
Novoletne aktivnosti
Epilog nesreče v Fenolitu
Odziv šahistov nad pričakovanji
Mama šele v tretje mrtva
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Občini uspelo na razpisu
Vstop v novo leto
Bibliobus bo!
Varčna javna razsvetljava

Nov vodovod Praproče-Zalog
Vrnitev kipov iz vodnjaka
Urbanistični razvoj krajev
Župan s med starejšimi 

Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Leto L, 401. številka 28. januar 2013

Naslednja, 402., številka bo izšla v 
ponedeljek, 25. februarja 2013.

Prispevke sprejemamo 
do torka, 12. februarja.

Uredništvo: 01/750 66 38
Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika

Podražitev naj ne bi bilo
Elo Mihevc med najboljšimi 
fotografi
Poljski labodi na Vrhniki
Mazači v Bevkah

stran od 2 do 12 stran od 17 do 21 stran od 22 do 32 stran od 33 do 36stran od 13 do 16

Na Logu še brez optike
Zelena luč proračunu
Objavljamo vpis v vrtec
Živahno v KUD Kosec

Večer dalmatinskih pesmi z
Marjanom Zgoncem
v soboto, 2. februarja, ob 19. uri 
v osnovni šoli dr. Ivana Korošca v Borovnici. 

Z njim bosta nastopila Tomaž Vrhovnik in Viktorija.

Predprodaja vstopnic v Kocki, Trgovini Jurček,  
uro pred koncertom v osnovni šoli, pa tudi po 
prek mobitela: 041 723 228.

Večer dalmatinskih pesmi zVečer dalmatinskih pesmi z

v soboto, 2. februarja, ob 19. uri
v osnovni šoli dr. Ivana Korošca v Borovnici. 

Z njim bosta nastopila Tomaž Vrhovnik in Viktorija.

Naš časopis tudi na facebooku.
Aktualno številko Našega časopisa lahko v elektronski obliki prebirate 
na www.zavod-cankar.si

 Kot so pojasnili na Telekomu Slovenĳe, na območju Občine Log 
- Dragomer nimajo v načrtu nadaljevanja gradnje optičnega 
omrežja. Več o tem piše naša dopisnica iz log-dragomerške ob-
čine Vesna Erjavec.

Čas po Našem časopisu je ponavadi kot hudournik: telefoni 
brnĳo, po elektronski pošti pa dežujejo sporočila. Je že tako, 
da se ponavadi oglasĳo tisti občani, ko so opazili kakšno na-
pako, ki je lahko majhna ali velika – odvisno od bralčevega 
pogleda. Najbolj nerodno je, če se pripeti napaka pri zahvali 
pokojnikov in pokojnic. To je verjetno nočna mora vsakega 
novinarja, bralca novic v elektronskih medĳih ali urednika, 
saj že drobna napaka vzburi čustva, ki si tedaj tega vsekakor 
ne zaslužĳo. Pa verjemite mi, da si tega nihče ne želi – ne 
novinar, ne občan – ampak se »preprosto« zgodi. Zato nas 
ima večina lasten sistem kontrol, da slučajno ne bi prišlo do 
napake. Napake ki nam močno belĳo lase, so tudi uradne 
objave, zato dele časopisnih strani z njimi vedno pošilja-
mo pred objavo še v potrditev na občine. Včasih izpade tudi 
kakšno obvestilo, napovednik ali članek. Razlogi so v člove-
ški ali tehnični naravi. Dogaja se, da enostavno spregledaš 
elektronsko sporočilo, kajti v dneh ob zaključku redakcĳe 
dobesedno curljajo v nabiralnik elektronske pošte. Včasih 
ga zagode tiskarski škrat, kakor že pač imenujemo drobne 

napake. Spominjam se, da je pred časom pisalo, kako se je 
»ministrica zavalila na Vrhniki«. Zavalila? No, izkazalo se 
je, da se je »zahvalila«, tisti »h«, ki je nekako izpadel ob 
tipkanju, (tekst ni bil poslal v pregled lektoricam) pa je celo-
ten pomen prav nerodno obrnil na glavo. Zgodi pa se tudi, 
da je nek članek v elektronski obliki enako poimenovan kot 
eden od predhodnih člankov, in ga ta novi članek enostavno 
povozi. Posledično tisti starejši izpade v časopisu. Včasih 
me kdo vpraša: pa nisi videl, da mojega članka ni v časo-
pisu? Težke je vedeti kateri vsi članki naj bi bili v časopisu, 
če jih je okoli dvesto. Ponavadi veš za nekaj člankov, ki so 
pritegnili tvojo pozornost že med obdelavo tekstov, drugi 
pa predstavljajo v tej množici samo številko. Posledično ne 
veš, da kakšen manjka, ko dobiš v roke »printe« pred tiskom. 
Nanizal sem nekaj dejstev, ki jih verjetno ne bi smel, saj 
vsak rad meni, da dela brez napak. Oziroma ponavadi to-
vrstni problemi ostajajo skriti med štirimi stenami. Meni 
jih ni težko priznati, kajti so del delovnega procesa in malo-
številne ekipe, ki pripravlja časopis. Vsekakor je želja nas 
vseh, da jih je čim manj. Pa prĳetno branje!

Gašper Tominc, urednik  

 Občina Dobrova - Polhov Gradec predvideva za oskrbo s pitno 
vodo naselja Zalog pri Prapročah in krakov po dolini Jernejčko-
vega potoka do domačĳe Na žagi in po doliniVelike Božne do 
Podkoglarja zgraditi cevovodni vodovod. 

PUSTOVANJE
NA VRHNIKI

Sobota,
       9. 2. 2013

Sodnijski trg in ulice Vrhnike

14.30   pustna povorka
          start na Sodnijskem trgu
15.00   predstavitev
          skupinskih mask

        

15.30   pustno rajanje 
          za vse s skupino 
          Nevihta
        

Sodnijski trg in ulice VrhnikeSodnijski trg in ulice VrhnikeSodnijski trg in ulice VrhnikeSodnijski trg in ulice VrhnikeSodnijski trg in ulice VrhnikeSodnijski trg in ulice VrhnikeSodnijski trg in ulice Vrhnike

Zavod Ivana Cankarja
za kulturo, šport in turizem
Vrhnika

13.30   Carovnik Grega 
          

BJ FIT, Pod Hruševco 
48c,Vrhnika 
(stavba Blogomix)

F I T N E S S S A V N E �� �� � �

Pod Hruševco Pod Hruševco 

AKTUALNA PONUDBA 
V MESECU FEBRUARJU:
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S STROKOVNIM KADROM IN DNEVNO 
PRISOTNOSTJO FITNES TRENERJEV 
TER FIZIOTERAPEVTA VAM LAHKO 
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WWW.BJF IT. S I

M: 031 373 500

KUPON ZA –10 % POPUST 
ZA VSTOP V SVET SAVN

POPUSTI  SE NE SEŠTEVAJO.

vabljeni tudi 
na naš profil:

Ministrica se je zavalila
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2 28. januar 2013
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Občina Vrhnika 

Cene ravnanja z odpadki na položnicah ostajajo 
nespremenjene že deset let (od 30. 5. 2003). Dol-
ga doba, dražje gorivo, … bi bili vsekakor zado-
sten razlog za povišanje, dodaten pa je nastopil 
pred kratkim. To je strošek odlaganja biološko 
razgradljivih odpadkov, ki znaša glede na javni 
razpis 69,5 €/tono. Na javni razpis se je javilo le 
podjetje Saubermacher Slovenĳa, ki je postavilo 
omenjeno ceno. Biološko razgradljivih odpad-
kov je bilo v letu 2012 zbranih nekaj več kot 3100 
ton. Biološko razgradljivi odpadki predstavljajo 
40 % delež vseh zbranih odpadkov. 
Drugo podražitev predstavlja tudi odlaganje in 
obdelava mešanih komunalnih odpadkov pred 
odlaganjem (odpadki iz črnih zabojnikov), ki jih 
komunala zaenkrat še vozi na deponĳo Ostri 
vrh v Logatec. V sosednji občini so ceno iz 90 ev-
rov dvignili na 133 €/tono, ker naj bi po novem 
nastajali dodatni stroški pri obdelavi odpadkov. 
Mogoče bo vsaj za kakšen evro ceneje, če jih bo 
vrhniška komunala vozila v Ljubljano, a ni še 
nič dorečenega. Prestolnica bi za tono odpadkov 
zahtevala »le« 129 evrov (po informativnih po-
datkih), dogovori z njo oziroma iskanje drugih 
morebitnih lokacĳ pa še vedno poteka. 
Nastale stroške je mogoče omiliti s še temeljitej-
šim ločevanjem. Če bi mešane komunalne od-

padke odvažali le še 1-krat na mesec, potem bi 
jih odložili na deponĳo vsaj 15 % manj kot do 
sedaj. To je bil zadosten razlog, da so se župa-
ni občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika 
odločili, da bo spomladi (predvidoma v mesecu 
aprilu) stekel odvoz mešanih komunalnih od-
padkov iz gospodinjstev le še na 4 tedne (stano-
vanjske bloki na 14 dni). 
Kot so nam sporočili s komunale, bodo zato 
občane še bolj osveščali v smeri ločevanja od-
padkov. Več ko bo odpadkov ločenih, manj jih 

bo potrebno odpeljati na odlagališče v Logatec 
(oziroma kasneje v Ljubljano ali na kako drugo 
lokacĳo). Na tem področju so že sedaj uspešni, 
kajti lansko leto so odložili za dobrih 385 ton 
manj odpadkov v Logatcu in na ta način pri-
varčevali skoraj 44 tisoč evrov. Še naprej bodo 
vzpodbujali kompostiranje biološko razgradlji-
vih odpadkov, da bi jih čim manj pristalo v ze-
lenem zabojniku in da bi jih bilo posledično po-
trebno čim manj odpeljati na Center za ravnanje 
z odpadki Vrhnika. 
Na JP KPV so v lanskem letu že pričeli z raz-
stavljanjem kosovnih odpadkov. Tudi zaradi 
tega so odložili najmanj 50 ton manj kosovnih 
odpadkov. Še več, ideja, da bi postavili Center 
ponovne uporabe »re-use«,  kjer bi stare, že od-
pisane predmete, ki so pristali med kosovnimi 
odpadki podarili ali za minimalen znesek pro-
dali že dobiva svoje okvire. Delavci komunale 
bi jih očistili, obnovili, prebarvali, …
Župan Jakin celo razmišlja, da bi imeli v središ-
ču Vrhnike trgovino z rabljenimi oblačili »se-

cond hand«, kamor bi občani lahko oddali ali pa 
kupili obleke po simbolični ceni. Na komunali 
in občini zato apelirajo na občane vseh treh ob-
čin, da čim bolj skrbno ločujejo odpadke ter če 
se le da, kompostirajo doma. Na ta način, bodo 
položnice ostale na trenutnih zneskih, v naspro-
tnem primeru bodo postali neizogibni pogovori 
za povišanje položnic. (gt)

Gašper Tominc

»Ministrstvo za pravosodje in javno upravo 
(MPJU) načrtuje preselitev celotne UE Vrhnika 
in sicer kot združitev na eni lokacĳi. Objekt ne-
kdanje vojašnice je trenutno še v upravljanju 
MORS, po izvedeni parcelacĳi bo za novega 
upravljavca določeno MPJU,« so nam sporočili 
iz ministrstva za pravosodje in javno upravo. 
V letošnjem letu so v proračunu planirana 
sredstva za izdelavo projektne dokumentacĳe, 
v nadaljevanju pa tudi za izvedbo. Z izvedbo 
gradbenih, obrtniških in instalacĳskih del bi se 
lahko, v kolikor bo šlo vse po načrtih in ne bo 
problemov s proračunskimi  sredstvi,  začelo v 
začetku druge polovice leta in dokončalo ko-
nec leta 2013. »Predvideni rok za selitev upra-
vne enote na novo lokacĳo je začetek leta 2014. 
Zaenkrat se ocena načrtovane investicĳe giblje 
nekje okrog  450.000 EUR.«
Zakaj je pravzaprav potrebna selitev smo pov-
prašali načelnico UE Vrhnika Gabrĳelo Mlinar: 
»Upravna enota Vrhnika posluje na dveh loka-
cĳah in sicer na Tržaški cesti 1 in na Cankar-

jevem trgu 4 (t.i. stavba Črni orel). Stavba na 
Tržaški cesti 1 je na prvi pogled obnovljena in 
dobro vzdrževana, kljub temu pa za dejavnost, 
ki se v njej opravlja, ni primerna. Prostori so za 
obe institucĳi (občino in UE) premajhni in ne-
funkcionalni, tako, da niso zagotovljeni ustrez-
ni pogoji ne za stranke in ne za uslužbence. 
Dostop funkcionalno oviranim osebam ni omo-

gočen. Glede na naloge, ki smo jih pridobili 12. 
12. 2011 na podlagi Zakona o izenačevanju 
možnosti invalidov, nam to predstavlja velik 
problem in nezadovoljstvo strank.« Kot pravi 
načelnica Mlinarjeva, se vstopa v stavbo ne da 
organizirati tako, da bi bil prĳazen za stranke 
in da bi omogočal tudi nadzor vstopa. »Upra-
vne postopke sklenitve zakonske zveze (v času 
uradnih ur) opravljamo v delovni pisarni na-
čelnice, ki meri 17 m2 in ne ustreza pogojem, ki 
jih določa Pravilnik o sklenitvi zakonske zveze, 
to je minimalno 40 m2.« Toda bolj kot Tržaška 1 
je problematična stavba Črnega orla, ki je v zelo 
slabem stanju – vlaganja pa so zaradi negoto-
ve prihodnosti (denacionalizacĳski postopek) 
minimalna in ne zadoščajo niti minimalnim 
potrebam. »Slaba je predvsem streha in po-
stavlja se vprašanje, koliko zim bo še vzdržala. 
Stavba stoji v križišču najbolj prometnih cest, 
kar povzroča neprestan hrup in tresenje. Vidne 
so razpoke in deformacĳe na nosilnih elemen-
tih objekta. Stabilnost objekta se z vsako novo 
razpoko zelo zmanjšuje. Tako se zmanjšuje tudi 
varnost bivanja in zadrževanja v takem objek-
tu (mnenje odgovornega projektanta – statika, 
z dne 23. 1. 2008), da funkcionalnosti niti ne 
omenjamo.«
S preselitvĳo Upravne enote Vrhnika v objekt 
nekdanje poslovne stavbe vojašnice bo prišlo 

do združitve na eni lokacĳi upravne enote in 
hkrati tudi do združitve na eno lokacĳo Občine 
Vrhnika, ki sedaj posluje na treh lokacĳah.  

Gašper Tominc

Upravna enota ni občina in obratno 
Vrhniški občani zelo radi zamenjujejo »občino« in 
»upravno enoto«, pa čeprav gre za povsem dva 
ločena pravna subjekta. Verjetno je izvirni greh 
v lokacĳi, kajti obe se nahajata v isti stavbi, ki jo 
občani že desetletja poenostavljeno imenujejo kar 
»občina«. Posledično vse dokumente, odločbe in 
mnenja, ki jih prejmejo iz Tržaške 1, pripišejo Ob-
čini Vrhnika, pa četudi slednja nima ničesar opra-
viti z njimi. Zelo enostavno povedano: upravne 
enote opravljajo upravne naloge posameznih mi-
nistrstev - so njihova podaljšana roka (izdajanje: 
osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških dovo-
ljenj, prometnih dovoljenj, gradbenih dovoljenj, 
uporabnih dovoljenj, dovoljenj za posedovanje 
orožja, potrdil in izpiskov iz uradnih evidenc; 
vodenje postopkov s področja kmetĳstva, vojne 
zakonodaje, društev, državljanstev, tujcev, javnih 
zbiranj, dopolnilnih dejavnosti, kratkotrajne-
ga dela, vodenja GERK-ov; sklepanj zakonskih 
zvez; opravljanja upravnih overitev...)  občine pa 
urejajo zadeve lokalnega značaja. Mogoče zato v 
prihodnje velja malce pomisliti, preden občani 
nejevoljno trkajo bodisi na upravna bodisi na ob-
činska vrata. (gt) 

Čez leto dni selitev upravne enote? 
V državnem proračunu za letošnje so med drugim zagotovljena sredstva tudi za 
obnovo vojaškega objekta na Stari Vrhniki, kamor naj bi se preselila vrhniška 
upravna enota.

Objekt vojašnice na Stari Vrhniki kamor naj bi 
se preselila upravna enota. 

Komu podeliti 
občinsko priznanje? 
Občina Vrhnika je na koncu svojih strani 
(med uradnimi objavami) objavila razpis za 
podelitev občinskih priznanj za leto 2012. 
Predloge za priznanja, ki jih bodo podelili ob 
občinskem prazniku, podate na Tržaško 1 do 
prvega marca letos. Občina bo podelila naj-
več en naziv častnega občana, dve zlati, tri 
srebrne in šest bronastih plaket Ivana Can-
karja. (gt)

Vpis v vrtec
Starše obveščamo, da vpisujemo otroke v vr-
tec za šol. l. 2013/14.
Vlogo za vpis otroka v vrtec lahko dobite na 
upravi vrtca ali na  spletni strani h�p://vrtec-
vrhnika.si/
Komisĳa za sprejem novincev v vrtec bo ob-
ravnavala vse vloge, 
ki bodo prispele do 31. 3. 2013.

Vrtec Vrhnika, Tržaška cesta 2a, Vrhnika

Rusova kapelica
V Smrečju v bližini cerkve sv. Marĳe Vnebovzete stoji kapelica, 
ki datira v 19. stoletje, kar je razvidno iz odkrite freske z letnico 
1868. Posebnost kapelice je, da je postavljena nad kalom – izvirom 
ob nekdanji romarski poti do cerkve.  Kapelica je enota kultur-

ne dediščine, ki je od leta 2009 
vpisana v Registru nepremič-
ne kulturne dediščine na Mi-
nistrstvu za kulturo, za katero 
velja varstveni režim za stavb-
no-sakralno dediščino. 
Ker je bila kapelica v izredno 
slabem stanju, je bilo nujno 
opraviti obnovitvena dela, ki 
so zajemala ojačitev temeljev, 
obnovo ostrešja in kritine, 
restavratorska dela z odkriva-
njem poslikav in sanacĳo raz-
pok z mikroinjiciranjem. 
Za gradbena dela, ostrešje in 
kritino je  poskrbel obrtnik 
zidarstva Ivan Sečnik, kon-
servatorsko restavratorska 
dela pa Ursula Osojnik. Dela 

so potekala pod nadzorom zgodovinarke in etnologinje ter kon-
servatorske svetovalke gospe Mojce Arh Kos.
Finančna sredstva za obnovo so prispevali Občina Vrhnika, KS 
Podlipa - Smrečje in fara Šentjošt – podružnica Smrečje. K zuna-
nji ureditvi okolice kapelice so prostovoljno pristopili domačini, 
Komunalno podjetje Vrhnika pa je vgradilo dodatno zaščito na 
cestni ograji proti onesnaženju objekta ob pluženju in posipanju. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem izvajalcem in pokroviteljem, ki so 
prispevali k obnovi in zunanji ureditvi kapelice.

Turistična informacĳska tabla
Zavod Ivana Cankarja (ZIC) je v letu 2012 začel s projektom ure-
ditve turistične in splošne obvestilne signalizacĳe v Občini Vrh-
nika. V Podlipi smo z veliko zavzetostjo  lotili projekta, da se  tu-
ristična informacĳska tabla postavi tudi v naši krajevni skupnosti. 
Osnovali smo pripravljalni odbor in se ob pomoči strokovnega 
sodelavca Zavoda Ivana Cankarja g. Matjaža Martinška   lotili 
osnovanja podobe in vsebine table.
Rezultat sodelovanja med stroko in nami je sodobna turistična 
informacĳska tabla, ki smo jo postavili v samem jedru Podlipe 
v neposredni bližini Gostilne Jurca. Na tabli je v manjšem izse-
ku zemljevid Občine Vrhnika,  v večjem  načrtupa je podroben 
zemljevid KS Podlipa - Smrečje. S številkami so označena   mesta 
znamenitosti kulturne in naravne dediščine. Poleg zemljevida so 

fotografije in kratek opis znamenitosti. Na tabli je QR koda, ki jo 
lahko poskeniramo s pametnim telefonom. Ta aplikacĳa omogoča 

ogled internet-
ne strani Turi-
stičnoinforma-
tivnega centra 
Vrhnika (TIC) 
in Krajevne 
skupnosti Pod-
lipa - Smrečje. 
Tako lahko do-
bimo še dodat-
ne turistične 
informacĳe.
Projekt je fi-
nanciral Zavod 

Ivana Cankarja. Zaradi prostovoljnega dela domačinov in pomoči 
sponzorjev je bil strošek izdelave in postavitve table veliko manj-
ši, kot je bilo predvideno.
Za pomoč pri izvedbi projekta turističnoinformacĳske table se 
zahvaljujemo: Gostilni Jurca (odstop zemljišča in za gradbeni 
material), podjetju Salkon, d. o. o., Smrečje   (popust pri izdelavi 
kovinskega stojala in brezplačni montaži na terenu), Kartografiji, 
d. o. o. Ljubljana, Miru Malneršiču   ( fotografije), XLAB, d. o. o., 
Ljubljana    (aplikacĳa QR kode). Vabimo vse, ki radi raziskujete 
kraje vrhniške občine, da obiščete našo KS in se sprehodite po 
poteh kulturne in naravne dediščine.     

Sonja Malovrh za KS Podlipa - Smrečje

KS Podlipa Smrečje

Ob koncu leta bogatejši za dve pridobitvi

Rusova kapelica – obnovljena no-
tranjost

Za Vrhniko dražje kot za Domžale
Župan Stojan Jakin je za Naš časopis in TV Slovenĳo dejal, da je razočaran, ker naj bi vrhniški 
Saubermacher zaračunaval domači komunali več za predelavo bio odpadkov (69,50 evrov/tona) 
kot Domžalam, ki plačujejo 67 evrov na tono s prevozom vred. 
Za pojasnilo smo se obrnili k direktorju družbe CRO Vrhnika d.o.o. Marku Kocjančiču, ki je 
dejal, da njihova družba nima z Domžalami sklenjene nobene pogodbe za prevzem in obdela-
vo organskih odpadkov, niti ni s svojo ponudbo kandidirala na javnem razpisu za pridobitev 
tega posla. Pogodbo za prevzem in predelavo biorazgradljivih odpadkov od  JKP Prodnik iz 
Domžal ima družba Saubermacher Slovenĳa iz Murske Sobote »Ceno prevzema odpadka na 
trgu določa vrsta in količina odpadka – več ga je, nižja je cena za prevzem, ne glede na lokacĳo 
predelave…,« pravi Kocĳančič in še dodaja: »… glede cene za izvajanje te storitve za KPV lahko 
zato z gotovostjo trdimo, da je najugodnejša, saj smo pogodbo za izvajanje obdelave pridobili v 
fazi javnega razpisa, ki ga je izvedlo KPV«. (gt)

Podražitev naj ne bi bilo
Vrhnika – V medĳih lahko sledimo, da se bodo v nekaterih občinah podražile ko-
munalne storitve, zato smo se z istim vprašanjem obrnili tudi na kabinet vrhni-
škega župana. Stojan Jakin je zatrdil, da podražitev za enkrat ne bo. Župani vseh 
treh občin in JP KPV so na skupnem sestanku sprejeli ukrepe, ki bodo pripomogli 
k temu, da bo mešanih komunalnih odpadkov, ki jih je potrebno odložiti na de-
ponĳo, še manj. Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. pa bo  še bolj 
natančno pri opozarjanju in ozaveščanju občanov vseh treh občin.
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Ob 0.46 je v naselju Bevke zagorel nadstrešek 
za vozila. Gasilci PGD Vrhnika, PGD Stara 
Vrhnika, PGD Bevke, PGD Verd, PGD Blatna 
Brezovica in PGD Drenov Grič-Lesno Brdo so 
s hitro intervencĳo preprečili, da bi se požar 
razširil na delavnico in stanovanjski objekt. 
Kot pišejo na Upravi RS za zaščito in reševanje 
je bil v požaru poškodovan nadstrešek v iz-
meri 8x12m. Ljubljanski reševalci so v Klinični 
center prepeljali eno opečeno in eno obolelo 
osebo. V akcĳi je sodelovalo kar 74 gasilcev, 
vzrok požara pa bodo ugotavljale pristojne 
službe.
Kmalu za tem so gasilci PGD Stara Vrhnika 
posredovali še v avtomobilski nesreči. Ob 
02.20 sta na Stari Vrhniki, trčili osebni vozili, 
gasilci PGD Stara Vrhnika so s tehničnim po-
segom rešili ukleščeno osebo, jo imobilizirali, 
ter predali ekipi NMP v nadaljno oskrbo.
Ob 4.42 je na Stari cesti na Vrhniki zagorel za-
bojnik za komunalne odpadke, ki so ga poga-
sili gasilci PGD Vrhnika.

Gaslici pa so morali posredovati še zgodaj 
zjutraj. Ob 5.59 so na Robovi cesti na Vrhniki 
zagorele deske v novogradnem objektu. Ogenj 
seje razširil na ostrešje. Požar so pogasili gasil-
ci PGD Verd, Vrhnika in Stara Vrhnika. Zgore-
lo je okoli 4 kubične metre desk in 4 kvadratne 
metre ostrešja, (ve)

Zahvala
Iskreno se zahvaljujemo številčni ekipi pros-
tovoljnih gasilskih društev Bevke, Blatna Bre-
zovica, Drenov Grič, Vrhnika, Stara Vrhnika, 
Verd za njihov hiter odziv in požrtvovalnost 
pri gašenju požara. Zahvala tudi reševalcem 
KC Ljubljana in reševalne službe Vrhnika za 
takojšnjo oskrbo poškodovanih. Iskrena hva-
la tudi vsem prostovoljnim gasilcem, prĳate-
ljem, sosedom, sorodnikom, sovaščanom in 
znancem za materialno, finančno, fizično in 
psihično podporo. 
Vsem, ki ste nam pomagali, se vsakemu po-
sebej še enkrat iskreno zahvaljujemo!

Družina Keršmanc, Golomboš

Najprej (17.) so se pri njem mudili duhovni-
ki vrhniške dekanĳe. Povabilu so se odzvali 
dekan Blaž Gregorc in novi vrhniški kaplan 
Luka Demšar, šentjoški župnik Andrej Sever 
in Janez Šilar iz Borovnice. Dobra ura pogo-
vora je minila v sproščenem ozračju, nekaj pa 
je bilo tudi »resnejših« tem. Izkazalo se je, da 
bo vrhniška župnĳa leta 2018 praznovala 700 
let obstoja, občina pa 100 let Cankarjeve smrti, 
zato so se prisotni strinjali, da bi bilo smotrno 
razmisliti o morebitnem nekakšnem skupnem 
programu, s katerim bi lahko kandidirali za 
evropska sredstva za obnovo Cankarjevega 
doma  in obnovo cerkve sv. Trojice.
Dan pozneje sta se na obisku mudila načelnik 

štaba poveljstva sil SV brigadir Vojteh Mihevc 
in poveljnik 11. bataljona za zveze podpolkov-
nik Stanislav Šantelj, ki sta se županu zahvalila 
za dobro sodelovanje lokalnih oblasti z vojsko 
in izrazila željo po še nadaljnjem sodelovanju. 
Na kratko sta predstavila tudi reorganizacĳo, 
ki v prihodnjem letu čaka Slovensko vojsko.
Najštevilčnejša udeležba je bila 19. decem-
bra ob obisku direktorjev vrhniških javnih 
zavodov, ki so na kratko predstavili letošnje 
delovanje, reševanje problematike, težav, s 
katerimi se srečujejo. Med pogovorom se ni 
bilo mogoče izogniti težnjam in nujnostim po 
uvedbi dodatnih varčevalnih ukrepov. Župan 
je pojasnil, da se znatno zmanjšujejo sredstva, 
ki jih država nameni delovanju lokalne samo-
uprave in  tako m posledično tudi družbenim 
dejavnostim. Predlagal je,  naj zavodi sami po-
iščejo možnosti in rešitve za varčevanja,  seve-
da tako, da ne bosta trpeli njihova kakovost in 
strokovnost ter da bodo uporabniki to občutili 
v najmanjši mogoči meri.
9. januarja pa je župan skupaj z občinsko 
upravo gostil še predsednico in predsedni-
ke Krajevne skupnosti Občine Vrhnika. Naj 

spomnimo, da je na območju Občine Vrhnika 
ustanovljenih trinajst krajevnih skupnosti. 
Predsedniki so na kratko predstavili dosežke 
prejšnjega leta ter z veliko vnemo in optimiz-
mom načrte za aktivnosti v letu 2013. »Ugotov-
ljeno je bilo, da se vsi srečujemo s podobnimi 
težavami, da krajevne skupnosti predstavljajo 
neko sito med občani in občinsko upravo. Od 
predsednika KS je velikokrat odvisno, ali zna 
občanu ustrezno pojasniti problematiko, mu 
predstaviti situacĳo na razumljiv način ter 
najti ustrezno rešitev. Med pogovorom se ni 
bilo mogoče izogniti nujnosti po varčevanju. 
Župan  je pojasnil, da se znatno zmanjšuje-
jo sredstva, ki jih država nameni delovanju 

lokalne samouprave. To bodo posledično v 
naslednjih letih občutile tudi krajevne skup-
nosti, ki jim občina nameni višino sredstev v 
odstotku od povprečnine na prebivalca, ki jo 
država nakaže občini iz državnega proračuna. 
Tako vsaka KS dobi 1 % povprečnine prejšnje-
ga leta, ki se deli na fiksni del 70 % in variabil-
ni del (število prebivalcev in oddaljenost od 
mesta Vrhnika). V Sklad krajevnih skupnosti 
pa se nameni še dodatno 2 %, ki se ga razdeli 
po ključu glede na število prebivalcev, odda-
ljenosti od centra mesta Vrhnika in površine 
v kvadratnih kilometrih. Določeni odstotki fi-
nanciranja in višina sredstev so za leto 2013 v 
primerjavi s prejšnjim letom ostala nespreme-
njena. Županova usmeritev namreč je, da sveti 
KS prostovoljno v okviru predpisov odločajo 
o delu denarja, ki jim je namenjen in za kate-
rega se ocenjuje, da ga uporabĳo za najbolj pe-
rečo tekočo problematiko,« je sporočila Vesna 
Kranjc, direktorica občinske uprave. Kot je še 
dodala, je bila skupna ugotovitev, da občina in 
KS medsebojno zelo dobro sodelujejo in da je 
vsem skupni cilj zadovoljstvo in zgledno živ-
ljenje občank in občanov Občine Vrhnika.

Predstavniki javnih zavodov na novoletnem sprejemu pri žu-
panu

Načelnik štaba poveljstva sil SV bri-
gadir Vojteh Mihevc in poveljnik 11. 
bataljona za zveze podpolkovnik Sta-
nislav Šantelj

Kot so za Naš časopis povedali predsedniki 
krajevnih skupnosti Peter Sečnik, Karol Jurjev-
čič in Jure Jakopič, da bi letos izdelali pogodbo 
z C-Investom iz Trebnjega in se takoj lotili ob-
nove ostrešja. Zamenjali so strešno opeko, del 
lesenega ostrešja in strelovod.  Naključje je na-
neslo, da je hudo deževje namočilo veteransko 

in sejno sobo, kar je povzročilo kar nekaj škode. 
Po dobrem mesecu so bila dela na strehi konča-
na, znašala pa so 62 tisoč evrov. 
V blagajnah krajevnih skupnosti je ostalo še 
nekaj denarja, zato so se lotili še adaptacĳe fa-
sade. Toda kot so povedali sogovorniki, je na-
tančnejši pregled ometa pokazal, da je le-ta na 
mnogih mestih votel,  zaradi česar so morali – v 
nasprotju s prvotnimi pričakovanji – odstraniti 
celoten zgornji ustroj fasade. To je za seboj po-
tegnilo dodatne stroške,  pa tudi nekaj novih 
oken (šestindvajset oken), ki so jih zamenjali. 
»Želeli smo, da bi se objekt čim bolje vklapljal 
v okolico, zato smo se obrnili na Zavod za var-

stvo kulturne dediščine, kjer so nam svetovali z 
barvnim odtenkom objekta,« je pojasnil Sečnik 
in dodal, da so bila dela končana konec sep-
tembra. »Na objekt smo dali nove napise in ga 
poimenovali Dom krajanov,« ga je še dopolnil 
Jurjevčič. Vrednost fasade je  znašala 30 tisoč 
evrov, celotna investicĳa pa 109 tisoč evrov. 

»Naša želja je, da bi v prihajajočem letu izdelali 
podstrešno armirano ploščo, da bi na ta način 
dobili dodatne prostore za društva. Zanimanje 
za prostore je, sedaj pa so na vrsti pogajanja,« 
je povedal Jakopič. V domu krajanov trenutno 
poleg treh krajevnih skupnosti »domujejo«: 
gasilska zveza, planinsko društvo, ZŠAM, ve-
teransko združenje, združenje častnikov, čebe-
larji, lovci, študenti in pihalna godba. 

Gašper Tominc

Nekoč sokolski dom,  zdaj dom krajanov

Predsedniška trojka: Peter Sečnik, Jure Jakopič 
in Karol Jakopič 

V Bevkah zagorelo, opečena ena oseba
Vrhnika, 1. januar - Že v prvih urah novega leta so imeli gasilci v občini Vrhnika 
veliko dela.

Duhovniki, vojska, direktorji in predsedniki KS

Županovi novoletni sprejemi
Vrhnika – Župan Stojan Jakin je na pragu novega leta s predstavniki občinske 
uprave opravil številne novoletne sprejeme, med drugim vsako leto povabi v svoj 
kabinet tudi vrhniške duhovnike, predstavnike vojske, direktorje občinskih zavo-
dov in predsednike krajevnih skupnosti. 

Po novem 
sredi Vrhnike »dom krajanov«
Nekdanja sokolska dvorana na Tržaški cesti 11 je pred  nedavnim po večletnem 
mletju sodnih mlinov prešla v roke treh vrhniških krajevnih skupnosti: Breg, 
Center in Vas. Takoj po pridobitvi nepremičnine so se krajevne skupnosti od-
ločile za prenovo strehe, čemur pa je na koncu sledila še celotna prenova zuna-
njosti objekta. 
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Nadaljevanje erotične sage najbolj bran članek na 
Mojaobcina.si/Vrhnika
V štirinajstih dneh je nanj kliknilo 688 obiskovalcev spletne 
strani www.mojaobcina.si/vrhnika, kar ga uvršča med najbolj 
brane članke spletne strani od njenega nastanka v začetku no-
vembra. Sprašujemo pa se, ali je bilo več branja ali gledanja, 
saj je na spletu objavljenih več fotografij. (gt)

Do sedaj so namreč občani 
odvažali odpadke na sosednji 
Center za ravnanje z odpadki, 
s 1. januarjem pa po novem na 
komunalo. Ob prodaji Centra 
za ravnanje z odpadki Sauber-
macheĳu seje slednji namreč 
zavezal trem občinam lastni-
cam, da bo več let sprejemal 
njihove odpadke. Pogodba se 

izteče konec letošnjega leta, 
zato je komunala morala najti 
novo rešitev. Sicer je že pred 
časom predvidela zbirni cen-
ter med Prigotom in Kemi-
som, pa se je zapletlo pri pros-
torski dokumentacĳi, zato seje 
morala zateči k začasni rešitvi 
zbirnega centra kar na svojem 
dvorišču.

Kot je povedala direktorica 
Šen Krežetova, lokacĳa ni 
najbolj ugodna, saj prometne 
poti sedaj potekajo neposred-
no čez dvorišče podjetja, a do-
kler ne bo dokončne rešitve, 
bodo pač morali stisniti zobe. 
Vrhnika je za zbirni center pri-
spevala 74 tisoč evrov, Borov-
nica 20 tisoč, Log Dragomer 
15 tisoč, komunalno podjetje 
pa 24 tisoč.
Podobno kot prej na CRO 
boste tudi tukaj posamezne 
frakcĳe oddajali v zabojnike 
ali ograjene prostore. Občani 
občin Vrhnika, Borovnica in 
Log-Dragomer bodo sedeva 
lahko oddajali odpadke iz go-
spodinjstva brezplačno. Zani-
mivo: kar 26 različnih frakcĳ 
bodo zbirali - od nevarnih 
odpadkov do »navadnega« 
papirja. Za odvoz omenjenih 
odpadkov zaenkrat še nimajo 
pogodbenika, bo pa posel do-
bil tisti, ki bo najcenejši.

Gašper Tominc

Rez slavnostnega traku - župani in direktorica komunale 

Zbirni center po novem na komunali
Vrhnika, 20. december - Na dvorišču vrhniške komunale so župani občin Vrh-
nika, Borovnica in Log-Dragomer ter direktorica komunale Brigita Sen Kreže 
prerezali slavnostni trak novega začasnega zbirnega centra.

Nadaljevanje erotične sage
Vsem tistim, ki ste pridno obračale in obračali 
mesece na letošnjem koledarju prostovoljnih 
gasilcev iz Verda, naj povemo, da je v prodaji 
nov koledar za leto 2013. Ta je še lepši, drznej-
ši, skratka nadgradnja lanskega. Ne pozabite, 
da so fantje člani Prostovoljnega gasilskega 
društva Verd vedno pripravljeni pomagati in 
tudi vedno pridejo, kar je tudi naslov novega 
koledarja. Fantje pa niso samo to. Vsi so leto 
starejši, bolj izkušeni, medtem so izklesali svo-
ja telesa in k sodelovanju povabili dve dekleti, 
ki sta prava paša za oči, predvsem za moški 
del občinstva. Da so fotografije mamljive, je 
prĳazno poskrbel fotograf Bojan Senjur, za kar 
se mu ob tej priložnosti najlepše zahvaljujejo 
vsi pogumni gasilci. In še to, vsa zbrana sred-
stva bodo, tako kot lani, uporabili za razno-
vrstno  gasilsko opremo, ki je nikoli ni preveč. 
Koledar lahko kupite v gasilskem domu Verd 
ali zanj povprašate na mehanikb@gmail.com. 
Srečno 2013!

Župan kot glavni govornik je dejal, da se enotnost, po kateri 
je med drugim tudi poimenovan praznik, krha, kar se kaže 
v množičnih uporih ljudi. Po njegovem mnenju  so se ljudje 
naveličali leve in desne politične elite, ker naj bi izigravali vo-
ljo ljudi. Posledica takšnega nezaupanja naj bi bilo tudi vedno 
več izvoljenih nestrankarskih županov na lokalnih volitvah. 
Na srečo je po njegovem mnenju podoba na Vrhniki drugač-
na, saj občine ne pretresajo afere, poleg tega pa je letos  obči-
na dosegla tudi nekaj otipljivih rezultatov. Omenil je obnovo 
vrtca na Poštni, odkup šivalnice, prihod Silika, nove metre 
asfalta, bevško učno pot, pripravo dokumentacĳe za tržnico 
in pridobitev naziva za »najbolj zeleno občino« v Slovenĳi. Po 
njegovem vsega tega ne bi bilo mogoče uresničiti, če ne bi bilo 
sodelovanja občinskega sveta, za kar se je njegovim članom 
tudi javno zahvalil.
Prireditev so že  štirinajsto leto zapored popestrili tudi pohod-
niki, ki so se podali po poti Cankarjeve matere od Vrzdenca 
do Vrhnike. Letos jih je bilo okoli sto. Posebno noto je prire-
ditvi in Vrhniki dalo  tudi okritje nove skulpture – obeliska, 
ki stoji nasproti Male mestne galerĳe.  To je delo bolgarskega 
umetnika Todorja Vasseva, ki je obelisk izdelal v okviru letoš-
nje Forme V. Kot je dejal mag. Bojan Mavsar, umetniški vodja 
Forme V, je obelisk  v svojem bistvu poln nasprotĳ, dopolnjen 
z likovnimi elementi.
Proslavo v deževnem popoldnevu  so zaključili z blagoslovom 
soli in konj, kar je opravil župnik Blaž Gregorc. Za kulturno  
stran proslave  sta poskrbela vrhniška godba na pihala in li-
gojnska vokalna skupina Trl'ce. Poseben domoljuben pečat je 
proslavi dal že tradicionalni postroj praporov vrhniških dru-
štev in organizacĳ. (gt)

Blagoslov konj

Slavnostni govornik župan Sto-
jan Jakin

Obelisk pred »najboljšim so-
sedom«

Vrzdenec – Vrhnika, 26. december – Okoli sto 
pohodnikov se je od vrzdenške cerkve podalo 
peš proti Vrhniki. Pot jih je vodila čez Žažar, 
Ligojno (v Ligojni so se pri znamenju poklonili 
še pokojnemu Tonetu Jesenkotu, znanemu vrh-
niškemu vojnemu veteranu osamosvojitvene 
vojne za Slovenĳo) in Staro Vrhniko, na koncu 
pa so se udeležili občinske proslave ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti. Trojica pohodnikov 
je od tam odnesla cvetlični aranžma proslave še 
na grob Cankarjeve matere. Novost letošnjega 
pohoda, ki povezuje dve občini, je tudi zloženka 
z opisom poti in fotografijami, ki jo najdete v Tu-
ristično informacĳskem centru na Vrhniki. (gt)

Poklon nad Ligojno pokojnemu Tonetu Jesen-
kotu.

Skupinska slika na pri cerkvi sv. Trojice

Vodnogospodarsko podjetje Hidrotehnik je ob 
ugodnih vremenskih okoliščinah in odobrit-
vi potrebnih finančnih sredstev iz državnega 
proračuna že kar v prvih tednih januarja za-

čelo s čiščenjem bevško-loškega kanala (jarka), 
po katerem vzhodno od Bevk teče meja občine 
Vrhnika z občinama Log-Dragomer in Brezo-
vica. Bevško loški kanal je eden najpomemb-
nejših barjanskih odvodnikov, ki poteka v 
smeri sever-jug in se kot levi pritok pri Zornici 
izliva v reko Ljubljanico, ob zadnjih poplavah 
pa se je izkazalo, da skorajda ne opravlja več 
svoje funkcĳe. Hidrotehnik bo zato izvedel sa-
nitarni posek zarasti in dreves od Cornovca 3 
do Ljubljanice v dolžini približno 3790 metrov 
ter strojno čiščenje kanala od Cornovca 3 do 
Stare Ljubljanice v dolžini približno 3290 me-
trov, izkopani material pa se bo deponiral in 
razplaniral po levem bregu kanala. 

  Damjan Debevec

Božiček obiskal otroke
Vrhnika, 22. december – Na Sodnĳskem trgu 
je najmlajše obiskal še eden od dobrih decem-
brskih mož, Božiček. Mednje je stopil v soboto 
popoldne po prebranih pravljicah in otroški 
predstavi ter jih presenetil s polno košaro. 
Sicer pa je dan potekal še v znamenju božič-
no-novoletnega sejma, ustvarjalnih in plesnih 
delavnic za otroke, zabava s spletnim radiem 
Rabbit pa je odpadla. (gt, foto: ps)

Začeli s čiščenjem bevško – loškega kanala

Tudi letos po poti Cankarjeve materePraznovali dan samostojnosti in 
enotnosti
Vrhnika, 26. december – Župan Stojan Jakin je na občinski proslavi med drugim 
dejal, da so se ljudje naveličali leve in desne elite, ker naj bi izigravali voljo lju-
di. Proslavo pred največjo vrhniško trgovino je obeležilo še okoli sto pohodni-
kov, ki so se podali z Vrzdenca na Vrhniko. Ob tem so odkrili tudi nov spomenik 
in blagoslovili konje.
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Prvi je privozil na Vrhniko drugi popoldanski 
vlak ob 14:30, ki mu je bil priklopljen tudi sa-
lonski voz železniške direkcĳe. Lokomotiva je 
bila vsa v zelenju, smrečicah in zastavicah. V 
sredi je imela velik, zelo pomemben napis: Brez 
volje ni napredka! Ko je pretrgala vrv, je zače-
la velikanska množica, zbrana na novem kolo-
dvoru, navdušeno pozdravljati goste in prvi 
vlak. Iz salonskega voza so izstopili zastopnik 
kr. Banske uprave sreski načelnik g. Znidarčič 
s soprogo, pomočnik žel. Direktorja g. dr. Fa-
tur, bivši direktor g. inž. Klodič, načelnik pro-
metnega oddelka g. Ivan Deržič, šef sekcĳe 
svetnik inž. Leben, namestnik načelnika grad-
benega oddelka g. inž. Petržela, geometra gg. 
Kumer in Fatur, vrhniški župan g. mr. Hočevar 
v spremstvu podžupana g. Verbiča in predsed-
nika vrhniške Občinske hranilnice g. Birtiča. 
Na peronu je poleg velikanske množice Vrh-
ničanov pričakoval prvi vlak ves občinski 
odbor, zastopniki vseh vrhniških uradov in 
cerkveni predstojniki kons. Svetnik dekan g. 
Kete. Na govorniški oder je stopil župan g. 
mr. Hočevar in radostno pozdrvail slovesni 
trenutek, ko je privozil vrhniški vlak po 35 
letih vožnje na oddaljeni dosedanji kolodvor, 
tokrat prvič v središče trga. S tem v zvezi je 
pozdravil po imenih vse došle goste in točno 
opisal zgodovino tega dela. Že 6. Septembra 
1932 je pokrenil misel, da bi se zgradil 670 
metrov dolg podaljšek proge od oddaljene-
ga kolodvora v središče trga poleg gasilnega 
doma. Pri tem sta ga vodili dve smernici: pri-
bližati kolodvor za 1,5 km in s tem ustreči pre-

bivalstvu, posebno pa delavcem in dĳakom, 
ki se vozĳo dnevno v Ljubljano, drugič pa dati 
možnost zaslužka brezposelnim delavcem. 
Pri tem delu ga je na vso moč podpiral takrat-
ni žel. Direktor g. inž. Klodič, ki je z osebno 
intervencĳo v Beogradu izposloval, da je ge-
neralna direkcĳa dovolila v korist vrhniške 
občine pobiranje 1 Din kot doplačilo vsakega 
voznega listka do ali od novega postajališča. 

S tem doplačilom se bo namreč v teku let od-
plačeval investirani kapital, kajti po posebni 
odredbi kr. Banske uprave se občinske dokla-
de za ta račun ne bodo smele nikdar dvigniti. 
S tem velevažnim dovoljenjem je bila finančna 
stran formalno rešena. Potrebno posojilo je 
najela občinska uprava pri Vrhniški občinski 
hranilnici, ta pa zaradi pomanjkanja likvidne-
ga denarja pri PZ v Ljubljani. Še sto zaprek je 
bilo treba odstraniti in tako se je gradnja proge 
in postajališča začela šele 10. oktobra lani. Ob 
nenavadno ugodnem vremenu pa je bila vsa 
gradnja točno v 11 tednih gotova. Občina je 
gradila vse v lastni režĳi in je zaposlila skupno 
ves čas 137 delavcev, ki so prejeli za različne 
mezde in dela 54 000 Din. Mnogo podpore je 
bilo županstvo deležno od gradbenega oddel-
ka železniške direkcĳe. Prav posebna pohvala 
pa gre direktorju g. Cugmusu, ki je težavno 
delo ves čas neumorno podpiral, in dal zaradi 
formalnih zaprek naposled na lastno odgo-
vornost dovoljenje za otvoritev. Z željo da bo 
ta velika pridobitev prinesla Vrhniki mnogo 
koristi in prošnjo, da g. dekan blagoslovi novo 

postajališče je g. župan zaključil voj govor. 
Po blagoslovitvi je govoril zastopnik žel. Di-
rekcĳe g. dr. Fatur in izjavil, da je proga za 
redni promet otvorjena. Nazdravil je Nj. Vel. 
kralju. Pevci so zapeli himno in nato so se 
podali vsi gostje, zastopniki uradov in ves 
občinski odbor v gostilno »Mantovo«, kjer je 
bila prirejena zakuska. Župan g. mr. Hoče-
var je ponovno pozdravil zbrane in pouda-
ril, da so Vrhničani po ravno dveh letih  spet 
enkrat zbrani v tej dvorani. Takrat so slavili 
ustanovitev davčne uprave na Vrhniki, danes 
pa drugo važno in zgodovinsko pridobitev. 
Zahvalil se je vsem, ki so na katerikoli način 
doprinesli k uresničenju njegovega hotenja, 
da koristi ljubljeni Vrhniki. Važnost nove pri-
dobitve so v daljših govorih poudarjali za-
stopnik bana sreski načelnik g. Žnidarčič, g. 
Lenarčič, načelnik g. Deržič, direktor g. inž. 
Klodič, predstojnik sreskega sodišča g. dr. 
Leitgeb, šolski upravitelj g. Pavletič, pred-
sednik Občinske hranilnice g. Birtič, oskrbnik 
trga g. Opeka, učitelj g. Vuk in še drugi. Vsi 
so se zahvaljevali vrhniškemu županu, brez 
katerega brez katerega bi se to delo nikdar 
ne izvršilo. Župan g. Hočevar je poudarjal 
posebno zaslugo bivšega žele. Direktorja g. 
inž. Klodiča, kateremu v čast je imenoval ob-
činski odbor cesto (sedanja Jelovškova – op. 
Gašper Tominc), ki pelje mimo nove postaje 
»Klodičevo cesto«. V posebnem nagovoru je 
nazdravil tudi uradništvu občinskega urada, 
posebno tajnici gdč. Škvarčevi in g. Široku, 
ki sta bila ves čas napornega dela županova 
desna roka. Ob slovesu se je zahvalil za vse 
prelepe besede, ki so bile naslovljene Vrhniki 
in njemu in izrazil vso svojo srečo, ker so pri-
znanje, ki se tičejo županove osebe, dokaz, da 
vrši svojo dolžnost kot Vrhničan, posebno pa 
kot predsednik občine v polni meri Njegova 
ljubezen in sposobnost bosta tudi dalje posve-
čeni napredku Vrhnike in njene lepe okolice. 
Župan je drage goste spremil na postajališče, 
kjer se je zbralo k odhodu vlaka spet polno 
ljudi. V Mantovi so sledili še govori in veselo 
razpoloženje. Vsa Vrhnika se je zavedala veli-
kega dne in županovega gesla: »Brez volje ni 
napredka!«.
Jutro, 9. Januar 1935, str. 4.

Praznik Vrhnike

Otvoritev novega postajališča
V nedeljo je bilo na slovesen način otvorjeno novo postajališče v sredini trga. 
Vsa Vrhnika je bila okrašena z državnimi zastavami, posebno lepo pa nova po-
stajališče. Na pročelju sta viseli sliki Nj. Vel. Kralja Petra II. in blagopokojnega 
Viteškega kralja. Slednja ovita v črnino in s trnjevim vencem. Zanimiva je bila 
tudi slika, ki združuje več fotografij, predstavljajočih različne faze gradnje. Pri 
obeh vhodih sta stala visoka slavoloka. Tak slavolok je stal tudi pri uvozu proge 
na novi peron. Vhod je bil zaprt z vrvico, okrašeno z zastavicami. Vrv je pretrgal 
vlak, ko je privozil na novo postajališče.

Odprtje železniške postaje v središču Vrhnike. Skrajno levo je železniška postaja, desno lokomoti-
va, zgoraj na sredini pa se lepo vidi tudi gasilski dom. 

130 let stara Baliževa hiša je bila takorekoč 
predvidena za rušenje, danes pa je v njej – po 
najsodobnejših nizkoenergetskih standardih 
urejen vrtec Komarček. Ob Tržaški cesti poleg 
stoji prav tako vzorno obnovljen Dom Kraja-
nov v nekdanjem Sokolskem domu (zgrajen 
kot Baliževo gospodarsko poslopje okrog leta 
1883), sledi obnovljena Kunstljeva vila pa Le-
narčičeva domačĳa. Z vsako od teh stavb je 
ohranjen del vrhniške stoletne zgodovine.
Mlajši, a pomemben, je majhen pritličen po-
stajni objekt pravokotnega tlorisa, z dvema 
prostoroma in simetrično dvokapno streho ob 
Jelovškovi cesti na Vrhniki, ki  je voden v regi-
stru Zavoda za varstvo kulturne dediščine kot 
stavbna dediščina z imenom »Vrhnika-Želez-

niška postaja mesto«. 
Postajališče je bilo zgrajeno leta 1934, ko so s 
stare postaje Vrhnika podaljšali progo za 665 
m bližje centru kraja (danes je ta opuščeni krak 
železniške proge priljubljena kolesarska in 
sprehajalna pot). V neposredni bližini postaja-
lišča je stalo tudi poslopje z javnimi stranišči 
(odstranjeno v zadnjih letih).Objekt je opuš-
čen, nevarovan in razpada. V silvestrski noči 
2012-2013 je odvržena petarda vžgala ostrešje 
stavbe, ki je deloma pogorelo. Glede na dej-
stvo, da se v neposredni bližini nekdanjega 
postajališča Vrhnika – trg načrtuje nova tržni-
ca, smo prepričani, da se bo stavbo vklopilo v 
celotno ureditev z novo vsebino, ki bo dodaten 
»magnet« za obiskovalce tržnice in turiste. Po 

informacĳah je Železniški muzej iz Ljubljane 
pripravljen na Vrhniki razstaviti parno loko-
motivo podobno tisti, ki je dejansko vozila na 
progi Vrhnika – Ljubljana. Postavitev parne 
lokomotive v bližino železniške postaje bi li-
kovno in vsebinsko zaokrožilo celotno podobo 
območja. Nastala bi točka, vredna ogleda, pri-
vlačna za družine z otroki, ki bi nakup na trž-
nici združili z ogledom železniškega kotička 
in okrepčilom v nekdanji postaji.  Tu bo tudi 
parkirišče. 
Ob železniški postaji bi lahko predstavili vrh-
niško novejšo zgodovino, saj je povezana tudi 
z železnico, zgrajeno konec 19. stoletja. Po do-
graditvi južne železnice 1857, ki je Vrhniko ob-
šla, ta ni bila več udeležena v tranzitu blaga 

in je s tem izgubila osnovno gospodarsko de-
javnost, ki je bila odločilna za njen nastanek in 
razvoj. Iz krize si je Vrhnika počasi pomagala 
z novimi gospodarskimi panogami. Nastale so 
žganjarne, pivovarna, tovarna konzerv. Naraš-
čala je vloga gozda in predelava lesa. Zgradili 
so opekarne, parketarno, usnjarne.  Razvoj in-
dustrĳe je terjal boljše zveze z Ljubljano. Ta je 
leta 1895 doživela hud potres in je potrebovala 
vrhniško opeko, les in kamen. Leta 1899 je bila 
zgrajena lokalna železnica Ljubljana – Vrhni-
ka. Razprave in načrtovanje te proge do Idrĳe 
in prek Mosta na Soči do Čedada je leta 1914 
prekinila prva svetovna vojna.  Podaljšek pro-
ge do mesta, ki je omogočil lažji prevoz zapo-
slenih v Ljubljano in predvsem številnim dĳa-
kom in študentom obisk srednjih in visokih šol 
v glavnem mestu, pa so gradili leta 1934, že v 
letih splošne gospodarske krize. Mnogo Vrh-
ničanov je pri gradnji dobilo delo. Med drugo 
svetovno vojno, ko je bil porušen borovniški 
viadukt, je promet proti Italĳi potekal po vrh-
niški progi in od Vrhnike s kamioni in vozovi 
do Logatca ali Postojne. Zgodilo pa se je, da 
je tudi vrhniški vlak zavozil na mino… Po 
vojni je bila železnica edina redna prometna 
povezava z Ljubljano. Vagoni, nekaj časa tudi 
živinski, ker ni bilo potniških, so bili vsak dan 
prenatrpani...
 Take in še druge zgodbe iz našega kraja nam 
pripoveduje železniška postaja.
V Muzejskem društvu hranimo plaketo, delo 
vrhniškega podobarja Ivana Buha, ki so jo ja-
nuarja 1936 Vrhničani izročili tedanjemu župa-
nu Stanku Hočevarju v zahvalo, da jim je omo-
gočil delo. Zanimiva je upodobitev Vrhnike na 
njej. Gre za pogled z nove postaje proti Robovi 
cesti in Sv. Trojici, v ospredju pa sta oba nova 
postajna objekta.  Najbrž gre za zahvalo za 
delo na podaljšku železniške proge. 

Muzejsko društvo Vrhnika

Vrhniška železniška postaja ob Jelovškovi
Kot obiskovalci, popotniki, turisti vemo, da nas še posebej privlačĳo kraji in dežele katerih prebivalci  skrbno ohranjajo 
naravne in ustvarjene lepote, dediščino dežele in naroda. V Muzejskem društvu Vrhnika, ki v temeljih odkriva, raziskuje, 
vrednoti in za nas in zanamce ohranja zapuščino prednikov, z veseljem spremljamo skrbno izvedene obnove vrhniških hiš 
v zadnjem času.

Železniška postaja stoji desno od gasilskega doma. Na desni strani postaje so naslikane tudi nekdanje javne sanitarĳe. 
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Pravi naslov je vsekakor Pavle Štirn, upoko-
jenec, ki se že dolga leta ukvarja s posebnim 
»lovom« na ptice, poznavalec vsega, kar živega 
leta, gnezdi in bogati naše naravno okolje. Obis-
kal sem ga na domu in beseda je stekla.
Labodi, pravilno: grbasti labodi ali labodi grbci 
– labodi s črno izboklino na korenu oranžnoru-
menega kljuna, že dalj časa obiskujejo bajerje, ki 
so nastali v bivših glinokopih in da se osredoto-
čimo samo na zadnji dve leti, je konec decem-
bra 2011 priletela jata 14 labodov, in 14. januarja 

lani je bil prepoznan labod z obročkom s Polj-
ske, ravno tak obroček je nosil tudi drugi labod, 
odkrit 4. februarja. Od ostalih neobročkanih 
labodov je Pavle obročkal 3 labode, dodatna 2 
pa še njegov »stanovski« kolega Brane Lapanja 
iz Šebrelj. Oba sta zunanja sodelavca Prirodos-
lovnega muzeja Slovenĳe, kustodiata za vreten-
čarje, Slovenskega centra za obročkanje ptičev, 
Ornitološke postaje Vrhnika. Dolg naslov, a tako 
dolgo je tudi njuno delo na tem področju in v 
Slovenĳi sta znana kot »specialista« za labode. 
Obročkala sta jih po vsej Slovenĳi, tako sta v letu 
2011 opravila 141 obročkanj, »ulovila« sta tudi 5 
že obročkanih labodov iz tujine, v letu 2012 pa 
78 labodov in našla 8 labodov s tujimi obročki. 
Največ labodov se nahaja na Dravi, ob Lentu v 
Mariboru, ki tja priletĳo na prezimovanje, večje 
število stalnih in prezimujočih pa je na bajerjih 
in jezerih okoli Pragerskega.

Vrhniške bajerje je nato v letu obiskali še jata 7 
labodov in malo kasneje še 9 labodov, od katerih 
so trĳe ostali, 6 pa jih bajerje le preletava.  Tre-
nutno je na bajerju 24 labodov, ki so prileteli 10. 
decembra lani, med njimi dva »poljska« laboda, 
dva »Pavlova« in eden »Branetov«, oziroma la-
bodi na katerih so bili prebrani navedeni obroč-
ki. Teh 24 labodov je sedaj stalnica bajerjev. Vsi 
tu prezimujejo, le dva sta stalna, samica in mlad 
samec, ki pa zaradi svoje mladosti, še ni uspel 
oploditi kakšnega jajca. Moja sogovornika srčno 
upata, da se bo na bajerju ustalil še kakšen par, 
saj je hrane v izobilju.
In kaj če bajerji zamrznejo? Labodi krožĳo, me-
šajo vodo, toliko časa, dokler jim uspe ohraniti 
»otoček« vode v ledu, če pa še ta zamrzne, se ob-
časno preselĳo ob morje, a se nato vrnejo. Včasih 
jim Pavle pomaga tako, da led razbĳe in labodi z 
mešanjem preprečujejo ponovno zaledenitev.
In s čim lahko hranimo labode? S kruhom, ki 
nikakor ne sme biti plesniv in z žitaricami (ko-
ruza, pšenica, oves, ječmen, …). Žitarice name-
čemo v vodo ob obali, da jih s potapljanjem lah-
ko poberejo. Sam sem jim prinesel zajeten kup 
zelenjave, a se je niso niti dotaknili, kajti Pavle 

mi je pojasnil, da imajo dovolj svoje poslastice, 
alg, ki jih kljuvajo izpod vode, a tudi zelenjave 
naslednji dan ni bilo več. Pavle petkrat na teden 
obišče bajerje in samo letos jih je razveselil s 75 
kg en dan starega kruha, ki ga kupuje v Pekarni 
Vrhnika in z več kot 50 litri žitaric.
Toliko o labodih, kaj pa ostale ptice? V začetku 
aprila začneta s spomladanskim »lovom« ptic za 
obročkanje, ki traja vse do srede maja in nato še 
od 15. julĳa do konca oktobra, vse odvisno od 
znakov prihajajoče zime.

Pavle je na območju bajerjev namestil tudi 72 
gnezdilnic  in z veseljem ugotovil, da se je kar v 
32 izleglo več ptičjih življenj.
Pavle in Brane naprošata vse obiskovalce bajer-
jev, da v času obročkanja ob lovilnih mrežah ne 
motĳo ulova ptic, zato se takrat naj ne zadržuje-
jo na območju, ki je označeno s tablami«Obroč-
kanje ptic«, kaj vse ujameta v mreže pa mi bosta 
zaupala julĳa meseca, saj sta me povabila na za-
nimiv »lov«.

Besedilo in fotografije: Milan Jerman

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in 
turizem Vrhnika se zahvaljuje vsem za 

pomoč pri organizaciji in izvedbi prireditev 
VESELEGA DECEMBRA in 

DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

Veseli december na Vrhniki

Smučarsko društvo Vrhnika
Vrtec Vrhnika
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
Cankarjev hram Vrhnika
OZVVS Vrhnika-Borovnica
Društvo DLNON
Konjeniško društvo Vrhnika
Župnijski urad Vrhnika
PGD Vrhnika
PGD Stara Vrhnika

PVD Sever Vrhnika-Logatec
Društvo Pihalni orkester Vrhnika

TD Horjul
kava bar Medeja

Klub vrhniških študentov
ljudske pevke Trl'ce 

Mala mestna galerija
KS Ligojna

KS Stara Vrhnika
Cankarjeva knjižnica Vrhnika

spletni radio Rabbit

HVALA VAM:

Veseli nas, da je bilo naše sodelovanje uspešno! Zahvaljujemo se vam za vaš 
prispevek k prireditvam in si tudi v prihodnje želimo uspešnega sodelovanja.
V imenu ekipe Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika
Boštjan Koprivec, direktor REPUBLIKA SLOVENIJA

UPRAVNA ENOTA VRHNIKA��������������

Ostanki limesa se danes raztezajo čez tri celi-
ne, do koder se je nekoč raztezalo to mogočno 
cesarstvo. Nemški odsek je bil leta 2005 vpi-
san na seznam svetovne Unescove dediščine. 
Na območju današnje Nemčĳe se je v dolžini 
550 km ob zidu nekoč vilo 900 razglednih stol-
pov, 60 večjih in 60 manjših vojaških trdnjav. 
Danes je to ena najbolj obiskanih  turističnih 
destinacĳ, ki povezuje 58 različno urejenih lo-
kacĳ za obiskovalce: od preprostih predstavi-
tev, kjer oko očara kontrast med ruševino in 
neokrnjeno naravo, do velikih kompleksov, 
ki spominjajo na zabaviščne parke, pa do in-
terpretacĳskih centrov, katerih značilnost je 
izrazita didaktična predstavitev preteklosti. 
Način, kako so Nemci oblikovali turistično de-

stinacĳo »Nemška cesta po limesu«, je poučen 
tudi za slovenske razmere, zlasti na območju 
poznoantičnega obrambnega sistema Claustra 
Alpium Iuliarum, katerega mogočne ostanke 
imamo tudi na Vrhniki.
Predavala bo dr. Andreja Breznik
Predavanje organizira Inštitut Ivan Michler v 
sodelovanju s TD Blagajana 
v Mali dvorani Cankarjevega doma na Vrh-
niki v četrtek, 21. januarja 2013, ob 18. uri.
Vstopnine ni. 
Za več informacĳ lahko pokličete na Turistično 
društvo Blagajana Vrhnika, tel. 01 755 13 41
ali pišete na e-pošto drustvo.blagajana@kabel-
net.net

V Nemčĳi vlada rimomanĳa 

Potopisno predavanje o nemškem odseku 
rimskega limesa
Rimljani so v 2. stoletju našega štetja zunanje meje imperĳa zavarovali z iz-
gradnjo mogočnega zidu s stolpi, ki jih je varoval pred vdorom barbarskih ple-
men. To zidano in močno branjeno mejo imenujemo limes.

Ornitologa Vrhničan Pavle Štirn (desno) in Škabi-
jelčan Brane Lapajna

Labodi na Vrhniških bajerjih

Med labodi tudi dva iz Poljske
Zakaj »tudi«? Zato, ker sem v dveh zadnjih številkah Nedela zasledil članka in 
fotografije z naslednjima naslovoma: »Labodji ples na Koseškem bajerju« in »Pet 
`šefov` obvladuje breg Zbiljskega jezera«. To, in govorice, da so na naših bajerjih 
ponovno labodi, me je vzpodbudilo, da sem jih šel fotografirati – toda kaj napisati 
o njih, razen, da so tam?

24 lepotcev na bajerju

Obročkovalna dejavnost poteka v Slovenĳi od leta 
1926, ko je bil ustanovljen Ornitološki observatorĳ. 
Po 2. svetovni vojni se je le-ta pridružil Prirodos-
lovnemu muzeju Slovenĳe, kjer danes deluje kot 
Slovenski center za obročkanje ptičev. Njegova glav-
na naloga je proučevanje selitev in načina življenja 
različnih vrst ptičev. Slovenĳa leži na zanimivem 
križišču selitvenih poti, ki s severa vodĳo proti pre-
zimovališčem v Afriki. V okviru Ornitološke postaje 
Vrhnika vse od leta 1987 poteka intenzivno obročka-
nje, od sredine julĳa do konca oktobra, ko je jesenska 
selitev v glavnem končana. V Slovenĳi uporabljamo 
aluminĳaste obročke 13-ih različnih velikosti (pre-
mer od 2,3 do 26 mm). Najmanjši obročki se upo-
rabljajo za kraljičke, listnice in lastovke, največji pa 
za labode in orle. Na vsakem obročku je napis LJUB-
LJANA – SLOVENĲA (mednarodna oznaka orni-
tološke centrale) in značilna koda, ki jo sestavljajo 
črke in številke. (Vir: Spletna stran Prirodoslovnega 
muzeja Slovenĳe).

V PGD Zaplana bomo v letu 
2013 praznovali svojo 40. ob-
letnico obstoja, zato je bilo ob 
tej priložnosti v društvu kar 
nekaj dogodkov. Tako bo 5. 5. 
2013 Florjanova maša, v junĳu 
slavnostna seja, osrednji do-
godek pa bo v nedeljo, 16. 6. 
2013. Proslava se bo začela s 
slavnostno parado, ki bo poleg 
jubileja tudi v čast prevzema 
novega gasilskega vozila AC 
16/50 1+2. Po svečanem delu 
bo zabavni del, velika vrtna  
veselica s priznanim sloven-
skim narodno-zabavnim An-
samblom Spev. Zato ste ob tej 
priložnosti vsi lepo vabljeni, 
da se nam pridružite in z nami 
proslavite naš jubilej.
Poleg prireditev bomo v društvu kar nekaj časa 
namenili tudi izobraževanju naših članov, da 
bodo vse akcĳe še učinkoviteje in bolj varno 
opravljene. Ne smemo pozabiti tudi na mla-
dino v društvu, ki je v zadnjih petih letih zelo 
aktivna na področju tekmovanj, kjer dosega 
odlične rezultate tudi na državni ravni in bo 
tudi letos zelo aktivna. Zato ob tej priložnosti 
vabimo vse mlade, ki jih zanima gasilstvo,  naj 
se nam pridružĳo. Za več informacĳ lahko od-
date vprašanja s svojimi podatki v nabiralnik 
gasilskega doma ali pišete na e-naslov: bizjan-
meta@gmail.com. (BM) Zaplaninski gasilski dom

Ekipa mladink, ki se je udeležila državnega tekmovanja.

PGD Zaplana praznuje štirideset let
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NAŠ ČASOPIS
»Bere nas 35 tisoč občanov 

občin 
Vrhnika, Borovnica, Horjul, 
Dobrova – Polhov Gradec  

in 
Log – Dragomer.«

vas vabi na 
predavanje

Zdrava hrana z naših vrtov in njiv tudi na 
Vrhniko
Sodobni načini pridelovanja hrane so zaradi vse slabšega 
zdravja ljudi na udaru kritike.
Pobude, da pridelovanja hrane ne prepuščamo neznanim pri-
delovalcem in se v skrbi za svoje zdravje spet sami lotimo pri-
delovanja na svojih vrtovih in njivah, so vse pogostejše v svetu  
in tudi v Slovenĳi.
V prizadevanjih, da stopnjo samooskrbe z zares zdravo hra-
no izboljšamo tudi v naši občini, vabimo v nizu načrtovanih 
dejavnosti na predavanje priznane strokovnjakinje s področja 
biodinamičnega kmetovanja g. Mete Vrhunc iz društva Ajda 
Vrzdenec, ki bo 14. 3. 2013 ob 18. uri v mali dvorani Can-
karjevega doma na Vrhniki. Na predavanju bomo spoznali 
temeljne značilnosti biodinamike, prve in do danes v svetu 
najodličnejše ekološke metode pridelovanja zdrave hrane.
Kotizacĳa za predavanje znaša 5 evrov in jo je mogoče  plačati 
v gotovini pred predavanjem.
Vse, ki vas predavanje zanima, prosimo za predhodne prĳave 
na: drustvo.blagajana@kabelnet.net ali 041/843 000.
Vljudno vabljeni!

Vandalizem 
v Bevkah
Dan po božiču si je skupi-
na huliganov za mazaški 
pohod izbrala Bevke.
Začeli so že pri tabli Bevke 
in jo popackali. Po nekaj 
sto metrih so se spravili na 
komaj dobro obnovljeno 
znamenje ob cesti, ki v več 
kot sto letih, odkar stoji na 
tem mestu, ni bilo oskru-
njeno. Nadaljevali so na 

drugem koncu vasi, popackali avtodom in se nato spravili 
še na obzidje pokopališča. Zanimivo je pa nekaj: za mazače 
je značilno, da delajo v zavetju teme, ti, ki so mazali po 
Bevkah, pa so se na veliko podpisali na pokopališki zid. 
Dokazali so, da še kako drži pregovor, ki pravi: samo ve-
solje in človeška neumnost sta brezmejna.

LM

V prvi polovici decembra sta Studio Zla-
ta ptica in Pražarnica Vrhnika organizi-
rala prvo družabno delavnico okušanja 
kave in  tako udeležencem ponudili pe-
ster izbor kav, ki polepšajo jutra mnogih 
zaspanih duš, ki z njimi lažje začnejo 
nov delovni dan. Obiskovalci so se  v 
času delavnice seznanili s protokolom 
okušanja kave in tudi sami preizkušali 
različne arome in okuse. Tako je bilo na 
delavnici kavo mogoče vonjati,«srkati« 
in se  prepuščati njenim čarom. »Coffee 
cupping« je v svetu že ustaljena praksa, 
ki jo uporabljajo predvsem v industrĳi 

kave, lahko pa jo izvaja kdorkoli, ki želi 
prek lastnih senzornih zaznav razširi-
ti svoja obzorja in se prepričati, katera 
kava je res dobra. V Studiu Zlata ptica 
so tokrat predstavili kar štiri kave, ki so 
bile vse »single origin«, kar pomeni, da 
so opremljene z geografskim poreklom 
in prihajajo iz istega kavnega nasada. 
Tako je bilo mogoče okusiti Nikaragvo 
Finca El Pinabet, Brazilĳo Pico Mirante, 
Kostariko Kafetalera Zamora in Etiopĳa 
Sidamo. Med udeleženci  je bilo ves čas 
delavnice slišati besede zadovoljstva:  
»Mmmmmm, tale pa je res dobra. Tejle 

bom pripisal zelo dobro oceno.« Nemalo 
pa je bilo tudi takih, ki so kavni požirek 
kar nekaj časa prepuščali okušalnim br-
bončicam, na koncu pa dodali, da ima 
kava poleg dobrega okusa dober tudi 
pookus. Na obrazcu za vrednotenje kav 
je bilo med drugim mogoče oceniti tudi 
teksturo, prisotnost kislin, ravnotežje in 
splošni vtis kav. Tako je mrzel sobotni 
dan minil v znamenju okusov, katerim bi 
se verjetno prepustil še Ivan Cankar, če 
bi mu jih med pisanjem  ponudila njego-
va mati.

Besedilo in fotografija: Blaž Uršič

Jaslice pri družini Fortuna na 
Vrhniki
Izidor z Vrhnike že vrsto let ob vsakem božiču postavlja jasli-
ce, ki pa so vsako leto malo drugačne. Vse leto nabira korenine 
in »porobke« ter zbira ideje, ki mu konec leta pridejo še kako 
prav. Jaslice začne postavljati že v začetku decembra na povr-
šini 10 do 15 m2. Zadnje dve leti mu pri postavljanju pomaga 
tudi 8-letna hčerka Katja, kar ji je v veliko veselje in očitno bo 
tradicĳo peljala naprej. Jaslice dobĳo največji čar zvečer, ko se 
prižgejo lučke v hlevčku, hiškah in smrekicah. 
Dobrodošel vsak, ki si jaslice želi ogledati v živo! (nč)

V Studiu Zlata ptica okušali in ocenjevali kavo
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MŠKD Verd je v letu 2012 nakupil večino opreme za 
samostojno obratovanje stojnice. Vendar vseeno ne gre brez 
pomoči drugih, brez katerih ne bi bilo tako lepo kot je bilo.

ZAHVALA:
da je stojnica lahko obratovala v takšnem obsegu se 
zahavljujemo:

* Janezu Drašlerju (skladiše, elektrika),
* MOPD Vrhnika (toplo ognjišče),
* Antalyi Kebab (mize),
* Gostinstvu Marinčič (mize),
* Vigradu (WC),
* Hotelu Mantova (dežniki v snežnem metežu),
* Mizarstvo Jamnik (izdelava šanka)
* Blažu Velkavrhu (glasbena popestritev večera -        

harmonika),
* Vitu Skvarča (glasbena popestritev večera - kitara),
* Aljažu Zalarju in Bojanu Senjurju (fotografije), 
* in seveda našim zvestim gasilcem PGD Verd.

Kot vodja prireditve pa se osebno zahvaljujem tudi posameznim 
članicam in članom MŠKD Verd, kateri so bili pripravljeni 
prostovoljno žrtvovati svoj praznični čas, da je Decembrska 
stojnica zaživela v vsej svoji luči vsak konec tedna:

Radaku, Turku, Luki, Šimnu, Jaklu, Jarcu, Emi, Niki, Špeli, 
Cundru, Vidu, Maticu, Aljažu, Gašperju, Buškatu in Bari.

Na koncu bi se rad zahvalil tudi vsem obiskovalcem, kateri 
ste prišli na našo Decembrsko stojnico in z nami spili 
kakšno kuhano vino, čaj ali medico in nam namenili kakšno 
spodbudno besedo. Hvala vsem tudi za vse »tringlete«.

Zahvalo si zasluži tudi policijska enota, katera je dežurala 
in nas pazila na Silvesterski večer. Zahvaljujem se jim za 
korekten pristop in potrpežljivost v poznih urah. Prav tako 
si zaslužijo zahvalo vsi bližnji sosedi, kateri so praznovali z 
nami, čeprav mogoče kdo ravno ni imel namena.

Hvala vsem, skupaj smo močnejši, in le tako lahko kaj 
dosežemo!

Se vidmo ... Matic Senjur

DECEMBERSKA STOJNICA
MŠKD VERD 2012
Decembrska stojnica je bila v letu 2011 sprejeta z veliko spodbudnimi besedami s strani obiskovalcev, zato 
smo se v MŠKD Verd odločili, da jo postavimo tudi letos. Kot ste verjetno opazili, se je nenavadno velika 
»žoga« nahajala pri Cankarjevem spomeniku, in bila odprta vsak konec tedna v decembru. To lokacijo smo 
izbrali zaradi lažjega dostopa do elektrike, skladišča, trdne podlage in predvsem zaradi lege, saj je lepo, da 
se kulturne projekte ohranja v okolici kulturnih spomenikov. No, kljub temu, da smo namenili veliko truda 
promociji naše Decembrske stojnice, smo pogrešali obiskovalce iz občine Vrhnika. Veliko sprehajalcev se je 
sprehodilo mimo in zmedeno pogledovalo k nam. Očitno bo treba drugo leto še malo več truda nameniti 
obveščanju, da v žogi ni promocije za razne firme ali izdelke, ampak se pri nas kuha dobro kuhano vino in 
dober čaj, kateri pogreje še tako premraženo sprehajalko in njenega spremljevalca. 

Tudi za Silvestrovo smo bili odprti za vse obiskovalce. Sicer je mraz zadrževal ljudi doma skoraj do odštevanja, 
vendar se je vseeno v zadnjih minutah starega leta nabralo kar lepo število obiskovalcev, s katerimi smo 
staro leto pospremili v zgodovino in nazdravili novemu, za katerega upamo, da bo bolj uspešen za vse, kot 
pa je bilo leto 2012. 

Poleg zbranih denarnih sredstev so znatno pripomogli k napredova-
nju del v hiši obrtniki s svojim brezplačnim delom: Mirko in Samo 
Verbič sta donatorsko napeljala električno inštalacĳo, Pavel Bizjan s.p. 
vodovod, kanalizacĳo in del centralnega ogrevanja. Hiša ima že no-
tranje omete, katerih strošek je tudi bil zgolj material, delo pa je opra-
vil g. Štangelj Andrej, prav tako je Matjaž Jereb s.p. poskrbel za vsa 
potrebna zidarska dela.  Pri izdelavi utorov za inštalacĳe so s prosto-

voljnim delom po-
magali: Ambrož 
Koderman, Janez 
Trček, Tone Trček,  
Robert Malovrh, 
Stane Pišek in 
Roman Celarc. 
Poleg sredstev, ki 
se zbirajo na raču-
nu, posamezniki 
pomagajo pri zbi-
ranju sredstev tudi 
na različne druge 
načine. Tako je g. 
Čičmirko ob praz-
novanju svojega  
osebnega prazni-
ka zbral  dobršen 
del sredstev za 
nakup oken. Tudi 
nekateri drugi, 
neimenovani, so 
sredstva podarili 
neposredno dru-
žini Samotorčan.

Tako dela v hiši napredujejo in vlivajo upanje, da se bo družina lahko 
kmalu preselila vanjo. Čeprav mame ni mogoče nadomestiti, pa  bo 
življenje v novih prostorih kljub temu  prĳaznejše in nekoliko lažje. 
Verjamem, da se bodo tudi za nadaljnja, zaključna dela v hiši  našli 
obrtniki in dobri ljudje, ki bodo družini pomagali uresničiti zastav-
ljeni cilj.
V času od 8.7.2011 do 15.1.2013 so sredstva  v skupnem znesku 7.85-
0,98 EUR na računu št.02140-008984256, sklic 2855-64, odprtem pri 
Škofijski Karitas Ljubljana prispevali: Gorjup Darja, Tomšič Darinka,  
Korošec Marĳa; Ekonomska šola, Zajec Ana, Smrtnik Mojca, Javornik 
Rafalel, Buček Janez, Jeromel Peter, Ileršič Jožica, Karin Hlanik, Trček 
Janez, Krasna Andrej, Kavčič Stanka, Malavašič Mira, Jereb Marĳa, 
Švelc Vanda, Sečnik Marĳa, Kolar Robert, FORTRADE d.o.o., Trček 
Marjeta, ŽU Preserje,  Pišek Stane, Rakovec, DAMOS d.o.o, Zagorc 
Barbara, METREL d.o.o,   Kustec Vera, Keršmanc Slavko, ALBUM 
d.o.o., Gomboc Jožica, Ferbežar Ana, KOVINOS d.o.o,  veroukarji od 
4 do 7 razreda , ADRIMAR SERVICES INC.
Pregled porabljenih sredstev z računa  št.02140-008984256¸sklic 
2855-64

Nabavljeni material znesek
Elektroinstalacĳski material 1.302,90
Vodovodno inštalacĳski material 2.083,10
Kotel na uplinjanje 2.365,00
Sistemske plošče za razvod talnega ogrevanja 2.189,40
Skupaj 7.940,40

Vsem donatorjem in obrtnikom, ki so pripomogli k nadaljevanju del 
se v imenu družine Samotorčan in v svojem imenu  najlepše zahva-
ljujem. 

Marta Samotorčan, skrbnica računa

V a b l j e n i  n a

dobrodelni koncert

»Prižgimo luč«
v Gasilski dom Ligojna

17. 2. 2013 ob 15. uri.

Nastopajoči: Adi Smolar, Sestre Trobec 
Žagar,

Mladinski pevski zbor Ligojna,
Luka Demšar in Jana Ravnikar.

Zbrana sredstva bomo  namenili družini,
ki je pred tremi leti izgubila mamo in

potrebuje pomoč pri gradnji hiše.

Skavti sporočajo
V soboto, 5. 1. 2013, smo skavti organizirali trikra-
ljevsko akcĳo, ki jo uspešno vodimo že kar nekaj let. 
Skupaj smo se zbrali v Cukaletovi dvorani, se malo 
poigrali ter razdelili v devet skupin. Po skupinah smo 
obiskovali domove iz Vrhnike in okolice. Letos smo 
obiskali več kot 130 domov. Tudi letos smo bili zelo 
pridni in uspešni, saj smo zbrali kar 2092,18 evra. Le-
tošnja nabirka je namenjena za izgradnjo vrtca (Ma-
dagaskar), internata (Brazilĳa), sirotišnice (Benin), 
osnovne šole (Ruanda), srednje šole (Etiopĳa), šole za 
dekleta (Kambodža) in hiše za otroke  s ceste (Ukraji-
na). Vsem se iskreno zahvaljujemo za dane darove in 
se vidimo zopet prihodnje leto.

Skavti spreminjamo svet na bolje!
December in januar sta meseca, ko skavti svoj čas 
namenimo ljudem v stiski. Luč miru iz Betlehema, 
prodaja novoletnih voščilnic in koledovanje po Vrh-
niki in okolici so akcĳe, prek katerih skavti z Vrhni-
ke zbiramo sredstva za dobrodelne namene – letos 
jih je bilo 3007 evrov!
V decembru ste nas, skavte, videli deliti luč miru iz 
Betlehema po Vrhniki in na voljo je bila tudi po vseh 
bližnjih cerkvah. Dve nedelji smo tudi prodajali no-
voletne voščilnice. Z lučjo iz Betlehema in prodajo 
voščilnic smo zbrali 2574,82 evra . Od tega smo 115 
evrov namenili prizadetim v jesenskih poplavah, 800  
evrov družini v stiski, 459  evrov za zagotavljanje  ka-
kovostnega in varnega skavtskega programa na naših 
zimskih in poletnih taborih, 1200,82 evra pa so znašali 
stroški nakupa sveč, nalepk, prevozov in materiala za 
izdelavo voščilnic.
V soboto, 5. januarja, smo skavti organizirali tudi tri-
kraljevsko akcĳo, ki jo uspešno vodimo že kar nekaj 
let. Zbrali smo se že zgodaj, se malo poigrali ter raz-
delili v devet skupin. Po skupinah smo obiskovali do-
move z Vrhnike in okolice. Letos smo obiskali več kot 
130 domov. Tudi letos smo bili zelo pridni in uspešni, 
saj smo zbrali kar 2092,18  evra. Celoten znesek  je ne-
manjen za izgradnjo vrtca (Madagaskar), internata 
(Brazilĳa), sirotišnice (Benin), osnovne šole (Ruanda), 
srednje šole (Etiopĳa), šole za dekleta (Kambodža) in 
hiše za otroke s ceste (Ukrajina). Vsem se za dane da-
rove iskreno zahvaljujemo!

SKUPAJ PRISPEVKOV (s stroški)               4667  evrov 
Stroški (sveče, prevoz, material za voščilnice) 
                                                                       1200,82 evra
Za skavtske tabore 459  evrov
Različni misĳoni (Madagaskar, Brazilĳa ...) 
 2092,18 evra (dobrodelni namen)
Družini v stiski  800 evrov (dobrodelni namen)
Prizadetim v jesenskih poplavah 
 115 evrov (dobrodelni namen)
SKUPAJ V DOBRODELNE NAMENE  3007,18  evra

Vrhniški skavti (Podružnica – steg Vrhnika 1)

Prejeli smo …

Zdravljenje brez diagnoze
Ko prebereš v sobotni prilogi (29/12-2012) Dela pri-
spevek znanega onkologa prof. dr.  Matjaža Zwi�ra 
z  naslovom Zdravljenje brez diagnoze, ti je jasno, da 
je domovina  hudo zbolela oziroma, da je že nekaj 
časa bolna. Zaenkrat profesor še ni dal končne dia-
gnoze, skozi članek pa opisuje, kot sam pravi, opis 
stanja naše domovine. Namenoma imenujem državo 
domovino, da se še globlje zavemo njenega uboge-
ga stanja. Skozi prispevek nas profesor popelje skozi 
različna bolezenska stanja domovine: od zamašenega 
ožilja, sladkorne, ohromelosti in tromboze, možgan-
skih krvavitev in tumorja. Vsakdo, ki kolikor toliko 
pozna naš zdravstveni sistem, ve, da se vse hude bo-
lezni v glavnem končajo pri onkologu. Da si je vzel 
čas in sedel k pisanju priznan onkolog, prof. dr. Mat-
jaž Zwi�er, in napisal Slovenĳa je hudo zbolela, se 
lahko globoko zamislimo. Ali profesor sumi, da ima 
domovina raka.
No, nekaj je prekleto res. Ko je človek enkrat na on-

kologĳi, ima možnosti, da ozdravi oziroma preživi. 
Stroka kaj hitro ugotovi, kaj ti je in kje ga imaš, raka 
namreč. Nič ne slepomišĳo, povedo ti naravnost. 
Naslednje običajno vprašanje pa je: Kot si hodil do 
sedaj? To je srž profesorjevega prispevka, kje je bila 
domovina do sedaj. Po njenem stanju sodeč so jo že 
hudo bolno ropali, posiljevali in se iz nje kot pravne 
države norčevali; kaj nam pa moreš, so dejali. Kar ne-
kaj lumpov je naštel v prispevku, ki so karcinomirali 
domovino. No, nečesa pa le ni  omenil: mater vseh 
afer, nedovoljene trgovine z orožjem. Ali je ta  vzrok 
ali že zasevek, to je bistveno vprašanje. 
V prispevku profesor očita tudi   nekdanjemu pred-
sedniku, da se je začel za stanje v domovini  zanimati 
šele v zadnjih dveh tednih njegove kampanje. Ja, res 
je, če bi predsednik odšel malo med delavce, na dno 
te naše ljube demokracĳe, bi kaj hitro ugotovil, da je 
njeno bolezensko  stanje  kar zaskrbljujoče. Tu bi mo-
goče dodal znane besede dr. Mira Cerarja, pravnika: 
Molče s pogledom v tla smo spremljali dogajanje v 
domovini. Pa je to res?
Seveda se je vprašati, kdaj so se prvič pokazali simp-

tomi hude bolezni in nismo reagirali ali pa je bila re-
akcĳa preprečena. Koliko je bila domovina prizadeta, 
ko sta se leta 1994  med seboj v Depali vasi usekala 
dva njena državotvorna notranja organa: policĳa in 
vojska. Domovina je doživela šok. Še do danes ni 
uradne diagnoze, čeprav vrabci čivkajo, da zaradi ne-
dovoljene trgovine z orožjem. Že pred tem se je do-
movina čudila, kaj njeni fantje lomastĳo po Celovcu in 
lovĳo Grke. Nikoli ni razumela, zakaj vpletati v politi-
ko morsko hobotnico, žalostna je bila, ko so ji Hrvatje 
ukradli kombi. Kaj se je dogajalo z njenim denarjem, 
ji ni nihče poročal. Preštevali so ga kar na tleh in zla-
gali na kupčke in basali v premajhne »kufre«. Zidarji 
so zidali krive stene, vodovodarji vgrajevali zarjavele 
cevi. Zelo je bila užaljena, ker njeni fantje ne služĳo 
več vojaškega roka. Sedaj sedĳo pred hladilnikom in 
brezposelni jokajo: »Mama, lačen.« Ni vrag, da je zato 
zbolela. Kupujejo Patrie, Falkone, narod pa lačen.
Kdo bo zbobnal konzilĳ skupaj in napravil načrt 
zdravljenja? Ker gre za domovino, za neke vrste 
obrambo domovine, bi to nalogo le zaupal vrhovne-
mu poveljniku njenih obrambnih sil,  predsedniku 

države. Edini nam je ostal, kateremu gre zaupati, 
drugega ni, dajmo mu priložnost, da dokaže svojo 
profesionalnost politika in poštenost. Pa kaj, ko pred-
sednik nima nobene moči. Ima samo moč postavitev, 
podelitev in pomilostitev. Koga naj pa pomilosti? V 
kurniku so samo kurji tatovi.
Ukrepati je treba takoj, sedaj, če ne bo ukrepala ljud-
ska jeza, kot  piše profesor Zwi�er. Zanjo pa ne mo-
remo trditi, da je ravno strokovna in bi  pri operativ-
nem posegu naredila večjo škodo kot korist.
Domovina ima orožarski karcinom, ki se vleče že več 
kot dvajset let. Zaenkrat še nima zasevkov. Nujno ga 
je treba odrezati v zdravo, obsevati in če ne bo dobro,  
uporabiti še kemoterapĳo ali celo elektronski but. 
Raka se ne  ozdravi, raka je treba ubiti. Potem pa  naj 
delajo pravniki, ekonomisti, finančniki in spremenĳo 
zakonske določbe, ki so dovoljevale orožarstvo, kli-
entelizem, samopašništvo in tajkunizacĳo.
Na potezi je ljudska volja. Predsedniku države je tre-
ba dati moč in pooblastila, da bo lahko koga povpra-
šal za zdravje tudi za nazaj. 

Vid Drašček, Vrhnika

Poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih na 
računu za družino Samotorčan
Sredstva  na računu odprtem  pri Škofijski Karitas Ljubljana  so namenjena gradnji nove hiše družine Samotorčan. 
V letu 2012 so tako z zbranimi  sredstvi kupili material za elektroinštalacĳe, vodovod in kanalizacĳo ter centralno 
ogrevanje.
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Temeljna 
listina 
Dvajsetdvajset
Temeljna listina Dvajsetdvaj-
set Pozitivne Slovenĳe je nad-
gradnja našega predvolilnega 

programa, ki smo ga predstavili pred volitvami 
leta 2011.  Kongres je listino na sobotnem kon-
gresu sprejel z glasovi vseh prisotnih na Gospo-
darskem razstavišču.
Še naprej ostajata osnova našega razmišljanja in 
delovanja  uspešen gospodarski  razvoj in dobro 
upravljanje pravične države. Ja, prizadevamo si 
za uspešno, solidarno, socialno pravično in pri-
jazno Slovenĳo. Kjer živimo skupaj in se spoštu-
jemo, čeprav smo si različni.
Temeljna  Listina Pozitivne Slovenĳe  2020 je vse, 
kar ni in ne dela ta vlada!  
Postavlja se po robu plenilstvu, je odgovor  na 
neznanje naše  vlade, ki nima vizĳe, ne obvlada 
razmer in  z svojimi ukrepi ruši javno, vsem nam 
dostopno šolstvo, univerze,  znanje, zdravstvo, 
kulturo ...  Skratka, ne zna drugega kot  rezati, 
sekljati, varčevati in  zategovati vsem nam pas, a  
hkrati stremeti  k tako imenovani Drugi republi-
ki. Ja, vlada je edina kriva za zdaj že kritične raz-
mere v državi. Taki politiki je treba reči  odločni 
ne!, ker  verjamemo v drugačen razvoj Slovenĳe. 
Zato v Temeljni listini Slovenĳa 2020 prinašamo 
skupaj s konkretnimi programskimi in razvojni-
mi rešitvami tudi optimizem v reševanju proble-
mov našega in prihodnjega časa. Za zasuk gre!  
in za vizĳo razvoja Slovenĳe do leta  2020, ki jo 
je mogoče uresničiti v dveh mandatih vrhunsko 
strokovne in odlično vodene vlade.
Zadnje čase je bilo veliko slišati, kako smo vsi, 
ki smo v politiki, isti, tudi predsednika stranke  
SDS in PS. Ha, vsaj ducat točk bi lahko naštela, 
v čem smo drugačni mi in naš predsednik,  in v 
čem, na drugi strani, predsednik največje koali-
cĳske stranke in  sedanja (neoliberalna) vlada.  
Naš predsednik stranke  se je na kongresu  
umaknil. Zamrznil je status, po domače poveda-
no,  odstopil je.  Pa ne zato, ker bi bil kriv. Ne, ta 
korak je naredil v dobro države in skupnega do-
brega. Želi odpreti možnost za oblikovanje nove 
koalicĳe. V tem času pa upa, da bo pred pristoj-
nimi organi  imel možnost  dokazati in razčistiti 
navedbe protikorupcĳske komisĳe.
Zoran Jankovič je naredil korak, ki je potreben, 
da se politična kriza v državi preseka. In zdaj ... 
zdaj so na potezi drugi.
Še pred koncem naj povem, kako mislim, da je 
treba spremeniti Slovenĳo na bolje. Odgovor je 
odgovorno ravnanje. Pomeni, da se  upošteva-
jo posledice svojega delovanja, ker tako  imamo 
lahko:
– družbeno odgovorno politiko, ki z davčno in 
drugimi spodbujevalnimi politikami nagrajuje 
trajnostno in družbeno odgovorno obnašanje in 
tiste alternativne lastniške oblike (kooperative, 
solastništvo zaposlenih, socialno podjetništvo), 
ki to zagotavljajo;
– družbeno odgovorna podjetja in druge orga-
nizacĳe, ki dobičke vlagajo v razvoj in zaposlo-
vanje, za družbeno koristne, predvsem okoljske 
programe in projekte, pomembne za lokalno 
skupnost, namesto le za dividende lastnikom;
– družbeno odgovorne potrošnike, ki s svojimi 
navadami spodbujajo ponudbo izdelkov, ki ne 
obremenjujejo okolja, s svojim preudarnim rav-
nanjem pri porabi energentov pa prispevajo k 
varčni uporabi naravnih virov;
– družbeno odgovorne, aktivne državljane, ki se 
zavedajo tudi svojih dolžnosti (spoštovanje za-
konov, plačevanje davkov) in ki dejavno, z ude-
ležbo na volitvah in s sodelovanjem pri drugih 
oblikah izvrševanja neposredne demokracĳe, 
sodelujejo pri upravljanju države in prevzemajo 
odgovornost za svoje odločitve in dejanja.
Verjamemo, da z združitvĳo ustvarjalnih poten-
cialov vseh državljanov, prednosti strateške lege 
in vključevalne pravične družbe lahko Slovenĳa 
2020 postane razvojni vzor Evropi in spodbuje-
valec pozitivno naravnanih sprememb v EU!
In kot je rekel na kongresu podpredsednik PS  
Robert Golob, saj za nas ni problem. Problem 
je za naše otroke, za našo mladino, za našo pri-
hodnjo generacĳo, ki  že zdaj beži v tujino. Njim 
je treba dati upanje in vizĳo, da je v Slovenĳi 
lahko bolje. In zato gre in tako mora biti. Bolje! 
In verjamem, da mi v PS to lahko naredimo! Mi 
smo drugačni!  Mi znamo, zmoremo in hočemo 
boljšo Slovenĳo! 

Vaša poslanka Državnega zbora, Alenka Bikar

V Dražgošah se je kljub sneženju zbralo ne-
kaj manj kot deset tisoč ljudi, med njimi tudi 
58 članov Združenja borcev za vrednote NOB 
Vrhnika in občanov Občine Vrhnika. Ko smo 
prispeli, je bilo že vse nared za 57. spominsko 
slovesnost v počastitev 71. obletnice dražgo-
ške bitke in prĳateljev Dražgoš. Na spomeni-
ku so zavihrali prapori in zastave, med njimi 
tudi prapor vrhniškega združenja. Tako kot 
vsako leto se je na stotine pohodnikov iz več 
kot desetih smeri podalo na pot v Dražgoše 
– vas, ki še danes predstavlja simbol upora 
proti okupatorju. Najtežja veljata pot Cankar-
jevega bataljona s Pasje ravni in pohod iz Že-
leznikov prek Ratitovca. Ponosni smo bili, da 
sta bila med pohodniki  s Pasje ravni tudi naša 
tovariša Milan Šulek in Jaka Trček. Pozdravno 
besedo je imel župan Občine Železniki mag. 
Anton Luznar, ki je poudaril, da so Dražgoše 
simbol slovenstva, simbol trpljenja, junaštva in  
ustvarjanja slovenske suverenosti. Slavnost-
ni govornik prof. dr. Božo Repe, zgodovinar, 
je upor proti ukopatorju označil za pogumno 
dejanje v zgodovini Slovencev, Dražgoše pa so 
simbol tega upora, ki so plačale velik davek, 
umrlo je osem borcev Cankarjevega bataljona, 
pobitih je bilo 41 domačinov, preostale  so od-
gnali v taborišča, okupator pa je iz čistega maš-
čevanja požgal in zravnal vas z zemljo. Mnogo 
ostrejši je bil prof. dr. Repe ob vzporednicah z 
današnjimi časi. Glasno je opozoril na brezob-
zirni neoliberalistični kapitalizem, na stranpoti 

vladajoče politike in 
poudaril, da so lju-
di, ki so se bojevali 
po teh hribih in po 
slovenskem ozemlju, 
zaničljivo imenova-
li banditi, današnje 

upornike, ki želĳo pravično družbo, pa vlada-
joči označujejo za zombĳe. Pa vendar: banditi 
so postali osvobodilna in zmagovita zavezni-
ška vojska, ki je Slovencem priborila državo, 
zombĳi pa bodo od političnih elit ukradeno 
državo pridobili nazaj. Na proslavi prisotnega 
predsednika republike je pozval, naj po vzoru 
svojih treh predhodnikov ohrani od vladajočih 
politik neodvisno držo, v dobro vseh ljudi in 
ne samo političnih elit.
Borut Pahor, predsednik republike, je v imenu 
slovenske države na kostnico položil venec, 
sledili so mu tudi drugi. Za konec prireditve 
je iz grl vseh prisotnih zadonela pesem Hej 
brigade. Pesem je odmevala in sporočala: Ne 
bomo vas pozabili, zaradi vas smo danes tukaj, 
svobodni in na svoji zemlji. 

A. Nikolić, podpredsednica združenja

Sicer pa je bil december čas za druženje članov 
in občanov. Srečali smo se v Gostilni Turšič, 
poklepetali in si zaželeli zdravo in mirno leto 
2013. 
Obiskali smo tudi naše člane v Domu upoko-
jencev Vrhnika, jih obdarovali, jim zaželeli za-

dovoljno in zdravo leto 2013,  jim prisluhnili 
ter z njimi prĳetno poklepetali.                              
V oktobru, novembru in decembru 2012 so 
praznovali častitljive in okrogle obletnice 
člani združenja:
Angela Istenič, Vrhnika – 1937
Mirko Kolić, Vrhnika – 1927
Marĳa Brus, Vrhnika – 1921
Franc Malneršič, Vrhnika – 1920
Marĳa Renčelj, Lukovica – 1920
Franc Pase�a, Vrhnika – 1919
Franc Jurca, Vrhnika – 1913
Rozalĳa Bastar, Dragomer – 1942
Milan Remškar, Log – 1927
Vsem jubilantom iskreno čestitamo z najlepši-
mi željami, čestitke pa veljajo tudi drugim čla-
nom združenja, ki so v teh mesecih praznovali 
rojstni dan.

Uradne ure pisarne združenja so vsako sre-
do od 10. do 11. ure in popoldne od 16. do 
18. ure. Dobite nas tudi na tel. št. 755-20-01, 
lahko pa nam pišete tudi na elektronski na-
slov: zbnob.vrhnika@gmail.com. 
Člane združenja obveščamo, da smo ob iz-
rednih primerih zunaj uradnih ur doseglji-
vi tudi na mobilni številki 030 696-818,  na 
kateri se vam bo oglasila podpredsednica 
ZB NOB Vrhnika. 
Člane združenja in občane Vrhnike tudi ob-
veščamo, da smo pred glavnim vhodom v 
pisarno združenja namestili oglasno omari-
co, kjer bomo objavljali vse naše aktivnosti 
in druga sporočila. 

Žal se dobra štiri leta po tem pred nami po-
novno drastično zarisuje nov, verjetno še 
globlji cikel gospodarske, finančne in seveda 
vsaj v enaki meri tudi moralne krize. Ker za 
tovrstne krize velja nekakšna zakonitost, da 
vzpon z dna krize traja še dlje, kot traja obdo-
bje upadanja gospodarske rasti, postavlja le-to 
pred vse nas izziv, da kot družba in narod, v 
prvi vrsti pa vsak sam zase, najdemo način in 
pot moralnega očiščenja. Adventni čas nas še 
na prav poseben način kliče k takim 
osebnim odločitvam. In samo se-
števek množice osebnih tovrstnih 
odločitev lahko rodi novo kvaliteto 
odrešenja izpod spon neobvladlji-
vega divjega prerazporejanja do-
brin od revnih k bogatim. Samo 
po takem adventu lahko prazno-
vanje božiča prinaša novo luč, novo 
upanje, ki ga potrebujemo prav vsi ob vstopu 
v novo leto. Kajti zavedati se moramo, da je 
kriza, v kateri sta naša domovina in ves svet, 
dejansko odraz propada temeljnih vrednot, na 
katerih stoji današnja civilizacĳa. To so poš-
tenje, pravičnost, solidarnost in nenazadnje 
ljubezen, ki je  temeljna prvina v praznovanju 
božiča. In le, če bo pozitivna energĳa, zbrana 
v protestih množic  na naših ulicah, rodila nov 
(prenovljen) družbeni red, ki bo slonel na teh 
vrednotah, ostaja upanje, da bomo pridobitve 
civilizacĳe ohranili tudi za naše zanamce.
V iztekajočem se evropskem letu aktivnega 
staranja in medgeneracĳske solidarnosti smo 
na samem začetku tega leta v našem domu 
obeležili z odmevno okroglo mizo o zametkih 
medgeneracĳskega centra na Vrhniki. Lahko 
bi rekli, da so nas pri tem bolj ali manj zavest-
no navdihovale prav omenjene vrednote.
V tem okviru smo tu zaposleni ponovno jas-
no  določili poslanstvo Doma upokojencev 
Vrhnika. To pa je: vsem stanovalcem doma s 
kakovostno oskrbo in zdravstveno nego ter 
ambulantno zdravstveno obravnavo v samem 
domu lajšati starostne in zdravstvene težave 
in jim zagotavljati mirno, varno ter prĳetno 
starost. Ob tem pa s prĳaznim vzpodbujanjem 
dobrih medsebojnih odnosov v sodelovanju 
s svojci, prostovoljci iz ožje in širše lokalne 
skupnosti nuditi stanovalcem doma čim več 

aktivnosti, ki zadovoljujejo njihove potrebe po 
sproščanju, dobrem počutju, samopotrjevanju 
ter veselem in čustveno izpolnjenem življenju. 
Poslanstvo doma je tudi spodbujanje notranje-
ga miru in človeškega zorenja ter nudenje po-
moči pri dostojanstvenem človeškem zorenju 
do konca življenja kljub telesnemu pešanju, 
bolezni in drugim starostnim tegobam. Vodi-
lo pri tem je: odprt in spoštljiv odnos do vseh 
stanovalcev ter v čim večji meri, v okviru da-

nih možnosti, upoštevanje potreb 
slehernega posameznika; v prvi 
vrsti pa ohranitev dostojanstva 
slehernega ter zaščita njegovih 
pravic.
Storitve institucionalnega varstva 
starejših nudi dom predvsem 
domačinom ter občanom bliž-
njih občin tako rekoč v njihovem 

življenjskem okolju, kar omogoča ohranjanje 
tesnih stikov z družino, sorodniki ter širšim 
socialnim okoljem, iz katerega prihajajo sta-
novalci v dom. Še posebna pozornost pa velja 
kakovostnemu izvajanju storitev za osebe z 
demenco.
Tudi v prihodnje želi Dom upokojencev Vrh-
nika biti dom za kakovostno preživljanje sta-
rosti ter pri tem izžarevati toplino domačega 
ognjišča, v katerem bosta  prevladovala med-
sebojno zaupanje in zadovoljstvo vseh. Še na-
prej bo namenjen v prvi vrsti občanom občin: 
Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer ter bo 
tako omogočal optimalno povezanost stano-
valcev doma z njihovimi svojci in domačim 
okoljem.
S sodelovanjem stanovalcev, svojcev in zu-
nanje zainteresirane javnosti bomo zaposleni 
ustvarjali dom po meri starega človeka. Prav 
tako bomo svoje znanje in izkušnje delili tudi 
z drugo zainteresirano javnostjo in tako z nji-
hovim sodelovanjem prispevali k preživlja-
nju kakovostne starosti stanovalcev doma  in 
preostalih občanov. Zaposleni bomo ves čas 
vključeni v permanentne oblike izobraževa-
nja in usposabljanja ter strokovne izmenjave s 
strokovnimi delavci sorodnih ustanov.
Razvĳali bomo sodobni koncept varstva sta-
rejših ljudi, ki temelji na spoznanjih socialne 
psihologĳe in gerontologĳe ter socialno za-

okroženih manjših bivalnih enotah, katerega  
glavni cilj je višja kakovost življenja starejših 
ljudi v domu s posebnim poudarkom na pro-
gramih za osebe z demenco. Tako želi dom 
še naprej ohranjati ime cenjene ustanove, ki 
starejšim zagotavlja kakovostno preživljanje 
starosti.   
Z izgradnjo dislociranega oddelka s štirimi bi-
valnimi enotami za osebe z demenco do leta 
2015 pa bo ustvarjen dober temelj za razvoj 
medgeneracĳskega središča na predvidenih 
novih zazidalnih površinah v neposredni so-
seščini doma. Tako pa bodo vzpostavljene 
dodatne možnosti za širjenje mreže storitev 
doma za prebivalce Vrhnike ter okoliških ob-
čin.
Na teh temeljih se nam je kar sam po sebi po-
nudil slogan, ki najkrajše izraža naše poslan-
stvo in je našel svoje mesto v celostni grafični 
podobi doma: »Za varno in življenja polno 
starost!«
S tem sloganom bomo v novem letu odprli 
domsko spletno stran, ki bo odražala utrip 
življenja doma tudi navzven. Že letos pa se 
omenjeni slogan v polni meri potrjuje tudi v 
zelo uspešnem izvajanju nove storitve za sta-
rejše, to je storitve pomoči družini na domu. V 
vsestransko zadovoljstvo to storitev opravlja-
mo od marca naprej. 
In nenazadnje smo zelo zadovoljni, da smo 
tako kot že vrsto let nazaj tudi letos uspeli na-
daljevati z vlaganjem v vzpostavljanje  razmer 
za čim varnejšo, udobno in prĳetno bivanje  
naših stanovalcev v domu ter hkrati vzpostav-
ljanje primernih  razmer za delo vseh zaposle-
nih. Tu naj omenim le dve največji pridobitvi: 
to sta popolnoma novi dvigali, ki sta se pri-
družili prav tako novemu dvigalu izpred dveh 
let. Tudi te pridobitve potrjujejo odgovorno 
uresničevanje našega poslanstva in vestnega 
sledenja vizĳi doma še v prihodnje.
Zato se na tem mestu iskreno zahvaljujem 
vsem sodelavkam in sodelavcem za požrt-
vovalno in nesebično prizadevanje za ures-
ničevanje našega poslanstva. Enaka zahvala 
velja tudi prostovoljkam in prostovoljcem, ki 
se nesebično razdajajo in razveseljujejo naše 
stanovalce. Prisrčna zahvala tudi donatorjem, 
ki so darovali svoj prispevek za nabavo nad-
standardnih pripomočkov za izvajanje zdrav-
stvene nege in oskrbe. Vsem stanovalkam in 
stanovalcem pa obenem v svojem in imenu 
sodelavk ter sodelavcev sporočam, da bomo 
na tej poti vztrajali tudi v prihodnje, ne glede 
na globino krize. 
In prav na koncu še vsem skupaj v prihajajočih 
pričakovanja polnih adventno-božičnih dneh 
voščim prĳazen in miren december ter izpol-
nitev vaših skritih želja v decembrskih praz-
ničnih dneh. Tako naj bo tudi vse leto 2013!

Štefan Kociper, direktor

Dražgoše 2013, poimenovane tudi Druga 
dražgoška vstaja

Dom upokojencev Vrhnika

Za varno in življenja polno starost!
Natanko pred štirimi leti sem se na tem mestu v naslovu prispevka postavil 
vprašanje: »Letošnji veseli december mejnik med visoko gospodarsko rastjo in 
gospodarsko recesĳo?« Sredi leta 2008 so namreč naši in tudi svetovni medĳi 
začeli vse pogosteje opozarjati, da je obdobje visoke gospodarske rasti nepre-
klicno mimo in da se je začela svetovna gospodarska kriza. Takrat sem izrazil 
upanje, da je to spoznanje, kakor je grenko, tudi zdravilno, saj nas na svojski 
način sooča z večjo odgovornostjo do ravnanja z viri, ki so nam zaupani.
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Število atletov na stopničkah za zmagovalce, ki 
iz leta v leto narašča, nas je spodbudilo, da smo 
začeli zbirati podatke o uspehih v preteklih ob-
dobjih. Ugotovili smo, da je kar nekaj atletov, 
ki trenirajo ali so trenirali na Vrhniki, vpisanih 
v evidence Atletske zveze Slovenĳe kot nosil-
cev državnih rekordov. Samo v zadnjih šestih 
letih so postavili štiri državne rekorde, in sicer 
v disciplinah tek na 60 metrov, skok v višino, 
met krogle in tek na 400 metrov z ovirami. Re-
korderji so postali Martina Jan, Jernej Marčič in 
Žan Dobrovoljc; zadnji kar dvakrat.
Uspešni nastopi na državnih prvenstvih naše 
atlete uvrščajo v državno reprezentanco, kjer 
zastopajo državo na večjih tekmovanjih v tu-
jini. Letos so bili v reprezentanco povabljeni 
Maja Petrović, Martina Jan, Anamarĳa Jeraj, 
Jernej Marčič in Pia Zupan. Kot smo že pisali, je 
Maja Petrović nastopila na svetovnem mladin-

skem prvenstvu v Barceloni.
V sezoni 2012–2013 pričakujemo dobre rezulta-
te v skoku v višino, teku na 60 metrov z ovira-
mi, teku na 100 metrov, metu vorteksa in skoku 
v daljino. Priprave na novo atletsko sezono so 
trenutno polnem teku, saj se že ta mesec začne-
jo prva dvoranska državna tekmovanja. Na teh 
bomo videli, kako dobro smo trenirali, in dobili 
prve rezultate o konkurenci. Občutek je dober, 
kako pa bo na tekmovališču, vas obvestimo v 
februarski številki Našega časopisa.
Tudi podmladek v Atletski sekcĳi pri ŠD Vrh-
nika je obetaven. Načrtujemo aktivnejše delo v 
kategorĳah U8 in U10. Težave predstavlja pros-
torska stiska, saj za izvajanje novih programov 
ni prostora. 
Avgusta so imeli atleti mini priprave, ki so bile 
nagrada za dobro delo v prvi polovici leta. Šti-
ri dni so atleti bivali v Slovenj Gradcu, kjer so 

trenirali na modernem stadionu in izkoriščali 
okolico za pohode in treninge v naravi. Decem-
bra sta se dva atleta udeležila 14-dnevnih pri-
prav v toplejših krajih. Pogoji za trening so bili 
dobri. Pričakujemo, da se bo delo obrestovalo 
in bo pripomoglo pri lovljenju norme za evrop-
sko mladinsko prvenstvo.    
Vsi nastopajoči atleti so s svojimi rezultati po-
kazali, da se na Vrhniki dela dobro in da raste 
nov rod atletov, ki je sposoben udeležbe na ev-
ropskih in svetovnih prvenstvih. 
Atleti si želimo, da bi se pogoji za treniranje na 
Vrhniki izboljšali. Z rezultati smo dokazali, da 
se z voljo in prostovoljnim delom lahko veliko 
naredi. Obstajajo pa meje – ko dobra volja ni 

več dovolj in je za izboljšanje rezultatov potreb-
no še kaj več. Menimo, da smo to mejo dose-
gli. Vrhniški atleti smo eni zadnjih, ki še vedno 
treniramo na »lešu« in ne na umetni podlagi. 
Skupaj s šolniki, nogometaši in rekreativci si 
želimo, da bi občina našla denar za obnovo 
stadiona. Prvi koraki so že bili narejeni in atleti 
pri tem nismo bili le opazovalci. Aktivno smo 
sodelovali pri izdelavi načrtov za gradbena in 
izvedbena dela. Veliko je bilo prostovoljnega 
dela in z minimalnimi sredstvi so bili projekti 
pripravljeni že v letu 2011. V zvezi s hitro iz-
delavo projektne dokumentacĳe je treba ome-
niti g. Poldeta Torkarja, ki je v projektiranje in 
usklajevanje načrtov vložil izjemno veliko časa 
in svojega znanja. Dokumentacĳa je usklajena 
z atletsko in nogometno panožno zvezo, tako 
da lahko služi tudi kot osnova za pridobiva-
nje sredstev iz naslova sofinanciranja športa. 
Upamo, da naše delo ne bo zaman in načrti za 
obnovo ne bodo zastareli. Morda pa končno 
prihaja čas, ko bodo zabrneli stroji in se začela 
dela. Ne smemo zamuditi še ene priložnosti za 
prepotrebno obnovo stadiona. 
Starše, ki bi radi svoje otroke vključili v pro-
gram vadbe, obveščamo, da nas lahko pokličete 
na telefon 041 751 128. Radi se bomo pogovorili 
z vami in vam odgovorili na vaša morebitna 
vprašanja.

Jernej Fefer 

Atleti zaključili sezono 2012
Na koncu sezone vse atlete, ki so se znojili na treningih, nagradimo s praktičnimi 
nagradami. Letos so najuspešnejši atleti, tisti, ki so se na enem ali več tekmova-
njih državne ravni uvrstili med prve tri, prejeli nahrbtnike in trenirke, preostali 
pa majice. Na podelitvi smo na kratko pregledali rezultate in ugotovili, da je bila 
sezona ena najuspešnejših do zdaj. Močno se je povečalo število atletov, ki so se 
uvrstili med prve tri v državi. Prejšnje leto je bilo takih atletov devet, letos pa 
kar 13. Od teh jih je šest osvojilo naslov državnega prvaka.

Priprave v Slovenj Gradcu

S strokovnim kadrom in dnevno prisotnostjo 
fitnes trenerjev ter fizioterapevta vam lahko po-
magamo pri naslednjih težavah: težave v križu, 
rehabilitacĳa po poškodbah / kolenske vezi, 
hrbtenica, atrofiji mišic (zaradi neaktivnosti mi-
šic po poškodbi). Nudimo vam naslednje pro-
grame za (program se pripravi individualno za 
vsako stranko posebej): mlade mamice,
program za hujšanje, program senior / prilago-
jen starejšim osebam / posebni popusti za člane 
DU Vrhnika, program za povečanje mišične 
mase.
Vaši zastavljeni cilji so naš izziv, od Vas zahte-
vajo veliko volje, vztrajnosti, potrpežljivosti in 
trdega dela, od nas pa pozornost, profesional-
nost in dostopnost. Želeli bi, da postane BJ FIT 
center vseh tistih, ki si prizadevajo za zdrav na-
čin življenja, ki se zavedajo, da redna vadba v 
fitnesu izboljšuje kvaliteto življenja in si želĳo 
sprostitve in druženja v prĳetnih, kvalitetno 
opremljenih prostorih.
Posvetovanja in programi uravnavanja telesne 
teže so le del ponudbe, ki jo nudimo. Ogromno 

pozornosti namreč posvečamo tudi članom, ki 
okrevajo po različnih poškodbah in so v pred 
ali postoperativnem obdobju. Vadba v pred in 
postoperativnem obdobju v nasprotju z vsespo-
lošnim mnenjem pozitivno vpliva na poškodbo 
in tudi dolžino okrevanja. Ravno zaradi tovrst-
nih poškodb vam v BJfit tudi večkrat tedensko 
nudimo svetovanje s strani našega fiziotera-
pevta in naših fitnes trenerjev, ki so vam vedno 
na voljo in poskrbĳo, da vadba poteka tehnično 
pravilno in nemoteno.
Rezultat našega dobrega dela je tudi 250 članov 
našega fitnesa, ki smo jih zbrali v dveh mese-
cih, kar je preseglo vsa naša pričakovanja.
Sprostite pa se lahko pri nas tudi v svetu savn. 
Zakaj ravno savne? Znanstveno je dokazano da 
izdatno potenje pomaga pri zdravljenju raznih 
obolenj, blagodejno vpliva in blaži razne bole-
čine v hrbtu in mišicah in po najnovejših ugo-
tovitvah se pri potenju potroši ogromno kalorĳ 
kar pomeni da z savnanjem tudi  hujšamo. Pri 
nas imamo na razpolago štiri različne savne 
v prĳetnem ambientu, ki zadovolji še tako za-

htevnega gosta. Najbolj razširjena je klasična 
finska savna, kjer se temperatura giblje med 
70 in 100 stopinjami Celzĳa. Priporočljivo je 
polivanje vode po kamnih, saj s tem dosežemo 
dodatni val znojenja, izločanje strupov iz tele-
sa. Pospeši se prekrvavitev in okrepi imunski 
sistem. V zadnjem času so zelo popularne tudi 
infrardeče savne, ki naj bi bile zaradi globin-
skega segrevanja učinkovite kot druge savne. 

IR savnanje je učinkovito pri artritisu, glavobo-
lih, bolečinah v hrbtu, mišičnih krčih; IR seva-
nje pomaga pri zvinih, pretegnjenosti, artritisu, 
mišičnih bolečinah, itd. Posebno primerno je za 
ljudi, ki se ukvarjajo s športom, saj pripomore k 
hitrejši regeneracĳi mišic po naporu. Nasprotje 
finske savne je turška, ki jo imenujemo tudi kar 
parna kopel, saj je v njej zelo visoka vlaga (90 
– 100%) in nižja temperatura (okoli 50 stopinj). 
Zaradi visoke vlažnosti in vdihovanja vonjev 
naravnih eteričnih olj in zelišč uporaba turške 
savne pozitivno vpliva na dihala, podobno kot 
pri inhaliranju. Kot zadnjo naj predstavimo še 
bio-zeliščno savno, ki s pomočjo aromatičnih 
vonjav in temperature do 80 stopinj pomaga 
pri razstrupljanju in razbremenjevanju krvnega 
obtoka. Tovrstna savna je izjemno priporočljiva 
za ljudi s problemi kopičenja vode v telesu.
Dejstvo je, da so vse vrste savn koristne za 
zdravje, sami pa se moramo odločiti za tisto, ki 
nam bo najbolj ustrezala in se bomo v njej naj-
bolje počutili. (nč)

BJ FIT Fitness & Wellness center

Zdrav duh v zdravem telesu
Fitness ni le nabiranje mišic, ampak tudi zdrav način življenja, kajti z redno vad-
bo v fitnesu lahko izboljšamo splošno moč, imunsko odpornost, odpornost proti 
stresu, vzdržujemo telesno kondicĳo, kontroliramo telesno težo in zmanjšamo 
simptome staranja.

Praznično 
vzdušje in 
obisk 
Dedka Mraza
V petek, 21. 12. 2012, je 
bilo na OŠ Antona Martina 
Slomška Vrhnika še posebno 
praznično. Učencem  prve 
triade so učitelji naše šole 
pripravili predstavo, nato pa 
je učence obiskal Dedek Mraz. 
Učenci  so si ogledali igrico o 
živalih, ki so iskale novoletno 
smrečico, saj so vedele, da brez  
nje ne bo ne Dedka Mraza 
ne daril. Okrasile so kar tako 
smreko, ki raste v gozdu,  in 
nato priklicale Dedka Mraza, 
ki  je otroke razveselil z darili. 
Učenci  so mu v zahvalo zapeli 
pesmice. Hvala učiteljem za 
odlično predstavo in Dedku 
Mrazu, ki je polepšal dan 
otrokom  in učiteljicam.

Učiteljice in učenci  prve  
triade OŠ Antona Martina 

Slomška Vrhnika

ENOTA ŽABICA

Zvezdice in delfini
Ob koncu prejšnjega šolskega leta so 
naju starši otrok presenetili s prav po-
sebnim darilom. Postali sva namreč 
posvojiteljici delfinov Monĳa in Ne-
mota. Čez leto smo se zato tudi veliko 
pogovarjali o njih, prav tako smo izde-
lali več delfinov iz papirja in blaga. V 
četrtek, 10. 1. 2013, pa nas je obiskalo 
Društvo Morigenos. Društvo proučuje 
delfine v našem morju že od leta 2002. 
Gospa Polona nam je pokazala posnet-
ke delfinov in imela krajše predavanje 
o življenju teh živali v našem morju. 
Otroci so bili nad predstavitvĳo nav-
dušeni. Staršem se zahvaljujeva, da so 
nam kot novoletno darilo omogočili 
predstavitev o delfinih.  Za konec pa 
še nekaj nasvetov, kako lahko tudi vi 

sodelujete pri ohranjanju delfinov v 
slovenskem morju:
– imejte radi in spoštujte vse živali,
– zapomnite si, da morajo tudi divje 

živali živeti,
– ne mečimo stvari v morje; potrudi-

mo se, da ga ohranimo čistega,
– tudi vi lahko simbolično posvojite 

delfina iz slovenskega morja in  tako 
podprete delovanje društva. 

Zvezdice spoznavamo 
prostore v katerih 
živimo in delamo
V mesecu novembru smo v skupini 
Zvezdice spoznavali prostore v kate-
rih živimo in delamo. Najprej smo se 
pogovarjali o vseh prostorih, ki jih ima 
naš dom nato pa smo se odpravili raz-
iskovati prostore v našem vrtcu. Ogle-
dali smo si sobe, kuhinjo, kotlovnico, 

kurilnico, pralnico. Obiskali pa smo 
tudi Ljubico Breitenberger, ki nam je 
z veseljem pokazala svojo pisarno ter 
tudi vso opremo v njej. Otroci so bili 
zelo navdušeni in so z veseljem sode-
lovali pri opisovanju in raziskovanju 
prostorov, ki jih uporabljamo v vsak-
danjem življenju.

Zvezdice obiščejo 
Ljubljano
Kakor vsako leto sva se tudi letos 
odločili, da na koncu leta preseneti-
va otroke v skupini. Ker so otroci tik 
pred vstopom v osnovno šolo, sva 
se odločili, da jih popeljeva na malo 
daljšo pot. Otroci so skupaj s starši 
prišli na želežniško postajo v Borov-
nici, od koder smo skupaj nadeljevali 
pot z vlakom proti Ljubljani. Otroci 
so bili zelo navdušeni nad vožnjo z 

vlakom še toliko bolj pa so bili nav-
dušeni nad presenečenjem, ki jih je 
čakalo med vožnjo- obisk Božička. V 
Ljubljani smo si najprej ogledali želež-
niško postajo nato pa smo se peš po-
dali do Prešernovega trga. Tam smo 
si ogledali novoletno smrečico, lučke 
in nekaj malega tudi zapeli. Za konec 
srečanja smo se odpravili še na Kon-
gresni trg od koder je bil čudovit po-
gled na Ljubljanski grad.
Zahvaljujeva se staršem za vso pomoč 
pri izpeljavi našega izleta. V letu 2013 
vam vsem želiva mnogo sreče, zdrav-
ja in veselja.

Skupina Zvezdice,
 Enota Žabica, Mateja in Mojca
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Spoštovane upokojenke in cenjeni 
upokojenci,
zakoračili smo v leto 2013 in vse bo potekalo po ustaljenih ti-
rih, kot ste bili navajeni do zdaj. Pisarna bo uradovala enako, 
le v času pobiranja članarine bodo vrata pisarne odprta tudi ob 
sredah popoldne, od 16.00 do 18.00, in sicer do konca marca. 
Priložnosti je torej dovolj, zato vse članice in člane prosim, da 
svoje obveznosti poravnajo do konca marca. 
Plačana članarina omogoča cenejšo članarino v knjižnici, sicer 
pa je pogoj za udeležbo na naših aktivnostih, kot so pohodi, 
športne dejavnosti, izleti, predavanja, kulturne prireditve, ko-
palni izleti, plesne in druge delavnice …
Mesec januar je glede dejavnosti mirnejši, a zato nič manj dela-
ven, saj že pripravljamo zdravstveno predavanje o praktični po-
moči ljudem z demenco, ki bo 30. januarja ob 17. uri, načrtujemo 
prireditev ob kulturnem dnevu, pripravljamo pa tudi seznam 
pomoči potrebnih, saj bomo februarja razdelili 30 humanitarnih 
paketov .
Račune o svojem delu bomo položili 15. marca, ko bo v OŠ Ivana 
Cankarja zbor članov društva. Že zdaj ste lepo vabljeni!

Napovedujemo:
–  Že 6. februarja bo kulturna prireditev v počastitev Prešerno-

vega dneva.
–  Ker bo pust 12. februarja, pripravljamo predpustno rajanje na 

»ta debeli četrtek«.
–  Prvi kopalni izlet v Šmarješke Toplice bo v ponedeljek, 18. fe-

bruarja.
–  Prvi društveni izlet bo v četrtek, 4. aprila, na slovensko-trža-

ški kras.
–  Vse pohodniške skupine delajo po svojih programih.
–  Balinarska sekcĳa deluje po svojem urniku, ki je celoleten.
–  Po svojem urniku delujejo tudi prostovoljke v projektu Starej-

ši za starejše.

Naj na koncu zapišem, da smo veseli vaših odzivov, ko pravite, 
da je naš kotiček berljiv in ga težko čakate. Mnogi povedo, da ob 
branju novičk uživajo prav tako, kot bi bili na neki dejavnosti, ki 
se je niso mogli udeležiti. 
Trudili se bomo, da boste obveščeni. Obenem se v imenu dru-
štva vsem dopisnikom v naš kotiček zahvaljujem, da vztrajate: 
Sonja Repnik, Fani Šurca, Milan Jerman, Sonja Zalar Bizjak, 
Rada Pišler in drugi pisci posameznih pohodniških skupin. Za-
hvala za korektno sodelovanje gre tudi uredniku Našega časo-
pisa, Gašperju Tomincu, ki se trudi, da bi ugodil željam enih in 
zahtevam drugih.
Hvala vsem v upanju, da se nam kdaj pridruži še kdo, saj vas je 
veliko, ki znate in zmorete! Računalnik ni ovira; prinesite roko-
pis na društvo, kjer bomo vaše besedilo prepisali in uredili vse, 
kar je potrebno za objavo v Upokojenskem kotičku.
Za upravni odbor: Elica Brelih

Zimzelenčki  iz Bevk na Drenov Grič 
in na Vrhniko
Za torkovo jutro, 11. decembra, naj zapišem najprej nekaj verzov 
iz Medveškove pesmi Mraz:
»Mraz, ki reže do kosti,
ki dihati ne da in te duši.
Ivje, bel, kot čipke lep okras.
Sneg, ki kakor sladkor škriplje pod podplati …«
Vse to je bilo tudi na naš dan pohoda, a nihče se ni ustrašil. Za-
viti v šale in kape smo se spraševali, če smo pravi, ko smo čakali 
avtobus, ki nas je nato prepeljal skozi barjanski vasici Sinja Go-
rica, Blatna Brezovica v Bevke. 
V  Bevkah smo najprej popili topel čaj, obudili spomin na Janeza 
Jalna, ki je svoja zadnja leta služboval na Barju in v prostem času 
proučeval zgodovino koliščarjev. Tudi v bližini Blatne Brezovice 
so arheologi odkrili kolišča in znamenit drevak.
Ob pogledu na bevški kozolec smo se spomnili na vihar leta 
1986, ki je porušil kar  triindvajset kozolcev, in se prebĳali skozi 
meglo. 
Zavili smo proti rezervatu Mali plac in nekje v daljavi proti 
vzhodu se je že slutilo sonce. Barje je bilo spokojno pod snežno 
odejo, le mi smo nekoliko kalili mir, saj smo izza belih čipka-
stih grmov pregnali srne, ki so v elegantnih skokih premagova-
le umetno skopane jarke za odvodnjavanje. V začetku prvi niti 
slutili niso, kje so zadnji, saj nas je bilo 35, po eni uri hoje pa je 
že  bilo videti polovico kolone, saj se je megla vztrajno, a počasi 

umikala prodirajočemu soncu. 
Bližali smo se Drenovem Griču in na električnih žicah nas je pre-
senetila velika kolonĳa ptic. Ko smo prečkali glavno cesto, smo 
se razveselili ozke zgažene potke po trasi stare železnice, ki je 
včasih vozila na Vrhniko. Posĳalo je tudi sonce in srebrni snež-
ni kristalčki so migljali pred nami. Kakšno razkošje!  Šale smo 
pospravili v nahrbtnike, rokavice v žepe in občudovali snežno 
belino do Vrhnike, ko smo se zadovoljni in srečni razšli v pri-
čakovanju naslednjega pohoda.
Zapis: Elica Brelih, Foto: Sonja Zalar Bizjak

Izšle so Zimzelene drobtinice – 2
Konec lanskega leta je luč sveta zagledala prĳetna brošurica, 
ki jo je izdala planinska skupina Zimzelenčki.  V drugi številki 
Zimzelenih drobtinic so zajeli šaljive dogodke z njihovih  po-
hodov v letih 2011 in 2012.
»Zakoračili smo v deveto leto druženja in pohajanja po naši lepi 
deželi. Moja bojazen, da bo osip velik, da se bo skupina naveli-
čala pohodov, se ni udejanjila.
... Čestitke vsem  za prehojenih osem let! …
Vzdržimo, saj bo kmalu desetletnica, ko bo bolj svečano!
Vaša Elica«
Iz uvoda k Zimzelenim drobtinicam – 2, ki si jih v elektronski 
obliki lahko ogledate na spletni strani Planinskega društva Vrh-
nika: www.pd-vrhnika.si. Na istem naslovu najdete tudi Zimze-
lene drobtinice – 1.
Prĳetno branje vam želimo.                                     Milan Jerman

Vandrovke v letu 2012
Novo leto je tu, staro leto pa za nami, in Vandrovke smo na za-
dnjem pohodu v letu 2012 opravile bilanco lanskih pohodov. Za-
dnji dan, ki smo ga preživele skupaj, je bil torek, 18. decembra. 
Vreme ni bilo nič kaj prĳazno, seveda primerno letnemu času, 
pot pa nas je vodila proti Štampetovemu mostu. To pot smo pre-
hodile že večkrat. Do Štampetovega mostu je ena urica počas-
ne hoje, medtem pa smo obujale spomine na pohode v starem 
letu.
Prĳetni so bili pohodi v okolici domačega kraja. Čeprav smo v 
okolici Vrhnike prehodile že skoraj vse poti, se še vedno najde 
kakšna zanimiva in nova. Lani pa smo se vsak mesec podale 
tudi na malo daljšo pot z avtobusom po naši lepi Slovenĳi.
Marca smo se v pomladnem jutru odpeljale proti Lokvi, kjer je 
izhodiščna točka za vzpon na hrib Kokoš. Jasno nebo je priča-
ralo svežino pomladi in zadovoljstvo med Vandrovkami je bilo 
veliko. Torek, 10. aprila, je bil prav tako lep sončen dan, kot na-
ročen za obisk slovenske obale. Sprehod po prelepi, sončni obali 
nas je navdihoval in nam dajal novih moči. Po prihodu v Lucĳo 
smo se povzpele na Sečo, od koder je prekrasen razgled na go-
jišče školjk. Res nepozabno!
Mesec maj nas je popeljal na Otlico, na sončno Primorsko. Ta 
izlet je bil za nas prav angelsko doživetje. Prečudovita narava, 
skalnate poti, ki vodĳo po Trnovski planoti, tišina sili v ušesa, 
borovci trdno stojĳo v svoji pokončni drži … Povzpele smo se 
tudi na Sinji vrh, ki dosega 1.002 metra nadmorske višine. Nav-

dušilo nas je Otliško okno, sploh pa Otlica na obrobju Trnovske-
ga gozda. Bronasta »mati gora«, postavljena na gorsko skalo, se 
v popolnosti zliva z okoliško naravo. Meni osebno se je ta izlet 
najbolj vtisnil v spomin.
29. maja nas je pot vodila nad Horjulsko dolino. Dvaindvajset 
pohodnic je ta torek prehodilo kar nekaj lepih poti od Korena do 
sv. Urha, pohod pa smo zaključile v Podolnici. 
Junĳa smo se Vandrovke podale na posebno lep pohod na Blej-
sko kočo. V Gorjah smo se ustavili na obvezni kavici. Narava 
je bila v razcvetu, Blejska koča pa nas je lepo sprejela. Saj ne 
morem opisati vsega lepega; rečem lahko le – čudovito in ne-
pozabno.
Julĳ in avgust sta bila meseca za počitek in nabiranje moči, ven-
dar Vandrovke nismo samo počivale. Kljub vročini, ki je priti-
skala lansko poletje, smo se ob torkih zjutraj pridno odpravljale 
na krajše pohode. Kar hitro pa je prišla jesen in v septembru 
smo se odpravile na Zasavsko sveto goro. Avtobus nas je za-
peljal proti Vačam, kjer smo začele pohod. V vasi Klenik smo si 

ogledale povečavo Vaške situle (vedričke), za pokopališčem na 
Vačah pa fosilno morsko obalo, ki je nekaj prav posebnega. Ko 
smo prišle na vrh Zasavske svete gore, se je nebo odprlo in gora 
nas je sprejela. Lepo in nepozabno!
20. novembra smo se Vandrovke podale na Samotorico in v nje-
no okolico. Kar 36 pohodnicam so delali družbo Jože, Milan in 
Marko. Naša izhodiščna točka je bila Samotorica, pot pa smo 
nadaljevali proti Korenu in Grdi dolini. Prehodili smo 9 kilome-
trov krožne poti in jo končali na Samotorici, na kmetĳi odprtih 
vrat »Pri Hlipč«. Pot je bila zelo poučna, saj nas je vodička Elica 
sproti opozarjala na sestavo tal, ki je kamnita, polna peščenjaka, 
laporja, ponekod pa dolomita; zemlje je le malo.
Tako smo leto končale z novimi in lepimi spoznanji ter vtisi iz 
naše pestre narave; ostali nam bodo spomini in razveseljevale 
nas bodo fotografije. V letu 2013 si še želimo takih pohodov. 
Zahvaljujemo se vsem našim vodičkam, ki nas razveseljujejo s 
svojim znanjem.
Ob koncu svojega pisanja želim vsem Vandrovkam ter vsem 
pohodnicam in pohodnikom po širni Slovenĳi sreče, zdravja in 
varnih pohodov v letu, ki je pred nami!
Zapisala in fotografirala: Fani Šurca

Zimzelenčki na Kobalovih planinah 
nad Idrĳo
Odmor za novoletne praznike je bil kar predolg in komaj smo 
čakali na prvi pohod. Ko smo v oblačnem jutru sedli na avtobus 
in izvedeli, da gremo malo dlje, kot je bilo načrtovano, smo bili 
kar veseli. Ob intenzivni izmenjavi vtisov iz minulih prazničnih 
dni je vožnja do Idrĳe hitro minila. Spretni voznik nas je po zavi-
ti cesti pripeljal do parkirišča pod Kalvarĳo, v neposredni bliži-
ni psihiatrične bolnišnice. Tam smo izstopili in se podali na pot 
mimo kluba idrĳskih študentov, imenovanega Swenak. Na poti 
proti kmetĳi Lomar smo splašili gamsa, opazovali lepe grme lo-
vorolistnega volčina in si nazorno ogledali, kako v plasteh dveh 

različno odpornih kamnin nastaja spodmol. Prav kmalu smo 
bili na sedlu med Kobalovimi planinami in Cerkovnim vrhom, 
kjer smo se ustavili za kratko okrepčilo. 
Nato smo se odpravili proti vrhu Kobalovih planin (834 m). Ob 
poti smo opazili precej veliko rastišče rododendrona. Še kratek 
vzpon in že smo bili na vrhu, pri oddajniku, kjer smo opravili 
skupinsko fotografiranje. Pot smo nadaljevali do konca gozdna-
tega grebena Kobalovih planin, od koder smo se spustili do ce-
ste v bližini Kanomeljskega Razpotja. Mimo kmečkega turizma 
Podobnik in psihiatrične bolnišnice smo se vrnili do avtobusa 
pri Kalvarĳi. Odpeljal nas je v Idrĳo, kjer smo si v gostilni Kos 
privoščili okusen trojček idrĳskih žlikrofov.
Po tem prĳetnem postanku smo se odpravili proti domu, kamor 
smo polni lepih vtisov prispeli v poznih popoldanskih urah.
Zapisal: Janez Kenk, Fotografija: Jožef Miklavčič
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Januarja 2013 so  praznovali naši 
člani okrogle jubileje:
Angela Novak, Janezova cesta, Vrhnika (1919)
Antonĳa Zimšek, Pot k Trojici, Vrhnika (1920)
Kristina Grilc, Kopališka – DU Trnovo, Ljubljana (1920)
Ivanka Ogrin, Dom upokojencev Vrhnika (1921)
Stanko Peric, Dom upokojencev Vrhnika (1921)
Anton Setnikar, Sinja Gorica, Vrhnika (1922)
Anton Jesenovec, Dobovičnikova ul.., Vrhnika (1923)
Marĳa Kastelic, Krožna pot, Vrhnika (1923)
Anton Marolt, Sternenova cesta, Vrhnika (1928)
Franc Žužek, Vas, Vrhnika (1928)
Antonĳa Velkavrh, Vas, Vrhnika (1928)
Ivanka Kenk, Ljubljanska c., Vrhnika (1933)
Ciril Garafolj, Pot v Močilnik, Vrhnika (1933)

Vsem jubilantom iskreno čestitamo za visok jubilej, če-
stitke pa tudi vsem, ki so januarja praznovali rojstni 
dan.

Soooonce, snežna belina in nasmejani pohodniki

Tudi tokrat smo Vrhničani dočakali novo leto v Hotelu Delfin 
v Izoli.

Zimzelenčki na Kobalovih planinah
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Sončki z  Lesnega Brda na Vrhniko
Na prvi januarski pohod smo se Sončki  z avtobusom odpeljali 
do Lesnega Brda  ter se mimo hiš dvignili do naravnega spo-
menika Kuclerjev kamnolom,  si ogledali  njegove značilnosti in 
vrste  kamnin, prikazanih v geološkem stebru. V zgornjem delu 
so nas pričakali obdelani kamni, ki so jih izklesali umetniki. V 
kamnolomih so zanimive plasti sivega in črnega apnenca  z be-
limi kalcitnimi žilami, zaradi katerih je kamnina še lepša. V pre-
teklosti so jo veliko uporabljali kot okrasni kamen v stavbarstvu. 
Po pobočju Visokega vrha smo šli do opuščenega Vodnikovega 
kamnoloma,  mimo Matevžovca ter prečkali  cesto Drenov grič 
– Horjul. Po grebenih nad  horjulsko dolino smo se skozi bu-
kov gozd po z listjem prekritih poteh med Špičastim gričem in 
Kremenikom spustili v Peske. Pri cerkvi Sv.Lenarta nad Malo 
Ligojno nas je objelo  sonce. Barje in hribovja nad njim so  iz-
ginjala v mrenastem ozračju,  nam  pa je pogled počival na hišah 
Male in Velike Ligojne, ki  jima Vrhničani zaradi tople zatišne 
lege pravĳo tudi  »vrhniška Vipava«. Iz Ligojne smo se spustili 
v dolino, prečkali Podlipščico in se z asfalta po peščeni poti po 
obrobju doline Kozji dol dvignili do Stare Vrhnike. Po poti med 
travniki tokrat nismo usmerili korakov proti Planini, ampak čez 
Tankovsko cesto na pot pod Trojico. Mimo opuščenih mlinov ob 
potoku Bela smo zavili do gostilne Pri Kranjcu na Vrhniki, kjer 
smo zaključili pohod z novoletnim kosilom. 
Ob branju statistike so se nam spomini vračali na prehojene poti 
v letu 2012. Sončki smo pod skrbnim vodstvom vodnic in njunih 
pomočnikov varno hodili na 20 pohodih, s poprečno udeležbo 
33 članov. Skupna prehojena pot je znašala 256 km, poprečna 
dolžina vsakega pohoda  je bila nad 12 km z višinsko razliko 
nad 600 m. Sončki smo na dosežene rezultate ponosni. Četudi 
nam leta s seboj prinašajo  razne tegobe, jih vsak zase vztrajno 
premaguje,  pri tem pa mu prav gotovo pomagajo tudi pohodi 
Sončkov, kjer poleg nabiranja kondicĳe in prĳetnega druženja, 
lahko  res prav vsak najde nekaj  tudi čisto zase. 
Sonce je počasi tonilo in  ozarjalo nebo za okni, v prostoru pa 
je sĳalo sonce, ki ga nosimo Sončki v sebi in je sĳalo z obrazov 
štiridesetih zbranih pohodnikov.  Najlepša hvala vsem, ki ste 
poskrbeli, da se je to zgodilo.                                   Marĳa Dolinar

Sončki v jami Dimnice 
Torkov izlet Sončkov se je začel še v temi. Nič kaj obetavno vre-
me nas je spremljalo do Kozine, kjer smo zapustili avtocesto. 
Med vožnjo nas je Vojko seznanil z njemu dobro poznano jamo 
Dimnice. Zanjo smo nekateri prvič slišali in postalo je že bolj za-

nimivo. Zvedeli smo, da so bili nekoč domačini prepričani, da v 
njej hudič prekajuje meso.
Na cilju v vasi Slivje nas je pričakal vodnik po jami, Vojkov pri-
jatelj, Franc Malečkar. Sneg nas je dobro presenetil, saj smo do 
vhoda v jamo morali gaziti kar visok sneg. Na vhodu je vodnik 
razdelil dodatne svetilke, saj jama ni razsvetljena in spustili smo 
se po spiralasto speljani zavarovani poti v vhodno brezno. Po-
jasnil je, da je jama dobila ime po megli, ki se v začetku zime 
prikaže iz jame. Mrzli zrak, ki vdira v jamo, izrine toplega, v 
katerem se vlaga kondenzira in se kot steber belega dima dvi-
guje v zrak. Sprehodili smo se po eni najdaljših kraških jam, ki 
je bogata s kraškimi jamskimi oblikami, kot so stalagmiti, sta-
laktiti, stebri, ponvice in zavesice. V prvi etaži podzemne jame 
smo si ogledali Plesno, Belo in Vilinsko dvorano. V spodnji etaži 
jame, sto metrov pod površjem,  smo se spustili do ponikalnice 
Potok, podzemnega pritoka reke Rižane. Zmotili smo tudi speče 
prebivalce jame – netopirje in videli nekaj belih in slepih jamskih 
živali. Da smo podoživeli njihovo življenjsko okolje, smo ugas-
nili luči in gledali temo in poslušali tišino.
Pred vrnitvĳo iz jame nas je v eni izmed prečudovitih dvoran 
presenetil naš sonček Jože s pravo »belokranjsko pojedino«. Ob 
tem smo ugotovili, da belokranjske pogače teknejo tudi v pod-
zemlju.  Pri prihodu iz jame nas je nepričakovano dočakalo son-
ce in spet smo srečni ugotovili, da smo pravi Sončki. Izlet smo 
zaključili v vasi Slivje, kjer smo si pod zanimivim vodstvom Voj-
ka ogledali še cerkev sv. Martina z znanimi poslikavami Toneta 

Kralja.  Med vožnjo proti domu je nebo posivelo in ponovno je 
pričelo snežiti.                                                   

Nuška in Zoran Cvetkovič

Sončki in Učna pot Bevke na 
Ljubljanskem barju
Pohod skupine Sončki je imel tokrat izhodišče v Športnem par-
ku Bevke, kjer smo si ogledali slovenski kozolec – toplar. Po poti 
ob osamelcu Brdo in osamelcu Gradišče, kjer naj bi bilo v mlajši 
železni in rimski dobi naselje, smo prišli do začetka Učne poti 
Bevke (UPB) v Krajinskem parku Ljubljansko barje.
Pot nas je vodila mimo ostankov nekdanjega perišča in »pojišča  
za živino«. Vaško perišče je bilo poleti tudi kopališče za otroke. 
Ob poti proti strugi Stare Ljubljanice so se nad nami dvigovala 
v ivje odeta barjanska  drevesa. Rastlinje, ki smo ga opazili na 
fotografijah na informacĳskih tablah UPB, je že počivalo pod 
snegom. Le barjanske trave v strugi Stare Ljubljanice so štrle-
le nad ravnino, ki jo je osvetljevalo bledo sonce nad Krimom. 
Kakor široka črta je Stara Ljubljanica mirno vĳugala nad belino 
v smeri  od Vrhnike proti Podpeči. Po njenem desnem bregu 
naj bi potekala tudi rimska cesta, trgovska pot, ki je povezovala 
Emono z Nauportusom in naprej do morja. Prečkali smo strugo 
in po blatnem, pomrznjenem kolovozu prišli do table UPB, ki 
stoji na meji občin Brezovica in Vrhnika. Tu najden mejni kamen 
dokazuje, da je bila v času Rimljanov tukaj meja med Akvilejo 
(Oglejem) in Emono (Ljubljano). Ob Ljubljanici, kraški reki sed-
mih imen, smo prišli do kmetĳe pri Kaminu, kjer so otroci leta 
1981 našli keltske srebrnike, za katere so mislili, da so kamen-
čki - sedaj so v hrambi Narodnega muzeja Slovenĳe v Ljubljani. 
Ob Pekovem grabnu smo se vrnili do začetka UPB. Nadaljevali 
smo do Blatne Brezovice in mimo cerkve Sv. Jakoba hodili med 
snežinkami proti Sinji gorici. Pri Ribiškem domu smo prečili 
naraslo Ljubljanico po »železnem mostu«, po katerem je nekdaj 
potekal transport gline do Opekarne. Sledila je hoja po stezi sko-
zi grmovje mimo bajerjev, kjer so včasih kopali glino za opeko.  
Moji pogledi so božali snežinke in misli so se usedale nanje ter 
padale z njimi na mirno gladino. Pokrajina je imela nadih prav-
ljičnosti. V njo so počasi tonile moje misli na Opekarno, na Staro 
Ljubljanico, na pretekle in sedanje čase na Barju.
Sončki smo prehodili 15 km dolgo pot,  na kateri je vsak lahko 
našel kaj zanimivega zase. Ljubljansko barje, Učna pot Bevke je 
izziv, ki mu je vredno slediti, ga obiskati, videti in doživeti – peš 
ali s kolesom.
Zapisala: Marĳa Dolinar
Fotografije: Tatjana Rodošek, Sonja Repnik

• Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • 

V dnu vhodnega brezna leži kup snega, ki ga je dodatno napihala 
burja (foto: Tatjana Rodošek).

Občina Vrhnika, Občinski svet, Komi-
sĳa za podeljevanje občinskih nagrad 
in priznanj, na podlagi Statuta Ob-
čine Vrhnika (Naš časopis, 365/2009) 
in 19. člena Odloka o podeljevanju 
priznanj Občine Vrhnika (Uradni list 
RS, št. 13/00, Naš časopis, št. 307/2004 
in 356/2008)

OBJAVLJA RAZPIS ZA 
PODELITEV OBČINSKIH 
PRIZNANJ ZA LETO 2012

I.
NAZIV ČASTNI OBČAN

1.
Občina Vrhnika bo v letu 2013 podeli-
la največ en naziv častni občan. 

2.
Občanom Občine Vrhnika in drugim 
državljanom Republike Slovenĳe, 
kakor tudi državljanom tujih držav, 
ki imajo posebne zasluge na podro-
čjih kot so: gospodarstvo, znanost, 
umetnost, kultura, šport in drugo 
ter za druge izjemne dosežke, ki so 
pomembni za razvoj in dvig ugleda 
Vrhnike, lahko občinski svet podeli 
naziv častnega občana.

II.
ZLATA PLAKETA IVANA 

CANKARJA
1.

Občina Vrhnika bo v letu 2013 po-
delila največ dve zlati plaketi Ivana 
Cankarja. 

2.
Zlata plaketa Ivana Cankarja je naj-
višje priznanje Občine Vrhnika, ki se 
podeli posamezniku za življenjsko 
delo, ki povečuje ugled občine na go-
spodarskem, družbenem ali drugem 
področju življenja in dela.

III.
SREBRNA PLAKETA IVANA 

CANKARJA
1.

Občina Vrhnika bo v letu 2013 po-
delila največ tri srebrne plakete Ivana 
Cankarja. 

2.
Srebrno plaketo se podeli posamezni-
kom, skupinam občanov, društvom in 
drugim pravnim osebam za dolgolet-
ne uspehe in izjemne dosežke trajnega 
pomena, s katerimi povečujejo ugled 
občine na gospodarskem, družbenem 
ali drugem področju življenja in dela.

IV.
BRONASTA PLAKETA IVANA 

CANKARJA

1.
Občina Vrhnika bo v letu 2013 pode-

lila največ šest bronastih plaket Ivana 
Cankarja. 

2.
Bronasto plaketo se podeli posamezni-
kom,podjetjem, društvom in drugim 
organizacĳam in skupnostim za delo 
in dejanja, ki so jih dosegli ob poseb-
nih prilikah, ob enkratnih dosežkih, 
ob izredno humanem in požrtvoval-
nem dejanju in drugih utemeljenih 
podobnih priložnostih in s svojim 
delom povečujejo ugled občine. 
Bronasto plaketo se podeli tudi ob po-
sebnih jubilejnih priložnostih. 

V.
PREDLAGATELJI IN VSEBINA 

PREDLOGOV
1.

Predlagatelji za podelitev priznanj ob-
čine so lahko občani, politične stranke, 
krajevne skupnosti, podjetja, društva 
ter druge organizacĳe in skupnosti.
Predlagatelj za podelitev priznanj ne 
more biti komisĳa ali njeni člani kot 
posamezniki.

2.
Pobuda za podelitev priznanja mora 
biti pisna in mora vsebovati:
-  naziv in ime predlagatelja,
-  ime in priimek oz. naziv predla-

ganega kandidata za priznanja in 
osnovne podatke,

-  obrazložitev pobude,
-  kratko obrazložitev pobude (max. ˝ 

tipkane A4 strani), za predstavitev 
na podelitvi v primeru potrditve 
predloga,

-  dokumente, ki potrjujejo dejstva v 
obrazložitvi,

-  vrsto predlaganega priznanja,
-  pisno soglasje predlaganega kandi-

data za priznanje.

Nepopolnih in nepravočasnih vlog 
komisĳa ne bo obravnavala.

3.
Pobude sprejema Komisĳa za podelje-
vanje občinskih nagrad in priznanj, 
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, s pri-
pisom »za občinska priznanja« do 1. 3. 
2013 do 12. ure.

4.
Priznanja občine bodo podeljena na 
slovesnosti ob občinskem prazniku. 

5.
Vse dodatne informacĳe v zvezi z raz-
pisom so vam na voljo na sedežu ob-
čine, po elektronski pošti sabina.tell@-
vrhnika.si ali po telefonu (01) 755-54-
20 - kontaktna oseba Sabina Tell.
Številka: 094-2/2012   

Datum:   16. 1. 2013  
  KOMISĲA 

ZA PODELJEVANJE OBČINSKIH 
NAGRAD IN PRIZNANJ

Na podlagi 36. člena Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) in 
v povezavi s 57. členom Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, 
št. 33/07, 108/09, 57/12) sprejme župan 
Občine Vrhnika naslednji

SKLEP
o ustavitvi postopka priprave 

občinskega podrobnega prostorskega 
načrta 

za poslovno-servisni objekt PUH na 
Tojnicah 

(del območja urejanja V3M/2 in 
morfološke enote 7E/1)

1. člen
Postopek priprave občinskega po-
drobnega prostorskega načrta za 
poslovno-servisni objekt PUH na Toj-
nicah (del območja urejanja V3M/2 in 
morfološke enote 7E/1), ki je bil začet s 
Sklepom o začetku priprave občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta za 
poslovno-servisni objekt PUH na Toj-
nicah (del območja urejanja V3M/2 in 
morfološke enote 7E/1) (Naš časopis, 
št. 362/2009), se ustavi.

2. člen
Postopek se ustavi, ker je investitor 
prostorskega akta Podjetje za urejanje 
hudournikov, d. d., v stečaju. Investitor 
kljub pozivu ni izkazal pripravljenosti 
za nadaljevanje postopka. Priprava 
prostorskega akta miruje od julĳa 
2011.

3. člen
Ta sklep se objavi v Našem časopisu 
in začne veljati dan po objavi. Sklep 
se objavi tudi na spletni strani Občine 
Vrhnika.
Številka: 3505-8/2008 (5-08)
Vrhnika, 7. 1. 2013

Župan
Občine Vrhnika

Stojan Jakin, l.r.

Na podlagi 11. člena Odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnih zemljišč 
na območju Občine Vrhnika (Naš časo-
pis, št. 328/2006 – uradno prečiščeno 
besedilo) in Statuta Občine Vrhnika 
(Naš časopis, št. 365/2009) je Občinski 
svet Občine Vrhnika na svoji 15. redni 
seji 13. 12. 2012 sprejel 

S K L E P
o vrednosti točke za odmero nadome-
stila za uporabo stavbnih zemljišč na 
območju Občine Vrhnika za leto 2013

1. člen
Vrednost točke za odmero nadome-
stila za uporabo stavbnih zemljišč na 
območju občine Vrhnika za leto 2013 
znaša 0,003406 evra. 

2. člen
Sklep začne veljati  naslednji dan po 
objavi v občinskem uradnem glasilu  
Naš časopis in se uporablja od 1. 1. 
2013 naprej. 
Številka: 410-83/2012 (4-03)
Vrhnika, 13. 12. 2012

Župan
Občine Vrhnika

Stojan Jakin, l.r.

Na podlagi Statuta Občine Vrhnika 
(Naš časopis, št. 365/09), Statuta Ob-
čine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 
81/09 in 84/11) in Statuta Občine Log - 
Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) so 
Občinski svet  Občine Vrhnika na 15. 
seji 13. 12. 2012, Občinski svet Občine 
Borovnica na 15. seji 20. 12. 2012 in Ob-
činski svet Občine Log - Dragomer na 
15. seji 19. 12. 2012 sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi in 
organiziranju Javnega podjetja 

Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

1. člen
V Odloku o ustanovitvi in organizi-
ranju Javnega podjetja Komunalno 
podjetje Vrhnika, d. o. o., se sedmi člen 
dopolni tako, da se iz seznama stan-
dardne klasifikacĳe dejavnosti dodajo 
štiri nove dejavnosti, in sicer: 
47.790 Trgovina na drobno v prodajal-
nah z rabljenim blagom,
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah 
in tržnicah z drugim blagom,
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali 
po internetu,
82.300 Organiziranje razstav, sejmov 
in srečanj.

2. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po 
objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se 
tudi v Našem časopisu in na spletnih 
straneh občin Vrhnika, Borovnica in 
Log - Dragomer. 

Številka: 353-69/03 (1-02)
Vrhnika, 13. 12. 2012
Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin, l.r

Številka: 354-5/2007
Dragomer, 19. 12. 2012
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina, l.r.

Številka: 007-0001/2012
Borovnica, 20. 12. 2012
Župan
Občine Borovnica  
Andrej Ocepek, l.r.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-
ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12) ter 
33. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, 
št. 365/09) sprejme župan Občine Vrhnika

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o splošnih merilih in pogojih 
prostorskih ureditvenih pogojev za občino 

Vrhnika

1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembe in do-

polnitve PUP)

1) 8., 19. in 27. člen Odloka o splošnih merilih in 
pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za 
občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 6/99, Naš časo-
pis, št. 292/03, 323/06-obv. razl., 349/08-obv. 
razl.; v nadaljnjem besedilu: Splošni PUP) 
določajo merila in pogoje glede objektov za 
oglaševanje (reklamne in usmerjevalne ta-
ble). 

2) Določila so preohlapna oziroma ne določajo 
pogojev oblikovanja dovolj natančno. Ob-
jekti so dovoljeni v celotnem ureditvenem 
območju naselĳ ter na kmetĳskih in gozdnih 
zemljiščih.

3) S spremembami in dopolnitvami Splošnega 
PUP se predpiše dodatne pogoje glede loci-
ranja in oblikovanja objektov za oglaševanje.

2. člen
(območje sprememb in dopolnitev PUP)

Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo na 
celotno območje občine Vrhnika.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve temeljĳo na določbah Ured-
be o prostorskem redu Slovenĳe (Ur. l. RS, št. 
122/04).

4. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev 

PUP in njihovih posameznih faz)

Postopek priprave sprememb in dopolnitev 
Splošnega PUP teče na podlagi 57. do 61.a člena 
ZPNačrt in sicer v naslednjih fazah:

FAZA ROK

Priprava osnutka sprememb in 
dopolnitev PUP

januar 
2013

Pridobitev smernic

januar 
- februar 
2013, 15 
dni

Obvestilo o CPVO

januar 
- februar 
2013, 30 
dni

Dopolnitev osnutka sprememb 
in dopolnitev PUP

februar 
- marec 
2013

Javno naznanilo

7 dni pred 
začetkom 
javne 
razgrnitve

Javna razgrnitev in javna 
obravnava

marec 
2013, 15 
dni

Priprava stališč do pripomb in 
predlogov javnosti

marec 2013
Priprava predloga sprememb in 
dopolnitev PUP
Zbiranje mnenj nosilcev urejanja 
prostora

marec - 
april 2013, 
15 dni

Predložitev usklajenega 
predloga sprememb in 
dopolnitev PUP odboru in 
občinskemu svetu v sprejem april 2013
Sprejem spremembe in 
dopolnitve PUP z odlokom in 
objava v uradnem glasilu

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za 
načrtovanje iz njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Di-

rektorat za prostor, Dunajska cesta 48, 1000 
Ljubljana,

2. Ministrstvo za kmetĳstvo in okolje, Direk-
torat za kmetĳstvo, Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana,

3. Ministrstvo za kmetĳstvo in okolje, Direk-
torat za gozdarstvo, Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana,

4. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komu-
nalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,

5. Občina Vrhnika, Oddelek za splošne zadeve, 
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,

6. drugi nosilci urejanja prostora, v kolikor bi 
se v postopku priprave izkazalo, da so njiho-
ve smernice potrebne.

6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave 

sprememb in dopolnitev PUP)

Pri pripravi sprememb in dopolnitev Splošne-
ga PUP ne bodo nastali finančni stroški.

7. člen
(objava)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Našem časopisu. Sklep se objavi tudi na spletni 
strani Občine Vrhnika.

Številka: 3505-1/2013 (5-08)
Vrhnika, dne 14. 1. 2013

Župan
Občine Vrhnika

Stojan Jakin, l.r.
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Žepni koledarčki z voznim redom 
vlakov med prestolnico in Borov-
nico so lanskega decembra izšli že 
četrto leto zapored. Tudi tokrat sva 
jih za vas pripravila Damjan Debe-
vec in Tjaša Vrhovnik, natisnila pa 
jih je borovniška Grafika M. Spon-
zor koledarčkov za leto 2013 je Tu-
ristično društvo Borovnica, ki je lani 
praznovalo 50. obletnico ustanovitve prvega turističnega dru-
štva v Borovnici, letos pa lastno 20. obletnico neprekinjenega 
delovanja na področju turizma v borovniški dolini. 
Naslovno stran koledarčkov krasi starinska, kolorirana raz-
glednica Borovnice z viaduktom, ki jo je dal na prelomu 19. 
in 20. stoletja natisniti Janez Kranjc, trgovec in posestnik v Bo-
rovnici. Pomembno dopolnitev je v tej izdaji doživel vozni red, 
v katerem je po novem označeno tudi, na katere vlake smete 
nesti kolo – kar bo še posebej dobrodošlo za kolesarske izlet-
nike in turiste. Prav na zadnje pa je mislilo TD Borovnica in se 
zato tudi odločilo za rekordno naklado koledarčkov; tokrat jih 
je bilo natisnjenih kar 5.000. Ti so najprej romali v vsa borov-
niška gospodinjstva in se razdelili med preostale domače upo-
rabnike železniškega prevoza, primerne količine pa so prevzeli 

tudi turističnoinformativni centri v 
Ljubljani in njeni okolici. 
Turistično društvo pa z letošnji-
mi koledarčki ni prestopilo samo 
občinskih meja, temveč je projekt 
prĳavilo celo na razpis Evropske
komisĳe v okviru kampanje za traj-
nostno mobilnost v mestih, z naslo-

vom “Do the right mix”, ki ima za cilj 
ozaveščanje javnosti o prednostih kombiniranja različnih oblik 
predvsem okolju prĳaznega in javnega prevoza v mestih ter
zmanjšanje motornega prometa. Evropska komisĳa je zamisel o
koledarčkih z voznimi redi očitno prepoznala kot dobro, saj jih 
je vključila v svojo vseevropsko kampanjo, avtorjem projekta pa 
s tem izrekla veliko priznanje za dosedanje delo. 
V vsaki uspešni zgodbi pa mora biti, kot kaže, tudi kanček pe-
lina. Vozni red v koledarčku je namreč vezan na decembra ob-
javljeni vozni red Slovenskih železnic, ki pa si jemljejo diskre-
cĳsko pravico do morebitnih naknadnih sprememb. Manjša
sprememba se je pojavila kaj kmalu, in sicer bralce opozarjamo, 
naj si pri vlaku IC, ki ima odhod iz Ljubljane ob 9.40, dopišejo 
črko “c”. 

Damjan Debevec

Evropska komisĳa podprla koledarčke TD Borovnica

Hidrotehnik bo 
urejal Borovniščico
Podjetje Hidrotehnik, ki je v letih po po-
plavah 2010 že čistilo prodne zadrževal-
nike v Malencah, Brezovici in delno v 
Ohonici ter več odsekov vodotokov, letos 
načrtuje nove posege v borovniški doli-
ni. Tokrat se bodo lotili krajšega, a precej 
zasutega Jelskega potoka, že skoraj ne-
opaznega levega pritoka Belega potoka 
ter močno zaraščenih brežin Borovniščice 
med Borovnico in Bregom. 
Pritok Belega potoka bodo strojno očisti-
li v dolžini 260 metrov, od lokalne ceste 
Borovnica-Brezovica pri Borovnici (pri 
Grimšiču) do izliva v Borovniščico. Na 
Jelskem potoku, ki izvira pod Jelami in 
se po prečkanju železniške proge izliva 
v Borovniščico ravno na nasprotni strani 
Belega potoka, pa bodo izvedli posek gr-
movja in dreves ter strojno čiščenje jarka 

v dolžini 210 metrov. Zagotovo najpo-
membnejši letošnji poseg v vodotoke pa 
se bo izvedel na odseku Borovniščice od 
mostu na regionalni cesti do začetka vasi 
Breg, ki je bil po mnenju občanov zaradi 
svoje zanemarjenosti leta 2010 “zaslu-
žen” za poplavljanje stanovanjskih hiš ob 
Ljubljanski cesti in Ulici bratov Debevec 
ter proizvodnih hal na Obrtniški ulici. Z 

letošnjim sanitarnim posekom v dolžini 
430 metrov bo ta težava, upajmo, postala 
preteklost. 

Damjan Debevec

Člani Humanistično umetni-
škega društva Karel Barjan-
ski so lanske jesenske tedne 
preživljali malce drugače kot 
jih običajno. Za nekaj časa so 
»pozabili« na kulturne do-

godke in se prelevili v zidarje, 
pleskarje, čistilce … Po izgubi 
razstavnih prostorov v Baru 
Borovnička so namreč z Ob-
čino Borovnica sklenili dogo-
vor o začasnem društvenem 
prostoru na stari pošti. Seve-
da je bilo treba sobo, v kateri 
je bil pred leti frizerski salon, 
prenoviti in urediti tako, da 
sedaj služi svojemu novemu 
namenu – stalni galerĳi, v njej
pa bodo še sestanki, literarni 
večeri in srečanja sekcĳ. Res
je soba majhna, a za društvo 
je dragocena. Kljub prosto-
voljnemu delu in doniranemu 
materialu se je za prenovo po-
rabilo še 1500 evrov, občini pa 
bo društvo plačevalo tekoče 

stroške za vodo, elektriko … 
Upamo, da bo prostor lahko 
HUD obdržal  tudi po uvelja-
vitvi Pravilnika o oddajanju 
poslovnih prostorov v najem. 
 Po treh letih je HUD Karel 

Barjanski tako dobil svoj zača-
sen prostor, ki ga je s kratkim 
kulturnim programom odprl  
22. decembra. Poezĳo, ki jo je
prebirala Barbara Bezek Rot, 
sta z glasbo pod mentorstvom 
Jasmine Šubic obogatili flav-
tistki Špela Kos in Nastja Po-
držaj, prisotne pa je nagovoril 
še predsednik društva Jože 
Zorman ter se zahvalil vsem, 
ki so pomagali pri obnovi: An-
dreju Škrbcu, Francu Škrbcu, 
Jožetu Branclju, Janezu Stra-
žišarju, Ajdi Čebela, Miletu 
Milosavljeviću, Bojanu Čebeli, 
Jožetu Stražišarju, Juditi Stra-
žišar, Mojci Mikulič, Tomu 
Garinu, Andreju Hrovatinu, 
Maji Brglez, Borisu Vučkovi-

ću, trgovini Jurček. Seveda je 
pri tem sodeloval tudi pred-
sednik društva, Jože Zorman. 
 Obnovljene stene so ob od-
prtju prostorov že vabile k 
ogledu risb, ki so jih na večte-

denskem tečaju ustvarili člani 
likovne sekcĳe pod vodstvom
Natalĳe Ambrožič in z re-
cenzĳo uni. dip. um. zg. Gaje
Pavlovčič Novak.  Razstavo, 
ki prikazuje povsem študĳska
gradiva, skozi katera želĳo te-
čajniki predstaviti interpreta-
cĳo predmetov in prostora na
svoj lasten študĳski način, so
poimenovali Moje razmišlja-
nje skozi risalo. 
 Dan kasneje so v družbi prav-
ljičarja Francĳa Rogača uživali
najmlajši. Hrčkom, kresnič-
kam, slončicam, škratom, luni 
in nosku so se pridružile še 
mnoge živali in v nedeljskem 
popoldnevu so nastale pov-
sem nove pravljice. Seveda 

tudi take, ki so se rodile v do-
mišljĳi  prisotnih otrok.
Dogodke društva je v letu 
2012 zaključila ena izmed naj-
mlajših sekcĳ – plesna. Deluje
eno leto, člani pa prihajajo iz 
različnih krajev in se posve-
čajo predvsem latinskoameri-
škim in standardnim plesom. 
Pred  novim letom je sekcĳa
organizirala predstavitev in 
ples, plesno delavnico pa je 
vodila Karmen Intihar, pri-
znana plesna pedagoginja, 
mentorica in sodnica šport-
nega plesa. 
 Razstavi likovne sekcĳe, ki
si jo v prostorih društva lah-
ko ogledate še do 2. februarja 

vsak dan od 17.00 do 19.00, 
bo ob slovenskem kulturnem 
prazniku sledila nova, poime-
novana Pogled nazaj. Rdeča 
nit bodo dogodki, ki jih je bilo 
v življenju komaj tri leta stare-
ga društva ogromno. Ozrli se 
bomo vanje in se prepričali, da 
misel, ki vodi društvo že od pr-
vega dne, še vedno drži:  »Pra-
vĳo, da so vse dobre stvari ves
čas okoli nas, le pogledati  jih 
moramo s pravimi očmi in le 
tistim brez hudega v srcu jim 
jih je dovoljeno dotakniti se. 
Pravi namen ima pravo pot, ta 
pa vodi do tega, da nas napra-
vi srečne in zadovoljne.« 

Simona Stražišar 
Foto: Jože Pristavec

Skriti svet gostuje na Vrhniki
V torek, 29. januarja 2013, bo ob 18. uri v Cankarjevem domu 
na Vrhniki odprtje razstave Skriti svet. Borovničani smo si 
jo lahko ogledali ob lanskem kulturnem prazniku, tokrat pa 
bodo fotografije Jožeta Pristavca spoznavali tudi prebivalci
sosednje občine.

Jože Pristavec, fotograf, zbiralec mi-
neralov, jamar in ljubitelj vsega, kar je 
povezano z naravo, je Skriti svet letos 
obogatil s šestimi novimi fotografijami.
Le nekajmilimetrski kristali iz njegove 
bogate zbirke s pomočjo makroobjek-
tiva in fotografskega znanja razkrivajo 
podrobnosti, ki jih s prostim očesom v 

njih ne moremo opaziti. Poleg zanimivih oblik in svetlobe se 
bodo našim očem razkrili različni vključki, vraščena negativ-
na žezla, dvojčki in mehurčki … 
Razstava bo odprta do 10. marca, od ponedeljka do petka od 
10. do 13. ure ter ob nedeljah od 10. do 12. ure, ogledate pa si 
jo lahko tudi ob drugih prireditvah. 

Simona Stražišar 
Foto: Jože Pristavec

Bo naslednji blagoslov pod 
društvenim kozolcem?
Na štefanovo (praznik sv. Štefana, zavetnika konj in živine) je 
v Borovnici pred trgovino Tuš potekal že tradicionalni blago-
slov konj v organizacĳi Konjeniškega društva Borovnica. Ude-
ležilo se ga je devet gospodarjev z 19 konji; med temi je bilo 
pet ljubkih ponĳev, ki so med sicer ne preveč številno publiko
še najbolj razveselili najmlajše. Glavni vzrok manjšega obiska 
dogodka pa tudi precej skrajšanega programa je bil neprĳeten
dež, ki pa organizatorjev le ni odvrnil od izvedbe dogodka. 
Krajšemu uvodu z nastopom Štinglcev in pozdravnimi bese-
dami predsednika Cirila Cerka je sledil blagoslov konj, ki ga 
je opravil borovniški župnik Janez Šilar, lastniki konj pa so 
v spomin na dogodek prejeli lepa priložnostna darilca. Med 
krajšim druženjem po zaključku prireditve je potekala tudi 
razprava o tem, ali ne bi kazalo blagoslova konj v prihodnje 
izvesti pod društvenim kozolcem, ki ga bodo konjeniki letos 
menda končno prekrili. V prid temu zagotovo govori letošnje 
deževno vreme, nasprotuje pa bojazen, da bo zaradi lokacĳe
zunaj središča vasi obisk prireditve precej manjši. A kot pravi 
predsednik Cerk: “Če ne poskusimo, ne moremo vedeti.” 

Damjan Debevec (Foto: Igor Trček)

Leta 2010 je pod regionalno cesto nastal 
čep, ki je zadrževal odtekanje poplavnih 
voda.

Hidrotehnikov načrt dela za leto 2013

HUDovci popestrili praznično decembrsko vzdušje 
Tik pred prazničnimi decembrskimi dnevi je v obnovljenem prostoru stare pošte zaživela nova razstava dru-
štva HUD Karel Barjanski, poimenovana Moje razmišljanje skozi risalo. Na njej svoja dela predstavljajo 
Jerneja Lipuš, Marko Lipuš, Franja Mekinda, Mateja Kralj, Jože Stražišar, Tatjana Verbič in Tanja Žitko. 
Prednovoletno  vzdušje je s predstavitvĳo, delavnico in novoletnim plesom obogatila še plesna sekcĳa, naj-
mlajše pa je obiskal pravljičar Franci Rogač in jih popeljal v svet domišljĳe.
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Slovo od starega leta 
jemali že dopoldne
Turistično društvo Borovnica se je 31. decem-
bra 2012, kot je v navadi že nekaj let, od stare-
ga leta uradno poslovilo že dopoldne, na Mol-
kovem trgu v Borovnici. Člani in podporniki 
društva, občani, prišleki od drugod – prav vsi 
so bili dobrodošli pri turistični stojnici, kjer 
so člani društva razdeljevali sveže kuhanega 
“zakuhančka” in žepne koledarčke z voznim 
redom. Med obiskovalci je bilo govora o pre-

teklem delu in dosežkih društva ter o načrtih 
za leto 2013, seveda pa ni manjkalo prisrčnih 
stiskov rok in iskrenih voščil za vse “naj-naj” 
v prihajajočem letu.                                      DD

Novoletni vzpon na Rakitno vsekakor spada 
med tiste redke dogodke, ki iz skromne tra-
dicĳe nekaj posameznikov v zelo kratkem
času prerastejo v množične prireditve. Sku-
pina vaščanov iz Brezovice pri Borovnici in 
Zabočeva je namreč dolgo časa negovala obi-
čaj, da so se v prvih dneh po novem letu od-
pravili peš v rakiško cerkev sv. Križa gledat 
znamenite župnikove jaslice. Lani je soseska 
prvič organizirala pravi pohod iz Zabočeva 
na Rakitno, ki je štel več kot 20 udeležencev. 

Letos pa se ga je, kljub ukinitvi 2. januarja kot 
dela prostega dne in premiku pohoda na ne-
deljo, 6. januarja, organizirano udeležilo okoli 
45 pohodnikov. Malce sta k temu pripomogla 
prizadevnost Planinskega društva Borovni-
ca in lepo, sončno vreme, v največji meri pa 
dober glas (tudi o Suhadolčevih dobrotah). 
Nekateri so si šli nato ogledovat jaslice, drugi 
jezero, tretji pa so jo že po okrepčilu na turi-
stični kmetĳi “Pri zidanci” v Novakih ubrali
nazaj v dolino.                                                DD

Ne glede na neprĳetno vreme (mraz in dež)
se je za štefanovo iz Borovnice na Pokojiš-
če znova odpravilo nekaj sto Borovničanov. 
Dopoldne je v cerkvi sv. Štefana, patrona 
hribovskih vasic Pokojišče, Padež in Zavrh, 
potekala sveta maša. Za dobro počutje po-
hodnikov in drugih obiskovalcev pa je nato 
v nekdanji gostilni, ki je zahvaljujoč Marku 
Debevcu tokrat znova odprla svoja vrata, s 
toplim čajem in prigrizkom poskrbelo Tu-
ristično društvo Borovnica, ob sodelovanju 

OZVVS Vrhnika - Borovnica. Prav povezo-
vanje društev pa je po besedah predsedni-
kov Uroša Jelovška in Nikolaja Stražišarja 
pri organizacĳi tovrstnih množičnih priredi-
tev v teh kriznih časih najbolj dobrodošlo. 
Izraženo je bilo tudi upanje, da se bo sode-
lovanje v zadovoljstvo občanov še okrepilo 
in nadgradilo z vključitvĳo predstavnikov
krajevne skupnosti, ki predstavlja vez med 
občinama Borovnica in Vrhnika.

DD
Na pohod so se že tradicionalno odpravili vete-
rani s svojim praporom.

Mama je umrla šele v tretje
 “Na, zdaj je pa izdal komplot igre,” boste deja-
li, “pa tako nas je zanimalo, kako je mama lahko 
umrla dvakrat.” Ja, res naj bi umrla dvakrat, ozi-
roma tako je vsaj obljubljal vabljivi naslov silves-
trske komedĳe avtorja Vinka Möderndorferja, v
priredbi Slavice Marte Ošaben in izvedbi borov-
niških kulturnikov.
A pojdimo lepo po vrsti, začenši z vabilom na po-
greb “preljube” mame Amalĳe Dreksler (Milena
Škulj), ki je večino prvega dejanja prav spokoj-
no ležala na parah, pogrebne viže pa sta ji igrali 
Alenka Ošaben in Eva Grmek. Ob krsti “pokojne” 
mame, ki je imela kar precej pod palcem, je ožjo 
družino sprejel medicinski brat Vili (Domen De-
bevec), spremljevalec na njeni zadnji poti. Že pe-
stra zbirka domišljenih vlog je obljubljala iskrenje 
na odru in salve smeha v dvorani. Med prvimi 
je prišel Ingo Dreksler (Andrej Jereb), najstarejši 
sin pokojnice in mož tiranske Marjane (Liljana 
Kogovšek), pred katero se pogosto zateka k al-
koholnim zvarkom. Še pred prihodom drugoro-
jenke Rozalĳe (Nejli Ofentavšek), ne preveč bistre
žene Petra Tatičkovića (Jani Bolarič), moža izra-
zite južnjaške narave, se na vratih pogrebnega 
zavoda pojavi noseča Finka Uta (Karmen Turšič 
Susman), ki se je na tujem intimneje spoznala s 
taistim Petrom. Boj za interpretacĳo, kdo je Uta,

ki skorajda ne pozna slovenščine, postane tudi 
sredstvo obračunavanja med navzočimi poten-
cialnimi dediči, ki se jim pridruži še pokojničina 
sestra Klara Dreksler (Sašo Pristavec). Ko začne v 
potokih teči pĳača, vse zavore popustĳo, odprejo
se stare zamere med člani družine in do pokojni-
ce, podžgane z rivalstvom za bogato dediščino. 
Navzoče še toliko bolj razjari Amalĳina oporoka,
ki od njih zahteva, naj med seboj sami izberejo 
dediča, ki bo podedoval vse. V trenutku, ko se be-
sedni prepir sprevrže v fizični obračun, pa na vse-
splošno zgroženost iz krste vstane “pokojnica”. 
Nepotrebno je omenjati, kako si družinske člane 
zdaj privošči Amalĳa, ki je tudi sicer vse življenje

živela po načelu: “Če si bogat, si lahko bog! Ali 
pa hudič! Kakor ti zapaše!” Na vrhuncu soočenja 
pa jim razkrĳe še, da se je poročila z medicinskim
bratom Vilĳem.
Od tega dogodka preteče nekaj vode in sorodniki 
dobĳo novo obvestilo, da je Amalĳa umrla. Tokrat
menda zares, saj v vežici ni več krste, le žara s 
pepelom. Od zadnjega srečanja se je marsikaj 
spremenilo. Rozalĳa je povila hčerko, Uta fantka
vzgaja skupaj s Klaro, ki je medtem spremenila 
spol, Ingo pa ga le še bolj pĳe. Dovolj razlogov
za nove spore, ki pa ne presegajo nove Amalĳi-
ne oporoke; ta zdaj od dedičev zahteva, naj po-
jedo njen pepel, sicer bo šlo njeno premoženje v 

dobrodelne namene. A hrepenenje po bogastvu 
premaga vse moralne zadržke in dediči storĳo
tudi to. Pepela je dovolj še za uslužbenca zavoda 
PoPo (poroke in pogrebi) Cirila Koširja in Francĳa
Stražišarja. Zmagoslavje sorodnikov pa je kratko-
trajno, saj se izkaže, da gre za novo ukano mame 
Amalĳe, ki se je ves ta čas skrivala pod mizo. A
tudi njeno zmagoslavje ni daljše sape, saj Vili iz-
koristi dejstvo, da je Amalĳa uradno že pokojna.
Zadnje, kar je bilo slišati od nje, je bil glasen krik 
iz temne kleti. 
Predstavo si je, kot je že tradicionalno, ogledalo 
ogromno Borovničanov, ki silvestrujejo doma, 
nekateri pa so se nekaj uric pozneje srečali še en-
krat, po polnoči ob ognjemetu in “zakuhančku” 
pod stebrom.                              Damjan Debevec  

Peter o glasovanju za dediščino: “Naj bo vse, kot 
je treba. Srednjeevropsko in demokratično!”

“Mamica, zelo veseli smo, da si spet živa. Am-
pak razočarani smo pa tudi malo …”

Amalĳo so sorodniki težko prebavljali.

Kako pridno so skozi leto vadili mladi gledališki 
igralci Kulturnega društva Borovnica, so nam po-
kazali 22. decembra na odrskih deskah borovni-
ške osnovne šole.
Najmlajši, Šotki, so zaigrali igro Zajček išče ma-
mico, kjer v glavni vlogi nastopi mali nesrečni zaj-
ček (Anja Ofentavšek), ki – verjetno ste že uganili 
– nikakor ne najde svoje mamice, potem ko uide 
iz ujetništva v mestu. Med iskanjem mu priskočĳo
na pomoč dobri lovec (Žan Vrabec), ježevka (Miša 
Trček), kuna (Julĳa Trček) in celo lisica (Jošt Kržič)
ter volk (Janž Kržič). Ker mladi zajček ne pozna 
svoje mame, zato pa dobro pozna teto lakoto, po-
skuša prek gurmanskih navad vseh, ki jih sreča, 
najti svojo mamo. Tako po raznoraznih prigodah, 

šele po zagotovilu dolgouhe prebivalke gozda, da 
mu za zajtrk pripravi ocvrto, za kosilo praženo in 
za večerjo kuhano korenje, srečen prepozna svojo 
mamo zajkljo (Katja Doljšak). 
Starejši kolegi Šotkov pa so se lotili večjega dra-
matskega zapleta, kostumografsko lepo priprav-
ljene Sneguljčice ob glasbeni spremljavi Miše 
Trček. Znana zgodba, ki govori o brezmejnem 
napuhu zlobne kraljice (Nika Pristavec), sicer ma-
čehe lepe Sneguljčice (Tajda Košir). Ko se nekega 
dne ogleduje v čarobnem ogledalcu (Tinkara Peč-
lin), ji to izpove, da ni več rosno mlada in lepa, 
daleč najlepša v kraljestvu pa da je Sneguljčica. To 
kraljico tako razkači, da nad njo pošlje dvornega 
lovca (Matic Dobrovoljc), ki mu v primeru neiz-

vršenega ukaza grozi upokojitev brez pokojnine 
in odpravnine. Sneguljčica lovca ukani in se za-
teče h gozdnim palčkom (Nik Drašler, Žan Koro-
šec, Nik Mikuž idr.), ki sprva niso navdušeni nad 
nepovabljeno gostjo, a se, ko poprime za gospo-
dinjska dela, precej omehčajo. Še več, poiščejo ji 
premožnega in čednega, predvsem pa samskega 
princa (Urban Kržič) na belem konju. Srečni konec 
zgodbe s slovesno poroko nato poskuša še zadnjič 
preprečiti zlobna kraljica, ki pa po pomoti poje 
Sneguljčičino zastrupljeno pomarančo … pardon, 
jabolko. A ne stori žalostnega konca, zgolj zbudi 
se ostarela in zgubana. Kar pa je zanjo še dosti 
hujše od smrti. 
No, jabolka … pardon, pomaranče (tokrat neza-
strupljene) in druge dobrote pa je nekaj desetinam 
razigranih mladih gledalcev (ob spremstvu star-

šev) po koncu igralskega maratona razdelil še en 
“pravljični” lik – Božiček.                       Damjan Debevec

Ukana z zastrupljeno pomarančo oz. jabolkom 
se kraljici ni izšla.

Kljub slabemu vremenu izjemen obisk

Novoletni vzpon na Rakitno s podvojeno udeležbo

Izgubljeni zajček in Sneguljčica

V kemični tovarni Fenolit je pred šestimi leti pri-
šlo do nesreče med vzdrževalnimi deli v obratu 
proizvodnje fenolnih smol, ko sta 44-letni Šuštar-
šič iz Kamnika pod Krimom in Borovničan Franci 
Molk popravljala cevovod destilacĳske posode,
pri čemer se je iz cevi nanju zlil fenolov destilat. 
Šuštaršič, ki je ob tem dobil hude kemične ope-
kline po obrazu in telesu, del pa mu je stekel tudi 
v usta, je na kraju dogodka umrl, Molka pa so 
zaradi opeklin in zastrupitve s hlapi odpeljali na 
zdravljenje v klinični center.
V postopku pred sodiščem je bilo ugotovljeno, 
da je Milan Markovič, vodja obrata smol, Antona 
Suhadolnika, vodjo mehanične delavnice, strojni-

ka kotla in vzdrževalca, opozoril na kapljanje iz 
cevi. Slednji je naslednji dan naročil Molku, naj 
uredi puščajoče ventile, kar je ta v dveh primerih 
uredil, pri tretjem pa ugotovil, da ni z njim nič na-
robe in je težava pravzaprav v holandski matici, 
ki bi jo bilo potrebno zategniti. Ker tega ni mogel 
izvesti sam, je Suhadolnika poprosil za dodelitev 
pomočnika, kar pa mu ta ni odobril, češ da tre-
nutno nima ljudi. Zato je Molk za pomoč poprosil 
prvega, na katerega je naletel – Šuštaršiča. Dela 
sta se lotila v času, ko je reaktor še deloval, njuna 
zaščitna sredstva pa so obsegala zgolj rokavice 
in čevlje. Šuštaršič je s kleščami zagrabil večji del 
matice, Molk manjšega, vtem pa se je cev razmak-

nila in destilat je zalil oba delavca. Izid je znan.
V lanski obremenilni sodbi proti družbi Fenolit 
je sodni izvedenec za varstvo pri delu ugotav-
ljal »neustrezno organizacĳo delovnega procesa,
uporabo neustreznega orodja ter nezagotovitev 
potrebne osebne varovalne opreme in opustitev 
ustreznega nadzora.« Sredi januarja letos pa je v 
tem smislu sledil tudi umik obtožnice tožilstva 
zoper obtožena Milana Markoviča (ogrožanje 
varnosti pri delu) in Franca Molka (povzročitev 
splošne nevarnosti), saj je dokazni postopek po-
kazal, da ne nosita nikakršne odgovornosti za 
nesrečo.
Drugače pa je prvostopenjsko Okrožno sodišče v 

Ljubljani odločilo v primeru Antona Suhadolni-
ka, ki ga je spoznalo krivega ogrožanja varnosti 
pri delu in obsodilo na pogojno kazen osmih me-
secev zapora s preizkusno dobo dveh let. Obso-
dba temelji na tem, da naj bi moral prav Suhadol-
nik pred samim popravilom poskrbeti za zaprtje 
varnostnih ventilov in izpraznitev destilacĳske
posode in cevi, Šuštaršiču in Molku preskrbeti 
ustrezno zaščitno opremo in ju nadzorovati pri 
delu. Po poročanju časnika Dnevnik je sodnica 
Dejana Fekonja v sklepni obrazložitvi obremenila 
tudi vodstvo podjetja Fenolit, v katerem naj bi se 
delalo preveč »po domače«: »Prvi, ki je v podjetju 
odgovoren za nesrečo, je njegov direktor, ki pa ni 
bil obtožen.« Vodstvo bi namreč moralo zagoto-
viti ustrezno usposabljanje delavcev in zaščitno 
opremo, kar se tu, po njenem mnenju, ni zgodilo. 
Sodba sicer še ni pravnomočna, saj je obramba 
že napovedala pritožbo, o njej pa razmišlja tudi 
tožilec.

Damjan Debevec

Molk in Markovič oproščena, Suhadolnik s pogojno kaznĳo
Potem, ko je drugostopenjsko sodišče junĳa lani pritrdilo prvostopenjski odločitvi, da je podjetje Fenolit odgovorno za smrt delavca Mar-
ka Šuštaršiča v delovni nesreči 21. avgusta 2006 in zavarovalnici Adriatic odredilo plačilo preko 100.000 evrov odškodnine Šuštaršičevi 
družini, se je na prvi stopnji končalo tudi sojenje Šuštaršičevim sodelavcem, ki so bili obtoženi soodgovornosti za tragični dogodek.
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Ne bu ne mu
Na zadnjih volitvah v Vaški odbor Dol - 
Laze ste mi zaupali, da bom vaš glas pri 
dogovarjanju z občino. Res je, da Vaški od-
bor zakonsko nima nobene veljave, a nekaj 
bi moral šteti tudi naš glas, glas vaščanov, 
ki ga predstavljam. Na zadnjem zboru 
vaščanov Dola in Laz, ki ga je Vaški odbor 
organiziral na temo izgradnje kanalizacĳe
v naših dveh naseljih, se je rodila pobuda, 
da se prouči možnost izgradnje optičnega 
informacĳskega omrežja v vaseh severno
od Borovnice. V ta namen sem stopil v stik 
z več slovenskimi ponudniki internetnih 
storitev. Želel sem namreč izvedeti, pod 
kakšnimi pogoji so pripravljeni vlagati v 
našo kotlino.
 Čeprav sem pisal na naslove vodilnih, 
sem izmed vseh ponudnikov dobil le od-
govor nacionalnega operaterja –  Telekoma 
Slovenĳe (g. Sašo Dejak), ki je stanje široko-
pasovnega dostopa do interneta ocenil kot 
“zadovoljivo”. To pomeni, da je dostopno 

80 odstotkom prebivalcev naših dveh vasi, 
optično omrežje pa naj bi bilo zato nepo-
trebno. 
Vseeno pa so na Telekomu izrazili interes, 
da bi pregledali načrte za kanalizacĳsko
omrežje in prispevali material (cevi) za 
vkop kabla na krajih, kjer bi bilo to smisel-
no. To zagotovilo sem dobil že junĳa, po le
nekaj dopisih prek elektronske pošte. 
Po dopustih, ko naj bi se dogovorili za 
ogled načrtov, sem vse vpletene (tudi Ob-
čino Borovnica, ki je edina pristojna za take 
dogovore) spomnil na obljubo o pregledu 
načrtov. Sam kot član Vaškega odbora ni-
mam mandata, da se dogovarjam za inve-
sticĳe.  
Preteklo je nekaj vode in medtem sem pre-
vzel tudi funkcĳo predsednika Vaškega
odbora, ki jo je do zdaj odlično opravljal g. 
Janez Čerin. V vsem tem času pa nisem za-
znal nikakršnih aktivnosti s strani Občine 
Borovnica glede pobude občanov, da bi do-
bili malo bolj urejeno infrastrukturo. Zato 

sem 9. decembra na občino poslal kratko 
sporočilo. Želel sem izvedeti, ali se je s po-
budo vaščanov in pripravljenostjo Teleko-
ma za investicĳe v naše kraje že kaj zgodilo.
Pa tudi letnega sestanka z županom sem se 
že veselil, saj je tam mogoče izvedeti mar-
sikaj novega. 
Danes, več kot mesec dni od tega dopisa in 
pol leta od obljube nacionalnega operaterja, 
da je pripravljen dati kak evro za investicĳe
v naše kraje, lahko z žalostjo ugotovim le, 
da od občine še vedno ni ne bu-ja ne mu-
ja in da se po vsej verjetnosti lahko pod 
nosom obrišemo za tistih nekaj evrov ter 
pripravljenost nacionalnega operaterja, da 
vsaj malo vloži v periferĳo prestolnice.  
Pa se je zgodba zadnji trenutek čisto dru-
gače zasukala. Nekaj dni po oddaji zgor-
njega pisanja sem dobil odgovor. Upam, 
da se bo našel investitor tudi za naše kraje. 
(Odgovor občine lahko preberete v nada-
ljevanju.) 

Predsednik VO Dol - Laze, Igor Trček 

Odgovor Občine Borovnica
Občina Borovnica je jeseni 2012 opravila 
neformalen pogovor z morebitnim investi-
torjem Telekomom Slovenĳe o morebitnih
vlaganjih v gradnjo telekomunikacĳske in-
frastrukture istočasno z gradnjo kanalizaci-
je na območjih Dol - Laze in Breg - Pako; 
prav tako je za prihodnji teden planiran 
neformalni sestanek s podjetjem Telemach. 
Potencialni interes obstaja, ni pa zagotovila. 
Optična omrežja so se gradila in se v Slo-
venĳi še vedno na veliko gradĳo zaradi
razpisa ministrstva za gospodarstvo v 
zvezi z belimi lisami, saj je bila gradnja so-
financirana s strani sredstev EU. Ti razpisi
so zaključeni. 
Če sofinanciranja ni, je težava v tem, da so
ponudniki zainteresirani samo za strnjena 
naselja, kjer je veliko prebivalcev, ne pa za 
bele lise, to je tam, kjer ni strnjenih naselĳ
in je treba vleči priključke od hiše do hiše. 
Občina lahko gradi omrežje z lastnimi sred-
stvi, ne sme pa se neposredno dogovoriti z 

nobenim ponudnikom ali investitorjem, na 
način, da daje prednost enemu ponudniku. 
Primeri v Slovenĳi kažejo, da ni nujno, da
je ponudnik storitev tudi lastnik omrežja. 
Omrežje lahko zgradi investitor, potem ga 
pa daje v najem ponudnikom storitev. Ta 
različica je celo boljša, saj nastopi konku-
renca med njimi, plačujejo pa omrežnino 
lastniku omrežja. 
Občina Borovnica pripravlja dokumentacĳo
in bo v kratkem objavila razpis za podelitev 
koncesĳskega javno-zasebnega partnerstva
na podlagi Zakona o javno-zasebnem part-
nerstvu. Občina zagotovi zemljišča, po 
katerih bo potekala kabelska kanalizacĳa,
zgrajeni sistem v celoti financira investitor
zasebnik, občina pa mu podeli koncesĳo
(upravljanje in trženje) za določeno število 
let. Po preteku koncesĳske dobe koncesi-
onar omrežje prenese v last občine. Na ta 
način je lahko ponudnik storitev kdorkoli 
(običajno Siol, Telemach, T-2). 

Pripravil Marko Brundula

Borovniški čebelarji so na nedavnem občnem 
zboru sklenili, da letos dodobra obnovĳo šolski
čebelnjak. Zanj sicer ves čas, od postavitve leta 
1983, redno skrbĳo, zdaj pa bo doživel general-
no prenovo: barvanje, menjavo žlebov, obrob… 
Okrog njega bodo zasadili tudi medonosne ras-
tline, kot sta sivka in žajbelj. V smislu tega na-
meravajo še v letošnjem letu zainteresiranim 
kmetom dobaviti seme medonosne ajde. Ude-
ležili se bodo tudi vseh občinskih prireditev in 
akcĳe »tradicionalni slovenski zajtrk«. Ker še
ni znano, ali bo Čebelarska zveza letos znova 
organizirala predstavitveni dan za vsa društva, 
se nagibajo k predstavitvi na dnevu borovnic. 
Čebelarske vrste pa so že okrepili z dvema novi-
ma članoma. Kar se lanskega leta tiče, so čebelarji 
zadovoljno ugotavljali, da so program izpolnili, a 
precej manj zadovoljni so bili z letino, ki je bila po 
besedah predsednika Antona Hrena »najslabša v 
30-ih letih.« Borovniški čebelarji naj bi tako pride-
lali zgolj 10% normalne letine. Če se je navadno 

na panj nabralo do 20 kg medu, so ga tokrat zgolj 
2-3 kg, večino panjev pa so sploh pustili pri miru, 
da čebele ne bi stradale. V borovniški dolini ima-
mo sicer 800 čebeljih družin, dva čebelarja (An-
ton Palčič in Rudi Ferkolj) imata svojo blagovno 
znamko, Janez Šivic pa je edini ekološki čebelar.

Čebelarji bodo obnovili šolski čebelnjak.

Ustanovljen Občinski 
odbor SD Borovnica

18. decembra 2012 je v prostorih 
PGD Breg - Pako potekal ustanov-
ni zbor članstva ObO Borovnica, ki 
ga je sklicala iniciativa za ustano-
vitev ObO SD Borovnica. Uradno 

smo ustanovili Občinski odbor SD Borovnica in 
imenovali začasno predsedstvo, ki bo delovalo 
do naslednjega zbora članstva. Ta bo februarja 
2013. Vse, ki bi se nam želeli pridružiti ali pa le 
intenzivneje delovati v lokalni skupnosti, vabi-
mo, da se oglasite vsak ponedeljek med 19.00 in 
19.30 v prostorih Občine Borovnica. 

Občinski odbor SD Borovnica

Obilne snežne padavine lanskega decembra so 
na vseh koncih Slovenĳe povzročile precejšnje
preglavice, pri čemer poti skozi sotesko Pekel 
niso bile nikakršna izjema. Ker pa je debelo 
snežno odejo nenadna otoplitev pobrala vsaj 
tako hitro, kot jo je prinesla ohladitev, se je že 

konec decembra izvedel prvi poskus sanacĳe
poti skozi sotesko. Prostovoljcem se je uspelo 
prebiti do Hudičevega zoba, preostanek pa so 
načrtovali očistiti januarja. Toda z novimi obi-
lnimi snežnimi padavinami se sanacĳa prestav-
lja za nedoločen čas, najverjetneje do pomladi.
Planinsko društvo Borovnica glede na oko-
liščine javnost obvešča, da so poti skozi so-
tesko Pekel do preklica uradno neprehodne, 
uporabljajo pa se, kljub temu opozorilu, iz-
ključno na lastno odgovornost! 
Med čakanjem na otoplitev lahko sicer ljubite-
lji “peklenske soteske” obujajo spomine nanjo 
ob poslušanju radĳske oddaje na temo Pekla,
ki jo je v nedeljo, 6. januarja, predvajal radio 
Val 202, posnetek pa je dostopen v njihovem 
spletnem arhivu. Z novinarjem so se pogo-
varjali Frančišek Drašler, dr. Bogomir Celarc, 
Franc Brancelj in spodaj podpisani.     DD

Peklenšček je zaprl vrata Pekla.

Povečanje članstva, aktivnosti in pridobitev 
potrebnih licenc so botrovali odločitvi občne-
ga zbora Planinskega društva Borovnica, ki 
je potekal 12. januarja, da ustanovi tri nove 
odseke: markacĳskega, ki ga bo vodila Anja 
Švigelj, ter vodniškega in mladinskega, ki ju 
bo vodila Kristina Suhadolnik. Zbor je sicer 
ugotovil izjemno dobro poslovanje društva v 
lanskem letu, v veliki meri pa je bil izveden 
tudi program za leto 2012. Med večjimi uspehi 
gre omeniti prvič izvedeni pohod dr. Oblaka 
skozi Pekel in množično udeležbo na pohodu 
po Levstikovi poti, namestitev žiga in vpisne 
skrinjice v Peklu ter žiga evropske pešpoti E7, 
ureditev signalizacĳe na poti Borovnica-Pekel-
Pokojišče-Borovnica, dokončanje mostu pod 
4. slapom, ureditev več odsekov poti skozi 
sotesko Pekel in odstranitev dveh nelegal-
nih deponĳ. Planinci so se udejstvovali tudi
pri nastanku brošure o izletih po zahodnem 
Ljubljanskem barju z zaledjem in izletniške 
karte Ljubljanskega barja ter na planinskih 
orientacĳskih tekmovanjih. Znova se je usta-
novil planinski krožek v osnovni šoli. V pro-
gramu dela za leto 2013 je znova načrtovanih 
več pohodov, poleg drugih vsaj eden na me-

sec za mladino, v aprilu organizacĳa regĳske-
ga planinskega orientacĳskega tekmovanja,
v junĳu pa pohoda skozi Pekel s srečanjem z
“meniševskimi” pohodniki nad 5. slapom. Ob-
novili se bodo tudi mostovi pri 2. in 5. slapu 
v Peklu, popravilo se bo več drugih odsekov, 
opravljene bodo potrebne markacĳe in name-
stile se bodo smerne table na poti Borovnica-
Rakitna. Člane in druge interesente pa PD na 
tem mestu obvešča, da v društvu naročeni 
Planinski vestnik po novem zaradi večje do-
stopnosti prihaja v borovniško knjižnico. DD

Obeta se srečanje pohodnikov nad Peklom.

26. decembra 2012 je Šahov-
ski klub Borovnica orga-
niziral že 20. tradicionalni 
Božično-novoletni šahovski 
turnir, ki je potekal v dvora-
ni gasilskega doma na Bre-
gu pri Borovnici.
Čeprav je bil uradni za-
četek turnirja ob 9. uri, so 
prvi tekmovalci začeli pri-
hajati že po 7. uri (nekateri 
so se pripeljali celo z vla-
kom). Zanje sta z okrepčili 
prĳazno poskrbela Janko,
najemnik bližnjega lokala “Faška”, in mična na-
takarica Karin. “Šefa” gasilskega doma Albina in 
Milan pa sta poskrbela, da smo organizatorji ta 
dan dobili topel in primeren prostor za izvedbo 
tekmovanja. 
Prĳave na turnir so kar deževale; prihajali so
novi in novi šahisti, zato je začelo zmanjkovati 
parkirnih prostorov pred gasilskim domom, 
nato pa tudi miz in stolov v dvorani, namenjenih 
tekmovalcem. Ker smo hoteli organizatorji na-
stop omogočiti prav vsakemu šahistu, ki je pri-
šel na turnir, smo z njihovim soglasjem postavili 
mize tudi na odru dvorane. 
Nekaj po 9. uri, po pozdravnem govoru organi-
zatorja, se je turnir z 80 prĳavljenimi tekmovalci
začel. Glavni sodnik je bil Aleksander Jerič, sta-
rosta borovniškega šaha. Turnir, ki je potekal po 
švicarskem sistemu, v devetih kolih in po deset 
minut na igralca, je Jerič ob logistični pomoči 
svoje vnukinje, mojstrske kandidatke Tine, in 
računalničarja Petra Anastasova profesionalno 
vodil ves čas. 

Boji za šahovnicami so bili tako napeti, da smo 
morali organizatorji na željo tekmovalcev celo 
prestaviti njihovo kosilo na čas po tekmovanju. 
Po devetih kolih je s sedmimi točkami in pol veli-
ki zmagovalec turnirja postal Evald Ule (ŠD Pod-
peč), pred Damjanom Plescem (ŠD Rokada Len-
dava) in Stojanom Gašparičem (ŠK Ljubljana). 
Prejel je pokal in kot praktično nagrado kraški 
pršut. Bogate praktične in spominske nagrade so 
glede na uvrstitev prejeli tudi drugi udeleženci 
turnirja, najmlajše šahiste pa smo organizatorji 
dodatno obdarili s sladkimi dobrotami. 
Podatek, da je med 80 šahisti tekmovalo 19 ta-
kih, ki se ponašajo z nazivom šahovskega moj-
stra oziroma mojstrskega kandidata, ter trĳe
FIDE-mojstri in dva mednarodna mojstra, pove, 
da borovniški Božično-novoletni turnir postaja 
eden od najmočnejših šahovskih turnirjev v re-
gĳi. Poseben pečat in s tem tudi priznanje borov-
niškim šahistom za odlično izvedbo turnirjev pa 
dajejo udeleženci, ki se iz vseh krajev Slovenĳe
vsako leto radi vračajo v Borovnico. 

Boštjan Zakrajšek, predsednik OO turnirja 

Evald Ule, zma-
govalec Božič-
no-novoletnega 
šahovskega tur-
nirja v Borovnici

Skoraj premajhna dvorana gasilskega doma za 
vse tekmovalce Božično-novoletnega šahovske-
ga turnirja v Borovnici

Od oktobra v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 
vsako sredo ob 16. uri poteka šahovski krožek, 
ki ga vodi mentor Jože Ceranja, pri pripravah 
osnovnošolcev na tekmovanja pa mu pomaga 
Janko Zrimšek (oba sta člana Šahovskega klu-
ba Borovnica).
Krožek obiskuje okoli osem nadobudnih mla-
dih šahistov, prve rezultate znanja iz šaha pa 
so pokazali na nedavnem Posameznem osnov-
nošolskem prvenstvu Notranjske, ki je poteka-
lo na OŠ Miroslava Vilharja v Postojni. Uvrstili 
so se takole: v kategorĳi dečkov U-9 sta Tomaž
Dobrovoljc in Tinej Lampe zasedla 4. in 5. me-

sto, v kategorĳi U-12 pa se je Tadej Tinta uvrstil
na 6. mesto. Za ta lep tekmovalni uspeh so za-
služni tudi njihovi starši, z malo športne sreče 
pa bi naši mladi šahisti lahko posegli tudi po 
medaljah. 
Hitropotezni turnir 
Redni mesečni hitropotezni turnir Šahovskega 
kluba Borovnica poteka vsako prvo nedeljo ob 
9.30 v Domu krajanov Dol - Laze. 
Rezultati januarskega turnirja (9 udeležencev): 
1. mesto 8 točk Janko Zrimšek; 2.– 4. mesto  5,5 
točke Boštjan Zakrajšek, Jože Šraj, Srečko Kralj  

Šahovski klub Borovnica 

Čebelarji bodo obnovili šolski čebelnjak

Poti skozi sotesko Pekel so neprehodne

Planinsko društvo s tremi novimi odseki

Šahovski krožek v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

OŠ dr. Ivana Korošca 
Borovnica 
Vabilo na prireditev ob 
kulturnem prazniku
 
Spoštovani!

 
Vabimo Vas na 
PRIREDITEV OB KULTURNEM 
PRAZNIKU, 
ki bo v četrtek, 7. februarja 2013, 
ob 10. uri 
v večnamenskem prostoru šole. 
  
Učenci in delavci šole Borovnica

Šahovski praznik v Borovnici 

Božično-novoletni šahovski turnir uspel nad 
pričakovanji



NAS CASOPIS 401/28.1.2013 C M Y K 16

 Občina Borovnica 16 28. januar 2013
elektronski naslov: obcina@borovnica.si

8. decembra lani so avlo osnovne šole zasedle 
narodne noše. Spretni plesalci so zaplesali naj-
značilnejše slovenske plese, profesionalna ša-
ljivca pa sta številčno občinstvo v presledkih 
kratkočasila s humorističnimi skeči. Priredi-
telji, folkloristi FS Šumnik, so na to porekli le: 
“Tak’le imamo.”
Pri naših folkloristih pod vodstvom Sabine 
Mrzlikar in ob idej polnem Roku Mihevcu 
je vedno drugačen in osvežen program letnih 
prireditev postal že stalnica, ki za takšne pri-
ložnosti že kar premajhno šolsko dvorano za-
polni znova in znova. Če je bila lani osrednja 
tema resnejša, po-
globljeno življenjska, 
pa so si prireditelji 
letos dali duška z 
večerom, polnim šal 
in smešnih anekdot, 
kar je obiskovalcem 
po svoje obljubljala 
že razstava izvirnih 
karikatur nastopa-
jočih izpod peresa 
Špele Turšič, pri 
vhodu v dvorano. 
Večer pa je potekal 
nekako takole ... S 
skeči sta ga povezo-
vala dolgoletni ra-
dĳski in televizĳski
voditelj Marjan Bunič ter Ambrož Brezovšek, 
prvi kot dedek in drugi kot vnuk. Večino časa 
je dedek poskušal podučiti vnuka o starih obi-
čajih in seveda obvezno o vojaščini, ta pa se ga 

je poskušal otresti, kar mu je navsezadnje z ob-
ljubo babičine “še tople potice s rozinami” tudi 
uspelo. Preostali čas sta prebila po knjižnicah 
in tiskarnah, ne nazadnje sta na oder pripelja-
la kar zajeten roman, malce pa sumim, da sta 
imela prste vmes tudi pri skeču o dveh ostare-
lih in močno pozabljivih sosedah. Kar se teh 
tiče, bo kar držalo, da je demenca koristna bo-
lezen, saj nikoli ne zmanjka tem za pogovor. Pa 
še pri kavi se prihrani, kot smo lahko videli. 
Oblačila so sicer menjali tudi preostali folklori-
sti, a plesom in regĳam primerno. Spretno so se
namreč zavrteli v štirih spletih taktov in narod-
nih noš: notranjskem, gorenjskem, koroškem 
in trentarskem. Pa še zapeli so. Med drugim 
stare naborniške pesmi in šaljive verze, ki so se 
nekoč prepevali za časa kolin: “Prišel bo tudi 
godec, dobil bo svinjski gobec, le pridi k nam, 
še rep ti dam, da boš dober imel želodec!” Hja, 
tudi “tak’le imamo”!               Damjan Debevec

Tak’le imamo pri nas v Coklarĳi

Marjan Bunič: “Ga ni vitamina čez sodček 
vina!”

FS Šumnik ne zmanjka svežih zamisli za koncerte.

Rok Mihevc”, z raz-
stave karikatur Špele 
Turšič

Za mesec december je 
značilna dobrodelnost, 
pripravljenost pomaga-
ti ljudem, ki so v stiski, 
zato smo se zaposleni 
v vrtcu in osnovni šoli 
v Borovnici odločili, da 

tudi sami prispevamo majhen delež in tako 
nekaterim družinam polepšamo prednovolet-
ne praznike. 
Priključili smo se akcĳi dobrodelnega zavoda
Anina zvezdica, ki zbira hrano z daljšim ro-
kom uporabe in jo razdeljuje socialno ogro-
ženim družinam. Do zdaj je Anina zvezdica 
pomagala že več kot 2.000 družinam iz vse 
Slovenĳe.
Naša akcĳa je potekala pet dni v drugem de-
cembrskem tednu. Vzgojiteljice in učitelji so 
zelo resno pristopili k prinašanju prostovoljnih 
prispevkov, in tako nam je uspelo zbrati okoli 
200 kilogramov najrazličnejših prehrambnih 
in toaletnih izdelkov. Vsem sodelujočim je ak-
cĳa prinesla veliko notranjega zadovoljstva, saj
smo se zavedali, da smo nekomu, ki je v stiski, 
res pomagali. 
Odločili smo se, da se bomo Anini zvezdici še 

pridružili in k sodelovanju povabili tudi širšo 
javnost občine Borovnica. 

Koordinatorica: Klara Bajec 

Zbrana hrana

Anina zvezdica                

V petek, 21. decembra 2012, so učenci in učite-
lji Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica, 
starši ter krajani na slovesni prireditvi počastili 
dan samostojnosti in enotnosti.
Program so vodili in povezovali Domen Ger-
bec, Nika Pristavec, Tinkara Pečlin in Klavdi-
ja Leben. Glavnino programa so pripravili 
učenci razredne stopnje z razredničarkami. 
Tema letošnje prireditve se je glasila Sloveni-
ja smo ljudje. Prav vsi nastopajoči so se zelo 
potrudili. Morda je bila ravno zato tako pri-
merna zaključna misel, ki jo je podala učenka: 
“Slovenĳa smo mi. Slovenĳa smo dobri ljudje,
ki kljub težkim časom držimo skupaj, si med 
seboj pomagamo in spodbujamo drug druge-
ga. Eden od pokazateljev, da je temu res tako, 
so tudi akcĳe, ki tečejo v teh tednih za ljudi, ki

potrebujejo pomoč.” 
Da smo dobili pravi občutek za ta pomemben 
dogodek in bližajoče se praznike, sta svoje po-
glede strnila še župan g. Andrej Ocepek in rav-
nateljica šole ga. Nataša Lipovšek - Hrga. 
Vodja prireditve ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti,Vesna Strašek

Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica 

Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Nekdanji aktivni in rekreativni košarkarji Bo-
rovnice so prednovoletno vzdušje popestrili 
tudi s prĳateljsko tekmo med ekipama Griča
in Jeruhe. 
Košarka ima v Borovnici dolgo tradicĳo. Naj-
večji razcvet je doživela po izgradnji asfaltne-
ga igrišča leta 1965 in prihodu učitelja telesne 
vzgoje g. Pavla Bajca, ki je v osnovni šoli začel 
poučevati to lepo igro. Članska ekipa je prvič 
nastopila v MKZ Ljubljana v sezoni 1966/67, v 
njej pa so nastopali igralci različnih starosti. 
 Takratno, začetno obdobje so zaznamovali 
Milan Mekinda, Pavle Bajc, Janez Cerk, Boris 
Stražišar, Bogo Žerjav, Joško Petrovčič, Franjo 
Modrĳan, Drago Mekinda, Frenk Petelin, Ciril
Ocepek in mnogi drugi. Velik uspeh je leta 1974 

v Litĳi dosegla pionirska ekipa, in sicer z osvo-
jitvĳo drugega mesta med osnovnimi šolami
v SR Slovenĳi. Moštvo je nastopilo v naslednji
sestavi: trener Pavle Bajc, igralci - Dane Sivka, 
Marko Zalar, Marcel Turk, Andrej Benedik, 
Tomo Petelin, Matjaž Hribar, Boštjan Sedlar, 
Franc Molk in Štefan Režonja. Skozi različna 
obdobja so ekipe članov, mladincev, pionirk in 
pionirjev nastopale na različnih tekmovanjih v 
okviru Košarkarske zveze Slovenĳe. Člani so se
leta 1976 prvič uvrstili v II. SKL, vendar zaradi 
znanih portoroških sklepov v tem rangu niso 
nastopili. Znova pa so se vanjo uvrstili v letu 
1986 in nato neprekinjeno tekmovali do leta 

2004. Takrat je člansko moštvo zaradi finanč-
nih in kadrovskih težav prenehalo nastopati. 
Rekreativno se košarka v Borovnici še vedno 
igra, nekaj igralcev pa nastopa v moštvih 3. in 
4. lige. 
  
GRIČ : JERUHA  71 : 63 (14:10; 21:21; 20:16; 
16:16) 
Sodnik: Vojko Baloh (LJ); 50 gledalcev  
  
Grič: Klemen Stojanovič (6), Tone Turšič (6), 
Marko Dretnik (7), Niko Svete (4), Marjan Mo-
lek (4), Peter Weixler (16), Martin Guštin (12), 
Jože Mekinda, Matej Turšič (16) 
Jeruha: Jože Šraj (6), Marko Dobrovoljc (6), Se-
bastjan Poglajen, Dare Hrkič (4), Gregor Peršin 

(6), Marko Brlogar, Miro Turšič (4), Aleš Zajc 
(9), Roman Centa (6), Dane Sivka (6), Franjo 
Modrĳan (14)
  
Na zanimivem srečanju so zmagali v povpre-
čju precej mlajši igralci ekipe Griča, v kateri so 
dobro igro prikazali predvsem Matej Turšič, 
Martin Guštin in Peter Weixler, pri poražen-
cih pa so bili nekoliko boljši od drugih Dane 
Sivka, Gregor Peršin in 62-letni veteran Franjo 
Modrĳan. Po srečanju so druženje nadaljevali
čez cesto, pri Godcu, in se spominjali časov, ko 
se je v Borovnici še igrala zelo dobra košarka. 

Franjo Modrĳan

V Borovnici še igrajo košarko

Tik pred koncem lanskega leta so učenci kla-
rineta iz borovniškega oddelka Glasbene šole 
Vrhnika za starše, sorodnike, prĳatelje in dru-
ge sovaščane v dvorani nad vrtcem pripravili 
pravcati božično-novoletni koncert.
Za nastop so se po besedah učitelja Tadeja 
Keniga zelo potrudili: “Vsak dan med počit-
nicami so hodili v glasbeno šolo, da bi lahko 
pripravili lep zaključek leta.” Štirje klarinetisti, 
od katerih sta dva v drugem in dva v petem 
razredu, Matjaž Brlogar, Petra Čepon, Aljaž 
Kos in Luka Novak, so ob spremstvu Ane Če-
pon na kitari in Špele Kos na orglah izvedli 
nabor praznično obarvane popularne in kla-
sične glasbe, od Mozarta (Divertimento št. 2), 
Schuberta (Ave Maria) in Gruberja (Tiha noč) 
do več tradicionalnih, kot sta Amazing grace 
in Gloria in excelsis Deo. Ravno zaradi velike 
razlike v letih je imel učitelj Kenig nemalo dela 
z usklajevanjem, “kakšen program bi igrali, 
glede na zmožnosti, ki jih imajo; tako da je bil 
za nekatere program nekoliko lahek, za druge 
pa malo težek, ampak smo se dobro znašli”. 
Kako dobro so se znašli, lahko potrdim tudi 
spodaj podpisani; njihov trud so z glasnim 
aplavzom nagradili tudi vsi obiskovalci. Sicer 
pa Kenig v organizacĳi koncerta vidi tudi dru-
ge pozitivne plati: “Ko stremimo k temu, da 
priredimo polurni koncert, to za njihovo rast 

pomeni ogromno. Že kondicĳsko, da lahko
vzdržĳo vse obrazne in trebušne mišice. Za
profesionalne glasbenike je pol ure programa 
nekaj drugega kot za otroke, še posebno če ig-
rajo v večjih zasedbah, triu, kvartetu, ali če se 
povežejo z drugimi inštrumenti. Priprave vza-
mejo veliko časa in energĳe. Obenem mislim,
da si starši ob koncu leta zaslužĳo primerno
popotnico. Še posebno ko vidĳo, da se otroci
trudĳo in s takim veseljem prihajajo v glasbeno
šolo.” Menda se nam sredi letošnjega leta obe-
ta podoben koncert. 

Damjan Debevec

Klarinetisti so nastopali solo ... .... ali v družbi učitelja Tadeja Keniga.

Kvartet klarinetistov: Luka Novak, Matjaž Br-
logar, Aljaž Kos, Petra Čepon

Novoletni nastop kvarteta klarinetistov
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Obvestilo o potujoči 
knjižnici
Obveščamo vas, da bo potujoča knjižnica 
tudi v prihodnje enkrat na mesec obiskovala 
postajališče na Vrzdencu. 
Prvi naslednji obisk bo v četrtek, 7. februarja 
2013, med 15.30 in 17.30. 
Lepo vabljeni!

Urnik odvozov odpadkov v 
letu 2013
Mešani komunalni odpadki: 
Horjul, Koreno, Lesno Brdo, Ljub-
gojna, Samotorica, Vrzdenec, Žažar, 
Zaklanec: 
sreda/vsakih 14 dni; sodi tedni (6. 2., 
20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4. itn.) 
Podolnica: 
četrtek/vsakih 14 dni; sodi tedni (7. 
2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4. itn.) 

Embalaža: 
Horjul, Koreno, Lesno Brdo, Ljub-
gojna, Samotorica, Vrzdenec, Žažar, 
Zaklanec:       
sreda/vsakih 14 dni; lihi tedni (30. 1., 
13. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4. itn.) 
Podolnica: 
četrtek/vsakih 14 dni; lihi tedni (31. 
1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4. itn.) 

Nevarni gospodinjski odpadki ter 
odpadna električna in elektronska 
oprema: 
parkirišče pri Mercatorju v Horjulu, 
od 9.30 do 17. ure, 8. in 9. april ter 23. 
in 24. september 

Energetska sanacĳa 
Osnovne šole Horjul 
V novembru 2012 smo s projektom 
Energetska sanacĳa Osnovne šole 
Horjul kandidirali na Javnem razpi-
su “Sofinanciranje operacĳ za ener-
getsko sanacĳo stavb v lasti lokalnih 

skupnosti”, ki ga je razpisalo ministr-
stvo za infrastrukturo in prostor. 
V začetku januarja nas je razveselila 
prĳetna novica, da nam je s strani mi-
nistrstva uspelo pridobiti približno 85 
% vseh sredstev za energetsko sana-
cĳo. Ta se bo začela v letošnjem letu 
in bo vsebovala zamenjavo stavbnega 
pohištva, izolacĳo in obnovo fasade, 
postavitev kotla na biomaso ter uredi-
tev prezračevanja v celotnem objektu. 
Ocenjena vrednost sanacĳe bo 500.000 
evrov. 
Na tovrsten razpis, ki bo po zagotovilu 
ministrstva še objavljen v prihodnjih 
mesecih, bi prav tako lahko prĳavili in 
energetsko sanirali gasilske domove 
ter prosvetni dom v Horjulu, vendar 
pri teh objektih žal ne izpolnjujemo 
osnovnega pogoja, da je objekt v iz-
ključni lasti lokalnih skupnosti. 

Sprejet proračun za leto 2013 
Občinski svetniki so na zadnji ob-
činski seji v letu 2012 soglasno potr-
dili proračun Občine Horjul za leto 
2013, na podlagi katerega se izvajajo 
zastavljeni cilji in naloge. Poleg pro-
računa sta bila sprejeta tudi Odlok 
o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in sklep o vrednosti točke za 
izračun NUSZ, ki ostaja nespreme-
njena že od leta 2006.  

Zimska služba 
Zimska služba obsega sklop dejav-
nosti in opravil, potrebnih za omo-

gočanje prevoznosti cest in varnosti 
prometa v zimskih razmerah. Sem 
spadajo: 
-  posipanje javnih prometnih povr-

šin s snovmi za preprečevanje po-
ledice, 

-   pluženje, odstranjevanje in po po-
trebi odvažanje snega z javnih pro-
metnih površin, 

-   čiščenje zasneženih prometnih 
znakov, 

- pluženje snega in posipavanje pro-
ti poledici na drugih javnih pro-
metnih površinah, ki so namenjene 
pešcem in lokalnemu prometu, ter 
javnih poteh in pločnikih ob držav-
ni cesti, 

-   odstranjevanje snega z drevja in 
grmovja ter odstranjevanje poško-
dovanih dreves in odlomljenih vej, 
ki ogrožajo varnost ljudi in stvari, 

-  čiščenje odtokov uličnih požiralni-
kov v času odjuge, 

-  čiščenje objektov in naprav, zgra-
jenih za intervencĳe in požarno 
varnost. 

V  času zimske sezone se zimska 
služba izvaja po prednostnem redu: 
1. prioriteta - lokalne ceste, po ka-
terih potekajo avtobusni promet in 
šolske poti 
2. prioriteta - druge lokalne ceste in 
javne poti 
3. prioriteta - javne poti (vaške) in 
druge javne površine 
V skladu z Odlokom o zimski službi 
v Občini Horjul začne izvajalec od-

stranjevati zapadli sneg, ko ga je na 
cestišču 10 cm ali več. Pretežni del 
nalog zimske službe na javnih po-
vršinah opravi izvajalec, naloge ob-
čanov pa so, da: 
- s streh odstranĳo ledene sveče, 
- preprečĳo, da bi se meteorne vode 

iztekale na javne površine, 
- očistĳo dostope do hiš tako, da sne-

ga ne odmetujejo na pločnike, ce-
sto, parkirišča ali ga odlagajo tako, 
da bi se zožali cestni prehodi, 

- lahko pa očistĳo tudi pločnike. 

Zaključen javni razpis za 
sofinanciranje MKČN za leto 2012 
Dne 31. 12. 2012 se je zaprl Javni raz-
pis za sofinanciranje malih komunal-
nih čistilnih naprav na območju Ob-
čine Horjul v letu 2012.  
Na razpis se je v letu 2012 prĳavilo 8 
vlagateljev, od tega 7 upravičenih. V 
letu 2012 je občina izdala odločbe za 
vseh teh sedem prĳaviteljev v skupni 
višini 6.632,72 evra; od tega je bilo do 
zdaj izplačanega 2.911,86 evra, pre-
ostala sredstva v višini 3.724,86 evra 
pa bodo nakazana v letu 2013, po do-
končanju investicĳ.  
Vnovično odprtje javnega razpisa za 
leto 2013 predvidevamo spomladi, 
po sprejemu novelacĳe Operativne-
ga programa odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda v Ob-
čini Horjul. O odprtju razpisa boste 
obveščeni prek Našega časopisa in 
spletne strani občine. 

Javni razpis - Sofinanciranje 
prireditev na občinskem trgu za 
leto 2013 
Objavljamo javni razpis za sofinanci-
ranje prireditev na občinskem trgu za 
leto 2013. 

Javni razpis - Sofinanciranje izva-
janja športnih vsebin na območju 
Občine Horjul v letu 2013 
Objavljamo javni razpis za sofinan-
ciranje izvajanja športnih vsebin na 
območju Občine Horjul v letu 2013.  
Dokumentacĳa bo na voljo na občin-
ski spletni strani in na sedežu občine, 
lahko pa si ogledate tudi na koncu 
horjulskih strani v Našem časopisu.

• Občinske novice • Občinske novice • Občinske novice • Občinske novice • Občinske novice • Občinske novice • Občinske novice • Občinske novice • Občinske novice •

Bibliobus Mestne knjižnice Ljubljana

Energetsko učinkovita 
javna razsvetljava 
Občine Horjul 
Decembra je bilo v Občini Horjul za-
menjanih 70 energetsko najbolj po-
tratnih svetilk javne razsvetljave.
Od tega se je kar 61 svetilk zamenjalo z naj-
sodobnejšimi LED-svetilkami ljubljanskega 
podjetja Hella Saturnus Slovenĳa. Te svetilke 
nam je uspelo porazdeliti po vseh krajih v 
občini. Lahko se pohvalimo, da smo ena od 
prvih občin v Slovenĳi, ki se je odločila za ta 
veliki korak in vnesla LED-tehnologĳo v jav-
no razsvetljavo. Dobavitelj naših LED-svetilk, 
globalna korporacĳa Hella, je eden od ključ-
nih inovatorjev na tržišču svetlobne opreme 
za avtomobilsko industrĳo, ki je svoje bogato 
znanje pred petimi leti prenesla tudi na po-
dročje LED-razsvetljave ulic, zgradb in leta-
lišč. LED-tehnologĳa postaja prevladujoča 
tehnologĳa razsvetljave in investicĳa vanjo se 
več kot obrestuje. Življenjska doba programa 
Hellinih uličnih LED-svetil je kar 50.000 ur 
(12 let), kar je veliko več od življenjske dobe 
tradicionalnih virov svetlobe. V primerjavi s 
staro tehnologĳo Hellina LED-svetilka zni-
žuje porabo električne energĳe tudi do 70 
% in občutno vpliva na zmanjšanje izpustov 
CO2. Nove svetilke zaradi svoje nadpovpre-
čne življenjske dobe skorajda ne potrebujejo 
vzdrževanja, pa še to je zaradi modularnega 
koncepta zelo preprosto. 

Občina Horjul

Sredi januarja smo dočakali 
prve obsežnejše pošiljke snega, 
ki so prinesle tudi obilico dela 
za zimske službe.
Za prevoznost 70 kilometrov 
poti na območju horjulske 
občine to sezono skrbi samo-
stojni podjetnik Janez Marolt s 
Korene nad Horjulom. Naloge 
pluženja in posipavanja po Ma-
roltovih besedah opravlja ekipa 
desetih ljudi. Ceste ves čas pre-
gledujejo in posipavajo, plužiti 
pa začenjajo, kot je navada tudi 
drugod, ko zapade deset centi-
metrov snega.

Andreja Lončar, 
foto Nadja Prosen

Zimska služba pri odstranjevanju nakopičenega snega na ploč-
nikih in avtobusni postaji

Obveščamo vas, da bo februarja potekal vpis 
otrok, rojenih leta 2007, v 1. razred osnovne 
šole za šolsko leto 2013/2014. 
Vpis v mesecu februarju je obvezen za vse 
otroke, ki bodo v letu 2013 dopolnili starost 6 
let. V skladu s šolsko zakonodajo starši vpišejo 
otroka na šolo v tistem šolskem okolišu, kjer 
ima otrok stalno ali začasno prebivališče, za-
tem pa je možen prepis na drugo šolo. K vpisu 
starše pisno povabi osnovna šola otrokovega 
matičnega šolskega okoliša. 
 Vpis v osnovno šolo Horjul bo potekal od 
18. do 22. februarja. Za vse bodoče prvošolce 

in starše bomo v ponedeljek, 18. februarja, 
popoldne pripravili ustvarjalno delavnico. 
Sočasno z delavnico bo v sosednjem prosto-
ru (učilnici) potekal vpis, ki se ga boste lahko 
udeležili starši skupaj z otrokom, tako da bo-
ste delavnico za kratek čas zapustili in se za-
tem vrnili. 
 Za tiste, ki se vpisa ne boste mogli udeležiti 
18. februarja, bo vpis v zgoraj navedenem ted-
nu po individualnem dogovoru. Vabilo k vpi-
su z dodatnimi informacĳami boste prejeli po 
pošti v zadnjih dneh januarja. 
  Marjeta Požru Krstić, šolska svetovalna delavka

Vabilo na razstavo Krištofa Zupeta
 

Vabilo 
V počastitev slovenskega kulturnega 

praznika 
vas 8. februarja 2013 ob 18. uri 

vabimo v OŠ Horjul 

na odprtje slikarske razstave 
Krištofa Zupeta. 

 
V kulturnem programu bosta sodelovala 

violinistka Vera Belič 
in dramski igralec Milan Štefe. 

 
Slavnostni govornik bo 

prim. dr.  Matjaž Lunaček. 
Program bo povezoval Matko Zdešar. 

  
Razstava bo odprta še 9. in 10. februarja 

od 10. do 18. ure. 
  

Vljudno vabljeni!

Znanje, potrebno za pridelo-
vanje res zdrave hrane, je na 
predavanjih in praktičnih sre-
čanjih že lani začelo nabirati 
kar lepo število vrtičkarjev 
horjulske občine.
Vse, ki bi radi ob uživanju plo-
dov s svojih vrtov živeli bolj 
zdravo, KORK Horjul vabi k 
nadaljevanju izobraževanja. 
Za zdaj še v zimskem času na-
črtujejo tri srečanja, ki bodo:
-  v sredo, 30. januarja, ob 18. 

uri v prostorih stare občine 
Horjul; predavala bo ga. 
Meta Vrhunc, in sicer na 
temo Posledice modernega 

pridelovanja hrane in teme-
lji biodinamike, prve in naj-
odličnejše, po vsem svetu 
razširjene ekološke metode;  

-  v četrtek, 14. februarja, ob 
18. uri v prostorih stare 
občine Horjul; predsednik 
Sadjarskega društva Borov-
nica Rudi Cerk bo pripravil 

predavanje z naslovom Bio-
loško-dinamična metoda v 
praksi ali tri leta biodinami-
ke v Občini Borovnica;  

-  v petek, 1. marca, ob 15.30 
na domačĳi Jane Jereb na 
Vrzdencu št. 41 a, kjer bo 
g. Slavko Turšič najprej te-
oretično predstavil vzgojo 
in nego sadnega drevja po 
biodinamični metodi, nato 
pa prikazal obrezovanje 
sadnega drevja v praksi. 

(Rezervni termin zaradi mo-
rebitnega slabega vremena: 4. 
marec ob isti uri.)
Prispevek na predavanje je 5 EUR.

Spoštovane 
občanke in 
občani Horjula!
12. februarja 2013 KORK Horjul 
na Zavodu za transfuzĳo krvi v 
Ljubljani organizira krvodajalsko 
akcĳo.
Zbirno mesto za vse udeležence 
je na parkirišču Metrela ob 6.30. 
Na krvodajalsko akcĳo vljudno 
vabimo vse dosedanje krvoda-
jalce, seveda pa si želimo, da se 
pridružĳo tudi novi. Prĳave spre-
jemamo na telefonski številki 051 
353 036. 
Vljudno vabljeni!

Horjulska zimska služba šteje deset ljudi 

Vpis v 1. razred Osnovne šole Horjul

Za zdravo hrano tudi v Horjulu
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Horjul, 26. december – V horjulskem prosvet-
nem domu je na praznični večer ob dnevu sa-
mostojnosti in enotnosti potekala tradicionalna 
prireditev, na kateri so se obiskovalcem pred-
stavile skupine, ki tekom leta ustvarjajo znotraj 
Prosvetnega društva Horjul. 
Pred polno dvorano Prosvetnega doma Horjul 
se je na praznično sredo predstavilo lepo število 
nastopajočih – ljubiteljev kulturne dejavnosti, ki 
v Horjulu in njegovi okolici skrbĳo za pestro iz-
biro prireditev. 
Kaj pravzaprav je sreča in kako težko jo je opre-

deliti, se je spraševal povezovalec tokratne pri-
reditve Matko Zdešar. Opomnil nas je, da sreča 
ni ena, temveč jih je vsaj toliko, kolikor nas je 
Zemljanov. “Za nekoga je sreča že ob topli kruš-
ni peči, nekdo drug se bo nasmehnil ob misli na 
vroč kostanj, ki greje premrzle roke, spet tretji jo 
bo našel doma,” je dejal. “Vendar so znamenja 
sreče vsem lahko razpoznavna: iskriv pogled, 
žarek v očeh, sproščen obraz in nasmeh. In sre-
ča je nenadoma med nami. Nekaj pa nedvomno 
drži. Sreča je popolnejša, če jo lahko delimo,” je 
prĳazno zaključil. 

Da to drži, so tokrat dokazali vsi nastopajoči, ki 
so srečo znali podeliti z občinstvom, kar je bilo 
mogoče razbrati z njihovih obrazov – iz iskrivih 
pogledov, žarkov v očeh in sproščenih nasme-
hov. Kot prvi so na oder priplesali člani Folklor-
ne skupina Klas, ki vse leto urĳo plesne korake, 
potrke in razne narečne pesmi ter vse skupaj se-
stavĳo v splet. Tokrat so se predstavili s plesi iz 
Razkrižja ter z rezĳanskimi plesi. Horjulske ma-
žoretne in twirling skupine so glede na članstvo 
najštevilčnejše. Pred domačim občinstvom so 
tokrat nastopile vse starostne skupine ter prika-
zale, kako spretno vrtĳo in mečejo palico, tako 
pa potrdile znani rek, da prav vaja dela mojstra 

oziroma mojstrico. Vsaka od skupin je zaplesala 
na dve bolj ali manj znani pesmi. S solo točko 
pa sta se predstavili Lea Čenčur in Klara Pleste-
njak. Mešani pevski zbor velja za skupino Pro-
svetnega društva Horjul z najdaljšim stažem. 
Pod dirigentsko palico Tatjane Štrbenk in ob 
klavirski spremljavi Nadje Rus je obiskovalcem 
tokrat postregel z venčkom božičnih pesmi. 
Zaključek pa je bil prav tako veličasten in praz-
ničen; vsem dobro znana božična pesem Sveta 
noč, ki že več kot 190 let združuje ljudi po vsem 
svetu, je v Horjulu tokrat združila glasove vseh 
nastopajočih in obiskovalcev. 

Nadja Prosen Verbič

Horjul, 31. december – Naj-
daljšo noč leta 2012 so neka-
teri preživeli na občinskem 
trgu in letu 2013 nazdravili z 
županovim vinom. 

Občinski trg tudi na silvestr-
sko noč ni sameval. Nekaj več 
kot sto občanov Horjula se je 
prav tu poslovilo od starega 
leta in nazdravilo novemu. 

Med njimi je bil tudi župan 
Janko Jazbec, zbrala pa se je 
tudi večina občinskih svetni-
kov in članov občinske upra-
ve, ki je poskrbela, da občani 

niso bili ne lačni ne žejni. 
Kot je v navadi že vse od 
ustanovitve Občine Horjul, 
je tudi letos župan poskrbel 
za vino, seveda pa ni manj-

kal niti šampanjec – peneče 
vino posebnih priložnosti, 
s katerim so stopili v novo 
leto. Poskrbljeno je bilo tudi 
za mlajše, ki so nazdravili s 
toplim čajem. Da pa je vino 
lažje teklo, so bili na voljo 
sladki, slani in mesni prigriz-
ki. K veselemu razpoloženju 
je prispevala glasba, ob kateri 
so se nekateri zavrteli. Njiho-
ve dobre volje ni skazila niti 
nadležna megla, ki je tudi le-
tos onemogočila spremljanje 
bližnjih ognjemetov. Na srečo 
so organizatorji poskrbeli za 
svojega, ki je točno ob polno-
či nebo nad občinskim trgom 
za nekaj trenutkov spremenil 
v eksplozĳo barv in lučk. Trk-
nili so kozarci, izmenjale so se 
želje, obiskovalci pa so se še 
za nekaj uric prepustili vese-
lemu druženju in kramljanju. 
Nato pa so se razkropili vsak 
po svoje, vsak svojim obvez-
nostim naproti ter trg prepu-
stili novoletnemu jutru. 

Nadja Prosen Verbič

Silvestrsko druženje na občinskem trgu

Pregled gasilnih aparatov
V nedeljo, 10. februarja 2013, PGD Horjul v gasilskem domu 
Horjul od 8. do 12. ure organizira pregled gasilnih aparatov. 

Vabljeni!

Aleš Muha in Simon Rožnik, ki sta sredi lan-
skega poletja v enem dnevu osvojila “dva 
Triglava” (v manj kot 24 urah jima je uspelo 
priti z najgloblje točke slovenskega morja na 
vrh Triglava), sta prejela nagrado združenja 
Pustolovec Rajd, ki letno podeljuje nagrade za 
ekstremne telesne preizkušnje.
 Na letnem srečanju oziroma Večeru Avanture, 
kot imenujejo omenjeni dogodek, ki se je od-
vĳal 6. decembra na fakulteti za šport v Ljub-
ljani, sta prejela medalji in spominsko plaketo. 
Ta ju bo še dolgo spominjala na prĳeten večer, 
na dolge in intenzivne priprave pa tudi na iz-
jemni športni dosežek. 
Poleg Aleša in Simona so na Večeru Avanture 
nagrade prejeli tudi: 
• Igor Stropnik za projekt Skandinavĳa, v 
sklopu katerega je s 3,9 metra dolgim jadral-
nim napihljivim katamaranom z najsevernejše 
točke Evrope (Nordkapp na Norveškem) pri-
jadral do Stockholma na Švedskem. 
• Ruth Podgornik Reš, na žalost zdaj že pre-
minula ultramaratonka, ki je predstavila Jun-
glemarathon 2012, to je sedemdnevna, 250 km 
dolga ultramaratonska preizkušnja po mehkih 
prostranstvih tropske Brazilĳe. 
• Marin Medak za projekt Tušmobil Trans-
Atlantik 2012, v sklopu katerega je štiričlanska 
slovensko-britanska ekipa v 45 dneh in 15 urah 
preveslala več kot 4.700 km in tako pripotova-
la s Kanarskih otokov do Barbadosa. 
• Peter Vrčkovnik, vodja tekmovanja Adven-
ture Race, ki je lani praznovala 10-letnico delo-
vanja v Slovenĳi. 
Veseli smo, da sta se med peščico ekstremnih 
športnikov, ki so s svojimi dosežki pomemb-

no zaznamovali leto 2012, uvrstila tudi Aleš in 
Simon. 

ŠD Extrem 
Foto: Lucĳa Rus

Aleš Muha in Simon Rožnik

Nekaj utrinkov iz lanskega podviga

Sreča na obrazih najmlajših nastopajočih se je 
dotaknila mnogih v dvorani.

Polna dvorana v horjulskem hramu kulture Mešani pevski zbor je pod vodstvom Tatjane 
Štrbenk in ob klavirski spremljavi Nadje Rus 
zapel venček božičnih.

Folklorna skupina Klas je zaplesala rezĳanske 
plese.

Horjul, 26. december – Dan samostojnosti in 
enotnosti mnogi že več let obeležujejo s tradici-
onalnim spominskim pohodom po poti Cankar-
jeve matere, ki združuje in povezuje ljudi prek 
meja občin Horjul in Vrhnika. 
Osem pohodnikov se je leta 1999 udeležilo prve-
ga pohoda. Po štirinajstih letih pa je dogodek ve-
liko ljudem že dobro znan, saj se ga udeležujejo 

ne glede na vremenske razmere. Letos je pohod-
nike v sredinem prazničnem jutru pričakalo nič 
kaj prĳazno vreme, zaradi česar je prav gotovo 
kdo ostal doma, mnogih pa vreme ni zmotilo. 
Na zbirnem mestu, pred cerkvĳo sv. Kancĳana 
na Vrzdencu, se je zbralo okrog sto pohodnikov. 
Tam jih je že čakala prĳetna dobrodošlica – topel 
čaj in kava ter sladek prigrizek. V imenu Pla-

ninskega društva Horjul jih je pozdravila Mojca 
Jazbar in jim zaželela dober dan. V imenu vaš-
čanov in Občine Horjul pa je tokrat vse zbrane 
pozdravil Robert Kranjec. Sledil je ogled cerkve 
in lepih jaslic v notranjosti. Njeno bogato zgodo-
vinsko vrednost je na kratko predstavil Evgen 
Simonšek z Vrzdenca. 
Po ogledu so pohodniki oblikovali strnjeno ko-
lono, razvila se je zastava, ki je nato vseskozi 
plapolala na čelu, in pohodniki 14. spominskega 
pohoda so vzeli pot pod noge. Po že utrjeni poti 

so krenili čez grič proti Žažarju, kjer so se pred 
staro kmečko hišo pri Činžarjevih okrepčali s 
sladkimi in mesnimi prigrizki ter odžejali s to-
plim čajem in kuhanim vinom. Za veselo vzduš-
je je poskrbel ansambel Prosen. Prĳetno druženje 
je trajalo le kratek čas, saj je pohodnike večji kos 
poti še čakal. Na Gradišču nad Žažarjem, kjer 
je bila naslednja postaja, je Planinsko društvo 
Horjul štafetno palico podalo vrhniškim organi-
zatorjem pohoda, saj se je pot prevesila na ob-
močje vrhniške občine.        Nadja Prosen Verbič

Zastava je vodila pot. Nekateri so se zavrteli v ritmu ansambla Prosen.Domač prigrizek in topla pĳača sta jih čakala pri Činžarjevih v Žažarju.

Novemu letu nazdravili z županovim vinom Naša ekstremista prejela nagrado za izjemen 
športni dosežek

Po poti Cankarjeve matere

Božična proslava v horjulskem hramu kulture
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Božično-novoletni 
koncert v cerkvi sv. Urha
V nedeljo, 30. decembra 2012, ob 18. uri se je 
v cerkvi sv. Urha že enajsto leto zapored odvil 
božično-novoletni koncert. Organizacĳa do-
godka je že drugič potekala pod okriljem Raz-
vojnega društva Urh, Podolnica.
Na predzadnji večer starega leta nas ni prese-
netila snežna odeja, a je mrzlo vreme vendarle 
opominjalo na zimski čas; toda obiskovalcem 
ni preprečilo namere, da bi na koncert prišli 
peš. Ob 18. uri, ko smo se zbrali v cerkvi, nas 

je nagovorila povezovalka koncerta Nika Škof, 
ki je na oder povabila ženski pevski zbor Tonja 
pod vodstvom Jake Jerine. Borovniška dekleta 
so s svojim nastopom prebila led, sledil pa jim 
je otroški pevski zbor Iskrice pod vodstvom 
Mance Keršmanec, ki je najprej zapel samo-
stojno, nato pa še z dekliškim pevskim zbo-
rom Plamen pod vodstvom Maruše Mole ter 
ob klavirski spremljavi Valentine Buh. Letos so 
prvič nastopila Dekleta in žene z vseh vetrov 
pod vodstvom Martine Kavčnik, ki prepevajo 
šele nekaj mesecev. Ta nastop je bil zanje prvi, 
a vsekakor ne zadnji. Z nastopom nas je raz-
veselil tudi Grega Rus, gimnazĳec, ki obenem 

obiskuje 3. letnik Konservatorĳa za glasbo in 
balet Ljubljana, kjer se uči igranja na kontrabas. 
Mladega in uspešnega glasbenika je na klavir-
ju spremljala že uveljavljena pianistka Nadja 
Rus, študentka 1. letnika akademĳe za glasbo. 
S svojim nastopom sta kot vedno navdušila. 
V naslednji točki sta se nam predstavila Špela 
Janša na violini in Miha Pinterič na harmoni-
ki, ki s svojimi inštrumenti navdušujeta že od 
mladih nog. Sodelujeta v različnih zasedbah, 
orkestrih in skupinah doma ter v tujini. Uži-
vata v pisanih zvrsteh glasbe, vse od klasičnih 
stvaritev do etna, narodno-zabavne, ljudske 
in pop glasbe. Mešani pevski zbor Horjul pod 

vodstom Tatjane Štrbenk pa nas je s sklopom 
božičnih pesmi pripeljal do konca koncerta ter 
zaključil s pesmĳo Sveta noč, pri čemer so se 
mu pridružili tudi poslušalci.  
Prĳetnega večera pa s tem seveda še ni bilo 
konec. Ob topli pĳači in prigrizkih, ki so jih 
spekle Podolničanke, smo strnili vtise s prire-
ditve in se ob pogovoru sprostili, predvsem pa 
uživali v družbi prĳateljev in znancev. V veliko 
zadovoljstvo nam je bilo, da smo letos gostili 
navečje število obiskovalcev doslej. To dejstvo 
si dovolimo razlagati kot uspeh naše priredit-
ve, ki jo bomo z veseljem pripravljali tudi v 
prihodnje. 
Ob tej priložnosti bi rada omenila, da bi nas na 
koncertu z veseljem nagovoril podžupan Obči-
ne Horjul Franci Pišek, ki pa je bil iz zdravstve-
nih razlogov žal zadržan. Njegov nagovor smo 
kljub temu objavili na naši spletni strani www.
podolnica.si. Velika zahvala gre vsem donator-
jem, ki so na kakršenkoli način pomagali pri 
organizacĳi koncerta. Zbrana denarna sredstva 
bomo namenili našemu projektu Nakup srčne-
ga defibrilatorja, katerega cilj je vedno bližji.

Špela Žvokelj

Konjeniški praznik na 
Vrzdencu
Vrzdenec, 26. december – Dan po božiču, na 
štefanovo, je bil tudi letos za lastnike in ljubi-
telje konj, posebno pa za člane Konjeniškega 
društva Zelena dolina pravi praznik.
Včasih so imeli konji v vsakdanjem življenju 
veliko pomembnejšo vlogo kot danes, saj je 
konj lastniku pomenil vir preživetja. Zdrav-
je konj je bilo zato zelo pomembno. Tako se 
je ob koncu 18. stoletja oblikoval običaj, da 
so za priprošnjo za srečo in zdravje prosili 

prav sv. Štefana, zavetnika konj, konjarjev in 
dejavnosti, ki so povezane s konji. Legenda 
namreč pravi, da je sv. Štefan ukrotil divjega 
konja z molitvĳo, s svojo močjo in z božjim 
blagoslovom. In prav zaradi tega se verniki 
sv. Štefanu še dandanes priporočajo, da bi 
varoval konje in tudi druge domače živali. 
Običaj, ki še danes živi po mnogih koncih 
Slovenĳe, tudi na Vrzdencu, je blagoslov 
konj prav na praznik sv. Štefana. In tudi le-
tos so se na parkirišču pred Zeleno dolino 
na Vrzdencu zbrali konji, konjske vprege, 
konjarji in ljubitelji konj ter opravili obred 
blagoslova konj, ki bo pripomogel k zdravju 

teh plemenitih živali. Nič kaj prĳazno vreme 
doma očitno ni zadržalo nikogar, saj je bilo 
parkirišče lepo zapolnjeno s kopitarji, njiho-
vimi lastniki, spremstvom in seveda obis-
kovalci. Ti so lahko opazovali lepo očiščene, 
urejene in celo okrašene konje različnih pa-
sem. Še posebno so uživali otroci, ki so jim te 
nadvse prĳazne in na pogled čudovite živali 
posebej blizu. 
Prazniki so zelo pomembni in potrebni pred-
vsem zaradi njihove vloge povezovanja, dru-
ženja in širjenja dobre volje, s katero lažje in 
preprosteje rešimo težave ter preživimo nepri-
jetne trenutke, je v nagovoru dejal vrzdenški 

svetnik Robert Kranjec. Zahvalil se je konjeni-
škemu društvu za ohranjanje tradicĳe in mu 
zaželel uspešnega dela tudi v prihodnje. Le-
tos so bili blagoslova deležni vsi; obiskovalci 
tistega od zgoraj, konjem in njihovim lastni-
kom pa ga je kot vsako leto podelil horjulski 
župnik Janez Smrekar. Nato pa je predsednik 
konjeniškega društva Tone Zdešar konjenike 
nagradil še s spominkom na letošnji blago-
slov. Ob zaključku je Mojca Jazbar, ki je skozi 
povezovalni program navzoče seznanila z 
nekaterimi običaji in navadami štefanovega, 
povabila še k druženju po koncu prireditve.
                   Nadja Prosen Verbič,  Foto: Matjaž Filipič 

Župnik Janez Smrekar je opravil blagoslov 
konj.

Občinski svetnik Robert Kranjec je pozdravil 
navzoče in pohvalil konjeniško društvo.

Na konjskih vpregah so sedeli tudi najmlajši 
ljubitelji konj.

To ni bil praznik le za konjenike, temveč tudi za 
konje, ki so jih za to priložnost lepo okrasili.

Žive jaslice na 
Vrzdencu
Vrzdenec – V božično-novoletnem času, med 
25. in 30. decembrom, se je tudi letos ZOO park 
Rožman spremenil v čarobno prizorišče sveto-
pisemske zgodbe o Jezusovem rojstvu. V petih 
večerih so si obiskovalci poleg številnih živali 
lahko ogledali žive jaslice, ki so jih popeljale v 
čas pred dobrimi dva tisoč leti.
Lanske pohvale in nadvse pozitivni odzivi ob-
iskovalcev so organizatorje, družino Rožma-
nec, nagovorili, da so se tudi letos odločili za 
prikaz ter umestitev živih jaslic in drugih slik iz 

Jezusovega življenja v naravno okolje – okolje 
zasebnega živalskega parka. 
Zimsko obdobje je tudi tu sicer popolnoma 
umirjeno; dan se hitro poslovi v noč, živali pa 
se umaknejo v svoja zavetja, zato možnosti za 
ogled parka in živali v njem ni. Vendar so bili 
tudi letos izjema božično-novoletni prazniki, 
ko so si obiskovalci v petih večerih lahko na 
enem mestu ogledali veliko različnih vrst živa-
li in doživeli način življenja v času Jezusovega 
rojstva. 
Okrog 30 igralcev iz okoliških vasi, oblečenih v 
avtentična, doma sešita oblačila, je prikazovalo 
svetopisemske zgodbe in zgodbe takratnega 
življenja, družbo pa so jim delale domače živali 

zasebnega živalskega parka. Enogrba kamela 
je spremljala Svete tri kralje, osliček se je pri-
družil Sveti družini v hlevu, otroci so trli orehe, 
mladi so ob ognju robkali koruzo, medveda je 
vseskozi čuval vojščak, pastirčki so se igrali in 
šteli svoje ovčice ter kozličke, živahni so bili 
tudi kozorogi. V soju žarometov, ki so jih letos 
postavili kar nekaj več kot lani, pa je bilo mogo-
če videti še mnoge druge zanimive živali, lame, 
ježevca, mini pujse, štorklje, divje pujse, hima-
lajske koze, rakune, čaplje, emuja, rdečevrate-
ga valabĳa, perujske pujse, pritlikave kozice, 
vĳeroge ovce, pave, okrasno perjad in drugo. 
Nekaterih pa niso zmotili niti obiskovalci niti 

žarometi; noč in mraz sta jih zvabila v njihova 
zavetja. Poskrbljeno je bilo tudi za obiskovalce; 
zavetje pred mrazom jim je nudil “topli koti-
ček”, kjer sta točaja postregla z domačim čajem 
in kuhanim vinom. 
Sprehod med postajami živalskega parka Rož-
man je bil zares prĳeten. Božičnim praznikom 
je dal posebno čarobnost. Ne le obiskovalci, 
temveč tudi igralci so žive jaslice doživeli na 
svojevrsten način. Tovrstne jaslice lahko na-
mreč vedno dopolnĳo posebna doživetja. Ene 
od zanimivejših prigod se z nasmehom na ob-
razu spominjajo angelci – njihovemu lepemu 
petju se je nekoč pridružil mlad osliček, ki je 
ob spremljavi flavte preizkušal svoj glas, in to 
je ponovil kar trikrat, pri tem pa požel veliko 
pozornosti in smeha. 
Če ste doživetje živih jaslic letos zamudili, bo-
ste novo priložnost imeli šele ob naslednjem 
božiču, vse, ki ste si jaslice ogledali, pa naj do-
živetje spremlja čim dlje, do naslednjega. Iz-
jemno zadovoljni in navdušeni obiskovalci na-
mreč dajejo zagon in spodbudo organizatorju, 
ki obljublja, da bodo žive jaslice na Vrzdencu 
gotovo tudi v naslednjem letu. Bojda jih bodo 
korenito spremenili ter dopolnili in povečali, 
saj jim volje in zamisli, tudi zaradi velike po-
moči sovaščanov in drugih, ne manjka. 

Nadja Prosen Verbič

Sveta družina, letos z živim Jezuščkom

Otroci pri robkanju koruze Luščenje fižola ob ognju

Svete tri kralje je spremljala kamela. Čaroben pogled na prizorišče živih jaslic na Vrz-
dencu (foto: Jure Burjek)
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»Rana ura, zlata ura« so se v soboto 
zjutraj najverjetneje tolažile tekmo-
valke, ki so bile namenjene na pred-
tekmovanje za 13. odprto državno pr-
venstvo Mažoretne in Twirling zveze 
Slovenĳe v Horjul. Toda vstajanje ni 
povzročalo težav, saj je bil pred nji-
mi pomemben dan – tekmovanje, na 
katerega so čakale že dolgo časa in 
na katerega so se pripravljale morda 
več mesecev, celo let. Svoj nastop so 
znale na pamet, ponovile so ga nič 
kolikokrat, toda kljub temu ga je vsa-
ka predstavila na svoj način in zato 
so bile tudi tokrat najboljše, dobre in 

malo manj dobre.
Na šolskem parkirišču so se že zgo-
daj zjutraj začeli zbirati avtomobili 
ter avtobusi z različnimi registrskimi 
tablicami, celo italĳanska in nemška 
se je znašla med njimi. Pravljična 
zimska idila je v Horjul pospremila 
tekmovalke iz vseh koncev zasnežene 
Slovenĳe (Brd, Komende, Kranja, Le-
narta, Logatca, Lucĳe, Nove Gorice, 
Slovenske Bistrice, Pirana, Radovljice, 
Solkana, Svete Ane, Žalca). Horjul je 
po nekaj letih zopet gostil tekmovanje 
mažoret ter twirling skupin oziroma 
klubov. Ob slovesni otvoritvi se je na 

parketu telovadnice zbralo vseh 117 
tekmovalk iz 14 društev. Pridružile so 
se jim še sodnice – iz sosednje Italĳe 
je prišla Isabella Beltramo, iz Nemčĳe 
Stephanie Paulus – Resche, iz Slove-
nĳe pa Anita Omerzu ter Tjaša Skuk. 
Najprej je veselo dobrodošlico vsem 
tekmovalkam, prav tako pa tudi nji-
hovim trenerjem, vaditeljem, vodstvu 
ter vsem navĳačem in drugim obisko-
valcem v imenu soorganizatorja – Ma-
žoretne in twirling skupine Horjul za-
želela Zdenka Troha. Obilo uspešnih 
metov ter ulovov palice, predvsem pa 
dobrega počutja je tekmovalkam za-
želel tudi ravnatelj OŠ Horjul Primož 
Garafol. Predsednica Mažoretne in 
Twirling zveze Slovenĳe Nada Skuk 
se je gostiteljem zahvalila za prĳet-
no vzdušje ter zaželela, naj se v tem 
duhu nadaljuje. Sledila je mažoretna 
zaobljuba in zaobljuba sodnic. Nato 
so z bučnim pozdravom »hura« tek-
movalke pozdravile občinstvo. Temu 
je sledila uradna otvoritev in začetek 

predtekmovanja. Tekmovalke so se 
predstavile individualno. Pomerile 
so se v ocenjevanju obveznih twirling 
elementov na različnih nivojih težav-
nosti (nižji in višji) ter v različnih sta-
rostnih kategorĳah. V dopoldanskem 
delu smo lahko občudovali tekmoval-
ke, ki so izvajale telesne gibe – balet 
na različnih nivojih zahtevnosti. Med 
njimi sta bili tudi dve Horjulki, in sicer 
sta v kategorĳi C2 junior z obveznimi 
twirling elementih pomerili Burjak 
Laura ter Kavčič Pia. V popoldanskem 
delu pa smo se čudili urnosti tekmo-
valk, ki so prikazale obvezne elemente 
s palico, prav tako na različnih nivojih 
zahtevnosti. Tako telesni gibi, kot tudi 
elementi s palico so bili točno določeni 
in predpisani, ocenjevala pa se je nji-
hova izvedba. Zato je med prikazom 
elementov morala v dvorni vladati 
tišina, saj je bila koncentracĳa tekmo-
valk zelo pomembna za njihov nastop 
ter rezultat. Rezultat v predtekmova-
nju je namreč zelo pomemben, saj po-

meni in predstavlja del kvalifikacĳ na 
mednarodna prvenstva – najvišji nivo 
twirlinga se poteguje za uvrstitev na 
Evropsko prvenstvo WBTF, ki bo po-
tekalo julĳa na Švedskem ter na Sve-
tovno pokalno prvenstvo WBTF, ki bo 
potekalo avgusta na Nizozemskem. 
Predtekmovanje, ki je potekalo skozi 
cel dan, se je zaključilo zvečer z raz-
glasitvĳo rezultatov. Te si lahko ogle-
date na spletni strani Mažoretne in 
Twirling zveze Slovenĳe - h�p://www.
twirlingsport-slo.com/I/.  
Zaključek so z božičnim programom 
popestrile vse generacĳe domače ma-
žoretne in twirling skupine. Odlična 
organizacĳa domače skupine, seveda 
ob pomoči občine Horjul in OŠ Horjul 
ter vseh prostovoljcev in pomočnikov, 
je bil za izvedbo predtekmovanja iz-
redno pohvaljena. Dobra izvedba pa 
je bila le vaja za četrtfinale, ki bo v za-
četku marca prav tako potekalo v Hor-
julu, česar se že veselimo. 

Nadja Prosen Verbič 

Zdenka Troha je v imenu gostiteljic - Mažoretne 
in twirling skupine Horjul pozdravila vse nav-
zoče.

Patricĳa Lunar iz Komen-
de je bila najboljša v svo-
ji kategorĳi - C1 junior.

Zbrane tekmovalke ob zaključku predtekmovanja. Najboljše tekmovalke v short programu.

Kulturno in družbeno dogajanje v Horjulu je premalo pe-
stro, so ugotovile Irena Hozjan, Barbara Kavčič in Katja 
Šušteršič ter se odločile stvari vzeti v svoje roke.
Trojica se je lotila organizacĳe dogodkov, ki so jim nadele 
ime Kristince, po literarni ustvarjalki horjulskih korenin, 
Kristini Brenkovi. Njihov prvi korak je bil bolšji trg na ob-
činskem trgu konec poletja, sledil je filmski večer v pros-
torih horjulske knjižnice, decembra pa so priredile prvi 
knjižni večer. Na hladen decembrski večer je Vrhničan 
Franci Bozovičar zbranim v nekdanjih prostorih horjul-
ske občine prebiral odlomke iz dela ameriškega astro-

navta Jerryja M. Linengerja Pisma iz vesolja. Delo samo 
je bolj kot z literarnega vidika za Slovence zanimivo, ker 
je bila avtorjeva babica rojena v Begunjah na Gorenjskem. 
Knjiga astronavtovih pisem enoletnemu sinku, ki jih je Li-
nenger pošiljal v 132 dneh misĳe na ruski vesoljski postaji 
MIR, je udeležencem ponudila mnogo izhodišč za deba-
to, od vloge očeta pri vzgoji otroka do razlik v miselnosti 
Američanov in Evropejcev. Prve Kristince torej obetajo 
poživitev za horjulsko občino, vsi, ki bi želeli biti obveš-
čeni o prihajajočih dogodkih, pa lahko pišejo na e-naslov 
dogodki.kristince@gmail.com.             Andreja Lončar 

Pomagajmo si
V Centru Astera pod-
piramo naravno, zdravo 
življenje. Naše delovanje 
in dejavnosti so usmerje-
ni v spodbujanje polnega 
življenja ter pomoč druži-
nam, otrokom in vsem, ki 

želĳo v svojem bivanju vzpostaviti ravnovesje.
Povezali smo se v želji, da skupaj utremo pot, ki 
bi ljudem pomagala odpreti vrata svojega srca, 
da bi ponovno skupaj ljubili ter ustvarjali trenu-
tek, ki je tu, in tistega, ki prihaja. Srce nas tiho 
vodi po pravi poti. Prišel je čas, da drug druge-
mu pokažemo, kako delovati in živeti. Prebuditi 
nove vrednote! Naš glas in vodilo je misel “Iz 
mojega srca v tvoje srce”. Daj in zaupaj. Vedel 
boš, komu in kdaj. Podpira nas veličastna sila, ki 
kot divja voda ruši stare bregove in poraja nova 
rodovitna polja. Upajmo si, saj ... smo vredni obi-
lja, ki nas obdaja, čeprav je prikrito. Vredni smo 
dostojnega življenja, vredni vseh radosti in vse 
ljubezni. Najdragocenejše je tu, med nami. Zdaj! 
 “Podaril sem mu svoj čas, drugega nisem imel. 
Zavil sem ga lično, v škatlico mavričnih barv. 
Odprl sem svoje srce in darilo prevezal s trakom 
čiste ljubezni.
Zahvalil se je, dal škatlico v žep in nanjo pozabil. 
Minila so leta, preden sva se ponovno srečala. 
Tedaj se je spomnil male škatlice in jo odprl. Ko 
je razvezal trak srca, je vzdrhtel.
Nikoli se nisem počutil tako kot tistega dne, ko 
je človek odprl mavrično škatlico. Odprl svoje 
srce.”

Anja Bošnjak

Pomagajmo si in ustvarimo boljšo prihodnost! 
Veliko ljudi okoli nas potrebuje pomoč, a zaradi 
časa, v katerem živimo, tega preprosto ne vidi-
mo ali ne želimo videti. Podarimo nekomu svoj 
čas, lepo besedo, svoje znanje, svojo spretnost, 
objem, karkoli in v zameno nič ne pričakujmo, le 
podarimo ... Veliko govorimo in malo naredimo. 
Raje storimo, kot govorimo. Začnimo delovati 
za ljubezen, srečo, veselje, radost in zdravje nas 
vseh. Pokažimo, da nam ni vseeno, in ne bodimo 
tujci. Tako pomagamo svetu, da bo zopet zažarel 
v vsej svoji lepoti.
Pridruži se nam in širi svoje srce!
Pomagajmo si in vrnimo upanje!
-  V akcĳi Pohištvo upanja vsak mesec obiščemo 

eno družino in ji vrnemo upanje z izdelavo in 
montažo pohištva.

 -  Zbirajmo zamaške je naslov akcĳe, v kateri je 
potrebno le malo naše dobre volje in že neko-
mu pomagamo.

-  Za družine, ki si ne morejo privoščiti počitnic, 
organiziramo Taborjenje Odprimo srce.

-  “Pomagajmo iz srca,” pa pozivamo v akcĳi za 
družine in posameznike, v kateri se jim vsa 
pomoč namenja neposredno. 

Več informacĳ: www.centerastera.si
Idejni vodja: Gorazd Rožnik

Otroške delavnice na Vrzdencu
V soboto, 15. decembra 2012, so v GD Vrzdenec potekale že 
tradicionalne novoletne otroške delavnice. Najprej so se otroci 
med seboj spoznali, potem pa nas je Kinda z zajčkom Cvetkom 
popeljala v pravljični svet. Otroci so pozorno prisluhnili zajčku 
Cvetku, ki jim je povedal pravljico z naslovom Cvetko in čudovit 
zimski dan, po končani pravljici pa so se odžejali s korenčkovim 
sokom, kakršnega pĳe tudi sam zajček Cvetko. 
 Za še pestrejši popoldan je poskrbela Barbara Jereb, ki je pri-
pravila ustvarjalne delavnice. Izdelovali smo pravo kopalno sol, 
ki smo jo lahko odišavili z oljem sivke, pomarančnim oljem ali 
oljem sandalovine. Otroci pa so si lahko izdelali tudi laterne, s 
katerimi si bodo razsvetlili dolge zimske večere. 
 Kot se za ta čas spodobi, smo seveda okrasili novoletno jelko. 
Otroci so z navdušenjem obešali okrasne balončke in opazovali 
migetajoče lučke. Na koncu pa nas je obiskal čarovnik Vid, ki 
je čaral s kartami. Pester sobotni popoldan je bil kljub meglene-
mu in deževnemu vremenu zanimiv tako za otroke kot za nas, 

starše, ki smo otroke opazovali pri 
ustvarjanju in medsebojnem druženju. 
Zahvala pa gre seveda organizatorka-
ma delavnic, Barbari Jereb in Kindi 
AlMansour Kranjec. 

Tanja Petrovčič

Tako se je imenoval koncert, ki je potekal 2. 
decembra v dvorani Prosvetnega doma v Hor-
julu. Nebo nam je nasulo snega, tako da je bilo 
vzdušje enkratno.
Dvorana je bila zimsko okrašena, Mladi godci 
pa nabrušeni. Skozi program, dolg uro in pol, 
je obiskovalce popeljal kar glavni pevec Miha 

Kogovšek, ki je s svojim humorjem in hudo-
mušnostjo odlično opravil svoje delo in obis-
kovalce nasmejal do solz. Slišati je bilo večino 
skladb s tretje CD-plošče, Čas za polko pa tudi 
čisto nove, ki šele prihajajo na TV-zaslone in 
radĳske postaje. Posebno energĳo je dal valček 
Blizu si avtorja Bogdana Marolta, za katerega 

so Mladi godci 
pri TV Golica 
posneli video-
spot, prejeli pa 
so tudi 1. na-
grado za naj-
boljše besedilo 
festivala Gra-
ška Gora 2012. 
V goste je pri-
šel Trio Šubic, 
ki je obiskoval-
ce popeljal na 

obalo želja in nas spomnil na poletje, ki je za 
nami. Vrhunec večera pa je bila novica, da an-
sambel Mladi godci zapušča solokitarist Gre-
ga Trček. Kot je povedal sam, ima preprosto 
preveč dela s šolo in drugimi dejavnostmi. Na 
njegovo mesto prihaja odličen multiglasbenik 
in pravi veseljak Martin Grdadolnik, doma iz 
okolice Horjula, in kmalu ga bomo lahko videli 
v katerem od videospotov, ki jih Godci name-
ravajo posneti. Ob tej priložnosti so se preostali 
člani Gregu zahvalili in ganljive besede slovesa 
so na obraz priklicale tudi kakšno solzico. So se 
pa fantje strinjali, da ostanejo pravi prĳatelji še 
naprej. Hkrati so izrekli dobrodošlico Martinu, 
ki je ta večer pokazal glasbeno znanje na vseh 
inštrumentih, ki jih obvlada. 
Po koncertu je sledilo okrepčilo in iz pogovora 
je bilo razbrati, da Mladi godci kar kipĳo od 
idej za nove projekte. Skratka, še bo veselo. 
Mladi godci ob tej priložnosti želĳo vsem lju-
dem dobre volje ter srečno, zdravo in uspešno, 
z glasbo prepleteno novo leto 2013.Novi član Martin Grdadolnik Mladi godci in Trio Šubic

Knjižni navdušenci prebirali Pisma iz vesolja

V veseli december z Mladimi godci in novim članom

Predtekmovanje za 13. odprto državno prvenstvo 

Po nekaj letih, zopet v Horjulu
Sobota, 19. januar – V športni dvorani Osnovne šole Horjul je pote-
kalo predtekmovanje za 13. odprto državno prvenstvo Mažoretne in 
Twirling zveze Slovenĳe, kjer se je predstavilo 117 tekmovalk iz štiri-
najstih društev.
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Skladno s Proračunom Občine Horjul za leto 
2013 (Uradni list RS, št. 102/12), Zakonom o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/
07–ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-P, 
51/10-ZLS-R, 84/10), Statutom Občine Hor-
jul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11) 
ter na podlagi Pravilnika o sofinanciranju 
prireditev na občinskem trgu (Uradni list 
RS, št. 28/12), Občina Horjul objavlja 

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju prireditev na občinskem 

trgu 
v letu 2013

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet razpisa je sofinanciranje javnih 
prireditev, ki se v letu 2013 odvĳajo na Ob-
činskem trgu v Horjulu. Namen razpisa je 
sofinancirati prireditve in dogodke, ki se 
bodo odvĳali na Občinskem trgu ter s tem 
pospešiti druženje občanov na trgu. 

2. POGOJI 

Upravičenci do sredstev so društva, zavodi 
ter drugi izvajalci, ki delujejo na področju 
kulture, športa, izobraževanja, kmetĳstva, 
humanitarne dejavnosti, turizma in podo-
bnih dejavnosti, ki zadovoljujejo interese 
občanov s sedežem v in izven Občine Hor-
jul. 
Opravičljivi stroški na tem razpisu so stro-
ški priprave, izvedbe in promocĳe priredit-
ve ter zavarovanje le-te, ter drugi stroški, 
ki so neposredno dokazljivo vezani na 
izvedbo prireditve, ki se v letu 2013, od 
01.01.2013 dalje odvĳajo na Občinskem trgu 
v Horjulu. 
Pravico do sofinanciranja imajo tisti, ki iz-
polnjujejo sledeče pogoje: 
• dogodek se odvĳa na Občinskem trgu v 

Horjulu, 
• organizatorji imajo zagotovljene materi-

alne, kadrovske in organizacĳske pogoje 
za realizacĳo načrtovane prireditve,

• posamezna prireditev je lahko iz prora-
čuna financirana le enkrat letno, priredi-
tev, ki je iz občinskega proračuna že pri-
dobila sredstva na kakšen drug način ni 
opravičena do sredstev na tem razpisu. 

Prednost pri sofinanciranju bodo imele pri-
reditve z vsebinami:

• organiziranje in izvedba promocĳskih in 
turističnih prireditev z namenom pove-
čanje prepoznavnosti občine ter pospeše-
vanja turizma občine, 

• prireditve na področju ohranjanja kultur-
ne in naravne dediščine, 

• izobraževanje občanov v obliki organizi-
ranja raznih delavnic, predavanj, pred-
stavitev, razstav, kot so oblikovanje izdel-
kov domače obrti, potopisna predavanja 
na prostem, predstavitve turističnih kra-
jev in območĳ, sodelovanje in izmenjava 
izkušenj z drugimi društvi, ustvarjalne 
delavnice, 

• organiziranje tržnih dni ter pomladan-
skega in jesenskega sejma.

Izvajalci prireditev lahko prĳavĳo na ta raz-
pis največ petnajst različnih prireditev na 
leto. Prejete vloge ovrednoti občinska upra-
va Občine Horjul, katera tudi potrdi izbor 
programov in izvajalcev. Občina Horjul si 
pridružuje pravico, da določene prireditve 
ne bo sofinancirala. 

3. MERILA 

Višina sofinanciranja posameznega pro-
grama je odvisna od skupnega seštevka na 
podlagi spodnjih meril:

A. 
- Vlagatelju, ki prihaja iz Občine Horjul in 

hkrati vključuje več kot 90 % nastopajo-
čih iz območja Občine Horjul (dosežena 
morata biti oba pogoja), se za pripravo, 
izvedbo in promocĳo prireditve dodeli 
120 €. 

-  Vlagatelju, ki ne prihaja iz Občine Horjul 
oz. na prireditvi več kot 90 % nastopajo-
čih ne prihaja iz Občine Horjul, se za pri-
pravo, izvedbo in promocĳo prireditve 
dodeli 50 €. 

B. 
-  Za prireditve v trajanju do 1 ure se dodeli 

30 €, 
-  Za prireditve v trajanju med 1 in 3 urami 

se dodeli 50 €, 
-  Za prireditve v trajanju nad 3 ure se do-

deli 60 €. 

Zneska dodeljena na postavki A in B se med 
seboj seštejeta. Največji možni znesek so-
financiranja na prireditev po tem razpisu 
znaša 180 €. 

4. NAČIN POŠILJANJA IN VSEBINA 
VLOG 

Izpolnjeno vlogo vlagatelji pošljejo pripo-
ročeno po pošti, ali oddajo neposredno na 
sedežu občine, na naslov: Občina Horjul, 
Občinski trg 1, 1354 Horjul, opremljena s 
pripisom »Javni razpis – PRIREDITEV NA 
TRGU«. Na hrbtni strani mora biti označen 
naslov pošiljatelja vloge. Za vsako pri-
reditev mora vlagatelj izpolniti svojo vlogo, 
katere lahko pošlje tudi v skupni kuverti. 
Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja. 
Odpiranje vlog ni javno. Popolne vloge se 
razvrstĳo po datumu in uri prejetja. Vla-
gatelje nepopolnih vlog se pozove, da v 
roku 8 dni vlogo dopolnĳo. Pravočasno 
dopolnjene vloge se uvrstĳo na seznam 
glede na čas prejema dopolnitve. Prĳave 
prispele po zaprtju razpisa in prepozno 
prispele dopolnitve ne bodo obravnavane. 
V primeru, da je v seznam popolnih vlog 
uvrščeno več vlog kot je na voljo sredstev se 
sredstva razdelĳo vlogam glede na datum 
in uro prejema in razpoložljiva sredstva. 
Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena 
na obrazcih razpisne dokumentacĳe, je ra-
zumljiva in ima priložene vse potrebne pri-
loge. 
Prispele vloge bo pregledala in strokovno 
ocenila občinska uprava Občine Horjul. 
Predlagatelji morajo oddati prĳavo izključ-
no na predpisani vlogi, prĳava mora vse-
bovati vse zahtevane priloge, ki so v raz-
pisnem obrazcu. Prĳav, ki ne bodo oddane 
na predpisanem obrazcu, komisĳa ne bo 
upoštevala.
Predlagatelji bodo pisno obveščeni o izidu 
razpisa. Sredstva bodo nakazana na pod-
lagi predloženih zahtevkov za izplačilo ter 
poročil o izvedbi prireditve. 

5. VIŠINA SREDSTEV

Sredstva bremenĳo proračunsko postavko 
0411 Občinske prireditve in promocĳe, v 
proračunu občine Horjul za leto 2013. Okvi-
rna višina razpisanih sredstev je 5.000 €.

6. OBDOBJE PORABE SREDSTEV TER 
ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG 

Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa 
morajo biti porabljena v letu 2013. Sredstva 
so namenska in morajo biti porabljena za 
prireditev za katero so bila dodeljena. Za-

dnji dan za predložitev zahtevka za izplači-
lo je 24.12.2013. 
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma 
najdlje do 31.12.2013. Datum in uro zaprtja 
razpisa bosta objavljena na spletni strani 
Občine. 

7. RAZPISNA DOKUMENTACĲA

Razpisna dokumentacĳa je objavljena na 
občinski spletni strani: h�p://www.horjul.
si. Zainteresirani pa jo lahko dvignejo tudi 
na sedežu Občine Horjul, Občinski trg 1, 
1354 Horjul, v času uradnih ur in sicer v po-
nedeljek, sredo in petek od 8 do 12 ure, ter v 
sredo od 14 do 16.30 ure. 

Dodatne informacĳe se lahko pridobi po 
elektronski pošti na naslov urska.marolt@-
horjul.si ali obcina@horjul.si oz. po telefonu 
01/ 75 91 123, kontaktna oseba je Urška Ma-
rolt. 

Št.: 41010-0001/2013-2
Horjul, 16.01.2013

ObčinaHorjul
     Župan

Janko Jazbec

 
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu 
(Ur. list RS, št. 22/98), določil 4. in 5. točke 
Nacionalnega programa športa (Ur. list RS, 
št. 24/00 in 31/00), 2.–6. in 10. člena Pravil-
nika o izvajanju programa športa v Občini 
Horjul s spremembami in dopolnitvami 
(Ur. list RS, št. 45/10, 28/12), v skladu s 
Spremembami in dopolnitvami Meril za 
vrednotenje športa v Občini Horjul št. 1 
(sprejeta na 7. seji Občinskega sveta Občine 
Horjul, dne 5. 4. 2012), Letnega programa 
športa v Občini Horjul za leto 2013 (sprejet 
na 10. seji Občinskega sveta Občine Horjul, 
dne 13. 12. 2012) ter sklepa Župana o objavi 
javnega razpisa (št. 671-0030/2012-2 z dne 
16. 1. 2013) Občina Horjul objavlja
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA 

ŠPORTNIH VSEBIN  
NA OBMOČJU OBČINE HORJUL  

V LETU 2013  
  
  
1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: 
Naročnik javnega razpisa je Občina Horjul, 
Občinski trg 1, 1354 Horjul.  
  
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN 
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 
Predmet javnega razpisa je delitev finanč-
nih sredstev, ki jih na osnovi Letnega 
programa športa za leto 2013 zagotavlja 
proračun Občine Horjul za uresničeva-
nje javnega interesa na področju športa, v 
skupni višini 18.000 €. 
Občina bo prek razpisa razdelila tudi 15 
ur/teden brezplačnega koriščenja dvorane 
v Športnem parku Horjul. 
Proračunska sredstva so zagotovljena na 
proračunski postavki: 
1885 Športna društva – delovanje, prire-
ditve; na kontu 412 Transferi neprofitnim 
organizacĳam in ustanovam v višini 15.000 
€ ter na kontu 413 Drugi tekoči domači 
transferi v višini 3.000 €. 
  
Razpisani so naslednji športni programi:  
1. Športna vzgoja otrok in mladine: 
I. 1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih 
otrok (Obrazec št. 1) 
Program “Naučimo se plavati”, sofinanci-
ranje v višini 2.000 € 

Program “Drugi 80-urni programi”, sofi-
nanciranje v višini 600 € 
I. 2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v ka-
kovostni in vrhunski šport (Obrazec št. 2), 
sofinanciranje v višini 2.000 € ter 8 ur/teden 
uporabe dvorane v Športnem parku Horjul 
I. 3 Športna vzgoja mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport (Obrazec št. 
3), sofinanciranje v višini 2.000 € ter 5 ur/
teden uporabe dvorane v Športnem parku 
Horjul 
2. Športna rekreacĳa (Obrazec št. 4), sofi-
nanciranje v višini 3.400 € 
3. Kakovostni šport (Obrazec št. 5), sofinan-
ciranje v višini 3.000 € ter 2 uri/teden upo-
rabe dvorane v Športnem parku Horjul 
4. Športne prireditve (Obrazec št. 6), sofi-
nanciranje v višini 5.000 € 
  
Proračunska sredstva bodo razdeljena v 
skladu s sprejetim LPŠ v Občini Horjul za 
leto 2013, ki je objavljen na spletnih straneh 
Občine Horjul (h�p://www.horjul.si) oziro-
ma na vpogled na sedežu Občine Horjul, 
Občinski trg 1, 1354 Horjul. 
  
3. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJE-
VATI IZVAJALCI ŠPORTNIH VSEBIN: 
Na razpisu lahko kandidirajo izvajalci 
športne dejavnosti, ki so:  
- športna društva (tudi planinska) in klu-

bi, 
-  vrtec in osnovna šola, 
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki 

in druge organizacĳe, ki so na podlagi za-
konskih predpisov registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti na področju športa, 

- organizacĳe invalidov, ki izvajajo športni 
progam za invalide, 

- ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu in so splošno 
koristne in neprofitne. 

  
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti izvajalci:  
Pogoji in kriterĳi sofinanciranja upošteva-
jo proračunske možnosti in načelo, da so 
proračunska sredstva dostopna vsem iz-
vajalcem, ki izpolnjujejo pogoje, navedene 
v razpisu in Pravilniku: 
- so najmanj dvanajst mesecev registrira-

ni za opravljanje dejavnosti na področju 
športa, s sedežem v Občini Horjul, 

- imajo zagotovljene prostorske, kadrov-
ske in organizacĳske pogoje za uresniči-
tev načrtovanih športnih aktivnosti, 

- imajo organizirano redno vadbo, v kate-
ro je vključeno s pogoji določeno število 
športnikov, redna vadba pa se izvaja na 
območju Občine Horjul, 

- imajo urejeno evidenco o članstvu (velja 
za društva in klube), 

- redno letno dostavljajo občini podatke 
o članstvu, poročilo o realizacĳi progra-
mov, plan dejavnosti in poročilo o dose-
ženih rezultatih, 

-   izpolnjeni so preostali pogoji, ki so pri do-
ločenem programu navedeni v Merilih za 
vrednotenje športa v Občini Horjul. 

  
4. MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPOR-
TA: 
Za razdelitev sredstev se uporablja Spre-
memba in dopolnitev Meril za vrednotenje 
športa v Občini Horjul št. 1, ki je sestavni 
del Pravilnika o izvajanju programa športa 
s spremembami in dopolnitvami v Občini 
Horjul. 
  
5. DOLOČITEV OBDOBJA, V KATEREM 
MORAJO BITI PORABLJENA SRED-
STVA: 
Sofinancirajo se programi, ki se bodo izve-

dli v letu 2013. Rok za porabo sredstev je 31. 
12.  2013. Sredstva niso prenosljiva. 
  
6. ROK IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV 
VLOG: 
Zbiranje vlog na Javni razpis začnemo v 
ponedeljek, 28. 1. 2013. 
Vloga se šteje za pravočasno, če je Občini 
predložena do četrtka, 28. 2. 2013, do 9. 
ure. Vloge, poslane po pošti, morajo biti 
poslane priporočeno in morajo prispeti na 
navedeni naslov do zgoraj zahtevanega da-
tuma in ure. 
Vloga mora biti izdelana na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacĳe, ter 
mora vsebovati vse zahtevane priloge. 
Nepravočasno oddane vloge ne bodo upoš-
tevane. 
Vloga mora biti v zaprti kuverti, označena z 
imenom in naslovom predlagatelja, v spod-
njem levem kotu pa opremljena s pripisom 
“NE ODPIRAJ – RAZPIS – ŠPORT 2013”. 
Če je vloga predložena v več ovitkih, morajo 
biti ovitki označeni po zaporedju in njihovo 
število navedeno. Na vsakem ovitku mora 
biti naveden naslov in označen namen. 
  
7. ODPIRANJE IN OBRAVNAVANJE 
PRISPELIH VLOG: 
Odpiranje vlog bo komisĳa za vrednotenje 
športnih vsebin opravila po preteku raz-
pisnega roka. V primeru nepopolno izpol-
njenih vlog oz. vlog s pomanjkljivo doku-
mentacĳo bodo predlagatelji pozvani, da v 
roku 8 dni vlogo dopolnĳo. Nepopolne vlo-
ge, ki jih po določenem roku predlagatelj 
ne dopolni, se s sklepom občinske uprave 
zavržejo. 
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne 
bodo obravnavane in bodo na zahtevo 
vrnjene pošiljatelju. Zavrnjene bodo vse 
vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih 
pogojev, določenih v besedilu razpisa in 
razpisne dokumentacĳe za posamezno raz-
pisno področje. 
  
8. DODATNE INFORMACĲE: 
Vse dodatne informacĳe v zvezi z razpisom 
so vam na voljo v upravi Občine Horjul, na 
Občinskem trgu 1, po telefonu 01/759 11 23 
(kontaktna oseba Urška Marolt) oziroma po 
elektronski pošti urska.marolt@horjul.si. 
, 
9. RAZPISNA DOKUMENTACĲA: 
Razpisno dokumentacĳo lahko zainteresi-
rani dvignejo na sedežu občinske uprave 
Občine Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, 
v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, 
sredo in petek od 8. do 12. ure ter v sredo 
od 14. ure do 16.30, od dneva začetka ve-
ljavnosti javnega razpisa do dneva, ko se 
izteče rok za oddajo vlog. 
Razpisna dokumentacĳa je objavljena na 
spletni strani www.horjul.si, možno pa jo 
je dobiti tudi po elektronski pošti. 
  
10. IZID JAVNEGA RAZPISA: 
Predlagatelji programov bodo o izidu raz-
pisa obveščeni v roku 30 dni po preteku 
rokov za pritožbe. Z izbranimi izvajalci bo 
Župan Občine Horjul sklenil pogodbe o so-
financiranju športnih programov. 
  
11. ZAČETEK VELJAVNOSTI RAZPISA: 
Razpis začne veljati z dnem 28. 1. 2013. 
  
Številka: 671-0030/2012-3 
Datum: 17. 1. 2013 
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HORJUL
ŽUPAN 

Janko Jazbec 

Vrtec Horjul 

Ogled baletne 
predstave
Sredi decembra so si otroci iz skupin Murnov, 
Čebel in Metuljev v ljubljanskem Cankarjevem 
domu ogledali baletno predstavo Pepelka. Ko 
nas je avtobus pripeljal v Ljubljano, je ustavil v 
bližini Cankarjevega doma, kjer smo izstopili 
in se odpravili v dvorano. Baletna predstava je 
bila za otroke posebno doživetje, saj v Cankar-
jevem domu še niso bili. Na poti do vhoda so 
si z velikim zanimanjem ogledovali okoliške 
stavbe. Njihove oči so radovedno opazovale 
veliki prostor, v katerega smo vstopili. Njiho-
vo pozornost so pritegnila ogledala na stropu 
ter veliko število otrok iz drugih vrtcev in šol, 
ki so tako kot mi čakali na dovoljenje za vstop 
v dvorano. Deset minut pred predstavo so se 
vrata odprla in vsaka skupina je odšla na tisti 
konec dvorane ali balkona, kjer je imela rezer-
virane sedeže. Otroci so se lepo vedli, tudi ko 
smo prišli v dvorano, saj jih je bilo, sodeč po 
videzu, kar malo strah strmih stopnic, na ka-
terih je imelo nekaj otrok svoje sedeže. Luči so 
se ugasnile in predstava se je začela. Zgodba je 
pripovedovala o princu, ki je iskal svojo pravo 
plesalko. V 45 minutah, kolikor je trajala pred-

stava, smo se tako seznanili z različnimi vrsta-
mi plesov, ki izhajajo iz Španĳe, Argentine … 
končalo pa se je z baletom, ki sta ga zaplesala 
princ in njegova izbranka. Za glasbeno sprem-
ljavo je poskrbela pianistka, ki je bila obenem 
del plesnega ansambla. Celotno zgodbo je pri-
povedoval in povezoval čarovnik, ki je otroke 
kratkočasil s čaranjem kač, šopkov in palic, čis-
to na koncu pa nam je pričaral pravo balerino. 
Otroci so predstavo spremljali ves čas in o njej 
govorili še dolgo po tem, ko se je končala. 
Za seznanjanje s prvo baletno predstavo je bila 
prikazana predstava, primerna starosti otrok. 
V prihodnje pa si želimo ogledati baletno pred-
stavo z več plesalci, ki bi jih spremljal pravi or-
kester. 

Barbara Čepon

Decembrski utrinki
Ko nas je sredi decembra razveselila narava in 
nam nasula nekaj snega, smo tudi v vrtcu za-
čutili praznično vzdušje. 
Starše smo povabili na tradicionalno druženje 
ob prazničnih ustvarjalnih delavnicah. Otroci 
in starši so skupaj izdelovali različne okraske, s 
katerimi so nato okrasili svoje domove in svo-
jim družinam polepšali praznične dneve. Za 
otroke je to vedno zelo poseben dan, ker imajo 
priložnost, da starše, bratce in sestrice povabĳo 
v igralnice, kjer sicer preživljajo svoje dopol-
dneve. 
Ob obisku Teatra za vse z lutkovno predstavo 
Zimska pravljica smo prav zaradi pogleda na 
zasneženo naravo še bolj doživeto spremljali 

dogodivščini Janka in Maše, ki sta si neizmerno 
želela, da bi zapadel sneg. Ko je končno začelo 
snežiti, smo z njima doživljali čarobnost spre-
minjanja pokrajine, občutili stisko živali, ujetih 
pod snežno odejo, in se skupaj z njimi veselili 
ob igri na snegu. 
Tik pred prazniki so nas obiskali koledniki iz 
osnovne šole in nam s pesmĳo obogatili me-
gleni dopoldan. Naslednji dan pa nas je obis-
kal dedek Mraz. Res težko smo ga čakali in se 
neznansko razveselili njegovih daril. Obljubi-
li smo mu, da bomo vse leto pozorni drug do 
drugega, da bomo lepo skrbeli za nove in stare 
igrače ter tako pripomogli k temu, da nam bo v 
vrtcu lepo. Še posebej smo se razveselili njego-
ve obljube, da nas naslednje leto spet obišče. 

Majda Keršmanec

Lutkovna predstava Zimska pravljica Obisk dedka Mraza
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Tako se je veseli december začel z Miklavževim 
prihodom, kar velja tudi za najbolj pridne otroke 
v Občini Dobrova - Polhov Gradec. Miklavževega 
obiska v spremstvu angelčkov in nagajivih par-
kljev so bili deležni otroci v vrtcih Polhov Gradec 
in Šentjošt, nato pa še na Dobrovi (medse  ga je 
povabila Krajevna skupnost Dobrova), v Šentjo-
štu (KUD Ivan Cankar), Polhovem Gradcu (KUD 
Gregor Rihar), Črnem Vrhu (KUD Črni Vrh) in 
Brezju (PGD Brezje). Ker so cene vsak dan višje, 
sta Miklavžu pri plačevanju stroškov daril poma-
gala tudi občina in župan Franc Setnikar, ki je za 
vsakega otroka prispeval 5 evrov. Organizatorji 

so nato še z lastnimi sredstvi ter drugimi spon-
zorji pripravili darila.
V občini je Miklavž obdaroval skupno 660 otrok:
• Kulturno društvo Črni Vrh – 90 otrok
• Kulturno prosvetno društvo Ivana Cankarja 

Šentjošt – 50 otrok
• Krajevna skupnost Dobrova – 200 otrok
• Prostovoljno gasilsko društvo Brezje – 40 

otrok
• Kulturno društvo Gregorja Riharja – 280 otrok
Otroke iz vrtcev Brezje in Dobrova pa  je v sredini 
decembra obiskal Dedek Mraz. 
(sa)

Smo vodo nalili, 
jo v ledeno ploščo spremenili
in v Športno-rekreacĳskem centru Gabrje pravljično drsališče dobili.
Občina Dobrova - Polhov Gradec je tudi letos odprla pravljično drsališče za vse ljubitelje zim-
skih radosti.
Drsanje na drsališču, velikem 330 kvadratnih metrov, je za otroke do 15. leta brezplačno. Prav-
ljično drsališče je odprto vsak dan od 16. do 19. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 13. 
do 19. ure, za skupine mlajših in starejših drsalcev pa tudi po dogovoru. Drsalke prinesete s 
seboj, na voljo pa bodo tudi na drsališču.
Lepo vabljeni na pravljično drsališče!

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Vse dodatne informacĳe dobite na naslovu info@dobrova-polhovgradec.si ter na telefonskih šte-
vilkah 01/360 18 06 in 041 709 456 (Simona Kostrevc).

Občina Dobrova - Polhov Gradec predvide-
va za oskrbo s pitno vodo naselja Zalog pri 
Prapročah in krakov po dolini Jernejčkovega 
potoka do domačĳe Na žagi in po dolini Ve-
like Božne do Podkoglarja zgraditi cevovodni 
vodovod. Oskrba bo potekala gravitacĳsko iz
obstoječega vodohrana nad Prapročami, ki se 
oskrbuje iz zajeta Hrib zahodno od Praproške-
ga griča. 
Izgradnja vodovodnega kraka je načrtovana 
z namenom izboljšati razmere na področju 
regionalne infrastrukture  glede oskrbe pre-
bivalstva s pitno vodo. Zagotovitev osnovne 
infrastrukture do teh območĳ bo zaustavil
trend preseljevanja v dolino in povečal razvoj 

turizma in s tem posledično omogočil hitrejši 
razvoj podeželja, hkrati pa omogočil požarno 
varnost.
Primarni namen investicĳe je zagotovitev
zdrave in čiste pitne vode za 34 objektov in 140 
prebivalcev  ter zagotovitev požarne varnosti 
z izgradnjo hidrantnega omrežja.
Sekundarni namen investicĳe je zagotoviti
osnovno infrastrukturo za razvoj vseh delov 
občine, tudi odročnejših predelov.
Celotna vrednost investicĳe z DDV po tekočih
cenah znaša 752.126,88 evra. Občina bo inve-
sticĳske stroške poravnala iz lastnih sredstev
in sofinanciranja iz razpisov.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
se plačuje na območju mest in naselĳ mest-
nega značaja, na območjih, ki so določena za 
stanovanjsko in drugačno kompleksno gradi-
tev, na območjih, za katere je sprejet prostorski 
izvedbeni načrt, in na drugih območjih, ki so 
opremljena z vodovodom in elektriko. Po za-
konu se nadomestilo plačuje za nezazidano in 
zazidano stavbno zemljišče. Zakon določa, da 
mora nadomestilo plačati neposredni uporab-
nik zemljišča oz. stavbe ali dela stavbe (lastnik, 
najemnik, imetnik pravice uporabe …). 
Višina točke za izračun nadomestila za zazi-

dano stavbno zemljišče (0,002212 evra/m2) v 
letu 2013 ostaja enaka višini točke iz leta 2012. 
Pri določitvi višine nadomestila se upošteva-
jo naslednja merila: opremljenost stavbnega 
zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in 
napravami ter možnost priključitve na te ob-
jekte in naprave, lega in namembnost ter smo-
trna izkoriščenost stavbnega zemljišča (FIZ). 
V odloku so navedena tudi druga merila za 
določitev točk (izjemne ugodnosti v  povezavi 
s pridobivanjem dohodka, možnost intenziv-
nejše rabe komunalnih naprav, ki  zmanjšujejo 
stroške proizvodov in storitev). (sa)

Pravljično drsališče na Dobrovi

Obeta se izgradnja vodovoda Praproče–Zalog 
V obdobju 2013 in 2014 se v občini obeta izgradnja vodovoda Praproče–Zalog.

Občina objavlja razpisa za sofinanciranje
društev in nepremičnin kulturne dediščine
Občina Dobrova – Polhov Gradec je na koncu svojih strani (med uradnimi objavami) objavila raz-
pis sofinanciranje delovanja društev na področju kulture, športa in turizma ter za obnovo objektov
nepremične kulturne dediščine. Oba razpisa imata rok za oddajo vlog do konca februarja. (gt)

Kipe so restavrirali v Restavratorskem centru 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slove-
nĳe, projekt postavitve pa je izpeljal Tehniški
muzej Slovenĳe. Odprtje nove postavitve je
bilo 7. decembra 2012 v okviru županovega 
sprejema. 
Neptunov vodnjak na grajskem dvorišču v 
Polhovem Gradcu je zaradi svoje edinstvene 
oblike eden najzanimivejših kulturnih spome-
nikov 17. stoletja na Slovenskem. Pravokotni 
bazen obdajajo štirje vogalni stebri, bogato 
okrašeni z rastlinskim ornamentom, na katere 
so postavljene štiri nimfe. Osrednja figura mi-
tološkega božanstva Neptuna pa se dviga na 
osrednjem stebru, iz katerega se vodnjak po 
bronastih ceveh napaja z vodo. 
Vodnjak je dal postaviti Mark Anton I. Kunstl 
pl. Baumgarten, pozneje poplemeniten v ba-
rona Polhograjskega, najverjetneje med letom 
1658, ko je kupil graščino v Polhovem Gradcu, 
in letom 1678, ko je Neptunov vodnjak že upo-
dobljen v Skicni knjigi za Topografijo Kranjske
Janeza Vajkarda Valvasorja. Natančna datacĳa
je še vedno zavita v tančico skrivnosti. Avtor 
vodnjaka do danes ostaja neznan.
Neptunov vodnjak je bil skozi 20. stoletje 
deležen več konservatorsko-restavratorskih 
posegov; zadnji se je začel leta 2000 z delno 

demontažo vodnjaka. Leta 2005 je projekt ob-
nove vodnjaka  prevzel Restavratorski center 
ZVKDS. Leta 2006 so demontirali še zadnjo fi-
guro Neptuna z osrednjega stebra ter na prvot-
no lokacĳo postavili restavrirane arhitekturne
dele vodnjaka. Na stebre vodnjaka so leta 2008 
postavili kopĳe štirih nimf in Neptuna, saj po-
stavitev originalnih kipov zaradi njihove do-
trajanosti ni bila mogoča.
Restavrirane  originalne skulpture, ki so se 
vrnile v okolje, v katerem so nastale pred ok. 
350 leti, živĳo svoje novo življenje v graščini
ponovno vsem na ogled.

Ajda Kozjek

Učinkovita zimska služba 
Obilica snega je marsikomu povzročila števil-
ne preglavice. Novozapadli sneg je v  minulih 
dneh povzročil zgodnje jutranje vstajanje in 
številne prebolele mišice  kot posledica kida-
nja snega. Vendar ne gre prezreti lokalnih iz-

vajalcev zimske službe v občini, ki so se noč in 
dan trudili, da bi vsi občani v službe in do ob-
veznostih, kljub snegu, prispeli pravočasno in 
brez večjih nevšečnosti. Zato pohvala za trud 
in požrtvovalnost ekipam zimske službe izva-
jalcev Nika Kršinarja, s. p., Andreja Trobca, s. 
p., in CPL, d. o. o.

Obiščite Bibliobus v 
občini
Potujoča knjižnica je splošna knjižni-
ca v malem, ki deluje v avtobusu in je 
namenjena bralcem vseh starosti. 
Potujoča knjižnica, ki obiskuje našo občino, 
obiskuje tudi kraje v osmih drugih občinah v 
osrednjeslovenski regĳi (podeželske kraje in
urbane predele, kjer ni stacionarnih knjižnic 
ter posebna okolja: zapore, domove za ostare-
le, bolnišnice, vrtce, delovne organizacĳe).
V Občini Dobrova - Polhov Gradec Potujoča 
knjižnica obiskuje tri kraje: Brezje, Dvor in 
Smolnik. Na Bibliobus lahko v Brezju vstopite 
v četrtek, enkrat na mesec od 17.45 do 18.45.. V 
Dvoru in Smolniku pa vas bo potujoča knjižni-
ca pričakala ob sredah enkrat na mesec (Dvor 
od 15.45 do 16.45, Smolnik od 17.15 do 19. 
ure). 
V skupni odprtosti 40 ur na leto jo je v letu 
2012 obiskalo skoraj 750 bralcev, skupno so si 
izposodili skoraj 6500 enot knjižničnega gra-
diva. Potujoča knjižnica se lahko pohvali z iz-
jemno bogatim izborom knjižničnega gradiva, 
saj zbirka šteje več kot 57.000 enot (knjige, fil-
mi in risanke na DVD, glasba, CD, jezikovni 

tečaji). Na avtobusu je v vsakem kraju na voljo 
brezplačen dostop do interneta, fotokopiranje 
in več kot 7000 enot gradiva ter tisto, kar bralci 
predhodno naročĳo oz. rezervirajo. Članstvo,
obisk in izposoja na potujoči knjižnici so brez-
plačni.
Občina Dobrova - Polhov Gradec vas skupaj 
z Mestno knjižnico Ljubljana vabi, da se pri-
družite in obiščete Potujočo knjižnico. Datum 
prihodov v naše kraje je razviden iz urnika, ki 
ga najdete tudi na spletni strani h�p://www.
mklj.si/index.php/delovni-cas. Knjige ali filme
lahko predhodno tudi naročite po e-pošti: bi-
bliobus@mklj.si ali telefonu: 041 473 930. (sa)

Potujoča knjižnica se lahko pohvali z izjem-
no bogatim izborom knjižničnega gradiva, saj 
zbirka šteje več kot 57.000 enot.

Podražitev cen subvencionirane prehrane
S 1. januarjem 2013 je začel veljati nov seznam ponudnikov študentske prehrane. Čeprav je večina 
ponudnikov subvencionirane študentske prehrane ostala  enaka ter se subvencĳa s strani države
ni spremenila, so študenti z razočaranjem ugotovili, da bodo v mnogih primerih za  enak obrok 
plačevali več kot v letu 2012. Nekateri ponudniki študentske prehrane so namreč ceno doplačila 
obroka  povečali celo za več kot 50 odstotkov prejšnje cene. Letos subvencĳa še vedno znaša 2,63
evra, vendar  cena obroka ne sme preseči 7 evrov. Študentje naj bodo zato pozorni pri doplačilu 
njihovega obroka, saj le-ta ne sme znašati več kot 4,37 evra. (sa)

Višina nadomestila za stavbno zemljišče
Letos  vrednost točke za nadomestilo stavbnega zemljišča ostaja nespremenje-
na: 0,002212 evra na kvadratni meter. 

Občina pomagala Miklavžu pri nakupu daril za 
najmlajše občane 
December je za večino najbolj vesel mesec v letu. Še posebno se ga razveselĳo
najmlajši, saj jih obiščejo dobri možje, ki prinesejo težko pričakovana darila. Ne  
rečemo mu zaman veseli december.

Vrnitev originalnih kipov z Neptunovega 
vodnjaka
Tehniški muzej Slovenĳe, ki upravlja graščino v Polhovem Gradcu in ima v njej
urejen Muzej pošte in telekomunikacĳ, je v letu 2012 uspel pridobiti finančna
sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za vrnitev ori-
ginalnih kipov z Neptunovega vodnjaka v prostore graščine in njihovo stalno 
postavitev.

Naj spomnimo: Pravico do enkratne denarne 
pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja upravi-
čenec s pisno vlogo na obrazcu Vloga za uve-
ljavitev pravice do enkratne denarne pomoči 
ob rojstvu otroka v Občini Dobrova - Polhov 
Gradec, ki je upravičencem na voljo na sedežu 
Občine Dobrova - Polhov Gradec ter na njeni 
spletni strani. Pisno vlogo upravičenec pošlje 
po pošti ali vloži v vložišču Občine Dobrova 

- Polhov Gradec najpozneje v roku enega leta 
od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka 
pravice do enkratne denarne pomoči ni mogo-
če več uveljavljati.
Še vedno pa velja, da upravičenec, ki prejme 
enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka v 
drugi občini, ne more uveljavljati pravice do 
enkratne denarne pomoči po tem pravilniku. 
(sa)

Z novim letom višji znesek za novorojenčke
Na  sedemnajsti redni seji, ki je potekala v decembru, je občinski svet sprejel 
spremembo Pravilnika o enkratni denarni pomoči  ob rojstvu otroka v Občini 
Dobrova - Polhov Gradec. Nakazilo zneska po novem pravilniku znaša za vsa-
kega novorojenega otroka 260,00 evrov neto.
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Z natečajem občina želi vzpostaviti novo prelomnico, od katere 
naprej bi se v  prihodnje kraja razvĳala z opredeljenim pros-
torskim in vsebinskim ciljem. Cilj natečaja je bil vzpostaviti 
sodobne bivalne razmere, ponovno vzpostavitev  možnosti za 
socialni razvoj v pomenu, »vse, kar imajo veliki«, v primernem 
merilu in primernem številu s premislekom o smiselnosti ter ob 
upoštevanju že navzoče identitete grajenega prostora in značaj-
skih vrednot prostora, ki jih tvori živa vsebina (običaji, duhov-
ne vrednote, izročila, tipična lokalna ekonomĳa ...).
Natečaj je bil razdeljen na dva sklopa, ločena po glavnih kra-
jih v občini, za Dobrovo in Polhov Gradec. V vsakem sklopu 
je ocenjevalna komisĳa v sestavi: predsednica dr. Liljana Jan-
kovič Grobelšek, univ. dipl. inž. arh., namestnik predsednice 
Leon Kobetič, univ. dipl. inž. gradb., člani Majda Kregar, univ. 
dipl. inž. arh., Franc Setnikar, inž.str., Andrej Briški, univ. dipl. 
inž. arh., namestnika članov Miha Kajzelj, univ. dipl. inž. arh. in 
Franc Rejec, izbrala po tri najboljše projekte. 
Med njimi sta največ zanimanja požela zmagovalna projekta. 
Koncept ureditve središča Dobrove temelji na vzpostavitvi 
glavne prečne ulice v smeri severovzhod–jugozahod, ki pove-
zuje ureditve v starem delu naselja, vsebinsko in prostorsko pa 
je zamišljena kot srce kraja. Nanjo se navezujeta dva logično 
vzpostavljena trga, na katerih  poteka urbano druženje. Prvi je 
trg Emila Adamiča ob centralnem upravno-trgovskem in kul-
turnem centru, ki ima  kakovostno južno orientacĳo, drugi pa
trg ob gasilskem domu, ki ga je avtor ustvaril s premikom par-
kirnih mest za stavbo. Prvi je namenjen kot centralni prostor 
druženja in predviden fleksibilno za vsakodnevno uporabo,
priložnostno ekotržnico ali kot prostor za občinske prireditve, 
drugi je predviden kot mirnejši parkovni trg. Komisĳa je oceni-
la, da je zasnova centra kraja ena od bistvenih  odlik elaborata, 
saj je urejena s premišljeno kompozicĳo manjših stavb, ki se s
svojimi volumni prilagajajo obstoječi drobni urbanistični struk-
turi kraja. Center je tako sestavljen iz zadružnega objekta na 
severozahodu in treh objektov na jugozahodu, kjer je trg Emila 
Adamiča predviden kot četrti tako imenovani prazni člen v šti-
ripartitni kompozicĳi. Med objekti so na tak način vzpostavlje-
ne ulice peš cone, kjer poteka živahna storitvena dejavnost. Ob-
jekti so dvoetažni in povezani s transparentnim nadstreškom. 
Zahodna dva objekta se merilu kraja prilagajata z izrezom vo-
lumna v nadstropju. Komisĳa se je zaradi navedenih odlik, ki
jih je avtor prikazal predvsem pri zasnovi centra starega dela 
kraja, odločila, da je elaborat vendarle najboljše izhodišče za na-
daljnji razvoj Dobrove, zato mu je podelila prvo nagrado.
Koncept ureditve središča Polhovega Gradca temelji za zgoš-
čanju naselja:
• prometna ureditev ohranja promet po obstoječih cestah, do-

pušča pa tudi možnost obvozne ceste mimo Blagajeve grašči-
ne,

• predlagane so parterne ureditve – tlakovane površine za peš-
ce, sezonske ureditve in zeleni sistem.

Izhodišča koncepta elaborata so obstoječi elementi identitete 
naselja (topografija, vode, posebne točke prostora in vedute,
vstopna pot in stara vaška naselbina), ki jih avtor poveže med 

seboj z novimi potmi in nizom štirih trgov. Poti se usmerjajo na 
glavne vedute (višinske poudarke) kraja, trgi pa se odpirajo v 
širši prostor. Štirje trgi so:
• Trg ob Božni v območju Gostilne Pratkar, ki odpira poglede 

na silhueto kraja,
• Spodnji trg na mestu sedanje avtobusne postaje, na katerem 

se uredi krožišče z drevesom in ploščad ter nov objekt posta-
jališča in informacĳske pisarne,

• Narodni trg, katerega nivo se dvigne (na nivo vhoda v kul-
turno dvorano). Na trg se spuščajo stopnice zunanjega avdi-
torĳa, ki je namenjen druženju ljudi in prireditvam. Na jugu
se zaključi s trgovskim objektom. Avtor predlaga prenovo 
kulturnega doma ter poenostavitev volumna strehe, ker zdaj 
preveč konkurira dominanti cerkvi, ter novo fasado.

• Gornji trg – Britof je trg okoli cerkve, ki se proti jugu odpira 
s pogledi v pokrajino. Predlaga tudi poslovilni objekt – veži-
co.

Opravljena je kakovostna analiza in valorizacĳa neprimernih
obstoječih objektov in površin – zanje je predlagana sanacĳa, ki
bo lahko izvedljiva postopno oz. skozi daljše časovno obdobje. 
Vsi predlogi posegov realno ne bodo izvedljivi (npr. poslovilni 
objekt, trgovski center), vendar elaborat podaja številne pozor-
no oblikovane predloge novih ureditev, preureditev in sanacĳ
ter njihove faznosti. Komisĳa se je zaradi navedenih  odlik od-
ločila, da je elaborat najboljše izhodišče za nadaljnji razvoj Pol-
hovega Gradca, zato mu je podelila  prvo nagrado.
Če se razstave niste uspeli udeležiti, se razstava za območje Pol-
hovega Gradca nadaljuje v Polhograjski graščini, za območje 
Dobrove pa v prostorih občine. Razstava bo na ogled do 11. 3. 
2013, v času uradnih ur. (sa)

Zgoraj: ureditev centra Dobrove, spodaj: ureditev centra Polho-
vega Gradca.

Varstvo otrok na Dobrovi
Dnevno varstvo  otrok RAZRED ZASE sprejema v varstvo 
otroke, stare  od 1 do 5 let.
Nudimo tudi učno pomoč in inštrukcije za OŠ.
Inf. na  tel. št:  031-844-186.
e-naslov: varstvo.razredzase@gmail.com
Mirjam Sečnik, s. p.,
Pot čez Horjulko 18,  
1356 Dobrova

Priložnost za nekmetĳske dejavnosti za povečanje
dodatnega vira dohodka na kmetĳah
Ministrstvo za kmetĳstvo in okolje s koncem starega leta objavlja Javni razpis za UKREP 311
– diverzifikacĳa v nekmetĳske dejavnosti.
Cilj razpisa je razvĳati dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetĳah. To bo omogočilo začetek
ali posodobitev opravljanja nekmetĳske dejavnosti, spodbudilo ustvarjanje novih delovnih mest
in dodatnih virov dohodka na kmetĳah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju socialnih in ekonom-
skih razmer na kmetĳi.
Pogoji za sodelovanje: vlagatelji so člani kmetĳskega gospodinjstva, ki so:
• fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na naslovu sedeža kmetĳskega gospodarstva in so

nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetĳi ali samostojni podjetniki posamezniki,
• pravne osebe, ki v času oddaje vloge na javni razpis opravljajo kmetĳsko dejavnost in so kme-

tĳska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetĳstvo.
Vrednost razpisa: višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 7.000.000 evrov.
Rok: Javni razpis je objavljen od 28. 12. 2012 do vključno 28. 2. 2013 do 24. ure. Vnos prĳavnega
obrazca v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 4. 2. 2013 do vključno 28. 2. 2013.
Več o razpisu najdete na spletni strani ministrstva: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_raz-
pisi; za pomoč pri pripravi razpisne dokumentacĳe pa se lahko občani obrnejo na občino. (sa)

Z  Javnim pozivom delodajalcem za oddajo 
potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/
študĳsko leto 2013/2014 lahko podjetja kandi-
dirajo za sofinanciranje in hkrati promovirajo
svoje potrebe po kadrovskih štipendĳah.
Namen javnega poziva je:
• da se delodajalcem ponudi centralizirano 

oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih 
in promocĳo potreb med dĳaki in študenti,

• da lahko študentje in dĳaki najdejo vse raz-
pisane kadrovske štipendĳe na enem me-
stu,

• študentom in dĳakom nuditi podporne in-
formacĳe pri odločanju za smer izobraževa-
nja pred vpisnimi roki,

• da se sklad seznani s potrebami delodajal-
cev po kadrovskih štipendistih glede na raz-
vojne in kadrovske potrebe delodajalcev za 
namen priprave in objave javnega razpisa 
sofinanciranja kadrovskih štipendĳ deloda-
jalcem.

Prĳavo potreb po kadrovskih štipendistih za
šolsko oziroma študĳsko leto 2013/2014 naj
oddajo tisti delodajalci, ki bodo za izbrane 
kadrovske štipendiste pri skladu v okviru 

javnega razpisa uveljavljali sofinanciranje teh
kadrovskih štipendĳ. Sklad priporoča, da pri-
javo potrebe oddajo tudi tisti delodajalci, ki 
sofinanciranja ne bodo uveljavljali, vendar že-
lĳo javno objavo in promocĳo svojih potreb v 
zbiru kadrovskih štipendĳ.
Potrebe morajo delodajalci (oz. njihov poob-
laščeni predstavnik) oddati prek spletne strani 
sklada h�p://www.sklad-kadri.si/ tako, da se
prĳavĳo v spletni klub sklada in oddajo po-
trebe v okviru Izmenjevalnice, kjer so na voljo 
tudi podrobnejša navodila o načinu oddaje.
Prĳavo potreb oddajte do vključno 15. februar-
ja 2013. Prĳavo bo sicer mogoče oddati tudi po
tem datumu, vendar bodo potrebe po kadrov-
skih štipendĳah, prejete do navedenega roka,
zaradi Skladovih promocĳskih aktivnosti pred
vpisnimi roki deležne večje medĳske pozorno-
sti in izpostavljenosti med dĳaki in študenti.
Dodatne informacĳe: OZS, Mitja Korunovski,
mitja.korunovski@ozs.si, tel.: 01 583 08 18,  
Javni sklad za razvoj kadrov in štipendĳe: e-
poštni naslov: kadrovske[@]sklad-kadri.si, tel.: 
01 434 10 80, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, 
ob sredah tudi od 14. do 16. ure. (sa)

Utrinki z razstave

Občini se obeta težko pričakovani urbanistični razvoj

Z natečajem se odpira nova prelomnica razvoja domačega kraja
V sredo, 9. januarja 2012, je v prostorih Kulturnega doma Dobrova potekala razstava natečajnih elaboratov za ureditev Dobrove in Polhovega Gradca. Predstavljeni 
so bili vsi sodelujoči projekti, med katerimi sta največ zanimanja požela zmagovalna projekta. Po županovem mnenju se z izbranimi projekti približujemo  kako-
vostni urbanistični ureditvi za celotno občino.

Podjetja, izkoristite možnost sofinanciranja kadrovskih štipendĳ

Z novim letom lahko pravne  in fizične osebe
spremljajo podatke o neplačnikih.
Na podlagi spremenjenega oz. dopolnjene-
ga Zakona o davčnem postopku v letu 2013 
Generalni davčni urad ter Generalni carin-
ski urad do 10. v mesecu objavljata na svojih 
spletnih straneh podatke o podjetjih, ki ali ne 
predlagajo obračunov (npr. DDV, REK idr.) ali 
imajo zapadle neplačane davčne obveznosti 
na 25. dan predhodnega meseca in dolgovani 
znesek presega 5.000 evrov.
Objavljeni podatki bodo obsegali:
• firmo ali ime,
• sedež in poslovni naslov,

• davčno številko zavezanca za davek,
• osebno ime lastnika (ki predstavlja več kot 

25 % v osnovnem kapitalu pravne osebe) oz. 
osebno ime/firmo (kadar gre za fizično ose-
bo dolžnika ali S. P.),

• datum rojstva (osebe iz prejšnje alinee).
Na zahtevo fizične osebe, ki ima pravni inter-
es, lahko davčni organ zaradi nesporne iden-
tifikacĳe zavezanca za davek, ki bi v skladu
s tem členom moral biti objavljen v seznamu 
neplačnikov, objavi tudi občino stalnega pre-
bivališča oziroma začasnega prebivališča, če 
nima stalnega prebivališča v RS oziroma drža-
vo bivanja, če ne biva v RS. (sa)

DURS z novim letom objavlja svoje dolžnike

Zmagovalna ekipa ureditve središča Polhovega Gradca, skupaj s 
strokovno komisĳo.
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Občina je tudi letos pogostila in s kuturnim programom razvedrila najstarejše občane. Ob pestrem kultur-
nem programu, polnem humornih vložkov, so upokojenci uživali v medsebojnem druženju. Marsikateri 
udeleženec je izkoristil priložnost in poklepetal z znanci, ki jih že dolgo niso videli, pa tudi z drugimi pri-
sotnimi. Z veseljem so poklepetali tudi z županom, ki je navzočim zaželel še obilico srečnih in zdravih let. 
(sa)

Dramsko društvo Neptun vabi

na premiero igre Baldrĳan,  

ki bo v soboto 23. februarja, ob 19. uri, 
v Kulturnem domu Jakoba Trobca.

KD Gregor Rihar vabi ob slovenskem 
kulturnem prazniku 

 
na kulturni večer, in sicer v četrtek, 

7. februarja ob 19h,  
 

v Kulturnem domu Jakoba Trobca.

KUD Dolomiti Dobrova pripravlja

prireditev ob slovenskem kulturnem 
prazniku, ki bo 

7. februarja 2013 ob 19. uri 

v kulturni dvorani na Dobrovi.

Sodelovala bodo nekatera domača društva 
in 

OŠ Dobrova.

Ob koncu bomo nazdravili vsemu, 
kar nas ljudi dela boljše.

Najprisrčneje vabljeni!

Hudomušni dimnikar je dvora-
no nasmejal s številnimi šalami 
iz aktualnih situacĳ.

Predstavili so se tudi mladi člani Folklorne skupine Grof Blagaj. Zbrani so z veseljem poklepetali z županom.

Dogodek so popestrili Fantovski pevski zbor KUD Dolomiti Dobro-
va, Leseni rogisti, Kresnice, Folklorna skupina Grof Blagaj iz Polho-
vega Gradca, Moški pevski zbor KUD Dolomiti Dobrova, Mladen 

in Lili Bucić, akademska glasbenika – kitara in flavta, ter Elda Viler.
Prireditev je povezovala akademska glasbenica Eva Hren. Kulturni 
večer se je končal s pogostitvĳo in medsebojnim druženjem. (sa)

Fantovski pevski zbor KUD Dolomiti Dobrova

Folklorna skupina Grof Blagaj

Mladen in Lili Bucić na kitari in flavti Moški pevski zbor KUD Dolomiti DobrovaOdlična glasbenica Elda Viler

Med zbranimi, mladimi in malo 
starejšimi, je bilo občutiti pristno 
in veselo vzdušje, ki je potrdilo, 
da je podobnega druženja v ob-
čini primanjkovalo. Ob odšteva-
nju zadnjih sekund starega leta je 
zbrane nagovoril tudi župan, ki 
je z veseljem pričakal novo leto z 
občani. Sam o silvestrovanju na 
Dobrovi pravi: »Glede silvestro-
vanja na Dobrovi sem bil prĳetno
presenečen, saj se je zbralo veliko 
ljudi. Še posebej pa, da so bili to 
občani iz cele občine. Vzdušje je 
bilo prav prĳetno. Veliko ljudi mi
je to potrdilo, z željo da se to nare-
di tudi prihodnje leto. Glede na to, 

da sta v občini Dobrova in Polhov 
Gradec dva največja kraja, bomo 
prihodnje leto ponovili, le da bo v 
Polhovem Gradcu.« 
Kot kaže, se nam prihodnje leto 
ponovno obeta nepozabno silve-
strovanje v občini. Da pa je vse 
skupaj potekalo kot mora, se Set-
nikar zahvaljuje gasilcem z Do-
brove in vsem ostalim, ki so pri-
pravljali in delali, ko smo se ostali 
veselili.
V novo leto smo že pridno zako-
rakali, vendar ni prepozno, da ob 
priložnosti župan ponovno vsem 
občanom vošči ob prihodu nove-
ga leta: »V novem letu želim vsem 

občanom polno dobrega. Pred-
vsem pa si vzemite čas, poglejte 
in poslušajte ljudi okoli sebe, po-
govarjajte se med seboj, imejte 
čas za svoje domače, za otroke, 

za sosede, za prĳatelje. Le-to nas
bo utrjevalo in dajalo moči, da bo 
življenje bolj prĳetno in lepo, tudi
takrat, ko ne bo vse šlo tako, kot bi 
si želeli.« (sa)

Vzemite si čas, poglejte in poslušajte ljudi okrog sebe, pogovarjajte se 
med seboj, imejte čas za svoje domače, za otroke, za sosede, za prĳatelje.

Pestro dogajanje na 
drsališču v Gabrju
Že decembra je svoja vrata odprlo 
montažno drsališče v Gabrju, ki tudi v 
novem letu nudi pestro dogajanje. Svo-
jo pomoč so pri organizacĳi in vzpo-
stavitvi drsališča hvaležno ponudili 
člani balinarskega kluba.
Otroci do petnajstega  leta lahko svoje drsalno 
znanje izpopolnjujejo popolnoma brezplačno, 
odrasli pa lahko vragolĳe na ledu izvajajo za 3
evre. Kdor nima drsalk, občina omogoča tudi 
izposojo za 2  evra na uro. Ledena ploskev je 
odprta vsak dan od ponedeljka do petka od 16. 
do 19. ure, med vikendi pa od 13. do 19. ure. 
Drsališče bo po urniku obratovalo do konca 
zimskih šolskih počitnic, t. j. do 3. 3. 2013.

Marsikdo ne ve, da je drsališče odprto tudi v 
dopoldanskem času, in sicer za vrtce in osnov-
ne šole, ki s pridom in veseljem izkoriščajo drsa-
lišče za izvedbo športnih dni. Občina Dobrova 
- Polhov Gradec na podlagi potrjenega Letnega 

programa športa omogoča Osnovni šoli Dobro-
va in Osnovni šoli Polhov Gradec brezplačno 
uporabo drsališča za organizacĳo športnih dni.
Poleg domačih osnovnih šol so redni obisko-
valci tudi šolarji iz sosednjih občin, ki z navdu-

šenjem drsajo na bližnjem drsališču.
Seveda pa drsališča ne bi bilo brez dobrotnikov, 
ki si prizadevajo za ohranitev drsališča. Zato  
velja velika zahvala tudi njim. To so: Cadis, 
d.o.o., Javna razsvetljava, d.d., D Tours, Suad 
Delić, s.p., Zdenko Dolenc, s.p., Geomer, d.o.o., 
Jernej Rihar, Balinarska sekcĳa ŠD Dobrova.
Hkrati so vabljeni še vsi, ki želĳo prispevati k
ohranitvi projekta zimskega drsališča, ki je na-
menjen rekreacĳi naših najmlajših, občanov in
obiskovalcev. Ne smemo pa spregledati pust-
nega rajanja, ki bo letos na drsališču organizi-
rano že drugo leto zapored. Pustno rajanje na 
drsališču, za otroke in družine, bo v soboto, 
9. februarja 2013. Najbolj izvirne maske bodo 
nagrajene, izbor mask bo ob 17. uri. Zabave in 
sladkarĳ bo dovolj za vse. Zato ne zamudite
zabave v družbi zamaskiranih prĳateljev in s
seboj prinesite dobro voljo, s katero bomo čim 
prej privabili sončne dni. Vabljeni! (sa)

Vabljeni na pustno rajanje na drsališče, ki bo 9. 
februarja 2013.

Domače in okoliške šole z veseljem izkoristĳo
možnost športnih dni na drsališču.

Županovo srečanje s starejšimi občani

Silvestrovanje na Dobrovi
Kar enajst let je že minilo, odkar smo na Dobrovi nazadnje 
družno silvestrovali. Osrednji prostor pred gasilskim do-
mom na Dobrovi je bil poln občanov in tudi okoliških kra-
janov. Ansambel Ponos je zbrane zabaval v znanih ritmih 
narodno - zabavne, zabavne in dalmatinske glasbe. Zahva-
ljujoč njim je bilo plesišče celoten večer polno.

Obeležena samostojnost in enotnost
Občina Dobrova - Polhov Gradec je 21. decembra v kulturnem domu s kulturnim programom obeležila dan 
samostojnosti in enotnosti. Na odru so nastopili domači kulturniki, slavnostni govornik pa je bil župan Franc 
Setnikar. Tudi letos je za organizacĳo dogodka poskrbelo Društvo Serafin, ki je navzočim ponudilo pester in  
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Živimo v času, ko neprestano hitimo 
iz ene obveznosti k drugi, ko nas mu-
čĳo številni pritiski, obremenitve in je
stres že skoraj del našega vsakdana. 
Zato si vse premalokrat vzamemo 
čas zase, za svoje telo in duha. Razno-
vrstne masaže in funkcionalne vadbe 
so še kako priporočljive in blagodejne 
za uravnoteženje našega bioritma. 
Prav te dejavnosti in še mnoge druge 
bodo Polhograjcem in sokrajanom se-
daj dostopne zelo blizu. 
Ob glavni cesti Ljubljana – Polhov 
Gradec, v vasi Srednja vas, smo lahko 
že dobro leto opazovali, kako nastaja 
nov, arhitekturno zelo zanimiv ob-
jekt, ki je decembra 2012 odprl svoja 

vrata. Na tej lokacĳi je nekoč stala de-
lavnica, v kateri je delovalo in ustvar-
jalo podjetje Bambi Kovinopasar-
stvo – Nejko Škof s.p. Podjetje, ki je 
bilo ustanovljeno novembra 1995, se 
ukvarja s kovinopasarstvom – izdela-
vo zahtevnejših in unikatnih kovin-
skih izdelkov, kot so razne vrste ograj 
in opreme za navtiko, vse to iz nerja-
večega jekla, aluminĳa, medenine in
drugih surovin. Izdelke izdelujejo po 
naročilu individualnega kupca, po-
gosto sodelujejo z mizarji in arhitekti, 
obnavljajo pa tudi razne sakralne ob-
jekte. Z njimi opremljajo hotele, stano-
vanja, poslovne prostore. Po besedah 
direktorja in lastnika podjetja Nejka 

Škof, se podjetje  stalno prilagajanje 
trgu, tako svoje izdelke ne prodajajo 
več le slovenskemu kupcu, ki je sicer 
še vedno prioriteta, pač pa sodelujejo 
tudi s tujimi partnerji. Trudĳo se za
čim večjo kvaliteto izdelkov in za  za-
dovoljstvo naročnikov. Na tak način 
jim je uspelo, da so v sedemnajstih le-
tih podjetje pripeljali do točke, ko jim 
mala delavnica ni več zadostovala, 
temveč je nastala potreba po večjem 
prostoru, ki bo zaposlenim omogočal 
lažje in kakovostnejše delo in boljše 
delovne pogoje. 
Ideja in odločitev za gradnjo novega 
objekta je dozorela že dolgo pred po-
javom gospodarske in finančne krize,

res pa je do realizacĳe prišlo ravno v
času, ko je kriza v  razcvetu. 
Želji po ustvarjanju v lastnih pros-
torih se je je pridružila še lastnikova 
žena Breda Bizjak Škof in pristavila 
svoj lonček. Že vse od malega jo na-
mreč zanima človek kot psihofizična
celota. Po profesĳi je pedagoginja, več
kot dvajset let pa se samoiniciativno 
dodatno izobražuje  – opravljenih 
ima več tečajev masaže (klasična, 
ajurvedska, refleksna masaža stopal,
masaža dojenčkov), tečaj za joga te-
rapevta, trenutno pa se izobražuje na 
podiplomskem študĳu psihoterapĳe
in plesne terapĳe. Zato njena dolgo-
letna želja po lastnem centru sprostit-
ve in dobrega počutja ni nič kaj nepri-
čakovanega. 
Mož in žena sta torej strnila glavi, 
združila ideje in moči, in nastal je 
objekt, kakršnemu smo priča danes. 
Stavba je torej sestavljena iz dveh de-
lov. V desnem – zadnjem delu stavbe 
se nahaja popolnoma nova delavnica 
kovinopasarstva, kjer poleg lastni-
ka aktivno ustvarjata zaenkrat dva 
zaposlena, v delavnici namreč išče-
jo novega sodelavca. V sprednjem 
– levem delu zgradbe pa se nahajajo 
prostori sprostitve in dobrega počut-
ja - Celovita. Spodnji prostor sicer še 
ne služi svojemu namenu, tam bo v 
kratkem začela obratovati kavarnica, 
ki jo Polhov Gradec zaenkrat še po-
greša. V zgornjih prostorih pa se na-
haja velika, na pogled zelo prĳetna
dvorana, kjer že potekajo vadbe joge 
za začetnike, nadaljevalke in mamice 
z dojenčki, ter vadbe aikida za otro-
ke in odrasle. Želja pa je dejavnosti 
še povečati, in sicer v prihodnosti 

načrtujejo vadbe za  nosečnice, ma-
mice po porodu, pilates, biodonzo, 
tečaj či gonga ter druge funkcionalne 
vadbe in treninge, ki jih bodo izvajali 
v sodelovanju z zunanjimi usposo-
bljenimi sodelavci. Za sodelovanje 
se dogovarjajo s fizioterapevto, ki bi
vodila vadbe za starejše – za zdravo 
hrbtenico, preventivo pred osteo-
porozo in vadbe za majhne otroke. 
Vadbe bodo namenjene obnovitvi 
življenjske energĳe in razbremenitvi
dnevnih naporov, poleg tega pa bodo 
pripomogle k preprečitvi izgorelosti 
in preutrujenosti. Za otroke bodo po-
leg aikida vpeljali tudi plesne dejav-
nosti, počitniške dni pa jim načrtu-
jejo popestriti in zapolniti z raznimi 
dejavnostmi. 
V prĳetnem prostoru za masaže
bodo ponujali klasično, refleksno in
tajsko masažo ter masažo za noseč-
nice, mamice po porodu, kakor tudi 
dojenčke. Enkrat mesečno bo na pro-
gramu zvočna masaža z gongom. 
Pomemben del centra za sprostitev 
je namenjen savnam. Predvideva se 
postavitev finske, turške ter biospec-
trum savne. 
Kdaj bo Celovita zaživela v polno-
sti je vprašanje časa, povpraševanja, 
zanimanja ter seveda finančnih sred-
stev. Postopoma, po korakih se bodo 
dopolnjevale dejavnosti, vadbe in 
druga pestra ponudba. Kot vedno se 
bosta lastnika prilagajala trgu in še 
naprej ju bo vodila volja do dela, že-
lja po zagotavljanju dobrih delovnih 
pogojev za zaposlene, inovativnost, 
preseganje omejitev že videnega in 
zaupanje v razvoj v prihodnosti. Pa 
srečno.                 Nadja Prosen Verbič

Nov center sprostitve in dobrega počutja

Celovita v decembru odprla vrata
V mesecu decembru je vrata dobrega počutja in sprostitve odprla Celovita – center, ki ponuja 
dejavnosti sprostitve, tako za človekovo telo kot duha, poleg užitkov pa novost v kraj prinaša 
tudi nova delavna mesta.

Nov objekt v Srednji vasi nudi številne dejavnosti spro-
stitve in dobrega počutja.

Vaditeljice med nadaljevalno vadbo joge.

Gasilke se že peto leto tradicionalno 
zberejo na letnih posvetih. Tokrat je 
čast organizacĳe pripadala Gasilski
zvezi Dolomiti  - gostiteljici posveta 
Anici Tomšič. Srečanje je potekalo 
v kulturnem domu na Dobrovi 11. 
januarja 2013. Udeležba  več kot 190 
gasilk in tudi gasilcev iz 118 km2 veli-
kega območja je potrdila, da hodĳo v
pravo smer, saj je cilj približati vedno 
aktualne teme na prĳeten in humoren
način. Cilj je tudi aktivirati več članic 
v gasilstvu in poveljstvih. »Cvetu 
slovenskega gasilstva« sta člana Ga-
silske brigade Ljubljana z uvodnimi 
besedami: »Tisto kar niste vedele in 
je prav, da veste,« predstavila glavno 
temo posveta, ki je bila predstavitev 
balonarske nesreče na Igu. Marsik-
do se namreč ne zaveda, da pomoč 
v primeru tako obsežnih nesreč po-
trebujejo tudi gasilci sami. Zanje so v 

minulem letu organizirali tečaj za za-
upnike, ki nudĳo psihološko pomoč
vsem gasilcem. Vodstvo gasilstva se 
namreč zaveda, da v kriznih trenut-
kih ni ustrezne psihološke pomoči, 
zato je njihov cilj razširitev usposab-
ljanja za zaupnike tudi na prostovolj-
na gasilska društva. 
V nadaljevanju je sledil tudi pogovor z 
naslovom Kaj mi je spremenilo življe-
nje. V interaktivnem pogovoru je bila 
predstavljena  sprememba življenja 
mlade gasilke, ki se ji je rodila hčer-
ka s cerebralno paralizo. Mala Manca 
kljub bolezni zajema svoje življenje z 
veliko žlico. Kot pravĳo gasilci »Hva-
la in na pomoč«, se je zgodba dotakni-
la prav vsakega prisotnega. Ob koncu 
dogodka so s prodajo otroške knjige, 
napisane prav za malo Manco, zbirali 
sredstva za nakup prilagojenega vo-
zila z rampo.

Seveda pa  posveta ni brez humorja, 
zato so ga gasilke zaključile s skečem 
tekmovanja gasilcev ter ob koncu s 
pogostitvĳo in skupnim druženjem.
Posveta so se udeležili tudi predsed-
nik Gasilske zveze Slovenĳe Anton

Koren, člana predsedstva GZS Franc 
Bradeško in Iztok Zajc, predsednica  
Sveta članic GZS Marinka Cempre 
Turk ter predsedniki in poveljniki 
PGD in GZ. Zbrane je pozdravil in 
nagovoril tudi župan, ki je gasilke in 

gasilce pohvalil za njihovo požrtvo-
valno delo, ki ga naj še naprej z vese-
ljem in zadovoljstvom opravljajo. Žu-
pan meni, da je treba veliko narediti 
na preventivnem področju, da bi bilo 
čim manj intervencĳ ob nesrečah. (sa)

Na Dobrovi organiziran posvet gasilk regĳe Ljubljana I
Na Dobrovi se je zbralo veliko gasilk iz okoliških gasilskih zvez:  Brezovica, Dol - Dolsko, Dolomiti, Horjul, Ig, Ljubljana, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice.

Zgodba male Mance se je dotaknila prav vsakega priso-
tnega.

Veliko je treba  narediti na preventivnem področju, da bi 
bilo čim manj intervencĳ ob nesrečah.

V oddaji so sodelovala tudi nekate-
ra društva, ki delujejo v Polhovem 
Gradcu: Kljeklarsko društvo Polhov 

Gradec, Planinsko društvo Blagaja-
na, Folklorna skupina Grof Blagaj 
… Ansambel Jurčki pa je sodeloval 

v natečaju Razglednica Slovenĳe s
polko, ki nosi naslov Polhov Gradec 
in govori o legendi o nastanku ime-

na. Besedilo je napisal Franc Ankerst 
na osnovi pesmi, ki jo je prispeval 
Marjan Malovrh. Glasbo sta ustva-
rila brata Boštjan in Jure Jurjevčič, 
aranžma pa je delo Tadeja Miheliča 
in Milana Kokalja. V oddaji so an-
sambel Vera in originali predstav-
ljali mesto Celje, nastopili pa so tudi 
drugi glasbeniki; Za ka pa ne, Dejan 
Vunjak, Vitezi Celjski in legenda na-
ših koncev Ivan Hudnik s skupino.
Teden kasneje, v petek 14. decem-
bra so se Jurčki v oddaji Na zdravje 
predstavili še enkrat s skladbo Pol-
hov Gradec, katera se je potegovali 
za uvrstitev v finalno oddajo. V ru-

briki Razglednica Slovenĳe so sode-
lovali naslednji ansambli: Ansambel 
Trgovci (Na Krvavcu), Ansambel 
Popotnik (Otočec je dragulj Dolenj-
ske), Robert Zorec, Alja Breznikar in 
Cinta Mlakar (Naše Radeče), Gianni 
Rĳavec (Trnovo, vas miru in ljubez-
ni), Vera in Originali (Lepo je biti 
Celjan) in Ansambel Jurčki (Polhov 
Gradec).
S svojimi glasovi ste Jurčke in sklad-
bo Polhov Gradec že poslali v finalno
oddajo, ki bo na sporedu spomladi, 
v zaključku sezone. Za vsak glas se 
vam člani ansambla Jurčki iskreno 
zahvaljujejo. (BJ)

Polhov Gradec predstavljen v oddaji Na zdravje!
7. decembra lani je bil v oddaji Na zdravje predstavljen tudi Polhov Gradec. V oddaji so bile predstavljene zanimivosti kraja, kot so legenda o nastanku imena, o blagajki, 
pa o krajevnem in poštnem muzeju, predstavila pa sta se tudi kar sam grof Blagaj in njegova soproga (Mohor Nartnik in Lucĳa Trobec).
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Med njenim rokopisnim gradivom je veliko 
pesmi, kar kaže, da je bila prava ljubiteljica slo-
venske poezĳe. Besedila so objavljena v Sloven-
cu, Bogoljubu ali pa so narodne pesmi. Marĳa
jih je očitno tam prebrala in prepisala v svoj 
zvezek z nadvse lepo, čitljivo pisavo. Tako se 
vrstĳo številni prepisi pesmi Franceta Prešer-
na (1800–1849), Silvina Sardenka (1876–1942), 
Antona Funtka (1862–1932) in drugih. Veliko 

pesmi nosi odmev prve svetovne vojne. Po 
vsej verjetnosti je znala tudi nemško, ker je ne-
kaj pesmi v nemščini. Pod nekaj pesmimi se je 
podpisala, in to s polnim imenom ali pa z okraj-
šanim: Spisala Marĳa ali M. Šifrer. Po njenih na-
tančnih podatkih ob koncu pesmi lahko pred-
videvamo, da je avtorica nekaterih pesmi sama, 
sicer pa o tem še ni rečena zadnja beseda. Med 
pesmimi pritegne tista o Frideriku Baragi, za 

katerega se zbira gradivo v postopku za svet-
nika. Pesem je zanimiva že zato, ker je že pred 
mnogimi desetletji Barago imenovala za svet-
nika. Sicer pa so pesmi, ki jih domnevno lahko 
pripišemo njej, v glavnem ljubezenske. Vsebina 

je dana v usta moškemu, ki zaman hrepeni po 
ljubljenem bitju: 

Če sem v družbi ali sam,
v mislih vedno te imam,
prej mirno mi je b`lo srce,
nemirno zdaj je kot morje.

Na drugem mestu se pojavĳo temne slutnje:
Žalost mi srce zaliva,
vedno k tebi hrepenim,
dokler grob me ne zakriva,
ljubi mir zastonj želim. 

Pesmi Marĳe Šifrer so pisane v preteklem pes-
niškem jeziku, take so tudi prispodobe, a kljub 
temu so vreden dokaz nadarjene ljudske duše, 
ki ni imela priložnosti, da bi se uveljavila. 

Milka Bokal

Rokopis pesmi Marĳe Šifrer

»Spoštovane čebelarke in čebelarji. 
Za nami je ena najslabših čebelarskih 
letin«, je na rednem občnem zboru 
pozdravil in uvodoma povedal pred-
sednik Čebelarskega društva Do-
lomiti Janko Prebil. Lahko se spom-
nimo nepričakovane zmrzali konec 
lanskega aprila ter pozebe v prvi 
polovici lanskega maja, ki sta storili 
veliko škode na naših vrtovih in v sa-
dovnjakih, predvsem pa sta prizadeli 
čebelarje, saj je bil čas medenja tako 
hitro zaključen pravzaprav uničen. 
Sledilo je nadvse vroče poletje, ki 
prav tako ni primerno za nabiranje 
medičine pri čebelah, saj se cvetje v 
takšnih pogojih hitro posuši in od-
pade. Prava paša za čebele so bila 
le redka področja, zato so čebelarji 
morali čebelam pomagati s spodbu-
jevalnim krmljenjem. Druga polovica 
leta je bila usodna za številne čebelje 
družine, razlog za to je bil napad va-
roj in huda gniloba. Zdravila za za-
tiranje varoje sicer obstajajo, vendar 
je vprašljiva njihova učinkovitost, 
celo škodljivost, saj nekatera zdravi-
la povzročajo ropanje med čebeljimi 
družinami. Zatiranje bolezni hude 
gnilobe se prav tako redno vrši po 

terenu, in sicer s pregledi in jema-
njem analiz vzorcev. »Oba pojava sta 
v splošnem velik problem in škoda 
za čebelarstvo v Slovenĳi«, je med
drugim v poročilu opisal stanje za 

leto 2012 predsednik. »Toda tudi to 
bo čebelarstvo preneslo in prišla bo 
nova, prav gotovo boljša sezona, saj 
takšna ne more trajati«, je optimistič-
no napovedal gost, podpredsednik 
ČZS Marko Alauf, ki je pohvalil delo 
društva, še posebej je izpostavil med-
eni zajtrk, kjer so člani ČD Dolomiti, 

ne glede na slabo letino, zbrali skoraj 
60 litrov medu in ga podarili vrtcem 
ter šolam v občinah Dobrova – Pol-
hov Gradec ter Horjul. Po besedah 
Alaufa se ta akcĳa v Slovenĳi opušča,

saj društva in lokalni pridelovalci vse 
redkeje prispevajo doma pridelano 
hrano. Janko Božnar pa je opozoril 
na razlog opuščanja tradicionalne-
ga slovenskega zajtrka, ki ga vidi v 
neučinkovitosti oziroma neposluhu 
šol za nakup pridelkov in izdelkov 
lokalnega izvora. Interes tistih, ki ob 

tem prazniku brezplačno prispevajo 
svoje pridelke in izdelke, je tudi v 
tem, da jih kasneje šole in vrtci kupi-
jo. Toda te navadno, sicer zaradi raz-
pisnih pogojev ter finančnih omejitev,
posegajo po najcenejšem ponudniku, 
ne glede na njihov izvor. 
  Poleg podanih poročil so bile na 
dnevnem redu tudi volitve v organe 
društva. Izvoljeni so bili novi organi, 
predsednik pa je s soglasno podporo 
ostal Janko Prebil. Ta je podal tudi 
plan za delo v letošnjem letu. Pri-

oriteta društva je pomoč in podpora 
članom čebelarskega društva pri če-
belarjenju. Ena pomembnih točk pro-
grama je tudi izobraževanje. Društvo 
v tem letu predvideva dve predavanji 
(prvo predavanje bo organizirano že 
27. februarja 2013), saj je po besedah 
predsednika »stalno izobraževanje 

nujno za učinkovito in zdravo čebe-
larjenje, posebej, ko gre za zatiranje 
oziroma preprečevanje okužb s hudo 
gnilobo in z drugimi boleznimi«. Pri 
tem je izpostavil problematiko, ki se 
v zadnjem času vse pogosteje po-
javlja tudi na območju Dolomitov, in 
sicer »gre za manjše čebelarje, ki niso 
vključeni v društvo, niti nimajo čebel 
prĳavljenih pri Agencĳi RS za kme-
tĳske trge in razvoj podeželja, kar je
protizakonito in kaznivo« je opozo-
ril Prebil ter pozval vse, naj bodo na 
omenjeno problematiko pozorni in 
naj v primeru odkritja takšnega pri-
mera obvestĳo terenskega svetovalca
Janka Božnarja. Že pomladi pa čebe-
larji nadaljujejo z obnovitvĳo Doma
čebelarjev. V lanskem letu so obnovi-
li streho - zamenjali strešno kritino, 
ustrezno izolirali, prebarvali ostrešje, 
postavili nov strelovod ter naredili 
nadstrešek nad stopniščem. V letoš-
njem letu pa jih čaka še izvedba izo-
lacĳe ter obnova fasade. Del sredstev
so pridobili preko razpisov občine 
Dobrova – Polhov Gradec in občine 
Horjul, iz naslova kmetĳske dejavno-
sti, ostalo bodo čebelarji morali pri-
spevati sami, tudi ure prostovoljnega 
dela so in še bodo velik doprinos k 
novi podobi in ureditvi čebelarskega 
doma. 
Čebelarji Čebelarskega društva Do-
lomiti so glede na podana poročila 
in plan dela pridni kot njihove va-
rovanke – čebelice. Pa srečno in »naj 
medi«!             Nadja Prosen Verbič

Lepa udeležba čebelarjev na občnem zboru ČD Dolomi-
ti.

Predsednik ČD Dolomiti Janko Prebil (levo) in člana de-
lovnega predsedstva.

Sv. Miklavž v Brezju
Vsako leto sv. Miklavž težko pričakuje dan, ko bo 
zopet obiskal pridne otroke v Brezju. Ob večerih 
prebira njihova pisma, pripravlja darila in peče 
piškote.
Tudi letos ni pozabil nanje. V sredo, 5. decembra, se je v 
večernih urah  s svojim spremstvom podal na pot po vasi 
in obiskal prav vse, ki so mu pisali. Angeli so mu pomagali 
deliti darila, parklji pa so ob tem zganjali norčĳe. Otroke je
povprašal, kako pridni so bili med letom. Tisti najbolj prid-
ni so dobili darila, pri malo manj pridnih pa so se oglasili 
parklji in zarožljali z verigami. A brez daril tudi slednji niso 
ostali. Tako je sv. Miklavž s svojim obiskom zopet razveselil 
otroke in njihove starše. (M. G.)

Bil je sončen novembrski dan, 
ko smo se upokojenci odpelja-
li proti Novemu mestu. Naj-
prej smo obiskali mestno hišo. 

Novomeščani ji pravĳo parla-
ment. Tam nas je sprejel župan 
mesta g. Alojz Muhič. Glede 
na leta in težave, s katerimi 
se srečujejo nekateri naši čla-
ni, smo seznanitev z mestom 
opravili kar z ogledom krat-
kega filma o znamenitostih in
značilnostih Novega mesta, 
in to v prostorih mestne hiše. 
Po vljudnostnem županovem 
nagovoru so nam postregli s 
kavo, ki se nam je še posebno 
prilegla. Ob prĳetnem klepetu

z županom in vodjo protokola 
nam je čas hitro mineval. Se-
veda pa smo postavljali tudi 
vprašanja o njihovih težavah 

pri vodenju mestne občine. 
Naš naslednji cilj je bil ogled 
narodnega muzeja, ki je trajal 
eno uro in pol.
Pot nas je naprej vodila v zida-
nico Colnar na Trški gori. Po 
ozki cesti smo se z avtobusom 
strmo vzpenjali med vinogra-
di in bili kar malo zaskrbljeni, 
kako bomo prispeli do cilja.
Na dvorišču zidanice sta nas 
pričakala lastnika Colnar, ki 
sta gospodarja kmetĳe, vino-
gradov in zidanice. Med pri-

jetnim klepetom sta nam po-
stregla z domačim kruhom in 
siri ter dobrimi vini, kar vse 
sami pridelujejo. Med degu-

stacĳo nam je gospa Colnar
povedala zgodovino kmetĳe
za nekaj rodov nazaj. Staro 
njihovo pravilo je, da kmetĳo
nasledi gospodar z imenom 
Janez. Tudi pri njih bo tako, 
ker imata poleg dveh hčera 
tudi sina Janeza.
Polni doživetĳ smo se odpe-
ljali nazaj pod Trško goro v 
Gostišče Pugelj, kjer smo imeli 
pozno kosilo. Po njem smo se 
zabavali ob zvokih Ansambla 
Dolenjci iz Novega mesta. Ob 

družabnih igrah, plesu in pes-
mi je ura drvela pozno v noč.
19. decembra smo zopet kre-
nili proti Dolenjski, in sicer 
na Studenec nad Sevnico. V 
Gostišču Janc smo silvestrova-
li, in to že deveto leto. Ob do-
bri hrani in zvokih Ansambla 
Ocvirk ter veseli družbi naših 
članov in članic je čas tekel ne-
izmerno hitro. Člani ansambla 
so nam pripravili družabne 
igre, pa tudi smeha ni manjka-
lo. Ob ritmu harmonike smo 
plesali kot dvajsetletniki in ne 
kot upokojenci, tudi nobene 
viže nismo zamudili.
Med tem je bil tudi nagovor  g. 
Janca in našega predsednika 
Toneta. Izrečenih je bilo veli-
ko lepih besed in želja za leto 
2013. Skupaj smo nazdravili 
s kozarci penine in prižgali 
kresničke, seveda pa se je za-
bava nadaljevala v pozne ure.
Nobenemu od nas se ni mu-
dilo domov, tako da smo od 
doma odšli v sredo, domov pa 
smo se vrnili v četrtek.

Anica Tomšič

Martinovanje in silvestrovanje DU Dobrova

Občni zbor Čebelarskega društva Dolomiti 

Leto 2012 - eno najslabših čebelarskih letin
Polhov Gradec, 13. januar – V domu čebelarjev v Polhovem Gradcu so se na snežno nedeljo zbrali 
čebelarji na rednem občnem zboru in pregledali delo za nazaj ter načrte za naprej.

Naravna in kulturna podoba naše občine  (5)

Na novo odkrita polhograjska pesnica 
Marĳa Šifrer – Bizjanova Micka
Polhograjske hiše skrivajo še marsikaj dragocenega, kar se odkriva šele v za-
dnjem času. Nekaj takega se je našlo v Polhovem Gradcu 28. Andreja Bizjan Cvi-
kić in Drago Cvikić sta lastnika slovstvene zapuščine Marĳe Šifrer – Bizjanove
Micke. Bizjanova Micka je bila rojena 1895, umrla pa je leta 1985. Doživela je 
torej visoko starost 90 let. 
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»Pesem miru« kot so prire-
ditev že nekaj let nazaj po-
imenovali člani Turističnega 
društva Briše, ki vsako leto 
skrbno pripravĳo vse potreb-
no, da lahko obiskovalci na 
praznični dan užĳemo delček
kulture in ustvarjanja naših 

domačinov. 
Kakor se za praznik, kakršen 
je dan samostojnosti in eno-
tnosti, spodobi, se je pričela 
prireditev  s slovensko himno 
v izvedbi Mešanega pevske-
ga zbora TD Briše, ki ga vodi 
Marjan Malovrh. Ti so v nada-
ljevanju zapeli še dve pesmi. 
Prav tako Pesem miru ne bi 

bila to kar je, če jo s prĳazno,
spontano in nadvse izvirno 
besedo ne bi spremljal Marjan 
Bradeško. S pozdravom je na-
govoril Polhograjčane in do-
brodošlico zaželel tudi vsem 
obiskovalcem od drugod. Na 
odru je tudi tokrat zvenela pe-

sem, ki je razveseljevala, tako 
številne nastopajoče, pred-
vsem pa do zadnjega kotička 
napolnjeno dvorano. Ne le, da 
je pesem razveseljevala, z njo 
so nastopajoči želeli pokazati, 
da »po dvaindvajsetih letih od 
odločitve za našo samostojno 
državo še vedno želimo, hoče-
mo in smo sposobni biti – sa-

mostojni«. Slednje so s péto 
pesmĳo najprej potrdile čla-
nice Ženskega pevskega zbo-
ra Daníca z zborovodjo Olgo 
Ulokino. S popolnoma dru-
gačnim izborom glasbene zvr-
sti se je predstavila Mladinska 
vokalna skupina KD Gregor 

Rihar, ki jo vodi nadobudna 
in temperamentna Ema Nart-
nik, ki prav tako uspešno in 
vestno pili glasove najmlajših 
pevcev – Višajčkov, ti so tudi 
tokrat s prisrčnim glasbenim 
nastopom poželi velik aplavz. 
Jutranji mešani cerkveni 
zbor, pod vodstvom Marja-
na Malovrha je ob spremljavi 

Roka Rusa zapel dve božični 
melodĳi. Kot zadnji pa so na
oder stopili člani Mešanega 
pevskega zbora Gregor Rihar, 
ki jih vodi Marĳa Nartnik ter
zazibali občinstvo z dvema 
nežnima melodĳama. V neko-
liko drugačni podobi pa so se 
polhograjski publiki predsta-
vili Kvartet 3+, poznani tudi 

pod imenom »Polhograjski 
Beatlesi«, ki so v slogu pop-
rocka zaigrali in zapeli dva 
božična komada. 
Poseben pečat tokratni pri-
reditvi je s svojimi pričevanji 
ter glasbenimi vložki dal gost 
Dario Cortese, samostojni pu-
blicist, ki piše o enostavni pre-
hrani in o potovanjih v bližnje 

daljave, na katere se po navadi 
odpravi kar peš. Je tudi avtor 
več  knjig o prehrani, ki jih je 
opremil z lastnimi fotogra-
fijami. Ta večer je v svojskem 
slogu spregovoril o vsem tem 
– o glasbi, ki je spremljevalka 
njegovih pohodov v naravo, 
ob tem pa sta z voditeljem pri-
šla tudi do zdrave prehrane in 
poudarila, da lahko na svoji 
zemlji, ki se vse preveč zaraš-
ča, pridelamo več, boljše in 
vsekakor bolj zdravo. 
Prireditev je izzvenela v zelo 
optimističnem tonu, tudi po 
zaslugi nagovorov. Župan 
Franc Setnikar je v svojem 
voščilu med drugim dejal, da 
vedno zmoremo in smo spo-
sobni narediti marsikaj in več, 
župnik Bogdan Oražem pa je 
poudaril pomen praznikov, ki 
so polni veselega, dobre volje 
in pozitivnega vzdušja, tako 
kot tudi tokratna prireditev. 
Z mislĳo francoskega filozofa
Voltaira, ki je dejal:«Odločil 
sem se, da bom srečen, ker je to 
dobro za zdravje«, je zaključil 
voditelj vsebinsko bogat po-
vezovalni program in dodal: 
»Ne le, da potrebujemo srečo, 
za srečo se moramo odločiti. 
To pa storimo tako, da se tru-
dimo in v vseh stvareh iščemo 
predvsem dobro, lepo, veselo 
- vse, kar pripomore k naši 
sreči ter sreči drugih.« Sledila 
je le še vsem dobro znana bo-
žično pesem Sveta noč, ki že 
več kot 190 let združuje ljudi 
po vsem svetu, in tudi tokrat 
je združila glasove vseh na-
stopajočih in obiskovalcev. 

Nadja Prosen Verbič

Pesem miru 

V znamenju sreče in veselja
Polhov Gradec, 26. december – Na odru Kulturnega doma Jakoba Trobca je na 
slovenski državni praznik ob dnevu samostojnosti in enotnosti ponovno zvenela 
pesem in lepa beseda.

Na odru KD Jakoba Trobca je zvenela lepa pesem in beseda Dario Cortese je zaigrlal na dude.

Mladinska vokalna skupina KD Gregor Rihar. 

Višajčki so s prisrčnim nastopom poželi velik aplavz.

Decembra 2012 smo se v sončnem, a 
hladnem popoldnevu na pokopališču na 
Črnem Vrhu poslovili od naše krajanke 
Barbke Železnik, rojene Frlan.
Njeno življenje je bilo vse prej kot lahko, 
saj ji je mama umrla ob porodu. Predšol-
ska leta je preživela pri dobrih ljudeh. Ko 
se je ata znova poročil, je dobila drugo 
mamo, vendar je ostala edinka. Mačeha je 
imela majhno trgovinico in majhno hišo. 
Za skromno preživetje pa je le bilo. Oče je 
imel v dnevni sobi postavljen »ponk«, na 
katerem je izdeloval razna kmečka orodja 
in pripomočke. Med nemško okupacĳo je
Barbka mačehi že pomagala v njeni tr-
govinici. Vodila ji je potrebno evidenco. 
V tistih časih so bila živila na karte in 
te je bilo treba večkrat odnesti v tri ure 
oddaljeno Ško�o Loko. V poletnem času
se je tja odpravila kar bosa.
Kot aktivna mladinka je postala članica 
Ljudsko-prosvetnega sveta Črni Vrh, ki 
se je kasneje preimenovalo v Kulturno-
umetniško društvo Črni Vrh. Društvo je 
do leta 1962 uprizorilo več iger. Gospa 
Barbka je prevzela in odlično odigrala 
glavne vloge v igrah Razvalina življe-
nja, Raztrganci, Veriga in še nekaterih. 
S temi predstavami so gostovali tudi v 
bližnjih krajih.
Življenje je teklo naprej in izvoljena je 
bila za tajnico Občinskega odbora Rdeče-
ga križa. Kasneje je postala predsednica 
Krajevnega odbora Rdečega križa Črni 
Vrh. V času množičnih krvodajalskih ak-
cĳ ji je na Črnem Vrhu uspelo pridobiti
za cel avtobus krvodajalcev. Kot zvesta 
članica Rdečega križa je skoraj do svoje 
smrti redno vodila določene akcĳe in za

to prejela več občinskih priznanj. Zaradi 
svojega humanitarnega delovanja v kra-
ju je postala predsednica socialno-zdrav-
stvene komisĳe v Krajevni skupnosti
Črni Vrh.
V času, ko je bilo klekljanje v naših kra-
jih še zelo razvito, je organizirala odkup 
čipk. Odkupovalo jih je podjetje Čipka 
iz Idrĳe. Tudi pri tem delu se je gospa
Barbka izkazala kot zelo vestna in na-
tančna. V času največjega zanimanja za 
klekljanje je dobila prostor za odkup v 
vaški trgovini ter ob sobotah sprejemala 
in plačevala čipke. Kasneje jih je odkupo-
vala doma in obenem klekljaricam nudila 
vse potrebne pripomočke za klekljanje.
Kljub vsem naštetim dejavnostim gospa 
Barbka ni pozabila na družinsko življe-
nje. Poročila se je in z možem Francem 
ustvarila topel dom petim otrokom, po-
leg tega pa skrbela za bolno, nepokretno 
mačeho. Po prezgodnji moževi smrti je 
skrb za družino padla na njena ramena. 
Vendar ji življenje ni prav nič prizana-
šalo, saj sta jo močno prizadeli še dve 
družinski tragedĳi. Najprej tragična ne-
sreča vnuka Davida Železnika in kmalu 
za tem še izguba sina Milana. Poleg tega 
je sama prestajala težke operacĳe. V ute-
ho sta ji bila vnuka v domači hiši, ki ju 
je varovala med tem, ko so starši hodili 
v službo.
Barbka, radi se bomo spominjali tvojega 
dobrega in zavzetega dela ter vsega, kar 
si dosegla in naredila za naš kraj, za nas, 
krajane in krajanke Črnega Vrha.
Hvala za vse.
Na Črnem Vrhu, januarja 2013  
 Milan Košir

V dneh pred božičem smo po domovih postavljali 
jaslice, krasili božična drevesca, na sveti večer pa 
še pokropili in s kadilom pokadili naše domove. 
Večina gospodinjstev to opravi na vse tri svete več-
ere – božični večer, večer starega leta in predvečer 
gospodovega razglašenja (Treh kraljev). 
Letos so našo črnovrško cerkev in kapelico krasile 
skrbno izdelane jaslice izpod rok Simone in Anžeta 
Koširja s Črnega Vrha. Otroci radi postojĳo ob njih,
preštevajo ovčke, opazujejo pastirje, v največje ve-
selje pa jim je angelček, postavljen v jaslicah, ki po-
kima z glavo, ko mu daruješ kakšen evro. Podobe 

Jezusa, Marĳe in Jožefa nam pripovedujejo o božji
ljubezni do nas in o ljubezni, ki vlada v sveti Dru-
žini. Pastirji nas s svojo preprostostjo vabĳo, naj
tudi mi sprejmemo novorojeno dete in ga počasti-
mo. Ovce, zelenje in cvetje so del narave, ki je prva 
sprejela odrešenika in se mu poklonila. Poleg jaslic 
pa je običajno postavljeno božično drevo, simbol 
življenja, ki nam ga je pridobil Kristus. Lučke na 
njem pomenĳo luč, ki jo je Kristus prinesel na svet,
okraski in darovi na drevescu pa so znamenje do-
brote, ki jo posebno čutimo ob božiču.
Božič, družinski praznik, praznujemo kot dan, ko 

se je rodil Jezus Kristus, da bi človeštvo odrešil 
njegovih grehov. V ta namen se povsod darujejo 
polnočne maše in tudi na Črnem Vrhu smo se je 
verniki udeležili v zelo velikem številu. Kar veliko 
jih je iz sosednjih vasi prišlo peš, z baklami ali luč-
kami v rokah. Slovesno polnočno mašo je daroval 
kaplan Peter Nastran, obogatili pa so jo bralci beril 
in črnovrški cerkveni pevci. 
Božični čas je kratek, a zelo bogat. Priložnost za 
vsakogar, da se odpre in dovoli, da se Bog rodi 
v njegovem srcu, ter tako utrdi in poglobi svojo 
vero.

Med božično osmino je tudi nedelja svete Družine, 
ko starši črnovrške otroke pripeljemo na blagoslov 
otrok. Naš kaplan je ob koncu maše blagoslovil 
vsakega otroka posebej, prejeli pa so tudi majhne 
Jezuščke, ki jih bodo vedno spominjali nanj.
Božič je čas radosti in veselja! Rodil se nam je Božji 
sin, ki je prišel delit z nami naše življenje, revščino, 
preizkušnje in trpljenje, na koncu tudi našo smrt. 
To lahko v današnjih časih razumemo kot sporoči-
lo, naj ne obupamo nad seboj in drugimi, ker tudi 
on ni obupal nad nami.

Katja Skopec

Jaslice v cerkvi Jaslice v kapelici

V spomin 
Barbka Železnik
(1928–2012)

Božični prazniki na Črnem Vrhu
Že kar daleč za nami je adventni čas, ko se kristjani začnemo pripravljati na božič. Zuna-
nje znamenje teh priprav so najrazličnejši adventni venčki, ki krasĳo naše domove. Sveče
na adventnem vencu ponazarjajo štiri nedelje pred samim praznikom Jezusovega rojstva. 
Tako je adventni venec krasil tudi oltar črnovrške cerkve, verniki pa smo vsako nedeljo 
prihajali k maši in z molitvĳo duhovno bogatili naše duše v pričakovanju novorojenega
sina.



NAS CASOPIS 401/28.1.2013 C M Y K 28

28 401., 28. januar 2013
elektronski naslov:  info@dobrova-polhovgradec.si Občina Dobrova - Polhov Gradec 

Pevci Mešanega pevskega 
zbora KUD Dolomiti so v pre-
novljeni cerkvi na Dobrovi s 
pesmĳo poslušalcem pokloni-
li čarobne trenutke.
Prenovljena cerkev Marĳe
Vnebovzete je s svojo sakralno 
dediščino in jaslicami že pred 

koncertom ustvarila vzdušje 
upanja in miru. Izvrstno pri-
pravljen pevski program, ki 
ga je pripravil zborovodja Bo-
rut Dolinar z izjemnimi pev-
ci, solisti in gosti, je radostno 
vzdušje nadgradil. V prvem 
delu so poslušalci prek raz-

ličnih tujih ljudskih pesmi, 
angleških, francoskih, nem-
ških, začutili, kako različen je 
temperament evropskih naro-
dov, ki pa ohranja svojo milo 
harmonĳo, ko se priklanja
Njemu, ki se nas je na skriv-
nosten način dotaknil na sveti 
večer. Ubrano petje je dopol-
nila Taja Levstek na orglah, 
obetavna glasbenica in štu-
dentka Akademĳe za glasbo.
Vsako leto nas na koncertu 
razveselĳo različne gostujoče
skupine ali posamezniki. Le-
tos je bila to domača Godba 
Dobrova - Polhov Gradec, ki ji 
dirigira Matej Rihter, priznani 
trobentač. Za mnoge koncert 
ne bi bil to, kar je, če ne bi bilo 
misli, ki jih iz leta v leto skozi 
vezno besedilo podaja Mojca 
Kucler Dolinar.
Ob koncu so se organizatorji 
zahvalili vsem sodelujočim, 
posebno domačemu župniku 
gospodu Golobu. Poslušalci 
pa so bili deležni toplega na-
pitka in druženja s pevci pred 
župnĳskim domom, kjer prav
tako ni manjkalo pesmi.

 Nadja Prosen Verbič

Slovenska veteranska avto-moto zveza 
(SVAMZ) je kot članica International Historic 
Vehicle Organization (IHVO) v Slovenĳi edina
pooblaščena za certificiranje starodobnih vo-
zil. Sedež imajo na Vranskem, kjer je v bližini 
novi poligon varne vožnje, prizadevni člani pa 
so v centru Vranskega ob prostorih društva 
postavili muzej motociklov, ki je z več kot sto 
motocikli vsekakor vreden ogleda. Njihovi 
prihodki so poleg vstopnin v muzej predvsem 
letne članarine vseh slovenskih starodobnikov 
(po 30 evrov) in prihodek iz dodelitve certifi-
kata; oldtimerji nad 25 let plačajo zanj 220 ev-
rov, youngtimerji do 25 let pa 400 evrov. Kateri 
avtomobili so lahko youngtimerji, presoja ko-
misionar, ki si vozilo ogleda na terenu, ga po-
drobno fotografira in pripravi zapisnik. Stro-
ški za tovrstni ogled v Polhovem Gradcu so 
približno 50 evrov. Če vozilo zadosti pogojem, 

lastnik v roku desetih dni po pošti prejme cer-
tifikat starodobnika. Člani SVAMZ štirikrat na
leto brezplačno prejemajo na dom revĳo Avto
Motor Classic in koristĳo ne le popuste pri za-
varovalnicah, ampak tudi ugodnosti v akcĳi
Klub ugodnosti. Več na h�p://www.svamz.
com ali www.muzej-motociklov.com. 

Sebastjan Vehar

Kajtanje je razburljiv  mlad šport, ki zdru-
žuje elemente različnih športov: deskanja na 
snegu, deskanja na vodi, jadranja na deski 
in jadralnega padalstva; tiste pisane ptiče ki 

se vsak vikend spuščajo z Lovrenca in lovĳo
vzgonske zračne tokove, da jih čim dlje drži-
jo v zraku. Tudi »kajt« se lahko usmerja in 
deloma zavira s poteznimi vrvicami in če je 
pri jadralcih dosežek dvig na toplih zračnih 
tokovih, podaljšanje te neverjetne svobode 
gibanja, je pri kajtanju zaželen skok ali celo 
obrat v zraku, pri čemer kajter za skakalnico 
izkorišča morski val in poteg vrvic za dodaten 
pospešek.  Osnov kajtanja se lahko naučimo 
že v nekaj dneh, sprva na suhem s padalom 
v roki in pomočnikom, ki stoji za nami in nas 
drži na vrvi, saj bi nas sicer lahko sunek vetra 
potegnil daleč stran po zelenem travniku.
V športnem društvu Kitesfera ponujajo teča-
je, ki jih vodĳo izkušeni strokovnjaki. Naučĳo
vas vsega: od samih osnov do naprednih tri-
kov, kot so skoki, obrati, vožnja unhooked ... 
Organizirajo izlete, udeležujejo se tekmovanj 
in svetujejo z različnimi informacĳami  o do-
godkih, varnosti, novostih na trgu, nakupu 
opreme …
Jernej Privšek je slovenski pionir kajtanja,  a 
športno kariero je začel s kanujem na divjih 

vodah – treniral in tekmoval  je devet let, 
nato pa je bil štiri  leta aktiven tekmovalec z 
ra�ingško ekipo Bobri. Skupaj so osvojili ev-
ropski in svetovni prestol! Bil je tudi učitelj 
smučanja, a ko je spoznal kajtanje, ga je to 
leta 1999 povsem zasvojilo. Dve leti pozneje je 
ustanovil  društvo Kitesfera, ki šteje okoli 300 
slovenskih in 150 tujih članov. Nič čudnega, 
saj ima društvo na znameniti črnogorski plaži 
Ada Bojana na delti reke Bojane svoje  prosto-
re in šolo kajtanja ter stoječega veslanja (SUP) 
celotno sezono od maja do septembra. Kot za-
nimivost: na tej plaži je sicer večina drobnega 
peska namenjena nudistom.  Jernej ima na tej 
elitni lokacĳi, kjer prednjačĳo tujci, na voljo
tudi izposojo kajtov in opreme ter izposojo 
desk SuP; to so  4 m dolge deske, ki spomi-
njajo na jadralno desko, le da so daljše. Tudi 
vesla, ki spominjajo na vesla kanuistov, so za 
glavo višja od samega veslača.  V bistvu je ta 

šport na novo odkril havajsko prevozno sred-
stvo in se je skomercializiral do take mere, da 
imajo v Evropi tudi redna tekmovanja. Lani  
je Jernej začel promovirati  SUP  v Slovenĳi,
a smo vendarle tradicionalisti in šport še ni 
prodrl. A večkrat lahko Jerneja z ekipo srečate  
na Ljubljanici. In kakšne so cene teh poseb-
nih športov? Rekreativni kajt stane v trgovini 
okoli 2500 evrov, sup oziroma stoječi veslaški 
surf pa je najugodnejši v napihljivi različici za 
800 evrov, medtem ko je bolj športna trdna  
različica še enkrat dražja. 
Kajtanje  je lahko zahtevno glede vodljivosti, 
saj je za razliko od jadranja na deski desko 
kajt, ki se sicer lahko potopi, če ni hitrosti, 
težje usmerjati prečno na veter ali celo proti 
njemu. Veliko lažje gre po snegu, pravi Jernej, 
ki  gre v nedeljo kajtat na Bloke pri Cerknici. 
Seveda pri tem uporablja smuči in ne potoplji-
vo desko, preostala oprema je enaka.  In še za-
nimivost: Jernej je ženo spoznal kot tečajnico 
na svojem prvem tečaju v Črni gori leta 2003. 
Jernej ima v lasti tudi navtični hitrostni rekord 
Slovenĳe, saj se je po morju gibal s 46,6 vozli
ali 87 km/h in v tej disciplini tekmuje tudi v 
svetovnem pokalu – najboljše razmere za hi-
trostno kajtanje so v Namibĳi, sredi Afrike. A
treningi in tekmovanja so seveda pogojeni z 
denarjem, zato ni več reden tekmovalec kajta-
nja.                                             Sebastjan Vehar

Vzrok je bila tradicionalna 
novoletna plesna prireditev 
pod okriljem Nataše Potoč-
nik. Plesalci so predstavili 
dramsko-plesni spektakel z 
naslovom Alica v čudežni 
deželi Dobrovški.  Kot vsa-
ko leto doslej je tudi tokrat 

športna dvorana pokala po 
šivih, saj se je dogodka ude-
ležilo veliko ljubiteljev plesa. 
Kot je sedaj že tradicĳa novo-
letnih plesnih produkcĳ, na
dogodku ni manjkalo prese-
nečenj za plesalce in Natašo 
samo. Vsi vemo, da je plesna 

skupina Formamas v Evropi 
že zelo znana po njihovih 
plesnih dosežkih. Tokrat pa 
se je domačemu občinstvu 
prvič predstavila skupina 
Forpapas, sestavljena iz sku-
pine moških, ki so hkrati 
partnerji članic skupine For-
mamas. Nataša je skupaj s 
fanti v pičlih dveh srečanjih 
sestavila koreografijo s paro-
dĳo na plesno točko, s kate-
ro Formamas osvaja plesne 
odre. Presenečenje je bilo 
nepopisno za plesalke in gle-
dalce, ki so skupini Forpapas 
namenili bučen aplavz.
Ne gre spregledati tudi član-
ske skupine, ki je konec  mi-
nulega leta  v konkurenci 
šedtindvajsetih skupin osvo-
jila odlično osmo mesto.
Ne dvomim, da vsi komaj ča-
kamo naslednjo plesno pred-
stavo. (sa)

Snemanje reklame na Dobrovi
V športni dvorani na Dobrovi je potekalo snemanje reklame za znano slovensko podjetje.
V nedeljo, 13. januarja 2013, je parket športne dvorane zasedla režiserska ekipa, ki je za znano 
podjetje snemala reklamni spot, ki si ga bomo na malih ekranih lahko ogledali konec januarja. 
Do takrat naj vsebina reklame ostane skrivnost. Zato si v naslednji številki Našega časopisa pre-
berite, kako je snemanje potekalo. 
Bralci pa se le potrudite, da boste ob gledanju reklam prepoznali parket domače dvorane. (sa)

Plesna Alica v čudežni deželi Dobrovški 
V soboto, 22. 12. 2012, so se v Športni dvorani na Dobrovi zbrali plesalci Plesnega 
kluba Forma, plesnega društva Panorama in ljubitelji plesa.

Star avto kot youngtimer s popustom
Youngtimer je v nasprotju z oldtimerjem vozilo, mlajše od predpisanih 25 let, a 
če je lepo ohranjeno, redko in zanimivo, se lahko zanj vseeno pridobi certifikat
starodobnika in uveljavlja 90-odstotni popust pri letnem škodnem zavarova-
nju. Veliko je še golfov in jugotov v polhograjskih logih …

Zakon o motornih vozilih: starodobnik je 
vozilo, ki je bilo izdelano pred 30 ali več leti, 
ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da 
je skladno z originalno konstrukcĳsko sesta-
vo in obliko, ter se zaradi svojega zgodovin-
skega in tehničnega pomena ne uporablja za 
vsakodnevne prevoze (prehodno obdobje: 
do 31. decembra 2013 se status starodobni-
ka lahko podeli vozilu, starejšemu od 25 let, 
če izpolnjuje vse druge predpisane pogoje). 
Zahteve za dodelitev certifikata oldtimer:
–  pravilni odtenek barve (kar 40 % vseh po-

trebnih točk)
–  vozilo brez vlečne kljuke
–  originalna platišča, ustrezna velikost 

gum, oznake, notranjost

Sedmi  Božični koncert na Dobrovi
Dobrova, 27. december – Dan med božičem in novim letom bi bil za mnoge še en z 
opravki natrpan pred novoletnim dnem, če ne bi pevci Mešanega pevskega zbora 
KUD Dolomiti pripravili tradicionalnega Božičnega koncerta na Dobrovi.

Forpapas v ritmih Gangam style

Odlična plesna zasedba pred navdušenim občinstvom

Zdravo z naravo

Kajtanje
Naš sogovornik živi V Polhovem 
Gradcu nasproti cerkve in njegovo te-
rensko vozilo zapisuje vsem mimoido-
čim njegovo strast in poklic – kitebo-
arding (beri kajtbording ali kajtanje), 
pa tudi SUP (stand up pedal ali stoječe 
pedaliranje). Pa ste vedeli, da je Jernej  
nekdanji svetovni prvak? 
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Vestno obiskovanje treningov v matičnem klubu SSK Costella 
Ilirĳa je hitro obrodilo sadove. Po dobrih rezultatih na pokalnih
in državnih tekmovanjih (med drugim je bila državna prvakinja 
v kategorĳi deklic do 15 let) je pri  štirinajstih letih dobila prilož-
nost nastopiti na prvi mednarodni tekmi. Januarja 2009 je v ita-
lĳanskem Dobbiacu tekmovala na celinskem pokalu, takrat naj-
višjem nivoju tekmovanj 
za dekleta. Že v prvem na-
stopu je vknjižila točke, in 
sicer za 29. mesto. Od tedaj 
je svojo pripravljenost in 
formo le še stopnjevala.
Da je Urša med svojimi let-
niki med najboljšimi, je do-
bila potrditev na lanskih 
Olimpĳskih igrah mladih
v avstrĳskem Innsbrucku,
kjer je zasedla tretje me-
sto in si priborila bronasto 
medaljo. Na mešani ekipni 
tekmi pa je stopila še stop-
ničko višje. Najdlje je do-
slej skočila 132 metrov na treningu v nemškem Klingenthalu. 
Bi se spustila tudi po planiški velikanki? »Po letalnici bi se takoj 
spustila, vendar bi morala biti za polet v Planici bolje priprav-
ljena. Upam, da bom kdaj dobila to priložnost,« je odvrnila brez 
strahu.
 
V Schonachu prvič med deseterico
Po več letih so jeseni v Planici vendarle obnovili Bloudkovo ve-
likanko, s čimer so tudi skakalke dobile sodoben vadbeni cen-
ter. Vsa dekleta, v A-ekipi jih je pet, so namreč v letošnji sezoni 
izboljšala rezultate tudi na podlagi treninga v Planici. Urša je 
tako letošnjo uspešno rezultatsko pot začela tlakovati na uvodni 
novembrski tekmi v norveškem Lillehammerju, kjer je vknjižila 
18. mesto. Glavni trener reprezentance Matjaž Triplat, kateremu 

pomaga zvezdnik smučarskih skokov Primož Peterka, jo je uvr-
stil tudi v ekipo za nastop na dveh decembrskih tekmah v ru-
skem Sočĳu, kjer je osvojila 15. in 16. mesto. Dekleta so si po več
letih prizadevanj vendarle priborila pravico nastopa na največ-
jem športnem dogodku – olimpĳskih igrah. Igre bodo leta 2014
potekale ravno v Sočĳu, med resnimi kandidatkami za nastop

pa je tudi Urša. Rezultatska krivulja se je v nadaljevanju sezo-
ne še stopnjevala, saj se je na januarski drugi tekmi v nemškem 
Schonachu prvič povzpela med najboljšo deseterico. Tekmo je 
končala ravno na desetem mestu. V skupnem seštevku sveto-
vnega pokala je uvrščena na visoko 16. mesto, do konca sezone 
pa je še osem tekem svetovnega pokala.
»S svojimi letošnjimi nastopi sem zadovoljna, saj sem od lanske-
ga leta napredovala. Do sedaj sem dosegla kar dobre rezultate in 
tudi tehnično so skoki kar dobri. Malo sem ga polomila v Scho-
nachu, saj sem potrebovala kar nekaj skokov, da sem se privadi-
la skakalnice, vendar pa sem naslednji dan dosegla svoj najboljši 
rezultat v svetovnem pokalu. Na splošno pa sem zadovoljna z 
nastopi do sedaj,« je potek sezone ocenila Urša.
V letošnji sezoni jo med drugim čakajo še trĳe pomembni na-

stopi. Konec januarja bo na mladinskem svetovnem prvenstvu 
v češkem Liberecu branila bronasto ekipno odličje, pred nasto-
pom na članskem svetovnem prvenstvu v italĳanskem Val di Fi-
emmu pa se bo predstavila še svojim navĳačem na dveh tekmah
na Ljubnem ob Savinji. Lani si je vsako tekmo ogledalo okoli 
3.000 navĳačev, kar je trenutno rekord na tekmah za dekleta.
»To je bilo nekaj povsem novega za nas. Sama česa podobnega 
še nisem doživela. Bilo je odlično, predvsem zaradi vzdušja,« 
se Urša spominja lanskih tekem v Zgornjesavinjski dolini. Zve-
sti navĳači iz Briš, zbralo se jih je za poln avtobus, so jo bučno
spodbujali, Urša pa se jim je oddolžila z lepimi skoki ter 20. in 
26. mestom. Letos zanjo lahko v živo navĳate na Ljubnem 16.
in 17. februarja. »Drugače imam za nadaljevanje sezone željo in 
cilj čim bolj ohraniti dobre skoke in dobre občutke. Če mi bo to 
uspelo, bodo tudi rezultati dobri,« si nadeja Urša.

Uspešno krmarjenje med knjigami in skoki
Urša ni uspešna le na športnem področju, temveč uspešno kr-
mari tudi med šolskimi knjigami. Obiskuje Srednjo vzgojiteljsko 
šolo v Ljubljani, kjer pa je sošolke ne vidĳo ravno pogosto. Od
začetka sezone v novembru pa do konca marca je namreč raz-
peta med potovanji, treningi in tekmami širom sveta, saj nekaj 
tekem poteka tudi na Japonskem. »Že v začetku septembra se 
moram potruditi, da dobim nekaj ocen, ki jih potrebujem. Ko 
pa se sezona konča, po tekmah v Planici, moram pridobiti vse 
ocene, ki mi še manjkajo,« je o šolski problematiki spregovorila 
Urša.
A v družini Bogataj ni uspešna športnica le Urša. Po njenih sto-
pinjah že stopa tri leta mlajši brat Tine, ki prav tako trenira smu-
čarske skoke. Tine je aktualni državni prvak v kategorĳi dečkov
do 15 let in že trka na vrata mladinske reprezentance.

Klemen Zibelnik

Navĳači Urše Bogataj na Ljubnem [foto: Klemen Zibelnik]

Obetavna smučarska skakalka Urša Bogataj
Na Brišah pri Polhovem Gradcu je doma uspešna slovenska skakalka Urša Bogataj. Pri  sedemnajstih letih 
je najmlajša članica ženske A-ekipe, v letošnji sezoni pa nadvse uspešno nastopa v drugi sezoni svetovnega 
pokala. Prvič se je s smučarskimi skoki srečala na nekdaj zelo odmevni lokalni skakalni tekmi Za gradom. 
»Tam je vedno skakal tudi oči, jaz pa sem ga že od majhnega gledala. Nato so naredili še manjšo skakalnico, 
kjer sem tudi tekmovala. Če se prav spomnim, sem bila takrat četrta. Vse skupaj me je začelo zelo zanimati. 
S treningi smučarskih skokov pa sem začela pri enajstih letih,« se prvih začetkov spominja Urša.

Na tekmi svetovnega pokala na Ljubnem [foto: 
Klemen Zibelnik] 

Urša je zadovoljna s potekom letošnje sezone. [foto: 
Klemen Zibelnik]

 Šentjoško smučišče šteje v letošnji sezoni bore malo obratoval-
nih dni. Mala žičnica je delovala devetkrat, velika pa le petkrat. 
Zelo žalostno bi bilo, če bi se decembrska vremenska karta po-
novila tudi v januarju. Začetek je bil sicer tej zelo podoben, ven-
dar je v drugi polovici na srečo postreglo s tolikšno pošiljko sne-
ga, da se je oddolžilo še za pretekli mesec. Tudi sezona smučanja 
se lahko potemtakem zavleče še v pomladne mesece, če bodo le 
temperature nizke. Tega pa si prav gotovo želĳo ne le smučarski
navdušenci, pač pa tudi člani ŠD Šentjošt, ki se vsako leto trudĳo
pripraviti smučišče v Šentjoštu kar se da optimalno. 
»Druženje, predvsem pa želje, da smučarĳa v Šentjoštu ostane,
saj ima ta že res dolgo in lepo tradicĳo, seveda pa tudi zadovolj-
ni starši in novi nadobudni smučarji«, to so po besedah Roberta 
Oblaka glavni razlogi, da smučišče še vedno živi, pravzaprav to 
še dobiva na prepoznavnosti in veljavi. Mnoga manjša okoliška 
smučišča (Horjul, Žažar, Ulovka, Skirca, Logatec, Žiri)  so v pre-
teklih sezonah zaprla vrata. Ne le spreminjajoči vremenski po-
goji, ki iz leta v leto prispevajo manjšo količino naravnega snega, 
pač pa predvsem zakonodaja je tisti trn v peti vsem malim smu-
čiščem. Ne glede na velikost in kapaciteto smučišča zakonodaja 
namreč obravnava vse enako. Vsi potrebujejo velik kader (smu-
čišče Šentjošt z dvema žičnicama potrebuje za obratovanje vodjo 
obratovanja, nadzornika, strojnika, dva strežnika, reševalca ter 
za vse še njihovo zamenjavo), ki se mora iz leta v leto dodatno 
izobraževati in obnavljati licence. Glede na to, da ŠD Šentjošt 

razpolaga s 64 člani, ki so službeno ali šoloobvezni, si morajo ti 
za izobraževanja vzeti dopuste, poleg tega pa ga v večini tudi 
finančno krĳejo sami. Poleg ustrezno usposobljenega osebja so
redni in zelo strogi pregledi različnih naprav na smučišču, ki 
prav tako zahtevajo visoke – za majhno smučišče – enormne 
zneske. Eden takšnih jih čaka v letu 2014, ta bo stal 
okrog 18.000 evrov. Na kakšen način bodo k temu pri-
stopili še ne vedo, vendar pa bodo o tem morali začeti 
razmišljati kmalu. V želji, da bi mala smučišča dosegla 
svoj status, ki bi jih obravnaval njim primerno, so ta 
ustanovila neformalno združenje malih žičničarjev, ki 
mu prisostvuje tudi Robert Oblak – vodja smučarske 
sekcĳe ŠD Šentjošt. O prej naštetih in podobnih pro-
blemih so sicer poročali pristojnemu ministrstvu, na 
katerega so naslovili tudi pobude in predloge, sedaj 
pa čakajo na njihov odgovor. 
Smučišče Šentjošt vse zakonske standarde in normative vzorno 
izpolnjuje, to pa predvsem po zaslugi vestnih in zainteresiranih 
članov. Ne le da vzdržujejo svoj obstoječi kader prostovoljnih 
delavcev, pridno skrbĳo in izobražujejo tudi bodočega. Letos so
izobrazili kar 14 novih strežnikov, 3 nove vaditelje, ki bodo po-
leg že šestih obstoječih še povečali kvaliteto in pogostost tečajev 
smučanja. V lanskem letu se lahko pohvalĳo z izvedenimi osmi-

mi termini tečajev začetnega smučanja, kar je dalo 158 novih 
smučarjev. Poleg teh so individualno izšolali še 78 tečajnikov. 
Tudi za letos načrtujejo tečaje, v vrsti stoji že 34 kandidatov za-
četnikov. In vsi, ki bi prav tako želeli biti med njimi, se lahko 
nanj še prĳavite, in sicer prĳavnico z vsemi napotki in informaci-
jami najdete na spletni strani društva h�p://www.stjost.si/~sd/.
Skupine tečajnikov na Šentjoštu so zelo majhne, pristop učitelja 
smučanja k tečajniku je neposreden in skoraj individualen, zato 
je rezultat neprimerno boljši kot bi bil podoben tečaj na večjih 
smučiščih. Poleg tega pa je tu tudi deloma položen teren ob mali 
žičnici, ki je pisan na smuči začetnikom. Mnoge prednosti smu-
čišča Šentjošt so že odkrile in spoznale nekatere šole in vrtci od 
blizu in daleč, ki so in še bodo tu organizirale športne dneve, 
šole v naravi ter tečaje smučanja. Zadnji dve sezoni pa tečaje 
izvajajo tudi v sodelovanju  s šolo smučanja Ski-race Krvavec, s 
katerimi si izmenjujejo izkušnje, se skupaj izobražujejo in oprav-
ljajo obnovitvene tečaje. 
»Izučeni smučarji so naši potencialni tekmovalci, zato je po-
membno, da jih izšolamo čim več«, je povedal Robert. Tekmova-
nja so poleg tečajev prav tako pomembna točka njihovega pro-
grama dela. Nočni slalom in veleslalom ter veleslalom hribov 
in dolin so že tradicionalni in utečeni projekti. Prav tako tudi 
fischerjev večer, kakor ga poimenujejo, na katerem imajo obis-
kovalci možnost preizkusiti različne modele smuči omenjene 
znamke, tudi tekmovalne in tiste najnovejše. Poleg dogodkov na 
smučišču pa že nekaj let zapored prirejajo sejem rabljene smu-
čarske opreme, ki je vsako leto bolje obiskan. 
Vsak tak dogodek pa v kraj pripelje številne obiskovalce in po-
temtakem tudi avtomobile, ki jim je potrebno zagotoviti parki-
rišče. V lepih dneh, posebej ob vikendih ter ob drugih priredit-
vah, ko je teh veliko, se organizatorji srečujejo s problematiko 
pomanjkanja parkirišč. Po mnenju Roberta tu ne gre za nerešljiv 
problem, ki se bo najverjetneje lahko rešil z gradnjo novega žup-

nišča. »Stara lokacĳa bi tako lahko
omogočila dodatna parkirišča, tudi 
za smučarje« nam zaupa. Težje izved-
ljiva je izgradnja bazena, iz katerega 
bi se črpala voda za umetno zasneže-
vanje. »Ta pridobitev zaenkrat ostaja 
le v planu, saj bi s trenutno možnimi 
lokacĳami šlo za prevelik poseg v na-
ravo« razloži. Sicer pa bi z bazenom 
lahko potekalo umetno zasneževanje 
skozi ves dan, ob predpostavki opti-

malnih temperatur in vlage. K večjemu številu obratovalnih dni 
smučišča bi poleg naštetega veliko prispeval tudi nakup dodat-
nega snežnega topa, ki pa zaenkrat ostaja le želja članov. 
Prav je, da so želje in ideje za prihodnost pri članih ŠD Šentjošt 
še naprej prisotne, saj prav te ustvarjajo in dajejo smisel, voljo, 
motivacĳe in željo za delo še naprej.

  Nadja Prosen Verbič 

Pogled na zeleno smučišče še v začetku januarja.

Smučišče Šentjošt 

Prava smučarska sezona se šele začenja
Mesec januar se počasi bliža koncu, mi pa smo komaj vstopili in občutili pravo zimsko idilo. Zato se tudi 
šentjoško smučišče ne more pohvaliti z dobrim začetkom smučarske sezone. Vendar vse kaže, da za ljubitelje 
zimskih športov prava sezona šele prihaja.

Nova snežna preobleka smučišča Šentjošt.

Robert Oblak se ob tej priložnosti 
zahvaljuje vsem članom društva 
ter drugim, ki za delovanje in 
obratovanje smučišča prispevajo 
svoj prosti čas, znanje, voljo in 
energĳo. Tu pa velja dodati, da je
eden izmed najbolj zaslužnih za 
tako uspešno delo prav on sam, 
zato velja zahvala tudi njemu.
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Sneg odlična 
priložnost za tek na 
smučeh
Novozapadli sneg je odlično izho-
dišče za zimske športe, ki jih v naših 
krajih ne manjka. 
Kot vemo, je tek na smučeh vrsta hitre hoje 
oziroma teka na smučeh, ki  ga v glavnem 
gojĳo v nižinskih ali nižjih alpskih predelih.
Glede na  oblikovanost terena je tek na smu-
čeh po ravnini, v klanec in s klanca različen. 
Tek na smučeh ni le tekmovalni šport, ampak 
v obliki turnega smučanja in izletov ena naj-
bolj zdravih športnorekreativnih dejavnosti.
Za zdravo športno rekreacĳo v naši občini
skrbi tudi Športno društvo Grmada, ki se 
vsako leto, ob primerni količini snega, trudi 
za vzpostavitev tekaške proge na Dobrovi. 
Nekaterim že znana proga poteka ob Hor-
julki, nasproti bencinske črpalke. Lega pro-
ge je na ugodni senčni strani, kjer je »zadnji 
sneg,ki ga pobere«, in ob primernih zimskih 
temperaturah v teku na smučeh lahko uživa-
mo kar dolgo časa.
Društvo za izdelavo proge najame ratrak iz 
Medvod. Zakaj od tam, saj vemo, da imamo 
v občini tudi smučišče v Šentjoštu, za uredi-
tev katerega uporabljajo lastni ratrak? Kot 
pojasnjuje Tilen Petrič, predsednik ŠD Gr-
mada: »Za ureditev tekaške proge potrebuje-
mo ratrak s primernim priključkom zadaj, ki 
dela sled za tek na smučeh. Žal pa je ratrak 
iz Šentjošta namenjen smučarskim progam.« 
Za enkratno ureditev tekaške proge društvo 
nameni približno 450 evrov. Pomembno pa je 
poudariti, da je za vzdrževanje proge potre-
ben ponoven najem. Ob primernih zimskih 
temperaturah je treba progo popraviti na 
7 do 10 dni, če je mraza manj, proga  terja 
popravke prej, na 6 do 7 dni. Kot izvajalcu 
Letnega programa športa v naši občini so jim 
za ta namen tudi namenjena sredstva. Dru-
štvo razliko sredstev prejme od sponzorjev, 
pretežno iz domačega okolja. Zato so veseli 
vsakega prispevka s katerim lahko občanom 
nudĳo  kakovostne športne dejavnosti.
Šolam, predvsem domačima, nudĳo tudi ko-
riščenje proge v času športnih dni ali v času 
športne vzgoje. Seveda pa so odprti tudi za 
sodelovanje z  drugimi okoliškimi šolami.
V predpreteklem letu, ko je bilo dovolj snega 
za vzpostavitev proge, so organizirali tudi 
Dan odprte proge, kot se je pošalil Tilen. 
Vsem zainteresiranim so nudili kratek tečaj 
teka na smučeh in predstavitev tekaških teh-
nik. Za njihov trud in pripravljenost zato red-
no prejemajo klice in elektronsko pošto s po-
hvalami.  Če ste za kratek tečaj zainteresirani 
tudi sami, se lahko obrnete na društvo prek 
telefonske številke 041 23 38 84 ali e-pošte 
petric.tilen@gmail.com. Kot je v nadaljevanju 
pogovora pojasnil Tilen, je bistvo vzpostavit-
ve prog za tek na smučeh zadovoljstvo vseh 
zainteresiranih. Njihov cilj je, da  bi za tek na 
smučeh navdušili čim več občanov in  dru-
gih obiskovalcev. Ob številnem obisku proge 
je zato veselje in navdušenje vseh, organiza-
torjev in udeležencev, zelo veliko. (sa)

Aikido klub Uruwashii, ki že dve  leti deluje na 
Vrhniki, je začel svoje delovanje tudi v Polho-
vem Gradcu v čudovitem novem centru Celo-
vita, Srednja vas 13a.
V popolnoma novem in vrhunsko opremlje-
nem ambientu ponujamo treninge za otroke in 

odrasle. Otroci od devetih let starosti so vablje-
ni na treninge vsak torek in četrtek od 16.30 do 
17.30, odrasli pa treniramo vsak petek ob 17.00 
ter si privoščimo dveurni trening. Na Vrhniki 
se  končuje začetni tečaj aikida, z januarjem pa 
ste lepo vabljeni vsi, ki hočete v novem letu 

spremeniti svoje življenje. Nov začetni tečaj se 
je začel 8. 1. 2012 in bo trajal tri mesece. 
Spremenite svoje življenje in poskusite ai-
kido, borilno veščino za vse generacĳe. In-
formacĳe vas čakajo na spletni strani www.
aikido-vrhnika.com.          Tadej Pačnik

Na trening so namreč povabili starše, ki jih si-
cer v glavnem spremljajo s tribun, naj se jim 
pridružĳo na igrišču. Nekateri starši so trening
vzeli preveč za šalo in so kmalu ugotovili, kaj 
sta disciplina in resno delo. Od ogrevalnih vaj, 
tekaških in tehničnih vaj, prek štafet po parih z 
otroki je trening hitro minil. Najbolj zadovoljni 
so bili prav otroci, saj so staršem lahko dokaza-
li, kako pomembna in resna je njihova športna 
dejavnost. Nasmeh z obraza ni izginil niti ob 
zaključku srečanja, ko so se s starši pomerili na 
nogometni tekmi in dokazali, da dobro treni-
rajo. S prilagojenimi pravili, pa vendar zelo za-
res, so zadevali gole kot za stavo. Njihovi starši 
so bili njihovi podajalci. Srečanje so  končali s 
sprostitveno igrico, kateri  sta sledila sladko 
presenečenje in, kot se za pravo tekmovanje 

spodobi, podelitev medalj. Slednja je imela še 
posebno težo, saj je igralcem medalje podelil 
nekdanji odlični nogometaš in igralec prve 
slovenske lige, zdaj pa njihov trener, Boštjan 
Kre�. Oba trenerja in tudi starši ter otroci so
bili enakega mnenja, da morajo srečanje čim 
prej ponoviti. 
V marcu se bodo na igrišču srečali starši in 
otroci Občine Dobrova - Polhov Gradec in 
uprizorili pravo občinsko tekmo. Do takrat 
pa bodo naši nadobudni nogometaši še bolj 
pridno trenirali in se ob koncu sezone pomerili 
proti staršem.
Športno društvo Junior se ob tej priložnosti za-
hvaljuje vsem staršem, da so se udeležili tre-
ninga skupaj z otroki ter pomagali izpeljati lep 
in nepozaben dogodek za svoje otroke. (sa)

Nekateri starši so trening vzeli preveč za šalo in 
so kmalu ugotovili, kaj  sta disciplina in resno 
delo.

Iskrice v otroških očeh 
Dragi naši otroci, spoštovani starši, vzgojiteljice, 
občani in donatorji! Uspelo nam je pričarati iskri-
ce v otroških očeh, kar je naše glavno poslanstvo. Z 
vašo pomočjo smo na božično-novoletni zabavi, 12. 
12. 2012, zbrali veliko sredstev, ki jih bo sklad na-
menil otrokom in vzgojno-izobraževalnim potrebam 
vrtca Dobrova in Brezje. 
Radi bi se zahvalili vsem, ki ste nam pomagali bodisi s pripravo 
in organizacĳo prireditve bodisi z donacĳami in darili za sre-
čelov, ki je bil tokrat zares bogat. Prodali smo rekordno število 
srečk in poleg vsega tega nabrali kar precej denarnih sredstev 
za naš Sklad.
Za nas so dobrodelno nastopili: Agencĳa Lukas z animacĳo in
baloni, otroci lutkovnega krožka OŠ Dobrova (mentorica Anto-
nĳa Bozovičar) in Društvo otrok in družin, Pisane urice z Božič-
kom in jelenčkom Rudolfom.
Zahvaljujemo se tudi vzgojiteljicam, ki so poskrbele za čarob-
no in praznično vzdušje na pohodu z lučkami, z okraševanjem 

smrečic in pomoč na prireditvi. V kuhinji OŠ Dobrova so nam 
spekli odlične potičke in čaj. Za slastne piškote in pecivo, ki ste 
jih lahko kupili na prireditvi, pa se zahvaljujemo Društvu po-
deželskih in kmečkih žena Dobrova-Polhov Gradec.
Zaključila se akcĳa zbiranja rabljenih igrač in knjig. Bili ste prid-

ni in jih prinesli kar lepo število ter tako obogatili igralnice v 
naših vrtcih. Nekaj, kar doma ni več zanimivo, ali pa preprosto 
naši otroci prerastejo, pride vzgojiteljicam in otrokom v vrtcu 
še kako prav. Zato bomo tudi v bodoče nadaljevali s podobnimi 
akcĳami.
Naše delo se s tem ni končalo, ampak šele začelo. Potrudili se 
bomo,  da bodo naši otroci deležni še kakšne zabave oz. prire-
ditve in da nam uspe dodobra napolniti Sklad. Če si pomagamo, 
nam lahko uspe tudi tisto, kar se zdaj zdi še tako zelo daleč. Na-
redimo skupaj našim otrokom pravljico, ki se jo bodo spominjali 
celo življenje. 
Naši donatorji za prireditev so bili: DM Eko d.o.o., Kramarjev 
hram, Pr Prek-Jernej Suhadolc s.p., Občina Dobrova-Polhov 
Gradec, Moja lekarna, O.K. d.o.o., Brodway bar-Bink Hočevar 
s.p., Rotar d.o.o., Siliko d.o.o., Euroton d.o.o., Urh&Co d.o.o., 
Mercator- Emba d.d., Jonhson&Jonhson d.o.o., Mladinska knji-
ha Založba d.d., Mi-2 group d.o.o., Vovko d.o.o., NLB d.d., pod-
ružnica Vič, Zavarovalnica Triglav d.d., Telekom Slovenĳe d.d.,
Elite SB d.o.o., Tessa d.o.o., Hipp d.o.o., Ariel d.o.o., Dhimahi 
d.o.o., Ja-Ne d.o.o., Lomas d.o.o., Okrepčevalnica pr Kozinc in 
drugi. Vsem skupaj Vam želimo zdravja, sreče, smeha, ljubezni 
in čarobnih trenutkov.

Sklad vrtca Dobrova

Dan samostojnosti in 
enotnosti na 
OŠ Polhov Gradec
V petek, 21. decembra 2012, zadnji dan 
pouka pred počitnicami, smo imeli v 
šoli proslavo ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti. Proslavo so sestavljale 
točke učencev in učiteljev naše šole, ki 
so deklamirali domovinske pesmi, ple-
sali, peli in še mnogo več … Nekateri 
od njih pa so se še prav posebej potru-
dili in pesem napisali sami. Brina Ma-
ček in Anamarĳa Potokar, učenki 6. a
razreda, sta zapisali naslednje vrstice: 

Moja Slovenĳa

Slovenĳa prelepa,
v zelenje vsa odeta,
z gozdovi je postlana,
s cvetjem posejana.

Tam stoji kralj višin, 
pod njim pa polno globočin, 
pravilno, uganili ste, 
Triglav imenuje se. 

Idrĳa zares je lepa,
v belo čipko je odeta,

kot nevestica je bela,
ta vasica res vesela.

Blejsko jezero kot veliko ogledalo,
v njem bogastvo dežele bo sĳalo.

Slovenĳa, o, domovina,
res si ena in edina,
svoje lepote nam ohrani,
ko slepili bomo se,
z njimi nas predrami.
Anamarĳa Potokar, 6. a

Dobrote moje dežele

Slovenĳa dežela je prelepa,
v zeleno je odeta.

Vsak njen kraj
slastnega ima kaj.

Na Bledu se s kremšnitami posladkamo,
v Prekmurju pa gibanice imamo.

Dobri so tudi štruklji ljubljanski,
a zame najljubši so krofi trojanski.   
Brina Maček, 6. a

Za povezovanje programa sta poskrbela Aljaž 
Plestenjak, učenec 9. a razreda, in Doroteja 
Demšar, učenka 7. a razreda. Izjemen talent pa 
so nam prikazali tudi osnovnošolci, ki pojejo 
v dveh pevskih zborih – otroškem in mladin-
skem, sedaj pod vodstvom gospe Urške Logar. 

Program so popestrili s pesmicami o zimi in 
božično-novoletnih počitnicah. Prĳetno prese-
nečenje pa so nam pripravili učenci od 1. do 5. 
razreda, ki obiskujejo folkloro pod vodstvom 
gospe Mojce Bizjan. Ti so nam za popotnico 
odplesali venček otroških folklornih plesov. Za 
konec pa je gospod Simon Purger izvedel zani-
mivo tekmovanje med predsedniki a in b razre-
dov od 6. do 9. razreda in poskrbel za smeh in 
dobro voljo ter tekmovalnost med učenci. Po-
merili so se v nalogah iz oddaje Moja Slovenĳa
in sreča je bila bolj naklonjena a razredu.
Anamarĳa Čuden, 9. a

Aikido v Polhovem Gradcu, novi tečaji na Vrhniki

Božični nogomet s starši
Teden pred božično-novoletnimi prazniki so v športnem društvu, nogometni klub 
Junior, pripravili prav posebno srečanje za skupino otrok, starih od 3 do 6 let, ki 
so vključeni v program Junior igra nogomet. 

Foto: Matej Vranič




