
Spoštovani! 

 

   Ker nič ne kaže, da se bo virus kmalu umaknil iz naših življenj, se vam na ta način 

javljam in vas najlepše pozdravljam. Kljub temu, da nam dodobra kroji naš vsakdan in 

posega v naše aktivnosti, se člani sveta KS Šempeter trudimo po najboljših močeh, da 

bi vam bili v pomoč. 

Skozi vso to obdobje, so nam odpadle številne družabne aktivnosti, ki jih gotovo vsi 

zelo pogrešamo. V mislih imam Slavnostno sejo, Srečanje Šempetrov, Pohod od Petra 

do Pekla, skratka dogodke, ki so nas vedno napolnili z energijo in občutkom, da smo 

kot krajani na mnoge načine povezani. 

Kljub temu velikemu primanjkljaju, pa smo skušali svoj letni načrt čimbolj izpolniti, 

predvsem na področju urejanja cest, javne razsvetljave, čiščenja vodotokov, urejanje 

ponikovalnic… 

Seveda še vedno z velikim navdušenjem spremljamo dela na državni cesti, ki počasi 

dobiva končno podobo. Upam, da so se pomisleki in kritike nekaterih razblinile in da 

smo se vsi skupaj sprijaznili, da na vse odločitve projektantov in investitorjev nimamo 

vpliva in da moramo zaupati strokovnjakom. To slednje velja tudi za vsa druga 

področja, v mislih imam zdravstvo, ki v tem kaotičnem obdobju v nezavidljivi situaciji.  

Ljudje pa smo, predvsem zaradi stisk v katerih smo se znašli, vedno bolj prepričani, 

da smemo kritizirati vse in vsakogar, pogosto pa pozabimo na svoj doprinos k 

izboljšanju situacije. V KS se skupaj s krajani močno trudimo, da bi istočasno z 

rekonstrukcijo Rimske ceste uredili tudi pločnik ob delu Šolske ulice in tako omogočili 

otrokom varno pot do šole. Nasproti so nam stopili vsi lastniki zemljišč ob tej trasi in 

ponudili zemljišče, dogovoriti se moramo še za način izvedbe, ki pa ni povsem 

enostaven in brez ovir. 

 Še vedno pa prisegamo na rek; kjer je volja je tudi pot.  Ob tej priložnosti moram 

pohvaliti izjemno skupino mladih gradbincev, ki vodijo ta projekt, saj vzorno sodelujejo 

s krajani ob cesti in iščejo najustreznejše rešitve v zadovoljstvo obeh strani. Namreč 

od odkupa zemljišč in izdelave projekta, je minilo veliko let in marsikdo je že pozabil, 

koliko zemljišča je prodal, kakšen bo poseg na »njegovi parceli«, vmes so se celo 

zamenjali lastniki parcel. A z dobro voljo in angažiranjem vsem, ki se jih projekt dotika, 

tako strokovnih služb OŽ, DRI, DRSI in KS so se do sedaj vsi problemi uspešno rešili. 

Pred kratkim so obnovljeno javno razsvetljavo dobili tudi v Zg. Grušovljah, ki počasi in 

vztrajno dobiva lepšo podobo, saj se lahko pohvalijo z novo avtobusno postajo za 

šolarje in delom asfaltiranih bankin lokalne ceste. Očistili smo tudi precej zaraščan 

vaški kanal in upamo, da bo s tem nadaljevali tudi v pomladnih mesecih. Krajani te 

vasi se še posebej odlikujejo po tem, da javno izražajo zadovoljstvo ob vsaki novi 

pridobitvi, pa čeprav nanjo čakajo dlje kot bi želeli. Za to smo jim zelo hvaležni.   

Nekoliko drugače je v Spodnjih Grušovljah, v moji ulici, kot je nekdo zapisal na FB. 

Kljub temu, da tu živijo zelo  uspešni  kmetovalci, podjetniki in drugi spoštovani 

posamezniki, ne najdemo skupnega jezika, kako bi izboljšali podobo vasi, pa čeprav 

imamo v proračunu za to namenjena sredstva. Vendar tudi tu nismo obupali in smo že 



uredili del ceste, skupaj z meteorno kanalizacijo, in ta del ceste čaka le še na  

asfaltiranje. V pomladnih mesecih bomo nadaljevali z iskanjem rešitev in se skušali 

izogniti »preprekam«, ki predstavljajo  oviro za  nadaljnjo sanacijo meteornega kanala 

in obnovo ceste.  

V tem tednu smo uredili tudi cesto v Zalogu, ki je bila zaradi neutrjenosti pogosto 

izpostavljena plazenju in s tem velikim stroškom obnove ob vsakem deževju. Skupaj z 

domačini smo si razdelili stroške in ta kritičen odsek tudi asfaltirali.  

Precejšen strošek za KS Šempeter, ki pa ga gotovo odtehta  zadovoljstvo stanovalcev 

ob Tovarniški ulici, predstavlja novo prižigališče in svetilki, ki sta nadomestili 

odstranjeno razsvetljavo pri nekdanji tovarni  AERO.  

Na občinski seji smo bili tudi obveščeni o predvideni dražbi občinske parcele med 

Mercatorjem in šolo in seveda upamo na investitorja, ki bo ne glede na sprejet OPPN,  

pripravljen prisluhniti tudi našim predlogom. 

Občinskemu  svetu pa smo naslovili tudi pobudo, da v NRP (načrt razvojnih projektov) 

vnesejo tudi kolesarsko in peš povezavo do Žalca in nujno potrebno prometno rešitev 

do AIDE. 

Pa da se vrnem na neljubo situacijo, ki nam jo je zagodel virus.  

To je obdobje, ko je naša medsebojna pomoč in povezanost in tudi toleranca drug do 

drugega, na hudi preizkušnji. Prepričana sem, da ste člani posameznih društev še bolj 

povezani, čeprav moramo biti narazen, bodisi s pisano besedo ali zgolj v mislih. Pred 

kratkim sem opazila veselo druščino članov Turističnega društva, ki so sadili mačehe 

in grabil listje okoli nekropole. Kljub težki situaciji, saj so ostali brez prihodkov zaradi 

zaprtja obeh biserov, so bili nasmejani in vedri. Morda tudi oni niso  pozabili besed 

bivšega ministra Zorana Pozniča, ki jih je obiskal v mesecu januarju in zagotovil 

pomoč, ne glede na to, kdo bo minister za kulturo. V teh težkih časih, nam je lažje, če 

zaupamo in verjamemo…pa če kdaj tudi na slepo. 

Lažje nam je tudi, če nas pokličejo članice Rdečega križa ali prostovoljke iz projekta 

Starejši za starejše in ponudijo kakršno koli pomoč, ali zgolj lepo besedo. Veseli smo 

vzpodbudnega pisma predsednika Planinskega društva, ki nam zagotavlja, da se 

bomo še imeli lepo… Veseli smo nasmejanih otrok, ki jih srečujemo med hmeljskimi 

polji in ob Savinji, ki veselo kramljajo s starši ali se podijo za kužki. Veselimo se drobnih 

radosti, bodimo srečni ob dejstvu, da je nekdo prebolel blažjo obliko covida, da se je 

drug vrnil iz bolnišnice… V dobro voljo nas lahko spravijo nasmejane oči neznanca 

skritega za masko ali prijaznega študenta, ki nam ponudi razkužen nakupovalni 

voziček…  

Dragi moji Šempetrani, razlogov za srečo in veseleje, je kljub resnosti situacije, v kateri 

smo se znašli, veliko.   

Ostanimo dobro in dobri,  

Vaša Zdenka s Cvetko, Erno in člani sveta KS Šempeter 


