiji z etudami in orkestrskimi 
parti. Najboljši med njimi so se uvrstili v 
drugo etapo, kjer so preigravali skladbe 
in koncerte ob spremljavi klavirja. 

V prvi kategoriji (2. in 3. razred) je bil 
po mnenju komisije najboljši violončelist 
Erik Remškar, učenec Tamare Đorđević, 
zlato priznanje sta prejela še Ema Ferlin 
iz razreda Polone Udovič in Aleksandar 
Milojević iz razreda Tamare Đorđević. 
Odlično so se predstavili tudi Zala Zavo-
dnik, Maj Vencelj in Nika Perko, ki so vsi 
prejeli srebrna priznanja.

Najvišje priznanje v drugi kategoriji 
(4. in 5. razred) je prejel violončelist Maks 
Julijan Vrtovec Trajanov iz razreda Tama-
re Đorđević, tik za njim pa se je prav tako 

z zlatim priznanjem uvrstila Vita Legan, 
učenka Zrinke Vlašič Lepen. Bronasti pri-
znanji sta prejeli Patricija Kastelic Kamni-
kar in Klara Lesnik.

V tretji kategoriji (6., 7. in 8. r.) je bila 
najbolje ocenjena violinistka Tara Šur-
bek, učenka Polone Udovič. Zlato pri-
znanje sta prejela tudi Nika Černelč iz ra-
zreda Zrinke Vlašič Lepen in Tristan Maj 
Udovič Bes iz razreda Polone Udovič. 

Odlični so bili še Ela Vavtar, Katarina Pre-
lovšek in Jure Muck Vilar, ki so vsi prejeli 
srebrno priznanje.

Na tekmovanju so sodelovali učitelji 
Glasbene šole Grosuplje Tamara Đorđe-
vić, Viktorija Šušteršič, Eva Pal, Matic Bav-
dek, Zrinka Vlašič Lepen in Polona Udo-
vič, za klavirsko spremljavo so poskrbeli 
Kristina Arnič, Robert Kohek, Apolonija 
Štrubelj, Eva Sotelšek, Ivan Kukurić, Eve-
lin Legović in Darja Brcar.

Tekmovalce so z darili podprli Glas-
bena šola Grosuplje, JSKD Ivančna Go-
rica in Godalni orkester KD Stična, ki je 
podaril nekaj vstopnic za spomladanski 
Rockester.

Številni poslušalci so bili navdušeni 
nad visokim nivojem učencev godal-
nega oddelka Glasbene šole Grosuplje. 
Drugo etapo tekmovanja je poslušala 
tudi pomočnica ravnatelja, violinistka 
Špela Janša, ki je izrazila zadovoljstvo 
nad visokim nivojem igranja.

Za Glasbeno šolo Grosuplje pripravila 
Polona Udovič

Avtor fotografije: Daniel Sami Blažič

Letošnji božični koncert je v petek, 16. 
decembra, pobožal ušesa poslušalcev z 
raznolikim naborom domače in tuje bolj 
znane glasbe. Predstavili so se štirje or-
kestri: harmonikarski, kitarski, godalni in 
pihalni. Program je bil programsko do-
bro zasnovan, saj se je praznična nape-
tost stopnjevala prav do samega konca 
koncerta. K lepemu vzdušju je s svojim 
prijetnim glasom in zanimivim veznim 
besedilom prispevala tudi povezovalka 
koncerta Anamarija Štukelj Cusma.

Taktirko harmonikarskega orkestra, ki 
sicer deluje pod vodstvom prof. Deana 
T. Zavašnika, je zaradi bolezni prevzel 
Primož Kranjc. Ansambel je živahno in 
ubrano zaigral Avsenikovo klasiko (prir. 
M. Kovačič): Slovenija, od kod lepote 
tvoje.

Sledil je nastop kitarskega orkestra. 
Vodila ga je prof. Barbara Škrjanc, prired-
bi za skladbi Nasvidenje (V. in S. Avse-
nik) in Samo nasmeh je bolj grenak (J. 
Privšek) je prispeval Braco J. Doblekar, 

med sodelujočimi gosti pa so nastopili 
Jakob Jon Doblekar, klarinetist Lenart 
Šifrar (prof. A. Anderlič), flavtistka Klara 
Zupančič (prof. H. Potočnik), nekdanji 
učenec Jaša Krevh na bas kitari in kitarist 
Žiga Jevnikar. Zasedba je z lepo izvedbo 
zanimivih priredb ustvarila nekoliko bolj 
umirjeno in zamišljeno vzdušje.

Dirigentka godalnega orkestra, prof. 
Špela Janša, je za izvedbo izbrala živahen 
plesno-praznični program, ob katerem 
se je čutilo, da vsi udeleženi uživajo ob 
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muziciranju. Sledile so skladbe N. Rote: 
A Time for Us, R. Hardimana: The Lord 
of the Dance in venček znanih božičnih 
pesmi. Raven muziciranja mladih glas-
benikov v godalnem orkestru se vztrajno 
dviguje, kar kaže tako na vlaganje truda 
dirigentke kot vseh pedagogov godal, ki 
skrbijo za pripravljenost svojih učencev.

Kot sklepna točka večera je nastopil 
pihalni orkester z dirigentom prof. An-
drejem Tomažinom, ki nam je postre-
gel z bolj ali manj znanimi uspešnicami, 
vključno s filmsko glasbo. Tako so na 
odru polno zasedene avle OŠ Louisa 
Adamiča zazvenele naslednje skladbe J. 
Hornerja: My Heart Will Go On, J. Hurwi-
tza: La La Land, N. H. Browna: Singin' in 
the Rain, D. Elfmana: The Nightmare Be-
fore Christmas ter J. Curnowa: The Caro-
lers. Orkester je zasijal v polni in usklajeni 
zvočnosti z močnim občutkom za pripa-
dnost skupnemu poslanstvu, kvalitetni 
izvedbi.

Vsakoletni dogodek, pri katerem 
sodeluje vsa šola, vselej napolni srca z 
veselim pričakovanjem in veselimo se, 
da bomo lahko v bližnji prihodnosti po-
slušali mlade glasbenike v novi šoli in 
v akustično ter prostorsko primernejši 
dvorani.

Za Glasbeno šolo Grosuplje pripravila 
Lovorka Nemeš Dular

Foto: Robert Petrič, Matej Dular

Božično-novoletni koncert Glasbene šole Emila Adamiča

Jesen prinese vsako leto čedalje kraj-
še dni, a tudi nestrpno pričakovanje 
bližajočega se božiča, praznovanj in po-
čitnic. Učenci in učitelji Glasbene šole 
Emil Adamič enote Šmarje - Sap so tako 
pripravili božično-novoletni koncert 
21. decembra 2022 v avli Osnovne šole 
Šmarje - Sap. Na odru v osnovni šoli, kjer 

so nekateri učenci že povsem domači, 
je bilo najprej nekaj priprav, a s skupni-
mi močmi je bil prostor prav kmalu pra-
znično pripravljen. Žal je bolezen nekaj 
dni pred nastopom dodobra razredčila 
vrste nastopajočih in tako je bil koncert 
nekaj krajši.

Številni božični napevi in znane no-

voletne pesmi so odmevale iz pihal, ki-
tar, bobnov, klavirja in godal. Nekateri 
učenci so nastopali prvič in že po nekaj 
mesecih učenja instrumenta stopili na 
oder in pokazali, kaj vse se lahko nau-
čijo v tako kratkem času. Spet drugi so 
na glasbeni šoli že vrsto let in njihove 
zahtevne skladbe zahtevajo še mnogo 

Godalni orkester Harmonikarski orkester

Kitarski orkester

Pihalni orkester
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Mary Poppins, prav posebna varuška: »Ostala bom, dokler se 
veter ne spremeni!«

več vadbe in vztrajnosti. Gledalce so 
drug za drugim popeljali  čez raznolik 
program. Koncert sta zaključila Kvartet 
klarinetov Glasbene šole Emil Adamič 

in Otroški orkester GŠEA enot Šmarje – 
Sap in Ig. 

Seveda ni manjkala zahvala in pa 
voščilo, ki ga delimo tudi vam – naj bo 

novo leto 2023 polno veselih trenutkov 
in odlične glasbe!

Janez Dolinar, GŠEA

Nedelja, 11. december 2022. Dan, ki 
smo ga težko pričakovali, ko so se  po 
več letih na odru Kulturnega doma Gro-
suplje spet prižgale luči igralcem gleda-
liške skupine KD sv. Mihaela Grosuplje. 
Pozdravili  so nas naši mladi, ki so po-
gumno stopili v čevlje igralcev, in hkra-
ti v pravšnje čevlje Mary Poppins, Jane, 
Mihca, ge. Banks, ge. Andrejčkove, Kori, 
Kati Nane, pripovedovalca, poštarja ... 
Res so jim bili čevlji po meri, saj so v njih 
samozavestno, odlično upodabljali  like 
po romanu Pamele L. Travers.

Mary Poppins je prav posebna varuška, 
ki sama izbira družine, pri katerih se bo 
zaposlila. Tokrat je izbrala družino Banks. 
Otroka, Jana in Mihec, se je zelo razveseli-
ta.  Njena prav posebna torba skriva prav 
posebne stvari.  S čarobnim dežnikom zna 
letati po zraku. Popelje nas k neverjetnim 
doživetjem in prežene žalostne misli.

Ko ima občutek, da je naredila dovolj, 
ko je otroci in njihovi starši ne potrebujejo 
več in zapiha  zahodni veter, odleti novim 
pustolovščinam in novim otrokom napro-
ti.

Za njo pa ostane prepričanje, da nikoli 
ne smemo nehati verjeti v sanje (iz Gledali-
škega lista, avtorica Brigita Škulj).

Poglejmo med mlade igralce in spo-
znajmo, kako se je odvijal klopčič nasta-
janja igre Mary Poppins.

Najprej – BRIGITA ŠKULJ, ki se je pod 
gledališki list skromno podpisala »zami-
sel in pomoč pri izvedbi«. Toda v nada-

ljevanju boste kaj hitro ugotovili, kdo je 
bila Brigita v očeh mladih igralcev:

»Morda nekoliko osvetlim začetek 
naše gledališke igre Mary Poppins.

Z gospo Štefko  (Zaviršek) sva se po-
govarjali o začetkih, o konceptu igre. Res 
je preteklo kar nekaj časa. 

Uvod je zapisala gospa Štefka (Zavir-
šek), potem sem počasi »zagrizla« tudi 
na momente v zelo kislo jabolko.

Brskanje po spletu me je pripeljalo do 
že oblikovanega scenarija in glasbene 
(notne) podlage. No, in počasi je nasta-
jal scenarij – prepletanje več besedil in 
misli.

Pa se pomudimo še pri igralcih:

Karmen Čakš, čisto pravi lik Mary Po-
ppins, ki na odru kar zažari, kar gledalca 
prepriča, da ji odrske deske niso tuje, o 
tem, kaj jo je »izstrelilo« v dramsko igro, 
takole: »Res je, na odru sem bila že več-
krat. Pri desetih letih sem igrala deklico  
Marto v igri »Moje pesmi, moje sanje« in  
tudi v šoli sodelovala v dramski skupini, 
s katero smo uprizarjali različne predsta-
ve. Vlogo Mary sem z veseljem sprejela, 
saj sem se veselila novih izkušenj in izzi-
vov.«

Hana Zaletelj pove, da je ljubezen 
do igranja prinesla že iz vrtca, nato iz 
osnovne šole.  Da lahko s skupino drugih 
gledaliških igralcev neko igro, zasnova-
no na papirju, prenesemo na gledališki 
oder, je nekaj posebnega. 

- Kako ste v igro lahko vnesli tudi svo-
je poglede in doživljanje likov, ki jih upri-
zarjate?

Hana: »V predstavi Mary Poppins mi je 
bila dodeljena vloga gospe Banks, žene 
in mame štirih otrok. Ta toliko časa po-
sveti svojim sufražetskim združenjem, 
da ostalo, čemur bi včasih morala posve-
titi več pozornosti, postavi na stranski 
tir. Na začetku sem k tej vlogi pristopila 
tako, da sem se poskušala postaviti v 
čevlje gledalca in se vprašala, kako, s ka-
kšno mimiko obraza, glasom, čim bolje  
upodobiti gospo Banks. Pri oblikovanju 
vloge pa sem z veseljem sprejemala tudi 
nasvete soigralcev, s katerimi smo skozi 
celoten proces lepo sodelovali. In tako 
je nastala tale igriva gledališka igra, ki s 
kančkom magije v svet ponaša sporo-
čilo o pomembnosti medsebojnih od-
nosov.«

Meta Zaletelj o tem, kaj ji je v njeni 
vlogi najbolj »sedlo«:

»Karakterno se z  gospo Andrejčkovo, 
katero igram v predstavi,  zelo razlikuje-
va. Eufemija Andrejček je zelo stroga in 
razgledana gospa, ki počne vse po sta-
rih načelih. Ravno zaradi tega mi je bila 
ta vloga v velik izziv,  saj sem lahko na 
odru prikazala njeno ravnanje, ki pa mi 
je malo tuje.«

Kako lahko Tinkara Repovž uskladi 
igro, vaje, učenje teksta z gimnazijskimi 
šolskimi obveznostmi. In o tem, če bo 
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na tem področju še nadaljevala, če bo 
priložnost oz. novi projekti, takole: »Va-
dila sem med svojim prostim časom, ko 
nisem imela dela za šolo, sicer pa sem se 
veliko besedila naučila že na vajah, saj 
imam  to srečo, da mi gre besedilo hitro 
v uho. Če bo priložnost, bom z veseljem 
sodelovala  tudi v novih projektih. Moja 
velika želja je namreč, to početi v svoji 
mladosti.«

Franja Repovž ima v vlogi Jane veliko 
komunikacije, za kar pravi:

»Učenje vlog mi že od nekdaj ni pov-
zročalo težav. Na vajah smo vsak teden 
vadili besedilo in tako sem se ga v nekaj 
tednih naučila na pamet.«

Kaj pa je Najo Omahen najbolj nav-
dušilo, če vzamemo čas od prvih vaj do 
premiere:

»Poleg vrtčevskih predstav in osnov-
nošolskih nastopov je bila zame gledali-
ška igra Mary Poppins prvi večji igralski 
zalogaj. Kljub temu da so imeli ostali v 
skupini dosti več izkušenj z igranjem, so 
me vsi prijazno sprejeli, podali ogromno 
nasvetov in poguma. Najbolj me je nav-
dušil naš skupni napredek in veselje do 
igranja.  Povezali smo se  v pravo enotno 
igralsko družino. Res nam je bilo lepo!«

Vid Čakš: Ne bom lagal, da na začet-
ku  nisem podvomil v svoje sposobnosti 
in o tem, če bom lahko premagal tre-
mo. Vendar smo se z ekipo hitro ujeli in 
upam, da se kmalu podamo novim izzi-
vom naproti.«  - o razmišljanju, mu je bilo 
morda kdaj žal, da se je podal na to pot.

Izak Garbas – suverenost! Kapo dol! 
Oder vam je tako domač, kot da ste eki-
pa z dolgoletnim preživljanjem mlado-
stnih trenutkov na odrskih deskah. Od 
kod si črpal idejo, ko si veliko rekvizitov 
izdelal kar sam. Kako si ustvaril  to čarob-
no torbo, ki nas je osupnila. In še, kako 
sam ocenjuješ izvedeno igro?

»Rad imam izzive in ko se nečesa lo-
tim, želim narediti stvar, kolikor se le da 
dobro.  Za izdelavo torbe sem se  najprej 
moral  naučiti šivati, nato pa je trajalo 
kar nekaj časa, da sem sestavil ogrodje, 
ki je narejeno iz več plasti kartona. Nad 
izvedbo igre sem zelo zadovoljen; tu bi 
se rad zahvalil Brigiti, ki nas je vodila ves 
čas priprav, nam dajala napotke in nas 
vzpodbujala, ko so se pojavili dvomi.«

In nazadnje še besedo najmlajšemu 
na odru, Mihcu, ki ga je upodobil Mihej 
Škulj tako pristno, da je gledalec na mo-
mente lahko pomislil, da otrok ne igra, 
ampak resnično živi svoje otroštvo v Mi-
hcu. Tako neomajno je prišla do  izraza 
njegova otroška igrivost:

»No, režiserka ima z mano delo že 
polnih 12 let (hec, hec). Sicer pa uživam 
v igri. Lepo mi je biti na odru s prijatelji 
(tako sedaj že lahko rečem) in kar poza-
bim, da igram. Jaz se preprosto IGRAM. 
Rad sem otrok.«

In še beseda Tineta Likoviča, ki je igro 
opremil z glasbo:

Najprej mi je bilo v izziv naučiti se nek 
nov stil glasbe. Namreč, navajen sem  
igranja bolj klasičnih del. V začetku, tako 
kot  vedno, sem bil najbolj zagnan, da bi 
se čim prej naučil vse pesmi. Težavnost 
pesmi ni bila precejšnja, je pa seveda 
vseeno potrebna dobršna mera kon-
centracije. Potrudil sem se, da sem imel 
pesmi osvojene že v dobrem tednu, in  
potem sem bil zadovoljen.«

Brigita, zakaj si ponosna na svojo 
mlado ekipo?

»Pridobiti igralce ni bilo težko, tudi 
našega glasbenika, ko je do njega prišlo 
povabilo, ni bilo potrebno pregovarja-
ti. S skupino sem res imela srečo ali pa 
temu lahko rečem blagoslov. Igralci  so 
sami najstniki, z izjemo Izaka. Kljub mla-
dosti so zreli posamezniki, ki razmišljajo 

s srcem in na nevsiljiv način podajajo 
tudi svoje ideje, odpirajo oči »malo sta-
rejši« generaciji.

Če med njimi ne bi bilo tako srčnega 
in pristnega odnosa, gotovo tudi tega 
projekta ne bi bilo. Ko smo že nekaj časa 
imeli bralne vaje, smo skupaj ugotovili, 
da nam nekaj manjka..

Skupaj smo se usedli Karmen, Izak in 
jaz. Preoblikovali smo, dodelali in še kaj 
malega dodali do končne oblike.

Res je bilo krasno ustvarjati s tako 
prijetnimi mladimi ljudmi. Nalezeš se 
njihove sproščenosti, včasih zaskrblje-
nosti. Občudujem jih,  ker so tako spre-
tno veslali med šolskimi obveznostmi in 
vajami. Z njimi je prijetno klepetati tudi o 
vsakdanjih stvareh.

Ožbej je rekel: v tej skupini so take vr-
ste otroci, da ko jim rečeš, da imajo lahko 
prosto, ne vzamejo v roke telefona, ne 
zamegli jih ekran,  ampak rečejo: gremo 
vadit!«

Namesto zaključka še zahvala Brigite 
vsem, ki so pomagali  pri izvedbi projek-
ta (Mojca Malovrh, Štefka Zaviršek, Petra 
Golobič, Slavko Repovž, Ožbej Škulj, Urh 
Garbas, g. župnik Martin Golob, Luka 
Puš).

Resnično, bil je potreben vsakdo v 
ekipi, da je »čarovniška« Mary Poppins 
stopila pred nas. In  da smo morda vase 
posrkali tudi sporočilno noto. Ko res za-
piha tisti drugačen veter, z dežnikom od-
leti tudi Mary Poppins, saj je svojo vlogo 
opravila. Mama se bo odslej posvetila 
otrokom ... Ponovno združena družina 
na koncu v parku skupaj spušča zmaja ...

Morda v premislek vsem tistim star-
šem, ki vam ob vseh službenih in po-
dobnih obremenitvah zmanjkuje časa 
za družino, otroke ... Včasih se je po-
trebno  zamisliti ...

Alenka Adamič
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Nocoj je zemlja katedrala

Bisernih dvajset

BOŽIČ V SLOVENSKI PROZI IN POEZIJI

»December, zadnji mesec v letu, prav-
zaprav ni mesec konca, ampak začetka. V 
njem se kar po redu vrste velika rojstva, 
ki zamikujejo konec in poveličujejo za-
četek – čudež rojstva. Tako je  december 
s svojimi prazniki v znamenju večnega 
človekovega upanja in pričakovanja roj-
stva.« (T. Pavček: Čas duše, čas telesa).

V ponedeljek, 26. 12. 2022, na štefa-
novo, smo člani KD sv. Mihaela Grosu-
plje, Literarna skupina in pevke Zgodnje 
danice, pripravili recital božične proze 
in poezije z naslovom »Nocoj je zemlja 
katedrala« (Božičnica, Ivan Pregelj), in si-
cer nekoliko krajši v  grosupeljski cerkvi 
sv. Mihaela po sv. maši ob 10. uri, daljši 
program pa v centu Grosupljega na Ada-
mičevi ploščadi, kjer je Zavod za turizem 
Grosuplje postavil res lepe preproste ja-
slice. Program smo začeli ob 16.30. uri, 
ko se je že zmračilo in so lučke vse okrog 
nas dajale prihajajočemu večeru pose-
ben čar. Ne le počastiti božično prazno-
vanje, želeli smo Grosupeljčane »izkrca-
ti« iz stanovanj in udobnih foteljev, da 
bi z nami začutili veličino božičnih pra-
znikov.  Marija in Jožef ob rojstvu Jezu-
sa nista bila deležna nobenega udobja! 
Včasih se zdi, da  pa ga imamo mi preveč!

Sprehodili smo se skozi slovensko po-
ezijo in prozo in podoživljali, kako čuteče 
so veličino in  globino božiča čutili možje 
slovenske literature. Če smo dobro pri-
sluhnili poeziji in prozi, je božič zažarel 
tudi v naših srcih.

In ker je na štefanovo tudi naš veliki 
državni praznik, smo drugi del progra-
ma, posvečenega državnemu prazniku, 
začeli z obema himnama – slovensko in 
evropsko.

»Le kdo bi razlagal nam zdaj zgodovi-

no, če ne bi takrat poguma imeli?« - se 
v pesmi sprašuje Igor Pirkovič, morda 
samo v en velik razmislek ...

Tudi zato smo del programa name-
nili domovinski poeziji, z željo, da toplo 
ogreje srca poslušalcev.

Nam je uspelo? Povejte! Tisti, ki ste 
večer delili z nami!

Preostala je le še čestitka vsem kraja-
nom. Pridružil se ji je tudi naš župnik g. 
Martin Golob.

Alenka Adamič, foto: Branko Murgelj

V soboto, 14. januarja 2023, je pote-
kal jubilejni koncert Ženskega pevskega 
zbora Biser ob 20-letnici zbora. Dvorana 

Družbenega doma Grosuplje je bila na-
polnjena do zadnjega sedeža. Na kon-
certu smo pod vodstvom zborovodje 

Fernanda Mejíasa predstavile naše naj-
ljubše pesmi, med pesmimi pa smo pri-
sluhnili zabavnim anekdotam iz zakulisja 
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in si ogledali spominski video posnetek, 
ki smo ga pripravile ob tem jubileju in si 
ga bo mogoče ogledati tudi na našem 
Youtube kanalu. 

Ženski pevski zbor Biser je nastal jese-
ni leta 2002. Biserna ogrlica deklet se je 
v dvajsetih letih daljšala in krajšala – na 
seznamu pevk, ki so kadarkoli pele, nas 
je kar 80. Biseri smo se brusili na vajah in 
se lesketali na povprečno 12 nastopih na 
leto v Sloveniji, zamejstvu in tujini. Bru-
sili so nas Dean Telič Zavašnik, Polona 
Štrubelj, Manica Habjanič Gaberšek, Ana 
Erčulj in zadnjih 5 let Fernando Mejías.

Ob pripravah na koncert smo pev-
ke viharile možgane na temo, kaj smo 
in kaj želimo biti. Ideje bi lahko strnili v 
tri ključne lastnosti: prijateljstvo, spro-
ščenost in profesionalnost. Pevske vaje 
in druženja nam pomenijo veliko, saj je 
to čas, ki si ga vzamemo zase, kjer med 
seboj delimo najlepše pa tudi grenke 
trenutke življenja. Sproščenost se po-
kaže predvsem na intenzivnih vajah, ko 
se stran od domačih in službenih obve-
znostih posvetimo petju in druženju. Ob 

tem se trudimo za profesionalnost, ki jo 
skušamo doseči s čimbolj redno udelež-
bo na vajah in dodelanimi nastopi, ki nas 
kdaj tudi potisnejo iz cone udobja.

Med koncertom je Simona Zor-
ko, vodja območne izpostave JSKD v 
Ivančni Gorici, trem pevkam za aktivno 
udejstvovanje na področju ljubiteljske 
vokalne glasbe podelila Gallusove znač-
ke. Javni sklad Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti pa je zboru podelil 
tudi posebno jubilejno priznanje, ki ga 
je predsednici KD Lotos Grosuplje Petri 
Ravnik podelil župan občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič. V kratkem nagovoru je 
izrazil svoje navdušenje nad slišanim 
petjem in obljubil, da bomo naslednji 
jubilej lahko praznovale že v novem kul-
turnem centru.

Seznam zahval ob koncu koncerta je 
bil dolg, saj je za izvedbo takega dogod-
ka potrebno veliko talentov in veščin. S 
klavirjem nas je spremljal Franco Páez, 
violino je igrala Klara Maver, violončelo 
Lovro Fortuna, boben Manca Lipovec ter 
flavto in tamburin Katarina Mejías. Hvala 

napovedovalki Urški, hostesam Niki, Ivi 
in Ani. Večer ne bo šel v pozabo zaradi 
Vasje, Braneta in Klemena. Tehnično po-
moč so nam nudili Luka, Boštjan in Rok. 
Pri izvedbi koncerta so nam pomagali 
Radio Zeleni val, Tiskarna Čaks, obliko-
valski studio Ambrosia, OŠ Louisa Ada-
miča, Cvetličarna Zvonček iz Šentvida 
pri Stični, Dodino z mestne tržnice ter 
Vrtec Jurček. Naše pevsko udejstvovanje 
pa bi bilo zelo omejeno brez stalne pod-
pore Občine Grosuplje, Mestne knjižni-
ce Grosuplje in Zveze kulturnih društev 
Grosuplje.

Po koncertu smo pevke ob domačih 
dobrotah poklepetale z nekdanjimi »Bi-
serkami«, našimi domačimi in ostalimi 
ljubitelji zborovskega petja. Domov smo 
odhajale polne adrenalina in s slišanimi 
pohvalami napolnjene z novo močjo za 
nadaljevanje sezone.

Manca Lipovec, ŽPZ Biser
Foto: Vasja Ambrožič
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Odprtje likovne razstave Zimsko ve-
selje, 8. december 2022 

Ljubiteljska slikarka Neža Erjavec 
je v Galeriji Mestne knjižnice Grosuplje 
s svojimi slikami pričarala pravo zimsko 
vzdušje. Večer je z glasbenim vložkom 
na klarinetu popestril Lenart Štifter, Neža 
pa je predstavila svojo pot slikarja samo-

uka. Mlada ustvarjalka se je s slikarstvom 
aktivno začela ukvarjati šele pri 20-tih le-
tih. Njen najljubši motiv je narava, njena 
tehnika pa predvsem realizem in foto-re-
alizem. Sliko skuša predstaviti v naravni 
luči in se izogiba umetnim in izmišljenim 
elementom v sliki. 

Praznična pravljična predstava, 15. 
decembra 2022

V prazničnem času smo otrokom pri-
pravili pravljično dogodivščino, skozi 
katero smo se odpravili v svet domišljije. 
Obiskal nas je prav poseben gost, dobri 
mož dedek Mraz, in otroke obdaril s sli-
kanico, ki jo je ilustriral in spesnil knjižni-
čar Rudi Podržaj.

Odprtje likovne razstave Koledar, 
5. januar 2023

V Galeriji Mestne knjižnice Grosuplje 
smo na ogled postavili razstavo z naslo-
vom Koledar / Umetniški projekt Likov-
ne skupine Paleta, ki že 18 let deluje v 
okviru KD Teater in združuje ljubitelje 
umetnosti in slikanja. Njihova dela so v 

naših prostorih že stalnica, saj nas ve-
dno znova navdušujejo s svojim likov-
nim ustvarjanjem. Tokrat so si za izziv 
postavili motive iz različnih koledarjev. 
Sam projekt je predstavil njihov mentor 
in akademski slikar Veljko Toman, večer 
pa je glasbeno popestril kantavtor Luka 
Gluvić.

Predstavitev knjige Spotikanja, 12. 
januar 2023

V dvorani knjižnice smo lahko pri-
sluhnili pogovoru o zadnji knjigi Lada 
Ambrožiča, dolgoletnega novinarja in 
urednika RTV Slovenija. Poslušalci in 
gledalci se ga najbolj spominjamo po 
njegovih intervjujih, kjer je kot pronicljiv 
izpraševalec postavljal vprašaja, skozi 
katera smo pokukali v osebnost njego-
vih gostov, tako v svetle kot tudi temnej-
še kotičke. Njegova največja zapuščina 
je oddaja Odmevi, ki jo na televiziji lahko 
spremljamo že 25 let. Pogovorni večer je 
bil prijeten in zanimiv, vodil ga je Aleks 
Štakul, njegov stanovski kolega, dolgo-
letni televizijski novinar in urednik.

Zgodilo se je v Mestni knjižnici Grosuplje

Odprtje likovne razstave Zimsko veselje

Praznična pravljična predstava

Predstavitev knjige Spotikanja
Predstavitev pesniške zbirke Samo koraki v dežju in  glasbenega albuma 

Cesta, ki pelje v sanje

Odprtje likovne razstave Koledar
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Predstavitev pesniške zbirke Samo 
koraki v dežju in  glasbenega albuma 
Cesta, ki pelje v sanje, 18. januar 2023

Tokrat sta se nam predstavila domači-
na, oče Goran Gluvić, pesnik, pisatelj in 
dramatik, avtor številnih leposlovnih del 
za različne generacije ter sin Luka Glu-
vić, kantavtor. Večer je moderiral Jan 

Pirnat, Lukovemu vokalu in kitari pa se je 
pridružil Rudi Javornik na saksofonu.

Slika 5

Srečanje bralnega študijskega krož-
ka, 20. januar 2023

Kot vsak mesec je tudi v mesecu janu-
arju potekalo srečanje bralnega študij-

skega krožka. Pogovarjali smo se o knjigi 
Skromni darovi avtorja Uglješe Šajtinca. 
Študijski krožek vodi Petra Ljubič, cer-
tificirana mentorica bralnih študijskih 
krožkov Beremo z Manco Košir.

Petra Kremžar

Dogodki Zveze kulturnih društev Grosuplje

NAPOVEDUJEMO:

Četrtek, 26. 1., ob 19.30, Kulturni dom Grosuplje

PREBLIZU, predstava

Preblizu je gledališka predstava o milenijskem paru, ženski in moškem, ki se skupaj prebijata skozi 
pasti večletne partnerske zveze. Sta pred prelomnimi življenjskimi odločitvami, kako živeti sama s 
sabo in skupaj. Doživljata eksistencialno krizo lastne in skupnostne identitete. Besedilo je napisal 
režiser in dramatik Jaša Koceli. V njem sveže in neposredno razvija temo odnosa in prepletenosti 
v paru. Lea Mihevc in Domen Valič v vlogi Eve in Iana na tehtnico dasta odnos, ki ni popoln, a je 
vseeno lep. Predstava Preblizu v koprodukciji Cankarjevega doma in zavoda Paviljon je vračanje h 
koreninam gledališkega konflikta – v napet, eksploziven odnos para.

Petek, 27. 1., ob 18.00, Kulturni dom Grosuplje

PEKARNA MIŠMAŠ, predstava za otroke

Otroci gledališča Hiška vas vabijo na ponovitev gledališke igre, ki so jo pripravili skupaj 
z mentorico in režiserko Ireno Žerdin. Zaigrali vam bodo znano igro Pekarna MIŠMAŠ, ki 
je zgodba o dobrem in skromnem peku, ki nesebično peče najboljši kruh in z njim vsak 
dan razveseljuje vaščane, o zlobni, opravljivi vaški mlinarici Jedrt, ki hoče za vsako ceno 
izvedeti, kako Mišmašu uspe speči tako dober kruh, in ubogem mačku, ki ga Jedrt tako 
izkorišča, da se končno odloči ostati kar pri Mišmašu. To je zgodba o dobroti ter o nevo-
ščljivosti in zlobi, je zgodba o vtikanju nosu v zasebne zadeve posameznika in zgodba o 
dobrosrčnežu, ki si ne dovoli, da bi ga skupnost omejila ter mu krojila življenje.
Uspehi Gledališča Hiška OŠ LA Grosuplje & KD Teater Grosuplje so izjemni. V R Sloveniji 
so se udeležili mnogih festivalov in se z njih vrnili s priznanji. Po tolikih letih redne ude-
ležbe na državnih srečanjih JSKD R Slovenije lahko brez zadržka rečemo, da gre za eno 
najboljših otroških gledališč v Sloveniji.
Priredba in režija: Irena Žerdin, kostumografija: Nina Čehovin, gib: Sebastjan Starič, ton 
in luč: Luka Žerdin. Glasbena spremljava: Sabina Benedik

Četrtek, 2. 2., ob 17.00 in 18.30, Kulturni dom Grosuplje

Otroški abonma: GOSPOD ZVEZDA, lutkovna predstava za otroke

Gospod Zvezda je prišel z neba. Na travniku je našel srebrnik in si v trgovini zanj kupil ko-
laček, dežnik in barvico. Za uro, na kateri je plesala prelepa plesalka, pa mu je zmanjkalo 
denarja. Srečal je pikapolonice in jim dal barvice, da so si na krila narisale pikice. Polžu, ki 
je izgubil hiško, je dal kolaček, da si je iz njega lahko naredil še lepše domovanje. Kos je 
želel imeti bela žametna krila. Dobil jih je … in še dežnik po vrhu, da se ne bi zmočila. Vsi 
so bili srečni, le gospod Zvezda je kar naprej vzdihoval in mislil na plesalko z ure. Zaljubil 
se je vanjo in ni je mogel pozabiti. In prijatelji, ki niso več mogli poslušati njegovega 
vzdihovanja, so mu jo kupili. Za dobrega prijatelja bi kaj takega storili tudi vi, mar ne? Saj 
zato pa so prijatelji: da kaj lepega storimo zanje.
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Sobota, 11. 2., ob 19.00, Kulturni dom Grosuplje

PRIFARSKI MUZIKANTI, koncert

V Grosuplje prihaja v tem trenutku ena najbolj popularnih etno glasbenih skupin v 
Sloveniji.  Za sabo imajo že več kot 30 let delovanja, sprva kot spremljevalna tam-
buraška skupina za domače folkloriste. Glavnina članov prihaja od Fare pri Kolpi, 
majhne vasice v občini Kostel. S pesmimi in vižami ohranjajo raznoliko slovensko 
ljudsko izročilo. Glasbeni kritiki jih uvrščajo med najboljše etno glasbene skupine. 
Kot gostje bodo z njimi nastopili Mihaelovi tamburaši in folklorna skupina KD sv. 
Mihaela Grosuplje.
Vabljeni!

Četrtek, 23. 2., ob 17.00 in 18.30, Kulturni dom Grosuplje

Otroški abonma: ŠKRT ŠKRT KRA ČOF!, predstava za otroke

Škrt škrt kra čof! je nežna pravljica za najmlajše, kjer se prepletajo močna ču-
stva in bogata domišljija. Žabec Jerko se boji iti spat. Kaj je ta zvok – škrt škrt 
kra čof – ki se sliši pod njegovo posteljo? Jerkov oče ga poskuša prepričati, da 
ni ničesar, česar bi se moral bati. Vse dokler se sam ne uleže v posteljo in tudi 
njega zbudi skrivnostni zvok noči.
Ko otroci spremljajo zgodbo o nočnih strahovih malega žabca, je tudi njih 
malce strah, ker se poistovetijo z glavnim junakom, skupaj z njim iščejo reši-
tev in tolažbo ter hkrati razrešujejo svoje napetosti in težave. Tudi gledališka 
predstava lahko postane prostor, v katerega otroci »vstopijo« in ugotovijo, 
da ni tako hudo, če si majhen in boječ. Tovrstne zgodbe otrokom podajajo 
pomembna sporočila: da strah obstaja in da ima vsakdo lahko svoje strahove.
Belgijska ilustratorka in pisateljica Kitty Crowther (1970) je leta 2010 za svo-
je delo prejela prestižno svetovno nagrado za otroško literaturo Astrid Lin-
dgren. Žirija je v obrazložitvi zapisala, da so v njenem svetu vrata med domi-
šljijo in realnostjo široko odprta. Avtorica je napisala in ilustrirala več kot štirideset knjig, ki so prevedene v dvajset jezikov. V slovenščini se 
je prvič predstavila leta 2012 prav s slikanico Škrt škrt kra čof!

Četrtek, 2. 3., ob 19.30, Kulturni dom Grosuplje

VID VALIČ: STRAST, DOJENČEK IN ROMPOMPOM, 
avtorska komedija

Vid Valič si je vedno želel otroka, vendar ne kar nekega otroka, temveč 
prav tega, ki ga je dobil sedaj. Zato je tudi čakal tako dolgo, ker je moral 
pripraviti vse za njen prihod. Predvsem svoje mentalno stanje, saj ga je 
čakal šok, da ne bo mogel več ponočevati ali spati 8 do 9 ur v kosu. Pri tem 
mu je seveda pomagala korona, ki mu je omogočila dopust, ki ga ni želel, 
zato da je imel prosti čas, ki ga ni potreboval, da je lahko načrtoval svojo 
prihodnost, ki je ni pričakoval. In če je prej poskušal živeti v stilu »Seks, 
droge in Rock n' Roll«, je sedaj spremenil svoj način življenja v »Strast, do-
jenček in rompompom«.
V svoji novi predstavi bo Vid ugotavljal, kaj imajo skupnega politiki in do-
jenčki. Kako so lahko ženske tako močne, ko morajo biti, in tako krhke, ko moški tega nočemo. Kako izbereš ime za svojo hčerko, če te preveč 
ženskih imen spomni na bivše avanturice.  Zakaj v šoli za starše predava »stand-up« komičarka in zakaj je toliko strasti v zvezi ravno takrat, 
ko ne moreš seksati.
»Strast, dojenček in rompompom« je komedija, ob kateri se boste vsi spomnili na lepe trenutke iz otroštva, starševstva (tudi, če še niste 
starši), obdobja korone in seksa pred, med in po nosečnosti.
Lepo vabljeni. 
Opozorilo: Dojenček ni vključen v ceno vstopnice.

PRODAJA VSTOPNIC: Kulturni dom Grosuplje, Mojekarte.si, Petrolove črpalke,

INFORMACIJE: 01/786 40 28, grosuplje@kultura.si, www.kultura.si
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Halo, pevke!

Ženski pevski zbor Lastovke Grosuplje vabi v svoje vrste mlajše upokojenke, ki rade prepevajo!

Predsednica zbora: VALČI, mobi: 031 643 133

Državno priznanje Alenki Oblak

SKAVTI SO JO KALILI IN PREKALILI

Če danes v mislih poromam vsaj 25 
let nazaj, morda tudi več, in se z nostal-
gijo spominjam vsemogočih  aktivnosti  
mladih grosupeljskih skavtov, ki so kot 
magnet v svoje vrste leto za letom kar 
srkali grosupeljsko mladež, male osnov-
nošolčke,  mi vedno znova stopi v spo-
min mlado dekle, takrat še gimnazijka, 
ALENKA OBLAK. Bila je ena izmed vodij. 
Prijazna, zavzeta, vendar odločna! In 
nadvse pogumna! Ni mačji kašelj, pelja-
ti skupine najmlajših na zimski ali letni 
tabor, poskrbeti za vse, da so varni pod 
šotori, siti, da vse poteka po planih in ob 
tem vseskozi usvajati dan za dnem nove 
skavtske veščine!

In če bi ji danes dejala, da so jo skavti 
»izstrelili« med prejemnike državnega 
priznanja,  bi skromno potrdila, da so za 
vse, kar danes dela, najbrž res zaslužni 
skavti. Ti so jo kalili in prekalili!  Ne bi pa 
poudarjala prejetega državnega prizna-
nja, ker vseskozi na prvo mesto posta-
vlja, da so za vse zaslužni njeni sodelavci.

Alenka je potem, ko jo je prevzelo 
skavtstvo,  delo z mladimi, ki jim je vedno 
znala prisluhniti in jim tudi pomagati, iz-
brala poklic dipl. socialne pedagoginje 
in pozneje dodala k temu še magisterij 
antropologije.

Že 23 let dela na področju izobraževa-
nja, podpori in pomoči razvoju različnih 
organizacij. »Začneš z majhnimi koraki 
in potem s tem rasteš, se tudi sam ves 
čas učiš. Veliko mi je dalo prostovoljstvo, 
predvsem delo prostovoljke v Braziliji. 
Trikrat sem bila tam daljša časovna ob-
dobja, ker sem videla, da jih lahko pod-
prem pri tem, kar so rekli, da potrebujejo, 
npr. veščinah vodenja, če se hočejo tudi 
sami soočiti z vrsto kaotičnih in komple-
ksnih razmer. Vključujem se  namreč tudi 
v mednarodne projekte,« pripoveduje z 
nekim posebnim zadovoljstvom, v tonu 
besed in žarom v očeh,  ki, četudi bi ho-
tela, ga ne bi mogla skriti.

Zadnjih 12 let dela kot samostojna 

podjetnica, s tem, da ni njeno delovno 
okolje le mladinsko področje, s svojim 
svetovanjem in delavnicami  jo najdemo 
tudi v šolstvu, pri poslovnih subjektih in 
še na mnogih področjih.

Za vse svoje bogato delo, ki temelji 
na znanju, prizadevanjih in bogatih izku-
šnjah, je za kakovostno in uspešno delo 
v daljšem časovnem obdobju minulo 
leto v mladinskem sektorju prejela DR-
ŽAVNO PRIZNANJE, ki ji ga je v Festivalni 
dvorani v Ljubljani podelil minister za 
izobraževanje, znanost in šport dr. Igor 
Papič; (podeljena so bila tri priznanja: 
poleg Alenke Oblak sta priznanje prejela 
še društvo Center za pomoč mladim in 
TiPovej«!, zavod za ustvarjalno družbo).

Takole so zapisali v obrazložitvi za 
prejem državnega priznanja:

»Alenka Oblak je ena tistih oseb, ki so 
imele in še imajo v slovenskem mladin-
skem sektorju pomembno mesto, saj je za-
dnjih 20 let to področje vztrajno gradila in 
nadgrajevala. Z navdušenjem dela v vseh 
okoljih, kjer se kot izobraževalka srečuje 
z bogastvom raznolikosti pri ljudeh. Dela 
tako v slovenskem kot tudi mednarodnem 

okolju in z ljudmi različnih generacij.
Alenka Oblak je svojo bogato kariero 

začela graditi pri skavtih, kjer si je pridobi-
la človekoljubna, filantropska znanja ter 
veščine upravljanja in podpornega delo-
vanja. Zaradi poglobljenega poznavanja 
metodologije dela z različnimi starostnimi 
skupinami mladostnikov je bila odgovor-
na za več projektov na področjih vzgoje, 
širše odgovornega življenja, aktivnega 
državljanstva in ozaveščanja glede okolja. 
V intenzivnih letih je opravila tudi do 700 
prostovoljnih ur na leto, poskrbela je za 
številna usposabljanja mladinskih vodite-
ljic in voditeljev ter trenerjev.

S svojim delom je Alenka Oblak v mla-
dinski sektor doprinesla veliko novih za-
misli, bila je mentorica mnogim mladim 
na njihovi osebni in karierni poti. Svojo 
zavzetost za medkulturno učenje in dia-
log je neutrudno podajala sodelujočim v 
vseh okoljih ter tako pripomogla k širjenju 
obzorij in opogumljanju mladih. Njen raz-
iskovalni duh pa v sektor ni vnašal le ino-
vativnosti, ampak je osvetljeval pomemb-
nost poglobljenega poslušanja, iskanja 
pravih vprašanj in odgovorov ter navdiha, 
ki je mladinskemu sektorju prinašal vedno 
dobrodošlo svežino.«

Namesto zaključka: Iskrene čestitke, 
Alenka! Išči in najdi vedno pot tja, kjer te 
potrebujejo! Dela in novih idej ti gotovo 
ne bo nikoli zmanjkalo!                                                 

Alenka Adamič, foto: Marko Pleterski

Priznanje je podelil minister za 
izobraževanje, znanost in šport  

dr. Igor Papič
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Novo leto, novo študentsko dogajanje

Obsežna gasilska vaja 10 društev »Avto Kadunc«

Novo leto je tudi v ŠK Groš vzbudi-
lo željo po novih izzivih in projektih. 
Tako smo se začeli aktivno pripravljati 
na dogodke, ki obsegajo že naše stalne 
ugodnosti, poslušanje novih izvajal-
cev na glasbenih večerih, listanje med 
stranmi našega študentskega glasila 
in dviganje srčnega utripa na športnih 
rekreacijah. 

Tudi letos bomo za vas aktivni na 
uradnih urah v Grosupljem na Industrij-
ski cesti 1G, ob ponedeljkih, sredah in 
petkih, od 18.00 do 20.00, ter v Ivančni 
Gorici na Cesta 2. grupe odredov 17, ob 
torkih od 18.00 do 20.00. Tam vas čaka 
brezplačen tisk, kuponček za brezplačno 
članarino v Mestni knjižnici Grosuplje in 
kuponček za popust pri članarini za gro-
supeljske fitnese. Tam lahko tudi kupite 
karte za naše plačljive dogodke, kot je 
trenutno aktualni Spring break. Ta bo v 
okviru podjetja Collegium potekal od 27. 
4. 2023 do 1. 5. 2023 v Lanterni, Poreč. 
Dogodek je že razprodan, a imamo mi 
zate še nekaj zadnjih vstopnic, zato se 
nanj hitro prijavi na naši spletni strani: 
www.klub-gros.si.

December pa smo zaključili z dvema 
tradicionalnima dogodkoma. Prvi je bil 
Nočni pohod na Magdalensko goro, ki 
je potekal 26. 12. z namenom počasti-

tve dneva samostojnosti in enotnosti in 
praznovanja bližajočega novega leta. Na 
vrhu so za okrepčanje poskrbeli čaj, ku-
hano vino in prigrizki ter govor našega 
aktivista Davida. Drugi dogodek pa je 
predstavljala izdaja tretje številke naše-
ga glasila Šodr. Kot nefiltrirana platfor-
ma za mlade se je ponovno prebudila 
iz zimskega spanca in na domu obiskala 
vse naše člane. Veselimo se njegovega 
nadaljnjega razvoja in naslednjo številko 
načrtujemo v maju. Tako da se veselimo 
prispevkov mladih nadobudnih misle-
cev, ki lahko obsegajo zapise od družbo-
slovnih do naravoslovnih problematik, 
fotografije, risbe, recepte … Te nam lah-
ko pošljete na glasilo@klub-gros.com. 

Še vedno pa nadaljujemo tudi z na-
šimi enodnevnimi smučanji, ki pa so 
tudi dobrodelno obarvana. Tako vsak 
sodelujoči s svojimi presmučanimi kilo-
metri daruje projektu Botrstvo v športu. 
Sledimo pravilu 1 km = 0,5 €, dokler ne 
dosežemo končnega zneska 1800 €. Pro-
jekt Botrstvo v športu vodita Olimpijski 
komite Slovenije – Združenje športnih 
zvez prek Fundacije za mlade športnike 
iz socialno ogroženih okolij in Zveza pri-
jateljev mladine Moste – Polje. Namen 
projekta Botrstvo v športu je zagotavlja-
nje pomoči mladim športnikom iz social-

no ogroženih okolij, starim od 14 do 23 
let pri razvoju in uresničevanju športnih 
potencialov. Kilometri vsakega sodelujo-
čega se štejejo s pomočjo aplikacije, na 
koncu pa se sešteje skupno število pre-
vožene razdalje. Na naših dobrodelnih 
zavojih se nam lahko pridružite še 4. 2. 
2023 v Turracher Hohe, 19. 2. 2023 v Kat-
schbergu in v Heiligenblutu 11. 3. 2023.

Prostori ŠK Groš pa ne bi bili pravi, 
če se v njih ne bi redno izvajali glasbe-
ni koncerti. Tako bomo v mesecih od 
februarja do maja gostili kar šest izvajal-
cev v okviru našega dogodka Mixtape @ 
Groš | vol. 2. Začeli bomo v petek, 17. 2. 
2023, z dvojcem Pantaloons in Plateau. 
17. 3. 2023 bo k nam prišel ljubljanski 
raper Vazz, Zgrešeni primeri bodo za 
naše poplesavanje poskrbeli 14. 4. 2023, 
zaključili pa bomo s skupinama Mrfy in 
Matter. #padejgremo

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

Erika Dizdarević, ŠK Groš

V začetku decembra smo na objektu 
Avto Kadunc na Perovem novi gasilski 
častniki Gasilske zveze Grosuplje orga-
nizirali obsežnejšo vajo s ciljem preveriti 

maksimalno operativno in organizacij-
sko zmogljivost 10 od 18 društev GZG, 
če bi v naši občini prišlo do požara na 
objektu z veliko požarno obremenitvijo 

in bi za gašenje potrebovali zelo velike 
količine vode. Slovenski gasilci smo se v 
zadnjih letih spopadli s kar nekaj požari 
objektov, ki dotlej niso bili posebni le po 
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svojem obsegu (Mercatorjevo skladišče 
Zalog - 2015), ampak smo hitro spoznali, 
da moramo biti pripravljeni posredovati 
tudi ob nevarnostih, ki so sicer zelo ne-
vsakdanje (Kemis – 2017 in Melamin - 
2022). Nedvomno nam občanke in obča-
ni Grosupljega lahko zaupate, da živimo 
v kraju, kjer je za našo požarno varnost 
odlično poskrbljeno.

86 gasilcev z 20 vozili se je v uri in pol 
preizkusilo na simulirani obsežni inter-
venciji, namenoma zasnovani na način, 
da enotam ob prihodu na kraj zelo hitro 
zmanjka kadra ali opreme vsaj za določe-
ne specialnosti, npr. uporabo dihalnega 
aparata. S tem smo preverili, kako dobro 
se znamo v takih primerih med društvi 
povezati in najti rešitve v stresni situaciji, 
ko nekaj potrebujemo nujno in takoj.

Na dobro uro trajajoči vaji smo izvedli 
sledeče aktivnosti:
• vodenje intervencije z vso logistiko 

dobave vode iz hidrantnega omrežja 
po Grosupljem (5 avtocistern),

• gašenje večjega skladišča pnevmatik 
+ aktivna zaščita sosednjih objektov 
(10 napadov, sestavljenih iz vseh PGD 
na kraju),

• reševanje 4 ponesrečencev iz 2 nad-
stropij popolnoma zadimljenih pro-
storov (4 gas. napadalne skupine – 
PGD Grosuplje in Polica),

• črpanje vode iz potoka z verigo mo-

tornih brizgaln (PGD Veliko in Malo 
Mlačevo ter Zagradec pri Grosu-
pljem),

• prometna nesreča – vozilo na strehi 
z 2 ukleščenima in poškodovanima 
osebama (1 gas. oddelek PGD Grosu-
plje),

• delovna nesreča – reševanje ponesre-
čenca s poškodbo hrbtenice iz globin 
(1 gas. oddelek PGD Šmarje - Sap),

• triažno mesto za prvo pomoč pone-
srečencem (PGD Ponova vas).

Med gašenjem smo porabili kar 90 
m3 vode. Na vrhuncu smo gasili z 10 ga-
silskimi napadi. Kar v praksi pomeni, da 
smo na 2 minuti porabljali količino vode, 
ki jo pripelje ena avtocisterna. Logistika 
dobave tako velike količine vode je se-
veda zelo zahtevna. V krajših časovnih 
obdobjih, če pride do motenj v dobavni 
verigi, celo nemogoča. Zato je nujna do-
bra medsebojna komunikacija in pravo-
časno usklajevanje števila napadov ozi-
roma zmanjševanje pretokov. Vode med 
gašenjem v nobenem primeru ne sme 
zmanjkati, saj to pomeni hudo grožnjo 
varnosti gasilcev, ki se lahko v tistem tre-
nutku znajdejo v gorečem prostoru brez 
edine obrambe.

Vodo smo zagotavljali iz 3 virov. 
Najprej smo se priklopili na lokalno hi-
drantno omrežje. Nato smo organizirali 

logistiko prevozov iz hidrantov v Grosu-
pljem s 5 avtocisternami (PGD Grosuplje, 
Gatina, Žalna, Račna, Ponova vas), ki so 
vodo na požarišču pretočile v t.i. »avto-
cisterni banki« (PGD Grosuplje in Šmarje 
- Sap). Ti banki pa sta zagotavljali zalogo 
vode 3 napadalnim gasilskim vozilom 
(PGD Grosuplje, Šmarje - Sap in Polica), 
iz katerih se je izvajalo gašenje. Tretji, 
bistven vodni vir pa je bil vzpostavitev 
črpanja vode iz bližnjega potoka prek 
verige motornih brizgaln (PGD Veliko in 
Malo Mlačevo ter Zagradec pri G.). Ugo-
tovili smo, da bi prav ta vir zagotovil do-
končno stabilnost dobave. Žal pa to ne 
bi prišlo v poštev na vsaki večji interven-
ciji, če ne bi bilo blizu ustreznega vodne-
ga vira (potoka ipd.).

Vsaka vaja uspe, ker se naučimo ne-
kaj novega. Zato hvala družini Kadunc 
za gostoljubnost, da se je 86 gasilcev pri 
vas počutilo odlično. Hvala tudi povelj-
niku GZ Janezu Pezdircu za vse odlične 
nasvete med pripravo vaje. Navsezadnje 
pa tudi vsem vam, občankam in obča-
nom, iskrena hvala, ker v tolikšni meri 
podpirate naše prostovoljno delo. Mi pa 
vam obljubljamo, da bomo našo pripra-
vljenost preizkušali še naprej.

Janez Kavšek in Grega Kastelec,  
PGD Grosuplje

Foto: Jana Primc

Srečanje in obiski starejših v KORK Škocjan

Krajevna organizacija Rdečega križa 
Škocjan je v letu 2022 organizirala sreča-
nje za starejše v mesecu juniju v sklopu 
proslave "Stati inu obstati". Srečanja se 
je udeležil tudi naš predsednik RKS - OZ 
Grosuplje Matjaž Marinček.

Druženje je bilo prijetno, sproščeno, 

zabavno, ob dobrem golažu in kozarčku 
rujnega pa je bil klepet še bolj domač in 
prijateljski. Vsak starostnik je dobil tudi 
darilce.

V mesecu decembru smo člani RK 
Škocjan sklenili, da glede na porast co-
vida ne organiziramo tradicionalnega 

srečanja za starejše, bolne in osamljene, 
zato smo se odločili za obiske na nji-
hovih domovih in v domu za starejše. 
Veselje je bilo tudi tokrat neizmerno in 
vprašanj in odgovorov kar ni zmanjkalo. 
Tudi zapeli smo nekaj po domače, "tiste 
ta stare", in se spominjali vseh lepih in 
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Svečano in aktivno slovo od leta 2022

manj lepih dogodkov. Tudi tokrat smo 
jim izročili darila in vsakemu posebej 
zaželeli vesele in blagoslovljene božične 
praznike in srečno, predvsem pa zdravo 
novo leto 2023.

Istočasno pa bi se radi zahvalili na-
šim zvestim donatorjem: Starim, d.o.o, 
iz Gradeža, Inštitutu za javno-zasebno 
partnerstvo iz Železnice, Romani Kokalj 
in Jožetu Kotniku, vsem članom RK za 
članarino in vsem krajanom za huma-
nitarni prispevek. Velika zahvala pa gre 
tudi vsem prostovoljcem, ki z dobro vo-
ljo priskočijo na pomoč, ko jih potrebu-
jemo, pri delitvi hrane in pri vseh ostalih 
aktivnostih. Hvala vam iz srca!

Predsednica KORK Škocjan
Darinka Virant

OBVEŠČA OBČANE OBČINE GROSUPLJE, DA V 
PROSTORIH DRUŠTVA NA STRANSKI POTI I/1B 
GROSUPLJE IZVAJA MERITVE

• KRVNEGA TLAKA 
• SLADKORJA V KRVI in
• HOLESTEROLA.

MERITVE  OPRAVLJAJO USPOSOBLJENE MEDICINSKE 
SESTRE VSAK PRVI IN TRETJI TOREK V MESECU OD 9. D0 
10.30. URE.

MERITVE SO BREZPLAČNE!

ZA KRVNE PREISKAVE BODITE TEŠČI!
UPORABA ZAŠČITNE MASKE!

DATUMI MERITEV:
3. JANUAR, 17. JANUAR
7. FEBRUAR, 21. FEBRUAR
7. MAREC, 22. MAREC
4. APRIL, 18. APRIL
16. MAJ,
6. JUNIJ, 20. JUNIJ

V A B L J E N I !
Društvo upokojencev Grosuplje

DRUŠTVO UPOKOJENCEV GROSUPLJE

Območno združenje veteranov voj-
ne za Slovenijo Grosuplje se je dostojno 
poslovilo od leta, ki je za nami. Epide-
miološke razmere so nam dopustile, da 
smo po dveh letih vendarle v dokaj nor-
malnih razmerah uresničili vse cilje in 
opravili vse naloge, ki smo si jih zadali z 
letnim programom dela. Med aktivnejši-
mi so bili člani kegljaške sekcije, ki so ne 
samo trenirali,  ampak tudi tekmovali. S 
tekmovanja za pokal Riharda Urbanca 
so se vrnili celo s pokalom za osvojeno 
tretje mesto.

Najpomembnejša naloga v mesecu 
decembru je bila svečana izročitev spo-
minskih medalj, ki jih je udeležencem 
vojne za Slovenijo ob 30-letnici podelila 
vlada RS. Izročitev smo združili s sveča-
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no obeležitvijo dneva samostojnosti in 
enotnosti. 

V kulturnem programu je vokalna sku-
pina Nasmeh zapela nekaj domoljubnih 
pesmi, slavnostni govornik predsednik 
OZVVS Grosuplje Alojz Potočnik pa je v 
svojem nagovoru poudaril pomen eno-
tnosti vseh državljank in državljanov, ki 
je leta 1991 pripeljala tudi do samostoj-
nosti. Pri tem pa so izdatno pripomogli 
tudi vsi tokratni prejemniki spominskih 
medalj.

Kljub slabemu vremenu se je slovesne 
izročitve medalj udeležila velika večina 
povabljenih prejemnikov. Kar pa ne pre-
seneča, saj se je tudi v tistih prelomnih 
trenutkih leta 1991 na poziv k obrambi 
domovine in zaščite njene samostojno-
sti odzvala velika večina  pozvanih na ta-
kratnem območju občine Grosuplje.

Nekateri prejemniki medalj se pode-
litve žal niso mogli udeležiti, tem smo  
omogočili prevzem medalj v dodatnih 
terminih. Med tistimi, ki se podelitve za-
radi svoje invalidnosti ni mogel udeleži-
ti, je bil tudi član Območnega združenja 

veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje 
Aleksander Marinčič. Zato mu je meda-
ljo na njegovem domu v Čagoščah pri 
Temenici izročil član predsedstva OZVVS 
Grosuplje Matjaž Goričar. Aleksander je 
bil obiska zelo vesel in  prijetno presene-

čen, saj ni pričakoval, da bo na tak način 
prejel spominsko medaljo. Ob prihajajo-
čih praznikih mu je voščil vesele prazni-
ke ter zaželel srečno in zdravo življenje. V 
spomin na obisk mu je izročil še skromno 
darilo. Ob prijetnem klepetu in postrežbi 
s kavo je v pogovoru razkril del svojega 
življenja, ki je bilo vse prej kot lahko.

Ob tej priložnosti je bilo deljeno mne-
nje, da se moramo večkrat spomniti na 
tiste, ki so dali svoj prispevek pri osamo-
svojitvi naše domovine, vendar se zaradi 
takšnih ali drugačnih okoliščin ne more-
jo udeležiti naših aktivnostih.

Franci Zorko
Matjaž Gorišek

Uspešen zaključek teniške sezone 2022 v TK Grosuplje

Za Teniškim klubom Grosuplje je še 
ena uspešna sezona, v kateri so prebi-
valcem Grosupljega omogočali zabavo 
na teniških površinah ter hkrati mladim 
igralcem omogočili razvoj v obetavne 
igralce tenisa. V letu 2022 je imel Teniški 
klub Grosuplje že preko 200 članov in 
udeležencev.

Teniški klub temelji tudi na teniški 
šoli, kjer se mladi in starejši rekreativci in 
rekreativke učijo osnov tenisa ter kasne-
je ostanejo v klubu kot rekreativni igralci. 
V naš teniški klub se vozijo tudi igralci iz 
Novega mesta, Ivančne Gorice in Ljublja-
ne, česar smo zelo veseli, ker potrjuje in 
odraža kvaliteto našega dela.

V našem klubu spodbujamo otroke, 
mladino in starejše k rekreativni igri te-
nisa. Poleg samega učenja pravilnih teh-
nik in užitka v igri pa nam tenis ponuja 
še veliko več. Pri tenisu se med drugim 
naučimo življenjskih lekcij - za izid smo 
odgovorni sami, kljub neuspehu gremo 
naprej in se trudimo dalje. Pomembno 
je, da otroke vzgojimo v športnem duhu 
in s trdnim karakterjem, ki ga bodo v ži-
vljenju potrebovali. Da pa poleg tega še 
uživamo, je pa samo po sebi dodaten 
bonus. 

V tej sezoni so, pod vodstvom trener-

ja Marka Škrjanca iz Tenis šole Marko 
Škrjanc, s svojimi uspehi v ospredje prišli 
tudi številni naši igralci. Vid Mohar je bil 
zmagovalec turnirja na odprtem prven-
stvu do 16 let med posamezniki. Prav 
tako je zmagal na zimskem državnem 
prvenstvu do 16 let v dvojicah. Na istem 
državnem prvenstvu je osvojil odlično 2. 
mesto med posamezniki. V kategoriji do 
16 let je bil še finalist na mednarodnem 
ETA 16 turnirju v dvojica na Velikem Lo-
šinju. Na letnem državnem prvenstvu je 
osvojil 3. mesto. Mesto na lestvici TZS 
mu je omogočilo nastop za reprezentan-
co Slovenije do 16 let na Rod Laver Juni-
ors Cupu v Luxemburgu, kjer so osvojili 
končno 3. mesto od 8 ekip.

Vid je bil nato že zmagovalec ITF 18 
turnirja v dvojicah v Mostarju. Bil je na 
odličnem 3. mestu na državnem prven-
stvu do 18 let in odličnem 3. mestu na 
zaključnem mastersu do 18 let. Vid  je v 
celem letu nastopil na 30 turnirjih, od ka-
terih je bilo 16 mednarodnih.

Nastopi so mu omogočili, da je zaklju-
čil sezono na odličnem 4. mestu do 18 
let (najboljši pa v svojem letniku) od 111 
igralcev. Nastope na ITF turnirjih (od Du-
naja do Cipra) mu omogoča hiter vzpon 
na mladinski svetovni lestvici. Odličen 

uspeh je bil tudi na članskem državnem 
prvenstvu, kjer je osvojil 3. mesto.

Na tekmovanjih po Sloveniji nastopa-
jo še Nikolaj Cerovac Jelen (34. mesto na 
lestvici do 18 let). Z uvrstitvijo na lestvici 
do 16 let uspešno nastopajo Lovro Jure-
čič (26. mesto), Bine Jurečič (56. mesto) 
in Luka Kušar. V kategoriji do 14 let pa 
Jon Novak.

Poleg njih se je veliko dečkov in deklic 
udeležilo pripravljalnih programov za 
tekmovanje v letu 2023.

Predsednik TK Grosuplje Ludvik Kova-
čič je posebej izpostavil naslednje:

»Predvsem je pomembno nenehno 
posodabljanje infrastrukture, vlaganje v 
investicije, širjenje kluba, da se izboljša-
jo kapacitete ter da se izboljša varnost. 
Pogoji, kakršne imamo sedaj, so dokaj v 
redu, ni pa nikoli rečeno, da ne bi moglo 
biti še boljše. Želimo si še bolj privabljati 
ljudi k nam in da imajo ljudje koristi od 
tega.«

Tenis v Grosupljem svetlo sije in ve-
selimo se novih novic o uspehih naših 
mladih teniških upov.

Marko Škrjanc, tajnik TK Grosuplje
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Varni na internetu

Aktivnosti članov konjeniškega kluba Giovanni ter priznanje 
Konjeniške zveze Slovenije za leto 2022

Pretekli meseci so bili v konjeniškem 
klubu Giovanni zelo aktivni.

V letu 2022 so pod vodstvom instruk-
toric Mance in Žive jahači uspešno opra-
vili 15 izpitov »Jahač 1«, 9 izpitov »Jahač 
2« kot tudi skakalne in dresurne licence. 

Med šolskimi poletnimi počitnicami 
smo organizirali kar 6 tednov poletnih 
jahalnih taborov, kjer otroci uživajo v 
družbi vrstnikov in konj, zraven pa se 
naučijo, kaj vse skrb za konja obsega ter 
seveda jahanja v maneži in na terenu.

Prav tako so se trenerki Živa in Manca 
Kukman in Lena Škrjanec udeležili tekem 
v italijanskem Pagnaccu pri Udinah (Vid-
mu), kjer so oktobra oziroma novembra 
in decembra tekmovale zelo uspešno. 
Izpostavljamo naslednje rezultate: Živa 
Kukman in King Baloubet sta osvojila 2 
x 2. mesto, 2 x 3. mesto in 1 x 6. mesto 
na višini ovir 115 in 120 cm. Lena Škrja-
nec je na eni izmed tekem celo zmagala. 

Manca Kukman in Q-Olympic pa sta vse 
štarte, zaradi previsoke licence, štartala 
izven konkurence. 

Konec leta 2022 smo že tradicionalno 

obeležili god sv. Štefana 26. decembra, 
ko se je kar 15 konjev in jahačev iz klu-
ba udeležilo blagoslova konj na Polici; 
tokrat je blagoslov prvič vodil župnik 
Martin Golob.

V novo leto 2023 smo skočili s po-
vabilom Konjeniške zveze Slovenije na 
podelitev priznanj za najboljše jahače 
v 2022 v Celju v petek, 6. januarja, ki ga 
je v kategoriji otrok za 3. mesto v Pokalu 
Slovenije prejela Lena Škrjanec.

Leto 2023 nadaljujemo s kvalitetnim 
strokovnim delom ter strokovno skr-
bjo za konje pod vodstvom licenciranih 
strokovnih sodelavk Konjeniške zveze 
Slovenije, Mance Kukman, Žive Kukman 
ter Sare Kljun. Takšno delo in skrb zago-
tavljata po eni strani varnost, po drugi 
strani pa tudi napredek jahačev ter do-
brobit naših zlatih konjičkov, kar je na 
koncu najbolj pomembno. 

Konjeniški klub Giovanni 

Lena Škrjanec s trenerko Živo Kukman

Katere nevarnosti nam grozijo, kadar 
je naš računalnik ali mobilni telefon po-
vezan z internetom?

O nevarnostih pri uporabi interneta 
se je začelo razmišljati s pojavom novih 
tehnologij, ki so omogočile velike spre-
membe - ne le pri komuniciranju, tem-
več tudi pri opravljanju vsakodnevnih 
nalog. Zaradi teh pridobitev pa smo po-
stali tudi ranljivejši.

Magnet za napadalce (hekerje, pirate, 
prevarante, pošiljatelje nezaželenih ele-
ktronskih sporočil in podobne nepridi-
prave) so postali naši osebni in poslov-
ni podatki ter različna varnostna gesla, 
z zlorabo katerih lahko naredijo velikan-
sko škodo. Med vsemi grožnjami var-
nosti na internetu so tovrstni napadalci 
ena največjih. Njihove tarče niso samo 
vladne ustanove in finančne institucije, 
temveč tudi podjetja in fizične osebe.

Družabna omrežja - 10 naj nasve-
tov
1. Že na začetku, ko se pridružuješ 

novemu socialnemu omrežju, vpiši 
čim manj osebnih podatkov. Raje 
ne sinhroniziraj profila in podatkov 

z drugimi omrežji, e-mail računom, 
kontakti v mobilnem telefonu ipd.

2. Upoštevaj starostno omejitev, ki jo 
imajo družbena omrežja (pogosto je 
13 let, za nekatera pa tudi 18). 

3. Nastavitve zasebnosti svojega profi-
la v družabnih omrežjih nastavi tako, 
da lahko tvoje objave in profil vidi-
jo le prijatelji in ne splošna javnost. 
Družabna omrežja zelo pogosto 
spreminjajo te nastavitve, zato vsa-
ke toliko preveri, če je še vedno vse 
OK. 

4. Za prijatelje v družabnih omrežjih 
sprejemaj le ljudi, ki jih tudi v živo 
poznaš, in ne potrjuj neznancev, 
samo zato, da boš imel čim več pri-
jateljev. 

5. Nauči se prijaviti zlorabo, nadle-
govanje, sovražno skupino, sliko, 
posnetek in blokirati osebo v dru-
žabnem omrežju, ki ga uporabljaš. 
Nauči se tudi izbrisati svoj profil. 

6. Spoštuj zasebnost drugih in ne ob-
javljaj njihovih slik, če ti tega niso 
dovolili. Prav tako preverjaj in spre-
mljaj, kaj so drugi objavili o tebi. 

7. Nikomur ne zaupaj svojega gesla 

za omrežja, lahko ti ukrade identite-
to in povzroči velike težave. 

8. Previdno z uporabo lokacijskih sto-
ritev v družabnih omrežjih.

9. Prek družabnih omrežjih se širijo 
tudi spam, virusi in goljufije. Ne od-
piraj sporočil od neznancev in ne-
navadnih sporočil tvojih prijateljev 
(kjer te prosijo za denarno pomoč 
ali ti pošiljajo "smešne" ali podobno 
"zanimive" videe).

10. Zavedaj se, da kar objaviš na dru-
žabnem omrežju, na nek način pre-
daš v last omrežju, saj lahko upora-
bijo podatke in slike, predvsem za 
oglaševalske namene. Preberi pogo-
je uporabe omrežja, ki ga uporabljaš 
in ugotovi, kaj lahko storijo s tvojimi 
podatki ...

Opozorila in nasvete o varni uporabi 
interneta najdete na spletnih straneh 
policije, v rubriki Varnost na internetu, 
pa tudi na spletnih straneh: www.safe.si 
in www.cert.si.

Damjan Lenček,
pomočnik načelnik policijske postaje
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Spomini 
in zahvale

Nisi več na vrtu
ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.

ZAHVALA
Poslovil se je naš dragi

ALOJZ SMREKAR 
(17. 2. 1954–1. 1. 2023)

 z Blečjega Vrha.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom in znancem za izrečena sožalja, pomoč, sveče, 
cvetje, darove za cerkev in sv. maše. Zahvala tudi organistu in 
pevcem, gasilcem PGD Polica in g. Žitniku.

Hvala g. župniku Martinu Golobu, g. župniku Marku Senici, 
g. župniku Slavku Judežu in g. župniku Avguštinu Novaku za 
ganljiv obred in pogrebno mašo.

Te že pogrešamo.

Vsi njegovi

ZAHVALA
ob izgubi drage mame, 
babice in prababice

ANE BOŠTJANČIČ
(17 .9. 1930–25. 11. 2022)

Grosuplje, Kolodvorska cesta.

Najlepše se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.

Iskrena zahvala župniku g. Martinu Golobu za lepo in 
čustveno opravljen obred.

Zahvala pevcem za odpete pesmi. Zahvala pogrebni službi z 
g. Adamičem.

Hvala vsem, ki ste jo v velikem številu pospremili na zadnji 
poti.

Sin Alojz z družino

ZAHVALA
Od nas je tiho odšla naša draga žena, mami,

mama, sestra in teta

MARIJA ZAVIRŠEK
(8. 9. 1935–11. 12. 2022)

po domače Minka iz Brinja.

Vsem sorodnikom, sosedom, sodelavkam in znancem se hvaležno in iskreno 
zahvaljujemo za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pogrebni maši in obredu.

Ohranimo jo v lepem spominu.
Vsi njeni
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Prazen dom je in naše oko zaman 
te išče,
ostala je praznina,
ki hudo boli.

ZAHVALA
Od nas se je prezgodaj 
poslovila naša draga žena, 
mama in babica

DARINKA LENARČIČ
(14. 5. 1953–23. 12. 2022)

iz Grosupljega.

Njena smrt nas je močno prizadela. Pogrešamo njeno 
prisotnost, ljubezen, dobroto in prijazen nasmeh. Ohranili jo 
bomo v najlepšem spominu, za vedno bo ostala v naših srcih. 

Zahvaljujemo se vsem, ki so jo obiskovali na domu iz DSO 
Grosupljega in patronažni sestri Andreji Krnc. Še posebej pa 
lepa hvala dr. Mateji Kokalj Kokot in sestri Klari Bogataj za 
izredno sočutnost in prijaznost.

Žalujoči mož Milivoj ter hčerki z družinama

Prazen dom je in dvorišče,
nič več glas se tvoj ne sliši,
naše oko zaman te išče,
solza, žalost in bolečina
te zbudila ni.
Ostala je le praznina, ki hudo boli.

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega 
dragega moža, 
očeta, dedija, brata, strica 
in tasta

DUŠANA ADAMIČA
(30. 1. 1955–22. 12. 2022) iz Male Račne.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, krajanom in znancem za izrečena sožalja, besede 
tolažbe, tople objeme, darovano cvetje, sveče, svete maše, 
darove za cerkev in vse druge darove.
Zahvaljujemo se gospodu župniku Janezu Kebetu za ganljiv 
poslovilni obred s sv. mašo, Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Čušperk, pevcem, trobentaču Tadeju, g. Tinetu Cveku 
za organizacijo pogreba, g. Jožefu Valentinčiču za prebrane 
poslovilne besede.
Zahvaljujemo se tudi zdravnici dr. Mateji Kokalj Kokot ter 
patronažni sestri Romani Repar za vso podporo.
Prisrčna hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti, ter vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem 
spominu.

Žalujoči vsi njegovi

Čeprav si se vede poslavljal, si na 
koncu odšel nenadno in brez slovesa. 
Dobojeval si svoj boj pošteno, vero in 
upanje ohranil. Utrudil si se in odšel 
si počivat, nam prostor pripravit, a 
spomin nate bo ostal z nami živ in 
zvest kot solzna reka hrepenenja, 
tekoča v morje ponovnega snidenja.

ZAHVALA
Odšel je naš dragi mož, 
ata, stari ata, pradedek, 
brat in stric

FRANC PODRŽAJ
(8. 12. 1931–27. 12. 2022) iz Ponove vasi.

V teh težkih dneh ste nam ob strani stali mnogi: sosedje, 
prijatelji, sodelavci, sorodniki. Vsem se iz srca zahvaljujemo 
za vso konkretno pomoč, za čustveno podporo, cvetje, sveče, 
svete maše.
Posebej se zahvaljujemo negovalnemu osebju iz DSO 
Grosuplje in dr. Sonji Gruden z zdravstveno ekipo, ki so prej 
tako lepo skrbeli zanj. Hvala tudi župniku Boštjanu Modicu 
za prejšnjo duhovno podporo, za pogrebni obred in sveto 
mašo, gasilcem iz Ponove vasi in od drugod za celovito, 
dostojanstveno in srčno spremljavo na zadnji poti, pevcem za 
ubrano petje, trobentaču za Tišino, g. Adamiču in sodelavcem 
iz JKPG za človeški pristop in lepo izpeljano storitev.
Hvala vsem in naj vam Bog povrne.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Poslovila se je mama, babica

STANISLAVA PAJČ
(1931–2022) iz Grosupljega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem za darovano 
cvetje, sveče. Hvala uslužbencem upokojenskega doma iz Grosupljega, župniku, 
pevcem, trobentaču, pogrebnemu zavodu in vsem udeležencem na poslovilnem 
obredu.

Žalujoči vsi njeni 

Prazen dom je in dvorišče, naše oko zaman te išče,
solza, žalost in bolečina te zbudila ni. 

Ostala je praznina, ki hudo boli. 

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

ZAHVALA
VERONIKA PRIMEC

(14. 5. 1933–6. 12. 2022),
po domače Petrova mama iz Bičja

Ob smrti naše ljubljene mame se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
sosedom in prijateljem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, svete maše in sveče.
Zahvala osebni zdravnici Sonji Gruden in zdravstvenemu tehniku Mihu Šmalcu za 
vso zdravstveno oskrbo. 
Zahvala gospodu župniku Boštjanu Modicu za lep pogrebni obred in sveto mašo. 
Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Skupaj jo ohranimo v lepem spominu.                                                                    Vsi njeni
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Vsi bomo enkrat zaspali, v miru 
počivali vsi,
delo za vselej končali, v hišo 
Očetovo šli.
                (Anton M. Slomšek)

ZAHVALA
 
V Bogu je zaspal  
naš dragi ata 

DAMIJAN ŠEME st. 
(8. 7. 1934–26. 12. 2022)

 - Špižev iz Žalne.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, 
vaščanom za sočutje, tolažbo in molitve, za darovano cvetje, 
sveče, darove za svete maše in dober  namen.
Iskrena hvala g. župniku Andreju Šinku za čutne besede 
slovesa, p. Miranu Špeliču za somaševanje, pevskemu zboru 
Samorastnik za ubrano petje, trobentaču za zaigrano skladbo, 
g. Tonetu Adamiču in sodelavcema za brezhibno organizacijo, 
g. Marku za pomoč, PGD Žalna za lepo slovo.
Zahvala vsem, ki ste ga v zadnjih letih bivanja v DSO Grosuplje 
obiskovali in v njegov vsakdan vnašali vedrino in upanje. 
Zahvala vsem zaposlenim DSO Grosuplje za vso skrb, trud in 
prijaznost, ki ste jo izkazovali našemu atu na vsakem koraku.

Vsi njegovi

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njem pristopite.
Pomislite, kako trpela sem,
in večni mir mi zaželite.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot 
je v 85. letu sklenila 
naša draga mama, babi, 
prababi, tašča, sestra, teta 
in svakinja 

MARIJA RUTAR 
z Gatine.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, darove cerkvi, 
cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke.

Zahvala g. Adamiču, Kocjanovim in pogrebcem za 
organizacijo pogreba, gospodu župniku Martinu Golobu za 
lepo opravljen obred. Hvala g. Lampretu za lepe izrečene 
besede, pevcem za odpete pesmi ter vsem ostalim, ki ste jo 
pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči vsi njeni

Dvoje vrat sveta stoji odprtih 
pred teboj v somraku; slišimo, 
kako trkaš in trkaš in nosiš 
negotovost in nosiš zeleno v 
tvojo večnost.

Paul Calan

ZAHVALA

Poslovil se je naš dragi 
mož, oče, dedek, brat in 
tast 

MARJAN PAJK 
(30. 4. 1947–21. 12. 2022 ) iz Grosupljega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, sodelavcem in znancem za besede sožalja, tolažbe, 
darovane sveče, cvetje in svete maše. Hvala tudi župniku 
Martinu Golobu, pevcem in trobentaču.

Iskrena zahvala tudi dr. Sonji Gruden in dr. Katarini Vukelič 
za zdravstveno oskrbo. Iskrena hvala tudi Mojci in Branetu 
Berčon ter Brigiti Berčon Križman za nesebično pomoč.
Zahvala gre tudi gospodu Adamiču za pomoč pri organizaciji 
pogreba in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi

Kako prazen je svet 
brez enega samega človeka.

ZAHVALA

V 92. letu se je poslovil naš 
dragi mož, oči in dedi

STANE PLEŠNIK.
Na zadnjo pot smo ga pospremili 13. 12. 2022 na Polici pri 
Grosupljem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
sosedom za spremstvo na zadnji poti, izrečena sožalja, besede 
tolažbe, darovano cvetje, sveče, svete maše in darove za 
cerkev. 

Zahvala gospodu župniku Marku Senici za lepo opravljen 
pogrebni obred in sveto mašo ter PGD Polica za častno stražo 
in poslovilni govor. 

Hvala družinam Štrubelj, Kočmar in Burger za vso pomoč in 
podporo v težkih trenutkih. 

Žalujoči žena Mimi, sinova Andrej in Matjaž z družinama



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

Četrtek, 26. 1., ob 19.30. uri PREBLIZU, predstava 
Igrata: Lea Mihevc in Domen Valič Kulturni dom Grosuplje Zavod Paviljon in Cankarjev dom, 

ZKD Grosuplje

Petek, 27. 1., ob 19. uri PEKARNA MIŠMAŠ, predstava za otroke 
Igrajo igralci Gledališča Hiška Kulturni dom Grosuplje OŠLA in KD Teater Grosuplje, ZKD 

Grosuplje

V času zimskih počitnic,  
od 4. 2. do 8. 2.

ZIMSKA PRAVLJICA S PIKO NOGAVIČKO IN 
LEDENO KRALJICO Mestno drsališče Grosuplje Občina Grosuplje

V času zimskih počitnic,  
od 6. 2. do 10. 2.

Soba pobega v Mestni knjižnici Grosuplje  
(prijave preko spletnega obrazca) Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 2. 2.,  
ob 17. in 18.30. uri 

Otroški abonma: GOSPOD ZVEZDA,  
predstava za otroke Kulturni dom Grosuplje Lutkovno gledališče Maribor in ZKD 

Grosuplje

Četrtek, 2. 2., ob 18. uri Prešerno s Prešernom - v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika 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

Sreda, 8. 2., od 10. do 13. ure
PREŠERNOVA OTROŠKA LETA NA KOPANJU 
(več vodenj v sklopu pohoda Po Prešernovi poti)  
Vodnica: Olga Gruden

Zbirno mesto: Prešernova 
spominska kašča na Kopanju Turizem Grosuplje

Sreda, 8. 2., ob 8. uri 16. POHOD PO PREŠERNOVI POTI IZ 
GROSUPLJEGA NA KOPANJ

Zbirno mesto: Kulturni dom 
Grosuplje 

Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Grosuplje, Zveza kulturnih društev 
Grosuplje, Turizem Grosuplje

Petek, 10. 2., ob 20.30. uri ROKOMET: GROSUPLJE - HERZ ŠMARTNO  
(1. B liga - 15. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 11. 2., ob 18. uri KOŠARKA - moški: VOGA GROSUPLJE -  
AKK BRANIK (3. liga vzhod - 18. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Košarkarski klub Grosuplje

Sobota, 11. 2., ob 19. uri
PRIFARSKI MUZIKANTI, koncert 
Gostje: Mihaelovi tamburaši in folklorna skupina 
KD sv. Mihaela Grosuplje

Kulturni dom Grosuplje Prifarski muzikanti, KD sv. Mihaela 
Grosuplje, ZKD Grosuplje

Torek, 14. 2., ves dan VALENTINOVA FOTO TOČKA Adamičeva ploščad, Grosuplje Turizem Grosuplje

Petek, 17. 2., ob 9.30. uri GROSUPLJE NEKOČ IN DANES 
Vodnica: Marija Kavšek

Zbirno mesto: Atrij Mestne 
knjižnice Grosuplje Turizem Grosuplje

Petek, 17. 2., ob 17. uri Knjiga Velika - bralni študijski krožek Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 17. 2., ob 18. uri PODELITEV PRIZNANJ ZA ŠPORTNE DOSEŽKE  
V LETU 2022

Avla Osnovne šole Brinje 
Grosuplje Zveza športnih organizacij Grosuplje

Sobota, 18. 2., od 10. do 12. ure Družinsko dopoldne v knjižnici s taborniki Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sobota, 18. 2., od 10. do 13. ure PUSTNO RAJANJE V GROSUPLJEM Z NIPKETOM IN 
KLOVNOM JAKOM

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Občina Grosuplje

Sobota, 18. 2., ob 17. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - ANKARAN 
(1. A liga - 19. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Nedelja, 19. 2., ob 14. uri ZA OBRAMBNIMI ZIDOVI TABORA 
Vodnik: Janez Kozlevčar

Zbirno mesto: Parkirišče pod 
Taborom Turizem Grosuplje

Ponedeljek, 20. 2., ob 9.30. uri ŽABJA HIŠA - OGLED RAZSTAVE 
Vodnica: Marija Kavšek 

Zbirno mesto: Žabja hiša, KP 
Radensko polje Turizem Grosuplje

Četrtek, 23. 2., ob 17.  
in 18.30. uri

Otroški abonma: ŠKRT ŠKRT KRA ČOF!,  
predstava za otroke Kulturni dom Grosuplje Lutkovno gledališče Ljubljana in ZKD 

Grosuplje

Četrtek, 23. 2., ob 18. uri Odprtje razstave aktov Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 24. 2., ob 20.30. uri ROKOMET: GROSUPLJE - ŠKOFLJICA  
(1. B liga - 17. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Nedelja, 26. 2., ob 10. uri ZNAMENITOSTI ŠKOCJANA 
Vodnica: Mojca Koritnik

Zbirno mesto: Škocjan pred 
cerkvijo Turizem Grosuplje

Torek, 28. 2., ob 18. uri Sloven'c Slovenca vabi (A. M. Slomšek) Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 2. 3., ob 19.30. uri VID VALIČ: STRAST, DOJENČEK IN ROMPOMPOM, 
avtorska komedija Kulturni dom Grosuplje Jaba Daba d.o.o. in ZKD Grosuplje

Sobota, 4. 3., ob 16.30. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - GEN-I VOLLEY  
(1. A liga - 21. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Sobota, 4. 3., ob 19.15. uri KOŠARKA - moški: VOGA GROSUPLJE - KONJICE (3. 
liga vzhod - 19. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Košarkarski klub Grosuplje

Petek, 17. 3., ob 20.30. uri ROKOMET: GROSUPLJE - VELIKA NEDELJA  
(1. B liga - 19. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 18. 3., ob 18. uri KOŠARKA - moški: VOGA GROSUPLJE - CEDEVITA 
OLIMPIJA MLADI (3. liga vzhod - 21. krog)

Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Košarkarski klub Grosuplje


