
Prihaja daljinsko ogrevanje
Štirideset let jamarstva
Soteska Pekel vabi
Bi radi risali?
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Čistilne naprave – nuja
Folkloristi so se vrteli
Izdelala sta harmoniko
Vabĳo vas veselice

Nova mostova v Zalogu
Intervju z Janezom Bogatajem
Nova vodna vrtina v Brezjah
Gabrci, pojdimo na izlet!

Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Leto XL, 405. številka                                                                                                                                                           27. maj 2013

Naslednja, 406., številka bo izšla v 
sredo, 3. julĳa 2013.

Prispevke sprejemamo 
do srede, 19. junĳa.
Uredništvo: 01/750 66 38

Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika

Podelili občinska priznanja
Osemnajst let ločevanja 
odpadkov
Rimski dan na Zaplani
Trideset let cerkvenega zbora

stran od 2 do 21 stran od 27 do 29 stran od 30 do 37 stran od 38 do 42stran od 22 do 26

Občina praznuje 
Kako do plina?
Prihajajo kosci in grabljice
Na Logu znova najboljši 
plezalci 

40 let z vami

Proslava ob občinskem prazniku 
Občine Log - Dragomer

30. 5. 2013 ob 19. uri v OŠ Log - Dragomer

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

Ker so nekatera besedila prispela že po zaključku 
redakcĳe, vsem pisnim prispevkom nismo uspeli 

zagotoviti jezikovnega pregleda.

Vrhnika, 10. maj – Na slavnostni akademĳi ob občinskem prazni-
ku so podelili občinska priznanja. Zlati sta prejela Simon Seljak 
in Karol Jurjevčič, srebrne pa MePZ Mavrica, Orkester Simfonika 
in Benjamin Svenšek.

PROSTOR ZA FITNES JE V POLETNEM 
ČASU KLIMATIZIRAN, 
CENE VELJAJO DO 31. AVGUSTA.

• neomejena mesečna karta 45 evrov
• neomejena mesečna karta (študenti) 
 34 evrov

• dopoldnaska mesečna karta 35 evrov
• dopoldnaska mesečna karta za seniorje 

29,9 evra

• popoldanska meseča 
 (do 17h + vikendi neomejeno) 39 evrov

• neomejena mesečna karta za pare 
 80 evrov

URBANO NASELJE 
V OBJEMU NARAVE
SOSESKA OB POTOKU - BOROVNICASOSESKA OB POTOKU - BOROVNICASOSESKA OB POTOKU - BOROVNICASOSESKA OB POTOKU - BOROVNICASOSESKA OB POTOKU - BOROVNICA

URBANO NASELJE URBANO NASELJE 
V OBJEMU NARAVEV OBJEMU NARAVE
SOSESKA OB POTOKU - BOROVNICASOSESKA OB POTOKU - BOROVNICASOSESKA OB POTOKU - BOROVNICASOSESKA OB POTOKU - BOROVNICASOSESKA OB POTOKU - BOROVNICASOSESKA OB POTOKU - BOROVNICA

Ugoden
najem

stanovanj

STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE: www.ssrs.si

   14. – 23. 6. 2013

Petek, 14. 6. Svečano odprtje s Simfoniko Vrhnika ...
Sobota, 15. 6. Noč na Vrhniki: Jan Plestenjak, Big Foot Mama ... 
Nedelja, 16. 6. Čarobni Argonavtski dan: Čuki, Festival Zmigaj se! ...
Petek, 21. 6. Festival hrane, Dionizova noč ...

21. junij – praznik Občine Horjul
 

Vsem občankam in občanom 
ob prazniku Občine Horjul in dnevu državnosti 

iskreno čestitam! 
 
 

Vaš župan 
Janko Jazbec 

V Borovnici naj bi prešli na 
ogrevanje z biomaso. Projekt 
naj bi bil  končan še letos, 
koncesionar pa bi moral v 
roku treh let 50 % lesne bio-
mase odkupiti iz borovniške 
občine.

Na svetovnem prvenstvu v cheerleadingu in cheer plesu na Flo-
ridi je bila slovenska reprezentanca (skoraj polovica jih prihaja iz 
ŠŠD Log - Dragomer) druga najuspešnejša država prvenstva. 
Več na športnih straneh.

23. Dan pod Lovrencem
V nedeljo, 16. junija 2013, 

v Polhovem Gradcu

Od 14.30 naprej

Zaradi prostorske stiske nismo mogli objaviti vseh 
besedil. Nekatera bodo objavljena v prihodnji 

številki, druga pa na spletu www.mojaobcina.si.
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Zanimivo, da je tudi osrednji 
letošnji projekt občine vezan 
na vode: projekt Čista Ljublja-
nica, v okviru katerega bo ob-
čina začela graditi centralno 
čistilno napravo in nove krake 
kanalizacĳe. Kot je dejal župan 
Jakin, gre za drag projekt, »... a 
to ni ovira, da se nebi lotili še 
drugih projektov.« Spomnil je 
na IUV-jevo šivalnico, ki naj bi 
se postopoma »spremenila« v 
kulturni center: v pritličju naj 
bi bil interpretacĳski center 
Ljubljanice, v prvem nadstrop-
ju knjižnica, zgoraj pa šolski 

razredi. Omenil je še, da je 
nasproti šivalnice v enem letu 
»zrasel« objekt Silika in da ima 
po novem novo podobo tudi 
Sodnĳski trg oziroma tamkajš-
nja tržnica. »Zadnji velik do-
sežek pa je občinski prostorski 
načrt, za katerega gre realno 
pričakovati, da ga bo občinski 
svet potrdil še pred koncem 
leta.« 
Župan Jakin, ki je prvič nasto-
pil z župansko lento, je prizna-
nje najprej podelil uslužbencu 
Slovenske vojske Benjaminu 
Svenšku z Verda, ki je in še 

vedno  namenja prosti čas ga-
silstvu. Kot so zapisali pred-
lagatelji (PGD Verd, KS Verd 
in MŠKD Verd), se je Svenšek 
takoj po vstopu v gasilske vr-
ste izkazal kot umirjena, resna 
in premišljena oseba z veliko 
volje do učenja in pogumom 
prevzemanja vedno težjih in 
odgovornejših nalog v prosto-
voljnem gasiltvu. Tako je nosi-
lec čina višji gasilki častnik 1. 
stopnje, doslej pa je uspešno  
končal kar dvanajst poseb-
nih operativnih usposabljanj. 
Opravljal je (in še vedno) vrsto 

odgovornih nalog v društvu in 
na širšem lokalnem področju, 
zadnja je izvolitev za poveljni-
ka Gasilske zveze Vrhnika. 
Srebrno plaketo Ivana Cankar-
ja Vrhnika je prejel tudi Mešani 
pevski zbor Mavrica, ki je letos 
vstopil v dvajseto leto starosti 
in sodi v vrh vrhniškega zbo-
rovskega petja. Poznavalci 
njihovega petja vedo, da zbor 
slovi po pestrosti izvajanja: 
od sakralne, ljudske, operne, 
operet do zabavne in filmske 
zvrsti. Najbolj obiskani kon-
certi so Novoletni in Pomladni 
gala koncerti, ki jih zbor izvaja 
skupaj z Orkestrom Simfoniko, 
krona samostojnih nastopov 
pa je vsekakor Letni koncert z 
gostujočimi zbori iz Slovenĳe 
in tujine. Zbor je že dolga leta 
redni spremljevalec številnih 
vrhniških prireditev, večkrat 
pa je bil z organizacĳo koncer-
tov tudi promotor človekoljub-
ne pomoči. 
Tako kot Mavrica je srebrno 
plaketo prejelo tudi Društvo 
Orkester Simfonika, katerega 

začetki segajo v leto 1980, ko je 
na Glasbeni šoli Vrhnika začel 
delovati godalni kvartet. Po-
zneje se je prelevil v godalni 
ansambel, ki je do leta 2005 
deloval kot Komorni orke-
ster Vrhnika, nato pa Društvo 
Orkester Simfonika Vrhnika. 
Orkester sestavljajo ljubiteljski 
glasbeniki  in profesionalni, ki 
vsako leto v Cankarjevem me-
stu in drugod pripravĳo več 
koncertov in prav vsi so dobro 
obiskani. Orkester vsako leto 
večkrat sodeluje s pevskim 
zborom Mavrica, na odru pa so 
se mu pridružila številna zna-
na imena slovenske klasične in 
zabavne glasbe.
Najvišje priznanje sta prejela 
Karol Jurjevčič in Simon Seljak, 
in sicer zlato plaketo. Jurjevčič 
je že dolga leta aktiven v šte-
vilnih vrhniških društvih, kraj 
pa je zaznamoval predvsem 
s predsedovanjem Krajevni 
skupnosti Vrhnika – Vas, kate-
ri predseduje že od leta 1990. 
Aktiven je v ZŠAM Slovenĳe in 
že drugi mandat je podpred-
sednik največjega vrhniškega 
društva – društva upokojen-
cev. Več let je bil porotnik in 
osem let predsednik vrhniške 
knjižnice. Ko se Jurjevčič ozira 
po prehojeni poti predsednika 

krajevne skupnosti, pravi, da 
je bilo narejenega veliko, a želi 
si, da bi bilo še več. Kot pravi, 
ni vedno vse v rokah krajevne 
skupnosti, marveč je odvisno 
tudi od sogovornikov, ki so 
vpleteni v projekte. 
Simon Seljak pa je Vrhničanom 
znan predvsem kot dolgoletni 
novinar in urednik Našega ča-
sopisa. Bil je tisti, ki je v ključ-
nih časih v začetku devetdese-
tih ohranil Naš časopis in da se 
je prelevil v mesečnik, kot ga 
poznamo. K časopisu je priteg-
nil še občine Horjul, Dobrova - 
Polhov Gradec, Brezovica, Log 
- Dragomer in Borovnica, in 
ves čas skrbel za vestno poro-
čanje o lokalnih dogodkih. Še 
preden je prĳel za novinarsko 
pero je bil dolga leta sindikalni 
delavec, pa tudi član košarkar-
ske ekipe, ki je leta 1973 osvoji-
la pokal Slovenĳe. 
Uro dolgo slavnostno akademi-
jo sta po kulturni  strani pope-
strila Mešani pevski zbor Mav-
rica in dramski igralec Iztok 
Jereb, prireditev je povezovala 
Mirjam Suhadolnik, kot vsako 
leto pa so je začela in  končala z 
mimohodom praporjev vrhni-
ških društev in organizacĳ.

Besedilo in fotografija: 
Gašper Tominc   

Spoštovane občanke in spoštovani občani

OBČINA VRHNIKA
VAS VLJUDNO VABI NA PRAZNOVANJE

DNEVA DRŽAVNOSTI,
v torek, 25. junija 2013, ob 20. uri

v Parku samostojnosti.

Program:
simbolno veteransko dejanje

 pozdrav župana  
slavnostni nagovor častnega občana

dr. Boštjana Žekša
molitev za domovino

kulturni program
zdravica

Predsednik Pahor je v svojem govoru najprej 
spomnil, da zmaga nad okupatorjem ni pri-

šla sama od sebe, marveč smo Slovenci morali 
plačati visok krvni in materialni davek. Uradna 

politika je bila po njegovem od začetka do kon-
ca vojne razdeljena, kar je pustilo velike rane 
še desetletja po vojni oziroma so se deloma za-
čele celiti šele po letu 1991. V luči te narodne 
razklanosti je Pahor izrazil zaskrbljenost nad 
aktualnimi dogodki v naši državi, ko se stran-
ke, iščoč rešitve na veliko gospodarsko krizo, 
ne morejo ali ne znajo poenotiti. Po njegovem 
si ne moremo več privoščiti prerekanj in obto-
ževanj, sprejemanje kompromisov pa ne kaže 
na šibkost, marveč na politično zrelost. Kot je 
še dejal, bodo v nasprotnem primeru drugi na-
rodi odločali o naši usodi. »Moja ocena je, da se 

iz krize še vedno lahko rešimo,« je še dejal, »a 
časa je samo še nekaj mesecev.« 
Zbrane sta nagovorila tudi Janez Kikelj, pred-
sednik Združenja borcev za vrednote NOB 
Vrhnika, ki je poskrbelo za organizacĳo prire-
ditve, in župan Stojan Jakin. Slednji je dejal, da 
sicer ne gre zanemariti osamosvojitvene vojne 
leta 1991, a da je bil predpogoj za osamosvo-
jitev narodnoosvobodilni boj. Zato mu je, kot 
se je izrazil, tuje, da nekateri želĳo najsvetlejše 
zvezde NOB izbrisati, ter spomnil na dogodke 
okoli preimenovanja vojašnice komandanta 
Franca Rozmana Staneta v Mostah. Podobno 
je menil tudi Kikelj, ki je dejal, da je negova-
nje spomina na narodnoosvobodilni boj naloga 
vseh. Spomnil je na vlogo vrhniškega konca v 
teh bojih, predvsem na pogosto miniranje že-
lezniške proge, zaradi katerega so italĳanske in 
kasneje nemške sile večkrat ostale brez zalog, 
pa tudi na številne kurirske poti, na katere še 
danes spominja kurirska postaja TV 17. 
Letos je za pevsko kuliso prireditve poskrbel 
Partizanski pevski zbor iz Ljubljane, ki je z iz-
borom pesmi stopnjeval vzdušje v dvorani do 
zaključka prireditve, dokler je publika stala in 
skandirajoče ploskala ob melodĳah pesmi. Pri-
reditev sta povezovala Mirjam Suhadolnik in 
Miha Schaffer, po koncu pa je ob izbrani kaplji-
ci sledilo še tovariško druženje. In tudi tu se je 
slišala partizanska pesem … 

Gašper Tominc, foto: GT 

Benjamin Svenšek (desno), prejemnik srebrne 
plakete

Srebrno plaketo Ivana Cankarja sta prejela tudi Mešani pevski zbor Mavrica (na 
fotografiji na levi – Darinka Fabiani (zborovodkinja) in Slavica Štirn (predsednica 
zbora) in Društvo Orkester Simfonika (na desni – Henrika Gutnik (predsednica or-
kestra) in dirigent Marko Fabiani). 

Nagrajenca z zlatimi plaketami: Karol Jurjevčič (levo) in Simon 
Seljak (desno) 

Za kulturni program so poskrbeli pevci nagrajene Mavrice in 
dramski igralec Iztok Jereb.

Janez Kikelj, predsednik 
območnega združenja bor-
cev NOB Vrhnika

Predsednik Borut Pahor je po-
zval politike, naj strnejo vrste 
in pozabĳo na prerekanja. Polna dvorana je pričala o pomembnosti in o pomenu praznika za Vrhničane.

Vrhniko obiskal predsednik RS Borut Pahor 

Slovenĳa ponovno na prelomnici
Vrhnika, 6. maj – Tokratno proslavo ob obletnici osvoboditve Cankarjevega me-
sta izpod nacističnega okupatorja je zaznamoval visok obisk, kajti slovesnosti 
se je udeležil predsednik RS Borut Pahor. Opozoril je, da mora slovenska poli-
tika zaradi nastale krize znova strniti vrste ter pozabiti na prerekanja in obto-
ževanja. 

Občinski praznik

Zlati plaketi Seljaku in Jurjevčiču
Vrhnika, 10. maj – Prejemnika letošnjih najvišjih občinskih priznanj sta Karol 
Jurjevčič in Simon Seljak, ki sta prejela zlati plaketi Ivana Cankarja. Poleg nji-
ju so srebrne plakete prejeli še MePZ Mavrica, Društvo Orkester Simfonika in 
Benjamin Svenšek. Govornik na slavnostni akademĳi ob občinskem prazniku v 
Cankarjevem domu je bil župan Stojan Jakin, povezovalna misel praznika pa je 
bila »voda«, kajti letošnje leto je mednarodno leto voda. 
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Položili venec na Drči
V ponedeljek 6. maja so predstavniki občine Vrhnika 
in Združenja borcev za vrednote NOB Vrhnika položili 
venec na spomenik padlim borcem NOB na Drči. V pre-
teklosti je bil 6. maj tudi občinski praznik občine Vrhni-
ka, saj je bila tega dne 1945 Vrhnika osvobojena. Boji za 
osvoboditev Vrhnike so trajali tri dni, nato pa so se boji 
prenesli proti Ljubljani. 9. maja je obramba popustila in 
partizani so vkorakali v osvobojeno Ljubljano. Tako se 9. 
maj smatra tudi konec II. svetovne vojne, ki je prinesla 
veliko žrtev in tudi bratomorne vojne. Vrhničani, pred-
vsem pa vrhniški borci, se tako vsako leto spominjajo 
osvoboditve Vrhnike 6. maja s poklonom žrtvam pri spo-
meniku na Drči.

Simon Seljak

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. 
o. o., skrbi za zbiranje in odvoz odpadkov pri 
skoraj 23 400 prebivalcih v omenjenih treh ob-
činah, v katerih je postavljenih 195 ekoloških 
otokov. »V letu 2012 nam je uspelo skupaj z ob-
čani vseh treh občin izločiti 72,46 % koristnih 
odpadkov,« je na dnevu odprtih vrat povedala 
direktorica komunale Brigita Šen Kreže. To po-
meni, da je v črnih zabojnikih za mešane komu-
nalne odpadke končalo le še 27,54 % odpadkov, 
kar predstavlja 94,39 kg na občana v letu, to pa 
uvršča vse tri občine v sam vrh ločenega zbira-
nja v Slovenĳi.
Zgodba o ločevanju se je začela, ko je vajeti ko-
munale držal v rokah aktualni župan Občine 
Vrhnika Stojan Jakin. Pojasnil je, da sta bila dva 
vzgiba, ki sta pripomogla k začetku ločevanja. 
Prvega je pomenilo pomanjkanje prostora za 
odlaganje odpadkov na deponĳi, drugega pa 
gora odpadkov iz umetnih mas »nekega ob-
čana«, ki jih je pustil na območju, kjer je danes 
Kemis. »Polni optimizma smo se zagrizli v ta iz-
ziv in z vztrajnostjo smo prišli med najboljše v 
ločevanju odpadkov v Slovenĳi.«
Ločevanje je sprva potekalo v okviru Centra za 
ravnanje z odpadki Vrhnika, ki je bilo do pred 
leti hčerinsko podjetje komunale, dokler ga ni 
kupil avstrĳski Saubermacher. Pogodba je pred-
videvala zbiranje odpadkov na njegovem dvo-
rišču do konca lanskega leta, ko je komunala 
postavila zbirni center na svojem dvorišču. A 
tudi ta lokacĳa še ni dokončna, kajti v načrtu 
je gradnja centra v neposredni bližini (naspro-

ti Prigota). Biološke odpadke še vedno (izbran 
na zadnjem razpisu) sprejema in obdeluje Sa-
ubermacherjev Center za ravnanje z odpadki, 
Vrhnika. 
Zgodba ne bi nikoli dosegla takega uspeha, 
če ne bi vseh 18 let intenzivno ozaveščali pre-
bivalstva vseh starostnih skupin o nujnosti in 
pomenu ločevanja. Zato se številnim občanom 
zdi danes ločevanje odpadkov povsem samou-
mevno, še vedno pa so taki, ki ne zmorejo slediti 
zahtevam iz takega ali drugačnega razloga. Te 
vsake toliko časa spomnĳo opozorila, ki jim jih 
po ogledu njihovega zabojnika pusti komunalni 
delavec. Kot pravĳo na komunali, gre za dobro-
namerna opozorila, s katerimi želĳo preprečiti 
globe medobčinskega inšpektorata za nevestno 
ločevanje. 
Z dnem odprtih vrat se je želelo Komunalno 
podjetje Vrhnika še bolj približati občanom, kaj-
ti ti so si lahko ogledali center in se seznanili z 
različnimi podjetji, ki bodisi sodelujejo v proce-
sih reciklaže bodisi so na tak ali drugačen način 
povezani z okoljem. Tako sta na primer Kompo-
starna Rosa in CRO Vrhnika ponujala občanom 
brezplačni kompost, z lastno »stojnico« sta se 
med drugim predstavljala: družba za ravnanje 
z odpadki Slopak, Darko Vrabec iz Verda, ki iz-
deluje usnjene copate, in vrtnarski klub Gaia. 
Med drugim je družba Interseroh v »prodajo« 
ponujala odslužena oblačila, izkupiček pa na-
menila Vrtcu Vrhnika. Malčki iz omenjenega 
vrtca so pripravili modno revĳo, pri čemer so za 
obleke uporabili kar odslužene materiale. Poleg 

tega so za osnovnošolce pripravili tudi različne 
delavnice ter podelili vrsto praktičnih nagrad. 
Za najbolj srečnega se je zagotovo štel Urh Arh, 
ki je prejel nov hladilnik. Sicer pa sta za dobro 
vzdušje preko celega dneva skrbela nekdanja 

Vrhničana Sašo Rajaković in Damir Leventić, ki 
sta na šaljiv način predstavljala zgodbo o loče-
vanju odpadkov. 

Gašper Tominc, foto: Urška Koštrun in Ga-
šper Tominc

Zbirni center  

Polnoletni pri ločevanju odpadkov
Vrhnika, 8. maj – Še preden je vrhniška komunala prestopila prag polnoletnosti, se je 
že zapisala v zgodovino kot ena najuspešnejših na področju ločevanja odpadkov – to 
dokazujejo statistke in priznanja. Čas je pokazal, da je bila njihova poteza pred 18 leti 
zelo premišljena, čeprav za mnoge tedaj nerazumljiva, saj si danes zbiranja odpadkov 
brez ločevanja sploh ne moremo več predstavljati. Letos je na dvorišču vrhniške komu-
nale zaživel še zbirni center (pred tem je bil na sosednjem dvorišču CRO Saubermacher 
Vrhnika), na katerem zbirajo in ločĳo skoraj dvajset različnih frakcĳ. Ob polnoletnem 
jubileju te dejavnosti se je komunala odločila, da na stežaj odpre vrata vsem obisko-
valcem: dopoldne mladini, sredi dneva vabljenim gostom, popoldne pa še vsem ostalim 
občanom občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer. 

Otroci iz Osnovne šole Ivana Cankarja, ki so nas ob-
iskali, vedo veliko o ločevanju odpadkov. Zvedavo 
so spraševali o njih to in ono. Veseli nas, da otroci 
sprejemajo ločevanje odpadkov kot nekaj samou-
mevnega in da jih zelo moti, če jih vidĳo neodgovor-
no odložene v naravi. Tudi malčki iz Vrtca Vrhnika 
so letošnjo pomlad izdelovali oblačila v modnem 
salonu »Škrat« z vzgojiteljico Nado Milec in pomoč-
nico vzgojiteljice Marĳo Verbič. Njihova oblačila so 
bila izdelana iz odpadnih materialov. Podoba njiho-
ve modne revĳe z naslovom »Tudi odpadni material 
je lahko obleka« in razstava z naslovom »Tudi od-
padni material nam lahko krasi dom« je obiskovalce 
dneva odprtih vrat več kot navdušila. Sproščen in 
izviren nastop malčkov je požel velik aplavz. Poka-
zali so tudi, kako je treba pobrati »pasji iztrebek« 
kužka, ki ga pelješ na sprehod. Ob tem si vso pohva-
lo zaslužĳo vodstvo in vzgojiteljice, ki tako prisrčno 
ozaveščajo malčke o pravilnem ravnanju z odpadki. 
Sicer pa z vrtci in šolami sodelujemo že, odkar smo 

začeli ločeno zbirati odpadke. S plesom je pozdra-
vila obiskovalce tudi plesna skupina OŠ Ivana Can-
karja, ki se ponaša z naslovom državnih prvakinj.
Zavod Ivana Cankarja nam je postavil oder in 
ozvočenje, na katerem so nastopali malčki iz Vrtca 
Vrhnika in plesna skupina Osnovne šole Ivana Can-
karja. Sašo Rajaković in Damir Leventić sta ustva-
rila čudovite in poučne skeče, ki so navdušili vse 
generacĳe; raperja Challe Salle in Adam Velić pa sta 
s petjem ustvarila pravo koncertno vzdušje in delila 
avtograme. 
Obiskovalci so lahko poskusili »vrhniško pivo« 
podjetja Človeška ribica (Human Fish Brewery); 
za tiste, ki so si zaželeli kapljico dobrega vina, pa 
je poskrbel z donacĳo vinar Mavrič. Sadje, ki nam 
ga je podarilo DG 69 (Le najboljše za vas; eko bio 
organic) je teknilo prav vsakomur. Seveda ni mo-
goče pozabiti tradicionalnih »Berzotovih« slaščic 
slaščičarne Berzo (že od leta 1932), ki se jim ne more 
upreti nihče. Kraš Commerce, d. o. o., (od leta 1911) 

je naše obiskovalce razvajal s čokoladami, Pekarna 
in keksarna Adamič (Vrhniški domači piškoti) pa z 
dobrimi in slastnimi piškoti. Seveda so se naši gostje 
sladkali tudi s piškoti Pekarne Baškovč (Vrhniške 
testenine od 1978).
Zanimive in praktične nagrade za nagradno žreba-
nje so prispevala podjetja: Zeos, d. o. o., Eko plus, 
d. o. o., Kemis, d. o. o., (Ker nam ni vseeno), Inter-
seroh, d. o. o., (Naše znanje usmerja vaše odpadke),. 
Slopak, d. o. o. (Živimo z okoljem), Komteks, d. o. 
o., (Zbiranje in odkup odpadnih surovin), Alpina, 
d. o. o., Žiri, Unichem, d. o. o., (Gaia klub in revĳa) 
in Darko Vrabec (copati). Roks recikliranje, d. o. 
o., (Kompostarna Rosa) pa je občanom razdelila več 
kot sto vreč komposta. Kompost in druge praktične 
nagrade je prispevalo tudi podjetje Saubermacher, 
CRO Vrhnika, d. o. o., (Za življenje vredno okolje). 
Kompost seveda še vedno lahko dobite na našem 
Zbirnem centru Vrhnika. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sodelujočim posamez-
nikom, Vrtcu Vrhnika, Osnovni šoli Ivana Cankarja 
in podjetjem, ki so bila pripravljena s svojimi izdelki 
in drugimi donacĳami ustvariti prĳetno vzdušje ob 
polnoletnosti ločenega zbiranja odpadkov.
Vrata Zbirnega centra Vrhnika pa so odprta za vas, 

dragi občani, in to od ponedeljka do sobote od 8. do 
14. ure, ob sredah v poletnem času pa do 19. ure.
Prosimo le, da upoštevate čas malice (od 9.00 do 
9.30), ko je Zbirni center zaprt. Pripeljete lahko vse 
vrste odpadkov, ki jih boste ob pomoči naših zapo-
slenih ločili in odložili po materialih oz. po skupi-
nah. Pridite in poglejte, kaj se dogaja s koristnimi 
odpadki med nadaljnjo predelavo.

18 let ločenega zbiranja odpadkov je za nami. Ker 
pa je med odpadki, ki jih odpeljemo na deponĳo, še 
vedno precej takih, ki ne sodĳo v »črne« zabojnike, 
je pred nami še veliko novih načrtov in dela. Skupaj 
z vami ustvarjamo čisto občino Borovnica, Log-Dra-
gomer in Vrhnika. Po naših ocenah je med mešani-
mi komunalnimi odpadki vsaj še 15 % embalaže. 
Ko bomo praznovali 20. obletnico, bomo lahko rekli 
»zero waste«, mesto brez odpadka. In ker ste občani 
naših treh občin najbolj ozaveščeni občani na podro-
čju ravnanja z odpadki v Slovenĳi, naj zaključimo 
z mislĳo legendarnega Johna Lennona: »Življenje je 
tisto, kar se vam dogaja, medtem ko snujete nove 
načrte.«

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. 

Veliki šotor, kjer je potekalo dogajanje, so dopoldne zapolnili osnovnošolci.

Otroška revĳa 

Župana in direktorica komunale žrebajo pre-
jemnike praktičnih nagrad.

Za dobro vzdušje preko celega dneva sta skrbe-
la nekdanja Vrhničana Sašo Rajaković in Damir 
Leventić, ki sta na šaljiv način predstavljala 
zgodbo o ločevanju odpadkov.

Družba Interseroh je pripravila dobrodelno tr-
govinico z rabljenimi oblačili, katere izkupiček 
je namenila Vrtcu Vrhnika.

Zahvala

Malčki iz Vrtca Vrhnika nastopili na modni revĳi
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Kdor je bil tam v jutranjih urah, se je lahko na 
lastne oči prepričal, da si je prizorišče tokrat 

resnično prislužilo ime »sejem« oziroma »trž-
nica«, kajti obiskovalcev je bilo zares veliko. Ti 

so tudi imeli kaj videti oziroma kupiti, kajti kot 
rečeno, se je prelivala ponudba tako sobotne 
tržnice kot sejma. Obiskovalci so lahko izbirali 
med različnimi lončnicami in okrasnimi rastli-
nami, semeni, poljskimi pridelki, suhomesna-
timi izdelki, predstavljali so se tudi nekateri 
obrtniki in podjetja, ki so na tak ali drugačen 
način povezana z urejanjem domače okolice …
Seveda je organizator tudi letos poskrbel za 
razdeljevanje brezplačnih cvetlic, ki so jih pri-
pravili pri Vrtnarstvu Hlebec z Vrhnike. Člani-

ce Blagajane so jih med obiskovalce razdelile 
kar sedemsto, obenem pa so uvedle še prĳet-
no novost: zbiranje in poslikavo odsluženih 
cvetličnih lončkov. Preko različnih medĳskih 
kanalov so že prej pozvale obiskovalce, naj jih 
prinesejo na njihovo stojnico na sejem, kjer so 
jih takoj začele okraševati. Seveda pa vabilo še 
vedno velja. Lahko jih prinesete v njihove pros-
tore v pritličju Črnega orla ali pa jim pišete, da 
se pomenite o dostavi. Kot pravĳo, bodo lončke 
pobarvale, okrasile in posadile vanj cvetje. Nato 
pa jih bodo postavile na tista javna mesta, kjer 
bodo v veselje vsem – podobno kot je pred 125 
leti počelo Olepševalno društvo Vrhnika, kate-
rega naslednik je TD Blagajana. (gt, foto: gt)  
  

Turistično društvo se zahvaljuje generalne-
mu sponzorju Vrtnarstvu Hlebec za sadike 
cvetlic, ki jih je prispevalo društvu. Zahvalju-
je se tudi podjetju Unichem – Klubu Gaia za 
sodelovanje z nagradnimi igrami in dobitki, 
Javnemu podjetju Komunalnemu podjetju 
Vrhnika, Zavodu Ivana Cankarja, Kompostar-
ni Rosa,  gospodu Smuku, Radiu 1 in Aktivu 
kmečkih žena.

Pred časom smo že poročali, 
da je tržnica odprla svoja vra-
ta, a »zgolj« uradno, čakala jo 
je namreč še lepotna preobra-
zba, ki so jo konec aprila začeli 
izvajati izbrani izvajalci. Tako 
so na novo tlakovali Sodnĳski 
trg in na njem postavili pitnik 

ter klopci, zraven vhoda na 
trg pa so postavili »kiosk«, ki 
bo prišel prav predvsem tistim 
prodajalcem, ki so kakor koli 
vezani na uporabo elektrike. 
Kot je dejal župan Jakin, je 
trg doživel zadnjo temeljitej-
šo preobrazbo pred približno 

dvajsetimi leti, obenem pa je 
bila ukinjena tudi tržnica. Pro-
dajalci so nato prodajali na 
vsem mogočih lokacĳah, tudi 
na robu pločnikov. »Zato smo 
se odločili, da je potrebno temu 
narediti konec in smo šli v pri-
pravo dokumentacĳe ter na-
črtov za novo tržnico. Bili smo 
zelo presenečeni, kako se je 
tržnica pri ljudeh prĳela po ti-
stem, ko je prvega marca zače-
la obratovati,« je pokomentiral 
dogajanje okoli tržnice župan 
in izrazil upanje, da jo bodo 
občani sedaj, ko je prenovlje-
na, še pogosteje obiskovali.
Tržnica je po novem »sestavlje-
na« iz treh lokacĳ: Sodnĳskega 
trga, »kioska« ter iz dela par-
kirišča pred vhodom na trg. 
Omenjena lokacĳa je prven-
stveno namenjena prodajalcem 
z vozili, saj želĳo preprečiti, da 
bi prenovljena tla Sodnĳskega 
trga zaradi tega utrpela po-
škodbe. 

Gašper Tominc, 
foto: Urška Koštrun

Na vrhniškem koncu namreč poteka okoli 
devet kilometrov rimskega zidu, ki so ga 
vojaki Nauportusa in civilisti med drugim 
in tretjim stoletjem našega štetja zgradili 
kot obrambo pred barbarskimi napadi in 
notranjimi nasprotniki. Bil je zadnji tovrstni 
mejnik pred Rimom, zato je bil izjemnega 
pomena. Kot je na ogledu dela zidu pove-

dal arheolog Tine Kernc iz Inštituta Ivana 
Michlerja, naj bi bil z malto vezan zid do-
ber meter debel in približno tri metre visok, 
na približno vsakih 100 metrov pa naj bi bil 
stolp. Meni, da bi lahko zid glede na njego-
vo pomembnost umestili ob bok Hadrĳa-
novemu zidu v Veliki Britanĳi ali donavski 
zapori. Od omenjenih dveh se loči po tem, 
da ne poteka kontinuirano, marveč se stra-
teško prilagaja terenu, zato je na nekaterih 
mestih »pretrgan«. Kernc meni, da ga je 
od šestdesetih let, ko so se začeli arheolo-
gi prvič resneje ukvarjati z zidom (celoten 
obrambni sistem imenujejo Claustra), izgi-
nilo že četrtina – večinoma za najrazličnejše 
gradnje. Za številne je rimski zid velikanski 
turistični potencial, kajti tujina iz njega kuje 
velike denarje. A kot je dejal Kernc, je v tuji-

ni lokalna in nacionalna osveščenost na ne-
primerno višjem nivoju kot pri nas. »Dokler 
ne bo lokalna skupnost spoznala potencia-
la rimskega zidu, potem ga tudi Unesco ne 
bo razglasil za eno od svojih znamenitosti.« 
Potrebnega bo torej še veliko dela, da bo 
rimski zid na vrhniškem koncu postal tu-
ristična točka. Korak v tej smeri je bil prvi 

Rimski dan, v okviru katerega je Kerenc vo-
dil ogled zidu, pri Gostilni Mesec pa so po-
nujali rimske jedi in pĳačo, narejene po av-
tentičnih receptih. Poleg tega so bile na voljo 
rimske namizne igre, rimska vojaška opre-
ma, ustvarjalne delavnice… »Na Zaplani se 
prepletajo tri velike zgodovine: rimski zid, 
Napoleonov vodnjak in Rupnikova linĳa. 
Imamo neprecenljiv zgodovinski zaklad, ki 
ga nekako ne znamo ali nočemo potržiti. To 
je prvi korak v tej smeri, da se nekaj spreme-
ni,« je dejal Gregor Mesec, oblečen v rimsko 
opravo. Zagotovo bo res potrebno še veliko 
postoriti, da bo rimski zid postal turistična 
destinacĳa, (najverjetneje najprej ureditev 
lastniških odnosov in očiščenje zidu), a vsaj 
prvi korak je bil storjen. Sedaj je potrebno le 
še hoditi, hoditi… Gašper Tominc, foto: GT

Tine Kernc je na terenu predstavil rimski zid. V 
ta namen so očistili okoli dvajset metrov zidu, 
v katerega je vključen tudi stolp. Kot vidimo je 
očiščen zid visok slab meter, kjer pa ni očiščen, 
pa je komaj razpoznavna gomila.

Rimska dobrodošlica pri Gostilni Mesec

Pripravili so tri menĳe na podlagi starih rim-
skih receptov. Kot je povedal Mesec, so izbrali 
jedi, ki bi ustrezale okusu in pričakovanjem 
ljudi današnjega časa. 

Seveda si je bilo mogoče ogledati in celo otipati 
tudi pravo rimsko opravo.

Vsak petek na tržnici prodaja meso (svinjina, govedina, meso drob-
nice, divjadi in nojev) tudi Tone Krek, ki ga prepoznate po barvi-
tem kombĳu z napisom »Noj Tomi«, ki je za svoje suhomesnate 
izdelke dobil regĳsko bronasto priznanje. Ima tudi svojo klavnico 
in meso prodaja po naročilu. Kot pravi sam, je edini prodajalec na 
tržnici s svežim domačim mesom, brez konzervansov (zaželjena 
predhodna naročila). Dodaja, da bo ob lepem vremenu pekel tudi  
pleskavice in čevapčiče.

Med obiskovalce so razdelili na stotine brez-
plačnih cvetlic.

Med drugim so članice tudi barvale cvetlične 
lončke, ki bodo krasili vrhniške »javne točke«.

Sejem je tokrat izjemoma potekal kar na parki-
rišču.

Do predvidoma 
31. avgusta 2013 bo 
tržnica obratovala po 
naslednjem urniku:
 
ponedeljek od 7. do 13. ure
torek od  7. do 13. ure
sreda od 7. do 17. ure 
četrtek od 7. do 13. ure 
petek od 7. do 13. ure
sobota od 7. do 13. ure 
Mesečni sejem je vsakega 
14. v mesecu (če je 14. dan 
v mesecu nedelja ali praz-
nik, se sejem prestavi na 
ponedeljek oziroma na prvi 
delovni dan po 14.)
Vse, ki bi radi svoje doma-
če proizvode ponudili na 
vrhniški tržnici, vabimo k 
prodaji. Za ureditev doku-
mentacĳe za najem stojnice 
pokličite Metodo Smrtnik, 
ki je dosegljiva na tel. št. 
01 7502 960 in na e-naslovu 
metoda.smrtnik@kpv.si. 
Več o tržnici si lahko pre-
berete na naši spletni strani 
www.kpv.si, kjer lahko iz-
polnite tudi anketo o tržnici 
in tako pomagate še k njeni 
boljši organizacĳi. 

Vrvež na tržnici 

Sejem »Vse za vrt in dom«
Vrhnika, 20. april – Zaradi gradbenih del na Sodnĳskem trgu je sobotna tržnica in 
tradicionalni sejem, ki ga organizira TD Blagajana, »Vse za vrt in dom«, potekal 
kar na parkirišču pred gostilno Cankarjev hram. 

Prvi Rimski dan na Zaplani

Ave, obiskovalec!
Zaplana, 18. maj – »Ave!« je vsakega prišleka pozdravil Gregor Mesec iz Go-
stišča Mesec, ki je skupaj z Turističnim društvom Blagajana in Inštitutom Iva-
na Michlerja pripravil prvi Rimski dan. Po Zaplani namreč poteka rimski zid, 
ki je na žalost zarasla razvalina, a omenjeni si želĳo, da bi postal turistična 
zanimivost, saj se lahko po pomembnosti primerja s Hadrĳanovim in donav-
skim zidom. 

Tržnica z novo podobo in vsebino
Vrhnika, 10. maj – Od občinskega praznika  naprej ima vrhniška tržnica novo po-
dobo. Brigita Šen Kreže, direktorica vrhniške komunale, ki je upravljavka tržnice, 
in župan Stojan Jakin sta prerezala slavnostni trak na novo tlakovane in delno 
tudi infrastrukturno spremenjene tržnice. 
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Že po ovinkasti cesti, ki se strmo vĳe proti kraju, katerega že 
ime pove, da tam vsakdo išče mir, vidim, da bo to prava pu-

stolovščina med uvalami, brezni in vrtačami, katerim ni videti 
konca. A menda so tam našle mir tudi velike zveri. Zadnji ovinek 
in meglice mi zakrĳejo pogled v dolino, kjer ravno pelje moderni 
modri vlak. Z njim je pred mnogimi leti, ko je bil še gimnazĳec, 
zgodaj zjutraj prihajal v Borovnico tudi moj sogovornik Miha 
Krofel in si z dolgimi pohodi skozi gozdove Menišĳe nabiral 
prve izkušnje v svetu biologĳe, ki je kasneje prerasla v poklicno 
dolžnost. Na manjši ravnici se ustavim, poiščem primeren kraj, 
kjer ima mobilnik vsaj eno črtico, ter ga pokličem. Izza ovinka kaj 
kmalu pripelje terensko vozilo, v katerem sedi Miha. Vzamem 

nahrbtnik in pot proti Ljubljanskemu vrhu nadaljujeva z njego-
vim »terencem«. Med vožnjo mi pove, da je poklicni raziskovalec 
že od leta 2006. Največ se ukvarja z velikimi zvermi in njihovim 
obnašanjem v gozdnem ekosistemu, s tega področja pa je lansko 
leto tudi doktoriral. Pot naju vodi skozi zasneženi gozd, zaradi le-
denega terena pa najina vožnja poteka zelo počasi. Njegov pogled 
je ves čas usmerjen v strme bregove dinarskega gozda, kjer lahko 
vsak čas pričakuješ kakšno divjad, mi razloži Miha. Kasneje mi 
je povedal, da greva na rob neke vrtače, nad katero je na eno iz-
med dreves postavil kamero, saj je tam pred kratkim našel truplo 
srninega mladiča, ki je poginil zaradi neutrudnega iskanja hrane 
v kruti zimi, ki mu je vzela še zadnje atome moči in je zaradi nje 
tudi poginil. Truplo pa je postalo prava pojedina za zveri, ki so 
prikolovratile mimo. Kmalu sva se ustavila in pot nadaljevala po 
zasneženem kolovozu. Med hojo po trdi sneženi skorji sva se po-
govarjala o projektu SloWolf, katerega član je tudi sam in se je v 
njegovih okvirih največ ukvarjal z odlovom in telemetrĳo volkov, 
preko katere je pridobival podatke o njihovem gibanju, odnosih s 
plenskimi vrstami, njihovo številčnostjo, in beležil razmnoževal-
ni uspeh. »To pa je lisičji iztrebek,« me opozori in pokaže na tla 
in nadaljuje, da je volk izrazito teritorialna žival in da živi v dru-
žinski skupnosti, ki mu pravimo trop. Člani tropa sodelujejo pri 
lovu, razmnoževanju in zelo skrbnem varovanju svojega teritorĳa 
pred volkovi iz sosednjega tropa. Razložil mi je, da so meje teri-
torĳa označene z urinom in iztrebki, informacĳo o lastništvu teri-
torĳa pa drugim volkovom sporočajo tudi s tuljenjem. S pomočjo 
teritorialnosti volkovi učinkovito nadzorujejo svojo številčnost, 
tako da jih na nobenem območju ne more biti preveč.
Raziskovalci podatke o prisotnosti teritorialnih volkov v okviru 
SloWolfa zbirajo tudi s pomočjo prostovoljcev, ki se v zimskem 
času udeležujejo skupnih sledenj volkov v snegu in zbiranja nji-
hovih iztrebkov, ki  so v veliko pomoč pri neinvazivnem genet-
skem vzorčenju, poleti pa izzivanja tuljenja. Med gaženjem po 
snegu, kateremu je družbo delal še novozapadli sneg, kmalu 
zagledava stopinje medveda, v visoki krošnji bukve pa še črno 
žolno. Tam je Miha pogledal na svoj GPS sprejemnik in skrenila 
sva s poti v divjino, polno uval in vrtač. Vsak korak je moral biti 
skrbno načrtovan. Zaradi slabega vremena in sneženja sva se več-
krat ustavila in počakala, da se je signal vrnil in nama pokazal 
smer. Po streljaju hoje sva se ustavila. Miha je pospravil kamero, 
pritrjeno na drevo, se razgledal naokoli in po stopinjah ugotovil, 
da je bil pri plenu prisoten volk. Takoj zatem je iz nahrbtnika iz-
vlekel prenosni računalnik in v mokrem vremenu pod krošnjami 
dreves začel vnašati habitatne podatke o lokacĳi ostanka pogi-
nule srne, med katere je vpisal sestojne faze gozda, pokrovnost 
krošenj, razgibanost terena in naklon, ki je predhodno izmeril 
s klinometrom. Na koncu pa sva s skupnimi močmi izmerila še 
vidljivost. Le-ta je pomembna za kritje volkov in drugih živali, ki 

se hranĳo z ostanki srne. To sva opravila s pomočjo dežnika, pri 
katerem sva določila smeri neba. Šla vsak v svojo smer in s štet-
jem korakom gledala, kdaj se dežnika ne bo več videlo. Volkovi 
imajo namreč radi, da jih pri njihovem početju nihče ne opazuje. 
Zaradi tega tudi imajo oznako skrivnostnega prebivalca gozda, 
ki se le malokrat pokaže človeškim očem. Med vračanjem proti 
avtomobilu sva uporabljala iste stopinje kot pri sestopu proti vr-
tačam. Ob tem sva naletela še na sledi košut, hermelina, jazbeca 
in divje svinje. Med vzpenjanjem iz skrivnostne dežele Dinaridov 
mi je Miha povedal, da je po trenutnih ocenah v Slovenĳi volkov 
31–41, torej približno za manjši avtobus. Dva sta trenutno priso-
tna tudi na Menišĳi. Med vračanjem sva govorila o društvu Di-
naricum, katerega član je tudi sam. V njegovem okviru se ukvar-
jajo z izobraževanjem javnosti o ohranjanju narave in preživetju 
ogroženih živalskih vrst na področju Dinarskega hribovja. Med 
najinim pogovorom se ponovno skloni in poskuša ugotoviti sled 
divjadi, ki nama je prečkala pot, vendar je zaradi svežega snega 
in rahlega deževja to zdaj nemogoče. Na vprašanje, zakaj se je 
posvetil prav volkovom, mi zaupa, da se poleg gozdnega skriv-
nostneža ukvarja tudi z medvedi, risi, šakali, divjimi mačkami in 
gamsi, a v času projekta SloWolf največ aktivnosti posveča prav 
volku. Med spoznavanjem divjadi se je spoznal tudi s fotolovom, 
s katerim je zamrznil že veliko trenutkov divjadi, ki zdaj krasĳo 
marsikateri živalski koledar in so poleg pisnega gradiva v veliko 
pomoč dobremu naravoslovcu. Med vožnjo proti Pokojišču mu 
izpod obrvi ponovno švigajo oči. Pogledujejo proti strminam in 
pobočjem Dinaridov, katerim bo, kot pravi, ostal zvest do kon-
ca. »Za to delo moraš biti pravi navdušenec,« pravi, saj je delo 
večkrat povezano s snegom, mrazom, zgodnjim jutranjim vsta-
janjem, dolgim čakanjem na divjad in večurno hojo do želenega 

kraja. A na koncu vse poplačajo truda vredni dosežki, ki jih za 
svoje delo neobhodno potrebuje. Velikokrat se preizkusi tudi v 
vlogi predavatelja, ki je največkrat povezano z velikimi zvermi, 
in poslušalcev skoraj nikoli ne zmanjka. Po prihodu v domačo 
vas si skupaj pogledava posnetke kamere, ki jo je Miha v mo-
krem nahrbtniku prinesel do doma. Glej ga, mi o volku, volk pa 
iz gozda, pravzaprav iz Mihove kamere, gre pa za že znanega 
gozdnega skrivnostneža, volka Vida, ki mu je brejo življenjsko 
sopotnico Tvigi leta 2011 v Begunjah pri Cerknici povozil avto in 
je vse do letošnje zime nosil status volčjega vdovca. A kot pravĳo, 
za dežjem vedno posĳe sonce, in tudi Vid je dočakal sončni žarek, 
pravzaprav novo volkuljo. Le-ta je na Menišĳo prišla lansko leto. 
Z njo se je v letošnji zimi verjetno paril, tako da lahko v prostrani 
Menišĳi kmalu pričakujemo volčje mladiče in z njimi skrivnost-
no tuljenje, ki marsikateremu, še tako »hrabremu« obiskovalcu 
gozda, nažene strah v kosti. A kot pravi Miha, o volku krožĳo le 
zlobne govorice, ki še zdaleč niso resnične. Dejstvo je namreč, da 
v Slovenĳi ni znanega niti enega potrjenega primera, da bi volk 
kadarkoli napadel človeka. In to kljub temu, da je vsako leto kar 
nekaj srečanj med volkovi in ljudmi. To se je namreč zgodilo tudi 
Mihi, ko je med svojim raziskovanjem naletel na volčji brlog, v 
katerega se je spustil in se tam, iz oči v oči, na manj kot dva metra 
gledal z alfa volkuljo in njenimi mladiči. Vendar se je vse kon-
čalo srečno. »Kljub vsemu pa smo v gozdu obiskovalci ljudje in 
ne divjad, zato bi se morali spoštljivo obnašati prav mi,« zaključi 
Miha.

Tako končava najino pustolovščino.
Tekst in fotografije: Blaž Uršič

Vrhniški lovci nasitili 
Prekmurce 
Meso, gobe, začimbe, dobra volja, znanje, talent in kanček sreče 
je botrovalo tretji nagradi, ki so jo na letošnjem osmem Medna-
rodnem sejmu lovstva in ribištva v Gornji Radgoni poželi lovci 
LD Vrhnika in s svojima specialitetama pričarali številne zado-
voljne obraze obiskovalcem sejma, ki na ogled privabi pred-
vsem tiste, ki se aktivno ukvarjajo z ribištvom, lovstvom ali so 
kako drugače povezani z naravo, med drugim tudi s kulinariko. 
V okviru sejma so se namreč številne ribiške in lovske družine 
pomerile v kuhanju ribje čorbe, gobove juhe in lovskega golaža. 
Med ekipami je sodelovala tudi ekipa šestih članov LD Vrhnika, 

ki je s seboj prinesla šest vrst gob, meso srnjadi in jelenjadi, kar 
je zadostovalo za štirideset litrov golaža in deset litrov gobove  
juhe.  Tovrstnega tekmovanja so se udeležili namreč že tretjič,  je 
povedal gospodar LD Vrhnika Branimir Mlinar in dodal, da je 
bilo tekmovanje tudi prĳeten družaben dogodek, ki splete nova 
poznanstva, izkušnje in združi okuse različnih predelov Slove-
nĳe in sosednjih dežel. V kuhanju golaža se je pomerilo  sedem-
najst skupin, zmagala pa je skupina Tavžentroža LD Poljčane, 
sledila ji je skupina Koroških Grč, tretje mesto pa so zakuhali 
fantje rojstnega kraja Ivana Cankarja, ki so po koncu tekmova-
nja golaž razdelili med obiskovalce radgonskega sejma. Enaka 
usoda je doletela tudi gobovo juho, ki je prav tako požela tretje 
mesto med štirimi in priplavala v želodce lačnih obiskovalcev, 
ki so ogled  sklenili s prĳetnim draženjem jezičnih brbončic in 
lepimi spomini na sejem.

Besedilo: Blaž Uršič, Fotografije: Danĳel Furlan

Čez zasnežene vrtače 
dinarskega gozda do 
volčjega plena
Zadnjo nedelja meseca marca sem na bližnjem Po-
kojišču obiskal znanega biologa Miho Krofla in se z 
njim podal v skrivnostni svet Dinaridov, v katerem še 
vedno kraljujejo skrivnostne zveri, med katere seveda 
spada tudi volk. 
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* V primeru dežja bo prireditev pod šotorom.
** V primeru dežja bo prireditev v Cankarjevem domu na Vrhniki.
*** V primeru dežja je nadomestni termin 22. 6. 2013 V primeru dežja bo prireditev pod šotorom!
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PETEK, 14. JUNIJ, ob 21.30
SVEČANO ODPRTJE 21. AR-
GONAVTSKIH DNI S SIMFO-
NIKO VRHNIKA
Športni park Vrhnika
Magični preliv različnih časov 
in prostorov nam bodo priča-
rali številni slovenski in grški 
umetniki in izvajalci: 
Orkester Simfonika Vrhnika in 
Komorni orkester Glasbene 
šole Trebnje z dirigentom Mar-
kom Fabianijem, Duo JuGo, 
Nana Milčinski, Urška Mlakar, 
Iztok Jereb, Juš Milčinski, 
Iannis Vagenas, Pevke in pevci 
MePZ Mavrica Vrhnika, Plesna 
skupina Karamela – koreogra-
finja Mateja Jerebic, Žon-
glerska skupina Čupakabra, 
vmesna besedila: Juš Milčin-
ski. Scenarij in režija: Matija 
Milčinski. 

V primeru dežja bo prireditev 
pod velikim šotorom v Špor-
tnem parku.

SOBOTA, 15. JUNIJ, 
od 18. ure dalje
NOČ NA VRHNIKI
Športni park Vrhnika
Letos že trinajsta po vrsti 
in največja prireditev v tem 
delu Slovenije tudi tokrat 
zagotavlja pester in kvaliteten 
program za različne okuse in 
generacije. Najprej bodo prišli 

na vrsto najmlajši z Glasbenim 
živ-žavom z Andrejo Zupančič, 
program pa se bo tokrat nada-
ljeval na dveh odrih.
Glavni oder: Jan Plestenjak, 
Big Foot Mama, Manca Špik, 
Dadi Daz & P. S. F. Band, Eva 
Boto, Žan Serčič in Rockart. 
KVŠ oder – Pozitivne vibracije: 
Makako Jump, Freedom Figh-
ters Sound.

V primeru dežja bo prireditev 
pod velikim šotorom v Špor-
tnem parku.

NEDELJA, 16. JUNIJ, 
od 9. ure dalje
ARGONAVTSKI KOLESARSKI 
MARATON
Športni park Vrhnika 
Sprejmite izziv in prekole-
sarite eno od štirih tras v 
okviru prireditve. Za trmaste 
je organiziran 81-kilome-
trski Argonavtski maraton, 
za vztrajne 63-kilometrski 
Mali argonavtski maraton, 
za družine in posameznike 
pa je po barjanskih poteh in 
cestah speljan 32-kilometrski 
Družinski argonavtski mara-
ton. Najmlajši se bodo lahko 
pomerili na otroškem marato-
nu Argonavtek na atletski stezi 
v Športnem parku Vrhnika, 
kjer bodo za njih postavljena 
tudi igrala.

NEDELJA, 16. JUNIJ, 
od 15. ure dalje
ČUKI & ČAROBNI 
ARGONAVTSKI DAN
Športni park Vrhnika 
Vabljeni na Čarobni argonavtski 
dan! Dan, v katerem bo vsak 
družinski član našel nekaj zase. 
Dan, ki bo prehitro minil za ra-
dovedne otroke. Dan, za katere-
ga bodo starši še pred koncem 
vprašali, kdaj bo naslednji!
Kaj pripravljamo?
Nastop skupine Čuki – festival 
Zmigaj se! – predstavitev ele-
ktričnih avtomobilov – testne 
vožnje – plesne animacije – tek 
očkov – otroške delavnice 
– spretnostni poligoni – igra-
la – predstavitev društev in 
dejavnosti.

SREDA, 19. JUNIJ, ob 21.00
STAND UP KOMEDIJA, 
KONCERT: Nula Kelvina & 
Big Band Vrhnika
Sodnijski trg
Vabljeni na uro smeha in 
zanimiv afterparty! Igralca in 
komedijanta Matjaža Javšni-
ka poznamo s TV-ekranov. 
Najbolj je zaslovel z vlogo Izija 
v nadaljevanki TV Dober dan. 
Ranko Babič je igralec, voditelj 
in stand up komedijant, znan 
kot Jože v Kursadžijah. Trenu-
tno sooblikuje oddajo DA Show 
na Planet TV. Janez Trontelj 

se občinstvu takoj priljubi s 
svojimi pronicljivimi šalami in 
z direktnim pristopom Mirza 
Tvrtković je s simpatičnostjo in 
šalami na račun svojega imena 
in porekla definitivno popestril 
slovensko stand up sceno. 
Sledi koncert, ki združuje različ-
ne glasbene zvrsti na edinstven 
način. Vredno poslušanja!
V  primeru dežja bo prireditev v 
Cankarjevem domu na Vrhniki.

ČETRTEK, 20. JUNIJ 2013, 
od 16. ure dalje
15. Mednarodno tekmova-
nje barmanov za pokal Argo-
navtskih dni Fructal Trophy
vrt Hotela Mantova
Tradicionalno tekmovanje, 
na katerem bodo sodelova-
li priznani slovenski in tuji 
barmanski mojstri, predstavila 
se bo otroška barmanska šola, 
program pa popestril nastop 
Dua Janja & Primož.

PETEK, 21. JUNIJ 2013, 
od 16. ure dalje
PROGRAM NA STARI CESTI
Stara cesta
Za uvod v razgiban konec 
tedna bo na Festivalu hra-
ne zadišalo po kulinaričnih 
dobrotah, ki izvirajo z Vrhnike 
in okolice. Nadejamo pa se 
tudi sredozemskih dobrot iz 
pobratenih mest (Gonars in 

Volos). Prijavljene skupine 
bodo tudi tokrat kuhale in 
pripravljale gurmanske užitke 
pred očmi obiskovalcev, ki jih 
bodo lahko degustirali. Hkrati 
bo potekal sejem domače in 
umetnostne obrti, na katerem 
si boste lahko ogledali in kupili 
zanimive izdelke. Lahko pa se 
boste naučili celo nekaj besed 
italijanskega ali grškega jezika, 
njihove kuhinje, plesa in petja! 
S pesmijo in plesom se bodo 
predstavile folklorne skupine iz 
okolice Vrhnike in prijateljskih 
mest. Rajanje se bo nadaljevalo 
pozno v »Dionizovo noč«, na 
kateri bodo nastopili: Rock-
omotiva, Livada, SYFY Band in 
Ložanske vrane. Na vrtu hotela 
Mantova bo najmlajše zabavala 
Melita Osojnik z glasbeno-
-animacijskim programom, za 
odrasle pa bo prepeval Samuel 
Lucas. 

14., 15., 16., 22. in 23. JUNIJ
ZEUSOVI DNEVI ŠPORTA
Športni park Vrhnika
Tudi športni navdušenci bodo 
prišli na svoj račun in to kar dva 
vikenda zapored. Prvi konec 
tedna bo minil v znamenju tra-
dicionalnega teniškega turnirja 
dvojic za pokal Argonavtski 
dnevi in ženskega rokometne-
ga turnirja Harpaston Cup. K 
temu letos dodajamo še košar-

karski turnir Argokoš. Nedelja 
bo v znamenju kolesarjenja. 
Malo za šalo, malo zares se bo 
v ponedeljek odvijal turnir v 
namiznem nogometu. Drugi 
vikend pa bo zaznamoval 
prijateljski nogometni turnir, 
tradicionalni Ikarjev let in še 
ena letošnja novost – Fit camp, 
»pametna« vadba na prostem.

SOORGANIZATORJI:
Prireditvena agencija Interplan, 
Športno društvo Agonija, 
Nogometni klub Vrhnika, 
Košarkarski klub Vrhnika, 
Društvo rokometna šola 
Vrhnika, Športno društvo Sent, 
Klub letalcev Vrhnika, Teniški 
klub Vrhnika, Klub vrhniških 
študentov, Društvo Zmigaj se!, 
Alexbar Advise Aleš Ogrin s. p., 
Turistično društvo Blagajana 
Vrhnika, Društvo »O«, Peter 
Pikl in Mitja Lampič, Kava bar 
Medeja, Kava bar Urška, Bar 
Jernejev kot, Element Pub, 
Hotel Mantova, OŠ Antona 
Martina Slomška, Krajinski 
park Ljubljansko barje, 
Tehniški muzej Slovenije. 

Ime podjetja/društva/posameznika: ______________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Naslov: _______________________________________________

______________________________________________________

Kontaktna oseba:_______________________________________

______________________________________________________

Kontaktni telefon: ______________________________________

______________________________________________________

E-pošta:_______________________________________________

Opišite, kako se boste predstavili oz. sodelovali? ____________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Kaj potrebujete s strani organizatorja?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Število vaših sodelavcev na prireditvi:______________________

Prijavnica za sodelovanje

Kdaj Dogodek Kdo sodeluje Kaj/kako želim/o sodelovati

14. 6., 
15. 6., 
16. 6., 
21. 6.

Svečano odprtje
Noč na Vrhniki
Čarobni argonavtski dan
Stara cesta

fantje, moški 
od 18 do 40 let

oživljanje lika Argonavtov  

Ne,
16. 6.

Čarobni argonavtski dan
Tek očkov
Testna vožnja z električnim 
avtomobilom

društva, ustanove, 
posamezniki

predstavitev na stojnici, delavnica, 
dogodivščina, petje, ples, prikaz veščin, 
tekmovanje, spretnostni preizkus, 
predstava, oz. z lastno idejo

 

Ne,
17. 6.

Turnir v namiznem 
nogometu

mlajši (do 15 let)
starejši (nad 15 let)

udeležba na turnirju v namiznem 
nogometu

Pe, 
21. 6.

Festival hrane
sejem
kratek tečaj grške kuhinje

posamezniki 
društva, ustanove, 
podjetja

priprava, prikaz in degustacija hrane 
Sejem domače in umetnostne obrti 
udeležba na kratkem tečaju

 

9. – 
23. 6.

več dogodkov prostovoljci administracija, prevajanje, spremstvo/
usmerjanje VIP gostov in nastopajočih, 
vnašanje na spletno stran, anketiranje 

 

. JUNIJ 

»Festival Hrane Na Vrhniki 2013«

Vabimo vas, da kot posamezniki, skupine, društva 
ali podjetja soustvarjate Argonavtske dneve. Izbere-
te lahko eno ali več dejavnosti. Rok za prijave: čim-
prej, najkasneje pa do 3. 6. 2013 na naslov: Zavod 
Ivana Cankarja Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhni-
ka. Info: TIC Vrhnika, 051 661 063, 01 755 10 54, tic@
zavod-cankar.si. Vstop na vse prireditve je prost. So-
delovanja ne honoriramo. Več informacij in razpisi na 
www.zavod-cankar.si.

Vabimo vas, da kot posamezniki, skupine, društva Vabimo vas, da kot posamezniki, skupine, društva 

   14. – 23. 6. 2013

Program sofinancira Evropska Unija

JP KPV d.o.o.

R SA
kompostarna

P R I R E D I T E V  S O  O M O G O Č I L I : Spar Slovenija, d.o.o.
Pro saf d.o.o.
Vargalant, 
Prebil Oto s.p.
Birosistemi Bojan Čebela s.p.
Marolt beton d.o.o.
Avtotrade d.o.o.

Vogart d.o.o.
Lesna Mont
Hotel Mantova
Tiskarna Partner graf d.o.o.
Mkeršmanc
Mivšek
Gradbeništvo Jereb

Prigo
Sečnik
Citroen Merlak
AHV d.o.o.
Fortrade d.o.o.
Mesarstvo 
Blatnik d.o.o.

OBVESTILO O ZAČASNI 
PROMETNI UREDITVI CEST
V petek, 21. junija, od 8. do sobote, 
22. junija, do 12. ure bo popolna 
zapora Stare ceste od št. 1 do št. 53 
(od križišča z Robovo cesto do 

križišča pri Kitajski restavraciji).
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Naš časopis je jubilej obeležil 
v Cankarjevem domu z do-
kumentarno razstavo Simona 
Seljaka, dolgoletnega novi-
narja in v. d. urednika omenje-
nega časopisa, ki je razstavil  
štirideset plakatov – za vsako 
leto izhajanja po enega, na 
katerih so prikazani dogodki, 
ki so zaznamovali tisto leto. 
Na njih se lepo vidi, kako je 

časopis počasi zorel, tako v 
tematskem kot v oblikovnem 
pogledu. »Prva številka vrh-
niškega občinskega glasila je 
izšla 6. maja 1973, na takratni 
občinski praznik, ko se spo-
minjali osvoboditev Vrhnike 
izpod nacifašizma. Že s prvo 
številko je uredništvo pozvalo 
bralce, naj pomagajo najti ime 
glasila. Pridobili so 23 različ-
nih predlogov,« je dejal Seljak. 
Med njimi je bil tudi Naš časo-
pis, ki je bil sprva mišljen kot 
delovni naslov, a se je ohranil 
do današnjih dni. 
Doro Hvalica je bil tisti, ki je 
uredil prvih štirinajst številk. 
Kot je dejal, je časopis nastajal 
za današnje čase zelo pionir-
sko, kar doma za kuhinjsko 
mizo, z za današnji čas primi-
tivnimi pripomočki. Nekateri 
so ga označili tedaj za »troe-
dinega«: ker je časopis delal 
sam, sam je urednikoval in 

ker naj bi ga tudi samo on sam 
bral. »A so se motili! Dokaz za 
to je današnji jubilej,« je menil, 
kajti če bi ga bral le on sam, 
potem časopis ne bi dočakal 
štiridesetega rojstnega dne. 
Naš časopis zadnja leta izhaja 
enajstkrat na leto, pred dese-
tletji manjkrat – odvisno od 
leta. Izšlo je veliko različnih 
prilog – od šolskih do turistič-

nih, geslo časopisa pa je bilo 
(in je še), naj se piše sam. Naš 
časopis je v današnjem času 
medĳev, ki hlastajo po ru-
menih novicah in škandalih, 
pravzaprav nuja in že skoraj 
edina možnost, da tudi manjši 

kraji, društva in organizacĳe 
dobĳo možnost lastne pred-
stavitve v časopisnih stolpcih. 
Vrednost časopisa pa se ne 
kaže le v njegovi priljubljeno-
sti, marveč tudi v sledeh, ki ji 
je pustil v zgodovini. Tu pride 
na plan njegova kronološka 
vrednost, saj postaja nepo-
grešljiv vir zgodovine za vse, 
ki raziskujejo sodobno zgodo-

vino. Objavil je tudi ničkoliko 
drobnih zapisov etnološke 
vrednosti, zato je reden sprem-
ljevalec domoznanskih zbirk 
lokalnih knjižnic. »Veliko sem 
brskal po internetu za lokalni-
mi časopisi in ugotavljam, da 

je Naš časopis eden starejših 
v Slovenĳi. Številni so namreč 
s preoblikovanjem lokalnih 
skupnosti propadli oziroma 
je do nastanka novih preteklo 
kar nekaj časa. Rad pa bi po-
udaril njegov doprinos kraju, 
ki sem ga izkusil na lastni 
koži pred desetletji, ko smo na 
Vrhniki gradili vodovod. Brez 
Našega časopisa in informacĳ, 
ki smo jih takrat posredovali v 
njem, bi se Vrhnika težko od-
ločila za dva samoprispevka,« 
je o časopisu povedal vrhniški 
župan Stojan Jakin. 
Zdaj Naš časopis združuje pet 
občin, a temu ni vedno bilo 
tako. Prva se mu je priključila 
Borovnica,pozneje Dobrova 
– Horjul - Polhov Gradec in 
Brezovica. Ko je Horjul postal 
samostojna občina, se je takoj 
priključil Našemu časopisu, 
Občina Dobrova - Polhov Gra-
dec je za kratek čas izdajala 
lasten časopis, dokler se ni po-
novno pridružila. V približno 
istem času se je od časopisa 
odcepila Brezovica, ki ima  
zdaj lasten časopis, kot zadnja 
pa se je priključila ložansko-
dragomerska občina. »Nad 
delovanjem Našega časopisa 
bedi Komisĳa za izdajanje gla-
sila Naš časopis, ki ga sestav-
ljajo predstavniki petih občin. 
Uredništvo Našega časopisa 
ji vsaj enkrat letno poroča o 
delovanju časopisa, po potre-
bi pa še večkrat,« je pojasnil 
Richard Beuermann, dolgo-
letni predsednik komisĳe za 
izdajanje Našega časopisa. 
V času digitalizacĳe medĳev 
se je tudi Naš časopis znašel 
na prelomnici. Iz tiskane bese-
de prehaja v digitalni zapis, a 
nikakor ne sme zanemariti po-
mena časopisnega papirja, saj 
ta še vedno ostaja pri številnih 
občanih najbolj pričakovan ča-
sopis zadnji ponedeljek v me-
secu. In to že štiri desetletja, 
štiristo številk.  

 Gašper Tominc, 
foto: Damjan Debevec

Štiri desetletja Našega časopisa
Vrhnika, 7. maj – Leto 1973. Ameriška vojska je zapustila Vietnam, na bosporski ožini so zgradili most, ki 
je povezal Azĳo in Evropo, film Boter je prejel številne oskarje, v New Yorku so odprli Svetovni trgovinski 
center, na Vrhniki pa je izšla prva številka Našega časopisa. Mogoče malce nenavadna primerjava, a vsi ti 
dogodki so v družbi pustili pečat, ki traja in traja – že štiri desetletja.

Sveta Trojica
23. 6. 2013 ob 20.00

Sveta maša za domovino 
s kulturnim programom

Organizator: 
Župnijski urad Vrhnika

Sveta Trojica
23. 6. 2013 ob 20.00

Sveta maša za domovino 
s kulturnim programom

Organizator: 
Župnijski urad Vrhnika

Doro Hvalica, prvi urednik 
Našega časopisa

Simon Seljak, dolgoletni novinar in v. d. urednika Našega časo-
pisa ter obenem tudi avtor razstave. Zadaj stojĳo člani Okteta 
Raskovec, ki so poskrbeli za pevski del kulturnega programa. 

Obiskovalci so na razstavi obujali spomine.

Prĳeten, topel in sončen dan 
je pred župnĳsko cerkev le-
tošnje leto privabil veliko 
motoristov, tokrat se jih je 
pred sv. Pavlom zbralo enkrat 
več kot lani, ko je deževalo. 
»Fantje in dekleta so iz vseh 

vetrov, večinoma iz občine 
Vrhnika, tudi iz Brezovice, 
nekaj iz Ljubljane in Logat-
ca, kjer sicer danes prav tako 
danes poteka blagoslov,« je 
pojasnil Danilo Leskovec iz 
Motokuba Nauportus. ŽNa 

dvorišču pred cerkvĳo seje v 
nedeljskem soncu lesketalo 
blizu devetdeset motorjev.
Z blagoslovom motorjev so 
ob začetku motoristične se-
zone vnovič opozorili na 
preventivo in varnost ude-
ležencev ter njihovo medse-
bojno upoštevanje na cestah. 
Vrhniški župnik Blaž Gregorc 
je ob tej priložnosti povedal: 
»Danes si ne moremo več 
predstavljati življenja brez 
prometnih sredstev, dan za 
dnem jih uporabljamo, saj z 
njihovo pomočjo prihajamo 
v službo, obiskujemo sorod-
nike in prĳatelje, spoznava-
mo druge kraje, občudujemo 
naravo in rešujemo življenja. 
Gotovo je prav, da ta sredstva 
blagoslavljamo, da se z blago-
slovom Bogu zanje zahvalju-
jemo in ga obenem prosimo 

naj nas varuje.« Župnik seje 
razveselil, da se na Vrhniki 
na blagoslovu vsako leto zbe-
re več ljudi.
Po končanem blagoslovu so 
se motoristi sedli na svoje je-
klene konjičke, se zapeljali po 
Vrhniki, nato pa so jo krenili 
vsak po svoje. Sicer pa Mo-
toklub Nauportus pripravlja 
še eno veliko prireditev. Na 
dnevu vame vožnje, ki bo v 
Športnem parku na Vrhniki 
potekal 1. junĳa, bodo moto-
risti lahko preizkusile svoje 
spretnosti in veščine vame 
vožnje. Svoje znanje bodo 
motoristi tudi letos osvežili 
pod budnim očesom inštruk-
torjev vame vožnje, dogodek 
pa bodo popestrili še s pe-
strim spremljevalnim progra-
mom. 

Vesna Erjavec

Tudi letos so na Vrhniki blagoslovili motorje
Vrhnika, 21. aprila 2013 - Tako kot že vrsto let zapored je tudi letos za varno in srečno pot vseh motoristov 
z blagoslovom dvokolesnikov in voznikov poskrbel vrhniški Motoklub Nauportus. Pred župnĳsko cerkvĳo 
sv. Pavla se je zbralo med 80 in 90 motoristov, blagoslov pa je opravil domači župnik Blaž Gregorc, sicer 
sam ljubitelj teh jeklenih konjičkov.

Olepšan Cankarjev spomenik

Vrhnika – Pred prvomajskimi prazniki je bil lepotne prenove 
deležen tudi Cankarjev spomenik v središču mesta. Komisĳa 
za lepše okolje pri Turističnem društvu Vrhnika je namreč že 
pred časom predlagala, da bi odstranili plevel in zasadili nove 
cvetlice. Temu je prisluhnila občina in organizirala čiščenje ter 
obnovo zidu za spomenikom, članice turističnega društva pa 
so poskrbele za lepši »cvetlični« izgled, kjer jim je na pomoč 
priskočil še lokalni vrtnar (Vrtnarstvo Kržič). Tako so zame-
njale zemljo, posadile pušpan in vrtnice ter postorile še nekaj 
drugih malenkosti, ki pritičejo tovrstni prenovi. A s tem se še 
ni končalo poslanstvo omenjene komisĳe: članice so se odloči-
le, da bodo tudi v bodoče skrbele za cvetlični del spomenika. 
(gt, foto: uk)

Turistično društvo Blagajana Vrhnika
V A B I

na 6. srečanje priseljenih občanov z domačini
   

"TU SMO DOMA", 
                

ki bo v torek, 25. junĳa 2013 na praznični dan, 
z začetkom ob 13. uri

NA SV. TROJICI.
Na prireditvi boste društva, organizacĳe in posamezniki lah-
ko predstavili svojo dejavnost. Pripravili bomo ustvarjalne 
delavnice za najmlajše, zabavna in  športna tekmovanja, po-
skrbeli bomo za glasbo, pekli bomo palačinke, mojster cocta-
ilov nas bo razvajal, morda bo zadišalo po kavi, po domačem 
kruhu, pecivu in.... Pripravili bomo tudi srečolov.
Če želite ta dan izkoristiti za malo daljši ali pa krajši pohod, 
vas vabimo, da ob 9. uri pridete k "Štirni", od koder boste pod 
vodstvom izkušenih pohodnikov spoznavali hriboviti del do-
mačega kraja. Povabili vas bomo tudi na ogled ene krajevne 
skupnosti.
Ponovno vabimo vse, ki želite predstaviti svojo dejavnost, da 
se nam pridružite.
O vsem vas bomo obveščali preko sredstev javnega obveš-
čanja, na naši internetni strani www.blagajana.si, lahko nas 
pokličete na telefon 01 7551-341, nam pišete na naslov Turi-
stično društvo Blagajana, Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika ali na 
elektronski naslov drustvo.blagajana@kabelnet.net.

Turistično društvo Blagajana Vrhnika
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Aktivni gasilci na 
Zaplani
V čast 40-letnici PGD pa se v društvu dogaja 
še veliko drugih dogodkov eden od teh je bila 
Florjanova maša v nedeljo 5. maja, na kateri seje 
udeležilo kar nekaj gasilcev sosednjih in doma-
čega društva. Po zaključeni sveti maši pa smo 
se podružili v gasilskem domu in se okrepčali 
z golažem.
Da pa ne bomo slavili samo s slavnostnimi do-
godki pri katerih so bolj izpostavljeni starejši 
člani, smo zadali mladini nalogo, da nas čim 
bolje zastopajo na vseh tekmovanjih v letošnjem 
letu in s tem počastĳo jubilej. Tako smo začeli 
z orientacĳskim tekmovanjem, ki seje odvil 11. 
5. 2013 v Lazah, kjer je naše društvo zastopalo 
7 ekip. Dve ekipi mladincev, ena ekipa pionirk, 
tri ekipe pionirjev ter ena ekipa pripravnic, ki so 
dosegle 1. mesto in se s tem uvrstile naprej na 
regĳsko tekmovanje. In s tem je tudi naša mla-
dina začela slavje.

M.B.
Foto (V. Malavašič in B.Petkovšek)

Pot na Staro žago se je začela pri Mrako-
vi šoli, kjer so udeleženci dogodka lahko 
vstopili na avtobus, namenjen le njim. 
Organiziran je bil namreč brezplačni av-
tobusni prevoz, ki je obiskovalce popeljal 
prav do vhoda na prireditveni prostor. 
Kot vsako leto je tudi letos ob vstopu 
pozdravljal napis Živel prvi maj! in tako 
oznanil počastitev praznika dela. Pro-
gram, ki ga je vodila Marjetka Orel, se je 
začel že ob 19. uri, saj je bilo poskrbljeno 
tudi za veselje najmlajših, ki so prvi krstili 
plesišče. Otroci in odrasli so lahko uži-
vali v nastopu plesne skupine Vesoljski 
povžki s Stare Vrhnike. Pripravili so pravi 
spektakel, s  katerim smo navdušili pre-

ostale, da so se udeležili plesnih delavnic 
pod vodstvom animatorjev iz Hiše plesa 
in zabave Pustotnik. Prav vsak pa se je 
nasmehnil ob zanimivih poslikavah otro-
ških obrazov, saj so se tisti večer spreme-
nili v Hello Ki�y, Spider-Mane in  druge 
risane junake. Ob 21. uri so člani Prosto-
voljnega gasilskega društva Verd prižgali 
kresni ogenj, ki ga je z dobro glasbo po-
zdravila tudi skupina Calypso. Vsekakor 
se je ozračje še bolj segrelo, ko so na oder 
stopile simpatične in razigrane Navihan-
ke. Plesišče tako ni bilo nikoli prazno in 
telesa ne mrzla. Organizatorji so poskr-
beli tudi za zanimiv srečolov, ognjemet, 
dobro strežbo, hrano in pĳačo. Dogodek 

ni bil le zabavne narave, temveč tudi hu-
manitarnega namena, saj je Mladinsko 
športno-kulturno društvo Verd tudi letos 
zbiralo prostovoljne prispevke, tokrat za 
šolski sklad Osnovne šole Ivana Cankarja. 
Za učence naše osnovne šole so zbrali kar 
412,06  evra in jim  tako omogočili boljše 
in prĳetnejše  možnosti za šolanje. Zato 
je treba pohvaliti tudi vse dobronamerne 
obiskovalce, ki so k temu prispevali.
Tako je minilo še eno kresovanje na 
Stari žagi, katerega tradicĳa se je skozi 
leta vpletla v spomladansko prebujanje 
mesta. Upajmo, da bo takšen prvoma-
jski ogenj tudi v prihodnosti grel krajane 
naše prelepe Vrhnike.                    NČ

A-Enter 
Akva nepremičnine
Alenka Gorišek 
Anvina
Avto Lev-Peugeot
Avto Moste 
Avtoelektrika Robert Trček 
Avtoprevozništvo Brus
Avtotehna Vis in Sever 
Avtotrade Vrhnika 
B.J. Pub
Bar Krnica
Benotours
Bernard Jesenko 
Blago Mix 
BMC Avtodeli
Branka Jelar 
Cvetičarna Karmen
Cvetličarna Jana
Čistilni servis Mušič Marta 
Čistilni servis Roki
DG69 
Elektro Remec
Franc Kržič 
Frizerski studio Vesna
Frizerstvo Vanja Mihevc 
Gordeja 
Gostilana Turšič
Gostilna pri Kranjcu
Gostinstvo Dolinar & CO 
Hotel Mantova 
Interplan
Jan sport
Janez Stržinar 
Jože Vrhovec 
Kara Trgovina - Stanislav Ma-
rinčič 
Ker-ing 
Kmetĳa Pr'Miklč
Kmetĳi pr Jakl 
Kmetĳi pr Mrtinovc 

Kocka
KS Verd
KVŠ
Lesnamont
Mantova
Marko Tešar 
Mateja Bizjak
Medicross
Megaphone
MKeršmanc 
Mobitel-Mega phone
Modra pomoč
M-Orel 
Naš časopis
Novak Vlado 
Občina Vrhnika
Obnova
Odeja
Opel Sever
Pastel Slikopleskarstvo
PGD Verd
Prozvok
Računalništvo Molek
Rajko Mivšek 
Rok Šinkovec
Scania
Steklarstvo Danilo Kralj
Studio Fabrka 
Tehniški muzej Slovenĳe
Tine in Mojca Drašler
Tomaž bar
Trgo Sodček
Trgovina Veronika
Urh
Vargalant - Prebil Oto 
Vigrad
Voboma
Zavarovalnica Triglav
ZAVAS 
ZIC Vrhnika
Žganjekuha Kržič

Spoštovane občanke in občani Vrhnike

V počastitev 130. obletnice PGD Verd
vas vljudno vabimo na parado gasilskih enot, praporov in gasilskih vozil.

Odkrili bomo tudi spominski obeležji, in sicer ustanovitelju gasilske brambe, Franu Kotniku,
 in častnemu predsedniku društva, tov. Urbanu Žirovniku. 

Slovesnost bo v soboto, 1. 6. 2013, ob 18. uri pred gasilskim domom v Verdu.
Po končanem slavnostnem delu vas ob 20. uri vabimo na Staro žago nad Verdom, 

kjer bo gasilska veselica. 
Igrale in pele bodo Navihanke, srečo boste lahko preizkusili na srečelovu, 

za hrano in pĳačo bo poskrbljeno.
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč«!

PGD VERD

40 let PGD Zaplana 
16. junĳa 

Jubilej bomo obeležili z gasilsko parado 
in sprejemom nove avtocisterne.

Po uradnem delu  bo veselica z 
Ansamblom Spev.

Vsi lepo vabljeni!

Komisĳa za lepše okolje, ki deluje v okviru TD 
Blagajana, vsako leto ocenjuje zunanji videz 
kraja – hiš, balkonov, kmetĳ. Prosimo, da nam 
do 10. 7. 2013, pošljete vaša opažanja s terena. 
Vaše predloge si bomo ogledali in jih ocenili. V 
avgustu, na seji upravnega odbora TD Blagaja-
na, bomo izbrali ter nagradili najlepše.  
Obvestite nas lahko z izpolnjenim glasoval-
nim lističem ali po elektronski pošti na naslov 
drustvo.blagajana@kabelnet.net. Na elektron-
ski naslov nam lahko pošljete tudi fotografijo 
objekta, za katerega menite, da si zasluži pri-
znanje.
Člani Komisĳe za lepše okolje bomo tako kot 
vsako leto opazovali in ocenili najlepše hiše, 
stare obnovljene objekte in najlepše javne ob-
jekte (šole, vrtci, različni javni zavodi, admini-
strativni objekti državnih in lokalnih inštitu-
cĳ, muzeji, knjižnice, galerĳe in drugi objekti 
javnega značaja), pri katerih bomo opazovali 
zunanjo urejenost, dostopnost objektov in no-
tranjo urejenost, seveda v delu za obiskovalce. 
Če po vašem mnenju kateri od javnih objektov 

izstopa po svojem videzu in urejenosti, nas ob-
vestite in glasujte za najlepši javni objekt v naši 
občini. Ocenjevali bomo urejenost javne stavbe 
(fasada, cvetličenje, vhod, dostop, čistoča no-
tranjih prostorov, parkirišče...) in čistočo javne 
površine (smeti na zelenicah in drugih površi-
nah, vzdrževano drevje, cvetlične grede, ure-
jene poti).

Tako  letos iščemo: 

• najlepše urejene hiše, 
• najlepše obnovljene objekte starejšega da-

tuma – kmetĳe, domačĳe, hiše ali ohranjene 
starejše portale in

• najlepši javni objekt  v naši občini.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelo-
vanje in pozdravljamo vse ljubitelje lepega in 
prĳaznega okolja.

Za Komisĳo za lepše okolje,
Anita Čretnik

I  Z  B  O  R  
Iščemo najlepše urejene hiše, najlepše obnovljene objekte starejšega datuma – kmetĳe, 

domačĳe, hiše ali ohranjene starejše portale – in najlepši javni objekt v letu 2013.

Stanovanjska hiša (vpišete naslov) 

……….........................................................................................................................................................................................

Obnovljeni objekt starejšega datuma (vpišete naslov) 

……….........................................................................................................................................................................................

Javni  objekt v občini (vpišete naslov in ime objekta)

……….........................................................................................................................................................................................

Moj naslov:

………....................................................................................................................................................

………....................................................................................................................................................

Glasovnico do 10. julĳa 2013, pošljite na naslov: Turistično društvo Blagajana, Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika. 
Glasovnica je tudi na internetni strani TD Blagajna /www.blagajana.si/, lahko jo pošljete tudi po e-pošti na naslov: 
drustvo.blagajana@kabelnet.net. 



Komisĳa za lepše okolje na delu

IZJAVA: Turistično društvo Blagajana izjavlja, da bo podatke, zbrane na  obrazcu, uporabljalo izključno za potrebe organizacĳe in izvedbe 
akcĳe Blagajana.

Nad Verdom prižgali tradicionalni prvomajski kres
Dobrodelnost, poslikani obrazi otrok, ogenj in ples so letos zaznamovali vzdušje  vrhniškega prvomajskega 
rajanja. Kresovanje na Stari žagi je tako že četrto leto potekalo v organizacĳi Mladinskega športno-kultur-
nega društva Verd, katerega člani so poskrbeli za prĳeten in pester večer. Da so svoje delo odlično opravili, je 
pokazalo okoli 1500 nasmejanih obrazov.
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Lansko leto se je na pobudo posamezni-
kov in Zavoda Ivana Cankarja za šport in 
turizem, organiziralo srečanje električnih 
vozil v okviru Argonavtskih dni.  Srečanje 
je naredilo velik preboj pri ozaveščanju po-
sameznikov o elektro-mobilnosti, saj se je 
zbralo več kot 20 razstavljavcev z električ-
nim vozili: od električnih koles, skirojev, 
bike-boardov, motociklov do električnih 
avtomobilov.
Razstavljavci so dokazali, da je pri prede-
lavi vozil potrebna le volja, saj so izhajali 
iz različnih poklicev od dĳakov, študentov, 
lesarskih tehnikov do strokovnjakov (med 
njimi je bil tudi avtor prvega slovenskega 

električnega vozila izpred 30 let). Obis-
kovalci, so prihajali iz celotne Slovenĳe in 
so predstavitev elektro-mobilnosti sprejeli 
zelo dobro, saj se je prav zaradi te prire-
ditve predelalo vsaj še sedem novih vozil, 
prav tako pa se je povečala prodaja novih 
tovarniških električnih vozil. Zelo zanimiv 
je podatek Citroen Slovenĳa, ki je v istem 
mesecu dni prodal 8 vozil 
C-Zero. Dogodek je bil eden večjih v Slo-
venĳi, čeprav se takrat niti prireditelji, tega 
nismo zavedali. 
Letošnji plan je še bolj optimističen: želimo 
predstaviti samo električna vozila, povabiti 
tudi tiste, ki so se na podlagi lanske pred-

stavitve na Vrhniki odločili za predelavo. 
Prav tako želimo predstaviti novo knjigo 
o električnih vozilih, povabiti proizvajal-
ce komponent za električna vozila (Slo-
venĳa je v tem segmentu v samem vrhu), 
predstaviti prvi električni avto v Slovenĳi 
(plod slovenskega znanja) in predstaviti 
najboljši električen avto na svetu (zma-
govalno vozilo na relly-ju Monte Carlo 
- Rallye Monte Carlo des Energies) ter še 
vrsto drugih zanimivosti. Ali nam bo vse 
uspelo, bomo še videli. Zato vas že sedaj 
vabimo, da se nam pridružite 16. junĳa 
na parkiriščih pri vrhniškem športnem 
parku. (PP)

V mesecu praznovanja Našega časopisa z njegovo častitljivo 
40-letnico obstoja, mesecu zmage nad fašizmom, mesecu roj-
stva našega največjega pisatelja Ivana Cankarja in občinskem 
prazniku naše Vrhnik, je bilo slavnostno tudi v Slovenski de-
mokratski stranki. Dočakali smodeseti jubilejni kongres SDS. 
Po odličnem uvodnem kulturnem programu, po  prebranih po-
ročilih dotedanjih organov je bilo izvoljeno vodstvo stranke na 
čelu s predsednikom Janezom Janšo. Sprejete so bile nekatere 
spremembe Statuta, spremembe Programa SDS in resolucĳe 10. 
Kongresa SDS.
Tudi v Občinskem odboru SDS Vrhnika smo na predkongresni 
konferenci sprejeli nekatere odločitve o spremembah v vodstvu 
stranke na lokalnem nivoju. Za novega predsednika je bil izvo-
ljen 53-letni Mirko Antolović, diplomirani ekonomist, zaposlen 
na Slovenskih železnicah, z delovnimi izkušnjami na vodstve-
nih in vodilnih delovnih mestih in izkušnjami vodenja večjih 
organizacĳ.
Že na prvi seji se je izvršilni odbor lotil pomembnih tem ter 
na predlog predsednika in z odločitvĳo izvršilnega odbora za 
podpredsednico imenoval Natašo Frank in za vodjo svetniške 
skupine v občinskem svetu imenoval Matevža Casermana.
Med  drugim je potekala razprava  o stališčih do JAVNEGA 
NAZNANILA v upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega 
dovoljenja za obratovaje naprave, ki lahko povzroča onesnaže-
vanje okolja večjega obsega, in okoljevarstvenega soglasja.
Zaradi navedb, da gre za namen obratovanja naprave, zaradi ka-

tere bi se lahko bistveno poslabšala kakovost življenja v našem 
okolju zaradi morebitne povzročitve onesnaževanja okolja, smo 
sprejeli stališče, da bi bilo dobro, da se v omenjeno problematiko 
vključi čim več prebivalcev in organizacĳ. Ker nam ni vseeno, 
kaj se dogaja v našem okolju in kako  kakovostno življenje je na-
ših občanov, posebno s področja varstva okolja, saj so nekateri 
prebivalci Vrhnike že  zelo prizadeti zaradi onesnaženja zraka 
oziroma njegovega smradu, želimo, da v sodelovanju s strokov-
njaki s tega področja in v sodelovanju s stranko Kemis, d. o. o., 
pridobimo čim več informacĳ o koristih in posledicah izvaja-
nja tovrstne dejavnosti. Krajevne skupnosti smo zaprosili,  naj 
pozovejo osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg 
povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali 
premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi po-

sestniki nepremičnin,  naj podajo mnenja in pripombe o name-
ravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.
Naš namen ni kakor koli ovirati uspešnega poslovanja gospo-
darskih subjektov, zato smo prepričani, da bomo s skupnim so-
delovanjem zadovoljili potrebe vseh vpletenih,  in sicer prebi-
valcev in tudi gospodarskih subjektov. Pričakujemo, da se boste 
odzvali v čim večjem številu. Za Vrhniko gre!
Vse člane stranke in  druge občane, ki jih zanima naše delo, ob-
veščamo, da  smo na novem naslovu: Cankarjev trg 4, Vrhnika. Z 
vašimi idejami in predlogi, pa tudi z dobronamernimi kritikami 
nas lahko obiščete ob ponedeljkih od 20. ure (v zimskem času od 
19. ure). Termin si je dobro zagotoviti na telefonski številki: 041 
494 883 ali na e-naslovu: predsednik@vrhnika.sds.si.
Obiščete nas lahko tudi na h�p://www.vrhnika.sds.si.  Vabljeni!

OO SDS Vrhnika

OO SDS Vrhnika
organizira okroglo mizo na temo: 

OBDELAVA NEVARNIH IN DRUGIH 
ODPADKOV V OBČINA VRHNIKA 
v soboto, 1. 6. 2013 s pričetkom ob 17.00, v mali dvorani 
Cankarjevega doma Vrhnika.
Gost okrogle mize bo dr. tehniških znanosti s področja ke-
mĳe Vlasta Krmelj,  ter predstavniki predelovalnih podjetĳ 
v vrhniški občini.
Vljudno vabljeni

Vsem občankam in občanom Občine Vrhnika čestitamo ob 22. rojstnem dnevu naše Slovenĳe. 

Slovenĳa si zasluži ponosno praznovanje, zato vas vabimo, da izobesite slovenske zastave.

Občinski odbor SDS Vrhnika

VABILO NA PIKNIK
Vse člane z družinami, simpatizerje in vse ljudi dobre volje vabimo, da se nam pridružite 
na pikniku ob dnevu državnosti, ki bo 
v soboto, 22. 6. 2013, od 14. ure naprej na letališču v Veliki Ligojni. 

Pridružite se nam, da se ob hrani z žara in ob kozarcu dobre kapljice poveselimo in 
prĳetno pokramljamo.

Zaradi lažje organizacĳe vas prosimo, da svojo udeležbo sporočite do četrtka, 20. 6. 2013, 
na telefonsko številko 031 774 407 (Alenka) ali 041 494 883 (Mirko).

S seboj prinesite obilico dobre volje, za vse  drugo bomo poskrbeli mi.

Vljudno vabljeni,

Mirko Antolović, predsednik OO SDS Vrhnika

50 dni
Prejšnji mesec niste mogli brati moje kolumne, 
če ste si to želeli ali pa ne. Žal se je urednik od-
ločil, da sem prepozna pri oddaji kolumne in … 
Mogoče naj v svoje opravičilo povem le to, da je 
moje vodilo pri pisanju vedno to, da poskušam 
biti čimbolj aktualna (zato vedno lovim zadnje 
roke), ob tem pa  je moja želja tudi ta, da so teme 
in zgodbe o katerih pišem in moja razmišljanja 

dovolj zanimiva tudi vam, drage bralke in bralci Našega časopisa. 
No, v tem času  so bile  vse oči v Slovenĳi, pa tudi v tujini,  uprte v 
našo novo vlado in ukrepe, katere je vlada intenzivno pripravljala 
za izhod iz krize. In za to je imela dejansko vsega skupaj 50 dni. 
Toliko je namreč dni kolikor vlada deluje v novi postavi in toliko 
je bilo časa za pripravo ukrepov. 
Zapuščina, ki jo je pustila prejšnja vlada je namreč katastrofalna: 
1 milĳarda 800 tisoč proračunskega primanjkljaja, 150 milĳonska 
luknja na pokojninah, v evrih seveda, neustavni ukrepi ...Vlada 
je torej v 50 dneh pripravila  dva ključna dokumenta - Program 
stabilnosti in Nacionalni reformni program, ki ju je poslala  v Bru-
selj.
Oba dokumenta zajemata ukrepe, ki so v prvi vrsti nujni, a razu-
mni in niso drastični. Bistvo ukrepov je, da v čimvečji meri vpli-
vajo na razvoj in umiritev razmer na trgu dela, to pa je moč doseči 
le s stabilno gospodarsko rastjo in s strukturnim uravnoteženjem 
javnih financ.
V 50 dneh je vlada uspela izdati obveznice in menice, sicer še ved-
no po visoki ceni, vendar je bila cena nižja kot zadolžitev oktobra 

prejšnje leto, ko se je zadolževal bivši minister za finance Šušter-
šič.
Vlada je v 50 dneh uspela doseči tudi dogovor s sindikati javnega 
sektorja. V 50 dneh je vlada uspela vzpostaviti dialog s protestniki. 
In v tem času je začela reševati tudi podjetja, kajti zaveda se, da je 
za Slovenĳo pomembno vsako delovno mesto. Tako je uspela ohra-
niti delovna mesta v Peku in  Cimosu. S podjetjema se je ukvarjala 
tako prejšnja kot predprejšnja vlada in njim ni uspelo v 550 dneh, 
no naši – Bratuškovi vladi je to uspelo, ja, uganili ste, v 50 dneh. 
Žal so veliko dobrih podjetĳ v preteklosti nekateri namensko unič-
evali in izčrpavali, tako kot se je zgodilo v našem IUV. 
V novi vladi se torej števec ne vrti v smeri kadrovskih menjav, 
temveč v ohranjanju in pridobivanju novih delovnih mest! Tako je 
to in to je bistvo! Veliko je še ukrepov, ki jih bo potrebno še naredi-
ti, kot so fiskalno pravilo, krepitev stabilnosti bank, razdolževanje 
in prestrukturiranje podjetji, določiti bo treba strategĳo upravlja-
nja naložb države, postopke za privatizacĳo nekaterih podjetĳ … 
Vendar je potrebno za kvalitetno pripravo strategĳ in  ukrepov 
dati vladi še kakih dodatnih 50 + 50 dni.
Seveda v tem času nastaja vse polno medĳskih in drugih špekulacĳ, 
podtikanj in nizkih udarcev. Kar je po svoje razumljivo. Bolečina je 
velika. Bolečina, da nam uspeva, njim pa ni. Si tega niso želeli ali 
pa znali, ne vem. Upam samo, da se  bodo  čimprej začeli zavedati, 
da smo vsi v istem zosu. Zato zdaj res ni čas za žaljenja, grožnje in 
»fovšljivost.« Zdaj je čas, da pokažemo, da je Slovenĳa lahko druž-
ba zdravega okolja, blaginje in dobrih medčloveških odnosov. A 
treba se je lotiti, podobno kot to delajo v ekipnem  športu, skupaj 
in kolektivno, saj imamo vsi en in isti cilj: zmago.

Poslanka Pozitivne Slovenĳe Alenka Bikar

Čistilna akcĳa tudi v 
Bevkah
Dolga zima seje poslovila in s snegom so se pokazale 
tudi smeti, ob vstopnih cestah v vas Bevke. Z žalostjo 
ugotavljamo, da ljudje še vedno nimajo pravega odnosa 
do narave, tako, da kar skozi okno avtomobila odmeta-
vajo razne pločevinke pĳače in drugo embalažo hrane 
in to si nekateri privoščĳo kar med vožnjo. Zato seje 
40 krajanov udeležilo čistilne akcĳe na območju kraja 
Bevke. Čistilo in urejalo seje tudi Športni park Bevke, 
na kar smo krajani zelo ponosni. Obrezovalo seje grmi-
čevje, pometalo, dodajalo okrasno lubje med trajnice... 
Nekaj članov ŠD Bevke je urejalo tenis igrišče ter ga 
pripravljalo za uporabo. Čistilna akcĳa je potekala tudi 
okrog Kulturnega in Gasilskega doma Bevke. Gasilsko 
društvo ima zelo veliko mladih članov, ki so z udeležbo 
na akcĳi pokazali svoj odnos do prostovoljstva in s tem 
pripadnost društvu. Zahvala velja tudi Komunalnemu 
podjetju Vrhnika, ki je pripravilo vreče, rokavice in od-
peljalo pobrane smeti. Predstavnica sveta KS Bevke pa 
je poskrbela za okrepčilo in pĳačo.
Hvala vsem, ki vam ni vseeno v kakšnem okolju živimo 
in ohranjamo lepe in čiste javne površine, ki smo jih s 
trudom in zagnanostjo pomagali zgraditi tudi mi.

KS Bevke (zapisala Hermina Skodlar)
ŠD Bevke PGD Bevke

Predstavitev električnih vozil v okviru Argonavtskih dni 2013
Vrhnika postaja eno izmed slovenskih središč električnih vozil v Slovenĳi, saj se lahko pohvalimo, da v mestu vodimo tako po številu vozil, kot po prireditvah in do-
godkih povezanih z njimi.

Občinski odbor Slovenske demokratske stranke
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Pohoda po poteh nekdanje 
kartuzĳe Bistra, ki s svojimi 
44 kilometri skozi notranjske 
gozdove in barjansko ravnico 
po zahtevnosti poseka mnoge 
slavnejše in razvpitejše pla-
ninske transverzale, se tudi le-
tošnjega 27. aprila ni udeležila 
prav velika množica. Na pot po 
ozemlju nekdanjega kulturne-
ga in gospodarskega središča 
pokrajine – kartuzĳe Bistra se 
je v pretežno oblačnem jutru 
podala, lahko bi jim rekli tudi 
izbrana peščica pogumnih in 

vztrajnih 21 pešcev in štirih ko-
njenikov, ob spremstvu moto-
rizirane podporne ekipe orga-
nizatorja, Dušana Miklošiča 
iz ŠD Žaba Bistra. Strmemu 
vzponu na Trebelnik je sledila 
zložna hoja skozi vasice Zavrh, 
Pokojišče in Padež, pa ob lenem 
teku Kožlješke reke z manjšimi 
spusti/vzponi do notranjskega 
Kožljeka, kjer je utrujene po-
potnike že čakalo okrepčilno 
kosilo na turistični kmetĳi pri 
Žnidarjevih. Sledila je najmanj 
prĳetna etapa poti proti Rakit-

ni skozi Stražišče, Otave, Župe-
no, Kržišče, Beč in Pikovnik, ki 
se vĳe po oz. ob asfaltni regio-
nalni cesti. Pohodniki so si več-
urni pohod krajšali s klepetom, 
ogledovanjem naravnih (Kož-
lješki graben, razgledne toč-
ke,…) in kulturnih znamenito-
sti (cerkve sv. Štefana, sv. Ane, 
sv. Andreja,…), spet drugi pa z 
nabiranjem rožic in pobiranjem 
smeti ob gozdnih poteh (kar za 
štiri vreče se jih je nabralo).  Po 
prečkanju najvišje točke med 
Avšnikom in Novaško goro je 
čakal le še mukotrpni spust v 
dolino, ki sicer poteka po pri-
jetnem Rakitniškem polju in 
se drži starih gozdnih cest, a 
sklepi tod že tožĳo nad preho-
jenimi kilometri. Ko iz gozdne 
teme navsezadnje le pokukata 
Kamnik in Prevalje ter se v da-
ljavi preko Barja že uzre bela 
bistriška graščina, je cilj skoraj-
da na dlani. Barjanska ravnica 
kljub nedavnemu deževju ni 
bila pretirano poplavljena in le 
v manjšem delu poti skozi zna-
meniti Goriški mah si je pohod-
nik z nizko obutvĳo utegnil ne-
naročeno napolniti čevelj. Prva 
skupina je v Bistro prikorakala 
po enajstih urah hoje, na čelu z 
absolutnim rekorderjem Boja-
nom Miklošičem – Bobĳem, 
ki se je (kot pohodnik) udeležil 
že vseh trinajstih bistriških po-
hodov. Ko je na cilj priromala 
še preostala skupina, je seve-
da sledila malica ter podelitev 
spominskih medalj. Kljub kaki 
pretegnjeni mišici, otiščancu ali 
žulju dobre volje ni manjkalo, 
prav tako pa tudi ne obljub, da 
se prihodnje leto spet vidimo. 

Damjan Debevec

Po asfaltu se pot vleče… (Foto: A.D.) 

Po štirih gre menda hitreje kot po dveh.

Vrhnika, 18. april - Osnovnošolci Cankarjeve 
šole so si na šolskem dvorišču ogledali prav 
posebno vozilo, E - transformer, ki predstavlja 
kako se reciklirajo razni predmeti, gospodinj-
ski aparati, mobilni telefoni, baterĳe in sĳalke. 
Ker mnogi od teh vsebujejo redke surovine, jih 
je potrebno razstaviti, da privarčujemo tako 

surovine in energĳo.
V vozilu so si ogledali pravo potujočo raz-
stavo, videli so notranjost teh aparatov in si 
ogledali video projekcĳo recikliranja. Vozilo 
družbe Zeos se ustavlja pred šolami, kjer učen-
ce in ostale mimoidoče osvešča o ločevanju in 
skrbi za okolje.                     Urška Koštrun

Na kmetĳi je lepo, 
ĳa ĳa o. 
Tam tri dni živeli smo, 
ĳa ĳa o. 
Kravo vneto molzli smo, 
da mleko za večerjo je bilo. 
Konje jahali smo krajši čas, 
smo na sprehodu videli še celo vas. 
Zvečer utrujeni zelo 
še pravljico prespali smo. 
Je v hribih sonce zgodaj vzšlo 
in zajtrk bil je dober zlo. 
Na snegu gor in dol ter 
sem in tja se kobacali, 
klekljati popoldne smo že znali 

in si čebelnjak ogledovali. 
Mimo vaške cerkvice hodili 
in zraven kakšno smo zmolili. 
Zvečer je žur bil tak, 
da škrata vsak je šel iskat, 
da lažje bi ga videli, 
smo z lučko si pomagali. 
Še zadnji dan smo tu se mudili 
in kruh za zajtrk zamesili. 
V krušno peč ga naložili, 
se lovcu prepustili. 
Ko prišel je avtobus, 
minil naš kmečki je dopust. 
  
Utrinki in Mavrice z Nino, Špelo in Ano

Napočil je 15. maj in z njim 
finalno tekmovanje v kuhar-
skih veščinah avtohtonih lo-
kalnih posebnosti »Domača 
kuhna pa to ...« Ob 11. uri 
smo začeli - stisnjeni ob majh-
ni delavni površini v veliki 

dvorani dvorca Zemono. Vse 
nam je "padlo dol", ko smo 
zagledali dekoracĳe ostalih 
tekmovalcev. Trenutek panike 
in zmede, nato je delo steklo. 

Spomnili smo se, kako smo se 
učili, in vse skuhali ob pravem 
času - bilo je izredno dobro! 
Vmes pa fotografi, kamere, 
intervjuji, žirĳa si neprestano 
nekaj zapisuje - urezati se nis-
mo smeli, saj je naša mentori-

ca pozabila "flajštre". 
 Jedi smo predstavili žirĳi, 
pred ocenjevalci smo se iz-
kazali kot dobri poznavalci 
kulinarike našega kraja. Žiri-

ja se je umaknila v poseben 
prostor - dolgo smo čakali. 
No, končno! Seveda, sledili so 
govori, zahvale, "naj zgodbica 
o potovanju s fičotom", za ka-
tero smo dobili 3000 glasov in 
pristali na 4. mestu. 
Držali smo se za roke, obra-
zi so bili resni ... Rezultati so 
bili razvrščeni po abecednem 
redu skupin - nas ni bilo med 
njimi ... In od zdaj dalje Tĳan 
ne mara polente. Jošt je zaig-
ral še zadnji akord in igra je 
bila končana. 
Ne smemo pa pozabiti, da so 
bile naše spomladanske po-
čitnice še posebej zanimive. 
Izbrali so nas za snemanje 
kulinarične oddaje "Zabeljeno 
po ameriško", ki je potekalo 
v gostilni Pečarič v Ljubljani 
in se ravno zdaj prikazuje ob 
nedeljah na POP TV. Vrhun-
ski kuharici iz Amerike smo 
pokazali, kako se pripravljajo 
vrhniški štruklji s suhimi sli-
vami. Izkušnja je bila nadvse 
zanimiva. Pogovarjali smo se 
po angleško in bili deležni po-
sebne pozornosti in zahvale z 
ameriške ambasade v Ljublja-
ni. Kot finalisti v kuharskih 
veščinah domačih jedi pa 
se bomo pokazali še na Po-
gačarjevem trgu v Ljubljani, 
8. 6. 2013, skupaj s folklorno 
skupino naše šole in našim 
harmonikašem Joštom. Pri-
družite se nam! Za naslednje 
šolsko leto pa - nihče ne ve, 
česa se bo naša mentorica še 
spomnila! 

  Skupina Barjanci iz OŠ 
Antona Martina Slomška 

Vrhnika z mentorico

Pod tem naslovom so v torek, 
9. 4. 2013, v OŠ heroja Janeza 
Hribarja v Starem trgu pri 
Ložu na območnem srečanju 
otroških folklornih skupin na-
stopale skupine iz Cerknice, 
Unca, Nove vasi, Starega trga 
pri Ložu ter skupina iz OŠ A. 
M. Slomška Vrhnika. Srečanje 
je spremljala strokovna sve-

tovalka za otroške folklorne 
skupine Nina Luša.  
Letošnje srečanje je potekalo 
v odlični organizacĳi območ-
ne izpostave JSKD Cerknica. 
Pred krasno pomladno sceno 
so otroci v svojih odrskih po-
stavitvah prikazali otroške 
igre, zbadljivke, pesmi in ple-
se iz starih časov. Prireditev 

pa je popestrila domačinka 
Pepca Strle z izdelovanjem 
cvetja iz krep papirja po sta-
rem. 
Otroško folklorno skupino 
OŠ A. M. Slomška Vrhnika 
sestavljajo sama dekleta, celo 
v godčevskem sestavu sta 
harmonikarica in violinistka. 
Tokrat so se dekleta predsta-
vila s postavitvĳo z naslovom 
Lépo je jesen na svet. Svoj 
nastop so začele s petjem na-
slovne pesmi, potem pa so za-
plesale tri plese s štajerskega 
konca (zibenšrit, mašarjanka 
in konjski ples) ter oder za-
pustile ob zvokih violine in z 
vitjem kače. 
Otroška folklorna skupina na 
Slomškovi šoli deluje že tret-
je leto in dekleta vsak teden 
pridno vadĳo. Tudi tokrat 
so svoj nastop zelo uspešno 
opravile, zato jim iskreno če-
stitam. 

  Vodja OtFS OŠ A. M. Slomška 
Vrhnika: Tanja Zupan 

Tretješolci smo imeli eko dan
V četrtek smo tretješolci OŠ Antona Martina 
Slomška Vrhnika obiskali vrhniško komu-
nalo in Center za ravnanje z odpadki. Pre-
živeli smo prĳetno in zanimivo dopoldne. 
Naši "ekofrajerji" pa so napisali pesmice in 
nekaj jih lahko preberete. 

Danes v šoli je bilo lepo, odšli smo na komu-
nalo.  Naučili smo se ločevati lepo, a nekaterim 
je smrdelo. Če hočeš eko otrok postati, moraš 
pravila ločevanja odpadkov poznati. 
(Lana Osredkar) 
Papir, steklo, embalaža so smeti, ki ločujemo 
jih mi. Veselo jih nosimo v zabojnike sredi vasi.  
Ko pa se zgodi, da polne so vse tri: riba, žaba, 
miš, takrat pa pridrvi strokovnjak za smeti in 
zadevo uredi. (Tia Simončič)
V šoli se učimo, da smeti delimo in da dvoriš-

če ni odlagališče. Plastiko v žabico, steklo pa v 
ribico, v miško gre papir, tako se učimo lepih 
manir. Ker pridno sodelujemo, odpadke vsi 
ločujemo. (Blaž Gutnik) 

Učiteljici 3. razredov z učenci iz 
OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

Poprej v starih časih

Domača kuhna pa to ...Trinajstič po poteh kartuzĳe Bistra

Otroci iz Župnĳskega vrtca Vrhnika na kmetĳi 

Skupina Mavrice in Utrinki na kmetĳi

Učenci so si ogledali E - transformerja
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V enoti Želvica redno skrbimo 
za naš Naravni kotiček. Letos 
smo se pridružili vseslovenski 
akcĳi Štafeta semen. Namen je 
bil, da poskrbimo za pridobitev 
čimveč avtohtonih slovenskih 
semen. Projekt Slovenski zajtrk 
nam je priskrbel zavojčke niz-
kega fižola Češnjevca, korenja 
Ljubljansko rumeno, ajde Dar-
ja, zelja Emona, repe Kranjska 
okrogla, čebule Belokranjka. 
Nekateri znanci so nam pri-

nesli semena slovenskih sort 
fižola in modrega maka ter 
paradižnika Volovsko srce. 
Naša glavna naloga pa je , da 
iz teh semen vzgojimo rastline 
in pridobimo semena, ki bodo 
v naslednjem letu zakrožila in 
tako se bo nadaljevala štafeta 
semen. V vrtcu smo se zato od-
ločili, da na Dan zemlje pova-
bimo ljudi dobre volje in umih 
rok k sodelovanju. 22.4.2013 
je bilo jutro deževno in pogle-

dovali smo ven zaskrbljenih 
oči. Na Dan zemlje smo si za-
črtali dejavnosti na prostem, 
a vreme je bilo zares aprilsko. 
Po posvetu smo se odločili, da 
se dobimo na terasi pod stre-
ho, potem bomo pa videli, kaj 
se bo dalo narediti... Presajali 
smo lončnice iz igralnic, sadili 
fižol in sončnice v lončke, ob-
likovali smo plakate z zelenja-
vo, vrtnim orodjem in rožami, 
si ogledovali knjige, slikanice 
o rastlinah... Na lončke smo 
napisali, kaj smo posadili in jih 
odnesli na okenske police ter 
se dogovorili, da jih bomo zali-
vali ter kasneje mlade rastline 
posadili v Naravni kotiček. V 
Naravnem kotičku je skupina 
otrok nabrala zemljo v bakre-
ne posode in vanje posejala 
rože. Vzgojitelj je v lesene 
table vžgal imena rastlin, di-
šavnic.. .da bodo naše gredice 
jasno označene in prepoznav-
ne. Vabilu ob »Dnevu odprtih 
vrat« so se odzvali tudi starši 
in stari starši. Nekaj odrasle 
pomoči je bilo dovolj, da seje 
polepšala čutna pot, ki so jo 
oplele spretne roke. Otroci so 
tekali po igrišču, opazovali de-
ževnike in se pogovarjali, kako 
so pomembni na vrtu... Dež je 
pozabil padati. Na gredice nis-
mo šli pobirat kamenja, ker je 
bilo premokro. To nas čaka v 
lepših dneh.
Dobra volja je »držala oblake 
gor«, da smo izpeljali načr-
tovane dejavnosti in da smo 
lahko uporabili pripravljenost 
odraslih nam pomagati. Hvala 
vsem pridnim rokam!

Otroci in vzgojiteljice iz 
Želvice

Skupaj s toplejšim vremenom je tudi v Društvu 
invalidov Vrhnika postalo živahnejše. Vsi se že 
veselimo vsakoletnega izleta v neznano v dru-
gi polovici maja. A o tem bomo več napisali v 
naslednji številki NČ. 
Socialna komisĳa, še v stari sestavi, je objavila 
razpis za oddajo naših počitniških kapacitet 
in jih razdelila prĳavljenim članom. Skupina 
marljivih članov je v začetku maja obnovila 
bivalnik v Lanterni in ga pripravila za novo 
sezono, ki se je začela s 1. majem.

Šport
Kot ponavadi so z aktivnostmi najbolj pridni 
športniki. Marca je bilo v organizacĳi Medob-
činskega društva invalidov Idrĳa – Cerkno ob-
močno tekmovanje v streljanju. Naša uspešna 
strelka Mojca Rus je tekmovala v streljanju s 
serĳsko in standardno puško  in se spet uvr-
stila na državno prvenstvo, ki je potekalo 20. 
aprila v Ljubljani. Tudi tu je bila uspešna, saj 
je dosegla 2. mesto v streljanju s serĳsko pu-
ško, s standardno puško pa si je pristreljala 3. 
mesto. 
Balinarji so vedno najbolj zagnani. S treningi 
začnejo takoj, ko skopni sneg na igrišču. Vklju-
čili so se v medobčinsko ligo, ki jo sestavljajo 
športniki občin Vrhnika, Logatec, Log-Dra-
gomer, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec in 
Horjul. Sodeluje kar 18 ekip. Tekmovanja pa 
potekajo vsak ponedeljek. 
Prvo območno tekmovanje je potekalo 5. maja. 
Na njem so naši tekmovali z žensko in moško 
ekipo, a so še premalo trenirali, saj se niso kva-
lificirali.
Z obema ekipama so sodelovali tudi na otvo-
ritvenem turnirju 11. maja, ki ga vsako leto v 
okviru občinskega praznika organizira Dru-
štvo upokojencev Vrhnika.
Že naslednji dan pa sta obe ekipi sodelova-
li tudi na prĳateljskem turnirju v balinanju v 
Kopru, ki ga je tamkajšnje Društvo invalidov 
organiziralo v počastitev svojega občinskega 
praznika.

Kegljači so vso zimo redno trenirali v Ljublja-
ni. 6. aprila se je 5 članov moške ekipe preizku-
silo na območnem tekmovanju v Novi Gorici, 
a so spoznali, da jim še manjka vaje, saj se niso 
kvalificirali na državno prvenstvo.
Tudi metalci pikada nadaljujejo s treningom, 
ki ga imajo vsako sredo v društvenih prosto-
rih, čeprav je sezona tekmovanj že zaključena.

Pevski zbor je že imel prve nastope. 15. marca 
je sodeloval na območni revĳi pevskih zborov 
na Vrhniki. Naslednji dan, 16. marca, je raz-
veselil občinstvo na našem zboru članov. 18. 
marca je priredil pomladni koncert v Domu 
starejših občanov Ljubljana – Dravlje.  28. mar-
ca pa je sodeloval pri sveti maši, posvečeni 
oslabelim, onemoglim in invalidom.

Obvestilo iz Soča Opreme
Soča Oprema, ki je pogodbeni dobavitelj Za-
voda za zdravstveno zavarovanje Slovenĳe 
(ZZZS), nam je poslalo informacĳe in priroč-
nik za izdajo in izposojo medicinskih tehnič-
nih pripomočkov (MTP), ki se lahko predpisu-
jejo na naročilnico ZZZS in jih je mogoče dobiti 
na naročilnico za MTP, ki jo zavarovani osebi 
predpiše njegov osebni zdravnik ali specialist 
s svojega delovnega področja. Ponudba obse-
ga medicinsko tehnične pripomočke za giba-
nje, nego, higieno in terapĳo. 
Vse zainteresirane vabimo, da se za več infor-
macĳ zglasite v naši pisarni.

Obvestilo o letovanju
Vabimo vas, da se prĳavite na letovanje, ki bo 
od 5. do 12. 9. 2013 v Biogradu na moru. Cena 
je 370 evrov in vključuje avtobusni prevoz, 7-
krat polpenzion, nastanitev v dvoposteljnih 
sobah v hotelu Adriatic*** s tušem in WC, 
uporabo zunanjega bazena, turistično takso in 
nezgodno turistično zavarovanje.
Več informacĳ dobite v društveni pisarni.

Društvo invalidov Vrhnika

Društvo invalidov Vrhnika

Življenjski krog, ki zarisuje našo minljivost, se je 
iztekel tudi našemu dragemu prĳatelju in tovarišu, 
partizanu – nosilcu spomenice 1941, Francu Paset-
ti. Vse nas je prizadelo, ko je prav v dneh, ko smo  
častili spomin na ustanovitev Osvobodilne fronte 
in proslavljali osvoboditev Vrhnike, prišla med 
nas žalostna novica, da je Franc v 94. letu starosti 
končal svojo bogato življenjsko pot in zatisnil svoje 
trudne oči.
Franc se je rodil 21. novembra leta 1919 na Mir-
kah. Mati ga je zgodaj zapustila svojim staršem in 
odšla po večji kos kruha v Ameriko. Meksikajnarjev 
France, kot so ga klicali po domače, je bil radoveden 
in radoživ otrok, ki pa je zgodaj okusil trpljenje ma-
lega človeka. Stari starši so mu  medtem privzgojili 
tudi delovne navade, zato se je že v rani mladosti 
lotil vsakega dela. Njegova ukaželjnost in socialni 
čut sta ga po končanem šolanju kmalu pripeljala 
v Esperantski klub na Vrhniki, v Društvo kmečkih 
fantov in deklet ter skupino napredne mladine na 
Vrhniki. 
Takoj po okupacĳi naše dežele je sodeloval pri zbi-
ranju orožja, ki ga je organizirala napredna mla-
dina. Italĳani, ki so prek ovaduhov izvedeli za na-
mestnika tedanjega vrhniškega vodje komunistov 
na Vrhniki, Franca Popita, so prišli 21. junĳa po 
Franca in njegovo skrito orožje. Takrat je Francu 
uspelo pobegniti in v ilegali je ostal en mesec, do 
odhoda v partizane. Vključil se je v skupino ile-
galcev na Ljubljanskem vrhu. Tako je nastala prva 
partizanska enota na vrhniškem območju, ki se je 
pozneje poimenovala Borovniška četa. Njihova 
glavna naloga je bila uničevanje telefonskih pove-
zav ter bližnje železniške proge. Pri tem delu so ga 
Italĳani zajeli v noči 31. avgusta 1941.  Po obsodbi 
ga je italĳanski okupator odpeljal iz ljubljanskih 
sodnih zaporov z večjo skupino konfinirancev in 
zapornikov v Italĳo, najprej v taborišče na otoku 
Ustrei in pozneje v taborišče Frasche�i. Tam se je 
takoj vključil v delo SKOJ-a in komunistične par-
tĳe. Med konfiniranci in interniranci iz Slovenĳe 
je politično aktivno deloval kot član posebnega 
ilegalnega komiteja, ki je povezoval vse pregnance 
iz Jugoslavĳe (Slovence, Dalmatince, Črnogorce, 
Metohĳce). 
Po kapitulacĳi Italĳe je pomagal pri vračanju in-

ternirancev domov, ko pa se je tudi on vrnil v do-
movino decembra 1943, je  nadaljeval svoje delo 
v slovenskih partizanskih enotah. Postal je sekre-
tar rajonskega odbora SKOJ in KP Vrhnika, nato 
pa je odšel   na Notranjsko v Lož, kjer je prevzel 
delo sekretarja Notranjskega okrožja Loška dolina 
ter začel z delom v II. sekcĳi tedaj ustanovljenega 
oddelka za zaščito naroda – OZNE oziroma kon-
traobveščevalne službe FLRJ. Delo v OZN-i je na-
daljeval tudi po osvoboditvi, vendar ne dolgo. Že 
leta l945 je službeno  odšel v Beograd, kjer je bil na 
različnih dolžnostih v kabinetu maršala Tita. 
Prvo družino je zasnoval tik po osvoboditvi s par-
tizanko Tončko Krošelj. V zakonu sta se jima rodila 
sin Maksim in hčerka Vesna. Žal je Tončka po roj-
stvu hčerke pri svojih komaj  petindvajsetih letih 
umrla. Na službovanju v Beogradu mu je po smrti 
soproge prišla pomagat pri skrbi za otroka skupaj 
s svojo hčerko Vasilko Tončkina sestra Ljudmila. 
Tako je Franci pozneje ustvaril novo skupno dru-
žino z Ljudmilo - Milko. 
Vendar je bil Franci upokojen že leta 1966. V času, 
ko je soprogo spremljal na službovanjih v tujini 
prek Zunanjega ministrstva, si je na Vrhniki zgra-
dil hišo, kamor se je po upokojitvi soproge Milke 
preselil in zaživel z rojstnim krajem. Vključil se je 
v delo borčevske organizacĳe na Vrhniki. Prevzel 
je vodenje Občinske organizacĳe Zveze borcev in 
pred nekaj leti, ko dela ni zmogel več, predal delo 
mlajšim članom Združenja borcev za vrednote 
NOB Vrhnika. 
Naš tovariš Maks je vložil veliko poguma, truda 
in prizadevanja v predvojnem  in vojnem  ter po-
vojnem času zato, da bo vsem nam boljše in lepše 
v lastni domovini in tudi v našem kraju. Bilo je 
veliko odrekanj, vendar tudi veliko doživetega. Bilo 
je veliko kljubovalnosti in drznosti, potrpežljivosti 
in vztrajnosti, da hrabrosti niti ne omenjamo. Bil 
je človek z velikim srcem in pogumom.
Nikoli ne bomo pozabili njegovega partizanskega 
imena – Maks. V naših srcih bo ostal za vedno 
predvsem kot borec za človeške vrednote kot pravi 
slovenski partizan. Ohranili ga bomo v spominu 
kot iskrenega prĳatelja, znanca in soseda.

Združenje borcev za vrednote NOB Vrhnika

Francu Pase�i, dolgoletnemu predsedniku 
ZB NOB Vrhnika, v slovo

Sejemo, sejemo drobna semena...

Drage upokojenke in 
cenjeni upokojenci
Spet je mesec naokoli in vem, da že z nestrpnost-
jo čakate, o čem vas bomo obveščali tokrat. Veli-
ko reči se je dogajalo v teh pomladanskih dneh:
-  Komisĳa za kulturno dejavnost in gospa Mar-

ta Rĳavec so nas povabili na odprtje razstave 
akvarelov naše upokojenke Ivanke Krasnik. 
Razstavo si lahko ogledate še v junĳu v času 
uradnih ur. 

-  Takoj naslednji dan je pripravila komisĳa za 
zdravstveno dejavnost odlično predavanje 
magistre psihologĳe  Mateje Štirn Okrevanje 
po travmatskem dogodku. Odločili smo se, da 
bomo predavanje poskušali ponovno organizi-
rati v pozni jeseni za tiste, ki ste ga zamudili.

-  V okviru občinskega praznika je gospa Mari-
ja Iskrenovič vodila po Cankarjevih obeležjih 
naše upokojence in izvedeli so marsikaj zani-
mivega in  novega o Ivanu Cankarju.

-  Barjani so že aktivni, saj so se po prvem poho-
du na Slavnik veselili naslednjega pohoda od 
Cola do Otlice, kjer so se seznanjali z mnogo-
vrstnim spomladanskim cvetjem. V skupini je 
še nekaj prostora, zato ne oklevajte in se nam 
pridružite. Ne bo vam žal, skupina je zanimi-
va, pohodi pa sproščujoči .

-  V maju so se zaključile vse delavnice (ročna 
dela, klekljanje). Nadaljevale se bodo v okto-
bru.

-  Tudi v maju smo imeli kopalni izlet v Šmarje-
ške Toplice. Pridružite se veseli družbi tudi v 
junĳu.

-  Pohodniške skupine so prilagajale pohode gle-
de na vremenske pogoje  (Sončki so proučevali 
zgodovino Primoža in Šilentabora, Zimzeleni 
Janče, SVIZCI Mirno goro, Vandrovke okolico 
Vrhnike).

-  Balinarke ženske balinarske sekcĳe so imele 
kar nekaj težav z vremenom in izpeljavo ot-
voritvenega turnirja v počastitev občinskega 
praznika.

-  Pevsko glasbena skupina je gostovala v Domu 
počitka na Fužinah in požela buren aplavz za 
izveden program.

-  Tudi v pisarni je mnogo administrativnega 
dela, ki nam ga nalaga zakonodaja, vendar vas 

naša Nežka in Marjana pričakujeta vedno do-
bre volje in nasmejani. Zato pridite, kaj povej-
te, predlagajte in morda bo kakšna vaša ideja 
že jeseni našla mesto v zimskem programu.

-  Prosimo vas tudi, da preverite, ali ste že plača-
li članarino in če ne, to storite čim prej.

Kaj napovedujemo:
-  izlet v junĳu na Brione,
-  kopalni izlet v Strunjan,
-  nekaj prostih mest je tudi za Belo krajino v ju-

nĳu (SVIZCI),
-  četrtega julĳa družabno srečanje na vrtu pri 

Kranjcu,
-  konec avgusta srečanje starejših od 75 let,
-  v septembru dvodnevni izlet v Sarajevo in 

Mostar
-  seveda pa vsa opravila, ki so dnevne narave. 

Sicer pa uživajte vsak dan po svoje in se vese-
lite prĳateljev in znancev, ki jih srečate. Name-
nite jim nasmeh, ki prav nič ne stane in nekaj 
lepih besed. Vsem za dobro voljo!

Za UO: Elica Brelih

Klekljarski tečaj
Tudi ko človek vstopi že v tretje življenjsko ob-
dobje, se mu še lahko izpolnĳo želje iz mlado-
sti. Od rane mladosti, ko sem občudovala teto 
pri klekljanju, sem si želela te ročne spretnosti 
naučiti tudi sama. Vedno pripravljena na nove 
izzive, nas je pri ročnih delih vrhniških upoko-
jenk v januarju ga. Elica pobarala: » Je katera 
zainteresirana da bi klekljala? « Takoj smo se 
klekljanja željne oglasile in že naslednjo sredo 
smo se zbrale z mentorico – čisto pravo tova-
rišico Ivico. Že prvo učno uro smo klekljale! 
Naslednjo pa že ustvarjale po predlogi ime-
novani »papirc«. Gospa Ivica nam je z izredno 
potrpežljivostjo podajala  svoje bogato znanje 
in nam prinesla mnogo vzorčkov, ki smo si jih 
pritrdile na » punkle « in jih izdelale. Vsaka od 
nas se že lahko pohvali z nekaj izdelki. Kleklji 
so pod prsti, do nedavna nevajenih te umetno-
sti, že pričeli lepo peti. Vendar vsakega luštne-
ga je enkrat konec. Pa ne za dolgo. Dogovorile 
smo se, da se v jesenskih mesecih zopet zbere-
mo in nadgradimo naše znanje.
Zapisala : Marjeta Miklavčič
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Balinarski turnir ob prazniku občine 
Vrhnika.
V počastitev Občinskega praznika,Društvo upokojencev - bali-
narska sekcĳa – organizira otvoritveni turnir vsako prvo ali dru-
go soboto v maju. Tudi letos smo se dogovorili za 11. maj, a smo 
prireditev morali zaradi deževnega vremena preložiti na pone-
deljek 13. maj. Zbralo se je 9 ženskih in 6 moških ekip. Žal smo 
bili brez domače moške ekipe, saj kot kaže, so v »globoki« krizi. 
Zbrane ekipe je pozdravila  predsednica DU Elica Brelih in jim 
zaželela dobro počutje  in prĳetno druženje na Vrhniki. Povabila 

jih je tudi na ogled razstave slik naše članice Ivanke Krasnik , kar 
so nekatere ekipe s priznanjem umetnici, z veseljem uresničile. 
Moške ekipe in del ženskih je tekmovanje nadaljevalo na bali-
nišče v Sinji gorici, ostale ženske ekipe pa na domačem igrišču. 
Tekmovanje je vodil Simon Ogrin ob pomoči  Anice Dolenc, dol-
goletne predsednice ŽBS. Za dobro razpoloženje so poskrbele 
članice ŽBS z dobrodošlico (kava, čaj, sendvič).
Tekme so potekale v prĳateljskem druženju in ob 15. uri smo 
razglasili naslednje rezultate:

Ekipno moški:   Ekipno ženske.
1. DU Loška dolina  1. DU Postojna
2. DI Vrhnika   2. DI Vrhnika   
3. DU Rakek   3. DU Vrhnika
4, DU Dragomer    4. DU  LOGATEC

Pokale sta podeljevala člana UO DU Vrhnika Marinka Petkov-
šek in Tone Sluga. Vse ostale ekipe so se razvrstile na 5. mesto 
za prĳateljsko udeležbo. Najboljša bližarka je postala Ana Debe-
vec iz Postojne, najboljši bližar pa Anton Sluga z Vrhnike. Vse 
ekipe so prejele lične pokale, posameznika pa kipec balinarja. 
Bilo nam je lepo. Obljubili smo si, da se naslednje leto ponovno 
spoprimemo za pokale Občine Vrhnika.
Pri izvedbi turnirja so nam pomagali:
Gostilna Cankarjev Hram z malico, slaščičarna Breza s kremni-
mi rezinami in še pekarna Žito Istenič, slaščičarna Berzo, Kmeti-
ja odprtih vrat Urbanovc, Baškovč, Adamič, Mreža dnevni bar, 
DG zelenjava, cvetličarne Karmen in Jani , Orel trgovina , vi-
notoč Orel ,vinotoč  Vidergar, Blagomix, zavarovalnica Triglav, 
Frizerstvo Neti, Gostilna Nibi, Gostilna Turšič, Gostilna Kranjc,  
trgovina Maja, bife Oaza. Če sem koga zgrešila se oproščam. 
Vsem se iskreno zahvaljujemo in pričakujemo, da bomo njihove 
pomoči deležni tudi v letu 2014.

Svizci na Lipniku
Aprila smo Svizci odšli na pohod v Slovensko Istro. Končno so 
se nas usmilili vremenski bogovi, ki so nam doslej nagajali in 
zato prve tri mesece  letos  nismo mogli uresničiti naših načrtov. 
Tokrat so se nam odkupili z zvrhano mero, kajti tretji četrtek 
v aprilu je bil jasen, sončen in še  zelo topel povrhu.  Z dvema 
minibusoma smo se odpeljali z Vrhnike proti Črnemu Kalu, tam 
pa zavili v notranjost naše Istre, proti vasici Zazid, odkoder pe-
ljejo poti proti Lipniku in Kavčiču, ki smo ju nameravali osvojiti. 
Vožnja po istrski pokrajini, ki je prav tako zamujala z zelenjem 
kot naša, je bila zanimiva. Pot poteka pod kraškim robom, pod 
katerim so si prebivalci v preteklosti zgradili domačĳe in pri tem 
uporabili gradbeni material, ki jim je bil najbolj pri roki, kamen. 

Preživljali so se s poljedelstvom in živinorejo, pridelke pa po 
strmih poteh nosili naprodaj v dolino. Dandanes v teh vasicah 
vztrajajo le še starejši prebivalci.
Naša avtobusa sta se le stežka prebĳala skozi ozke uličice naselĳ 
do Zazida. Končno smo prispeli do izhodišča naših poti. Raz-
delili smo se v dve skupini. Prva, ki jo je vodila Elica, po lažji 
poti krenila proti 804 m visokemu Lipniku.  Druga pa je pod 
Sonjinim vodstvom nameravala osvojiti vrh Kavčič (883 m), ki 
leži prav blizu meje s Hrvaško. Opremljeni z vodo in pohodni-
mi palicami smo se začeli vzpenjati po kamnitih stezicah skozi 
redko poraslo pokrajino. Tam je v daljni preteklosti raslo pre-
težno listnato drevje, ki pa ga je uničujoči človekov vpliv skoraj 
iztrebil. Za obnovitev gozda je prvi poskrbel gozdar in izumitelj 
Josef Ressel, ki je izdelal načrt za obnovitev gozda. Po večletnem 
neuspešnem sejanju hrastovega  želoda so ugotovili, da je za po-
gozdovanje na Krasu najprimernejši črni bor.  Zato je dandanes 
to drevo tod najbolj razširjeno. Spotoma smo se ogledovali tudi 
po spomladanskih cveticah, ki jih ni bilo še prav veliko. Na robu 
travnika smo zagledali kosmatince, ki so komaj pririnili iz zem-
lje. Družbo so jim le delale trobentice, vĳolice in pljučniki.  Na 
grmovju in drevju pa je vidno poganjalo svetlo zeleno listje. Po 
nekajurni hoji z mnogimi postanki smo le prispeli na vrh Lipni-
ka. Ustavili smo se pri spomeniku ustreljenih partizanov, ki so 
jih Nemci zajeli, ko so bili na poti proti svoji enoti. Ker je sonce 
že neusmiljeno pripekalo, smo se raje umaknili pod vrh Lipnika 
v zavetje sence in si privoščili malico. Od tam smo lahko obču-
dovali Slavnik, ki smo ga že nekajkrat obiskali. Kmalu se nam 

je pridružila še druga skupina, ki je nameravala na vrh Kavčiča, 
a se je zaradi pomanjkanja časa premislila in se preusmerila na 
Lipnik. Tudi oni so se morali odpočiti in si privezati dušo, nato 
pa smo se skupaj v gosjem redu odpravili po precej naporni 
stezi, ki  vodi po škrapljah in kamenju, do naših avtobusov. Še 
dobro, da nas je v gostilni pri Črnem Kalu čakalo kosilo, okusna 
enolončnica bobiči, s katero smo si opomogli od naporne hoje 
in vročine. 
Do naslednjega pohoda, ki bo, kot ponavadi, tretji četrtek v 
maju, pa se bomo verjetno že toliko privadili vročini, da jo bomo 
laže prenašali.
Napisala: Rada Pišler
Fotografija:  Sonja Zalar Bizjak

Sončki na Koradi
Končno pomlad, končno Korada. Pohod na Korado je bil že 
trikrat načrtovan, pa ga vremenske razmere niso omogočale. 
Sončki smo že večkrat ugotavljali, da se vse zgodi z določenim 
razlogom. Za Korado lahko rečemo, da je bila v teh pomladnih 
dneh lepa izkušnja, saj smo se iz bujno cvetoče doline dvignili 

na višino 812 m, kjer se je narava  šele prebujala iz dolge zime, v 
daljavi pa smo lahko opazovali še zasnežene Julĳske Alpe.
Korada je najvišji vrh Goriških brd,  ki se razprostirajo južno od 
nje.  S svojo lego ščiti Goriška brda pred mrzlimi vetrovi s seve-
ra, zato na  tamkajšnjem območju dobro uspeva vinska trta. 
Na Korado vodi več poti: z Vrhoveljskega prevala, iz Plav in 
Kanala. Nas je avtobus zapeljal do Vrhovelj pri Kojskem. Pot 
do vrha je bila nezahtevna in prĳetno hladna. Med potjo smo 
opazovali ostanke prve svetovne vojne. Korada je namreč v ob-
dobju bojev na soški fronti spadala med strateško pomembnej-
še vrhove, ki jih je zasedla italĳanska vojska. V manj kot dveh 
urah smo dosegli vrh Korade, ki je zaradi travnikov na vrhu 
zelo razgledna gora. Na vzhodu smo videli Banjščice, na severu 

Kambreško pogorje, Matajur in Krn. Pod vrhom stoji planinsko 
zavetišče, ki so ga odprli leta 1991, in je odprto za  konec tedna 
in praznike. Posedli smo po klopeh in se podprli s pĳačo in je-
dačo iz nahrbtnika, kar smo dopolnili še s sladkimi dobrotami 
naših slavljenk. 
Pot v dolino nas je vodila mimo cerkvice sv. Genderce, ki je bila 
pred  nedavnim obnovljena. Spust v Plave je bil malce daljši in 
zahtevnejši za kolena. Na poti smo naleteli na večje poseke in 
bolj ali manj opuščene zaselke. V Plavah nas je pričakala pomlad 
v polnem razcvetu, a z zaprto gostilno, zato smo se zapeljali do 
Solkana, kjer je bilo prĳetno toplo in sta se pivo in kava resnično 
prilegla. V prĳetnem druženju je tako  minil še en lep pohod, ki 
je bil po petih letih delovanja Sončkov jubilejno stoti.
Besedilo: Vera Fefer 
Fotografija: Tatjana Rodošek

Zimzeleni na Jančah
V upanju na lep pomladanski dan smo se Zimzeleni v dežev-
nem vremenu odpeljali proti najzahodnejši vzpetini Posavskega 
hribovja z vasjo Janče.
Iz Jevnice smo se po lesenem mostu preko Save podali na desni 
breg proti pobočju Valentinovega vrha in Gornji Jevnici. Steza 
se je postavila navpik in Elica je počitek izkoristila za mali kviz 
o vrhovih in cerkvici na nasprotnem grebenu, kjer smo že po-
hajali pred leti. S skupnimi močmi smo uganko razvozlali. Na 
mojo opombo, da je bil v vasici Križevska vas pod Cicljem rojen 
Jurĳ Vega, se je zasmejala in me za nagrado določila : »Napiši 
tokrat ti sestavek o današnjem pohodu, saj znaš prav lepo za-
pisati vtise!«
V Gornji Jevnici smo imeli srečo in naleteli na g. Toneta (gospo-
darja domačĳe Pr, Valentin). Prĳazno nas je sprejel, povedal o 
usodi svoje družine v času druge svetovne vojne, ko so Nemci 
izseljevali domačine. Takrat je bil star tri dni, ko so ga ob umiku 
pred sovražniki svojci prenesli v zemljanko v pobočju nad vas-
jo. Vojna leta so bila za vse težka, zato so po končani vojni  za 
spomin in zahvalo za rešena življenja postavili lično kapelico. 
Nato nas je povabil v hišo, narejeno iz tesanih brun. Črna ku-
hinja,  osrednji prostor s pečjo in bogato starinsko opremo ter 
letnica na tramu 1794 so nas popeljali stoletja nazaj. Sušilnica 
za sadje še vedno služi svojemu namenu. Vse je lepo vzdrže-
vano. Nadaljevali smo po poti ozelenelega bukovega gozda in 
pomladnega cvetja ( podlesne vetrnice, pasjih zob, ramšela …). 

Še borovnice so v polnem cvetenju in zorenju. »Obeta se dobra 
letina,« je rekla Mari. Po 500 m vzpona smo ob lepem sončnem 
vremenu in brezvetrju prišli polni dobre volje skozi vas Janče do 
planinskega Doma na Jančah – 794 mnv (eno najosrednejših na-
ših razgledišč). Po starem se je vas imenovala Jančje po jančkih, 
ki so jih tu na veliko redili. Danes domačini pridelujejo jagode, 
češnje, jabolka in drugo sadje. O tem pričajo oznake turističnih 
kmetĳ, sadne ceste in borovničeve pohodne poti. So pa znali 
domačini ceniti očetnjavo. Pred 130. leti so Nemci organizira-
li pohod iz Ljubljane z nemško zastavo, ki so jo hoteli zapičiti 
na vršni planoti. Sredi pompa jih je napadla skupina domačih 
fantov, jim iztrgala zastavo in jih pretepla. V planinskem domu 
sta nas oskrbnika prĳazno sprejela in nam postregla naročeno 
zelo okusno enolončnico in pĳačo (hvala Milan!). Dobro pod-
prti smo si vzeli kar nekaj časa in se še enkrat napasli čudovitih 
razgledov. Kot na dlani smo imeli Ljubljano, reko Savo, Šmarno 
goro, zasnežene Karavanke in Julĳske Alpe. Na severu se bočĳo 
Kamniške Alpe s košato Menino, na vzhodu je Slivna, Zasavska 
sv. Gora, Čemšeniška planina, Kum, Gorjanci, na jugu pa Krim 
in Snežnik. Veseli in polni lepih vtisov smo se podali proti La-
zam. Cesta se je proti koncu strmo spuščala in naš sanitetnik se 
je pomaknil na rep kolone, da bo pobiral »mrtve«. Na koncu poti 
smo zagledali ob železniški postaji avtobus in pozabili, da so 
nas še malo prej bolela kolena. Tako smo dodali še en kamenček 
v mozaik naših nepozabnih pohodov.  
Zapisala: Nati in Janez Medic
Foto: Joža Miklavčič, Sonja Zalar Bizjak
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Kolona Svizcev v okolici Lipnika

Maja 2013 so  praznovali naši člani 
okrogle jubileje:
Rado Šturm, Dobovičnikova ul., Vehnika (1920)
Cvetko Carli, Brigadirska c., Vrhnika (1922)
Stanislav Kogoj, Krožna pot, Vrhnika (1922)
Franc Malovrh, Verd, Vrhnika (1922)
Valerĳa Sterle, Dom upokojencev Vrhnika, (1923)
Marĳa Jurca, Cankarjev trg, Vrhnika (1923)
Anton Pečar, Prečna pot, Vrhnika (1933)
Angelca Lenarčič, Sinja Gorica, Vrhnika (1933)
Marĳa Seljak, Notranjska cesta, Vrhnika (1933)

Vsem jubilantom iskreno čestitamo za visok jubilej,
čestitke pa tudi vsem, ki so praznovali maja rojstni 
dan.

Nasmejani Sončki na sončni Koradi

Kako se fotografiramo za Naš časopis?
Da bi zagotovili objavo fotografij z »vidljivimi obrazi«, 
prosimo, da se ne fotografirate v razpotegnjenih vrstah, 
marveč gručasto (na primer v štirih vrstah). Na ta način 
bodo obrazi vidnejši – četudi bo fotografija manjša. Hva-
la za razumevanje. 

Naš časopis
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Prvi pohod Barjanov na Slavnik
Nova pohodniška skupina Barjani pri DU Vrhnika se je prvič 
odpravila na pohod  četrti četrtek v aprilu na zadnji tisočak pred 
slovenskim morjem Slavnik.  Ob sedmi uri se nas je zbralo tri-
indvajset zagnanih pohodnikov z vodniki. Odpeljali smo se v 
smeri Kopra, v Kozini smo zapustili avtocesto in nadaljevali pot 
z avtobusom do vasi Prešnica.
Slavnik se dviga v slovenskem delu Čičarĳe nad kakih 500 m vi-
soko planoto Šavrinskega krasa. Njegov široki hrbet doseže v Ma-
lem Slavniku (Grmadi) 1001 m, v Velikem Slavniku pa 1028 m.  
V vasi Prešnica smo zapustili avtobus. Naši vodniki Milan, So-

nja, Elica in Jože so pregledali 
našo pohodniško opremo in 
nas poučili, kako ravnamo 
in hodimo s pohodnimi pali-
cami. Kraška vasica Prešnica 
je stisnjena pod pobočje Slav-
niškega pogorja. Med potjo 
skozi vas smo si ogledovali 
značilno arhitekturo kraške 

gradnje, strehe z blagim naklonom, kritino izdelano iz korcev, v 
nekaterih izpostavljenih legah obteženo s kamenjem. 
Kmalu smo prečkali železniško progo Ljubljana-Koper in po pri-
jetni položni poti nadaljevali pot mimo zbiralnika vode za na-
pajanje divjadi, do prvega postanka na razgledišču. Med potjo 
smo opazovali in prisluhnili razlagi o rastlinstvu v jugozahodni 
Slovenĳi. Tako smo spoznali: črni hrast, rešeljiko, borovce, gor-
ski kosmatinec, ozkolistni pljučnik, grozdasto hrušico, narciso 

in še vrsto drugih. Čas je tako hitro minil, da smo kaj kmalu 
prispeli do Tumove koče na Slavniku. Naša pohodnica Dragica 
je rekla: 
 »Še nikoli nisem tako hitro po ravnem prišla na vrh.« 
Vodnik Milan se je z oskrbnikom koče predhodno dogovoril, 
da bo koča odprta in skuhali so nam dobro kuhano ječmenovo 
mineštro (ričet z mesom). Po okrepčilu in krajšem počitku smo 
se odpravili na razgledišče, kjer smo opazovali Brkine, Čičarĳo, 
Jadransko morje in pogled je segel vse do Učke. Še na Grmado 
smo se povzpeli, kjer je gasilsko gozdarska opazovalnica gozd-
nih požarov, saj je z Grmade najboljši razgled na okolico. V suhi 
travi smo našli netreske, kjer je njihovo naravno rastišče. Naza-
dnje nam je ostala še pot v vasico Podgorje,  ki je prĳetna, ureje-
na, obnovljena kraška vasica s čudovitim cvetjem ob poti. Tukaj 
smo zaključili naš pohod, prĳetno utrujeni, polni pohodniških 
vtisov in zadovoljni smo se odpeljali proti domu.
Vsem, ki prebirate to pisanje še povabilo:  pridružite se nam, 
veseli bomo vsakega novega pohodnika.
Tekst: Metka Krašovec
Foto: Andreja Mole in Sonja Zalar Bizjak

Izlet v dolino reke Soče
Osem  članov Društva upokojencev  Vrhnika  se  nas je udeležilo 
nagradnega  izleta v dolino reke Soče.  Izlet je omogočila  Turi-
stična agencĳa Tur servis Cerknica. DU Vrhnika namreč  dobro 
sodeluje s to agencĳo, zato so nas v soboto, 20. aprila 2013, po-
peljali v Posočje.  Nisem še doživela  tega  dela  Slovenĳe s tako 
strokovnim vodenjem. 
Zaradi ozkosti doline so naselja majhna  in spremenjena zaradi 
potresov in plazov.  Celotne vasi   so zelo lično obnovljene  in 
prebivalci so dobili nove domove. Neurja so zelo posegla v ta 
prostor in za seboj pustila razdejanje, ki ga popotnik še sedaj 
opazi.
Naš prvi postanek je bil na obvezni kavici v Kranjski Gori. Naši 
ogledi so se začeli v Planici, kjer smo si ogledali skakalnico ve-
likanko in še nekaj manjših skakalnic. Pot smo nadaljevali  do 
Belopeških jezer, ki pa smo si jih zaradi snega ogledali bolj na 
hitro. Tam smo Vrhničani posneli skupinsko fotografijo. Kar hi-
tro smo se znašli na italĳanski strani in sledil je krajši postanek v 
Trbižu. Ogledali smo si mesto in pokrito tržnico, ki je zelo boga-
to založena in trgovci ponujajo svoje blago. Vračali smo se skozi 
Rabelj čez Predel v Slovenĳo. Ob vznožju Mangarta smo se pe-
ljali skozi Log pod Mangartom  v dolino Soče. V domu Trenta 
smo si ogledali zanimivo predstavitev Triglavskega narodnega 
parka. Ta dom je vreden ogleda . Ob poti smo s strahospoštova-

njem zrli v globoka korita in  most čez Koritnico . 
 Ustavili smo se tudi ob trdnjavi Kluže, o kateri nam je vodnik  
veliko povedal. Prvotna beneška trdnjava je bila postavljena v 
drugi polovici 15. stoletja in je služila za obrambo pred Turki. 
Leta 1900 so bili Benečani pregnani in trdnjava je prešla v av-
strĳske roke. V 17. stoletju so poskrbeli za izboljšavo trdnjave 
in jo dozidali. Utrdba je odigrala pomembno vlogo v francoskih 
vojnah, leta 1797 so jo porušili in požgali. V letih 1881 in 1882 so 
ostanke podrli in zgradili novo trdnjavo. V prvi svetovni vojni 
je bil tod sedež avstro-ogrske garnizĳe. Po drugi svetovni voj-
ni je izgubila svojo vlogo in bila prepuščena času. V sedanjem 

času prirejajo razne kulturne prireditve. Napis na spomeniku 
pripoveduje o strašnem trpljenju vojakov in prelite je bilo veliko 
krvi. 
Organizator je poskrbeli  tudi za  dobro kosilo v  Gostišču Me-
toja, kjer smo se okrepčali in nabrali moči za zadnji del ogledov.  
Nad Kobaridom smo si ogledali še italĳansko kostnico. V  ome-
njeni spominski grobnici počivajo posmrtni ostanki  7014 Italĳa-
nov, padlih v bojih na  tamkajšnjem območju med vojno od leta 
1915 do 1918 proti avstro-ogrskemu cesarstvu.
Dan se je prevesil v večer in vsi zadovoljni  smo se popeljali 
mimo Mosta na Soči  proti domu. Doživeli in videli smo veliko 
lepega, saj je Posočje res posebno doživetje, ki ima veliko dušo.
Hvala Tur  servis  Cerknici, posebna zahvala pa velja vodniku 
Lojzu za strokovno vodenje in vozniku Sandĳu za varno vož-
njo.
Zapisala in fotografirala:   Fani Šurca 
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SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti 
in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike 

Slovenĳe, na seji 18. aprila 2013

sklenilo:

1.Izvrševanje 17. člena Odloka o prostorskih ure-
ditvenih pogojih za plansko celoto V3–Vrhni-
ka–Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 2/95 in 77/06, 
ter Naš časopis, št. 319/05, 330/06, 354/08, 362/09, 
374/10 in 400/12), kolikor določa dovoljenost no-
vogradenj, če tako utemelji strokovna urbanistič-
na presoja, se do končne odločitve Ustavnega so-
dišča zadrži.

2. Predlog za zadržanje izvrševanja 9. člena Odlo-
ka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ure-
ditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list 
RS, št. 6/99, ter Naš časopis, št. 292/03, 323/06 in 
349/08), kolikor velja v Občini Vrhnika in kolikor 
določa predložitev pozitivnega mnenja pristojne 
urbanistične službe, se zavrne.

3. Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 
drugega odstavka 5. člena, 7. člena ter drugega in 
tretjega odstavka 11. člena Odloka o splošnih me-
rilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev 
za Občino Vrhnika, drugega odstavka 12. člena in 
19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogo-
jih za plansko celoto V3–Vrhnika–Sinja Gorica, 
8. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogo-
jih za plansko celoto V2 Vrhnika–Verd (Uradni 
list RS, št. 1/95, 63/2000 in 43/05, ter Naš časopis, 
št. 270/01, 271/01, 314/05, 330/06, 354/08, 362/09, 
374/10 in 400/12), 10. in 11. člena Odloka o pros-
torskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 
L1–Drenov Grič (Uradni list RS, št. 4/95 in 43/05, 
ter Naš časopis, št. 272/01 in 303/04) ter točk 2.1 
in 2.4 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje KS Zaplana  (Uradni list SRS, 
št. 29/86, Uradni list RS, št. 17/91, in Naš časopis, 
št. 330/06) se zavrže.

Obrazložitev

A.

1. Vlada izpodbĳa drugi odstavek 5. člena, 7. in 9. 
člen ter drugi in tretji odstavek 11. člena Odloka 
o splošnih merilih in pogojih prostorskih uredit-

venih pogojev za Občino Vrhnika (v nadaljevanju 
Odlok o PUP/splošni), drugi odstavek 12. člena, 
drugi odstavek 17. člena in 19. člen Odloka o pros-
torskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 
V3–Vrhnika–Sinja Gorica (v nadaljevanju Odlok o 
PUP V3–Vrhnika–Sinja Gorica), 8. člen Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 
V2 Vrhnika–Verd (v nadaljevanju Odlok o PUP V2 
Vrhnika–Verd), 10. in 11. člen Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za plansko celoto L1–Drenov 
Grič (v nadaljevanju Odlok o PUP L1–Drenov Grič) 
ter točki 2.1 in 2.4 5. člena Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje KS Zaplana (v na-
daljevanju Odlok o PUP Zaplana). Zatrjuje, da so iz-
podbĳane določbe v neskladju s 153. členom Ustave. 
Občina bi morala s splošnim aktom vnaprej in jas-
no določiti pravila oziroma pogoje glede umeščanja 
novogradenj v prostor, ne pa ga pogojevati z izdajo 
lokacĳskih smernic, strokovne urbanistične pre-
soje, strokovne ocene obremenitve okolja oziroma 
soglasja Kmetĳske zemljiške skupnosti Vrhnika. 
Organu občinske uprave naj bi bile z izpodbĳanimi 
določbami podeljene pristojnosti predstavniškega 
telesa, saj naj bi s strokovnimi urbanističnimi pre-
sojami sprotno in kazuistično dopolnjeval predpis. 
Vlada meni, da organ občinske uprave na tak način 
deluje tudi kot projektni soglasodajalec oziroma 
celo kot upravni organ v postopku izdaje gradbe-
nega dovoljenja. Predlog za zadržanje izvrševanja 
izpodbĳanih določb Vlada utemeljuje z navedbami, 
da pomeni uporaba takšnih določb izvajanje nalog, 
ki ne morejo in ne smejo biti v pristojnosti organa 
občinske uprave, s tem pa možnost neenakoprav-
nega obravnavanja pravnih subjektov in nastanka 
težko popravljive škode tem subjektom. Pri izdaji 
gradbenih dovoljenj na podlagi izpodbĳanih določb 
bi lahko prišlo tudi do težko popravljivih škodljivih 
posledic za prostor oziroma do težko izvedljive sa-
nacĳe prostora.

2. Občina Vrhnika na predlog za zadržanje izvrše-
vanja izpodbĳanih določb prostorskih aktov ni od-
govorila.

B. – I.

3. Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 24.b 
člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v 
nadaljevanju ZUstS) mora zahteva za oceno ustav-
nosti oziroma zakonitosti predpisov in splošnih ak-
tov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, med 
drugim vsebovati podatke o izpolnjevanju z zako-
nom določenih pogojev za vložitev zahteve. Vlada 
lahko vloži zahtevo za oceno ustavnosti oziroma 

zakonitosti predpisa lokalne skupnosti na podlagi 
tretjega odstavka 64. člena Zakona o državni upravi 
(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 48/09 in 21/12 – v nadaljevanju ZDU-1) pod 
pogojem, da je pristojno ministrstvo predhodno 
opozorilo organ lokalne skupnosti, ki je izdal do-
mnevno protiustaven oziroma nezakonit predpis, 
mu predlagalo ustrezne rešitve in določilo rok, v 
katerem bi moral organ lokalne skupnosti predpis 
uskladiti (drugi odstavek 64. člena ZDU-1).
4. Vlada prilaga k zahtevi dopis št. 35016-20/2011 z 
dne 6. 12. 2011, s katerim je pristojno ministrstvo 
Občino Vrhnika opozorilo na protiustavnost oziro-
ma nezakonitost več prostorskih aktov. Vlada ni iz-
kazala, da je pristojno ministrstvo občino opozorilo 
na protiustavnost oziroma nezakonitost izpodbĳa-
nega drugega odstavka 5. člena, 7. člena ter drugega 
in tretjega odstavka 11. člena Odloka o PUP/sploš-
ni, drugega odstavka 12. člena in 19. člena Odloka o 
PUP V3–Vrhnika–Sinja Gorica, 3. in 8. člena Odloka 
o PUP V2 Vrhnika–Verd, 10. in 11. člena Odloka 
o PUP L1–Drenov Grič ter točk 2.1 in 2.4 5. člena 
Odloka o PUP Zaplana. Ker pogoj iz četrte alineje 
prvega odstavka 24.b člena ZUstS ni izpolnjen, je 
Ustavno sodišče zahtevo v navedenem delu zavrglo 
(3. točka izreka).

B. – II.

5. Vlada je izkazala izpolnjenost pogoja iz četrte 
alineje prvega odstavka 24.b člena ZUstS za za-
htevo za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti 9. 
člena Odloka o PUP/splošni, kolikor velja v Občini 
Vrhnika in kolikor določa predložitev pozitivnega 
mnenja pristojne urbanistične službe, ter 17. člena 
Odloka o PUP V3–Vrhnika–Sinja Gorica, kolikor 
določa dovoljenost novogradenj, če tako utemelji 
strokovna urbanistična presoja. Ustavno sodišče je 
zato v nadaljevanju odločalo o predlogu za zadrža-
nje izvrševanja navedenih določb.
6. Po prvem odstavku 39. člena ZUstS sme Ustavno 
sodišče do končne odločitve v celoti ali delno za-
držati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega iz-
vrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive 
posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o zadrža-
nju izvrševanja izpodbĳanega predpisa, vselej tehta 
med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo 
izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa, in 
škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpod-
bĳane določbe ne bi izvrševale, pa bi se izkazalo, da 
so očitki predlagateljice neutemeljeni.
7. Izpodbĳani 17. člen Odloka o PUP V3–Vrhnika–
Sinja Gorica določa, da so novogradnje izjemoma 
dovoljene, če tako oceni strokovna urbanistična 
presoja pod pogojem, da poseg ne bo oviral kasnej-

še izdelave in izvedbe prostorskega izvedbenega 
načrta. Po presoji Ustavnega sodišča so posledice, 
ki bi nastale z izvrševanjem navedene določbe iz-
podbĳanega prostorskega akta, če bi bila ta proti-
ustavna, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči za-
držanje izvrševanja te določbe. Izpodbĳana določba 
je pravna podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj za 
novogradnje v primerih, ko so te praviloma prepo-
vedane. Izdaja strokovne urbanistične presoje je 
eden izmed pogojev za izdajo gradbenega dovo-
ljenja. Gradnja lahko po presoji Ustavnega sodišča 
povzroči težko popravljive škodljive posledice v 
prostoru. Po drugi strani pa zadržanje izvrševanja 
izpodbĳane določbe Odloka o PUP V3–Vrhnika–Si-
nja Gorica nima drugih posledic, kot je ta, da se 
postopki izdaje gradbenih dovoljenj do končne od-
ločitve Ustavnega sodišča ne morejo začeti oziroma 
končati. Ti postopki bodo lahko izvedeni kasneje, 
če bo ugotovljeno, da izpodbĳana ureditev ni v ne-
skladju z Ustavo ali zakonom. Ustavno sodišče je 
glede na navedeno do svoje končne odločitve za-
držalo izvrševanje 17. člena Odloka o PUP V3–Vrh-
nika–Sinja Gorica, kolikor določa dovoljenost no-
vogradenj, če tako oceni strokovna urbanistična 
presoja (1. točka izreka).
8. Vlada predlaga tudi zadržanje izvrševanja 9. čle-
na Odloka o PUP/splošni, kolikor določa predložitev 
pozitivnega mnenja pristojne urbanistične službe. 
Navedena določba ne prepoveduje spremembe na-
membnosti, ampak določa dodaten pogoj za njeno 
dovoljenost. Samo zaradi izvrševanja izpodbĳanega 
dela 9. člena Odloka o PUP/splošni težko popravlji-
ve škodljive posledice v prostoru ne morejo nastati. 
Ustavno sodišče je zato predlog za zadržanje izvrše-
vanja 9. člena Odloka o PUP/splošni, kolikor določa 
predložitev pozitivnega mnenja pristojne urbani-
stične službe, zavrnilo (2. točka izreka).

C.

9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 
prvega odstavka 25. člena ter prvega in drugega 
odstavka 39. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega 
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča 
(Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: 
podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice 
in sodnika dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klamp-
fer, dr. Etelka Korpič – Horvat, Jasna Pogačar, dr. 
Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Prvo točko izreka je 
sprejelo s šestimi glasovi proti enemu, proti je gla-
sovala sodnica Pogačar. Drugo in tretjo točko izre-
ka je sprejelo soglasno.

Mag. Miroslav Mozetič,
podpredsednik
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Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 
33/07, 108/09, 57/12) Občina Vrhnika javno 
naznanja 

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO 
OBRAVNAVO 

DOPOLNJENEGA OSNUTKA 
ODLOKA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PROSTORSKIH UREDITVENIH 
POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO V3 
VRHNIKA – SINJA GORICA (območje 
urejanja V3S/5, morfološka enota 2a/3)

Javna razgrnitev Dopolnjenega osnutka 
Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogo-
jih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja 
Gorica (območje urejanja V3S/5, morfolo-
ška enota 2a/3) bo potekala v času od 3. 
6. 2013 do vključno 17. 6. 2013. Prostorski 
akt bo v tem času na vpogled v prosto-
rih Občine Vrhnika, Oddelek za prostor, 
Cankarjev trg 11, Vrhnika, prostorih KS 
Stara Vrhnika, Stara Vrhnika 107A ter na 
spletni strani Občine Vrhnika www.vrh-
nika.si.

Javna obravnava prostorskega akta bo 
potekala v sredo, 12. 6. 2013, ob 17. uri, v 
prostorih KS Stara Vrhnika, Stara Vrhni-
ka 107A.

V času javne razgrnitve in javne obra-
vnave lahko k prostorskemu aktu dajo 
pripombe in predloge vsi zainteresirani 
organi, organizacĳe in posamezniki. Pri-
pombe in predlogi se lahko podajo pis-
no na javni obravnavi in na mestu javne 
razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in 
predlogov ali se posredujejo na elektron-
ski naslov prostor.obcina@vrhnika.si.

Župan Občine Vrhnika
 Stojan Jakin, l.r.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 
108/09, 57/12) in 22. člena Statuta občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je Ob-
činski svet Občine Vrhnika na 17. seji 4. 
4. 2013 sprejel

O D L O K

o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za zbirni center za odpadke 

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

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za prostorski akt)

(1) S tem odlokom se v skladu z Dolgoroč-
nim planom Občine Vrhnika za obdobje 
1986– 2000 in Srednjeročnim družbenim 
planom Občine Vrhnika za obdobje 1986–
1990 s spremembami in dopolnitvami 
(Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, 
Ur. l. RS, št. 21/90, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 
76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, 
št. 272/01, 277/01, 304/04, 319/05), sprejme 
Občinski podrobni prostorski načrt za 
zbirni center za odpadke Vrhnika – Tojni-
ce (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelan na podlagi idejnih 
zasnov in strokovnih podlag ter z upoš-
tevanjem:
- prikaza stanja prostora,
- Prostorskih sestavin dolgoročnega 

plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 
– 2000 in Srednjeročnega družbenega 
plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 
– 1990 s spremembami in dopolnitvami 
(Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 
13/88, Ur. l. RS, št. 21/90, 50/94, 63/96, 
70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne ob-
jave Naš časopis, št. 272/01, 277/01, 
304/04, 319/05),

- Odloka o prostorskih ureditvenih pogo-
jih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja 
Gorica (Ur. l. RS, št. 2/95, Naš časopis, 
št. 319/05, Ur. l. RS, št. 77/06, Naš časo-
pis, št. 374/10, 400/12).

(3) OPPN je izdelalo podjetje Mars Inže-
niring, d.o.o., pod št. naloge 11/012.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa:
- opis prostorske ureditve,
- umestitev načrtovane ureditve v pros-

tor,
- vplive in povezave prostorskih uredit-

ve s sosednjimi območji,
- rešitve načrtovanih objektov in povr-

šin, 
- pogoje in usmeritve za projektiranje in 

gradnjo,
- zasnovo projektnih rešitev in pogojev 

glede priključevanje objektov na gospo-
darsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro,

- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje 
kulturne dediščine,

- rešitve in ukrepe za varovanje okolja, 
naravnih virov in ohranjanje narave,

- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
vključno z varstvom pred požarom,

- načrt parcelacĳe,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- velikost dopustnih odstopanj od funk-

cionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev,

- obveznosti investitorjev in izvajalcev,
- usmeritve za določitev meril in pogojev 

po prenehanju veljavnosti OPPN.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so ob-
razložene in grafično prikazane v OPPN, 
navedenem v 1. členu tega odloka.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

I. Besedilni del:
1. Besedilo odloka

II. Grafični del, ki obsega naslednje gra-
fične načrte:
1. Izsek iz grafičnega dela prostorskih se-
stavin plana s prikazom lege prostorske 
ureditve na širšem območju
1.1. Izsek iz prostorskih sestavin plana 
Občine Vrhnika M 1 : 5000
1.2. Izsek iz PUP za plansko celoto V3 
Vrhnika – Sinja Gorica M 1 : 2500
2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim 
stanjem 
2.1.Geodetski načrt s prikazom območja 
OPPN M 1 : 500
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 
območji
3.1. Vplivi na urbane in krajinske struktu-
re v širšem območju M 1 : 500
3.2. Lega v širšem prostoru in povezave s 
sosednjimi območji M 1 : 2500
4. Zazidalna oziroma ureditvena situacĳa
4.1. Arhitektonsko zazidalna situacĳa M 
1 : 500
4.2. Tridimenzionalni prikaz objektov
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežĳ in 
priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo ter grajeno javno 
dobro
5.1. Prometno tehnična situacĳa M 1 : 500
5.2. Idejna višinska regulacĳa M 1 : 500
5.3. Zasnova komunalne ureditve M 1 : 
500
6. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo 
ter varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred po-
žarom
6.1. Načrt intervencĳskih in protipoplav-
nih ukrepov M 1 : 500
7. Načrt parcelacĳe
7.1. Načrt parcel M 1:500
7.2. Zakoličbeni elementi parcel M 1:500

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz prostorskih sestavin plana 
Občine Vrhnika
2. Prikaz stanja prostora
3. Geodetski načrt s certifikatom
4. Strokovne podlage
4.1. Idejna zasnova za projektiranje Zbir-
nega centra Vrhnika – »Tojnice« (IRGO 
consulting d.o.o., št. Ic 569/09, december 
2009)
4.2. Idejna zasnova za projektiranje Zbir-
nega centra Vrhnika – »Tojnice« (IRGO 
consulting d.o.o., POPRAVEK, junĳ 2011)
4.3. Idejna zasnova komunalne infrastruk-
ture Zbirnega centra Vrhnika – »Tojnice« 
(IRGO consulting d.o.o., št. Ic 445/10, no-
vember 2010)
4.4. Zasnova požarne varnosti – IDZ 
(Komplast d.o.o., št. 006–01/11–IPV, janu-
ar 2011)
4.5. Hidrotehnične osnove za OLN na 
območju Vrhnike, Sinje Gorice in proiz-
vodno obrtne cone Tojnice (Inženiring za 
vode d.o.o., št. 486/ŠNS/06, marec 2007)
4.6. Hidrološko hidravlična analiza za ob-
močje Tojnice (Ekologika d.o.o., št. PRO H 
12040–A, november 2012)
4.7. Hidravlični izračun zadrževalnika in 
prikaz odvodnje v območju OPPN ter v 
obstoječi vodotok Lahovka (IRGO consul-
ting d.o.o., december 2011)
5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja 
prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
7. Povzetek za javnost

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

5. člen
(funkcĳa in oblikovanje območja)

(1) Z OPPN se znotraj območja predvidi 
gradnja zbirnega centra za ločeno zbira-
nje odpadkov s pripadajočimi zunanjimi 
ureditvami ter komunalno, energetsko in 
prometno infrastrukturo.
(2) Območje je namenjeno:
- predvidenim objektom,
- urejenim pripadajočim funkcionalnim 

in zelenim površinam,
- prometni navezavi na dostopno cesto,
- izvedbi potrebnih komunalnih in ener-

getskih vodov in naprav.

6. člen
(namembnost načrtovanih objektov)

V območju OPPN je dopustna gradnja ob-
jektov z naslednjo namembnostjo po CC 
SI:
- 12203 Druge upravne in pisarniške 

stavbe,
- 12510 Industrĳske stavbe,
- 12520 Rezervoarji, silosi, skladišča,
- 21120 Lokalne ceste in javne poti, neka-

tegorizirane ceste in gozdne ceste,
- 21420 Predori in podhodi,
- 22221 Distribucĳski cevovodi za pitno 

in tehnološko vodo,
- 22231 Cevovodi za odpadno vodo,
- 22240 Distribucĳski elektroenerget-

ski vodi in distribucĳska komunalna 
omrežja.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE URE-
DITVE V PROSTOR

7. člen
(obseg območja OPPN)

(1) Območje obsega dele zemljiških parcel 
2718/14, 2718/2 in 2718/12, vse k.o. Vrhni-
ka. Površina območja OPPN je 3.334 m2.
(2) Meja območja OPPN je prikazana na 
grafičnem načrtu »2.1. Geodetski načrt s 
prikazom območja občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta«.

8. člen
(elementi umestitve načrtovane ureditve 

v prostor)

(1) Posegi v prostor se morajo skladati z 
elementi, prikazanimi na grafičnem načr-
tu »4.1. Arhitektonsko zazidalna situacĳa 
in zunanja ureditev«.
(2) Pomen elementov je:
- meja območja  – določa mejo območja 

OPPN;
- bruto etažna površina (BEP) – vsota 

vseh etažnih površin (vključno z zido-
vi), ki so nad nivojem terena s svetlo 
višino 1,60 m in več;

- faktor izrabe gradbene parcele (FSI) 
– razmerje med bruto etažno površino 
objekta nad in pod terenom in celotno 
površino parcele za gradnjo. Pri izraču-
nu bruto etažnih površin objekta se ne 
upošteva: neizkoriščeno podstrešje, po-
vršina balkonov, lož in odprtih teras ter 
površina garaž in funkcionalnih prosto-
rov objekta (shrambe, inštalacĳski pros-
tori), ki so zgrajeni pod nivojem terena;

- faktor zazidanosti (FZ) – razmerje med 
tlorisno projekcĳo zunanjih dimenzĳ 
največjih etaž nad terenom in površino 
parcele za gradnjo. Pri tlorisni projekcĳi 
zunanjih dimenzĳ največjih etaž nad te-
renom se ne upoštevajo balkoni, napuš-
či in nadstreški, upošteva pa se tlorisna 
projekcĳa drugih enostavnih objektov;

- objekt – določa lego načrtovane stavbe 
v prostoru z njegovimi tlorisnimi gaba-
riti;

- višinski gabarit – določa maksimalno 
višino objekta ali delov objekta;

- uvoz – določa položaj uvozov na parce-
lo;

- hortikulturno urejena zelena površina 
– načrtovano ozelenjena površina, ki 
tvori urbani prostor.

III.1 VPLIVI IN POVEZAVE PROSTOR-
SKIH UREDITEV S SOSEDNJIMI OB-
MOČJI

9. člen
(vplivno območje)

(1) V času gradnje bo vplivno območje ob-
segalo:
- vsa zemljišča znotraj območja OPPN,
- dele zemljišč izven območja OPPN za-

radi priključitve na obstoječe objekte 
GJI in sicer:

1. del parcele 2718/12 k.o. Vrhnika za iz-
vedbo novega NN priključka na obstoječe 
elektroenergetsko omrežje;
2. del parcele 2718/12 k.o. Vrhnika za iz-

vedbo plinovodnega priključka in poda-
ljšanje obstoječega plinovodnega omrež-
ja;
3. del parcele 2718/12 k.o. Vrhnika za iz-
vedbo priključka vodovoda na javno vo-
dovodno omrežje.
(2) V času obratovanja bo vplivno območ-
je obsegalo vsa zemljišča znotraj območja 
OPPN.
(3) Vplivno območje v času gradnje in v 
času obratovanja objektov je razvidno iz 
grafičnega načrta »3.2. Vplivi na sosednja 
območja«.

10. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi 

območji)

(1) Območje OPPN v sklopu predpisanega 
vplivnega območja minimalno v širini 25 
m meji na sledeče obstoječe rabe prosto-
ra:
− s S mejo na nepozidano parcelo zaseb-

nega lastnika, namenjeno proizvodno 
obrtni dejavnosti,

− z Z mejo na območje opuščene komu-
nalne deponĳe,

− s SV mejo na Cesto na Tojnice,
− z J mejo na površine podjetja Sauber-

macher d.o.o., namenjene centru za 
ravnanje z odpadki.

(2) V času gradnje bo poseg vplival na 
okolico:
− s priključitvĳo na obstoječe vodovodno 

omrežje,
− z izvedbo izpustov meteorne kanalizaci-

je v odprti jarek in njegovim predhod-
nim čiščenjem,

− z gradnjo NN voda do obstoječega ja-
ška ali TP,

− s priključitvĳo na obstoječe plinovodno 
omrežje,

− s priključitvĳo na obstoječe telekomuni-
kacĳsko omrežje,

− z rekonstrukcĳo priključkov na obstoje-
čo cesto,

− s postavitvĳo gradbiščne ograje in grad-
biščnega objekta,

− s temeljenjem na geomehaniko tal,
− s hrupom gradbenih strojev,
− s prašenjem ob izvajanju gradbenih 

del,
− s povečanim prometom tovornih vozil.
(3) Predvideni objekti s pripadajočo zu-
nanjo ureditvĳo bodo po končani gradnji 
vplivali:
− s povečanim prometom na dostopno 

cesto,
− z delnim senčenjem sosednjih parcel.
(4) Na predvideno pozidavo bo vplival 
promet po obstoječih cestah.
(5) Vplivov novogradnje v času gradnje 
in obratovanja na varnost pred požarom, 
na higiensko in zdravstveno zaščito, na 
varnost pri uporabi ter pred hrupom, na 
poslabšanje bivalnih razmer zaradi spre-
membe osončenja ni, oziroma je z izvedbo 
potrebnih preventivnih ukrepov stanje v 
normativnih okvirih.

III.2 REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEK-
TOV IN POVRŠIN

11. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in 

površin)

(1) Dostop na območje OPPN je predviden 
z lokalne ceste Cesta na Tojnice. Zasnova 
območja je zaključena celota z enotnim 
programom, zaradi narave dejavnosti je 
območje ograjeno. S skupno manipulativ-
no površino kot prometno površino pred-
stavlja racionalno prometno ureditev, 
ki se navezuje na lokalno cesto z dvema 
uvozoma.
(2) Zazidavo tvorĳo objekti, namenjeni 
funkcioniranju zbirnega centra: spre-
jemnica, garderoba s sanitarĳami, mostna 
tehtnica, center za ponovno uporabo ter 
jekleni nadstrešnici nad dvonivojskim 
zbiranjem in nad ločevanjem frakcĳ na 
paletah. Vse objekte povezuje enovita 
manipulativna površina, na kateri so 
postavljeni kontejnerji za enonivojsko in 
dvonivojsko zbiranje. Za dostop na dvoni-
vojsko zbiranje se izvedeta dve dostopni 
klančini, ki premostita višinsko razliko 
2,0 m. 
(3) Med sprejemnim objektom in centrom 
za ponovno uporabo se uredi površina za 
parkiranje 3 osebnih avtomobilov.
(4) Zelene površine so funkcionalno ze-
lenje med objekti in ograjo ter pas med 
Cesto na Tojnice in območjem OPPN, ki je 
intenzivno ozelenjen.
(5) Zunanja ureditev mora zagotavljati 
nemoten dostop funkcionalno oviranim 
osebam. Pri projektiranju je potrebno 
upoštevati zahteve slovenskega nacional-
nega standarda SIST ISO TR 9527.
(6) Zazidalna zasnova in ureditev zuna-
njih površin je razvidna iz grafičnega na-
črta »4.1. Arhitektonsko zazidalna situaci-
ja in zunanja ureditev«.

12. člen
(trajne in začasne ureditve)

(1) Vsi predvideni posegi v območju 
OPPN so trajni.
(2) Izven območja OPPN so predvideni 
trajni posegi zaradi ureditve komunalno 
energetske infrastrukture na naslednjih 
površinah:
- na delu parcele 2718/12 k.o. Vrhnika se 

izvede nov NN priključek na obstoječe 
elektroenergetsko omrežje,

- na delu parcele 2718/12 k.o. Vrhnika se 
izvede priključek vodovoda na javno 
vodovodno omrežje,

- na delu parcele 2718/12 k.o. Vrhnika se 
izvede priključek plinovoda na poda-
ljšano plinovodno omrežje.

(3) Te površine se po končani ureditvi 
komunalno energetske infrastrukture in 
priključkov vrnejo v prvotno stanje oz. 
namensko rabo in ostajajo v lasti doseda-
njih lastnikov.
(4) Potek tras komunalne in energetske 
infrastrukture je prikazan v grafičnem 
načrtu »5.3. Zasnova komunalne uredit-
ve«.

13. člen
(dovoljeni posegi)

Na območju OPPN so dovoljeni naslednji 
posegi: 
- rušitve obstoječih objektov – ograje,
- sanacĳa in priprava stavbnega zemljiš-

ča,
- gradnja novih objektov,
- gradnja nezahtevnih objektov iz 14. čle-

na tega odloka,
- gradnja enostavnih objektov iz 15. člena 

tega odloka,
- zasaditev drevja,
- ozelenitev žične ograje,
- urbana oprema (koši za smeti, klopi),
- urejanje zelenih in utrjenih površin,
- urejanje prometne in komunalno ener-

getske infrastrukture,
- vzdrževanje objektov, naprav in povr-

šin.

14. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih objektov)

(1) Nezahtevni objekti morajo biti zgrajeni 
skladno s 4. členom Uredbe o vrstah ob-
jektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS, št. 
37/08, 99/08).
(2) Dovoljena je postavitev:
- žične ograje, visoke 2,00 m na lastnem 

zemljišču,
- škarp in opornih zidov, visokih do 1,50 

m, kjer višine terena ni mogoče premo-
stiti z brežinami.

(3) Odmik ograj od parcelnih mej sosedov 
mora biti najmanj 0,5 m, s soglasjem sose-
da pa je lahko postavljena tudi na mejo.
(4) Škarpe in oporni zidovi so lahko po-
stavljeni na parcelno mejo.

15. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)

(1) Enostavni objekti morajo biti zgrajeni 
skladno z 12. členom Uredbe o vrstah ob-
jektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS, št. 
37/08, 99/08).
(2) Dovoljena je postavitev naslednjih ob-
jektov:
- nadstrešek,
- zbiralnik za kapnico,
- urbana oprema: koši za smeti, klopi.

III.3 POGOJI IN USMERITVE ZA PRO-
JEKTIRANJE IN GRADNJO

16. člen
(urbanistični pogoji za oblikovanje ob-

jektov in površin)

(1) Objekti v prostoru ležĳo ob robu cen-
tralne manipulacĳske površine.
(2) Zelene površine se zasadĳo z grmov-
nicami in drevjem avtohtonih drevesnih 
vrst, drevesa sooblikujejo javni obcestni 
prostor in minimizirajo negativni vpliv 
zbirnega centra na neposredno okolico v 
smislu varovanja kulturne krajine.
(3) Robove parcele je potrebno obsaditi z 
avtohtono grmovno in drevesno vegetaci-
jo.
(4) Žično ograjo višine 2,0 m ob robu ob-
močja se zasadi s popenjavkami.
(5) Oblikovanje objektov mora biti sodo-
bno, skladno z usmeritvami trajnostne 
rabe naravnih virov.
(6) Objekti morajo biti poenoteno obliko-
vani. Fasadni plašč mora biti v pastelnih 
zemeljskih barvah, fasade objektov pa 
izdelane iz trajnih in kvalitetnih materi-
alov.
(7) Strehe smejo biti ravne, enokapnice ali 
dvokapnice z blagim naklonom. Osvetlitev 
prostorov v nadstropju, če je potrebna, se 
zagotovi s strešnimi okni. Širina napuščev 



NAS CASOPIS 405/27.5. 2013 C M Y K 16

 Občina Vrhnika 16 27. maj 2013
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

se prilagodi funkcĳi v objektih.
(8) Dopustna je zaščita kontejnerjev z 
nadstrešnico.
(9) Dopušča se kasnejša izvedba nadstreš-
nic nad enonivojskim zbiranjem, če se za 
to pokaže potreba.
(10) Uredi se vso komunalno in energet-
sko infrastrukturo, potrebno za delovanje 
območja.
(11) V skladu s Pravilnikom o uporabi ob-
novljivih virov energĳe pri projektiranju 
stavb je kot dopolnilni energent ali kot sa-
mozadostni energetski vir zaželena upo-
raba obnovljivih virov energĳe v največji 
možni meri. Dopuščena je možnost vsake 
ekološko ugodnejše in trajnostno primer-
nejše rešitve.
(12) Za potrebe območja se uredĳo 3 par-
kirna mesta za osebne avtomobile.
(13) Parkirne površine so lahko izvedene 
kot odprta nadstrešnica z lahko konstruk-
cĳo in enokapno strešino, višine največ 
3,50 m od kote tlaka.
(14) Niveleta manipulacĳske površine je 
prilagojena niveletam dostopne ceste.
(15) Elementi višinske regulacĳe se detajl-
no določĳo v načrtu zunanje ureditve.
(16) Zunanja ureditev ob objektih in za-
snova objektov mora zagotavljati nemoten 
dostop funkcionalno oviranim osebam. 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati 
zahteve slovenskega nacionalnega stan-
darda SIST ISO TR 9527.
(17) Premoščanje višinskih razlik terena 
pri izvedbi zunanje ureditve se izvede z 
brežinami v naklonu, ki ga dopušča te-
ren ali z opornimi zidovi. Ti se izvedejo v 
kamnu ali betonu in ozelenĳo s plezalka-
mi. Posegi v prostor se morajo skladati z 
elementi, prikazanimi na grafičnem načr-
tu »4.1. Arhitektonsko zazidalna situacĳa 
in zunanja ureditev«.

17. člen
(lokacĳski pogoji in usmeritve za pro-

jektiranje in gradnjo)

(1) Tlorisne dimenzĳe objektov:
Objekt 1: Center za ponovno uporabo
Horizontalni gabarit: 19,00 – 23,25 x 10,00 
m
Vertikalni gabarit: P + 1, H=8,50 m
Objekt 2a: Sprejemnica
Kontejner
Horizontalni gabarit: 4,55 x 2,45 m
Vertikalni gabarit:P
Objekt 2b: Garderoba s sanitarĳami
Kontejner
Horizontalni gabarit: 6,05 x 2,45 m
Vertikalni gabarit: P
Objekt 3: Tehtnica
Horizontalni gabarit: 12,75 x 3,55 m
Objekt 4: Podporni zid
Horizontalni gabarit: 0,30 x 87,00 m
Vertikalni gabarit: H=2,50 m
Objekt 5: Jeklena nadstrešnica nad dvo-
nivojskim zbiranjem
Oblika:  mnogokotnik
Horizontalni gabarit: 42,80 x 10,45 m
Vertikalni gabarit: P
Objekt 6: Jeklen nadstrešek nad ločeva-
njem frakcĳ na palete
Krožni odsek
Horizontalni gabarit: 12,35 x 4,55 m
Vertikalni gabarit: P
(2) Kapacitete območja:
Velikost območja: 3.334 m2

Tlorisna površina objektov: 715 m2

BEP: 927 m2

faktor izrabe (FSI): 0,27
faktor zazidanosti (FZ): 21,4 %
(3) Zbirni center se navezuje na lokalno 
cesto Cesta na Tojnice. Od cestnega tele-
sa Ceste na Tojnice morajo biti objekti od-
maknjeni minimalno 8,0 m.
(4) Dimenzĳe objektov so razvidne iz gra-
fičnega načrta – »4.1. Arhitektonsko zazi-
dalna situacĳa in zunanja ureditev«.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV 
IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA 
OBJEKTOV NA GOPODARSKO JAVNO 
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAV-
NO DOBRO

18. člen
(splošni pogoji)

(1) Objekti znotraj območja OPPN morajo 
biti priključeni na komunalno in energet-
sko infrastrukturno omrežje, razen na 
kanalizacĳsko omrežje za sanitarne vode. 
Priključitev se izvede po pogojih posa-
meznih upravljavcev komunalnih vodov.
(2) Vsi primarni in sekundarni vodi mora-
jo potekati po javnih prometnih in inter-
vencĳskih površinah ali površinah v jav-
ni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje 
infrastrukturnih objektov in naprav. Za-
gotovljeni morajo biti zadostni in ustrez-
ni odmiki od obstoječih komunalnih in 
energetskih vodov in naprav.
(3) V primeru, ko potek v javnih površi-
nah ni možen, mora lastnik prizadetega 

zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževa-
nje javnih komunalnih vodov na njego-
vem zemljišču, upravljavec posameznega 
komunalnega voda pa mora za to od last-
nika pridobiti služnost.
(4) Obstoječe komunalne vode, ki se na-
hajajo v območju, je dopustno obnavljati, 
dograjevati in jim povečevati zmogljivo-
sti v skladu s prostorskimi in okoljskimi 
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih 
predpisov.
(5) V primeru, da bo na območju gradilo 
več investitorjev, morajo pred izdajo grad-
benega dovoljenja posameznega objekta 
pristopiti vsi posamezni investitorji k 
podpisu ustrezne pogodbe o sofinancira-
nju izgradnje vseh objektov in naprav za 
prometno in komunalno ureditev ter iz-
gradnjo vseh infrastrukturnih razvodov, 
ki so predvideni v zbirni karti komunal-
nih naprav. V navedeni pogodbi mora biti 
opredeljen tudi končni rok za končanje 
vseh del.

19. člen
(splošni pogoji za urejanje prometnih 

površin)

(1) Vse prometne površine se utrdĳo za 
vožnjo tovornih vozil, vključno z gasil-
skimi vozili. Površine vozišč se utrdi z be-
tonskim oziroma asfaltnim tlakovanjem.
(2) Glavni dostopi do objektov, parkirni 
prostori in ostale površine morajo biti 
urejeni tako, da so uporabni za funkcio-
nalno ovirane ljudi.
(3) Prometna ureditev je razvidna iz gra-
fičnega načrta »5.1. Prometno tehnična 
situacĳa«.

20. člen
(motorni promet)

(1) Dostop v zbirni center je s Ceste na 
Tojnice preko dveh polnih neprednostnih 
priključkov.
(2) Širina rekonstruiranega severnega 
priključka na Cesto na Tojnice je 7,55 m z 
uvozno izvoznima radĳema 8,5 m, širina 
južnega priključka ostaja nespremenjena, 
to je 5,0 m z uvozno izvoznima radĳema 
6,0 m. Na mestu priključka se postavi pro-
metni znak »križišče s prednostno cesto«. 
Obstoječa prometna ureditev se ne spre-
minja.
(3) Vse površine morajo imeti izvedene 
take padce, da se bo vsa padavinska voda 
s povoznih površin odvajala preko na-
prav za odvodnjavanje (točkovni cestni 
požiralniki oz. linĳske kanalete), preko 
peskolovov po ločeni meteorni kanaliza-
cĳi na lovilec mineralnih olj, od tod pa se 
vodi v odprti jarek.
(4) Vertikalna prometna signalizacĳa se 
postavi na samostojne jeklene drogove 
višine 2,40 m.
(5) Horizontalna prometna signalizacĳa 
se zariše z belo barvo.
(6) Prometna ureditev je razvidna iz gra-
fičnega načrta »5.1. Prometno tehnična 
situacĳa«, načelna višinska regulacĳa pa 
iz grafičnega načrta »5.2. Idejna višinska 
regulacĳa«.

21. člen
(mirujoči promet)

(1) Ob objektu 1 se zagotovi prostor na 
terenu za parkiranje 3 osebnih avtomobi-
lov. Parkirna mesta so dimenzĳ 2,50 x 5,00 
m z dovozom z manipulativne površine 
centra za ponovno uporabo.

22. člen
(kolesarski in peš promet)

V območju OPPN ni ločenih površin za 
kolesarje in pešce.

23. člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko 

in telekomunikacĳsko urejanje)

(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo ko-
munalne in energetske infrastrukture so:
– na prometnih površinah mora izvaja-

lec zasipne površine takoj po zasipu 
usposobiti za promet ter jih vzdrževati 
do končne predaje naročniku (krpanje 
udarnih jam, dosipavanje, odstranjeva-
nje peska z asfaltnih površin s pometa-
njem ipd.);

– sanirati mora vse površine, tako na ob-
močju polaganja komunalnih vodov kot 
tudi na območju začasnih gradbiščnih 
površin (deponĳe materiala, dostopne 
poti, začasni gradbiščni objekti itd.). 
Cestne površine mora asfaltirati ali 
makadamsko urediti ali obnoviti tlak iz 
betonskih plošč ali tlakovcev;

– v travnatem terenu mora sanirati zgor-
njo rodovitno plast zemlje v debelini (ca 
20 cm) in kvaliteti, kot je bila pred po-
segom. Po potrebi ali na zahtevo nad-
zornega organa je potrebno rodovitno 

plast tudi zrahljati z ustrezno napravo;
– izvajalec mora sanirati vse ograje, žive 

meje in ostale objekte, ki so se poškodo-
vali zaradi del;

– med izvajanjem del je potrebno zagoto-
viti vse varnostne norme, da ne bi pri 
manipulacĳi z mehanizacĳo in strojni-
mi olji ter mazivi prišlo do onesnaženja 
tal in podtalnice;

– viške gradbenega in drugega materiala 
mora izvajalec odstraniti po pogojih iz 
Elaborata o ravnanju z odpadki;

– teren se po položitvi komunalnih vo-
dov vzpostavi v prvotno stanje;

– gradnja komunalnih naprav mora po-
tekati usklajeno;

– dopustne so spremembe tras posamez-
nih komunalnih vodov in objektov za-
radi ustreznejše oskrbe in racionalnejše 
izrabe prostora;

– dopustne so delne in začasne uredit-
ve, ki morajo biti v skladu s programi 
upravljavcev komunalnih vodov in mo-
rajo biti izvedene tako, da jih bo možno 
vključiti v končno fazo ureditve posa-
meznega komunalnega voda;

- dopušča se uporaba alternativnih virov 
za energetsko oskrbo objektov (geoter-
malna, sončna ipd.) v skladu s predpisi, 
ki urejajo to področje.

(2) Sestavni del splošnih pogojev za ko-
munalno, energetsko in telekomunikacĳ-
sko urejanje je grafični načrt »5.3. Zasnova 
komunalne ureditve«.

24. člen
(kanalizacĳsko omrežje)

(1) Južno od območja OPPN poteka v Ce-
sti na Tojnice obstoječa javna kanalizacĳa 
za sanitarno odpadno vodo. Kanala za 
meteorne odpadne vode ni.
(2) Sanitarna odpadna voda se odvaja iz 
sanitarĳ, ki so predvidene v objektu gar-
derobe s sanitarĳami. Hišna napeljava je 
speljana v malo komunalno čistilno na-
pravo, od koder se prečiščena voda sku-
paj z meteorno vodo spelje v odprti jarek. 
Možna je izvedba kemičnih sanitarĳ. Po 
izgradnji biološkega dela CČN, ko bo le–
ta začela delovati s polno zmogljivostjo, se 
sanitarne odpadne vode iz območja OPPN 
vodĳo v javno kanalizacĳo. Priključek se 
izvede preko zadnjega revizĳskega jaška 
na parceli 2718/2, k.o. Vrhnika.
(3) Nad kanalizacĳskimi vodi niso do-
voljeni gradbeni posegi, gradnja ograj, 
podpornih zidov in ostalih komunalnih 
vodov.
(4) Odpadne vode morajo ustrezati po-
gojem veljavnih področnih predpisov za 
priključitev na javni kanal oziroma za iz-
pust v okolje.
(5) Meteorna voda se odvaja preko pesko-
lovov po meteorni kanalizacĳi na lovilec 
mineralnih olj, od tod pa se vodi v odprti 
jarek.
(6) Voda iz lovilca olj se spušča v vodo-
tok med zbirnim centrom in dostopno 
cesto. Lovilec olj mora imeti kapaciteto 
maksimalnega pretoka 150 l/s, pri čemer 
je pretok skozi koalescentni filter 30 l/s. 
Prostornina usedalnika je 4 m3, separa-
torja pa 3,1 m3.
(7) Ocena količine padavinske vode je iz-
računana za primer 15 minutnega naliva 
pri dvoletni povratni dobi za območje 
Ljubljane, kjer znaša intenziteta 191,6 l/s. 
Pri teh vhodnih podatkih je predviden 
skupinski odtok 115 l/s.
(8) Pri odvajanju padavinske odpadne 
vode v vodotok je potrebno upoštevati:
- izpustna glava iztoka kanala padavin-

skih voda v strugo vodotoka mora biti 
oblikovana pod naklonom brežine in ne 
sme segati v svetli profil vodotoka;

- kota dna iztoka naj bo v višini gladine 
pri srednjem nizkem pretoku;

- na območju iztoka mora biti struga 
oziroma brežina vodotoka ustrezno za-
varovana pred vodno erozĳo, kar mora 
biti v dokumentacĳi tekstualno in gra-
fično ustrezno obdelano in prikazano;

- detajl iztoka mora biti v projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja tek-
stualno in grafično ustrezno obdelan in 
prikazan.

(9) Obvezni horizontalni odmiki novih 
objektov od javnega kanala so min. 3,0 
m.
(10) Okolico je potrebno po posegu vzpo-
staviti v prvotno stanje.

25. člen
(vodovodno omrežje)

(1) V trasi Ceste na Tojnice poteka obstoje-
či vodovod PE 160, na katerega se bo pri-
ključilo območje OPPN.
(2) Sprejemni objekt se priključi na javno 
vodovodno omrežje. Razdelilni vodomer-
ni jašek se predvidi za parcelno mejo. Iz 
istega jaška se izvede tudi odcep, ki bo 
zagotavljal vodo za napajanje hidrantne 
mreže.

(3) Odcep za napajanje hidrantnega 
omrežja se opremi z ventilom in proti-
povratno loputo.
(4) Dezinfekcĳo vodov omrežja izdela po-
oblaščena oseba.
(5) Tlačna hidrantna mreža se položi po 
platoju zbirnega centra. Tlačna hidrant-
na mreža se izvede kompletno s cevnim 
vodom, z nadzemnimi hidranti in pripa-
dajočimi armaturami ter gasilnimi cev-
mi, priborom in orodjem, nameščenim v 
ustreznih omarah.
(6) Zunanja ureditev mora biti na predvi-
deni trasi urejena tako, da bo dostop do 
vodovodnega omrežja v primeru okvare 
ali drugih vzdrževalnih del neoviran in 
mogoč ob vsakem času. Kjer poteka trasa 
vodovoda pod cesto ali parkiriščem, mora 
biti vsa instalacĳa v zaščitnih ceveh.
(7) Povezovalni cevovodi med obstoječo 
cevjo javnega vodovodnega omrežja, do 
razdelilnega vodomernega jaška in do po-
rabnikov potekajo na globini min. 0,8 m.
(8) Vodovod se mora z vsemi posnetimi 
podatki vrisati v katastrske karte.
(9) Pri polaganju vodovoda je potrebno 
paziti na križanja in odmike od ostale 
komunalne infrastrukture ter upoštevati 
pogoje iz Pravilnika o tehnični izvedbi vo-
dovodnih objektov in naprav centralnega 
vodovoda v občini Vrhnika, Log – Drago-
mer in Borovnica (december 2005), pravil-
nik o tehničnih normativih za hidrantno 
omrežje za gašenje požarov, Pravilnik o 
požarni varnosti v stavbah, Odlok o oskr-
bi s pitno vodo v občini Vrhnika.

26. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Za priklop zbirnega centra na NN di-
stribucĳsko omrežje se zgradi podzemni 
NN kabelski dovod (v ustrezni kabelski 
kanalizacĳi) iz obstoječe kabelske kana-
lizacĳe do vgradne priključno merilne 
omarice V–PMO. Priključno in merilno 
mesto v ustrezni tipski izvedbi predpiše 
pristojni soglasodajalec v projektnih po-
gojih.
(2) Priključni vod se izvede z zemeljskim 
kablom, najmanjšega preseka Al 150 
mm2.
(3) Po oceni potrebne priključne moči bo 
predvidoma zadostovalo merilno mesto z 
naročeno močjo 3×63 A.
(4) Omrežni razvod bo potekal iz razde-
lilnika R–G, ki bo postavljen v objektu 
Centra za ponovno uporabo. Večji tehno-
loški porabniki niso predvideni..
(5) Najmanjša navpična oddaljenost od 
zgornjega roba kabelske kanalizacĳe do 
površine ceste je 1,2 m.
(6) Križanje energetskega kabla s cevmi 
vodovoda in kanalizacĳe se izvede na 
oddaljenosti 0,5 m, oziroma 0,3 m v pri-
meru priključnega cevovoda. Kabel mora 
biti položen v plastični zaščitni cevi Ø110 
mm, v dolžini treh metrov na vsaki strani 
križanja.
(7) Pri vzporednem polaganju energet-
skega kabla in cevi vodovoda je najmanjša 
dovoljena razdalja 0,5 m.
(8) Elektroenergetski kabel mora biti od 
hidranta ali ventilske komore oddaljen 
najmanj 1,5 m.
(9) Križanje energetskega kabla 1 kV in 
telekomunikacĳskega kabla se izvede v 
navpični oddaljenosti 0,3 m. Kot križanja 
mora biti praviloma 90o, ne sme pa biti 
manjši od 45o. Če te oddaljenosti ni mo-
goče zagotoviti, je potrebno elektroener-
getski kabel položiti v železno cev Ø 159 
mm, dolžine 2 do 3 m, telekomunikacĳski 
kabel pa v plastično cev Ø 110 mm iste 
dolžine. Tudi v tem primeru razdalja ne 
sme biti manjša od 0,3 m.
(10) Pri vzporednem vodenju energetske-
ga kabla 1 kV in telekomunikacĳskega ka-
bla mora znašati vodoravna oddaljenost 
najmanj 0,5 m.
(11) Oskrba obstoječih objektov z električ-
no energĳo se ne spreminja.

27. člen
(telekomunikacĳsko omrežje)

(1) Obstoječi telekomunikacĳski vod po-
teka v trasi Ceste na Tojnice.
(2) Predvidi se priključek na telefonsko 
omrežje v sprejemno garderobnem ob-
jektu za potrebe telefonske govorne ko-
munikacĳe in za priključitev centrale 
protivlomnega varovanja. Način izvedbe 
se določi skladno s projektnimi pogoji 
pristojnega soglasodajalca. Usklajen mora 
biti s poteki drugih komunalnih vodov.
(3) Obstoječa kabelska kanalizacĳa se ne 
spreminja ali dopolnjuje.

28. člen
(plinovodno omrežje)

(1) V bližini območja OPPN je zgrajen pli-
novod PE 110 d 110, 100 mbar, ki poteka v 
telesu Ceste na Tojnice.

(2) Za potrebe ogrevanja predvidenih ob-
jektov se podaljša trasa plinovoda PE 110 
d 110, 100 mbar do severnega uvoza v ob-
močje zbirnega centra. Tu se nanj naveže 
priključek za ogrevanje predvidenih ob-
jektov.

29. člen
(javna razsvetljava)

V bližini predvidenega zbirnega centra 
poteka zemeljski vod javne razsvetljave 
ob Cesti na Tojnice (med novim krožiščem 
in KPV) na nasprotni strani ceste. Obsto-
ječa javna razsvetljava ne predstavlja ovi-
re glede izgradnje novega predvidenega 
zbirnega centra. Osvetlitev samega zbir-
nega centra se izvede z interno zunanjo 
razsvetljavo.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO 
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

30. člen
(varstvo kulturne dediščine)

(1) Območje OPPN posega na dve registri-
rani enoti kulturne dediščine:
− enota EŠD 9368 Ljubljana – Arheološko 

območje Ljubljansko barje z režimom 
arheološko najdišče,

− enota EŠD 11819 Ljubljana – Kulturna 
krajina Ljubljansko barje z režimom de-
diščina.

(2) Območje bi moralo biti zato predhod-
no arheološko raziskano. Občina Vrhnika 
se je odzvala na smernice za načrtovanje 
OPPN. Zavod za varstvo kulturne dediš-
čine Slovenĳe, OE Ljubljana pa je v od-
govoru določil, da se parcela 2718/14 k.o. 
Vrhnika izvzame iz območja predhodnih 
arheoloških raziskav, saj območje OPPN 
delno zajema nekdanje odlagališče ko-
munalnih odpadkov Tojnice, kjer je ver-
jetnost obstoja intaktnih zemeljskih plasti 
zelo majhna.
(3) V smislu varovanja kulturne krajine 
oziroma minimiziranja negativnega vpli-
va zbirnega centra na neposredno okolico 
se izvede obsaditev robov parcele z avto-
htono grmovno in drevesno vegetacĳo.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVA-
NJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN 
OHRANJANJE NARAVE

31. člen
(splošne določbe)

(1) V času gradnje in uporabe je treba 
upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim 
manjše obremenjevanje okolja.
(2) V času gradnje morajo biti zagotovljeni 
vsi potrebni varnostni ukrepi in organi-
zacĳa gradbišča za preprečitev preko-
mernega onesnaženja tal, vode in zraka 
pri transportu, skladiščenju in uporabi 
škodljivih snovi, v primeru nesreče pa 
zagotovljeno takojšnje ukrepanje usposo-
bljene službe.
(3) Okolje se varuje tudi s primerno iz-
vedenimi manipulativnimi površinami, 
parkirišči in objekti, ki morajo zadostiti 
zahtevam Pravilnika o učinkoviti rabi 
energĳe.

32. člen
(tla, varstvo podtalnice in površinskih 

vodotokov)

(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so 
prizadete čim manjše površine tal. Za za-
časne prometne in gradbene površine se 
uporabĳo infrastrukturne površine in po-
vršine, na katerih so tla manj kvalitetna.
(2) Predvidĳo se nujni ukrepi za odstrani-
tev in odlaganje materialov, ki vsebujejo 
škodljive snovi zaradi nezgod na gradbe-
nih površinah.
(3) Prst se odstrani in deponira ter upo-
rabi za sanacĳo devastiranih in degradi-
ranih tal. S sanacĳo razgaljenih površin 
se začne že v času izvajanja gradnje. Prst 
se odstrani in premesti na drugo lokacĳo 
tako, da ne pride do onesnaženja s škod-
ljivimi snovmi in manj kvalitetnim mate-
rialom. Deponĳe prsti se izvedejo tako, da 
se ohranita njena rodovitnost in količina 
in tako, da pri tem ne pride do mešanja 
mrtvice in živice, ki ne sme biti deponira-
na v kupih višjih od 1,20 m.
(4) Za obvladovanje obremenjevanja tal 
in podzemne vode v času obratovanja se 
morajo izvesti sledeči omilitveni ukrepi:
- ureditev parkirnih in povoznih površin 

z robniki in padcem proti lovilcu olj.
(5) Po končani gradnji se odstranĳo vsi 
za potrebe gradnje postavljeni provizorĳi 
in odstranĳo vsi ostanki začasnih depo-
nĳ. Vse z gradnjo prizadete površine se 
ustrezno krajinsko uredi.
(6) V vseh prostorih, kjer obstaja možnost 
razlitja nevarnih snovi, morajo biti tla 
ustrezno tesnjena.
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(7) Sanitarne vode se priključi na malo 
čistilno napravo. Odvajanje padavinskih 
odpadnih voda z asfaltiranih manipula-
cĳskih površin je nujno projektirati preko 
peskolova in ustrezno dimenzioniranega 
lovilca maščob in olj.
(8) V projektni dokumentacĳi morajo biti 
predvideni in zagotovljeni vsi potrebni 
varnostni ukrepi in taka organizacĳa na 
gradbiščih, da bo preprečeno onesnaže-
nje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, 
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in 
drugih nevarnih snovi, v primeru nezgod 
pa predvideno in zagotovljeno takojšnje 
ukrepanje za to usposobljenih delavcev. 
Vsa začasna skladišča in pretakališča go-
riv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi 
morajo biti zaščitena pred možnostjo iz-
liva v okolje.
(9) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja 
sanitarnih in padavinskih odpadnih voda 
mora biti usklajena z veljavno področno 
zakonodajo.

33. člen
(varstvo zraka)

(1) Po končani izvedbi OPPN se onesnaže-
nje zraka ne bo povečalo.
(2) Prezračevanje vseh delov objektov se 
izvede naravno ali prisilno, pri čemer je 
treba zagotoviti odvod dimnih plinov 
nad strehe objektov.
(3) V času gradnje je potrebno preprečiti 
prašenje z vlaženjem sipkih materialov in 
nezaščitenih površin ter preprečiti raznos 
materiala z gradbišča.
(4) Upoštevati je potrebno določila ve-
ljavne zakonodaje s področja varovanja 
okolja.

34. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN leži v območju, kjer 
velja IV. stopnja varstva pred hrupom. 
Dovoljena mejna raven hrupa je 65 dBA 
ponoči in 75 dBA podnevi. Kritični vred-
nosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldvn za IV 
območje varsta pred hrupom pa sta 80 
dBA ponoči in podnevi.
(2) Upoštevati je potrebno tudi določila 
veljavne področne zakonodaje.
(3) V času gradnje je treba upoštevati na-
slednje ukrepe za preprečevanje preko-
merne obremenitve okolja s hrupom:
- vsi gradbeni stroji in naprave morajo 

biti tehnično brezhibni in morajo ustre-
zati normam glede dovoljenih ravni 
zvočne moči, v skladu s Pravilnikom o 
emisĳi hrupa strojev, ki se uporabljajo 
na prostem;

- upoštevati je treba časovno omejitev za 
izvajanje gradbenih del skladno z Ured-
bo o hrupu v naravnem in življenjskem 
okolju;

- gradbišče je treba zaščititi s primerno 
visoko ograjo, ki bo dušila hrup delo-
vnih strojev.

35. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Investitor je dolžan ravnati z odpadki, 
ki nastanejo v času gradnje in obratovanja 
objektov, v skladu z veljavno področno 
zakonodajo.
(2) Investitor mora zagotoviti naročilo za 
prevzem gradbenih odpadkov ali njihov 
prevoz v predelavo ali odstranjevanje pre-
den se začnejo gradbena dela. Iz dokazila 
o naročilu prevzema gradbenih odpad-
kov mora biti razvidna vrsta gradbenih 
odpadkov, predvidena količina nastajanja 
gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča 
z navedbo gradbenega dovoljenja na kate-
rega se nanaša prevzem.

36. člen
(ohranjanje narave)

(1) Območje OPPN posega v območje z 
naravovarstvenim statusom: Ekološko 
pomembno območje Ljubljansko barje (id. 
Št. 31400) po Uredbi o ekološko pomemb-
nih območjih (Ur. l. RS, št. 48/04).
(2) V OPPN so upoštevane usmeritve Za-
voda RS za varovanje narave, OE Ljublja-
na:
– srednjeevropski mezotrofni do evtrofni 

nižinski travniki na parcelah 2780/21 in 
2789/39 k.o. Vrhnika se v celoti ohranja-
jo,

– v odloku je opredeljeno, da se pri pri-
pravi in izvedbi gradbenih del za od-
laganje izkopnega materiala izberejo 
za to določena mesta izven ekološko 
pomembnega območja Ljubljansko 
barje ter da naj se ekološko pomembno 
območje ne zasipava, onesnažuje ali ka-
korkoli drugače ne poškoduje.

(3) Za ohranjanje narave se predvidĳo sle-
deči omilitveni ukrepi:
- ustrezna razsvetljava,
- preprečevanje širjenja invazivnih ras-

tlinskih vrst na območju OPPN.

37. člen
(racionalna raba energĳe in naravnih 

virov)

V predvidenih objektih je treba zagotoviti 
količino energĳe, potrebne za gretje, pre-
zračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo v 
skladu z veljavno zakonodajo na podro-
čju učinkovite rabe energĳe v stavbah.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO 
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z 
VARSTVOM PRED POŽAROM

38. člen
(splošne določbe)

(1) Predvideni objekti morajo biti grajeni 
potresno varno. Vsi objekti morajo biti 
projektirani v skladu z veljavno področno 
zakonodajo.
(2) Po karti »Potresna nevarnost Slovenĳe 
– projektni pospeški tal« (vir: Atlas oko-
lja, Agencĳa RS za okolje) je za območje 
OPPN določena vrednost potresnega po-
speška tal Qg = 0,225 g.

39. člen
(varstvo pred naravnimi nesrečami)

(1) Območje je potencialno poplavno 
ogroženo. Prelivanje Tojnice v spodnjem 
delu povzročajo visoke kote Ljubljanice, 
ki ob visokih vodah s 100–letno povratno 
dobo znaša 290,78 m n.v. Območje pred-
videne gradnje Zbirnega centra tako ni 
ogroženo ob pojavu visokih voda Tojnice 
in Ljubljanice, saj znaša kota terena pred-
videne gradnje vsaj 291,20 m n.v. ali več. 
Za načrtovanje je potrebno privzeti mi-
nimalno nulto koto terena 291,28 m n.v., 
pri čemer je upoštevana kota visoke vode 
s 100–letno povratno dobo in 0,50 m var-
nostne višine.
(2) Zunanja ureditev predvideva koti pri-
ključkov na Cesto na Tojnice na višinah 
291,70 in 292,17 m n.v., koto manipulacĳ-
ske površine pa na višini 292,50 m n.v..
(3) Razredi poplavne nevarnosti, ki so 
prikazani v strokovni podlagi, ne segajo 
na predvidene gradnje.
(4) Predvidi se ureditev zatravljenih zu-
nanjih površin s ponikanjem. Za zadrže-
vanje meteorne vode z utrjenih površin 
v času nastopa visokih voda je skladno 
z elaboratom Hidrotehnične osnove za 
OLN na območju Vrhnike, Sinje Gorice in 
proizvodno obrtne cone Tojnice (Inženi-
ring za vode d.o.o., št. 486–ŠNS/06, marec 
2007) možno uporabiti obstoječi odprti ja-
rek, ki se ga predhodno očisti. Izgradnja 
zadrževalnika po hidravličnem izračunu 
ni potrebna.

40. člen
(varstvo pred požarom)

(1) V okviru zaščite pred požarom se iz-
vedejo naslednji ukrepi:
– zunanje hidrantno omrežje,
– ustrezna zaščita pred požarom na po-

sameznih objektih,
– poti za evakuacĳo.
(2) Pri izdelavi projektne dokumentacĳe 
je treba upoštevati veljavno področno za-
konodajo.
(3) Potrebno je upoštevati požarno ogro-
ženost naravnega okolja in upoštevati 
ukrepe varstva pred požarom skladno z 
veljavno področno zakonodajo.
(4) Po Pravilniku o požarni varnosti v 
stavbah (Ur. l. RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 
14/07) spada obravnavni objekt med po-
žarno manj zahtevne stavbe.
(5) Specifična požarna obremenitev ob-
ravnavanega objekta oz. objektov se 
spreminja. Odvisna je od napolnjenosti 
zabojnikov in lastnosti odpadkov, ki se v 
danem trenutku nahajajo v zbirnem cen-
tru. Trenutna požarna obremenitev lahko 
preseže 1000 MJ/m2

 
na določenem delu 

zbirnega centra.
(6) Center za ponovno uporabo bo imel 
specifično požarno obremenitev nižjo od 
1000 MJ/m2.
(7) Pasivni elementi požarne zaščite so:
- center za ponovno uporabo je svoj po-

žarni sektor,
- dovozi in dostopi so predvideni s stan-

dardom SIST DIN 14090,
- gradbena zasnova objektov in evakua-

cĳske poti iz objektov so v skladu s ka-
paciteto ljudi,

- širjenje požara po zunanji strani bo 
usklajeno s Tehnično smernico za gra-
ditev –TSG–1–001:2010,

- lokacĳe objektov, s požarnovarnostnimi 
ukrepi, ne ogrožajo sosednjih objektov,

- konstrukcĳe objektov bodo ustrezne in 
projektirane kot požarno varne.

(8) Aktivni elementi požarne zaščite so:
- nameščena bodo sredstva za gašenje v 

objektih (gasilniki, notranji hidrant),

- električne instalacĳe se projektirajo po-
žarnovarno (strelovod, NN instalacĳe),

- vgrajena je požarno varna izvedba stroj-
nih instalacĳ (vodovod),

- zunanja hidrantna mreža,
- onemogočen bo nastanek (izbruh) po-

žara,
- pobeg iz posameznega prostora v me-

jah kot jih narekujejo predpisi.
(9) Na severni strani morajo imeti zuna-
nje stene objektov požarno odpornost 
najmanj (R)EW 60. Na južni strani mora-
jo imeti zunanje stene objektov požarno 
odpornost najmanj (R)EI 60. Na vzhodni 
strani morajo imeti zunanje stene objek-
tov požarno odpornost najmanj (R)EI 60. 
Na zahodni strani morajo imeti zunanje 
stene objektov požarno odpornost naj-
manj (R)E 60.
(10) Največji odstotki požarno nezaščite-
nih površin:
– severna stran: 13 %,
– južna stran: 8 %,
– vzhodna stran: 4 %,
– zahodna stran: 67,2 %.
(11) Center za ponovno uporabo je svoj 
požarni sektor. Nosilni elementi in kon-
strukcĳe s funkcĳo požarnega ločevanja: 
nosilne konstrukcĳe objekta negorljiv ma-
terial po TSG, stebri in nosilci negorljiv 
material po TSG, kritina strehe Broof (t1) 
po TSG. Znotraj posameznih objektov ni 
delitve na požarne sektorje.
(12) Za vse objekte je predviden naravni 
odvod dima in toplote skozi odprtine v 
fasadi. Vsi prostori se prezračujejo po 
naravni poti skozi okna, vrata in ostale 
odprtine v fasadi (ročno/mehansko odpi-
rajoče se odprtine) Dimni sektor je enak 
požarnemu sektorju.
(13) Glavno električno stikalo se mora na-
hajati na vidnem in dostopnem mestu v 
centru za predelavo odpadkov.
(14) Strelovodna instalacĳa mora biti pro-
jektirana in izvedena v skladu z veljavno 
področno zakonodajo.
(15) Objekti sodĳo med manjše volumen-
ske objekte z majhno površino ene etaže. 
Objekti skupaj so požarno projektirani za 
do 10 ljudi. Za izvedbo evakuacĳskih poti 
je upoštevana Tehnična smernica za gra-
ditev –TSG–1–001:2010 Požarna varnost v 
stavbah.
(16) Zagotovljen mora biti dostop do inter-
vencĳske in delovne površine ter organi-
zacĳa intervencĳe do vsakega izhoda, ki 
je predviden za evakuacĳo iz stavb.
(17) Dovozne poti za gasilce je potrebno 
predvideti skladno z zahtevami standar-
da SIST DIN 14090:
- nosilnost poti: min 10 t osnega pritiska,
- širina poti: 3,0 m (za ravne dele), 3,5 m 

(če je dostopna pot na dolžini več kot 12 
m omejena s stenami, stebri in drugimi 
ovirami) na ovinkih pa ustrezno več, 
odvisno od radia,

- svetla višina poti: najmanj 3,5 m,
- odmik poti od objekta: min 3 m, max 9 

m,
- dovoljeni nakloni poti: vzdolžni <10 %, 

prečni <5 %.
(18) Glede na velikost oziroma prosto-
rnino objektov do 3000 m3, je potrebno 
zagotoviti za zahteve gašenja požara vsaj 
10 litrov vode / sekundo za čas najmanj 
dveh ur. 
(19) Razdalja med hidranti in stavbo ne 
sme biti manjša od 5 m in ne večja od 80 
m. Obstoječi zunanji hidrant ob javni ce-
sti je nadtalni.
(20) Za center za ponovno uporabo je 
predvideno notranje hidrantno omrežje. 
Vgrajen mora biti hidrant s poltogo gasil-
sko cevjo premera 25 mm, dolgo največ 30 
m, in ročnikom. Zagotavljati mora pretok 
70 l/min (1,16 l/s) pri tlaku 2,5 bar na roč-
niku.
(21) Opremljenost objekta z gasilniki 
mora biti v skladu z veljavno področno 
zakonodajo. Mesto gasilnika v centru za 
ponovno uporabo in sprejemnici mora 
biti označeno s piktogramom skladno z 
zahtevami SIST 1013. Število in vrsta ga-
silnikov je opredeljeno v strokovni pod-
lagi »Zasnova požarne varnosti«.
(22) Ureditev varstva pred požarom je 
razvidna iz grafičnega načrta »6.1. Načrt 
intervencĳskih in protipoplavnih ukre-
pov«.

VIII. NAČRT PARCELACĲE

41. člen
(načrt parcelacĳe)

(1) Mejne točke parcele in predvidenih 
objektov so opredeljene po državnem ko-
ordinatnem sistemu ETRS. Vir podatkov 
je Geodetski načrt, ki ga je izdelal Primis 
Vrhnika d.o.o. v junĳu 2009.
(2) Območje OPPN obsega površino 3.334 
m2.
(3) Območje obsega 1 predvideno parce-
lo za gradnjo in izvedbo rekonstruiranih 

priključkov na lokalno cesto Cesta na Toj-
nice:
− G1 (zbirni center) s površino 3.334 m2.
(4) Tehnični elementi parcelacĳe so raz-
vidni iz grafičnega načrta »7.1. Načrt par-
cel«, tehnični elementi zakoličbe parcele 
in predvidenih objektov pa iz grafičnega 
načrta »7.2. Zakoličbeni elementi parcel«.
(5) V postopku vzpostavitve nove parcele, 
namenjene gradnji, so dopustna manjša 
odstopanja zaradi prenosa zakoličbenih 
elementov v naravo.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE 
UREDITVE

42. člen
(etapnost izvedbe)

OPPN se izvede v eni etapi.

X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ 
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVAL-
SKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

43. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih 

rešitev)

(1) Tolerance horizontalnih gabaritov ob-
jektov so do +1,00 m, tolerance vertikalnih 
gabaritov pa do +0,50 m in navzdol niso 
omejeni ob pogoju, da so izpolnjeni ur-
banistični pogoji iz 16. člena in lokacĳski 
pogoji iz 17. člena tega odloka.
(2) Dopustne so spremembe prometnih, 
komunalnih, energetskih in telekomu-
nikacĳskih ureditev, objektov, naprav in 
priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in 
racionalnejše izrabe prostora pod pogo-
jem, da so ureditve v soglasju z njihovimi 
upravljavci.
(3) Pri parcelacĳi površin, namenjenih 
javnim površinam, so dopustna manjša 
odstopanja zaradi prilagoditve dejansko 
izvedenemu stanju na terenu.
(4) Dopustne so spremembe mikrolokacĳ 
objektov ob upoštevanju lokacĳskih po-
gojev.
(5) Dopustne so delne in začasne ureditve, 
ki morajo biti v skladu s programi uprav-
ljavcev komunalnih vodov in morajo biti 
izvedene tako, da jih bo možno vključiti 
v končno fazo ureditve posameznega ko-
munalnega voda.
(6) Dopustna je naknadna izvedba nad-
strešnic nad enonivojskim zbiranjem, če 
se v kasnejši fazi za to pokaže potreba.

XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN 
IZVAJALCEV

44. člen
(splošne obveznosti)

(1) Poleg splošnih pogojev morata inve-
stitor in izvajalec upoštevati določilo, da 
se načrtovanje in izvedba posegov opravi 
na tak način, da so ti čim manj moteči ter 
tako, da ohranĳo ali celo izboljšajo grad-
beno tehnične in prometno varnostne ter 
okoljevarstvene razmere.
(2) Poleg vseh obveznosti, navedenih v 
predhodnih členih tega odloka, so ob-
veznosti investitorja in izvajalca v času 
gradnje in po izgradnji tudi:
- izdelati načrt ureditve gradbišča;
- promet v času gradnje organizirati tako, 

da ne bo prihajalo do poslabšanja pro-
metnih razmer na obstoječem cestnem 
omrežju;

- zagotoviti ukrepe na obstoječem cest-
nem omrežju v takšnem obsegu, da se 
prometna varnost zaradi predvidenih 
posegov ne bo poslabšala;

- zagotoviti dostope, ki so bili zaradi 
gradnje prekinjeni;

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, 
da bosta zagotovljeni varnost in raba 
bližnjih objektov in zemljišč;

- v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti 
v najkrajšem možnem času prekomerne 
negativne posledice, ki bi nastale zaradi 
gradnje;

- zagotoviti nemoteno komunalno oskr-
bo preko vseh obstoječih infrastruktur-
nih vodov in naprav. Infrastrukturne 
vode je potrebno takoj obnoviti v pri-
meru poškodb pri gradnji;

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne 
varnostne ukrepe in organizacĳo grad-
bišča za preprečitev prekomernega one-
snaženja tal, vode in zraka pri transpor-
tu, skladiščenju in uporabi škodljivih 
snovi ter v primeru nesreče zagotoviti 
takojšnje ukrepanje usposobljene služ-
be;

- za čas gradnje upoštevati, da niso pre-
koračene kritične ravni hrupa;

- zagotoviti sanacĳo zaradi gradnje po-
škodovanih objektov, naprav in območĳ 
ter okolico objektov.

(3) Investitor in izvajalec morata poleg ur-
banističnih in lokacĳskih pogojev upoš-
tevati vse smernice, usmeritve in pogoje 
posameznih nosilcev urejanja prostora 
ter priporočila strokovnih podlag, ki so 
sestavni del tega OPPN.

XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV ME-
RIL IN POGOJEV PO 
PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

45. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev 

po prenehanju veljavnosti OPPN)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev 
so dopustni naslednji posegi:
- redna in investicĳsko vzdrževalna dela 

skladno z veljavno zakonodajo,
- postavitve enostavnih in nezahtevnih 

objektov, ki so dopustni v območju 
OPPN,

- izvedba sprejemljivejših načinov ogre-
vanja z obnovljivimi viri energĳe, 
skladno z novimi dognanji na podro-
čju racionalne rabe energĳe v stavbah, 
vključno z namestitvĳo za to potrebnih 
naprav na fasade ali strehe objektov.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČ-
BE

46. člen
(vpogled OPPN)

OPPN je stalno na vpogled na pristojnem 
oddelku za prostor Občine Vrhnika.

47. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka 
opravljajo pristojne inšpekcĳske službe.

48. člen
(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati dan po objavi v 
Uradnih objavah Našega časopisa.

Št. 3505–3/2010
Vrhnika, dne 4. 4. 2013 

Župan
 Občine Vrhnika
 Stojan Jakin, l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-
18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-
9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 
51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 
40/2012-ZUJF) in 22. člena Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009) je Ob-
činski svet Občine Vrhnika na 18. redni 
seji dne 23.05.2013 sprejel naslednji

SKLEP O UKINITVI STATUSA 
JAVNEGA DOBRA

I.
Na zemljišču, parc. št. 2859/5 k.o. Vrhnika 
(2002), se ukine status javnega dobra. 

II.
Sklep prične veljati osmi dan po objavi v 
občinskem glasilu Naš časopis.

Številka: 478-6/2008 (6-03)
Datum: 23.05.2013

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/2010 
– ZUPUDPP, 43/2011-ZKZ-C, 75/2012, 75/
2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013-Skl.
US:U-I-43/13-8) in 22. člena Statuta Ob-
čine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je 
Občinski svet Občine Vrhnika na 18. seji 
dne 23.5.2013 sprejel

O D L O K

o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za stanovanjsko pozidavo 

Kralovše na Vrhniki (del območja 
urejanja V3S/6 morfološka enota 1B/2)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za prostorski akt)



NAS CASOPIS 405/27.5. 2013 C M Y K 18

18 27. maj 2013
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Občina Vrhnika 

(1) S tem odlokom se v skladu z Dolgoroč-
nim planom Občine Vrhnika za obdobje 
1986 do 2000 in Srednjeročnim družbe-
nim planom Občine Vrhnika za obdobje 
1986–1990 s spremembami in dopolnitva-
mi (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 
13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/
94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Urad-
ne objave Naš časopis, št. 40/01, 272/01, 
277/01, 304/04, 319/05), sprejme Občinski 
podrobni prostorski načrt za stanovanj-
sko pozidavo Kralovše na Vrhniki (del 
območja urejanja V3S/6, morfološka enota 
1B/2) (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelan na podlagi idejnih 
zasnov in strokovnih podlag ter z upoš-
tevanjem: 
– prikaza stanja prostora, 
– Prostorskih sestavin dolgoročnega pla-

na Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 
2000 in Srednjeročnega družbenega 
plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–
1990 s spremembami in dopolnitvami 
(Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 
13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 
50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, 
Uradne objave Naš časopis, št. 40/01, 
272/01, 277/01, 304/04, 319/05),

- Odloka o prostorskih ureditvenih po-
gojih za plansko celoto V3 Vrhnika 
– Sinja Gorica (Ur.l. RS, št. 2/95, 77/06, 
Naš časopis št. 319/05, 330/06, 374/2010, 
400/2012), 

- Odloka o občinskem lokacĳskem načrtu 
za javno prometno, energetsko, vodo-
vodno, komunalno, vodno in drugo go-
spodarsko infrastrukturo v industrĳski 
coni Sinja Gorica na Vrhniki (Uradni list 
RS, št. 75/05), 

- Sklepa o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za sta-
novanjsko sosesko Kralovše na Vrhniki, 
št. 3505 – 14 / 2011 (5-01), objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 2/08, dopolnjen in 
objavljen v Našem časopisu št. 365/09 in 
ponovno dopolnjen in spremenjen ter 
objavljen  v našem časopisu, št. 391/20-
12, dne 27.2.2012,

(3) OPPN je izdelal Linear d.o.o., Družba 
za projektiranje in inženiring, v januarju 
2013 pod št. naloge U-105-12.

2. člen
(sestavni deli OPPN in priloge OPPN)

(1) OPPN je sestavljen iz tekstualnega in 
grafičnega dela odloka.
(2) Tekstualni del odloka vsebuje:
I. Uvodne določbe
II. Območje OPPN
III. Vplivi in povezave prostorskih uredi-
tev s sosednjimi območji
IV. Arhitekturne, krajinske in oblikovalske 
rešitve prostorskih ureditev
V. Pogoji in usmeritve za projektiranje in 
gradnjo
VI. Zasnova projektnih rešitev in pogojev 
glede priključevanje objektov na gospo-
darsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro,
VII. Rešitve in ukrepi za celostno ohranja-
nje kulturne dediščine
VIII. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, 
naravnih virov in ohranjanje narave
IX. Rešitve in ukrepi za obrambo ter var-
stvo pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi, vključno z varstvom pred požarom
X. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
XI. Dopustna odstopanja od funkcional-
nih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
XII. Program opremljanja stavbnih zem-
ljišč
XIII. Obveznosti investitorjev in izvajal-
cev
XIV. Usmeritve za določitev meril in po-
gojev po prenehanju veljavnosti OPPN
XV. Končne določbe
(3) Grafični del obsega naslednje grafične 
načrte:
1.1.  Izsek iz občinskega prostorskega na-
črta s prikazom območja OPPN; M 1:2000 
1.2.  Izsek iz grafičnega dela PUP za plan-
sko celoto V3; M 1:2000 
2.1.  Lega območja OPPN v širšem prosto-
ru s prikazom povezav in vplivov na so-
sednje enote urejanja prostora; M 1:5000
3.1.  Prikaz območja OPPN na geodetskem 
načrtu; M 1:500
3.2.  Prikaz območja OPPN na katastrskem 
načrtu; M 1:500
3.3.  Načrt zakoličbe obodne parcelacĳe 
območja urejanja in načrtovanih objektov; 
M 1:500
4.1.  Zazidalna in ureditvena situacĳa 
– tloris pritličja z zunanjo ureditvĳo; M 
1:500
4.2.  Zazidalna in ureditvena situacĳa 
– tloris tipične etaže objektov z zunanjo 
ureditvĳo; M 1:500
4.3.  Zazidalna in ureditvena situacĳa – 
tloris streh z zunanjo ureditvĳo; M 1:500
5.1.  Načrt ureditve predvidenega komu-
nalnega in energetskega omrežja; M 1:500
5.2.  Načrt prometne ureditve in idejne vi-
šinske regulacĳe; M 1:500

6.1.  Zasnova požarne varnosti in zaščita 
pred poplavami; M 1:500
(4) Priloge OPPN so:
1.    Izvleček iz prostorskih sestavin plana 
Občine Vrhnika
2.    Prikaz stanja prostora
3.    Geodetski načrt s certifikatom
4.    Strokovne podlage (na vpogled pri 
pripravljavcu)
5.    Smernice in mnenja pristojnih nosilcev 
urejanja prostora
6.    Obrazložitev in utemeljitev OPPN
7.    Elaborat - Program opremljanja stavb-
nih zemljišč
8.    Povzetek za javnost

II. OBMOČJE OPPN

3. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN se nahaja v delu ob-
močja urejanja V3S/6, morfološka enota 
1B/2, med novozgrajeno stanovanjsko so-
sesko Zlatica, stanovanjskimi in gospodar-
skimi objekti ob regionalni cesti Ljubljana 
– Vrhnika,  gospodarsko –poslovnimi ob-
jekti ob dostopni cesti z oznako G ter traso 
opuščene železniške proge.
(2) Območje obsega zemljišči s parcelnima 
št. 2704/6 in 2700/2, obe k.o. Vrhnika.
(3) Skupna površina območja OPPN je 
17.523 m2.
(4) Zemljiška  parcela s parcelno  št. 2704/6 
na kateri je načrtovana gradnja v območju 
OPPN je v velikosti 15.625 m2.
(5) Meja območja OPPN je prikazana na 
grafičnih načrtih »3.1. Prikaz območja 
OPPN na geodetskem načrtu« in »3.2. 
Prikaz območja OPPN na katastrskem na-
črtu« .
(6) Meja območja OPPN je analitično dolo-
čena s koordinatami lomnih točk obodne 
parcelacĳe v grafičnem načrtu »3.3. Načrt 
zakoličbe obodne parcelacĳe območja ure-
janja in načrtovanih objektov«.

III. VPLIVI IN POVEZAVE PROSTOR-
SKIH UREDITEV S SOSEDNJIMI OB-
MOČJI

4. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)

(1) Občinski  podrobni prostorski načrt 
(OPPN) predvideva izgradnjo stanovanj-
ske soseske s pripadajočo zunanjo uredit-
vĳo in pripadajočo prometno, komunalno 
in energetsko infrastrukturo.
(2) V času gradnje bo poseg vplival na 
okolico:
– s postavitvĳo gradbiščne ograje in grad-

biščnega objekta,
– s temeljenjem na geomehaniko tal,
– s urejanjem in priključitvĳo na komunal-

ne vode,
– s hrupom gradbenih strojev,
– s prašenjem ob izvajanju gradbenih del,
– s povečanim prometom tovornih vozil.
(3) Predvideni objekti s pripadajočo zu-
nanjo ureditvĳo bodo po končani gradnji 
vplivali:
– s povečanim prometom na dostopno 

cesto,
– z delnim senčenjem obstoječih objektov, 

vendar ne preko predpisanih omejitev.
(4) Na predvideno pozidavo bo vplival 
promet po obstoječih cestah.
(5) Vplivi novogradnje bodo z izvedbo 
posegov v času gradnje in obratovanja 
na varnost pred požarom, na higiensko 
in zdravstveno zaščito, na varnost pred 
hrupom, na poslabšanje bivalnih razmer 
zaradi spremembe osončenja v normativ-
nih okvirih.
(6) Vplivi in povezave območja OPPN v 
širšem prostoru so razvidni iz grafičnega 
načrta »2.1. Lega območja OPPN v širšem 
prostoru s prikazom povezav in vplivov 
na sosednje enote urejanja prostora«.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN 
OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTOR-
SKIH
UREDITEV

5. člen
(dopustni posegi do izvedbe OPPN)

Na območju OPPN so dopustni naslednji 
posegi:
– rušitve obstoječih objektov,
– sanacĳa in priprava stavbnega zemljiš-

ča,
– gradnja novih objektov,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih ob-

jektov,
– gradnja potrebnih prometnih površin,
– zasaditev drevja in žive meje oz. horti-

kulturno urejanje območja,
– ureditev zbirnih in odjemnih mest za lo-

čene odpadke,

– ureditev urbane opreme odprtih bival-
nih površin,

– urejanje zelenih in utrjenih površin,
– urejanje prometne in komunalne ter 

energetske infrastrukture,
– redno in investicĳsko vzdrževanje ob-

jektov, naprav in površin.

6. člen
(namembnost objektov)

(1) V območju OPPN je dopustna gradnja 
objektov z naslednjo namembnostjo po 
CC SI: 
– 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe
– 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovani-

mi stanovanji
– 21120 Lokalne ceste in javne poti ter ne-

kategorizirane ceste
– 22210 Distribucĳski plinovodi
– 22221 Distribucĳski cevovodi za pitno in 

tehnološko vodo 
– 22231 Cevovodi za odpadno vodo
– 22240 Distribucĳski elektroenerget-

ski vodi in distribucĳska komunalna 
omrežja

– 24122 Drugi gradbeni in inženirski ob-
jekti za šport, rekreacĳo in prosti čas

– 24202 Objekti za varstvo pred škodlji-
vim delovanjem voda na ogroženih ob-
močjih

– 24505 Drugi gradbeni inženirski objekti, 
ki niso uvrščeni drugje

(2) V pritličnih etažah so dopustne gara-
že in servisni prostori za lastne potrebe 
(kolesarnice, shrambe, zbirno mesto za 
odpadke, tehnični prostori, prostor za čiš-
čenje in vzdrževanje objekta, ipd).

7. člen
(zmogljivosti načrtovanih objektov)

Zmogljivosti načrtovanih objektov:
Bruto tlorisna površina objektov (BTP) 
21.563 m2

Bruto etažna površina objektov (BEP) 
4.588 m2

Število objektov 8
Tlorisne dimenzĳe objektov (A1, A2, A3, 
B1, B2, B3, C1, C2)                 31,00 m x 
18,50 m                                              
Etažnost objektov P+3+T
Skupno število stanovanjskih enot največ 
144
Število parkirnih mest 317

8. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in eno-

stavnih objektov)

(1) Dopustna je postavitev:
– ograj, visokih do 1,20 m na lastnem zem-

ljišču,
– opornih zidov, visokih do 1,20 m, kjer 

višine terena ni mogoče premostiti z 
brežinami. Če je potrebna večja višina, 
mora na vsakih 1,20 m višine slediti 
horizontalni zamik globine vsaj 0,70 m. 
Zamiki morajo omogočiti ozelenitev.

(2) Odmik ograj ali opornih zidov od par-
celnih mej sosedov mora biti najmanj 0,5 
m, s soglasjem lastnika sosednjega zem-
ljišča je lahko postavljena tudi na parcelno 
mejo.
(3) Dovoljena je postavitev naslednjih ob-
jektov:
– nadstreški,
– pergole na vseh terasah in ploščadih v 

skladu s pozicĳami, označenimi v na-
črtih arhitekture,

– podzemni zbiralnik za kapnico, 
– utrjeno dvorišče, 
– urbane opreme in ureditev otroških 

igrišč.

9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in 

površin)

(1) V soseski je načrtovana gradnja osem (8) 
večstanovanjskih objektov. Poleg objektov 
se v soseski zgradi tudi novo prometno, 
komunalno in energetsko infrastrukturo,  
potrebno za delovanje območja, otroško 
igrišče in prostor za druženje stanovalcev 
soseske. Za potrebe vsakega objekta v ob-
močju se uredĳo površine za parkiranje in 
zelene površine.
 (2) Dostop na območje OPPN je predvi-
den s ceste G. Na glavno prometnico se 
navezuje z dvosmerno dostopno cesto s 
pločnikom. Zasnova celotne prostorske 
ureditve zagotavlja zadostno število par-
kirnih mest za stanovalce in obiskovalce, 
zelene površine z visoko in nizko vegeta-
cĳo, pešpoti, intervencĳske površine ter 
tri ekološke otoke za zbiranje in odvoz 
koristnih odpadkov.

V. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEK-
TIRANJE IN GRADNJO

10. člen
(urbanistični in lokacĳski pogoji za ob-

likovanje objektov in površin)

(1) Načrtovana je postavitev osmih več-
stanovanjskih objektov pravokotne obli-
ke. Objekti niso podkleteni. Del objektov 
je povezanih s ploščadjo, ki služi tudi za 
nadkritje parkirnih mest. Ploščadi se ure-
dĳo kot površine za uporabo stanovalcev 
(skupne zelene površine na objektu, ipd).
(2) Objekti morajo biti poenoteno obli-
kovani, fasadni plašč pa sme biti največ 
v dveh nežnih pastelnih barvah. Fasade 
objektov naj bodo izdelane iz trajnih in 
kvalitetnih materialov.
(3) Terasna etaža objekta ne sme presegati 
70% BTP površine tipične etaže.
(4) Venec tretje etaže objekta ne sme prese-
gati višine 13,00 m od kote zunanje uredit-
ve na nivoju pritličja. Venec strehe objekta 
ne sme presegati višine 16,00 m od kote 
zunanje ureditve na nivoju pritličja z iz-
jemo dimnikov, strojnic dvigal in drugih 
tehničnih naprav ter dostopov na streho.
(5) V primeru gradnje objektov v pasiv-
nem standardu, so elementi oblikovalsko 
vključeni v fasadni plašč in streho.
(6) Za potrebe vsakega objekta v območju 
se uredĳo površine za parkiranje avtomo-
bilov in zelene površine kot funkcionalno 
zemljišče objektov.
(7) Strehe objektov so ravne in pohodne. 
Strehe terasnih etaž so lahko ravne oziro-
ma v maksimalnem naklonu do 5%, od-
visno od kritine.
(8) Vse terase ob objektih razen teras v te-
rasni etaži in vse vhode v objekte je mož-
no pokriti s pergolo ali nadstreškom iz 
lahke montažne konstrukcĳe in enokapno 
streho v maksimalnem naklonu do 5%. 
(9) Parkirne površine na prostem je možno 
pokriti z odprto nadstrešnico lahke mon-
tažne konstrukcĳe in enokapno strešino 
v maksimalnem naklonu do 5% in višine 
največ 3,50 m od kote terena oz. kote ne-
posredne dostopne ceste.
(10) Oblikovanje pergol in nadstreškov 
mora biti skladno z arhitekturo oziroma 
oblikovanjem stanovanjskih objektov. Za 
njihovo izvedbo je potrebno izdelati eno-
ten projekt, ki je obvezujoč za vse investi-
torje.
(11) Uredi ali zgradi se vso prometno,  
komunalno in energetsko omrežje, ki je 
potrebno za delovanje območja, otroško 
igrišče ter prostor za druženje stanovalcev 
soseske. 
(12) Dostop do igrišč na višjem platoju se 
izvede v kombinacĳi poti in stopnic, povr-
šine se tlakuje in  zasadi z drevesi oz. hor-
tikulturno uredi. Pot do otroškega igrišča 
se zasadi z živo mejo, igrišče ogradi z 
žično ograjo, ki se zasadi z grmovnicami. 
ter oblikuje kot travne površine z igrali in 
urbano opremo (klopmi, svetili, koši za 
smeti).
(13) Niveleta terena na nivoju vhodov je 
prilagojena niveletam dostopne ceste.
(14) Elementi višinske regulacĳe se podro-
bno določĳo v projektni dokumentacĳi za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.
(15) Prostori za zabojnike za smeti morajo 
biti vključeni v zunanjo ureditev objektov 
in poenoteno oblikovani.
(16) Zunanja ureditev mora zagotavljati 
nemoten dostop funkcionalno oviranim 
osebam.
(17) Zazidalna zasnova in ureditev zuna-
njih površin je razvidna iz grafičnih na-
črtov:
»4.1. Zazidalna in ureditvena situacĳa 
– tloris pritličja z zunanjo ureditvĳo«,
»4.2. Zazidalna in ureditvena situacĳa 
– tloris tipične etaže objektov z zunanjo 
ureditvĳo« in
»4.3. Zazidalna in ureditvena situacĳa 
– tloris streh z zunanjo ureditvĳo«.

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV 
IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA 
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO 
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAV-
NO DOBRO

11. člen
(splošni pogoji)

(1) Vsi objekti znotraj območja OPPN mo-
rajo biti priključeni na obstoječe ter pred-
videno komunalno in energetsko infra-
strukturno omrežje. Priključitev se izvede 
po pogojih posameznih upravljavcev ko-
munalnih vodov.
(2) Vsi primarni in sekundarni vodi mo-
rajo potekati po prometnih in interven-
cĳskih površinah tako, da je omogočeno 
vzdrževanje infrastrukturnih objektov in 
naprav. Zagotovljeni morajo biti zadostni 
in ustrezni odmiki od obstoječih komu-
nalnih ter energetskih vodov in naprav.
(3) V primeru, da potek vodov v javnih 
površinah ni možen, mora lastnik priza-
detega zemljišča omogočiti izvedbo in 
vzdrževanje javnih komunalnih vodov na 
njegovem zemljišču.
(4) Obstoječe komunalne vode, ki se na-
hajajo v območju, je dopustno obnavljati, 

dograjevati in jim povečevati zmogljivo-
sti v skladu s prostorskimi ter okoljskimi 
možnostmi in ob upoštevanju veljavnih 
predpisov.
(5) V primeru, da bo na območju gradi-
lo več investitorjev, morajo pred izdajo 
gradbenega dovoljenja posameznega ob-
jekta pristopiti vsi posamezni investitorji 
k podpisu ustrezne pogodbe o sofinanci-
ranju izgradnje vseh objektov ter naprav 
za prometno in komunalno ureditev ter 
izgradnjo vseh infrastrukturnih razvodov, 
ki so predvideni v zbirni karti komunal-
nih naprav. V navedeni pogodbi mora biti 
opredeljen tudi končni rok za končanje 
vseh del.

12. člen
(splošni pogoji za urejanje prometa)

(1) Vse prometne površine se utrdĳo za 
vožnjo motornih vozil, vključno s komu-
nalnimi in intervencĳskimi  vozili. Površi-
ne vozišč se utrdi z betonskim, kamnitim 
ali asfaltnim tlakovanjem.
(2) Glavni dostopi do objektov, vse povr-
šine za pešce in kolesarje, parkirni prosto-
ri ter ostale površine morajo biti urejene 
tako, da so uporabne za funkcionalno 
ovirane ljudi.
(3) Vse prometne površine morajo biti na-
črtovane v skladu z veljavnimi predpisi.
(4) Prometna ureditev je razvidna iz gra-
fičnega načrta »5.2. Prometna ureditev in 
idejna višinska regulacĳa«.

13. člen
(motorni promet)

(1) Širina priključka na glavno cesto je 5,50 
m. Na mestu priključka se uredi prehod 
za pešce ter postavi prometni znak »kri-
žišče s prednostno cesto«. Zaradi ureditve 
novega priključka se obstoječa prometna 
ureditev ne spreminja.
(2) Dimenzĳe dostopne ceste za sosesko 
Kralovše:
– dvosmerna cesta s cestiščem širine 2 x 
2,75 m. Skupni ulični profil cestišč s hod-
nikoma za pešce med objekti znaša naj-
manj 7,00 m zaradi ureditve potrebnih 
delovnih intervencĳskih površin.
(3) Na vseh cestah je treba predvideti vso 
horizontalno in vertikalno prometno sig-
nalizacĳo. Ob cestah in hodnikih za pešce 
je potrebno zagotoviti ustrezen prostor za 
postavitev prometne signalizacĳe.

14. člen
(mirujoči promet)

(1) Zagotovi se najmanj 2 parkirni mesti 
na stanovanjsko enoto in dodatnih 10% 
za obiskovalce. Parkirišča za obiskovalce 
morajo biti dostopna vsem pod enakimi 
pogoji izven garažnega območja na tere-
nu.
(2) Ob vsakem objektu se zagotovi prostor 
v garaži za parkiranje v objektu in na tere-
nu. Vse parkirne površine so v objektih ter 
pod ploščadjo in odprte na terenu. 
(3) Parkirna mesta na terenu se lahko tla-
kuje kombinirano s travno ozelenitvĳo.

15. člen
(promet pešcev in kolesarjev)

(1) V območju OPPN se promet kolesarjev 
odvĳa mešano po površinah za motorni 
promet.
(2) Pločniki se višinsko izenačĳo s cestiš-
čem, širina hodnikov za pešce je najmanj 
1,50 m.

16. člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko 

in telekomunikacĳsko urejanje)

(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo ko-
munalne in energetske infrastrukture so:
–  gradnja komunalnih naprav mora po-

tekati usklajeno,
–  dopušča se uporaba alternativnih virov 

za energetsko oskrbo objektov (geoter-
malna, sončna ipd.) v skladu s predpisi, 
ki urejajo to področje.

(2) Potek obstoječih komunalnih in ener-
getskih vodov ter vsi predvideni posegi 
v komunalno in energetsko omrežje so 
razvidni v grafičnem načrtu: »5.1. Načrt 
ureditve predvidenega javnega komunal-
nega in energetskega omrežja«.

17. člen
(kanalizacĳsko omrežje)

(1) Znotraj OPPN za stanovanjsko sosesko 
Kralovše se predvidi ločen kanalizacĳski 
sistem.
(2) Kanalizacĳa za meteorne vode iz utrje-
nih površin je zasnovana iz dveh glavnih 
krakov kanalizacĳe in dvanajstih stranskih 
krakov kanalizacĳe. Meteorne vode iz utr-
jenih površin parkirišča dovozne ceste 
in parkirišč se bodo stekale v cestne po-
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žiralnike. Iz cestnih požiralnikov se bodo 
meteorne vode stekale preko posameznih 
kanalov v glavna in stranske kanale. Po 
združitvi obeh glavni krakov kanalizacĳe 
je zasnovan priključek v centralni lovilec 
olja. Iz lovilca olja se bodo meteorne vode 
stekale preko kanala v odprti jarek.
(3) Kanalizacĳa za meteorne vode s streš-
nih površin je zasnovana iz dveh glavnih 
krakov kanalizacĳe in osem stranskih kra-
kov kanalizacĳe. Meteorne vode s strešnih 
površin se bodo stekale preko vertikalnih 
odtočnih cevi do peskolovov, ki so zasno-
vani ob objektih. Iz peskolovov se bodo 
meteorne vode preko posameznih kana-
lov stekale v glavna kraka. Oba glavna 
kraka kanalov se pred izlivom v odprti 
jarek združita, zatem pa je zasnovan izliv 
meteorne kanalizacĳe v odpri jarek.
(4) Sanitarne odpadne vode se vodi ločeno 
od meteornih odpadnih voda na javno ka-
nalizacĳsko omrežje – F kanal. Kanalizaci-
ja za sanitarne odpadne vode je zasnova-
na iz dveh krakov kanalizacĳe. Sanitarne 
odpadne vode iz objektov se bodo odvaja-
le preko vertikalne kanalizacĳe v objektih 
do nivoja terena, zatem pa se bodo preko 
posameznih kanalov priključevale na zu-
nanjo kanalizacĳo za sanitarne odpadne 
vode. Po združitvi obeh krakov kanali-
zacĳe je zasnovan priključek na obstoječo 
javno kanalizacĳo. Priključek na obstoječo 
javno kanalizacĳo je zasnovan z novim re-
vizĳskim jaškom na obstoječi kanalizacĳi.
(5) Priklop na javni kanal lahko izdela JP 
Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o. ali od 
upravljalca pooblaščeni izvajalec. Hišni 
kanalizacĳski priključek mora biti pred 
zasipom pregledan s strani upravljalca.
(6) V primeru, da med gradnjo soseske 
Kralovše pride do poškodb obstoječega 
kanalizacĳskega sistema ali do vnosa ma-
teriala v javni kanal, mora investitor pod 
nadzorom upravljalca kanal očistiti in po-
škodbo sanirati.
(7) Za vse objekte, za katere obstoji ne-
varnost preplavitve zaradi visoke vode 
v javnem kanalu, je potrebno predvideti 
ustrezno zaščito (povratno zaklopko).
(8) Odpadne vode morajo ustrezati pogo-
jem za priključitev na javni kanal oziroma 
za izpust v okolje.
(9) Križanja kanalizacĳe z ostalimi komu-
nalnimi vodi morajo biti izvedena v skla-
du s tehničnimi predpisi in normativi.
(10) Po končani gradnji je potrebno novo-
zgrajeni kanal soseske očistiti in pregle-
dati s TV kamero. Prav tako je potrebno 
izdelati preizkus tesnosti.
(11) Investitor mora pridobiti soglasja in 
služnostno pravico lastnikov zemljišč 
preko katerih bo potekal kanal za namen 
gradnje in vzdrževanja kanala.
(12) Nad kanalizacĳskimi vodi niso do-
voljeni gradbeni posegi, gradnja ograj, 
podpornih zidov in ostalih komunalnih 
vodov.

18. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Pri projektiranju je potrebno upošteva-
ti že zgrajeno vodovodno omrežje in na-
rediti povezave na obstoječe vodovodno 
omrežje. Priključitev je možna na primarni 
vodovod, ki se nahaja ob SZ parcelni meji, 
s priključno cevjo Ø110. Notranji vodovod 
se priključi na obstoječi vodovod. Vodo-
vodno omrežje mora biti krožno poveza-
no. Vodovodno omrežje je zasnovano kot 
vodovodna zanka, ki je na severozahodni 
strani prevezana na obstoječi javni vodo-
vod LTŽØ250 ter na jugovzhodni strani 
na obstoječi javni vodovod PE100d110. 
S tako rešitvĳo se pridobi večja varnost 
pri vodooskrbi, kot tudi boljša kvaliteta 
vodooskrbe. Skupna dolžina predvidene 
vodovodne zanke znaša 385,25 m. Preve-
zava PE100d110 na jugovzhodni strani je 
v dolžini 54,30 m. Prevezava na javni vo-
dovod LTŽŘ250 je dolga 5,50 m. Skupna 
dolžina javnih vodovodov predvidenih za 
gradnjo je 445,05 m.
(2) S postavitvĳo nadzemnih hidrantov 
se zagotovi požarna varnost. Oddaljenost 
med nadzemnimi hidranti je največ 80 m.
(3) Za zagotovitev vseh tehničnih in hi-
dravličnih parametrov, kakor tudi v skla-
du s Pravilnikom o tehničnih normativih 
za hidrantno omrežje za gašenje požarov, 
po katerem moramo zagotoviti odvzem 10 
l/s vode v času dveh ur, se za novo pred-
videne cevovode v naselju Kralovše izbe-
rejo cevi PE100d110; PN 16 bar; SDR 11,0. 
Možna je tudi vgradnja cevi iz modularne 
litine (DUCTIL NATURAL) po standardu 
EN 545, 2002, C40 za delovni tlak 10 bar.
(4) Križanja morajo biti izvedena v skla-
du z normativi in tehničnimi predpisi. 
Pri tem je potrebno zagotoviti primerno 
zaščito, križanje pa naj se izvede pravo-
kotno oz. s čim manjšim odstopanjem od 
pravega kota. 
Trase predvidenih cevovodov so usklajene 
z ostalimi komunalnimi vodi. Predvideni 

hidranti so razporejeni tako, da je požarno 
pokrito celotno območje zazidave.
(5) Pri projektiranju je projektant dolžan 
preveriti obstoječe hišne priključke in jih 
pri projektiranju upoštevati. 
Na celotno obravnavanem območju je po-
trebno zgraditi osem novih hišnih vodo-
vodnih priključkov ter opremiti merilna 
mesta z ustreznimi vodomeri. Hišne vodo-
vodne priključke se izvede od predvidene-
ga vodovodnega omrežja do vodomernih 
mest, ki bodo predvidoma nameščena v 
pritličju posameznega objekta. Vodovod-
ni priključki bodo prevezani po navodilih 
upravljalca vodovodnega omrežja.

19. člen
(energetsko omrežje)

(1) Na območju parcele št. 2704/6, k.o. 
Vrhnika, predvidene za stanovanjsko so-
sesko Kralovše (Mokrice), v nadaljevanju 
Kralovše, poteka po njenem zahodnem 
delu obstoječi SN kabel. Severno od ob-
ravnavanega območja se nahaja obstoječa 
TP Kovinarska.
(2) Pred pričetkom posega v prostor je po-
trebno v pristojnem nadzorništvu Vrhni-
ka naročiti zakoličbo, odmike ter ustrezno 
mehansko zaščito električnih vodov in 
naprav, kjer je to potrebno ter zagotoviti 
nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini 
elektroenergetskih vodov in naprav,
(3) Zaradi gradnje novih objektov soseske 
se obstoječi SN kabel prestavi izven ob-
močja novogradnje objektov ob dostopno 
cesto. Novi objekti soseske se priključĳo 
na obstoječo transformatorsko postajo Ko-
vinarska preko treh novih NN vodov.
(4) Za nove objekte se predvideva skupna 
konična obremenitev:
- manjša stanovanja  32 enot konična moč 

60 kW
- večja stanovanj 112 enot konična moč 

224  kW
- skupna raba konična moč  80  kW
- javna razsvetljava konična moč 5  kW
- skupaj  konična moč 369 kW 
(5) Zaradi priključitve novih objektov na 
obstoječo transformatorsko postajo TP 
Kovinarska se predvidi prilagoditev nje-
nih zmogljivosti.
(6) Prestavitev SN kabla, novi NN vodi iz 
TP Kovinarska in preureditev TP Kovi-
narska se izvedejo v skladu s smernicami 
Elektro Ljubljana d.d.
(7) Elektroenergetska infrastruktura mora 
biti projektno obdelana v ustrezni pro-
jektni dokumentacĳi in zanjo pridobljena 
ustrezna gradbena dovoljenja. Za zemljiš-
ča, na katerih bo postavljena elektroener-
getska infrastruktura, mora biti pridoblje-
na pravica za gradnjo.
(8) V fazi pridobivanja dokazila o pra-
vici graditi ali lastninske druge stvarne 
oziroma obligacĳske pravice, morajo biti 
pridobljene overjene tripartitne služnost-
ne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo 
navedeno, da ima Elektro Ljubljana d.d. 
pravico vpisa služnostne pravice gradnje 
in vzdrževanja omenjene infrastrukture v 
zemljiško knjigo.
(9) Pred izvedbo priključka mora investi-
tor skleniti pogodbo o priključitvi objekta 
na elektroenergetsko omrežje. Najmanj 
8 dni pred pričetkom del je potrebno za-
gotoviti nadzor nad izvedbo del s strani 
upravljalca elektroenergetskega omrežja. 
Investitor posameznega objekta nosi od-
govornost za časovno usklajenost izvedbe 
vseh potrebnih del.
(10) Vlagatelj si mora k izdelanemu po-
drobnemu prostorskemu načrtu pridobiti 
mnenje Elektro Ljubljana d.d. 
(11) Investitor je dolžan naročiti in plačati 
vse stroške morebitne prestavitve ali pre-
delave elektroenergetske infrastrukture, 
ki jih povzročajo z gradnjo, obravnavano 
v predmetnem podrobnem prostorskem 
načrtu.
(12) Investitor nosi vse stroške priključitve 
posameznega objekta na distribucĳsko 
elektro energetsko omrežje, ki so zajeti 
v predmetnem podrobnem prostorskem 
načrtu, skladno s temi smernicami in iz-
danimi soglasji za priključitev.

20. člen
(plinovodno omrežje)

(1) V občini Vrhnika je predvidena raz-
širitev javnega plinovodnega omrežja na 
območju stanovanjske soseske Kralovše. 
V okolici predvidene gradnje se že nahaja 
plinovodna napeljava, ki poteka do meril-
ne postaje Vrtnarĳa (tlak plina 1bar), na 
katero je predviden priklop za razširitev 
plinovodnega omrežja na območju stano-
vanjske soseske Kralovše na Vrhniki.
(2) Plinovodna napeljava na predvidenem 
območju bo potekala pod terenom v trasi 
cestišča vzporedno z ostalo komunalno in-
frastrukturo in s predpisanimi odmiki. Za 
posamezni objekt se priključna plinovod-
na napeljava odcepi od novega cestnega 

plinovoda in zaključi z glavno plinsko po-
žarno pipo na fasadi posameznega objek-
ta v predpisani omarici. V omarici glavne 
plinske požarne pipe se bo nahajala zapo-
rna pipa in regulator tlaka, od koder bo 
nadalje možen razvod po objektu. 
(3) Upošteva naj se  področna zakonoda-
ja, ki predpisuje, da morajo stanovanjske 
zgradbe z dvema ali večjimi neodvisnimi 
stanovanjskimi enotami, ki bodo zgrajene 
na območju že zgrajenega ali načrtovane-
ga plinovodnega omrežja, imeti za vsako 
stanovanjsko enoto svojo merilno napravo 
za ugotavljanje predanih količin zemelj-
skega plina.
(4) Izvajalec je dolžan pred pričetkom del 
pisno obvestiti vse soglasodajalce in naro-
čiti zakoličbo vse podzemne komunalne 
infrastrukture pri pristojnih upravljavcih 
komunalne infrastrukture.
(5) Zadevni posegi ne posegajo v var-
nostni pas obstoječega ali predvidenega 
prenosnega omrežja zemeljskega plina 
v upravljanju Geoplina plinovodi d.o.o., 
kot sistemskega operaterja prenosnega 
omrežja zemeljskega plina (odmik cca. 35 
fi od plinovoda P371, MRP Vrhnika - MP 
IUV, premer 250 mm, tlak 1 bar, občina 
VRHNIKA). V projektu je tudi predvide-
na priključitev infrastrukture na obstoje-
ča omrežja, ki se nahajajo izven območja 
OPPN, vendar se vsa izvedejo v cesti s 
parcelno št. 2704/7 k.o. Vrhnika in ne po-
segajo v varnostni pas prenosnega plino-
voda. V kolikor bi prišlo do prečkanja pre-
nosnega plinovoda ali poseganja v njegov 
varnostni pas s komunalno infrastrukturo 
ali drugimi posegi za potrebe zadevnega 
objekta je potrebno pridobiti pogoje in so-
glasja Geoplina plinovodi d.o.o., skladno 
s predpisi za plinovode.

21. člen
(telekomunikacĳsko omrežje)

(1) Znotraj območja OPPN ni obstoječega 
TK omrežja. Glavna TK trasa poteka v ko-
ridorju Ljubljanske ceste (KJ TK obst.).
(2) Za območje soseske se predvidi izgrad-
nja nove kabelske kanalizacĳe z ustrezni-
mi jaški s priključitvĳo na obstoječo TK 
kabelsko kanalizacĳo ob Ljubljanski cesti 
(KJ TK obst.). Pred vsakim objektom je 
potrebno kabelsko kanalizacĳo zaključi-
ti z uvodnim jaškom. Na vsak objekt se 
predvidi zunanja TK omarica ustreznih 
dimenzĳ s pomožnim uvodnim jaškom.
(4) TK omarice morajo biti na lokacĳah, ki 
so dostopne 24 ur dnevno.
(5) Pri načrtovanju TK omrežja in TK ka-
belske kanalizacĳe je potrebno upoštevati 
smernice Telekoma Slovenĳe, d.d.
(6) Pred izvedbo novih TK priključkov in 
zaščito ali morebitno prestavitev obstoje-
čih TK vodov, je potrebno pri pristojnem 
izvajalcu del naročiti izdelavo projektne 
dokumentacĳe za izvedbo del (PZI).

22. člen
(javna razsvetljava)

(1) Za območje soseske se ob dostopnih 
cestah predvidi izgradnja nove javne raz-
svetljave s samostojnim novim prižigališ-
čem. Novo prižigališče se priključi na NN 
električno omrežje nove soseske.
(2) Javna razsvetljava se izvede skladno z 
Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja in smernicami pristojnega 
upravljalca.

23. člen
(javna higiena)

(1) Zagotovita se najmanj dva ekološka 
otoka.
(2) Dovozna pot mora biti dovolj široka 
in primerno utrjena, da je omogočen do-
stop standardnim komunalnim vozilom. 
Ob zbirnih in odjemnih mestih mora biti 
zagotovljen prostor za obračanje komu-
nalnih vozil.
(3) Dostop do zabojnikov mora biti vedno 
prost.
(4) Upravitelj objekta oz. prostora mora 
pred izdajo uporabnega dovoljenja skle-
niti pogodbo s Komunalnim podjetjem 
Vrhnika o številu in velikosti zabojnikov 
za ločeno zbiranje odpadkov in odvozu 
le-teh.
(5) Lokacĳe ekoloških otokov za ločeno 
zbiranje in odjem odpadkov so razvidne 
iz grafičnih načrtov: »4.1. Zazidalna in 
ureditvena situacĳa – tloris pritličja z zu-
nanjo ureditvĳo«

24. člen
(javno dobro)

V območju OPPN ni javnih površin.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO 
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

25. člen
(varovanje kulturne dediščine)

(1) Celotno območje urejanja z OPPN 
Kralovše leži na območju kulturne dediš-
čine Vrhnika - Arheološko območje Trško 
jedro, EŠD 844. Digitalne podatke o eno-
tah kulturne dediščine za prikaz stanja v 
prostoru in pripravo prostorskega akta je 
občina prejela s strani Ministrstva za oko-
lje in prostor (dopis MOP št. 3531-2412006 
z dne 6. 10. 2008).
(2) Za območje Občine Vrhnika so bile, za 
potrebe priprav prostorskih aktov, pri-
pravljene naslednje strokovne zasnove, ki 
zajemajo tudi obravnavano območje in so 
bile že posredovane občini: 
- Strokovne podlage s področja varstva 

kulturne dediščine za spremembe in 
dopolnitve prostorskih sestavin Dolgo-
ročnega plana Občine Vrhnika, ZVKDS 
OE Ljubljana, marec 2000, 

-  Z namenom boljšega pregleda in jas-
nosti je ZVKDS OE Ljubljana izdelal 
še Strokovne zasnove varstva kulturne 
dediščine (na podlagi ZVKD, Uradni 
list RS, št. 7/99; 40. - 43. člen) za območje 
Občine Vrhnika, februarja 2008, Vrhni-
ka - Arheološko območje Trško jedro, 
EŠD 844.

(3) Predhodne arheološke raziskave so 
bile opravljene na parceli št. 2704/6 k.o. 
Vrhnika. Pred poseganjem na zemljišče s 
parcelno št. 2700/2 k.o. Vrhnika je potreb-
no opraviti tudi predhodne arheološke 
raziskave na tem zemljišču in si prido-
biti pozitivno kulturnovarstveno soglasje 
ZVKDS.
(4) V skladu z zakonodajo mora arheolo-
ške raziskave zagotoviti investitor posega 
v prostor. 
(5) Investitor mora že v postopku izdelave 
dokumentacĳe za pridobitev gradbenega 
dovoljenja izvesti predhodne arheološke 
raziskave, saj se lahko v primeru izjemnih 
najdb zahteva sprememba izvedbenega 
projekta in predstavitev odkritih arheolo-
ških ostalin »in situ«.
(6) V skladu z določili veljavne zakonoda-
je so dovoljena kakršna koli dela na tem 
zemljišču šele po zaključenih predhodnih 
arheoloških raziskavah zemljišča; te ob-
segajo tako predhodne terenske preglede 
kot tudi nadzorovano odstranitev dediš-
čine oz. arheološka izkopavanja s poiz-
kopavalno obdelavo najdišča. Predhodne 
arheološke raziskave morajo potekati v 
skladu z določili 31.,33.,34.; 80. in 85. člena 
ZVKD-1. 
(7) Za predhodne arheološke raziskave, 
razen, če dela opravi ZVKDS v okviru 
javne službe, je skladno s področno zako-
nodajo treba pridobiti kulturnovarstveno 
soglasje za raziskavo in odstranitev dediš-
čine, ki ga izda minister, pristojen za po-
dročje varstva kulturne dediščine.
(8) Poleg navedenega priporočamo, da se 
zelene površine uporabĳo, kot element 
členitve prostora, robni deli območja naj 
se obsadĳo z drevjem (avtohtone vrste).

VIII. REŠITVE IN UKREPI  ZA VAROVA-
NJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN 
OHRANJANJE NARAVE

26. člen
(splošne določbe)

(1) V času gradnje in uporabe je potrebno 
upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim 
manjše obremenjevanje okolja. 
(2) V času gradnje morajo biti zagotovljeni 
vsi potrebni varnostni ukrepi in organi-
zacĳa gradbišča za preprečitev preko-
mernega onesnaženja tal, vode ter zraka, 
pri transportu, skladiščenju in uporabi 
škodljivih snovi, v primeru nesreče pa 
zagotovljeno takojšnje ukrepanje usposo-
bljene službe.

27. člen
(varovanje tal, podtalnih in površinskih 

voda)

(1) Vsi objekti s pripadajočo komunalno, 
prometno in zunanjo ureditvĳo, vključno 
z morebitnimi ograjami, morajo biti od-
maknjeni od meje vodnega zemljišča (od 
zgornjega roba brežine vodotoka) 15 m 
pri vodotokih 1. reda, oz. 5 m pri vodo-
tokih 2. reda. Pas priobalnega zemljišča 
v območju ureditve je treba v projektni 
dokumentacĳi za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.
(2) Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov 
je strogo prepovedano, razen na krajših 
razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma 
prehod preko vodotoka, v primeru, da 
gre za objekt javne prometne infrastruk-
ture (mostovi, prepusti na javnih cestah 
oziroma poteh).
(3) Območje OPPN je po razpoložljivih 
podatkih iz Poplavne študĳe za območje 
občine Vrhnika (Puh, podjetje za urejanje 
hudournikov d.d., št. načrta IV-18/2010, 

67/2010), ki jo je potrdilo Ministrstvo za 
kmetĳstvo in okolje, ARSO, pod številko 
35001-199/2011, dne 22.4.2013, na sever-
nem delu zemljišča zaradi manjše depre-
sĳe terena v razredu srednje poplavne 
ogroženosti. Z nasutjem terena oz. izrav-
navo s koto preostalega terena zemljišča s 
parcelno št. 2704/6 k.o. Vrhnika, to območ-
je ni več v poplavnem območju.
(4) Znotraj območja OPPN se za potrebe 
stanovanjske soseske Kralovše predvi-
di ločen kanalizacĳski sistem v skladu s 
smernicami javnega podjetja Komunalno 
podjetje Vrhnika, d.o.o.
(5) V primeru, da bodo s posebnimi stro-
kovnimi podlogami zaradi infrastruktur-
nega opremljanja območja oz. okoljsko ter 
funkcionalno ugodnejših rešitev, dodatno 
določena tudi zemljišča izven območja 
urejanja in bo to hkrati pomenilo posege 
na zemljišča vodnih, priobalnih, varstve-
nih in ogroženih območĳ, je potrebno za 
posege na le-teh zemljiščih pred izdajo 
gradbenega dovoljenja pridobiti tudi so-
glasja pristojnih organov – soglasodajal-
cev za upravljanje z vodami.

28. člen
(varstvo zraka)

(1) Prezračevanje vseh delov objektov se 
izvede naravno ali prisilno, pri čemer je 
treba zagotoviti odvod dimnih plinov nad 
strehe objektov. 
(2) V času gradnje je potrebno preprečiti 
prašenje z vlaženjem sipkih materialov in 
nezaščitenih površin ter preprečiti raznos 
materiala z gradbišča. 

29. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN se razvršča v enovi-
to stanovanjsko območje z dovoljeno III. 
mejno ravnĳo hrupa. 
(2) Upoštevati je potrebno vsa določila ve-
ljavne področne zakonodaje.
(3) V času gradnje je treba upoštevati na-
slednje ukrepe za preprečevanje preko-
merne obremenitve okolja s hrupom:
– vsi gradbeni stroji in naprave morajo 

biti tehnično brezhibni in morajo ustre-
zati normtivom glede dovoljenih ravni 
zvočne moči, v skladu z veljavno zako-
nodajo.

– upoštevati je potrebno časovno omejitev 
za izvajanje gradbenih del skladno z ve-
ljavno zakonodajo.

(4) Izvajalec gradbenih del mora pred za-
četkom gradnje od pristojnih organov pri-
dobiti dovoljenje za morebitno občasno 
povečanje obremenitve okolja s hrupom.

30. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Investitor je dolžan ravnati z odpadki, 
ki nastanejo v času gradnje in obratova-
nja objektov skladno z vsemi veljavnimi 
predpisi.
(2) Investitor mora zagotoviti naročilo 
za prevzem gradbenih odpadkov, njihov 
prevoz v predelavo ali odstranjevanje, 
pred pričetkom gradbenih del. Iz dokazi-
la o naročilu prevzema gradbenih odpad-
kov mora biti razvidna vrsta gradbenih 
odpadkov, predvidena količina nastalih 
gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča 
z navedbo gradbenega dovoljenja, na ka-
terega se nanaša prevzem.

31. člen
(varstvo narave)

Na vplivnem območju predvidene grad-
nje OPPN, je potrebno pri načrtovanju in 
izvajanju posegov, opredeljenih v predlo-
ženi dokumentacĳi, upoštevati naslednje 
usmeritve:
–  na parcelah 2900/6, 2700/1, 2702/4 in 

2702/5 vse k.o. Vrhnika naj se v celoti 
ohranita drevesna in grmovna vegeta-
cĳa.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO 
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z 
VARSTVOM PRED POŽAROM

32. člen
(splošne določbe)

Predvideni objekti morajo biti grajeni po-
tresno varno, v skladu z vso veljavno po-
dročno zakonodajo.

33. člen
(varstvo pred naravnimi nesrečami)

(1) Območje OPPN Kralovše je poplavno 
delno ogroženo v majhnem severnem delu 
ob vodotoku potoka Podlipščica zaradi te-
renske depresĳe. Z izravnavo zemljišča 
(2) Celotno območje bo dvignjeno 
nad koto poplav oz. na koto regio-
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nalne ceste, ki se v rahlem nahkonu spušča proti Podlipski dolini.
Obstoječe referenčne višinske kote so:
- kota jarka na severni strani območja +290,28 (tč. 276)
- kota terena ob jarku na severni strani območja +292,16 (tč. 277)
- cesta Sinja gorica od +292,56 (sever, tč. 312) do +292,32 (pri krožišču na 

Ljubljanski. cesti)
- Ljubljanska cesta od +292,36 (krožišče) do +292,75 (križišče naselje 

Mokrice) Kota pritličja novega naselja Kralovše znaša ±0,00 = +292,80 
m.n.v.

(3) Sanitarne odpadne vode iz stanovanj se vodĳo preko ločenega kanali-
zacĳskega omrežja, ki se priklučuje na kolektorski vod javne kanalizacĳe 
na trasi javne ceste.
(4) Predvidi se ureditev ozelenjenih zunanjih površin s ponikanjem, za 
zadrževanje meteorne vode z utrjenih površin. Meteorne vode s površin 
za motorni promet se odvajajo preko lovilca maščob in olj.
(5) Območje OPPN ne posega v vodovarstveno območje.
(6) V objektih, ki so določeni s predpisi, se gradĳo zaklonišča.
(7) V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.
(8) Ureditve in ukrepi varstva pred naravnimi nesrečami so razvidni v 
grafičnem načrtu: »6.1. Zasnova požarne varnosti in zaščita pred popla-
vami«.

34. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti: 
–  pogoje za varen umik ljudi in premoženja, 
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov, 
–  vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, 
– neoviran in varen dostop ter delovne površine za gašenje in reševanje 

v stavbah.
(2) Pri izdelavi projektne dokumentacĳe je treba upoštevati veljavno po-
dročno zakonodajo.
(3) Za predvidene objekte znotraj ureditve območja OPPN je potrebno 
zagotoviti predpisano nosilnost konstrukcĳ in gradbenih proizvodov ter 
materialov skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti oziroma štu-
dĳe požarne varnosti za posamezni objekt.
(4) Za posredovanje intervencĳske gasilske enote se zagotovi zunanje 
nadzemno hidrantno omrežje ob internih dostopnih cestah.
(5) V primeru uporabe gasilne pene za gašenje požara, je potrebno peno 
zadržati na gorečem področju do razgradnje in preprečiti njeno iztekanje 
v kanalizacĳski sistem.
(6) Ureditve in ukrepi varstva pred požarom so razvidni v grafičnem na-
črtu: »6.1. Zasnova požarne varnosti in zaščita pred poplavami«.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

35. člen
(etapnost izvedbe)

(1) OPPN se izvede v dveh etapah, ki lahko obsega več faz izvedbe. 
(2) V prvi etapi gradnje se izvede gradnja vse prometne, komunalne in 
energetske infrastrukture za celotno območje OPPN. V prvi etapi ni faz.
(3) V drugi etapi gradnje se lahko gradi vseh osem večstanovanjskih ob-
jektov istočasno ali po izboru investitorja v posameznih, ločenih fazah 
(vsak objekt v svoji fazi oz. poljubno).

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVAL-
SKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

36. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Odstopanja od predpisanih največjih gabaritov so dopustna ob zago-
tovitvi, da so izpolnjeni urbanistični in lokacĳski pogoji tega odloka:
-  horizontalni gabariti objektov do ±1,00 m, 
-  vertikalni gabariti do ±0,50 m; 
(2) Dopustne so spremembe prometnih, komunalnih, energetskih in 
telekomunikacĳskih ureditev, objektov, naprav in priključkov zaradi 
ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora pod pogojem, da so 
ureditve v soglasju z njihovimi upravljavci.
(3) Pri parcelacĳi površin so dopustna manjša odstopanja zaradi prilago-
ditve dejansko izvedenemu stanju na terenu.
(4) Dopustne so spremembe mikrolokacĳ objektov ob upoštevanju loka-
cĳskih pogojev.
(5) Dopustne so spremembe lokacĳ vhodov v objekte.
(6) Dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s pro-
grami upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da 
jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunal-
nega voda.

XII. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

37. člen
(program opremljanja)

(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč na območju občinskega po-
drobnega prostorskega načrta za stanovanjsko pozidavo Kralovše na 
Vrhniki (del območja urejanja V3S/6 morfološka enota 1B/2) (v nadalje-
vanju Program opremljanja) je izdelal Ljubljanski urba nistični zavod, 
d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 7444 v decembru  
2012.

(2) Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka 
za načrtovano komunalno opremo za predvidene objekte znotraj ob-
močja OPPN. Podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo je Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Vrhni-
ka (Naš časopis št. 362/09), ob upoštevanju določil tega odloka. 

38. člen
(vsebina programa opremljanja)

Sestavni deli programa opremljanja so:
- besedilo odloka;
- načrtovana komunalna oprema, 
- izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja načrtovane ko-

munalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in po ob-
računskih območjih;

- preračun obračunskih stroškov načrtovane komunalne opreme  na m2 
parcele oziroma na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih 
vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;

- merila za odmero komunalnega prispevka;
- izračun komunalnega prispevka; 

- roki za gradnjo in rekonstrukcĳo komunalne opreme;
- grafični prikaz obravnavane načrtovane komunalne opreme;
- grafični prikaz odkupa nepremičnin in služnosti,  
- grafični izris obračunskih območĳ posameznih vrst načrtovane komu-

nalne opreme.

39. člen
(komunalna oprema)

(1) Program opremljanja obravnava naslednjo načrtovano ko munalno 
opremo:
- vodovodno omrežje,
- kanalizacĳsko omrežje.
 
(2) Prikaz načrtovane komunalne opreme je razviden iz programa opre-
mljanja. 

40. člen
 (roki za gradnjo predvidene komunalne opreme)

Roki za gradnjo predvidene komunalne opreme se določĳo v načrtu 
razvojnih programov občine Vrhnika. Če bo za gradnjo predvidene ko-
munalne opreme sklenjena pogodba o opremljanju, se roki za gradnjo 
komunalno opreme opredelĳo v pogodbi o opremljanju.

41. člen
(obračunska območja načrtovane komunalne opreme)

(1) Obračunska območja načrtovane komunalno opremo so naslednja:
- Obračunsko območje za načrtovani vodovod z oznako N vodovod,
- Obračunsko območje za načrtovano kanalizacĳsko omrežje z oznako 

N kanal,

(2) Obračunska območja načrtovane komunalne opreme so opredeljena 
in prikazana v Programu opremljanja.

42. člen
(skupni in obračunski stroški načrtovane komunalne opreme)

(1) Skupni in obračunski stroški načrtovane komunalne opremo na dan 
30.11 2012 po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih 
območjih so:

Načrtovana komunalna 
oprema

Obračunsko območje 
načrtovane komunalne 

opreme
Skupni stroški (EUR)

Vodovodno omrežje N  vodovod 97.939,72

Kanalizacĳsko omrežje N kanal 187.213,84

Skupaj  285.153,56

(2) Skupni in obračunski stroški za vodovodno in kanalizacĳsko omrežje 
ne vključujejo DDV.

43. člen
(preračun obračunskih stroškov načrtovane komunalne opreme na 

enoto mere)

(1) Obračunski stroški načrtovane komunalne opreme, preračunani na 
m2 parcele (v nadaljevanju: Cp) in na m2 neto tlorisne površine stavbe 
(v nadaljevanju: Ct), po posameznih vrstah komunalne opreme in po 
obračunskih območjih so:

Načrtovana komunalna 
oprema

Obračunsko 
območje načrtovane 
komunalne opreme

Cp (EUR/
m2)

Ct 
(EUR/m2)

Vodovodno omrežje N  vodovod 1 6,27 5,47
Kanalizacĳsko omrežje N kanal 11,98 10,46
Skupaj  18,25 15,93

(2) Za preračun obračunskih stroškov načrtovane komunalne opreme 
na enoto mere so upoštevane naslednje površine parcel in neto tlorisnih 
površin:

Območje OPPN Površina 
parcele (m2)

Neto tlorisna 
površina 

stavb (m2)

Objekti A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, 
C2 15.626,00 17.897,29

44. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)

Površina parcele
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka se pri površini parcele upošteva 
površino parcele iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pojem 
parcela pomeni zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali 
njiho vih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt 
in na katerem so urejene površine, ki služĳo takšnemu objektu oziroma 
je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.

Neto tlorisna površina 
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka se za neto tlorisno površino ob-
jekta upošteva neto tlorisno površino iz projekta za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja. 
Namembnost
(3) Za določitev faktorja dejavnosti pri odmeri komunalnega prispevka 
se objekte razvrsti po namembnosti glede na pretežni namen v skladu s 
predpisi, ki urejajo klasifikacĳo vrst objektov. 

Opremljenost zemljišča s komunalno opremo 
(4) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva 
tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec 
priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komu-
nalne opreme. 
(5) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje grad-
benega dovoljenja, se vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec 
priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne 
opreme, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

45. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)

Razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine
(1) Razmerje med deležem parcele (Dpi) in deležem neto tlorisne po-
vršine (Dti) na vseh obračunskih območjih in za vse vrste komunalne 
opreme je 0,4:0,6. 

Faktor dejavnosti
(2) Faktor dejavnosti (K dejavnost) za večstanovanjske objekte s SS-SI 
klasifikacĳo 1122  je 1,3.  Za vse ostale vrste objektov je faktor dejavnosti 
(K dejavnost) je 1. 

(3) Pri določitvi vrste objekta se uporabĳo veljavni predpisi, ki urejajo 
klasifikacĳo vrst objektov. 

46. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov 
za vsako posamezno komunalno opremo, na katero lahko zavezanec 
priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komu-
nalne opreme. 

(2) Komunalni prispevek za vsako posamezno komunalno opremo se 
izračuna kot vsota komunalnih prispevkov po posameznih obračunskih 
območjih te vrste komunalne opreme, v katerih se nahaja objekt. 

(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme na po-
sameznem obračunskem območju se izračuna na naslednji način: 

KP(ĳ) = (A(parcela) * Cp(ĳ) * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct(ĳ) * 
Dt) 

Zgornje oznake pomenĳo:
KP(ĳ) znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti 
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
A(parcela) površina parcele,
Cp(ĳ) obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziro-
ma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komu-
nalno opremo določeno komunalno opremo na obračunskem območju,
Dp delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnost) faktor dejavnosti,
A(tlorisna) neto tlorisna površina objekta,
Ct(ĳ) obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne 
površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem ob-
močju,
Dt delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega pri-
spevka,
i posamezna vrsta komunalne opreme,
j  posamezno obračunsko območje.

47. člen
(posebni primeri izračuna komunalnega prispevka)

Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta, površino parcele 
ali spreminja namembnost objekta ali dela objekta, se izračunata višina 
komunalnega prispevka pred in po spremembi neto tlorisne površine, 
površine parcele ali spremembi namembnosti. Komunalni prispevek 
predstavlja pozitivno razliko med izračunanim komunalnim prispev-
kom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo. V 
primeru negativne razlike se komunalni prispevek ne vrača.

48. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma 
lastnik objekta v obračunskem območju posamezne komunalne opreme 
(v nadaljnjem besedilu: zavezanec), ki se na novo priključuje na komu-
nalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spremi-
nja njegovo namembnost. Komunalni prispevek, ki ga odmeri pristojni 
organ občinske uprave z odločbo, se odmeri pred izdajo gradbenega do-
voljenja na zahtevo zavezanca ali potem, ko od upravne enote prejme 
ob vestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Zahtevku zavezanca ali obvestilu o popolnosti vloge iz prejšnjega od-
stavka mora biti priložen tisti del projektne dokumentacĳe po predpisu 
o graditvi objektov, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka. 
Priložena doku mentacĳa mora vsebovati tudi podatek o vrsti stavbe ozi-
roma objekta po predpisih, ki urejajo klasifikacĳe vrst objektov. 

49. člen
(odmera komunalnega prispevka)

(1)  Komunalni prispevek se odmeri za obstoječo in načrtovano komu-
nalno opremo. 

(2) Komunalni prispevek za načrtovano komunalno opremo se odmeri 
na podlagi določil tega odloka. 

(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri 
na podlagi določil Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Vrhnika 
(Naš časopis št. 362/09) ob upoštevanju zmanjšanja stroškov za obstoječo 
komunalno opremo iz Programa opremljanja.  V Programu opremljanja 
izračunani indeksirani in zmanjšani stroški na enoto za obstoječo komu-
nalno opremo, ki bodo upoštevani pri odmeri komunalnega prispevka, 
so naslednji:

Obstoječa komunalna oprema
Obračunsko območje 
obstoječe komunalne 

opreme 

Cp 
(EUR/m2)

Ct 
(EUR/m2)

Lokalne ceste in javne poti ceste (LC in JP) 11,68 26,84

Lokalne zbirne ceste in lokalne 
krajevne ceste ceste (LZ in LK) 6,24 11,94

Vodovodno omrežje vodovod 0,00 5,74

Kanalizacĳsko omrežje kanalizacĳa 0,00 5,31

Skupaj  17,92 49,83
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50. člen
(indeksiranje stroškov)

(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma 
njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunal-
no opremo (Cpĳ) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne 
površine stavbe z določeno komunalno opremo na določenem obračun-
skem območju (Ctĳ) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo 
ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga 
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slo-
venĳe, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. 

(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve tega odloka.

51. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infra-
strukture.

52. člen
(pogodba o opremljanju)

(1) Gradnjo predvidene komunalne opreme, ki je upoštevana v Progra-
mu opremljanja, lahko Občina Vrhnika s pogodbo o opremljanju odda 
zavezancu za plačilo komunalnega prispevka.
 
(2) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo komunalnega pri-
spevka in Občina Vrhnika dogovorita, da bo zavezanec za plačilo ko-
munalnega prispevka sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za 
opremljanje parcele, na kateri namerava graditi stavbo. V tem primeru 
se v pogodbi o opremljanju natančno opredelĳo pogodbene obveznosti 
obeh strank.

XIII. OBVEZNOSTI  INVESTITORJEV  IN  IZVAJALCEV

53. člen
(splošne obveznosti)

(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor ter izvajalec upoštevati do-
ločilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na način, da bodo 
v najmanjši možni meri moteči za okolico, ter tako, da ohranĳo ali celo 
izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene 
razmere. 
(2) Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, 
so obveznosti investitorja ter izvajalca v času gradnje in po njej tudi: 
– izdelati načrt ureditve gradbišča,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do poslab-

šanja prometnih razmer na obstoječem cestnem omrežju,
–  zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, 

da se prometna varnost zaradi predvidenih posegov ne bo poslabša-
la,

–  zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradnje prekinjeni,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in 

raba bližnjih objektov in zemljišč,
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času 

prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje,
–  zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infra-

strukturnih vodov in naprav,
–  zagotoviti obnovo vseh infrastrukturnih vodov v primeru poškodb,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe ter organi-

zacĳo gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode 
in zraka pri transportu, skladiščenju ter uporabi škodljivih snovi in v 
primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe,

–  za čas gradnje upoštevati, da v dnevnem času niso prekoračene kri-
tične ravni hrupa, predpisane za posamezna območja varovanja pred 
hrupom,

– zagotoviti sanacĳo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in 
območĳ ter okolico objektov. 

XIV. USMERITVE  ZA  DOLOČITEV  MERIL  IN  POGOJEV  PO  IZ-
VEDBI  OPPN

54. člen
(dopustni posegi po izvedbi načrtovanih ureditev)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so dopustni naslednji posegi: 
– redna in investicĳsko vzdrževalna dela skladno z veljavno zakonoda-
jo,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v ob-
močju OPPN,
– izvedba sprejemljivejših načinov ogrevanja z obnovljivimi viri energĳe, 
skladno z novimi dognanji na področju racionalne rabe energĳe v stav-
bah, vključno z namestitvĳo za to potrebnih naprav.

XV. KONČNE DOLOČBE
      

55. člen
(vpogled OPPN)

OPPN Kralovše je skupaj s prilogami stalno na vpogled na pristojnem 
Oddelku za prostor Občine Vrhnika.

56. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcĳske 
službe.

57. člen
(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnih objavah občin-
skega glasila Naš časopis.

Št. 3505-14/2011 (5-01)
Vrhnika, dne 23.5.2013

Župan
Občine Vrhnika 
Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, 365/09) in 4. 
člena Odloka o prometni ureditvi v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 304/
04, 311/05) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 18. seji dne 23.5.2013 
sprejel

ODREDBO

o spremembah in dopolnitvah Odredbe o prometni ureditvi in 
uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini 

Vrhnika

1. člen

3. člen Odredbe se spremeni, da se glasi:
'' Prometna ureditev na Jelovškovi ulici:
- v smeri od bencinske črpalke do križišča s Cankarjevim trgom poteka 
enosmerni promet,
- od gasilnega doma do križišča s Cankarjevim trgom je dovoljeno parki-
ranje za osebna vozila na desni strani Jelovškove ulice v smeri prometa, 
na za to označenih parkirnih mestih,
- od bencinske črpalke do križišča z Delavskim naseljem je dovoljeno 
parkiranje za osebna vozila na obeh straneh Jelovškove ulice v smeri 
prometa, na za to označenih parkirnih mestih.
Parkiranje je časovno omejeno na 2 uri, in sicer od ponedeljka do petka 
od 7.00 do 18.00 in ob sobotah od 7.00 do 13.00.''

2. člen

Spremeni se priloga št. VI.

3. člen

Ta odredba se objavi v uradnem občinskem glasilu Naš časopis in prične 
veljati peti dan po objavi.

Številka: 371-108/2009 (6-08)
Datum:   23.5.2013

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

Priloga VI. Prikaz lokacĳe časovno omejenega parkiranja na Jelovško-
vi ulici.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/
11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12- ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Sklep US), v po-
vezavi z 42. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditve skupnega 
pomena v prostor – ZUPUDPP (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10-popr. in 
57/12), s 36. členom Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) in 
predhodnega soglasja Ministra za infrastrukturo in prostor, št. 35001-
137/2012-MOP/6-01011344 z dne 23.5.2013, je župan Občine Vrhnika 
sprejel

SKLEP
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah občinske-
ga lokacĳskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za 

reciklažni center na Vrhniki

1. Začetek priprave prostorskega akta
S tem sklepom se začne priprava Odloka o spremembah in dopolnitvah 
občinskega lokacĳskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pome-
na za reciklažni center na Vrhniki (v nadaljnjem besedilu: spremembe in 
dopolnitve OLN PUSP reciklažni center na Vrhniki).

2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OLN 
PUSP
1) V letu 2007 je bil sprejet Odlok o občinskem lokacĳskem načrtu za 
prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki 
(Uradni list RS, št. 102/07; v nadaljnjem besedilu: OLN PUSP reciklaž-
ni center Vrhnika). Navedeni odlok določa pogoje in usmeritve za ure-
ditev območja reciklažnega centra za predelavo odpadne električne in 
elektronske opreme ter predelavo in pripravo odpadkov, ki vsebujejo 
nevarne snovi.
2) Podjetje za predelavo odpadne električne in elektronske opreme je 
opustilo namero izvajanja dejavnosti na tem območju, zato podjetje Ke-

mis d.o.o., ki je tudi lastnik zemljišč na celotnem območju, želi širiti in 
dopolnjevati svojo dejavnost (predelava odpadkov).
3) Predlog za pripravo sprememb in dopolnitev OLN PUSP reciklažni 
center na Vrhniki in strokovnih podlag je Ministrstvu za infrastrukturo 
in prostor z dopisom št. 35405-42/2012, z dne 3. 7. 2012, podalo Minis-
trstvo za kmetĳstvo in okolje, ki je pristojno za načrtovanje prostorskih 
ureditev državnega pomena na področju varstva okolja.

3. Območje sprememb in dopolnitev OLN PUSP
Območje sprememb in dopolnitev OLN PUSP reciklažni center na Vrh-
niki obsega naslednja zemljišča oz. dele zemljišč s parc. št.: 2712/4, 27-
12/6, 2712/7, 2712/8, 2718/17, 2718/18, 2718/19, 2718/20, 2718/21, 2718/25, 
2718/26, vse k. o. Vrhnika.

4. Način pridobitve strokovnih rešitev
1) Strokovne rešitve se pripravĳo na podlagi :
– prikaza stanja prostora,
– geodetskega načrta,
– Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 

1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 
do 1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 21/90, 
41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98 in 69/99, Uradne objave Naš ča-
sopis, št. 4/87, 13/88, 272/01, 277/01, 304/04 in 319/05),

– OLN PUSP reciklažni center Vrhnika (Uradni list RS, št. 102/07),
– investicĳskih namer lastnikov zemljišč,
– smernic nosilcev urejanja,
– strokovnih podlag.
2) Pri izdelavi strokovnih rešitev se upošteva že izdelane študĳe:
– Hidrološko hidravlična analiza za območje Tojnice, štev. proj. PRO H 

12040-A, oktober 2012, Ekologika d. o. o., Celje,
– Hidrološko hidravlična analiza za območje Tojnice – zadrževanje pa-

davinskih voda pred iztokom v vodotok, štev. proj. PRO H 12040-B, 
november 2012, Ekologika d. o. o., Celje.

3) Za strokovne rešitve se izdelajo tudi morebitne druge strokovne pod-
lage, ki izhajajo iz smernic nosilcev urejanja prostora ali druge strokovne 
podlage, za katere bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev 
OLN PUSP reciklažni center na Vrhniki izkazalo, da so potrebne.
4) Strokovne rešitve za pripravo prostorskega akta zagotovi investitor, 
podjetje Kemis d. o. o., Vrhnika.

5. Roki izdelave sprememb in dopolnitev OLN PUSP in njegovih po-
sameznih faz
Osnutek sprememb in dopolnitev OLN PUSP reciklažni center na Vrhni-
ki se izdela 45 dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Dopolnjen osnutek 
sprememb in dopolnitev OLN PUSP reciklažni center na Vrhniki se izde-
la dva meseca po pridobitvi smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora 
oziroma dva meseca po pridobitvi rešitev iz 4. točke tega sklepa. Predlog 
sprememb in dopolnitev OLN PUSP reciklažni center na Vrhniki se iz-
dela 30 dni po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve, usklajen 
predlog pa 15 dni po prejemu vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in 
pridobitvi mnenja ministrstva, pristojnega za prostor.
Roki priprave dopolnjenega osnutka in predloga sprememb in dopol-
nitev OLN PUSP reciklažni center na Vrhniki se lahko podaljšajo v pri-
meru zahteve po vodenju postopka celovite presoje vplivov na okolje.

6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri 
pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice na osnutek prostorskega 
akta, k dopolnjenemu predlogu akta pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za kmetĳstvo in okolje, Direktorat za kmetĳstvo, Dunaj-

ska 22, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za kmetĳstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo 

in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
3. Zavod za gozdove Slovenĳe, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za kmetĳstvo in okolje, Agencĳa RS za okolje, Vojkova 1b, 

1000 Ljubljana;
5. Zavod RS za varstvo narave,Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 

10, 1000 Ljubljana;
7. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, 

Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
8. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet, Lan-

gusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
9. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energĳo, Lan-

gusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva in energetike);
10. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 

61, 1000 Ljubljana;
11. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 

Ljubljana;
12. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1000 

Ljubljana;
13. Telekom Slovenĳe d.d., Regionalna enota TK omrežja zahod, Stegne 

19, 1547 Ljubljana;
14. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika;
15. Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.

Med nosilce prostora se lahko uvrstĳo tudi drugi državni organi oziro-
ma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za katere se 
v postopku priprave prostorskega akta izkaže, da so njihove smernice 
in mnenja potrebni oziroma, da rešitve posegajo v njihovo delovno po-
dročje.
Osnutek prostorskega akta se pošlje na Ministrstvo za kmetĳstvo in oko-
lje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ki 
odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti posto-
pek celovite presoje vplivov na okolje.

7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave prostorskega akta
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev OLN PUSP reci-
klažni center na Vrhniki, geodetskega načrta ter vseh potrebnih strokov-
nih podlag, mnenj in objav zagotavlja investitor, podjetje Kemis d. o. o., 
Vrhnika. Investitor v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpol-
njuje zakonske pogoje za prostorsko načrtovanje.

8. Veljavnost sklepa o pričetku postopka
Ta sklep se objavi v Našem časopisu in začne veljati naslednji dan po 
objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Vrhnika.

Št: 3500 – 3 / 2011 (5-06)

Vrhnika, dne 24.5.2013

 Župan
Občine Vrhnika

 Stojan Jakin
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Daniel Horvat, novi ravnatelj borovni-
ške osnovne šole, je svoje delo uradno 
začel že na začetku letošnjega leta. To-
krat pa se je uradno predstavil še bo-
rovniškim svetnikom, jim opisal svoje 
nekajmesečno delo v Osnovni šoli dr. 
Ivana Korošca ter vizĳo in svoje priori-
tete. Kot so na seji povedali svetniki, se 
pri izbiri ravnatelja osnovne šole, kot 
se je izkazalo do zdaj, niso zmotili. 
 Sledili sta še dve točki, povezani z 
osnovno šolo in vrtcem; najprej soglas-
je k povečanju števila otrok v vrtcih. 
Svetniki so to točko potrdili, saj bodo v 
oddelke vrtca, tako kot do zdaj, sprejeli 
povečano število otrok, ki pa je seveda 
v skladu z normativi. Ravnatelj je ob 
tej točki svetnikom povedal, da bodo 
septembra v vrtec sprejeti večinoma 
vsi otroci, vrtčevska problematika pa 
bo Borovnico bolj pestila v začetku pri-
hodnjega koledarskega leta, ko bo vr-
tec potrebovalo okoli 20 otrok, ki bodo 
septembra še premladi za vpis v oddel-
ke vrtca. Kot je dodal Horvat, bo treba 
kmalu začeti resno razmišljati, kje bodo 
prostor našli tudi za te otroke, ki bodo 
potrebovali varstvo. Borovniški svetni-
ki so se strinjali tudi z razporeditvĳo
in porabo presežka prihodkov nad od-
hodki v osnovni šoli in vrtcu. 
Precej časa so se svetniki tokrat zadrža-
li ob pobudah in vprašanjih. Najdlje so 
razpravljali o pravilniku o sofinancira-
nju vlaganj v zasebne vodovode, ki so 
ga sprejeli na februarski seji, saj naj ne 
bi prinesel pričakovanih sredstev. Na 
koncu je občinska uprava pojasnila, da 
pravilnika ne bodo spreminjali, bodo 
pa vsi skupaj razmislili o ukrepih, s ka-
terimi bi kakovostno vodo zagotovili 
tudi tistim, ki se oskrbujejo z zasebni-
mi vodovodi. 

Nato so po hitrem postopku opravili 
imenovanja. Imenovali so novo osem-
člansko volilno komisĳo, v svet zavo-
da osnovne šole pa so za predstavnice 
občine imenovali Mojco Švigelj, Jano 
Tatjan Šraj in Slavko Gerdina ter dali 
soglasje k ceni socialnovarstvene po-
moči na domu, ki ostaja enaka kot v 
letu 2012. 
Svoje delo v letu 2012 je predstavila 
tudi direktorica Komunalnega podjetja 
Vrhnika. V svoji prezentacĳi je prikaza-
la poslovanje podjetja, ki je imelo lani 

nižje prihodke, cene gospodarske jav-
ne službe se niso spremenile, so pa lani 
nekoliko znižali tudi odhodke. Sicer 
pa je leto spet zaznamovalo izjemno 
dobro ločevanje odpadkov, ki je bilo še 
boljše kot predlani; občani Borovnice, 
Vrhnike in Loga - Dragomerja ločeno 
zberejo že skoraj tri četrtine odpadkov. 
Nekoliko manj uspešna je bila komu-

nala pri prodaji zemeljskega plina, saj 
njegova poraba pada, prav tako pa se 
zmanjšuje poraba vode, zato je količina 
odvedene vode vse manjša. 
Svetniki so se na seji seznanili tudi z 
revizĳskim poročilom računskega so-
dišča, ki je občinskemu svetu vzbudi-
lo mešane občutke. Med drugim smo 
v precej vroči debati slišali očitke o 
apatičnosti svetnikov ter izraze dvo-
ma o preostalem poslovanju občine in 
morebitnem odtekanju denarja. Občin-
ska uprava je svetnikom na seji pojas-
nila, zakaj so dobili negativno mnenje 
računskega sodišča, izvedeli pa smo 
tudi, da so večino napak odpravili že 
med samim postopkom revizĳe, zato
računsko sodišče ni zahtevalo odziv-
nega poročila. 
Svetniki so na tokratni seji obravnava-
li še eno točko, pomembno za razvoj 
Borovnice, in sicer so dali zeleno luč 
začetku postopkov javno-zasebnega 
partnerstva pri projektu gradnje, uprav-
ljanja in vzdrževanja širokopasovnega 
internetnega omrežja v Borovnici. Zdaj 
bo občinska uprava pripravila razpis, 
na katerega se bodo lahko prĳavili za-
interesirani investitorji. Izbrani zasebni 
partner naj bi zgradil omrežje, občina 
pa mu bo na svojih zemljiščih podeli-
la služnosti. Po končani gradnji bodo 
služnosti, ki bodo edini vložek obči-
ne, finančno ovrednotili. Občina naj bi
imela s podelitvĳo služnosti za odprto
širokopasovno omrežje tudi nekaj kori-
sti, saj se bo celotni ustvarjeni dobiček 
delil po odstotku vložka. Občina se je 
v projekt pripravljena podati le pod po-
gojem, da bo zasebni partner omrežje 
zgradil po celotni občini Borovnica, 
kjer se gradi kanalizacĳa pa sočasno s
kanalizacĳo.               Vesna Erjavec 

Natanko deset let je preteklo, kar je, sledeč ob-
širni in na trenutke že pregreti javni razpravi, 
po volji večine tedanjih občinskih svetnikov 
propadel prvi poskus daljinskega ogrevanja na 
lesno biomaso s centralno kotlovnico v tedaj še 
močnem borovniškem Liku. Deset let je dolga 
doba, v kateri se marsikaj spremeni. Lesna in-
dustrĳa v borovniški dolini je v tem času sko-
rajda izumrla, najboljša zemljišča za izvedbo 
projekta so pod hudimi hipotekami, cene naf-
tnih derivatov so poskočile v nebo, prav tako 
pa število brezposelnih. V takšnih okoliščinah je 
konec leta 2012 na mize aktualnega občinskega 
sveta prišel osnutek »Odloka o načinu izvajanja 
lokalne gospodarske službe oskrbe s toplotno 
energĳo na območju Občine Borovnica«, ki ga
je po skrajšanem postopku ta tudi sprejel. V igri 
so namreč precejšnja evropska sredstva (kar 
40% investicĳe), a na razpolago zgolj še v letu
2013. Občina je »preklopila v peto prestavo« 
in v začetku leta preko javnega razpisa izbrala 
koncesionarja, ki bo zgradil in naslednjih 25 let 
upravljal kotlovnico ter toplovodno omrežje. 
Gre za novoustanovljeno podjetje Lesoj Energe-
tika d.o.o., ki je bil, v partnerstvu z družbama 
Lesoj d.o.o. (dobavitelj lesnih sekancev) in Jarn-
fornsen International d.o.o. (kotlovska oprema), 
ugodnejši od edinega tekmeca – Petrola d.d. Po 
pogodbi z občino bo le tej plačeval koncesĳsko
dajatev v višini 1899 eur na MWh toplotne ener-
gĳe distribuirane v omrežje, poleg tega pa ta do-
loča tudi, da po poteku (ali morebitni prekinitvi) 
koncesĳske pogodbe objekti in omrežje preidejo
v last občine. Verjetno najpomembnejše stran-

sko določilo pa je, da mora koncesionar v roku 
treh let 50% lesne biomase odkupiti iz borov-
niške občine, kar bi lahko pomenilo neslutene 
možnosti za razvoj lokalnega gospodarstva. 
Po javni predstavitvi projekta, 16. maja v borov-
niški osnovni šoli, je že jasno, da so pogajanja 
za postavitev 1,6 MW kotlovnice na območju to-
varne Liko, zaradi nerešenih upniških razmerĳ,
padla v vodo in se bo le-ta gradila na občinskem 
zemljišču v križišču Gradišnikove in Mejačeve 
ulice. V sklopu centralne kotlovnice (9 m širi-
ne, 23 m dolžine, 6 m višine), ki naj bi v kurilni 
sezoni oktober-maj proizvedla do 3000 MWH 
letno, ob načrtovanem temperaturnem režimu 
100/60°C, bo tudi zalogovnik za lesne sekance, 
dimniki opremljeni z elektro-filtri, sama stavba
pa zvočno izolirana, in primerno arhitekturno 
zasnovana. Za eventuelne primere okvar in ser-
visov bo nameščen tudi 1,5 MW kotel na kuril-
no olje. Primarna kraka toplovoda, ki naj bi se 
zgradila v prvi fazi, potekata po Gradišnikovi 
ulici do naselja Ob Borovniščici, na drugo stran 
pa po Mejačevi ulici, preko Molkovega trga in 
po Paplerjevi ulice do občinske stavbe. V prvi 
vrsti gre tu za interes občine, da vse javne stav-
be (šola, vrtec, občina, zdravstveni dom), ki po 
nekaterih ocenah v zastarelih pečeh pokurĳo
do 200.000 litrov kurilnega olja na leto, priklopi 
na toplovodno omrežje, s čimer bi proračunu 
prihranili več dese�isočev evrov, okolju pa ne-
varne izpuste. Priklop naj bi se izplačal tudi sta-
remu blokovskemu naselju, medtem ko je novo 
k temu zavezano že z OPPN-jem. Vsi ostali ob-
jekti na trasi primarnega voda se za priklop, ki 

je brezplačen (vključno s toplotnimi postajami), 
odločajo prostovoljno, a za obdobje 15-ih let. T.i. 
prva faza gradnje naj bi se začela sredi avgusta, 
zaključila pa konec novembra, ko naj bi sistem 
predvidoma pričel tudi delovati. V t.i. drugo 
fazo, ki bi se izvedla v naslednjih dveh letih, pa 

padejo preostali kraki toplovodnega omrežja, a 
le če bodo na voljo evropska kohezĳska sred-
stva. Sledeč izraženemu interesu krajanov na 
javni razpravi so projektni vodje dopustili tudi 
možnost, da se kak dodatni krak izvede že v 
prvi fazi, a le če se do vključno 29. maja za pri-
klop odloči najmanj 90% ob njem ležečih gospo-
dinjstev. Za pomoč pri odločitvi bo vsem intere-
sentom za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 
22., 24., 27. in 29. maja od 13. do 17. ure na občini 
odprta brezplačna svetovalna pisarna. 

Damjan Debevec 

Vabilo na sestanek
 
Spoštovani! 
Občane naselĳ Dol in Laze vabimo na sestanek občanov, ki
bo dne 29. 5. 2013 ob 18. uri v prostorih vaškega doma Dol 
- Laze. 
Dnevni red: 
1. Predstavitev gradnje projekta kanalizacĳskega omrežja v nase-

ljih Dol in Laze, 
2. Izvolitev predsednika VO Dol - Laze, 
3. Razno (telekomunikacĳsko omrežje).
Lep pozdrav! 

Občina Borovnica 
ŽUPAN Andrej Ocepek 

Predvidene cene daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.

Do širokopasovnega omrežja z 
javno-zasebnim partnerstvom
 
Borovnica, 25. april 2013 – Borovniški svetniki so na svoji 17. redni seji na mize dobili 11 točk dnevne-
ga reda. V uvodu se jim je predstavil novi ravnatelj borovniške osnovne šole, Daniel Horvat, ki svoje 
delo opravlja že od januarja. Nato pa so potrdili predlog porabe presežka sredstev v osnovni šoli ter 
dali soglasje k povečanju števila otrok v oddelkih vrtca. Med drugim so svetniki obravnavali tudi 
letno poročilo vrhniške komunale, seznanili so se z revizĳskim poročilom računskega sodišča ter dali
zeleno luč začetku postopka za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja s pomočjo javno-zasebne-
ga partnerstva.

Imeli bomo daljinsko ogrevanje na lesno biomaso
 
Občina Borovnica je koncesĳo za izvedbo projekta daljinskega ogrevanja na lesno biomaso podelila podjetju Lesoj ener-
getika d.o.o. Projekt naj bi bil ob pomoči evropskih sredstev zaključen do decembra 2013.
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Borovniški jamarji svoje začetke postav-
ljajo v leto 1972, ko so v sodelovanju z 
Jamarskim klubom Železničar raziskali, 
izmerili in geodetsko izrisali Golobjo jamo 
nad Brezovico pri Borovnici ter še istega 
leta v njihovem sklopu ustanovili svojo 
sekcĳo. Pozneje so se kot sekcĳa pridru-
žili Planinskemu društvu Borovnica, leta 
1982 pa ustanovili samostojen Jamarski 
klub Borovnica. "Najprej smo si izposojali 
tiste trde vrvi, zavarovanje in lestvice od 
železničarjev. Pripravili smo celo odpravo 
Andi 80, čeprav potem nismo nikoli šli v 
Ande. Smo pa z vrvmi iz Yulona in Totre 
Ljubljana raziskovali prva brezna okoli 
Pokojišča. Ko smo pridobili boljšo opre-
mo, smo se podali tudi v zahtevnejše jame 
in celo v podvodna raziskovanja izvirov 

Ljubljanice. Obnovili in dopolnili smo ja-
marski kataster za to področje. Samo na 
Menišĳi smo raziskali blizu 200 jam in 
brezen, dela pa še nismo končali. Do zdaj 
najgloblje odkrito brezno med Snežnikom 
in izviri Ljubljanice je Lipovec, globok 250 
metrov. Preiskovali smo tudi jamske siste-
me v tujini, a največji dosežek je bil doma, 
tj. brezno Čehi 2 v kaninskem masivu, ki 
je z globino 1.502 m ob 5.291 m dolžine 
deseto najgloblje na svetu," je zgodovino 
in dosežke na kratko povzel predsednik 
nagrajenega društva Anton Palčič. 
Na slavnostni seji Jamarske zveze Slove-
nĳe, ki je potekala 16. marca letos v Do-
berdobu, pa so poleg srebrnega priznanja 
klubu podelili tudi priznanja posamezni-
kom za izjemne dosežke. Ana Makovec 
je prejela bronasti znak JZS "za 15-letno 
aktivno jamarsko delovanje. Od vstopa v 
jamarske vrste je sodelovala na društvenih 
in meddruštvenih akcĳah v Borovniško-
Rakovškem rovu Logarčka, pri raziskavah 
in plezanju kaminov v Predjamskem si-
stemu in Kačni jami, Ljubljanski jami pod 
Koglom v Kamniških Alpah ter breznih na 
Snežniku. Udeležila se je več jamarskih od-
prav v Črno goro, v vodno jamo Grbočica, 
jamski sistem Ispila – Babatuša, raziska-

ve brezen v črnogorskih Prokletĳah. Leta 
2011 in 2012 se je udeležila mednarodnih 
jamarskih taborov HSS (Hrvatski spele-
ološki savez) na Velebitu, kjer sta s kole-
gom Alešem Štrukljem odkrila in raziskala 
novo, 400 m globoko brezno Ovčica, v naj-
globlji hrvaški jami Lukini pa transportira-
la opremo proti dnu jame; v jami Velebita 
sta s kolegom raziskala meander na –1.026 
m. Bila je članica največje slovenske jamar-
ske odprave leta 2001 v brezno Čehi 2 na 
Rombonskih podih nad Bovcem; leta 2002 
je v isti jami dosegla globino –1.370 m, 
kar je takrat pomenilo evropski globinski 
rekord za ženske. Je aktivna članica slo-
vensko-italĳanske raziskovalne skupine v 
projektu Rombonski sistem – minus 1.700 
m, katerega cilj je povezati najgloblja brez-

na na Rombonskih podih – Čehi 2 (minus 
1.502 m), Hudi Vršič (minus 823 m) in 
Črnelsko brezno (minus 1.241 m) – v eno-
vit, najgloblji in najdaljši jamski sistem v 
Slovenĳi z globinskim potencialom preko 
1.700 m, kar ga bo na svetovni lestvici naj-
globljih uvrstilo na 5. do 6. mesto." 
Zlati znak pa sta prejela Peter Japelj - Pero 
in Jože Pristavec - Joc. Japlju so ga pode-
lili za "več kot 35-letno aktivno jamarsko 
delovanje v jamah na območju Krima, Mo-

krca, planote Menišĳe, Notranjskega krasa 
in Pršivca. Kot član JS Borovnica in JKŽ je 
leta 1979 s Pintarjem in Andjeličem dose-
gel dno Brezna pri gamsovi glavici (–768 
m). Kasneje so ga pritegnile jame v poreč-
ju Ljubljanice: Križna, Najdena, Logarček 
itd. Organiziral in sodeloval je v nešteto 
kopaških akcĳah na Lanskem vrhu, kar 
je botrovalo odkritju jam Tautona 1 in 2, v 
Krastači in več drugih jamah v zaledju izvi-
rov Bistre, kjer je s kolegom v letih 2011 in 
2012 v več kot 60 akcĳah prodrl v poplavni 
nivo reke Ljubljanice skozi 250 m globoko 
jamo, ki je zdaj najgloblja na planoti Me-
nišĳa. In ne namerava odnehati, dokler 
ne najde nove jame s tekočo Ljubljanico 
pod planoto Menišĳa. Kot dolgoletni ak-
tivni jamar je v slovenskem merilu postal 
eden najboljših poznavalcev terena, jam 
in pretokov podzemeljske Ljubljanice, od 
ponorov na Planinskem polju do izvirov 
v Bistri, Retovju in Močilniku." Pristavec 
je priznanje prejel prav tako za 35-letno 
aktivno jamarsko delovanje. "Na društve-
nih in meddruštvenih akcĳah je deloval v 
jamah planote Menišĳe in Notranjskega 
krasa, v Kačni jami, Ljubljanski jami pod 
Koglom, na Snežniku. V društvo je vpeljal 

tehniko širjenja ožin, katere rezultati so se 
odrazili z odkritjem Borovniško-Rakov-
škega rova v Logarčku, v jami Krastači 
– drugi vhod v Najdeno jamo, jami Tauto-
na na Lanskem vrhu in še množici drugih 
jam, kjer je poskrbel, da je neprehodno po-
stalo prehodno. Dolga leta je urejal spletno 
stran JKB in vestno skrbel za dokumenti-
ranje jamarskih raziskav, izdelavo načrtov 
in zapisnikov o raziskavah." 

Damjan Debevec

Oskrba in pomoč na 
domu Marjetica - s.p.
 
Smo ekipa s srcem do dela s starejšimi ljudmi. 
Razumemo njihove potrebe in vemo kakšno 
pomoč potrebujejo.
Najraje se uporabnikom posvečamo, se 
družimo, pogovarjamo in kdaj pa kdaj odidemo 
na kakšen kratek sprehod.
Telefon: 041 804 994

Na spletu se je pred kratkim 
pojavil zapis nekega Daliborja 
Hemĳa iz srbske Subotice, ki v 
pretresljivem tonu naproša jav-
nost, naj mu pomaga najti do-
mnevnega očeta iz Kenĳe. Po 
poročanju novinarja Mladine 
Klemna Košaka, ki je z avtorjem 
omenjenega zapisa stopil v stik, 
naj bi šlo za natanko tistega zlo-
glasnega Hemĳa, ki je maja lani 
za dva evra odkupil tri hčerinska 
podjetja Lika Vrhnika (Liko Vra-
ta, Liko Pohištvo in Liko Trade) 
ter jih preselil na Bravničarjevo 
ulico 11 v Ljubljani, ki je v lasti 
NLB Leasinga in kjer nimajo niti 
poštnega nabiralnika. Obenem 
jih je ustrezno preimenoval v 

RVC projekti, HD projekti in 
Lestrgo. O tem, za kakšne pro-
jekte je dejansko šlo, govori nji-
hova nadaljnja usoda. "Vrata" so 
šla v likvidacĳo takoj (in imajo 
še vedno ta status), "Pohištvo" 
je šlo v stečaj konec leta 2012 
(z njim se zdaj ukvarja razvpi-
ti Igor Bončina), "Trade", ki je 
pravzaprav lastnik "Pohištva", 
pa je v postopku izbrisa iz sod-
nega registra brez likvidacĳe. 
Poleg naštetih je Hemi lastnik še 
šestih slovenskih podjetĳ, ki so v 
podobnem, ubogem stanju. To je 
po ugotovitvah Mladininega no-
vinarja tudi skupni imenovalec 
kar 17 podjetĳ na Bravničarjevi 
11 (kjer se jih sicer na 575 kva-

dratnih metrih gnete 86), ki so 
pristala v lasti "likvidatorjev iz 
Subotice". Na vprašanje, kako 
so slovenski lastniki likvida-
torje svojih prezadolženih in 
zavoženih podjetĳ našli prav v 
Subotici, Košaku ni uspelo najti 
odgovora, mu je pa zato Hemi 

priznal, da je bil lani na obisku 
v Slovenĳi, kjer da je "spoznal 
nekaj ljudi, za katere je zdaj pre-
pričan, da se mu niso predstavili 
s pravimi imeni. Obljubili so mu 
velike vsote denarja, če podpiše 
nekaj papirjev, a denarja ni do-
bil, in zdaj ve, da so izkoristili 
njegovo stisko." On sam je men-
da trenutno brezposeln grafični 
tehnik, ki "dejansko nima kaj 
jesti in po materini smrti tudi ne 
kje stanovati". 
Ali so domnevno brezposelne-
ga in brezdomskega srbskega 
državljana Daliborja Hemĳa de-
jansko grobo izkoristili aktualni 
Likovi lastniki, da bi se izognili 
poplačilu opeharjenih delavcev 
in upnikov hčerinskih podjetĳ, 
bodo morale ugotoviti pristojne 
državne institucĳe, ki jih je na 
opisano dogajanje v zadnjem 
letu večkrat opozoril tudi Naš 
časopis.                 Damjan Debevec

Ljudi vozĳo na Žale, firme pa na 
Bravničarjevo.

Ob kresi se dan obesi
TUDI LETOS SE OBETA EN LEP VEČER. 
DOBIMO SE 
23. junija 2013 ob 20.00 
POD KOZOLCEM PR' LAŠKARJU, 
V ZABOČEVEM PRI BOROVNICI. 
www.ekolaskar.com

S "transformerjem" nad 
borovniške odpadke
Lepo utečena akcĳa Komunalnega podjetja Vrhnika, ki je apri-
la na železniški postaji v Borovnici znova organiziralo zbira-
nje nevarnih odpadkov ter odpadne električne in elektronske 
opreme (OEEO), je tudi tokrat postregla z izjemnimi rezultati. 
Zbralo se je kar 8.680 kg OEEO, med katero se je znašlo mar-
sikaj, od najnovejših računalnikov in LCD-zaslonov do starih 
televizorjev in v les oblečenih radĳskih aparatov, ki so nekoč 
lovili Moskvo, Pariz, London, New York … Tako smo Borov-
ničani v tej akcĳi s podstrešĳ in iz drvarnic prinesli zgolj slabi 
dve toni manj tovrstne ropotĳe kot naši precej številčnejši so-
sedje na Vrhniki. 

Na veliko zadovoljstvo uporabnikov je z akcĳo zbiranja OEEO 
v Borovnici sovpadlo tudi zbiranje nevarnih odpadkov. Teh se 
je na koncu nabralo za 2.234 kg; med odpadki so bile stare ne-
onske žarnice, olja, barve, razredčila in baterĳe, večje količine 
pa so organizirano prinesli otroci iz borovniškega vrtca. 

To pa še ni vse, nad odpadke so se tokrat spravili še z E-trans-
formerjem! No, sliši se morda nekoliko akcĳsko, a ne gre za 
nikakršno znanstveno fantastiko, čeprav nas E-transformer 
malce spominja na istoimenski film. V podjetju Zeos, ravna-
nje z odpadno električno in elektronsko opremo, d. o. o., so 
ob podpori EU in države zastavili projekt Slovenia WEEE 
Campaign – Slovenska ozaveščevalna kampanja OEEO, ki je 
namenjen dolgoročni krepitvi ozaveščenosti ciljnih javnosti 
glede ustreznega ravnanja z okolju škodljivo OEEO. Vse to 
uresničujejo na zabaven in interaktivno poučen način, pri če-
mer jim je v pomoč vozilo E-transformer. 

Damjan Debevec

Tovornjak se je hitro polnil s starimi ekrani in kuhinjskimi 
aparati.

Drobovje E-transformerja 

Priznanja prizadevnim borovniškim jamarjem (foto: JK Borovni-
ca)

Brezno Lipovec (globoko 250 m) je najgloblje na Menišĳi (foto: JK 
Borovnica).

Srebrno priznanje za jamarski klub 

40 let jamarstva v Borovnici
 
Jamarska zveza Slovenĳe je borovniškemu jamarskemu klubu ob 40-let-
nici delovanja podelila srebrno priznanje JZS, Jože Pristavec in Peter Ja-
pelj sta bila nagrajena z zlatim, Ana Makovec pa z bronastim znakom.

Brezposelni brezdomec lastnik devetih podjetĳ 

So Hemĳu Likove firme 
podtaknili?
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Poti so znova prehodne 

Odprtje turistične sezone v Peklu
V začetku aprila se je sneg večinoma pobral tudi iz soteske Pekel, in tako je bila odstranjena glavna ovira 
za začetek urejanja, ali bolje rečeno, temeljito sanacĳo planinskih poti skozi sotesko. Prostovoljci so z nekaj
manjšimi akcĳami že v prvih dneh očistili okolico mlina in parkirišča v Peklu, postavili klopi in zagnali
mlinsko kolo, ki že tradicionalno naznanja začetek turistične sezone v Peklu. Precej težji zalogaj pa je čakal 

v zaledju "peklenščka", kjer so poti zapirala orjaška podrta 
drevesa, ponekod pa tudi manjši plazovi. No, tudi največje 
prepreke so morale priznati premoč odločnim posamez-
nikom, ko je Turistično društvo Borovnica 23. aprila tod 
izvedlo prvo letošnjo večjo delovno akcĳo. Poleg tega, da
so naši turistični delavci po več urah garaškega dela udar-
niško očistili poti skozi sotesko, je bila občutnih izboljšav 
deležna tudi preostala turistična infrastruktura. Popravili 
so leseno ograjo poleg parkirišča, obnovili kolesarnico, ki 
je bila zaradi pluženja močno poškodovana, sveže prebar-
vali oglasno desko in opozorilno lovsko tablo, opravili pa 
so tudi vrsto malenkostnih olepševalnih del. Soteska Pekel 
tako po zaslugi požrtvovalnih posameznikov, v nasprotju 
s prenekaterimi slovenskimi naravnimi znamenitostmi 
(tudi v neposredni soseščini), občanom Borovnice ostaja v 
ponos, domačim in tujim obiskovalcem pa v veselje in 
prepotrebno sprostitev.                        Damjan Debevec 

Tam nismo prisostvovali le koncertu, ampak celemu festivalu. 
Združeni pevski zbori so nas s pomočjo glasbenih gostov, s pes-
mĳo in recitacĳo popeljali skozi partizanske čase, pa ne samo
slovenske, ampak od vseh narodov, ki so sodelovali v zmagoviti 
vojni proti nacizmu in fašizmu. Prav ta koncert je dokazal, da 
partizanska pesem ni nekaj, kar bi sodilo v preteklost, ampak je 
še kako živa. Dokazal je, da pesmi upora nastajajo še danes, kajti 
prav v teh časih, ko so socialne razlike večje kot kdajkoli prej, 
pesmi upora potrebujemo zaradi tolažbe in zaradi upanja. 
V nedeljo, 28. aprila, smo s krajšo komemoracĳo počastili spo-
min na pravnika in pesnika dr. Ivana Korošca. Zbrali smo se 
pred spomenikom na Lazah. Njegovo življenjsko pot je orisala 

Milka Mihevec, recitatorja pa sta nas z njegovo pesmĳo še enkrat
opomnila na veliko človečnost, ki jo je dr. Korošec nosil v sebi. 
Po proslavi smo se pred dežjem umaknili do bližnje hiše našega 
člana, kjer smo se prĳetno družili. Četrtega maja, to je dan, ki si
ga je naše društvo izbralo za svoj praznik, smo se kot vsako leto 
dobili na Srebotniku, pri spomeniku, ki obeležuje ustanovitev 
Faškarske čete. Tudi tam smo pripravili krajši kulturni program. 
Imeli smo čast, da smo našemu prvemu predsedniku Andreju 
Ocepku v imenu Zveze društev borcev za vrednote NOB Slove-
nĳe izročili srebrno plaketo, visoko priznanje, ki mu ga je glavni
odbor dodelil za dosedanje delo v društvu in širši okolici. Tudi 
to srečanje smo končali s prĳetnim druženjem.

Naše društvo se modernizira; vsi, ki uporabljate spletno dru-
žabno omrežje Facebook, nas lahko najdete na naši uradni strani 
Društvo ZB za vrednote NOB Borovnica.

Matjaž Ocepek

Prvič v skoraj 40 letih delovanja Planinskega društva Borovnica 
je to zbralo pogum (in predvsem ekipo) ter v svoji regĳski, do-
lenjsko-gorenjski ligi planinskih orientacĳskih tekmovanj (POT)
nastopilo v organizacĳski vlogi. No, sicer je šele letos začelo so-
delovati tudi v sami ligi, kar pa dogodku nikakor ne jemlje teže. 
Organizacĳo te, po vrsti zadnje ligaške tekme v sezoni 2012/2013
je izpeljala ekipa v sestavi: Primož in Tatjana Pečlin, Kristina 
Suhadolnik, Aljoša in Marĳa Rehar ter Mateja Gregorka. Ne-

precenljivo podporo pa so imeli še v Prostovoljnem gasilskem 
društvu Brezovica pri Borovnici ter Turističnem društvu Borov-
nica. Ekipe, bilo jih je štirinajst iz treh različnih društev (poleg 
borovniškega še iz Domžal in Ljubljane - Matice), so imele start 
in cilj pri gasilskem domu v Brezovici. Tekmovalci so se preizku-
sili tako v teoretičnem (poznavanje planinskih tematik: rastlinje, 
živalstvo, geografija, zgodovina, prva pomoč …) kot praktičnem
znanju, z iskanjem točk, ki so bile vrisane na predloženi tekmo-
valni karti. Pri tem ekipe ne vedo, kje jih čaka kontrolor, ki lahko 
od njih zahteva izpolnitev dodatnih nalog, kot je prepoznavanje 
cvetja, vezanje vozlov ipd. Kako je videti takšna "živa točka", nam 

je zaupala Kristina Suhadolnik: "Vse ekipe so imele isto nalogo: 
da po sliki prepoznajo tri planinske cvetlice. Vsaki ekipi posebej 
sva razložili pravila, ki so naslednja: lahko se odločite, da ne od-
govarjate; v tem primeru dobite 0 točk. Če se odločite, da boste 
odgovarjali, pa ne prepoznate vseh treh cvetlic, dobite –5 točk. 
Če pa prepoznate vse tri cvetlice, dobite 20 točk. Ekipe so se odzi-
vale na različne načine. Sodelovala je neka družina in so rekli, da 
bodo odgovarjali. Ko so videli cvetlice, so hitro ugotovili, da ne 
poznajo nobene, in odhiteli dalje. Drugi družini je uspelo. Oči in 
mami sta prepoznala dve cvetlici, za tretjo nista vedela. Obrnila 
sta se na sina drugošolca: 'Daj, to pa ti povej.' Fant je prav možato 
stal pred sliko, gledal in razmišljal in kar naenkrat izstrelil: 'Če-
veljc.' Vsi smo bili presenečeni in navdušeni hkrati. Odgovor je 
bil pravilen!" 
Dolžine tras, ki so jih morale ekipe premeriti, so se razlikovale od 
kategorĳe do kategorĳe. Najdaljšo in najzahtevnejšo traso, ki pri-

pada starostni skupini med 19. in 39. letom, so organizatorji spe-
ljali čez Železnik in Goričico na Pristavo in Laškarjev grič, s spu-
stom na Dražico, mimo Niževca na rob Planine, pa z vzponom do 
Župence in nazaj mimo Zabočeva ter preko Brc do Brezovice. 
Borovničani so, kot že rečeno, povedli v kategorĳi B (zadnja tri-
ada OŠ) in osvojili tudi četrto mesto, zmagali so še v kategorĳi
C (srednja šola), v družinski kategorĳi F pa so zasedli prvo in
drugo mesto, s čimer so si v skupnem seštevku lige Borovniča-
ni zagotovili udeležbo na državnem planinskem orientacĳskem
tekmovanju. 

Damjan Debevec 

Vezanje vozlov je bila le ena od nalog (foto: I. T.). Zadovoljstvo ob dobri tekmi in še boljši uvrstitvi

Prvomajska Župenca z 
izjemnim obiskom
Zadnja aprilska noč, ko so borovniško dolino razsvetlili šte-
vilni kresovi, je z jasnim vremenom že dajala slutiti prečudo-
vite prvomajske praznike. Iz zoglenelih kupov se je v sveže 
jutro mestoma še kadilo, ko se je ekipa turističnega društva 
že zbirala na prizorišču tradicionalnega prvomajskega sreča-
nja Borovničanov, na jasi Župenci nad Zabočevim. Klopi in 
mize brezoviških gasilcev so bile kmalu razmeščene v okolici 
pred kratkim obnovljenega znamenja, iz vojaške poljske kuhi-
nje, okrog katere so se sukali spretni kuharji, pa je prav tako 
kmalu pridišalo po pasulju. Prvi pohodniki so na jaso priko-
rakali že precej pred poldnevom, ko je "pojedina" tudi uradno 
pripravljena. Vsaka skrb organizatorjev, da bodo lepo vreme 
in podaljšani dopusti ljudi tokrat zmamili na morje, je bila že 
v kratkem povsem odveč. Pravcate kolone pohodnikov so se 
začele na kraj dogajanja zgrinjati z vseh strani (iz Zabočevega, 
izza Planine in od drugod), nekateri so prihiteli s kolesi, drugi 
s konji, nekaj pa jih je prišlo tudi z najudobnejšim načinom 
prevoza. Predsednica TD Borovnica Nadja Debevec ocenjuje, 
da jih je bilo od 250 do 300. Lepo vreme, dobra jedača in hlad-
na pĳača, pa zvrhana mera dobre družbe … in ko so nekateri
iz nahrbtnikov potegnili še harmonike, spet drugi družabne 
igre, se marsikomu sploh ni več mudilo nazaj v dolino. 
Še en tradicionalni borovniški dogodek je tako minil uspešno, 
vodstvo TD Borovnica pa se za to iskreno zahvaljuje pred-
vsem prostovoljcem, ki so ga pomagali pripraviti z nesebič-
nim delom ali materialom, obenem pa obiskovalcem, brez 
katerih tovrstnih dogodkov ne bi bilo. 

Damjan Debevec

Ograja je bila deležna temeljitega popravila. Opozorilna tabla še ni bila obnovljena.Zadnji nanosi zaščitne barve

Prvo planinsko orientacĳsko tekmovanje
Domače planinsko društvo je 14. aprila v Brezovici pri Borovnici in v hribovitem zaledju izvedlo prvo planin-
sko orientacĳsko tekmovanje v borovniški zgodovini. Okrog 50 tekmovalcev iz treh društev se je pomerilo v
sedmih kategorĳah, pri čemer so v treh zmago odnesli domačini.

Člani društva ZB za vrednote NOB smo bili dejavni
Prvomajski prazniki se začenjajo s 27. aprilom, slovenskim državnim praznikom, ki nosi ime dan upora proti 
okupatorju. Varčevanje je v teh kriznih časih ukinilo državno proslavo. Zveza borcev se je odločila, da na 
ta, za nas pomemben dan Tržaškemu partizanskemu pevskemu zboru Pinko Tomažič pomaga organizirati 
koncert. Pobudi smo se odzvali tudi člani borovniškega društva. Iz Borovnice smo se z avtobusom, ki smo ga 
povsem napolnili, odpeljali v prepolne Stožice. 
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Razstavo smo odpr-
li 24. aprila zvečer, v 
kulturnem programu 
pa so sodelovali reci-
tatorka Barbara Bezek 
Rot, harmonikar Dejan 
Mesec in saksofonistka 
Zala Kejžar. O obeh 
avtorjih je spregovoril 
predsednik društva 
Jože Zorman, ki je 
še posebej izpostavil 

ustvarjalno medsebojno sodelovanje Humanistično-umetniškega 
društva Karel Barjanski iz Borovnice in vrhniškega Okularja. Še 
več, nekaj fotografov je dejavnih v obeh društvih. O svojem delu 
in razstavljenem opusu pa sta nam več povedala avtorja sama. 
Rado Krasnik, predsednik vrhniškega Foto kluba Okular, se v 
Borovnici predstavlja z nizom fotografij, ki nosi naslov V umetni-
kovem ateljeju. V glavni vlogi nastopa kipar in slikar Bojan Mav-
sar, njegov atelje pa je fotograf primerjal kar z Ali Babino votlino, 
v kateri je brez števila kipcev, končanih in nedokončanih, takih, 
ki jih umetnik morda nikoli ne bo dokončal, ker v svojih delih 
vsakič vidi kaj novega. Skratka, ustvarjalen nered, tak, kot se za 
umetnika njegovega kova tudi spodobi. 
Naslov drugega niza fotografij, na katerih se prepletata voda
in svetloba in jih je ustvaril Marko Jakopič, se imenuje Svetloba 
vodoravno. Sam pravi: "Rad imam svetlobo v vseh njenih obli-
kah, tudi v senci, tudi v megli, tudi v temi, in kako rad jo imam 
v lužah, ledu, na robu lista, na robu oblaka, na koncu vejice, v 
njeni živi vodi spomladi ali jeseni! Prehod v drugo vesolje, v 
fantastičen svet svetlobe na robu Planinskega polja in Cerkniške-

ga jezera. Prelistavam pokrajine, vzorce. Prelistavam jih vedno 
znova, iščem –! Tisočkrat ponovljeni drobec. Kot znanstvenik, ki 
ponavlja poskus, da bi se dokopal do pravila, do vzorca znotraj 
velikega sveta."  
Hvala vsem, ki so sodelovali v kulturnem programu, in seveda 
tudi Birosistemom, ki so razstavo omogočili. Fotografije vrhni-
ških umetnikov si lahko ogledate do 6. junĳa 2013, vsak ponede-
ljek in četrtek od 17.00 do 19.00, za druge termine pa se dogovori-
te s predsednikom društva po telefonu (041 548 926).   
7. junĳa ob 20. uri pa bo že odprtje nove likovne razstave Od črte
do telesa.  

HUD Karel Barjanski, Foto: Drago Videmšek

V Galerĳi Barje razstavljata vrhniška fotografa
Galerĳa Barje na stari pošti je konec aprila odprla vrata umetnikoma vrhniškega Foto kluba Okular. V Bo-
rovnici se prvič predstavljata Rado Krasnik in Marko Jakopič; njuna izbora fotografij nosita naslov V umet-
nikovem ateljeju in Svetloba vodoravno.




























Aleksander Jerič praznoval 80 let
Aprila je poteklo 80 let, odkar je Aleksander Jerič 
zagledal luč sveta. Svojo 80-letnico je s svojimi so-
rodniki, prĳatelji in bivšimi sodelavci praznoval v
gostilni Godec v Borovnici.

Ob tem visokem jubileju je z mano delil svojo življenjsko 
zgodbo. "Moja pot ni bila lahka," je začel, "rodil sem se v dru-
žini, kjer je bilo 11 otrok, od tega 7 deklet in 4 fantje. Zdaj smo 
živi samo še trĳe, dve sestri in jaz. Moji starši niso imeli imetja,
imeli pa smo topel dom. Zaradi pomanjkanja sem moral dom 
zapustiti, ko sem bil star štiri leta. Postal sem pastir. Krave sem 
pasel pri kmetih, ki niso vedno lepo ravnali z menoj; mnogo-
krat so pozabili, da sem samo otrok, ki bi se rad tudi igral, pa 
se nisem smel. Zgodaj, leta 1941, star sem bil osem let, sem 

izgubil očeta. Tako je 
mati ostala sama s šesti-
mi otroki, preostali pa 
so služili kot dekle ali 
hlapci pri premožnej-
ših. Po vojni sem v Srbĳi
preživel osem let. Tam 
sem končal osnovno 
šolo in pridobil poklic 
trgovca." V Borovnici 
se je naselil leta 1953 in 
si ustvaril družino; tu je 
preživel lepih in srečnih 
45 let. Pred nekaj leti 
pa je v Bezuljaku kupil 
hišo in si tako ustvaril 
novo upokojensko živ-

ljenje. V Borovnici in na Vrhniki si je v športnem in političnem 
življenju z iskrenostjo ustvaril veliko spoštovanje. Leta 1958 
je ustanovil Šahovski klub Borovnica in temu športu name-
nil del svojega prostega časa. Postal je tudi zvezni šahovski 
sodnik, po osamosvojitvi pa priznani slovenski sodnik. Sodil 
je šahovsko olimpĳado leta 1972 v Skopju, v Slovenĳi pa tudi
več državnih prvenstev, eno celo na Vrhniki. Med letoma 1967 
in 1980 je deloval tudi kot občinski odbornik v tedanji skupni 
občini Vrhnika. Glede na vse aktivnosti si Aleksander resnič-
no zasluži pohvalo in zahvalo. Zato naj nas teh nekaj vrstic 
spomni na njegovo uspešno 80-letno prehojeno pot. Ob viso-
kem jubileju mu izrekamo iskrene čestitke in mu želimo še 
mnogo lepih in uspešnih let v krogu svojih najdražjih.

                              Simon Seljak 

Fotografija ŠK Borovnica iz leta 1962

Aleksander Jerič ob svojem 80. jubileju

Tečaj vitraža
HUD Karel Barjanski vas vabi na 
tečaj vitraža (tehnika tiffany), ki
ga bo vodila akademska restav-
ratorka Saša Snoj. Živi in dela v 
Ljubljani, med drugim je konser-
virala okna za kartuzĳo Pleterje.
 
Tečaj se bo odvĳal 8. in 15. junĳa 2013 in
bo obsegal 16 ur. Za vodenje, material 
in druge pripomočke bo treba odšte-
ti 120 evrov. Na začetku bodo tečajniki 
izbirali med dvema motivoma: soncem 
- luno in okrasnim okvirjem. Prvi dan 
bodo spoznavali vitraž (tehnike, zgo-

dovino, sestavne elemente, vrste stekla, 
kompozicĳe ipd.). Sledili bodo pred-
stavitev naloge, risanje kartona, izbira 
barv in stekla, prikaz izdelave, brušenje 
in oblepljanje. Vitraž bodo udeleženci že 
začeli izdelovati. Naslednji dan bodo iz-
delavo nadaljevali, ob praktičnem delu 
pa dobili dodatna pojasnila, nasvete. Ob 
koncu tečaja, ko bodo vitraž tudi sesta-
vili, bodo tečajniki in mentorica izdelke 
pregledali in se o njih pogovorili. Prĳa-
vite se lahko po elektronski pošti (leple-
s@siol.net) ali po telefonu (041 548 926). 
Prĳava naj vsebuje vaše ime, priimek,
letnico rojstva, vaš elektronski naslov in 
telefonsko številko. 

  HUD Karel Barjanski
Simbolična fotografija

Na zgodovinski Sabotin
Planinsko društvo Borovnica je v soboto, 20. aprila, organizi-
ralo izlet oziroma pohod na Sabotin. Kristina in Primož sta nas 
vodila prav na rob Slovenĳe, kamor kljub hitri cestni povezavi
le redko zaidemo. Primorski kras je bil za letošnji mokri april 
dobra izbira, poti so bile manj blatne. Ob vznožju hriba nas je 
pozdravilo oblačno, a suho vreme. Po uvodnem pozdravu se je 
naša družbica dobre volje napotila navkreber skozi pomladno 
zeleneč gozd. Z vsakim korakom se je odpiral širši razgled na 
lepo, malce zamegljeno novogoriško pokrajino. Sprva strnjena 
kolona se je raztegnila na nekaj skupinic, saj nimamo vsi enake 
kondicĳe, kaj šele starosti; kakšen malček pa bi se rad še nosil
... Pri okrepčilu na sredi pobočja smo se spet zbrali, potem pa 
nadaljevali zložni vzpon proti vrhu. Malo pod grebenom smo 
lahko prepoznali strelske jarke iz prve svetovne vojne. Opoldne 
pa smo že dosegli 609 m nadmorske višine in vrh: odprl se je lep 
razgled na zeleno Sočo v globini, na Sveto goro na drugi strani, 
oddaljeno morje pa je zakrivala meglica, saj je sonce že kar ve-
selo grelo. Ker smo si že zjutraj ogledali najdaljši kamniti most 
v Evropi – solkanski železniški most, je bila tudi igra na vrhu 
Sabotina temu primerna: "Je kaj trden most?" Potem pa fotogra-
firanje in ogled nekdanje stražarnice. Sledil je kratek, a slikovit
spust do planinskega doma. Tam so nas nemirne noge seveda 
brž nesle na ogled kavern, osvetljenih predorov, rovov ter turi-
stično urejenih stavb in naprav iz časov soške fronte. Mlajši so 

se po okrepčilu še natekali, ne tako mladi pa smo lahko zajeli 
sapo pred spustom s hriba. Spet smo se povzpeli na greben, za-
jeli še nekaj pogledov na bližnje in daljne hribe in doline ter se 
v glavnem brez nezgod vrnili na izhodišče. Na parkirišču smo 
še poklepetali – po tako lepem izletu kakor da se prav nikomur 
ni mudilo na cesto ... Primorsko je že dodobra ogrelo pomladno 
sonce, zato smo se zahvalili našima vodnikoma za spoznavanje 
domovine in se končno razkropili – vsak na svoj sladoled. 

Za PD Borovnica, Igor Debevec

Nastopili smo v Ligojni
Folkloristi Folklorne skupine Šumnik smo se 13. 
aprila udeležili območnega srečanja odraslih fol-
klornih skupin, ki je potekalo v Ligojni.
Predstavili smo splet z naslovom Furmani, ki ga je postavila 
naša vodja plesa Sabina Mrzlikar. Čeprav marsikaterih stan-
dardov folklornega plesa in petja nismo dosegli, smo bili s 
svojim nastopom izjemno zadovoljni. Po popolnosti nismo 
ravno blesteli, smo pa pokazali, kako se na odru lahko spro-
ščeno uživa, in tudi, kako lahko taka mlada skupina plesalcev 
skupaj drži.
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Res, prav lepo so zapeli vsi štirje pevski zbori, pa ženski trio in 
moški kvartet, ki so 14. aprila pred polno dvorano osnovne šole v 
Borovnici pokazali svoje pevsko znanje. Skrb za tokratno občinsko 
revĳo pevskih zborov so prevzele pevke Ženskega pevskega zbora
Tonja, ki so za tekoče in uglajeno povezovanje milozvočnega do-
godka zadolžile Marjetko Balkovec Debevec. Pod taktirko zboro-
vodje Jake Jerine so zapele ljudsko Dve let' in pol, Tement-Vulčevo 
Slovenĳo in popularnega Solinarja. Pevci, zbrani v pevskem zbo-
ru Štinglc, pa so pod vodstvom Alje Pešak ubrali narodno Dober 
večer, ljubo dekle, Prešernovo Pod oknom in Ke�ejevo Na trgu.
Nastopili so tudi naši najmlajši, in sicer pevci in pevke Glasbene 
pripravljalnice osnovne šole pod vodstvom zborovodkinje Bar-
bare Skopec Černigoj. Njihov repertoar je zajemal Bitenčevo Po-
mladno, ljudsko Vremenska poročila ter Širokovo Polžek orje. Ta 

večer je pela borovniška dolina, od najmlajših do najstarejših, med 
slednjimi seveda mislim na naše uveljavljene Barjanke, ki so z Ru-
dĳem Cerkom na čelu odpele tri ljudske, Ko bi jaz vedela, Moj po-
bič je z gornjega kraja ter Eto plitem mrižu svoju. Z Milim krajem, 
Kaj kleplje in narodno Ko lani sem tod mimo šel pa so pred nas 
stopili pevci kvarteta Škrip. Natanko glavo manj šteje še edina na-
stopajoča skupina, ki je nismo omenili, se pa zadnje čase že močno 
uveljavlja na številnih borovniških prireditvah. Govorim seveda 
o pevskem triu Nike, Doroteje in Klare, ki je ob spremljavi vodje 
Tine Vahčič tokrat ubral My love skupine Westlife, Hazardovo So 
najlepše pesmi že napisane ter Malalanovo Malo fantazĳe. Občin-
stvo je nastopajočim na trenutke prav rado pritegnilo, prav nič pa 
ni skoparilo niti pri nagrajevanju z bučnim aplavzom. 

  Damjan Debevec
Tekmovanje Kaj veš o prometu

V četrtek, 9. maja, se 
je 8 učencev naše šole 
udeležilo medobčin-
skega tekmovanja Kaj 
veš o prometu. Tako 
kot do zdaj se je tek-
movanje odvĳalo na
OŠ Ivana Cankarja na 
Vrhniki. Sodelovali so 
učenci vrhniških šol, 
OŠ Log - Dragomer in 
borovniška šola.
 

Našo mlajšo skupino (6. in 7. r.) so zastopali Tadej Tinta (6. 
a), Domen Gerbec (7. a), Urban Kržič (7. a) in Žan Korošec (7. 
a). Žan je od osvojil 1. mesto, Urban pa 3. mesto. Skupno so 
osvojili prvo mesto. 
Starejšo skupino (8. in 9. r.) so zastopali Peter Urh (8. b), Doro-
teja Košir (8. b), Špela Pečlin (8. b) in Klara Zajc (8. b). Doroteja 
je osvojila tako individualno kot skupinsko 1. mesto, Peter pa 
2. mesto. Tudi starejša skupina je osvojila skupno prvo mesto. 
Na državnem tekmovanju Kaj veš o prometu bo letos borovni-
ško čast branila Doroteja Košir. 
Vsem udeležencem izrekam pohvalo za dosežene odlične re-
zultate. Skupna pica gotovo še sledi. 
Naši občini in njenim predstavnikom se zahvaljujemo za čudo-
vita darila in odlično torto. 

Mentorica krožka: Dajana Jovanovič

Najmlajši niso imeli preglavic s tremo. Popularni trio "DNK"

Tako se je v ekološkem duhu dneva Zemlje 
začel tudi naš peti Ekodan. Že nekaj dni 
prej smo spremljali vremensko napoved in 
v ponedeljek zrli v oblačno nebo, kajti iz-
vedba nekaterih dejavnosti je temeljitejša 
v suhem vremenu. 
Prvi in drugi razredi so dan začeli z eko-
loško lutkovno igrico Branka Lipnika Po-
begli robot. Učenci so doživeto občudo-
vali lepe lesene lutke in spremljali njihovo 
zgodbo, po predstavi pa so doživetja iz-
razili likovno. Nadaljnje delo v prvih raz-
redih je bilo čebelarsko obarvano, saj nas 
je obiskal čebelar Anton Hren in z nami 
podelil nekaj svojega bogatega znanja o 
čebelarjenju. Izvedeli smo, kako pomemb-
ne so za nas čebele, kako se zanje skrbi ter 
katere čebelarske izdelke poznamo poleg 
medu. Izdelali smo tudi vsak svojo čebelo 
iz papirja. 
Borovniški vrtnar Andrej Rahne pa je na-
šim drugošolcem predal nekaj svojega 
vrtnarskega znanja. V šotne lončke so na-
zadnje lahko posejali semena ali posadili 
sadike cipres oziroma okrasnih rastlin. Ko 
bodo rastlinice nekoliko zrasle, jih bodo 
vsadili v svoje domače vrtove. Morda jih 
bo prav cipresa na vrtu spominjala na za-

četna šolska leta. 
Tretje razrede sta obiskali psički Rina in 
Žana iz Zavoda za terapĳo s pomočjo psov
PET. Ga. Nani Gerdina je tudi letos s svo-
jo Žano pripravila poučen program in vsi 
smo se strinjali, kako prĳetno na nas vpli-
va bližina živali. Opazili smo sproščenost, 
nežnost, toplino, zazdelo se nam je, da bi 
se šolskih obveznosti lotili lažje, če bi ime-

li ob sebi Žano in Rino. Vsekakor pa smo 
razvĳali naklonjenost, spoštljiv in odgovo-
ren odnos do živali, naučili smo se primer-
nega stika s psom, premagovali strah, in 
na dan so privrele zgodbe, misli in vtisi. 
Da ni ves pasji svet rožnat, so spoznali če-
trtošolci in petošolci ob obisku Zavetišča 
za zavržene živali Gmajnice. Četrti razred 
si je ogledal alternativne oblike vrtnarjenja 
na biovrtičku g. Slavka Turšiča. Visoka 
greda poveča sadilno površino pa tudi 
zgrajena je tako, da je rastlinam na njej pri-
jetneje in bolje uspevajo. Za zaključek so 
četrtošolci izdelovali ekološke didaktične 
igre in jih tudi preizkusili. 
Tekom dopoldneva smo ujeli nekaj tre-
nutkov brez dežja in pohiteli na šolski 
sadovnjak, da bi opravili spomladansko 
rez naših drevesc. G. Rudi Cerk nas je vo-
dil od drevesa do drevesa in vsako smo 
si natančno ogledali ter ugotavljali, kje 
bodo zrasla jabolka, kje hruške in češnje. 
Le zakaj moramo drevo obrezati? Zakaj 
moramo vejice privezati s posebnim vrt-
narskim vozlom? Zakaj navpično rastoče 
veje slabše rodĳo kot vodoravne? Vse to
smo se naučili in imeli smo srečo, da je bil 
ravno ponedeljek primeren za rez drevja, 

ker je po metodi Marĳe Thun dan za plod
najustreznejši za obrezovanje. 
Predmetna stopnja se je lotila nekoliko za-
htevnejših nalog. Šestošolci so na primer 
očistili in na pomladno sezono pripravili 
šolsko igrišče. Na šolskem travniku pa so 
posadili maline. Sedmošolce sta obiskala 
člana HUD Karel Barjanski. G. Jože Pri-
stavec je učence vodil po svoji fotograf-

ski razstavi mineralov, jim razložil, kako 
kristali nastanejo, lahko pa so si kristale 
tudi ogledali in katerega od njih celo od-
nesli domov. Mineralno delavnico pa je na 
koncu popestril še kemĳski eksperiment.
G. Andrej Klemenc je predstavil pomen 
kolesarjenja za človeka in naravo, učence 
naučil zamenjati zračnico, največ zanima-
nja pa so požela posebna kolesa, ki so jih 
lahko učenci tudi preizkusili. Električno 
kolo, zložljivo kolo … zelo zanimivo in 
nam do zdaj bolj malo poznano. Popol-
noma ekološka pa je bila delavnica izde-
lovanja povsem naravnega in ekološko 
neoporečnega mila oz. pralnega praška. 
Kemĳsko čarovnĳo so učenci lično opre-
mili z vsemi pomembnimi podatki, moč 
in učinkovitost mila pa bomo preizkusili 
doma. Po njegovi uporabi na koži zagoto-
vo ne bo alergĳ in izpuščajev, odplake pa
bodo naravi prĳazne.
Tradicĳa Ekodneva je obisk ekoloških
kmetĳ Košir in Kržič. Zdaj smo še bolje
seznanjeni s pomenom ekološkega kme-
tovanja in zdravega prehranjevanja. In 
ne nazadnje ... Koliko dreves bomo letos 
ohranili pri rasti z zbranim papirjem naših 
devetošolcev? 

Ekodan je končan, v nas se je obudila in 
okrepila ekološka zavest in še trdneje sto-
jimo za svojimi šolskimi ekološkimi dejav-
nostmi. Krajanom Borovnice, zunanjim 
sodelavcem in vsem, ki ste sodelovali na 
borovniškem Ekodnevu, se za sodelovanje 
najlepše zahvaljujemo. 

  Mateja Praprotnik Lesjak, 
koordinatorica Ekodneva

Terapevtski psički Žana in Rina – Zavod PET Čebelarska delavnica – prvošolci in čebelar Anton Hren

Prireditev OPB se predstavi
V četrtek, 25. aprila, so učenci oddelkov podaljša-
nega bivanja pripravili lepo, zabavno in poučno 
prireditev, ki je postala že tradicionalna. Letos 
so nam "OPB-jevčki" predstavili sosednje države 
Slovenĳe.
V prvem razredu so spoznavali Hrvaško, o kateri so povedali in 
gledalce naučili ogromno zanimivega (od njenih geografskih do 
jezikovnih značilnosti, na primer, od kod izvira izraz kravata), 
zaplesali so hrvaško kolo in zapeli uspavanko Zeko i potočić. 
Drugi razred nam je natančneje predstavil Madžarsko – naučili 
so nas šteti v madžarščini, nam zapeli pesmico ter se od gle-
dalcev poslovili z madžarsko koračnico. V tretjem razredu so 
za občinstvo pripravili čisto pravo televizĳsko oddajo. "Gospa
Helga" se je močno trudila govoriti slovensko, a se ji avstrĳske-
mu naglasu le ni uspelo izogniti. Z drugega zornega kota so 
nam predstavili najpogostejše predsodke o Avstrĳcih; dekleta
so zajodlala, predstavil pa se nam je tudi zelo lično oblečen tur-
ški priseljenec. 
Naši najstarejši "OPB-jevci" so se podali v Italĳo. Obiskovalcem
so zakrulili želodčki ob italĳanski hrani, po odru so se spre-
hodile prelepe milanske manekenke in tudi ferrarĳev ni manj-
kalo. 
Odlično sta se odrezala tudi voditelja, ki sta samozavestno po-
vezovala celoten program. Za številno občinstvo so učenci in 
učiteljice podaljšanega bivanja izdelali manjša darilca – pikapo-
lonice, polžke, metuljčke in mavrice, ozaljšane z lepimi mislimi 
o otrocih.                                                       

Revĳa borovniških pevskih zborov

Lepo je peti, s pesmĳo še lepše živeti

Ekološki dan na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica
Že vrsto let se učenci in učitelji OŠ Borovnica trudimo povečati našo ekološko zavest in v skladu z njo tudi 
delovati. Tako na šoli vse šolsko leto potekajo različne ekološke zbiralne akcĳe, sodelovanja na natečajih, in-
teresne dejavnosti in podobno. Na dan Zemlje pa izvedemo temu posebej namenjen Ekodan, v sklopu katerega 
pouk organiziramo v obliki delavnic, predavanj, delovnih akcĳ ...
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Sofinanciranje MKČN po novem 
tudi do 50 %
Občinski svet je sprejel spremembo pravil-
nika o sofinanciranju malih komunalnih 
čistilnih naprav (MKČN), ki se nanaša na 
spremembo višine sofinanciranja. Tako bo 
do konca leta 2014 občina gradnjo MKČN 
sofinancirala v višini 50 %, v letu 2015 v 
višini 40 %, leta 2016 bo sofinanciranje zna-
šalo 30 %, leta 2017 pa 20 %. Razpis za sofi-
nanciranje MKČN in pravilnik bosta objav-
ljena v prihodnji številki Našega časopisa.
 
Cena pitne vode  
Nova državna Uredba o oskrbi s pitno 
vodo in Uredba o metodologĳi za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospo-

darskih služb varstva okolja predpisujeta, 
kako se oblikuje cena oskrbe s pitno vodo. 
Cena pitne vode je sestavljena iz omrežni-
ne in vodarine. Omrežnina je tisti del cene, 
ki vključuje stroške javne infrastrukture 
(stroške amortizacĳe, stroške obnove in 
vzdrževanja …), vodarina pa tisti del, ki 
vključuje stroške opravljanja storitev javne 
službe oskrbe s pitno vodo (stroške materi-
ala, stroške dela ...). V prihodnje bo tako k 
ceni vodarine treba prišteti še nove stroške 
omrežnine. 

Dela v Podolnici končana 
Asfaltiranje prekopanih cest v vasi je bilo 
planirano že pred iztekom leta 2012, a se 
zaradi neprimernih vremenskih razmer ni 
izvedlo. V teh dneh pa so se zaključila še 
zadnja asfaltna dela na cestah v vasi, s tem 
pa tudi projekt izgradnje kanalizacĳe. Po-
dolnica je tako dobila novo kanalizacĳsko 
omrežje, poleg tega novo kabelsko pove-
zavo in nov pločnik ob glavni cesti, obno-
vila pa sta se tudi vodovod in javna raz-
svetljava. V sklopu tega se je obnovila še 
vaška cesta v dolžini 140 metrov; obnovo 
so finančno podprli tudi občani, ki živĳo 
ob cesti.

Obvestilo investitorjem 
Občina Horjul obvešča vse investitorje,  
da dne 31.7.2013 v skladu z Odlokom o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč 
poteče rok za 50 % izračun komunalnega 
prispevka. Investitorji ki, gradbenega do-
voljenja  za legalizacĳo do 31.7.2013 ne 
bodo pridobili, bodo morali novo zaprositi 
za izračun komunalnega prispevka in ga 
plačati v celoti.

Projekt ČN Horjul 
Občina Horjul se intenzivno posveča pro-
jektom za izgradnjo nove čistilne naprave 
v Horjulu. Na podlagi več možnosti čišče-
nja odpadnih voda sta bila izbrana ustre-
zen način in izvajalec za izdelavo idejnega 
projekta čistilne naprave.

• Občinske novice • Občinske novice • 

21. junij – praznik Občine Horjul
 

Vsem občankam in občanom 
ob prazniku Občine Horjul in dnevu državnosti 

iskreno čestitam! 
 
 

Vaš župan 
Janko Jazbec 

Foto: Nadja Prosen Verbič

Zakonske osnove 
Čista voda postaja iz dneva v dan 
dragocenejša dobrina. Za zdaj je 
imamo na voljo v skoraj neomeje-
nih količinah – tudi zato z njo rav-
namo neprimerno. Uporabljamo jo 
brez premisleka in onesnažujemo s 
škodljivimi snovmi, s tem pa ogro-
žamo svoj obstoj in obstoj drugih 
naravnih sistemov. Iz tega razloga 
so na ravni Evropske unĳe spreje-
li nekatere ukrepe, ki preprečujejo 
onesnaževanje voda in skrbĳo za 
ohranitev čistega naravnega okolja. 
Slovenĳa se je z vstopom v Evrop-
sko unĳo zavezala, da bo ukrepe 
upoštevala ter očistila svoje vode, 
uredila javno kanalizacĳo v nase-
ljih in opustila uporabo pretočnih 
greznic. V skladu s to zavezo je na 
zakonodajnem področju uvedla 
kar nekaj novosti. 
Zakon o varstvu okolja je tisti, 
ki določa, da je odvajanje in čiš-
čenje komunalne in padavinske 
odpadne vode obvezna občinska 
gospodarska javna služba. Občina 
mora torej za izvajanje javne službe 
oziroma za kanalizacĳo poskrbeti 
skladno s predpisi, ki pa zahtevajo 
obvezni priklop stavbe na javno ka-
nalizacĳo, kjer ta obstaja, oz. opre-
miti stavbo z lastnim objektom za 
čiščenje (malo komunalno čistilno 
napravo, v nadaljevanju MKČN), 
neprepustno (nepretočno) grez-
nico, ki je dovoljena le v izrednih 
primerih, npr. pri vodovarstvenih 
pasovih ali v primeru nestalno na-
seljenih stavb.   
Uredba o emisĳi snovi pri odvaja-
nju odpadne vode iz malih komu-
nalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS 
št. 98/07 in 30/10) določa prehodne 
roke za priklop obstoječih stavb na 
javno kanalizacĳo, ki so odvisni od 
"lokacĳe stavbe". Če se stavba na-
haja na prispevnem območju ob-
čutljivega območja, kjer je gostota 
poselitve več kot 20 prebivalcev 
na hektar (PE/ha), ali na vplivnem 
območju kopalnih voda ali na vo-
dovarstvenem območju, se rok pri-
lagoditve izteče 31. 12. 2015; sem 
spadata naselji Horjul in Vrzdenec. 
Za stavbe v vseh preostalih naseljih 
v občini pa se rok izteče 31. 12. 2017. 
Do navedenih rokov lahko lastniki 
obstoječih stavb za čiščenje komu-
nalnih odpadnih voda uporabljajo 
obstoječe greznice ali jih zbirajo v 
obstoječi nepretočni greznici. Za 
lastnike stavb, ki niso obstoječi ob-
jekti, ni prehodnega roka oziroma 
so morali ustrezno čiščenje že pred-
videti v gradbenem dovoljenju. 
  
V nasvet in opomin 
Vse to so dejstva, zaradi katerih je 
Občina Horjul občane že lani zače-
la ozaveščati in opozarjati glede re-
ševanja odvajanja odpadnih voda. 
Lani je začela tudi sofinanciranje 
izgradnje MKČN in organizacĳo 

prodajalcev MKČN, tokrat pa je 
organizirala predstavitveni sesta-
nek na temo javne kanalizacĳe in 
delovanja MKČN. V goste je pova-
bila Sergeja Vrhovca, zaposlenega 
na Razvojni agencĳi Sora, ter pred-
stavnika Javnega podjetja Vodovod 
- Kanalizacĳa (v nadaljevanju Vo-
Ka) – Boštjana Mišmaša, direktorja 
sektorja kanalizacĳa, in Gregorja 
Gruma, ki na Vo-Ki skrbi za pre-
vzem MKČN ter izdelavo ocene 
obratovanja MKČN. Župan Jani 
Jazbec je uvodoma vse lepo po-
zdravil, napovedal goste ter zbra-
ne na kratko seznanil s splošnimi 
podatki, navedenimi zgoraj. Med 
drugim je dejal, da je želja vseh, da 
okolje v Horjulski dolini ostane čis-

to in se s tem razlogom zaščiti; tudi 
tako, da se poskrbi za urejeno od-
vajanje in čiščenje komunalne od-
padne vode. Glede na to, da zako-
nodaja izgradnjo javne kanalizacĳe 
zahteva le na območjih z gostejšo 
poseljenostjo, kamor v horjulski ob-
čini spadata le Horjul in Vrzdenec, 
občina izgradnjo javne kanalizacĳe 
oziroma njeno posodobitev načrtu-
je le na območjih Horjula, Vrzdenca 
in Podolnice. Povsod drugod bodo 
lastniki stavb morali poskrbeti, da 
do konca leta 2017 obstoječe pre-
točne greznice zamenjajo z malimi 
čistilnimi napravami. Po župano-
vem zagotovilu pa bo občina vsem 
občanom v pomoč tudi s subvenci-
jo; višino te bo občinski svet dolo-
čil na občinski seji. Proračun sicer v 
letu 2013 za sofinanciranje MKČN 
namenja 50.000 evrov. 
V prvem delu je Sergej Vrhovec iz 
Razvojne agencĳe Sora udeležence 
seznanil s stanjem in zakonodajo 
na področju čiščenja komunalnih 
odpadnih voda za gospodinjstva 
ter jim s praktičnega vidika pred-
stavil MKČN oziroma jih opozoril, 
na kaj morajo biti pozorni, ko se 
odločajo za nakup MKČN. Udele-
ženci so izvedeli, zakaj je investicĳa 
potrebna, kako se odpadne vode 
lahko očistĳo, kako naprave deluje-

jo in kakšni tipi obstajajo na sloven-
skem tržišču. Vrhovec je izpostavil 
predvsem, kaj morajo kupci storiti 
pred samim nakupom: 
• določiti kapaciteto MKČN glede 

na sedanjo in prihodnjo obreme-
njenost odpadne vode; 

• dobro poznati teren (nevarnost 
podtalnice, geomehanske lastno-
sti terena idr.); 

• poznati način odvajanja očiščene 
odpadne vode in možno lokacĳo 
za namestitev MKČN (omogočen 
dostop za odvažanje blata); 

• vedeti, ali želĳo pohodno ali po-
vozno MKČN; 

• vedeti, ali želĳo notranjo ali zu-
nanjo krmilno enoto; 

• preveriti zagotavljanje ustrezne-

ga učinka čiščenja. 
 
Poleg tega je priporočljivo, da pred 
nakupom pridobĳo podatke o: 
• investicĳskih stroških (nabava, 

vgradnja in tudi zagon MKČN); 
• predvidenih vzdrževalnih in 

obratovalnih stroških (npr. po-
raba električne energĳe, stroški 
rednega servisa, količina in po-
gostnost odvoza blata ter stroški 
odvoza blata); 

• garancĳi in pričakovani življenj-
ski dobi MKČN; 

• referencah – že obstoječih MKČN 
z možnostjo ogleda; 

• dokumentacĳi za MKČN (izjava 
o skladnosti, CE-znak, navodila 
in garancĳa). 

 
Na tržišču je danes prisotna vrsta 
najrazličnejših proizvodov malih 
komunalnih čistilnih naprav. Ku-
pec lahko izbira med skupino či-
stilnih naprav s pritrjeno biomaso, 
kar pomeni, da so mikroorganizmi 
priraščeni na trdo podlago; sem 
spadajo rastlinske čistilne napra-
ve, biodiski, biofiltri ter čistilne 
naprave MBBR. Druga skupina pa 
so čistilne naprave z razpršeno bio-
maso, kjer bakterĳe delujejo prosto; 
mednje spadajo pretočne čistilne 
naprave, sekvenčni biološki reaktor 

ter membranske čistilne naprave. 
Po čem se ločĳo, kakšne so njiho-
ve lastnosti ter kakšen je postopek 
vzdrževanja oziroma kako pogosta 
je potreba po črpanju odvečnega 
blata, je v splošnem povedal pre-
davatelj. Razvojna agencĳa Sora 
je namreč lani na Ško�eloškem 
vgradila štiri čistilne naprave raz-
ličnih tipov ter skupaj z Zavodom 
za zdravstveno varstvo Kranj, ki je 
odvzel vzorce odpadne vode in jih 
analiziral, vse leto spremljala njiho-
vo delovanje. 
Ne glede na razlike v delovanju in 
čiščenju MKČN pa mora po pred-
pisih o gradbenih proizvodih vsaka 
od njih imeti ustrezno dokumenta-
cĳo. Vse primerne čistilne naprave 
lahko najdete na Seznamu MKČN, 
ki je objavljen na spletnih straneh 
Gospodarske zbornice Slovenĳe. 
Med obvezno dokumentacĳo, ki jo 
mora imeti vsaka MKČN, spada 
izjava o skladnosti, ki poleg osnov-
nih podatkov proizvajalca, opisa 
proizvoda in njegovih standardov 
vsebuje tudi navedbo učinka čišče-
nja; ta je osnova za znižanje okolj-
ske dajatve, ki se zmanjša v ena-
kem deležu, kot je učinek čiščenja, 
torej če gre za 90-odstotno čiščenje, 
bo po novem tudi okoljska dajatev 
nižja za 90 %. Drugi pomemben 
dokument je CE-oznaka, ki vsebuje 
številko certifikata, identifikacĳsko 
oznako proizvajalca, leto namestit-
ve in lastnosti proizvoda. K doku-
mentacĳi se morajo obvezno pri-
ložiti še navodila za vgradnjo ter 
navodila za obratovanje oziroma 
vzdrževanje. Glede na to, da gre 
pri vgradnji MKČN za enostaven 
objekt, ta ne potrebuje posebnega 
gradbenega dovoljenja, dovolj sta 
pravica graditi in po predpisih ure-
jen odmik od sosednjega zemljišča. 
Ko torej doraste odločitev ter se iz-
vedeta nakup in vgradnja MKČN, 
kar danes povprečno družino stane 
od 2.000 do 3.000 evrov, Eko sklad 
pa za to ponuja tudi ugodne kredit-
ne pogoje, sledi prvi zagon MKČN, 
ki je zelo pomemben. Gregor Grum 
iz Vo-Ke priporoča, da je pri tem 
zagonu navzoč kdo od zaposlenih 
v podjetju, kjer je bila čistilna na-
prava kupljena. V obdobju od 3 
do 9 mesecev po zagonu je treba 
izdelati oceno obratovanja, ki jo iz-
vede JP Vo-Ka. Ocena obratovanja 
je tista, ki določi realen delež čiš-
čenja, ki posledično vpliva na zni-
žanje okoljske dajatve. V primeru 
90-odstotnega čiščenja povprečni 
letni prihranek pri plačilu okolj-
ske dajatve za štiričlansko družino 
znaša okoli 100 evrov. Seveda pa je 
treba od prihranka odšteti stroške, 
ki nastanejo pri samem delovanju 
MKČN: stroške obratovanja in po-
rabljene električne energĳe, strošek 
praznjenja in odvoza odvečnega 
blata, ki je obvezen enkrat na vsake 

Ob 15-letnici Občine Horjul 
vas vabim na 

 slovesnost ob občinskem prazniku, 
v petek, 21. junija 2013, ob 19. uri 

na Občinskem trgu v Horjulu. 
   

Prijazno vabljeni! 
    

Župan 
Janko Jazbec 

Poskrbeti bo treba za lastno malo komunalno čistilno napravo
Horjul, 3. april – Občina Horjul je v prostoru osnovne šole za vse občane pripravila brezplačno predstavitev prednosti in 
slabosti malih komunalnih čistilnih naprav.

• Občinske novice • Občinske novice • 

Z leve proti desni: Urška Marolt, na občini odgovorna za MKČN, župan 
Janko Jazbec ter predstavnika Vo-Ke Boštjan Mišmaš in Gregor Grum
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Odličen uspeh 
Glasbene šole Marolt
V soboto, 11. maja, je v sklopu odprtih vrat Kom-
postarne Rosa potekalo drugo harmonikarsko tek-
movanje.
V konkurenci več kot 20 nastopajočih sta se v svojih kategori-
jah odlično odrezala tudi učenca Glasbene šole Marolt. V prvi 
kategorĳi je odlično 3. mesto zasedel komaj 6-letni David Alič 
iz Draževnika pri Dobrovi, v tretji kategorĳi pa je komisĳo 
prepričal Anton Pustovrh s Katarine nad Ljubljano in se uvr-
stil na drugo mesto. Oba tekmovalca sta se takega tekmovanja 
udeležila prvič, nad uspehom pa sta bila naravnost navduše-
na. G. Marolt je še posebno ponosen na 6-letnega Davida, ki se 
igranja harmonike uči komaj eno leto. Mentor obeh tekmoval-
cev je Bogdan Marolt, ki že skoraj 15 let prenaša znanje igranja 
diatonične harmonike na mlajše in vse, ki si želĳo igrati na ta 
čudoviti inštrument. Tekmovanja se je sicer udeležilo 11 učen-
cev Glasbene šole Marolt in vsi so zelo dobro ocenjeni. Vsak 
od njih je prejel plaketo za sodelovanje in praktično darilo. G. 
Marolt bi se rad ob tej priložnosti zahvalil tudi organizatorjem 
tekmovanja, Kompostarni Rosa in njeni ekipi, saj so s svojo 
korektnostjo in organiziranostjo poskrbeli, da bo prihodnje 
leto tekmovalcev še več.

Tudi to pomlad praznimo 
stanovanja, zato se obeta 

velika …

V SOBOTO, 8. JUNĲA 2013, OD 10. DO 15. URE NA 
OBČINSKEM TRGU V HORJULU. 

Lepo vabljeni! 
 
PREDMETE ZBIRAMO V TEDNU PRED DOGODKOM 
(KONTAKT: 041 586 352 ALI DOGODKI.KRISTINCE@GMA-
IL.COM) IN NA DAN DOGODKA MED 8. IN 9. URO. DO-
BRODOŠLE SO UPORABNE, NEPOŠKODOVANE, LEPE 
STVARI, KI JIH NE POTREBUJETE (VEČ). ZBRANI DENAR 
BOMO NAMENILI ZA NADALJNJE KULTURNE DOGOD-
KE V HORJULU, KI NASTAJAJO V OKVIRU KRISTINC.

Praznik Glasbene šole Marolt
Veselica z ansamblom 

VIKEND
Nedelja, 9. junĳ, ob 15. uri,

SAMOTORICA nad Horjulom  
Vabljeni! 

tri leta, strošek servisne službe idr. Kljub 
vsem tem stroškom naj bi bilo po Grumo-
vih besedah končno stanje občanu v do-
bro. Ali je temu res tako, pa se bo moral 
prepričati vsak sam. Zato so tako župan 
kot udeleženci predstavitve izrazili željo, 
da se organizira in opravi nekaj ogledov 
obratovanj MKČN. 
Udeleženci so ob koncu izpostavili tudi ne-
kaj perečih vprašanj, med drugim vpraša-
nje, v katerih primerih lahko kmetje sami 
opravljajo praznjenje odvečnega blata iz 
čistilne naprave. Odgovor predstavnikov 

Vo-Ke je bil, da lahko delo opravljajo le 
kmetje z registrirano kmečko dejavnostjo, 
ki svojo namero prĳavĳo na Vo-Ki, in to 
le zase. Udeleženci so zastavili tudi vpra-
šanje o možnosti namestitve modulov za 
čiščenje, ki so že na tržišču, v obstoječe 
greznice. Pristojni so jasno povedali, da je 
kakršnokoli nameščanje v obstoječe grez-
nice nedovoljeno. Glede garancĳe pa so 
opozorili, da pri večini proizvodov velja 
garancĳa enega leta, in to od nakupa či-
stilne naprave in ne od zagona, kot bi bilo 
pravilneje. Zato naj bi bil kupec pozoren 

na to, da čistilno napravo vgradi in zaže-
ne takoj po nakupu, torej da s tem ne od-
laša. 
Kar nekaj je podatkov in informacĳ, ki jih 
bodo občani oziroma kupci morali osvojiti 
pred nakupom male komunalne čistilne 
naprave. Predpisani datum obvezne pri-
lagoditve oz. namestitve male komunalne 
čistilne naprave se namreč iz dneva v dan 
bliža, zato je prav, da že danes postanemo 
aktivni kupci in iskalci informacĳ. 

  Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Prvi sončni dnevi so v življenje priklicali ne le rastlinje in ze-
lenje, ki je kaj hitro ozelenelo in zacvetelo, temveč tudi nekaj 
novih "družinskih članov" ZOO parka Rožman. Štirje divji 
pujski, ki že veselo spuščajo pujsaste glasove, in lama, ki se je 
zelo spretno in hitro postavila na dolge noge, so povsem sveža 
domača pridobitev živalskega vrta, ki zdaj šteje že več kot 200 
živali oziroma več kot 20 živalskih vrst. 
Da bo nekoč temu tako, ni pomislil niti lastnik in gonilna sila ži-
valskega vrta Jože Rožmanec, ki je še kot otrok, ki je imel le rad 
živali, v svoje varstvo vzel malo srnico in ji tako rešil življenje. 
Ta je kmalu dobila družbo mladih srnic, ki so jih k Rožman-
čevim pripeljali okoliški kmetje, najpogosteje ker so se poško-
dovale ob košnji ali prometni nesreči. Za njimi pa so v oskrbo 
prišli še mladi divji pujsi, dva medvedja mladiča in številne 
druge živali. Tako se je začela pisati zgodba – drugi dom za po-
škodovane, bolne in osirotele živali je prerasel v pravi družin-
ski živalski vrt. Toda vmes so posegle številne ovire. Največje 
so prišle z vstopom v Evropsko unĳo, ko je Slovenĳa prevzela 
evropsko zakonodajo. Takrat je namreč Rožmančeve obiskala 
inšpekcĳa in jim zagrozila z odstranitvĳo živali, če ne pridobĳo 
vseh ustreznih dovoljenj. Uspelo jim je – storili so vse, da so 
živali ostale žive. Iskanje dokumentacĳe so nadaljevali in leta 
2007 pridobili vsa dovoljenja za zadrževanje in prikazovanje 

živali, kar je pomenilo, da se je ZOO park Rožman lahko odprl 
tudi za javnost. Ker pa število živali iz meseca v mesec narašča, 
so 19. aprila letos tudi uradno postali čisto pravi živalski vrt. Ob 
tej priložnosti so ob vhodu postavili predstavitveno tablo, ki na 
slikovit način opiše njihov začetek in pot. 
Večina živali je s seboj v park prinesla žalostno zgodbo, zato 
se Rožmančevi še posebej trudĳo, da je življenje teh živali pri 
njih popolnoma drugačno. Zagotavljajo jim prĳetno počutje in 
dobro oskrbo, za kar pa so potrebna kar precejšnja sredstva, ki 
so v celoti na bremenu lastnika. Še dobro, da so tu spet topli in 
sončni dnevi, saj se z njimi stroški nižajo. Mnoge živali namreč 
potrebujejo toplejši prostor, zato jih na odprto spustĳo šele spo-
mladi. Takrat je tudi hrana lažje dosegljiva; večino živali v teh 
dneh razveseli že ravno pravšnji šop travniškega regrata. 
Ljubezen do živali je Jože Rožmanec prenesel tudi na ženo in 
otroke, ki mu danes skrbno in pridno pomagajo pri dnevnih ali 
občasnih opravilih. Vsi skupaj pa ljubezen do živali prenašajo 
na obiskovalce ZOO parka Rožman, ki si ga pridejo ogledat. Ta 
je na ogled prav vse dni v letu. Ob obisku lahko vedno srečate 
koga od domačih, ki vas bo nagovoril s pripovedovanjem za-
nimivih zgodb, ki jih je doživel s katero od živali, in prepričal o 
tem, da so živali zares čudovita bitja, le spoznati jih je treba. 

Nadja Prosen Verbič,  Foto: npv

Da bi izdelal lastno harmoniko, si 
je Bogdan Marolt želel že kar nekaj 
časa. To željo je posredoval Klemnu, 
ki je takoj ustvaril osnutek, in delo 
se je začelo. Vse lesene dele harmo-
nike je Klemen izdelal sam, nekate-
re mehanske dele in glasilke pa sta 
kupila pri priznanem izdelovalcu 
glasilk in jih v glasbilo vgradila. V 
harmoniki je vgrajen prvovrsten re-
sonančni les, posebnost Bogdanove 
harmonike pa je tudi, da je popolno-
ma naravna, saj je les premazan le z 
oljem. 

Klemnov izračun izdelave je poka-
zal, da je za izdelavo ene diatonične 
harmonike potrebnih več kot 150 
delovnih ur, če je v procesu nekaj 
več harmonik, pa se čas izdelave 
ene nekoliko skrajša. Ker je Marol-
tova harmonika unikat, jo je Bogdan 
ustrezno označil s svojim imenom 
in priimkom, na Klemnovi pa je za-
pisano njegovo domače, hišno ime. 
Tako je v Horjulski dolini nastal nov 
model harmonike z imenom Har-
monika Čuk. Klemen ima doma za 
vse stroje in naprave, potrebne za 
izdelavo. Da je v svoji branži že stari 
maček, pa je dokazal že pred letom, 
ko je izdelal svojo baskitaro. Poseb-
na kombinacĳa lesa jo uvršča med 
odlične unikate. 
V izdelavi so že nove harmonike, ki 
bodo last Glasbene šole Marolt in si 
jih bodo učenci lahko izposodili. Si-
cer pa bo Klemen zagotovo rad pri-
sluhnil vašim željam in vam izdelal 
harmoniko za odrasle ali otroke, ki 
vam bo najbolj ustrezala. Zagotovo 
si boste harmonike lahko ogledali 
tudi ob prazniku Glasbene šole Ma-
rolt, 9. junĳa na Turistični kmetĳi Pr' 
Hlipč na Samotorici nad Horjulom. 
V Horjulski dolini je zagotovo glas-
ba doma, o tem ni dvoma. 

 Gašper Tominc

Klemen z doma izdelano baskitaro

Gasilska veselica v 
Horjulu

 
PGD Horjul ob 130-letnici obstoja in 

delovanja 

VABI  

 v PETEK, 21. JUNĲA, ob 21. uri na 
praznovanje s skupino MAMBO KINGS 

ter 
v NEDELJO, 23. JUNĲA, ob 17. uri 
na praznovanje z narodno-zabavnim 

ansamblom SAŠE AVSENIKA.
  

V nedeljo ob 15. uri bo gasilska parada z 
blagoslovom gasilskega doma.

Šestletni David Alič je zasedel 3. mesto.

Alpski kozorogi, ki jih sonce očitno utru-
di.

Domača pridobitev letošnje pomladi 
– štirje mladi pujski

Lama, stara dober mesec, že obvlada svoje 
dolge noge.

Sama izdelala diatonično harmoniko
Bogdan Marolt, lastnik Zasebnega glasbenega centra Marolt, in 
Klemen Urbančič, mentor v Glasbeni šoli Marolt, sta marca iz-
delala lastno diatonično harmoniko.

 ZOO park Rožman 

Novi mladički in novo veselje za obiskovalce
 
Vrzdenec – ZOO park Rožman je v prvih pomladnih dneh dobil kar nekaj novih članov. Obiskovalce bodo 
odslej poleg preostalih živali razveseljevali tudi mali pujski in dolgonoga lama.
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Prvi trĳe petki v aprilu so bili šport-
no obarvani. V horjulskem športnem 
parku je namreč potekal finale tekem 
državnega prvenstva prve lige v 
inline hokeju, ki je iz leta v leto bolj 
prepoznaven in priljubljen. Njegova 
priljubljenost sicer ni vprašljiva med 
Horjulci, kar je bilo opaziti tudi to-
krat. Na vseh treh finalnih tekmah so 
bučno, z velikim navdušenjem spod-
bujali svoje fante in dihali z njimi. Ti 
so se že četrto leto zapored v finalu 
pomerili z ekipo Citypark Strele. Obe 
ekipi sta z odličnimi predstavami do-
kazali, da sta dobro pripravljeni in res 
spadata v sam vrh slovenskega inline 
hokeja. Roko na srce, korak pred vse-
mi pa so horjulski Dinamiti, ki so si z 
dvema dobljenima tekmama prisluži-
li naslov državnih prvakov. 
Dogajanje na igrišču je bilo na vseh 

treh tekmah zelo napeto in razburlji-
vo. Prva finalna tekma je bila v zna-
menju domačinov, ki so izkoristili več 
priložnosti in v nasprotnikova vrata 
uspešno poslali kar osem ploščkov. 
Tekma se je zaključila z rezultatom 
8-4 in Dinamiti so bili le še korak do 
naslova. Čeprav so horjulski igralci v 
drugo tekmo stopili popolnoma spro-
ščeno, za tako želeno zmago to ni bilo 
dovolj. Kljub požrtvovalni borbi za 
vsak plošček sreča ni bila na strani 
domačih. Zaradi izjemno grobe igre 
obeh strani, bili smo priča številnim 
spotikanjem in odrivanjem ter sod-
niškim piskom, je imel sodnik zelo 
težko delo. Tekma se je odločila v 
zadnjih 12 minutah, ko so Strele po-
skrbele za pravi preobrat. Za hrbet 
vratarja Pavliča so uspešno spravili 
kar tri ploščke ter ekipo pripeljali do 

prve zmage in rezultata 6-3. Karte so 
bile pred tretjo tekmo znova odprte. 
Zadnja, odločilna in po mnenju ka-
petana tudi najtežja tekma je bila po 
izjavah številnih igralcev in navĳačev 
tudi najboljša tekma Dinamitov v tej 
sezoni. Kako ne, če pa je bila igra ves 
čas na strani domačinov, tudi posest 
ploščka je bila večinoma v prĳemu 
Dinamitov. Ti so z dobro obrambo, 
odličnim napadom in skupno vrhun-
sko igro dokazali, da si naslov naj-
boljšega v državi letos zaslužĳo prav 
oni. Fantje tokrat niso pustili na igriš-
ču le srca, kot je v enem od svojih pri-
spevkov zapisal Rok Logar, temveč 
skoraj vse. Po sodnikovem zadnjem 
pisku so v zrak letele čelade, palice, 
rokavice in še marsikaj. Veselje fantov 
na igrišču in osebja na klopi, pa tudi 
navĳačev na tribuni, ki je bila tokrat 
rekordno polna, je bilo nepopisno. 
Sledila je še podelitev medalj dru-
gouvrščeni ekipi Citypark Strele ter 
zmagovalni ekipi Dinamiti Horjul. Ta 
je poleg medalj prejela še pokal, ki ga 
je prevzel kapetan ekipe Anže Lon-
čar. "Prejeti pokal državnih pokalov 
je fenomenalno, nepopisno. Vsi sku-

paj smo si ga namreč močno želeli, saj 
se nam je trikrat zapored izmuznil iz 
rok," je povedal in dodal: "Zdaj pa ga 
ne nameravamo kar tako izgubiti." Iz-
dal je tudi, da se pokal hrani v vitrini 
Športnega parka Horjul in je na ogled 
vsem, ki bi ga želeli videti. Z meda-
ljami pa je nekoliko drugače; kapetan 
nam je zaupal, da je med igralci v na-
vadi, da zlato medaljo državnih prva-
kov na sebi nosĳo kar tri dni, "da se 

telo navadi". Kdo ve, kako močno so 
se jih navadili in kje so te končale. Naj 
jih občutek uspeha spremlja čim dlje 
in naj doseže in spodbudi še koga od 
mlajših, ki jih Dinamiti že septembra 
vabĳo v svoje vrste. 
Dinamitom iskreno čestitamo in želi-
mo, da se besede kapetana uresničĳo 
– naj pokal državnih prvakov v Hor-
julu ostane še nekaj sezon. 

Nadja Prosen Verbič, foto: npv

Življenje se je v zadnjih petdesetih 
letih tako spremenilo, da bi se naše 
prababice in pradedki ter stari 
starši v njem verjetno težko znašli. 
Vsakodnevno hitenje, pehanje, da 
ulovimo čas, zadostimo potrebam, 
za katere menimo, da so nujne ... 
Dobrine, ki nam več pomenĳo ta-
krat, ko jih nimamo, kot takrat, ko 
so nam dane ... Ljudje živimo v 
betonskih čebelnjakih, ki jih vsako 
jutro v naglici zapustimo in se zve-
čer utrujeni vračamo vanje. Takrat 
zapremo vrata in okna, vklopimo 
televizĳo ali računalnik ter zaži-
vimo sami. Vse manj se družimo, 
naše delo ni več povezano z zaseb-
nim življenjem in naši otroci več 
časa preživĳo v šolah in vrtcih, lo-
čeni od družine. Takšno je pač naše 
življenje zdaj. Nekdaj ni bilo tako, 
otroci so s starejšimi člani družine 
preživeli cele dneve, se od njih na-
učili raznih opravil, slišali razne 
zgodbe, življenje pa je kljub števil-
nim tegobam in težavam teklo bolj 
počasi. S temi besedami je zbrane 
obiskovalce v prireditev popeljala 
povezovalka Kinda Al-Mansour 
Kranjec. 

Čisto pravi utrip starega vaške-
ga življenja je poskušala pričarati 
Folklorna skupine Klas, ki se je 
predstavila štirikrat. Prvi utrinek, 
pred novim spletom plesov iz 
okolice Ljubljane, s katerim so se 
pred tedni uspešno predstavili na 
območni revĳi folklornih skupin v 
Velikih Laščah, je prikazoval želje 
in sanje mladega dekleta, ki z žu-
ljavimi rokami ob potoku pere pe-
rilo in za hip zbeži daleč stran od 
krutega realnega sveta. Pred sple-
tom plesov iz Trente pa sta Majda 
Zdešar in Primož Jereb zaigrala 
drugi utrinek; ta je prikazoval delo 
šuštarjev oziroma čevljarjev, ki so 
bili nekdaj v kraju nujno potrebni, 
saj so popravljali stare čevlje in iz-
delovali nove. Včasih zelo pogosta 
in pomembna obrtna panoga je 
bilo kovaštvo, saj so kovaški moj-
stri izdelovali poljedelska orodja, 
kovane dele vozov, orodja za dela 
v vinogradih, za dela v gozdu, pri-
pomočke za gradnjo hiš, podkova-
li so konje in drugo. 
Sledil je tretji utrinek, iz kovaške 
delavnice, nato pa so horjulski 
folkloristi zaplesali nov splet ple-

sov z Razkrižja, majhnega kraja 
na Štajerskem, ki leži na križišču 
poti med slovenskim in hrvaškim 
prostorom, kjer nastaja zanimiva 
mešanica tako jezikov kot kul-
tur. V zadnjem izmed utrinkov iz 
starega vaškega življenja so pri-
kazali brusača nožev. Zatem pa je 
FS Klas predstavila svoj najljubši 
splet – splet rezĳanskih plesov, ki 
je nekaj posebnega, saj se plesalca 
ne dotikata in plešeta eden okrog 
drugega. 
Dogodek so obogatili gosti. Otro-
ška folklorna skupina Stara Vrh-
nika se je predstavila s spletom 
plesov, ki so ga prvič zaplesali svo-
jim mamam na letošnji materinski 
dan (Rož'ce za mam'co), zapeli 
in zaplesali pa so še nekaj naših 
ljudskih. Navihanci iz Horjula, ki 
delujejo v osnovni šoli v Horjulu 

v okviru izbirnega predmeta ljud-
ski ples, so se domačim gledalcem 
predstavili s spletom živahnih go-
renjskih plesov ob spremljavi mla-
dih glasbenikov. 
Letni koncert FS Klas ima to tra-
dicĳo, da se ob koncu domačemu 
občinstvu predstavĳo novinci v 
skupini ter tisti, ki že več let sou-
stvarjajo folklorno skupino, in tudi 
tokrat je bilo tako. Na odru pa so se 
jim pridružili instrumentalisti, ki 
folkloriste spremljajo vsepovsod, 
ter mentorici Marĳa Čipić Rehar in 
Katarina Grdadolnik, ki skrbita, da 
plesno znanje folkloristov ne zasta-
ne, temveč se nadgrajuje z novimi 
koraki in ritmi. Novih se že veseli-
mo; bojda jih bodo zaplesali v čisto 
novih belokranjskih oblačilih. 

  Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv 

V pisanih nošah so folkloristi zaplesali splet plesov iz Trente.

Sadjarska kmetĳa Janša z Lesnega 
Brda, po domače "Blkcova kmetĳa", 
se s sadjarstvom ukvarja vse od leta 
1996, ko je Janez Janša, lastnik kmetĳe 
po zaslugi strica, ki ga je za sadjarjenje 
navdušil, prvi hektar koruze zamenjal 
z nasadom jablan. Letos si v naspro-
tju z lanskim letom obeta dobro letino. 
"Sadje je zaradi dolge zime cvetelo po-
zno in to je dober znak," obete podkre-
pi sadjar. 
V teh toplih dneh smo sicer na letoš-
njo dolgo zimo že skoraj pozabili, toda 
Blkcov Janez se je prav dobro spomni, 
saj je letos večino dni obrezoval kar 
v snegu. "Nevarnosti, da bi rana po-
zebla, letos ni bilo, saj jutra niso bila 
mrzla," pojasni in doda: "Delo je pač 
treba opraviti, ne glede na vreme." 
Delo res počaka in okrog 16.500 sadik 
jablan, kolikor jih raste na 4 hektarih 
sadovnjakov, tudi. Dobra dva meseca, 

od februarja do začetka maja, sta bila 
potrebna, da je sadjar obrezal tolikšno 
količino drevja. Za obrezovanjem pa 
kmalu pride novo delo – škropljenje, 
upogibanje vej, letni junĳski rez, vse-
skozi pa je treba bdeti nad sadovnja-
kom in odganjati številne škodljivce. 
"Zaradi dolge zime so letos v sadov-
njak radi zašli zajci in srne, ki so iskali 
hrano, in treba ga je bilo ves čas opa-
zovati. Podnevi smo opazovali mi, 
domači, ponoči pa naš pes, ki živali 
hitro zavoha in začne lajati." Tak način 
odganjanja živali je res povsem nara-
ven, toda tudi za druge nepridiprave 
najdejo podobna, naravna sredstva. 
"Voluharjev sem lani odstranil kar se-
demdeset, pa tudi z modrim sitcem, 
drevesnim zajedavcem, ki lahko dre-
vo uniči kot smrekov lubadar, smo se 
spopadli," je lanske izkušnje opisal so-
govornik. Potem pa je tu že jesen, za 

sadjarje najbolj delaven in naporen let-
ni čas. Obiranje poteka od dneva, ko 
se osuši rosa, pa do mraka, ko ta spet 
pade, in to vse od začetka septembra 
do konca oktobra, ko se obirajo še za-
dnje pozne sorte. Takrat na pomoč pri-
skočĳo vsi – žena, štirje otroci, sosedje 

in prĳatelji. Jabolka preberejo in jih 
razvrstĳo po kakovosti ter jih pospra-
vĳo v hladilnico. Kolikšna je količina 
nabranih jabolk, je predvsem odvisno 
od letine. "Lanska letina je bila zaradi 
pozebe izjemno slaba, tako da nam je 
jabolk za prodajo zmanjkalo že ko-
nec januarja," pove Janez in doda: "V 
prodajo grejo vsa jabolka 1. in 2. ka-
kovostnega razreda, iz preostalih pa 
skuhamo žganje, naredimo mošt ali 
kis." Najraje in najpogosteje izberejo 
prodajo na domu, saj so neposredni 
stiki s kupci zelo pomembni. Nekaj 
pridelka sicer odpeljejo v kuhinjo 
podjetja Metrel, d. d., kjer okusna ja-
bolka dobĳo delavci za malico, včasih 
pa se Janševa jabolka znajdejo tudi na 
prodajnih policah Kmetĳske zadruge 
Dobrova. Morda se bodo v prihod-
nosti znašla tudi na stojnici katere od 
bližnjih tržnic, saj Janševi o prodaji na 
stojnici razmišljajo tudi zato, ker so v 
postopku pridobivanja ustrezne do-
kumentacĳe za registriranje dopolnil-
ne dejavnosti. 
Na kmetĳi Janša se vsa jabolka pride-
lujejo v skladu s pravili kontrolirane 
integrirane pridelave, ki je naravi pri-
jazna; to pomeni, da se z uporabo na-
ravnih virov in mehanizmov, ki zmanj-

šujejo negativne vplive kmetovanja na 
okolje in zdravje ljudi, prideluje kako-
vostna in zdrava hrana. Postopke ves 
čas nadzorujejo mnoge institucĳe in 
inšpekcĳe. Integrirano pridelavo so na 
kmetĳi uvedli leta 2006, danes pa celo 
razmišljajo o počasni preusmeritvi na 
ekološko pridelavo. Pri odločitvi se 
sicer srečujejo s številnimi pomisleki. 
"Težava je v tem, da v Slovenĳi še ne 
obstajajo preizkušene kmetĳe z ekolo-
ško pridelavo jabolk, zato so tudi sorte 
še povsem nepoznane, vprašanje pa je 
tudi, kako so odporne na razne bolez-
ni," razložita zakonca Janša in dodata: 
"Za ekološko pridelavo so predpisane 
popolnoma druge sorte jabolk, kar 
pomeni, da bi poleg potrebne menjave 
sadik lahko izgubili katero od strank, 
ki prisega na določeno sorto. Pa tudi 
cena bi zrasla, kar bi lahko pomenilo, 
da bi jabolka za mnoge ljudi postala 
težje dostopna, tega pa si ne želimo." 
Skrb za stalne stranke si zasluži posebno 
pozornost; tako je prav, saj so te tiste, ki 
dober glas zadovoljno ponesejo naprej. 
Na takšen način se je prepoznavnost Sad-
jarske kmetĳe Janša z Lesnega Brda širila 
in tako bo tudi v prihodnje, obljubljajo do-
mači na kmetĳi. 

Nadja Prosen Verbič; Foto: npv

Sadjar Janez mora vsako pomlad ob-
rezati okrog 16.500 jablan.

Pridelovanje zdrave hrane
Med ljudmi se krepi zavest, da se morajo tudi 
sami vse bolj vključevati v pridelovanje zdra-
ve hrane, saj je kakovost hrane, ki jo ponujajo 
trgovine, vse slabša, oskrba s svetovnih trgov 
pa vse bolj negotova. Skupina za spodbujanje 
pridelave zdrave hrane v Horjulu deluje že 
dve leti. V njej se zbiramo ljudje, ki nam skrb 
za zdravo pridelavo hrane in ohranjanje čiste-
ga okolja veliko pomeni. V Horjulu je stekel 
niz predavanj o biološko-dinamičnem vrtnar-
jenju. Že drugo leto je ga. Meta Vrhunc (Ajda 
Vrzdenec) predavala o biodinamičnem pride-
lovanju hrane, izkušnje iz praktičnega dela je 
z nami delil g. Rudi Cerk iz Borovnice, kjer so 
zelo dejavni na tem področju, predavanje o ob-
rezovanju sadnega drevja in delo v praksi pa 
je pripravil g. Slavko Turšič. Pod mentorstvom 
gospe Vrhunčeve si sami pripravljamo biodi-
namične preparate; takoj, ko je skopnel sneg, 
smo začeli škropiti njive in vrtove za prebudi-
tev in spodbujanje rasti. Udeleženci predavanj 
želimo spodbuditi samostojno pridelovanje 
hrane na biodinamičen način in izdelavo last-
nih preparatov, ki pomagajo ohranjati zdravje 
zemlje in rastlin v našem okolju. Tisti, ki vas 
pridelovanje zdrave hrane podrobneje zanima, 
lahko za nadaljnje informacĳe povprašate pri 
Tanjuši Borštnik (tel. 041 344 496). 

Skupina za spodbujanje pridelave zdrave 
hrane Horjul

Državni prvaki v inline hokeju so po treh letih znova postali hokejisti HK 
Dinamiti Horjul.

Letni koncert Folklorne skupine Klas 

FS Klas o življenju na vasi
Horjul, 13. april – V dvorani Prosvetnega doma Horjul je tudi 
letos Folklorna skupina Klas pripravila celovečerni koncert 
plesov, ki ga je oblikovala skupaj z gosti – Otroško folklor-
no skupino Stara Vrhnika in Navihanci iz Horjula.

Sadjarska kmetĳa Janša 

"Letos skoraj ni bilo dneva, da ne bi obrezoval v snegu"
 
Lesno Brdo – V sadovnjakih Sadjarske kmetĳe Janša, ki jo na horjulskem koncu bolje poznajo kot 
"Blkcovo kmetĳo", je bilo v zadnjih dveh mesecih delovno, posebno za očeta Janeza, ki ga je letoš-
nja dolga zima ovirala pri obrezovanju jablan.

Inline hokej 

Dinamiti znova državni prvaki
Horjul, 26. april – V Športnem parku Horjul so se naslova držav-
nih prvakov v inline hokeju po treh letih spet veselili domačini 
– Hokejski klub Dinamiti Horjul.

Horjulski prispevek - o nogometnem turnir-
ju si lahko tokrat izjemoma (zaradi stiske s 
prostorom) preberete na skupnih straneh.
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Javni razpis za 
sofinanciranje
postavitve malih 
komunalnih čistilnih 
naprav 
 
V tej številki našega časopisa objavljamo 
javni razpis namenjen postavitvi malih ko-
munalnih čistilnih naprav v občini. 
S spremembo, ki smo jo pripravili v letošnjem 
letu omogočamo postavitev MKČN v hribo-
vitem delu,  kjer je v prihodnosti predvidena 
gradnja kanalizacĳe, To so naselja: Suhi dol,
Črni Vrh, Kurja vas, Šentjošt in Zalog in dru-
gih območjih kjer je bila gradnja predvidena 
in se zaradi sprememb projekta, nastalih  kot 
posledica ne-pridobljenih služnosti lastnikov 
zemljišč ni oz. ne bo gradila. 
Za sofinanciranje postavitve je potrebna
prĳava na razpis (predpisani obrazci, so
objavljeni na spletni strani občine), po pra-
vnomočnosti odločbe o dodelitvi sredstev 
in podpisani pogodbi, lahko upravičenci 
vložite zahtevek, ki je podlaga za izplačilo 
sredstev. 
V kolikor boste kandidirali na razpis bodite 
pozorni na naslednja določila: 
• Vloge morajo biti oddane na predpisanem 

obrazcu, ki ga lahko dobite na občinski 
spletni strani. 

• Razpis je odprt do porabe sredstev oz naj-
kasneje do 31.12.2013. 

• Upravičeni stroški so stroški, nastali od 
1.1.2012 do 31.12.2013 

• Zahtevku za izplačilo morate priložiti ra-
čune, potrdila o njihovem plačilu in pozi-
tivno oceno obratovanja. 

• Upravičenci lahko vlagajo zahtevke za iz-
plačilo upravičenih sredstev do 30.12.20-
14. 

• Najnižja skupna višina pomoči, ki se izpla-
ča upravičencu je 50€. 

Helena Čuk

Srečanje Gabrcev
Vaška skupnost Gabrje vabi vse 

Gabrce in ostale občane v soboto, 
15. junĳa, na 8. vseslovensko srečanje

vasi Gabrje (Gaberje). 
 
Prireditev bo od 9. ure naprej potekala na 
ŠRC Gabrje.
Program srečanja: 
 9.00 - 9.30: sprejem vasi
 9.30 - 12.00: bogat kulturni program s 
 predstavitvami vasi
12.00 - 13.00:  kosilo
13.00 - 16.00: organizirani izleti (Tehnični  
 muzej Bistra, gotska cerkev v  
 Dvoru, graščina Polhov 
 Gradec - Poštni muzej in 
 Čebelarstvo Božnar)
16.00 - 18.00:  kmečke igre
Po 18.uri sledi velika zabava z ansambli Do-
lomiti, Bitenc, Jurčki in Atomik Harmonik.
Za hrano in pĳačo bo poskrbljeno.
Prĳave na telefon 041 635 910 (Franc Rejec).
Cena paketa je 11 evrov (majica, kosilo, pĳa-
ča, izlet).        

 Lepo vabljeni!

Cestne novice
Z ministrstva za infrastrukturo in 
prostor ter z Občine Dobrova - Polhov 
Gradec so nam odgovorili na nekaj 
vprašanj o urejanju cest.
 

Belica – kmalu cesta brez poplav? 
Prav na tem odseku so pozimi pogosti tudi 
plazovi. Odstranjevanje snega s cestne po-
vršine – nanesli so ga plazovi, ki so se vsaj 
štirikrat sprožili v zaselku Belica pred Dvo-
rom – je na omenjeni lokacĳi stalo približno
600 evrov. 
Zanimalo nas je, ali so na tem odseku pred-
videni ukrepi, kot je dvig ceste ali nižanje 
struge, saj Gradaščica poplavlja večkrat na 
leto. Izvedeli smo, da sta v sklopu Državnega 
prostorskega načrta poplavne varnosti jugo-
zahodnega dela Ljubljane predvidena tudi 
rekonstrukcĳa ceste z dvigom njene višine
ter zadrževalnik poplavnih voda. Investitor 
projekta je ministrstvo za kmetĳstvo in oko-
lje, ki za ta projekt pripravlja Državni pros-
torski načrt (DPN). Direkcĳa RS za ceste ima

za rekonstrukcĳo ceste pripravljen idejni pro-
jekt, trenutno pa je v izdelavi karta poplavne 
nevarnosti. Direkcĳa RS za ceste bo skupaj z
investitorjem projekta k izvedbi del pristopi-
la po sprejetju DPN-ja, torej ko se razreši tudi 
problematika zadrževalnikov na Dobrovi. 

Nova mosta v Zalogu bosta drugje 
Na trasi ceste Polhov Gradec–Črni Vrh sta v 
Zalogu pri gasilskem domu lesena mostova, 
ki sta že nekaj časa zožena z začasnimi tabla-
mi, tako pa je omogočen le enosmerni promet. 
Mojca Sečnik z občine nam je povedala, da je 
enosmerni promet urejen zaradi zmanjšanja 

obremenitve na obeh dotrajanih mostovih. 
Projektna dokumentacĳa je v izdelavi in še
letos bodo predvidoma izdali gradbeno do-
voljenje za nova mostova, medtem ko bosta 
obstoječa opuščena. Nova armiranobetonska 
mostova z razponom okoli deset metrov bo-
sta trajna rešitev; imela bosta hodnik za peš-
ce na eni strani in kovinsko ograjo. Ker se bo 
preurejalo in širilo celotno križišče, bosta sta-
la bližje Polhovemu Gradcu. Občina Dobrova 
- Polhov Gradec je zato že lani odkupila po-
trebna zemljišča, pri tem pa ni bilo zapletov. 

  Sebastjan Vehar

Javni razpis 
 
Na podlagi 9. člena Pravilnika o uporabi šport-
nih objektov Občine Dobrova - Polhov Gradec 
(Uradni list RS, št. 26/2011) Občina Dobrova 
– Polhov Gradec objavlja 

JAVNI RAZPIS O KORIŠČENJU ŠPORTNIH 
OBJEKTOV V LASTI OBČINE DOBROVA 
- POLHOV GRADEC V SEZONI 2013/2014 

1. Predmet javnega razpisa so prosti termini za 
najem in koriščenje športnih objektov v sezoni 
2013/2014, ki so občinskega pomena:

- Večnamenska športna dvorana OŠ Dobrova 
- Večnamenska športna dvorana OŠ Polhov 

Gradec 

2. Na razpisu lahko sodelujejo društva, javni za-

vodi, organizirane skupine občanov, posamez-
niki, organizacĳe in podjetja s sedežem v in iz-
ven Občine Dobrova - Polhov Gradec. 
  
3. V športnih objektih Dobrova - Polhov Gradec 
je možna vadba, treningi in rekreacĳa vse dni
v tednu predvidoma od 16.00 do 23.00 (od po-
nedeljka do petka), ob sobotah in nedeljah po 
dogovoru. 
  
4. V športnih objektih je možno izvajati sledeče 
športne dejavnosti: 
-   športna dvorana Dobrova: rokomet, dvoran-

ski nogomet (obvezna žoga za dvoranski no-
gomet), košarka, odbojka … 

- 1/3 velike športne dvorane Dobrova: dvoran-
ski nogomet, košarka, odbojka, badminton ter 
drugi neimenovani športi, primerni za dvora-
no, možne pa so tudi različne oblike splošne 
vadbe 

- športna dvorana Polhov Gradec: dvoranski 
nogomet (obvezna žoga za dvoranski nogo-
met), košarka, odbojka … 

- 1/2 športne dvorane Polhov Gradec: dvoran-
ski nogomet, košarka, odbojka, badminton ter 
drugi neimenovani športi, primerni za dvora-
no, možne pa so tudi različne oblike splošne 
vadbe 

- plesna dvorana: ples, aerobika, joga 
- fitnes: vadba na različnih orodjih 
  
5. Pri oddaji športnih objektov v uporabo imajo 
prednostno pravico uporabniki po naslednjem 
vrstnem redu: 
a) Osnovne šole v Občini Dobrova - Polhov Gra-

dec za izvajanje obveznega šolskega pouka 
športne vzgoje in športne vzgoje predšolskih 
otrok (vrtca) in šolskih interesnih dejavnosti 

b) Športni programi izvajalcev, ki jih v javnem 
interesu sofinancira Občina Dobrova - Pol-
hov Gradec 

c) Programi športnih društev in klubov za otro-
ke in mladino, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, iz Občine Dobrova - Polhov 
Gradec 

d) Programi športnih društev in klubov za 
odrasle, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport, iz Občine Dobrova - Polhov Gradec 

e) Drugi klubi, društva in skupine iz Občine 
Dobrova - Polhov Gradec, ki izvajajo športno 
rekreacĳo

f) Društva in klubi izven občine 
g) Drugi uporabniki 
  
6. Cenik in vloga za koriščenje športnih objektov 
sta objavljena na spletni strani Občine Dobrova - 
Polhov Gradec: www.dobrova-polhovgradec.si. 
Vlogo lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni v 
času uradnih ur in izpolnjeno pošljete do sre-
de, 19. junĳa 2013, na naslov: Občina Dobrova   
Polhov Gradec, Stara cesta 12, 1356 Dobrova, ali 
po e-mailu: simona.kostrevc@dobrova-polhov-
gradec.si. 
  
7. Rok prĳave: 19. junĳ 2013
  
8. Pričetek sezone je predviden: ponedeljek, 2. 
septembra 2013 
 Zaključek sezone je predviden: petek, 20. junĳa
2014 
  
9. Na osnovi prejetih vlog bo komisĳa pripra-
vila predlog koriščenja športnih objektov. Med 
Občino Dobrova - Polhov Gradec in uporabniki 
športnih površin bo sklenjena pogodba o naj-
emu. 
  
10. Informacĳe v zvezi z javnim razpisom je
mogoče dobiti na Občini Dobrova - Polhov Gra-
dec, tel. 01/3601-800, in sicer ob ponedeljkih in 
petkih od 8. do 12. ure ter ob sredah od 8. do 
12. ure in od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko 
posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov 
info@dobrova-polhovgradec.si. 
  
Datum: 14. maj 2013 
Šifra: 430-0023/2013-1 
  

Župan 
    Občine Dobrova - Polhov Gradec 

      Franc Setnikar 

Plaz na Belici Most v Zalogu
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XX. 
Srečanje 
Večer pod 
Vetrnikom
Tekmovanje har-
monikašev na dia-
tonično harmoni-
ko
 

V soboto, 29. junĳa bodo Babno Goro pri Polhovem Gradec 
zopet preplavili prekrasni zvoki  diatonične harmonike. To-
krat bomo praznovali že 20. rojstni dan. Člani TD Vetrnik se 
trudĳo, da bo organizacĳa popolna, vzdušje prĳetno, skratka
vse tako, kot mora biti. Več o dogodku pa boste lahko našli  na 
spletni strani TD Vetrnik.

23. Dan pod 
Lovrencem

nedelja, 16. junĳa 2013 v Polhovem Gradcu 
PROGRAM PRIREDITVE: 
  
- ob 14.30 uri sprevod kočĳ, vpreg in narodnih noš
- ob 15. uri v grajskem parku: 
 
• Igrani prikaz življenja v Polhovem Gradcu v času grofa Bla-

gaja in pričetek šolstva - Dramska skupina Neptun 
• Folklorna skupina Grof Blagaj, otroška Folklorna skupina 

Nagajivčki 
• Sprevod se skupaj z igralci in obiskovalci odpravi proti pri-

reditvenemu prostoru pri Pograjskem domu 

 - ob 16.00 – na prireditvenem prostoru: 

• Prikaz domačih opravil povezanih z rejo prašičev na kmetĳi
in dogajanje v »svinski kuhni«, 

• peka kruha v pravi krušni peči 
• domače jedi in dobrote iz krušnih peči 
• pestra ponudba domačih izdelkov in dobrot 
• kmečke in zabavne igre 
• otroške ustvarjalne delavnice 
• klekljarice Klekljarskega društva Polhov Gradec 
• srečelov 
 - od 17.00 ure dalje  Ansambel Franca Miheliča

Zamisel se je začela uveljavljati in vodovodni odbor Brezje je leta 
2007 k sodelovanju pri hidrogeoloških raziskavah povabil pri-
znanega strokovnjaka s tega področja, g. Stanislava Veharja. Na 
podlagi naročila Krajevne skupnosti Dobrova, v okviru katere se 
izvaja distribucĳa vode za javni vodovodni sistem Brezje, je iz-
delovalec pripravil lokacĳo za vrtino. Pomanjkanje vode v sušnih
obdobjih je pospešilo odločitev vodovodnega odbora in KS Do-
brova o začetku gradnje vrtine v letu 2011. Odločitev vodovodne-
ga odbora pa je nato potrdil tudi svet KS Dobrova na svoji redni 
seji. Izmed več prispelih ponudb je vodovodni odbor izbral po-
nudbo podjetja Minervo, d. d., iz Ljubljane, ki je bila najcenejša, 
hkrati pa je zadostila zahtevam po ustreznih izkušnjah za izved-
bo raziskovalne vrtine. Izvajalec je dela začel septembra 2011; iz-
vrtal je vrtino, skladno s projektno dokumentacĳo – do globine
123 m, s kapaciteto 3 l/s. Ob tem se je začela gradnja povezovalne-
ga cevovoda med vrtino in obstoječim omrežjem. V začetku leta 
2012 so začeli opremljati vrtino, izdelovati elektropriključek, ste-
kli pa so tudi postopki za pridobitev vodnega dovoljenja. Strojno 
opremo je dobavilo podjetje Elzak. Poskusno črpanje se je začelo 
spomladi 2012, hkrati pa so začeli nadzorovati ustreznost načr-
pane vode. Analize so bile skladne z zahtevami pravilnika o pitni 
vodi. Po uspešnem poskusnem črpanju je Arso 9. marca 2013 iz-
dal vodno dovoljenje za vrtino Brezje. Sredstva za  izgradnjo so 
se zagotovila iz naslova pobrane vodarine v VS Brezje v preteklih 
letih, razliko manjkajočih sredstev pa je odobril svet KS Dobrova 
kot posojilo vodovodnemu odboru Brezje za dokončanje projek-

ta. Ob tem gre velika zasluga vsem, ki so dali služnostno pravico 
za izgradnjo vrtine in povezovalnega cevovoda. Ob izgradnji vr-
tine in cevovoda se je opravilo več kot 500 ur prostovoljnega dela, 
za kar se vsem prostovoljcem iskreno zahvaljujemo.  
Ob koncu se zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli pripomogli k 
izvedbi omenjenega projekta, posebna zahvala pa gre vodovod-
nemu odboru Brezje.  
Vrtina je bila s slovesnim odprtjem predana svojemu namenu 17. 
maja 2013. 

 Predsednik VS Brezje Predsednik KS Dobrova
 Andrej Urbančič Marjan Pograjc

Projekt Knjižnica pod košnjami, ki razveseljuje ljudi po več kon-
cih Slovenĳe in tako med Slovenci uspešno širi bralno kulturo,
bo glede na izjemno dober odziv v lanskem letu tudi letos po-

leti del dogajanja, ki ga bo Polhov Gradec ponudil vsem svojim 
krajanom, izletnikom in turistom. Knjižnica bo svoje knjižne 
police z različnimi bralnimi zvrstmi in formati, ležalnike in pi-
sane blazinice pod košato krošnjo grajske lipe prvič postavila v 
petek, 24. maja, od tega dne in vse do začetka septembra pa bo 
na obisk vabila vsako soboto in nedeljo od 10. do 20. ure, če le 
ne bo deževalo. 

Obetajo pa se že mnoge novosti: 
• V knjižnici bo letos mogoče dobiti t. i. culo dobrot Blagajeve 

dežele, s katero se bodo obiskovalci lahko okrepčali. 
• Knjižnica bo letos gostila zanimiva gosta, ilustratorja Mašo 

Kozjek in Zvonka Čoha, ki bosta v branje ponudila knjige, ki 
sta jih ilustrirala. Obiskovalci bodo lahko z njima poklepetali 
in ju kaj vprašali. 

• Iz sosednje doline je prihajala Kristina Brenkova, zato bodo 
knjižne police na novo obogatene z nekaterimi njenimi knji-
gami. Ob nedeljskih popoldnevih se bodo njene zgodbice 
prebirale organizirano. 

• Za navdihujoče branje in počivanje bodo letos poskrbeli tudi 
glasbeni dogodki v živo. 

 
Vikendi pod grajsko lipo v Polhovem Gradcu bodo letos izjem-
no bogati in pestri; bodite del zgodbe, ki jo piše projekt Knjižni-
ce pod krošnjami, tudi vi in se dogodkov udeležite. 

  Nadja Prosen Verbič, Foto:npv 
Program dogodkov: 
1. 6. ob 17. uri: Odprtje knjižnice z dobrotami Blagajeve dežele   
2. 6. ob 17. uri: Gostja, ilustratorka Maša Kozjek 
15. 6. ob 19. uri: Poletna muzejska noč - Bralne urice: “Slovenske 
pravljice na znamkah”
22. 6. ob 17. uri: Gost, ilustrator Zvonko Čoh 
7. 7. ob 16. uri: "Popoldne z jazzom" 
14. 7. ob 16. uri: "Mladi pograjski glasbeniki" 
17. 8. ob 11. uri: Branje pravljic Kristine Brenkove 
31. 8. ob 11. uri: Branje pravljic Kristine Brenkove 
8. 9. ob 16. uri: Zaključek s koncertom Kvarteta Fčelice

PGD ZALOG 
vabi vse 
veseljakinje in veseljake na 

veliko vrtno veselico
v nedeljo, 23. junija 2013, z začetkom ob 16. uri.

Kje: Zalog.
Za dobro voljo in glasbo bo poskrbel TRIO ŠUBIC.

Za vse  drugo pa pridite in se prepričajte sami.
Domače gasilke in gasilci obljubljajo zabavo za vse, pa tudi za 
suha grla  in prazne želodčke bo dobro poskrbljeno.

Vabijo gasilke in gasilci PGD Zalog.
Sredi aprila je podjetje Hidrotehnik, d. d., začelo investicĳsko-vzdrževalna
dela na zaplavni pregradi na hudourniku Prosca nad Dolenjo vasjo. Stara 
pregrada, ki je bila tam nameščena, odkar domačini sploh pomnĳo, je bila
po besedah vodje del Alana Muminovića v zelo slabem stanju in bi se ob 
močnem neurju, visokih vodah ali pojavu hudournega blatnega toka lahko 
celo porušila. V tem primeru pa bi bili ogroženi objekti v bližini – kmetĳsko
poslopje in za njim dolvodno pravzaprav še ves del Dolenje vasi. Sogovornik 
je povedal, da bo podjetje do konca maja opravilo sanacĳo stare betonske
pregrade s predzidavo iz kamna v betonu in uredilo podslapje z obrežnimi 
zidovi, tlakom in zaključnim pragom iz kamna v betonu. Projekt, ki ga finan-
cira ministrstvo za kmetĳstvo in okolje, bo državo stal okrog 43.000 evrov.
Nič kaj velik vložek, če ga primerjamo z varnostjo okoliških stanovalcev, ki 
bodo po sanacĳi pregrade, ki bo po novem zagotavljala stabilnost objekta
in zadrževanje plavin, mirneje spali tudi ob močnih deževjih, poplavah in 
visokih vodah. 

Nadja Prosen Verbič, Foto: npv

Pregrado na hudourniku Prosca izvaja podjetje 
Hidrotehnik, d. d.

Sanirana pregrada bo zagotavljala stabilnost in za-
drževanje plavin ob močnem deževju.

Odprtje vrtine Brezje 
in njena vključitev v javni vodovodni sistem Brezje 
Pomanjkanje vode, razvoj vasi Brezje pri Dobrovi in zahteve po ustrezni pitni vodi so že pred skoraj 10 leti iz-
oblikovali idejo o iskanju rešitve za nov, kakovosten in zadosten vodni vir, ki bi zagotavljal potrebne količine 
vode za vse hiše in kmetĳe na tem območju.

Knjižnica pod krošnjami spet vabi
Polhov Gradec – Brezplačno branje, listanje knjig in uživanje pod lipo v grajskem parku si boste po lanski 
dobri izkušnji lahko letos znova privoščili, in sicer vsak konec tedna med 10. in 20. uro. Letos bodo brez-
skrbno listanje obogatile še tematske delavnice.

Država obnavlja pregrado na 
hudourniku Prosca
Dolenja vas pri Polhovem Gradcu – Na hudourniku Prosca apri-
la in maja potekajo investicĳsko-vzdrževalna dela, v sklopu ka-
terih bodo obstoječo pregrado obnovili in jo naredili varnejšo.
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Občina vsa leta spodbuja registracĳo dopol-
nilnih dejavnosti na kmetĳah. Zato je kmetom
priskočila na pomoč pri prodaji doma pridela-
ne zelenjave, sadja ter drugih pridelkov in iz-
delkov. Na parkirišču KPL, nasproti Interspa-
ra na Viču, je omogočila, da že vse od leta 2005 
vsako soboto dopoldne obratuje kmečka tržni-
ca, kjer lahko kmetje z območja Občine Dobro-
va - Polhov Gradec obiskovalcem in kupcem 
postrežejo s svežim, domačim in bogatim iz-
borom. Ker je povpraševanje tako s strani kup-
cev kot ponudnikov iz leta v leto naraščalo in 
se je ponudba razširila tudi na mesne, mleč-
ne ter pekovske izdelke, za kar so potrebne 
ustrezne registracĳe in dodatna znanja, je ob-
čina začela izvajati projekt Prodajamo dobro-
te naših kmetĳ; ta poteka v okviru programa
Leader – za razvoj podeželja RS, ki se konec 
tega leta zaključuje. K sodelovanju je povabila 
še kmetĳe na območju LAS Barje z zaledjem,
ki so se v veliki večini odzvale in pristopile 
k projektu. Ta vključuje različne delavnice in 
predavanja s področja predelave živil žival-
skega izvora, predelave mleka, peke kruha in 
peciva ter izdelovanja testenin, predavanja, 
ki temeljĳo na dobri higienski praksi, in pre-
davanja oziroma prikaze, namenjene ureditvi 
prostorov za različne dejavnosti, registracĳi
dopolnilnih dejavnosti idr. Na predavanja so 
posebej vabljeni vsi ponudniki na tržnici; ti 
sicer vsako leto pridobivajo dovoljenje za pro-
dajo, ki ga izda občina. Še letos pa se obeta pri-
jetna sprememba, in sicer občina napoveduje 
enotno podobo vseh ponudnikov, nadela jim 

bo namreč enake predpasnike, prte in izdelke 
pa bo okrasila z enotnim logom Dobrote Bla-
gajeve dežele. Blagovna znamka, ki jo občina 
trži že vse od leta 2010, je tod okoli sicer že 
dobro poznana, njena prepoznavnost pa se bo 
s prihajajočimi novostmi le še okrepila. 
Blagajeva dežela pa se ne ponaša le z zemljo, ki 
bogato obrodi, temveč je posebna tudi kulina-
rika teh krajev, ki nosi svojo zgodovino. Tu so 
se pripravljale in se še vedno pripravljajo jedi, 
ki jih drugod po Slovenĳi ne poznajo. Zato jih
je treba ohraniti ter jih ponuditi in predstaviti 
obiskovalcem in turistom. Ena od takšnih pri-
ložnosti so Blagajevi dnevi v Polhovem Grad-
cu, ki jih prirejajo že leta; letos jim bomo priča v 
jeseni. Na prireditvi se s svojimi jedmi predsta-
vĳo posamezniki, društva in gostinci. Občina
želi s projekti k sodelovanju povabiti in nago-
voriti predvsem gostince in turistične kmetĳe.
"Naša želja je, da se bi na krožnikih gostinske 
ponudbe znašli lokalni proizvodi, pridelani na 
tradicionalen način," pojasni vodja projekta He-
lena Čuk, ki aktivno sodeluje tudi pri pripravi 
gastronomĳe za osrednjo Slovenĳo. Leta 2006
je namreč izšla knjiga prof. dr. Janeza Bogataja 
Strategĳa razvoja gastronomĳe Slovenĳe, ki je 
oblikovala slovensko kulinarično piramido; to 
sestavlja 24 regĳ s 186 razpoznavnimi sloven-
skimi jedmi. Knjiga je nagovorila tudi nekatera 
lokalna in regionalna okolja, ki so začela dolo-
čati temelje svoje kulinarične razpoznavnosti. 
Mednje spada tudi osrednjeslovenska regĳa,
ki je v Strategĳi razvoja in trženja turizma za
regĳo Osrednja Slovenĳa zajela del prehranske

kulturne dediščine in sodobnosti na tem ob-
močju. 
Občina Dobrova - Polhov Gradec, ki spada 
v ta okvir, je skupaj z nekaterimi strokovnja-
ki in gostinci določila nekaj za to območje 
značilnih in razpoznavnih jedi, to so: ajdovi 
žganci s kašo, fižol z jabolčnimi krhlji, paleta
jedi z medom in iz medu (Blagajev medenjak, 

medeni kruh, čokolada s cvetnim prahom), 
jabolčna in hruškova potica, Blagajev zeliščni 
čaj, siri sirarstva Orešnik ter nojeve salame. Tu 
pa se projekt ne konča, temveč želi te dobrote 
vključiti v dosledno turistično promocĳo ter
kulinarično ponudbo krajev, območĳ in po-
sameznih gostinskih hiš. Sledi torej še najtežji 
del projekta – izvedba. Da se je občina projekta 
lotila resno, se že odraža v dveh že pripravlje-

nih ponudbah, s katerima se lahko pohvali, in 
sicer s Culo dobrot Blagajeve dežele, ki je pri-
pravljena kot lunch paket, ter s Pogostitvĳo z
dobrotami Blagajeve dežele, ki se za naročnike 
pripravlja kot katering. Obe ponudbi, ki ju je 
mogoče naročiti v Hiši medu Božnar, vključu-
jeta klobaso, kozji sir, domači kruh in medeni 
kruh. Domačim dobrotam pa sta priložena 
lesen pribor in prtiček za enkratno uporabo. 
Ajdovi žganci s kašo, fižol z jabolčnimi krhlji,
paleta jedi z medom in iz medu, jabolčna in 
hruškova potica, Blagajev zeliščni čaj, siri si-
rarstva Orešnik ter nojeve salame so tako ime-
novane značilne jedi Blagajeve dežele, da pa 
bodo postale zares prepoznavne, bo potrebne-
ga še kar nekaj truda, dobrih idej in projektov. 
Veliko bodo k temu pripomogli tudi lokalni 
gostinci, ki bodo jedi, pripravljene na tradici-
onalen način, vključili na svoje jedilne liste ter 
jih ponudili in predstavili gostom, če se bodo 
za to le odločili. 
"Velik potencial naših današnjih gostiln in 
restavracĳ je v tem, da bi začele načrtovati
inovativne, ustvarjalne ponudbe iz bogastva 
lokalnih in regionalnih jedi," je v enem izmed 
intervjujev dejal prof. dr. Janez Bogataj, eden 
najuglednejših slovenskih etnologov in speci-
alist za slovensko prehransko kulturo, ki je na 
to temo napisal že veliko knjig in člankov. O 
tem, kako in zakaj naj lokalne jedi dopolnjuje-
jo gostinsko ponudbo, ter še o marsičem dru-
gem bo spregovoril na predavanju 10. junĳa,
ki ga pripravlja občina, nanj pa bodo posebej 
povabljeni vsi lokalni gostinci. 

Gospod Bogataj, ste doktor etnologĳe, za-
služni profesor ljubljanske univerze ter eden 
najplodovitejših piscev kulinarične literatu-
re na Slovenskem, kar nas tokrat tudi naj-
bolj zanima. Vaša dela so izjemno cenjena 
ne le doma, temveč tudi drugod po svetu. Na 
katera dela ste najbolj ponosni in kako se 
pravzaprav lotevate raziskovanja slovenske 
kulinarike? 

Do svojih del sem bolj kritičen kot ponosen na-
nje. V vsako knjigo, ko izide, vpišem datum, 
potem pa jo postavim na posebno mesto v moji 
veliki knjižnici in jo seveda naprej uporabljam. 
Kaj to pomeni? Kadar kaj novega odkrĳem, do-
dam k objavljenemu besedilu. Včasih tudi kaj 
prilepim ali navedem podatke, kje v moji do-
kumentacĳi so nova odkritja. Tako ob vsaki ob-
javljeni knjigi nastaja pravzaprav še ena nova. 
Največji čar raziskovalnega dela, če se tako, 
"pesniško" izrazim, je namreč v nenehnem od-

krivanju novega. Pri tem delu popravljam tudi 
nekatera zmotna spoznanja, moja in mojih ko-
legov. Tako sem na primer prav konec lanske-
ga leta s podrobnim študĳem ugotovil, da je
bilo dosedanje navajanje najstarejše omembe 
pehtranovih štrukljev, ki sem jo tudi sam ne-
kajkrat navedel, popolnoma zmotno, saj je šlo 
zaradi napačne interpretacĳe zgodovinskega
vira za neko popolnoma drugo jed. Kako se 
lotevam raziskovanja kulinarike v Slovenĳi?
Na to vprašanje je težko odgovoriti, saj imam 
opraviti z različnimi predmeti raziskav. Enkrat 
so to posamezne jedi, drugič prehranska po-
doba nekega kraja, regĳe. Včasih so to vpraša-
nja sodobnega prehranjevanja, spet drugič pa 
vprašanja, ki segajo bolj ali manj daleč v zgo-
dovinski razvoj. Največja slast v raziskovanju 
moje vede je namreč v tem, da nikoli ne upo-
rabljamo le ene vrste virov in raziskovalnih 
metod, ampak z uporabo različnih poskušamo 
razkriti resnico. 
  
Šele prek vašega dela Strategĳa gastronomĳe
Slovenĳe smo odkrili, kako bogata je kulina-
rična dediščina Slovenĳe – tako raznolika in
hkrati prepletena. Kaj pa menite o kulinariki 
osrednjeslovenske regĳe, kamor spada tudi
območje Občine Dobrova - Polhov Gradec? 
Naj omenim, da ste sodelovali tudi pri sno-
vanju te strategĳe. 

Strategĳa gastronomĳe Osrednje Slovenĳe je 
moje avtorsko delo, pri Strategĳi gastronomĳe
Slovenĳe leta 2006 pa sem sodeloval kot eden
od soavtorjev. Obe strategĳi v pojmovanje ga-
stronomĳe in kulinarike v Slovenĳi uvajata
neki red, bolje rečeno trden sistem, ki usmerja 
k njeni razpoznavnosti. Poleg tega imata velik 
vzgojni namen, saj prebivalce posameznih slo-
venskih gastronomskih regĳ, v primeru Osred-
nje Slovenĳe pa prebivalce občin navajata k
temu, da bi končno začeli spoznavati, kaj so 
njihove temeljne kulinarične razpoznavnosti. 
Torej nekakšne kulinarične in gastronomske 
zastave in grbi. Največja težava Osrednje Slo-
venĳe je povezana z dejstvom, da imamo na eni
strani občine, ki imajo že izoblikovano istovet-
nost (identiteto), na drugi strani pa občine, ki je 
še nimajo, prav tako pa nimajo nekih kulturno-
zgodovinskih ter geografskih osnov ali pogo-

jev zanjo. Z Občino Dobrova - Polhov Gradec 
glede tega ni bilo težav. Še več, brez večjih te-
žav bi lahko k njej priključili še Horjul, morda 
tudi del katere od sosednjih občin, in tako bi 
dobili trdno gastronomsko regĳo. Tako je to s
strokovnega vidika. Žal pa je naša država obre-
menjena z zaplotniškimi političnimi delitvami, 
kar se potem odraža tudi na tem področju. 
  
Eden od ciljev strategĳe je vključitev vsaj
ene od tako imenovanih značilnih in pre-
poznavnih regionalnih jedi na jedilni list 
lokalnih gostinskih obratov. Gostinci se ob 
tem verjetno sprašujejo, zakaj. Kako bi jim 
odgovorili vi? 
To, da se sprašujejo, zakaj, odraža neko zelo ne-
zdravo, da ne rečem grozljivo stanje! Najmanj 
bi tako vprašanje pričakoval v neki kulinarič-
no vsaj delno razviti državi. Ali je tako težko 
povedati, katera je npr. njihova značilna hišna 
jed? Ali še vedno trosimo neumnosti z upora-
bo besede domača jed? Seveda število značil-
nih jedi tukaj sploh ni pomembno. Lahko je to 
ena, lahko sta dve ali več jedi. Le postaviti jih 
je treba na jedilni list, na posebno mesto, nika-
kor pa jih ne utopiti med vse mogoče zrezke, 
kalamare, meso z žara, pice in drugo global-
no kulinarično navlako. Seveda pa to zahteva 
znanje, ponos in predvsem zavedanje, da boš 
zanimiv le toliko časa, dokler boš drugačen. 
  
Zavzemate se tudi za to, da bi gostilne in turi-
stične kmetĳe pripravljale jedi na tradiciona-
len način ter iz pridelkov lokalnega porekla. 
Takšni pridelki in hrana v zadnjem času pri-
dobivajo ugled, tudi povpraševanje se pove-
čuje, vendar – je cena primerljiva z vloženim 
delom? 
Ne bo popolnoma držalo! Ne prizadevam si 
za pripravo na tradicionalen način. Če bi se 
zavzemal za to, bi morali vsi kuhati v črnih 
kuhinjah in v železnih ter glinastih posodah. 
Zavzemam se za sodobne načine, vendar ob 
uporabi živil lokalnega porekla. To mora biti v 
jedilnikih tudi primerno povedano, označeno. 
Ni dovolj, če zapišemo zelena solata, ampak 
moramo povedati, da je ta solata s sosedove 
njive, ne pa iz nakupovalnega središča. Na-
vajanje izvora živil pomeni vsaj dvoje: boljšo 
prodajo in navsezadnje tudi dober občutek ti-
stega, ki nam določena živila dobavlja, da tudi 
on s svojim znanjem, delom in trudom soob-
likuje določeno kulinarično zgodbo. 

V enem izmed intervjujev ste dejali, da je 
ena od temeljnih značilnosti slovenskih jedi, 
da lahko zanje še vedno uporabljamo raz-
meroma zdrave sestavine, če seveda to želi-
mo in ne ubiramo raznih bližnjic. Na kakšne 
bližnjice mislite in ali trditev o razmeroma 
zdravih sestavinah velja tudi za jedi v go-
stinstvu? 
Bližnjice nam ponujajo nakupovalna središča, 
skladišča zelenjave, paleta zamrznjenih živil, 
razne neumnosti glede na letne čase. Ena od 
takih so npr. češnje v decembru, pa ananas ali 
pomarančne rezine na narezkih suhih mesnin 
na turističnih kmetĳah itn. Moji strokovni ko-
legi iz tujine so navdušeni nad okusom našega 
– poudarjam – slovenskega mesa, vzdihujejo 
ob uživanju zelenjave s konkretnega vrta ali, 
kot so mu rekli včasih, "gartelca", okušajo sad-
ni mošt brez konzervansov, navdušeni so nad 
mlečnimi izdelki in siri Orešnikovih iz Šentjo-
šta nad Horjulom ali Pustotnikovih iz Gorenje 
vasi itn. Potem greš v gostilno, restavracĳo ali
celo na turistično kmetĳo in te skoraj kap, ko
dobiš vse kaj drugega kot tisto, kar pridelajo 
sami ali pa njihovi sokrajani. 
  
Kaj je po vašem mnenju bistvo uspeha go-
stinske ponudbe – je Slovencu pomembna 
kvaliteta ali kvantiteta? Ste namreč eden od 
avtorjev slovenskega ocenjevanja in izbira-
nja "Najboljših okusov Slovenĳe". 
Za uspeh gostinske ponudbe v Slovenĳi je
potrebnih več stvari. Najprej znanje, nato do-
polnjevanje tega znanja in potem spet znanje. 
Sledi graditev sistema: od hišnih jedi prek kra-
jevnih in lokalnih do regionalnih jedi. To so 
koncentrični krogi in zelo je pomembno, kate-
remu krogu damo večjo mero. Nato so tu pre-
hranske sestavine oz. živila … in vse skupaj se 
zaključi s človeškimi odnosi, gostoljubnostjo. 
Da ne pozabim, tudi z načini ponudbe, opre-
mo prostorov. 
  
Kako pa se po vašem mnenju Slovenci pre-
hranjujemo? 
Razmere na področju prehranjevanja so se v 
zadnjih desetletjih močno izboljšale. Stanje se-
veda še zdaleč ni odlično, tudi zadovoljivo ne. 
Svojo kulinarično zgodbo premalo gradimo iz 
neizčrpnih virov, ki jih predstavlja kulinarična 
kulturna dediščina. Ne kot gledališče zgodovi-
ne ali živi muzej, ampak kot izzivalno izhodiš-
če za iskanje novih, inovativnih, ustvarjalnih 

Fižol z jabolčnimi krhlji – tudi uradno razpo-
znavna jed našega okoliša

Dr. Janez Bogataj o slovenski in lokalni kulinari-
ki (foto: Diana Anđelič)

Kulinarika Blagajeve dežele in pogovor z dr. Janezom Bogatajem 

»Občina Dobrova - Polhov Gradec z okolico bi lahko bila trdna 
gastronomska regĳa«
 
Občina Dobrova - Polhov Gradec velik potencial pri razvoju občine in njenih dejavnosti vidi v turizmu, s katerim pa so tesno povezane nekatere druge dejavnosti, 
kot so kmetĳstvo, gospodarstvo, gostinstvo. Zato tem področjem ves čas namenja veliko pozornosti.

Pogovor s prof. dr. Janezom Bogatajem
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rešitev. Poleg tega pozabljamo na pregovor, 
da je manj več! Ne v količinskem, ampak v 
vsebinskem in še kakšnem smislu. Zelo radi 
kompliciramo, da ne rečem "filozofiramo"
na krožnikih, kar dokazuje našo nerazvitost, 
pretiravanje, tudi neke vrste frustracĳo. To je
najbolj očitno v ponudbi nekaterih turističnih 
kmetĳ. Nimamo razrešenega vprašanja, do kje
je gostilna, do kje restavracĳa in do kje turistič-
na kmetĳa. Našo kulinarično podobo močno
poslabšuje ponudba v bifejih in drugih podo-
bnih obratih, npr. v okrepčevalnicah. Ali tukaj 
zares ne znamo ponuditi nič drugega kot kave 
in paleto pĳač, pretežno alkoholnih? Tudi pre-
hranjevanje je povezano z izobraževanjem. Na 
tem področju smo popolnoma na dnu, zlasti če 
upoštevamo velik pomen vizualnih medĳev,
npr. televizĳe. Poglejte, kakšne neumnosti (to
je milo rečeno) nam ponujajo naše televizĳske
hiše, ki vse po vrsti nekaj kuhajo. In seveda, 
kdo, kaj in kako kuha?! Še dobro, da nam pa-
leta tujih programov omogoča vpogled v ka-
kovost na tem področju. A kaj pomaga, saj bi 
potrebovali lastno kakovostno produkcĳo na
to temo. Gledanje tujih oddaj le utrjuje našo 
popolnoma zgrešeno projekcĳo, ki je naravna-
na iz sveta v Slovenĳo. Morala pa bi biti ravno
obratna. 
  
Na kakšen način bi se lotili prevzgoje, da 
bi bila krvavica z zeljem in ajdovimi žganci 
bolj mamljiva kot čevapčiči, ki pravzaprav 
ne spadajo na naš jedilnik? 
Odgovor na to vprašanje bi zahteval poseb-
no izdajo vašega časopisa. Kljub temu naj na 
kratko omenim naslednje ... Prva in temeljna 
stopnica je družinsko, bolje rečeno rodbinsko 
okolje. Drugo je šolsko okolje in tretje širše 
družbeno okolje. Pri tem seveda ne gre le za 
krvavico in ajdove žgance, saj je ta krvavica 
lahko tudi sladica in so žganci tudi v nekih 
popolnoma novih zvezah. Temeljno vprašanje 
je poznavanje jedi, razumevanje in odkrivanje 
živil, ki so potrebna za zdravo in po človeku 
pomerjeno prehrano. Spominjam se, da sem 
pred leti študente v predavalnici vprašal, kako 
nastane maslo in kaj pomeni beseda pinjenec. 
Nihče ni vedel nič o tem. Potem pa je le neka 
študentka dejala, da obe živili prodajajo v 
Mercatorju. Da, to je bilo na univerzi. Na drugi 
strani pa so nas polna usta tega, kako živimo z 
naravo, kako se rekreiramo itn. Očitno Sloveni-
ja potrebuje več možganske rekreacĳe!
  
Menite, da gospodarska kriza vsaj v nekem 
delu pozitivno vpliva na ljudi, in sicer da so 
več začeli pridelovati sami. Torej se bodo po-
sledično začeli prehranjevati bolj zdravo in 
sezonsko, z upoštevanjem letnih časov, ka-
kor so se prehranjevali ljudje nekoč? 
Prav gotovo, to je pozitivna stran krize. Ne-
kaj podobnega spoznavajo v nekaterih drugih 
državah, kjer je npr. vse več vrtičkarstva. Za 
kuhinjo štirih letnih časov pa se bo treba še po-
truditi. Naj navedem primer: pred časom sem 
bil v strokovni komisĳi, ki je v eni od gostin-
skih šol ocenjevala jedi. Med njimi je bila tudi 
jed z malinami. Ko sem avtorico jedi vprašal, 
ali so maline iz njenega okolja, se je zelo začu-
dila in povedala, da so iz nakupovalnega sre-
dišča. To se je zgodilo tam, kjer se ne bi smelo, 
torej v gostinski šoli! 
  
Nekje ste zapisali: "Kulinarika in gastronomi-
ja sta področji, 'skozi' kateri lahko spozna-
vam kulturno dediščino, spremembe, inova-
cĳe in sodobno ustvarjalnost posameznika,
družine, skupine, prebivalcev nekega kraja, 
pokrajine itn., njihove vsakdanjike in praz-
nike, oblike gospodarskega prizadevanja, 
družbene povezanosti in duhovne ustvarjal-
nosti." Se vam zdi, da Slovenci na slovensko 
prehransko kulturo res gledamo tako celo-
stno? Jo bomo sploh kdaj začeli tako spošto-
vati? 
Prebivalci Slovenĳe še ne gledajo tako celostno
na prehransko kulturo. Ne le na slovensko, 
tudi na tuje ne. "Smo šli v indĳsko restavracĳo
in je bilo kar spajsi!" pravĳo, in to je vse. Prav
zato je moja naloga in naloga moje vede, da 
skozi jedi in načine prehranjevanja poskušamo 
pokazati na vse tisto, kar ste navedli v vpraša-
nju. Upam, da ljudje tudi kaj berejo? 
  
S tem vprašanjem sva pogovor zaključila 
– pustiva kakšno od zanimivih vprašanj še 
za naše srečanje z vami, ki bo 10. junĳa. Do
takrat pa – hvala in srečno. 

Nadja Prosen Verbič

Dva dni so iz dvorane gasilskega doma pri-
hajale za ta prostor zelo neobičajne vonjave. 
Tokrat ni dišalo po dimu, temveč po mesnatih 
izdelkih. 
V petek zvečer so na kraju dogodka zbirali 
salame, ki so jih prinašali ljudje iz okoliških 
krajev. Večinoma so sodelovali tisti, ki so se na 
izboru za najboljšo salamo med seboj pomerili 

že lani. Ti so se prepričali o tem, ali so lastnosti 
salam letos kaj izboljšali. Nekaj pa je bilo tudi 
takšnih, ki so se preizkusa kakovosti domačih 
salam udeležili prvič. Vsaka salama je glede 
na žreb lastnika dobila svojo številko in ano-
nimnost je bila v polnosti zagotovljena vse do 
razglasitve rezultatov. V soboto dopoldne je 
bilo že vse pripravljeno za zasedanje tričlan-
ske strokovne komisĳe. Ocenjevalno komisĳo
so sestavljali predsednik Milan Velkovrh, ki 
ima pridobljen certifikat za ocenjevanje suho-

mesnatih izdelkov, ter člana Tatjana Vukovič 
in Boštjan Petruša, oba diplomanta živilske 
tehnologĳe. Glede na svoje izkušnje in stroko
so vsak zase salamam odgovorno dodeljevali 
ocene. Vsaka salama se je ocenjevala individu-
alno in v celoti, in sicer glede na zunanji videz, 
sestavo in barvo prereza, vonj ter okus. Naloga 
komisĳe, katere člani pri ocenjevanju med se-

boj niso sodelovali, temveč so ocene zapisovali 
individualno, je bila izjemno težka, saj so imele 
na splošno vse salame lepo barvo in obliko ter 
prĳeten vonj. Komisĳa je potrebovala dobri dve
uri, da je ocenila vseh osemnajst vzorcev, sešte-
la točke ter določila zmagovalno številko, za 
katero se je ime lastnika skrivalo vse do večerne 
razglasitve. Po tretji uri pa so se brusili noži, ki 
so rezali preostanke tekmovalnih salam, poku-
sili pa so jih obiskovalci oziroma degustatorji. 
Da so se okusi lažje ločili, je poskrbela kakšna 

rezina sira ali domačega kruha, ki so ga spekle 
gospodinje Turističnega društva Veternik. Da 
je hrana še bolj teknila, pa je poskrbela kapljica 
pĳače, za katero je bilo prav tako poskrbljeno.
Sproščeno druženje pa se je začelo šele po raz-
glasitvi rezultatov. Mojca Černe, predsednica 
TD Veternik, je čestitala prav vsem udeležen-
cem, nagrado in priznanje pa je skupaj z Mila-
nom Velkovrhom, predsednikom ocenjevalne 
komisĳe, izročila le najboljšim. V kategorĳi
klasične salame je letos zmagala salama Roka 
Riharja, na drugo mesto se je uvrstila salama 
Kristine Vrhovec, na tretje mesto pa salama 
Petra Novaka. V kategorĳi divjačinskih salam
si je največ točk prislužila salama Aljaža Klem-
na, druga je bila salama Tonĳa Mihevca, tret-
ja pa salama Štefana Novaka. Anonimnost ob 

razglasitvi torej ni bila več potrebna, vsi obis-
kovalci pa so lahko najboljše, zmagovalne sala-
me tudi pokusili. 
Prĳetno druženje se je nekaj časa še nadalje-
valo, potem pa so obiskovalci in organizatorji 
z dobrim okusom zapustili prostor dogodka. 
Ostal je le še prĳeten vonj, ki pa se bo tod znova
pojavil naslednje leto. 

  Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Predavanje prof. dr. Janeza Bogataja

Lokalna in regionalna 
kulinarika v turistični 
ponudbi 
 
KDAJ: 10. junĳ 2013 ob 10.00 uri
KJE: OŠ Dobrova, plesna dvorana 
  
KOMU JE NAMENJENO PREDAVANJE: 
gostincem, kmetĳam, društvom, ki priprav-
ljajo prireditve in vsem, ki vas vsebina pre-
davanja zanima. 
  
KAJ ŽELIMO:      
• Narediti kulinarično prepoznavno občino 

s paleto krajevno značilnih jedi. 
• Postaviti temelje za oblikovanje kulinarič-

ne ponudbe občine. 
• Oblikovano kulinarično ponudbo vključiti 

v gostinsko ponudbo, pogostitve, priredit-
ve v občin. 

 
PRĲAVE:  info@dobrova-polhovgradec.si, 
01 3601 800, do 7.6. 2013 do 12. ure.

Pomlad smo letos pošteno čakali, saj je v naše 
kraje prišla razmeroma pozno. Toda kaj hitro 
je nadoknadila zamujeno. Topli sončni žarki so 
obsĳali travnike in vrtove ter poskrbeli, da so
ti pisano zacveteli in bujno pognali. Zato si je 
večina podeželskih ljudi že vzela nekaj časa za 
urejanje domače zunanje okolice. 
Grajski park, s katerim se ponaša Polhov Gra-
dec, prav tako potrebuje redno oskrbo in nego. 
Podjetje Lavanda, Marjan Žvokelj, s. p., ki le-
tos skrbi za urejenost rož in zelenja v parku, je 
aprila in maja v njem preživelo kaj nekaj časa. 
Zamenjali so nekaj stebelnih vrtnic, ki so tekom 
dolge zime pozeble, poskrbeli so za lepo ure-
ditev kapele pred vhodom na grajsko dvoriš-
če, uredili nasad cvetličnih gredic na grajskem 
dvorišču, kar precej pa so se zamudili s pletjem 
žive meje. Javni delavci pa so pokosili travo. 
Tako bo grajski park kmalu kot iz škatlice, pri-
pravljen za začetek poletnih aktivnosti v njem. 
Ponudba teh bo letos res pisana. Poleg števil-

nih sobotnih porok bo vsak konec tedna odprta 
knjižnica pod krošnjami, ki bo letos obogatena 
še s tematskimi in glasbenimi vložki, v parku 
pa se bo odvilo tudi nekaj koncertov in drugih 
prireditev. Skratka, grajski park bo znova za-
živel, in prav je tako. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Za urejenost rož in zelenja v grajskem parku letos skrbi podjetje Lavanda.

Pomladansko urejanje grajskega parka

Ocenjevalna komisĳa: Milan Velkovrh, Tatjana Vukovič in Boštjan Petru-
ša (z leve proti desni)

Dobitniki priznanj za najboljšo klasično oziroma divjačinsko salamo

Salamĳada 2013

Dišalo je po mesnatem
Dvor pri Polhovem Gradcu, 13. april – V dvorani gasilskega doma je v orga-
nizacĳi Turističnega društva Veternik drugo leto zapored potekala salamĳada.
Med osemnajstimi salamami je komisĳa izbrala najboljšo klasično in najboljšo
divjačinsko salamo.

KD Gregor Rihar vabi 9. junĳa ob 14. uri vse
ljubitelje lepe pesmi in gora na 

20. SREČANJE PEVSKIH ZBOROV NA 
POLHOGRAJSKO GORO.

Vsi, ki bi s svojo pesmĳo želeli obogatiti
program, se še vedno lahko prĳavite na

dominik.zupancic@gmail.com.
Vsi drugi pa vabljeni, da pridete prisluhnit 

lepi pesmi.
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Nad Polhov Gradec je ta dan 
posĳalo pravo pomladansko
sonce, ki smo ga bili vsi, ne 
le birmanci, zelo veseli. Toda 
tople sončne žarke bi človek 

lahko razumel tudi drugače. 
Slovesnost se je začela z mašno 
daritvĳo, pri kateri so aktivno
sodelovali tudi birmanci. Po 
pridigi pa je sledilo birmova-

nje, ki ga je opravil prelat An-
ton Markelj. Dekleta in fantje 
so z izbranimi botri drug za 
drugim stopali k oltarju, kjer 
je birmovalec nanje polagal 
roko. Poseben trenutek je na 
slovesnosti ustvarila prav po-
sebna zahvala birmancev do-
mačemu župniku Bogdanu 
Oražmu, ki so mu ob tej pri-
ložnosti izročili ročno izdelan 
kelih in ga obenem naprosili, 
naj se vsakič, ko bo med sveto 
mašo kelih povzdignil, spom-
ni tudi nanje. 
Naj spomin na sveto birmo ne 
bo živ le v mislih domačega 
župnika, temveč naj spremlja 
tudi dekleta in fante na njiho-
vih poteh. 

 Nadja Prosen Verbič 
Foto: Jernej MalovrhSkupinska fotografija

Sveta birma v župnĳi Polhov Gradec
Polhov Gradec, 13. april – Ta dan je bil poseben tako za župnĳo Polhov Gradec
kot za 34 mladih deklet in fantov, ki so prejeli zakrament sv. birme.

Gasilska maša na 
Hruševem
V soboto, 4. maja, na dan sv. Florjana, zaščitnika gasil-
cev, smo imeli gasilsko mašo. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste pripravili, spekli in na-
rezali dobrote ter pomagali pri izvedbi gasilske maše. 
Prav tako se zahvaljujemo gospodu župniku za lepo 
mašo in prĳetno druženje.                  

Gasilci PGD Hruševo 

V Šentjoštu namreč že več let 
deluje neformalna skupina 
ljubiteljev motorjev, imeno-
vana Motorčkarji Šentjošt. V 
skupini, ki je sprva štela peš-
čico prĳateljev, ki so jim bili
ljubi dvokolesni konjički, je 
danes okoli dvajset motori-
stov, ki se navadno ob koncu 

tedna odpravĳo na krajše ali
daljše izlete po Slovenĳi. Spr-
va so se vozili predvsem z 
različnimi izvedenkami zna-
ne koprske tovarne motorjev, 
danes pa prisegajo predvsem 
na bavarske dvokolesnike. Če 
so s prehodom na močnejše 
in večje motorje poskrbeli za 

udobnejšo vožnjo, pa želĳo
z blagoslovom, ki ga je tudi 
tokrat podelil lokalni župnik 
Andrej Sever, poskrbeti še 
za varno plat vožnje. Tako se 
je na dvorišču pred cerkvĳo
v sobotnem popoldanskem 
soncu lesketalo okoli petde-
set motorjev, od katerih so 
nekateri že srečali abrahama, 
drugi pa so se ponašali še s 
salonsko ceno. Vsem pa je 
bilo skupno, da so bili zlo-
ščeni do zadnjega centimetra 
pločevine, saj so paradirali ne 
le pred motoristi, temveč tudi 
pred naključnimi udeleženci 
blagoslova. Po koncu urad-
nega dela je seveda sledilo še 
družabno srečanje, kjer so po-
govori hitro nanesli na nedav-
ne ali načrtovane motoristične 
podvige. 

Gašper Tominc, foto: GT

Tudi v Šentjoštu blagoslovili motorje
Šentjošt, 4. maj – Tako kot že več let zapored so se tudi letos v farni cerkvi zbrali 
motoristi, po maši pa je pred cerkvĳo potekal blagoslov motorjev.

"V današnjem svetu, kjer nam 
sonce vse bolj zagrinjajo tem-
ni oblaki revščine, propadov, 
protestov, kjer na ulici vse 
prevečkrat srečamo ljudi s 
praznim pogledom, poza-

bljamo, da nas na koncu poti 
nihče ne bo sodil po debelini 
denarnice, številu uspehov in 
velikosti hiše, temveč po tem, 
koliko smo ljubili in bili ljub-
ljeni," so ustvarjalke koncerta 
zapisale v programski list. 
Štiri diplomirane muzikologi-
nje so združile svojo glasbeno 
ustvarjalnost. Sprva so se po-
vezale le v okviru vokalno-
inštrumentalnega kvarteta 
Fčelice; njegovi ustanovitvi je 

botrovala prav ljubezen, saj so 
se zbrale ob igranju na poroki. 
Ingrid Mačus, študentka kla-
virja na akademĳi za glasbo,
je njihova pianistka in aran-
žerka, tokrat pa je ljudskim 

pesmim, ki so jih izvedle, dala 
tudi svoj skladateljski pečat. 
Flavtistka Eva Žagar, pevka 
Mirjam Jelnikar in violinist-
ka Ema Nartnik pa so njeno 
glasbo na papirju obudile v 
življenje. Dekleta so s kon-
certom "Vse, kar potrebuješ, 
je ljubezen" združile svoje sa-
mostojne glasbene poti. Naj-
prej se je na odru predstavil 
Otroški pevski zbor Višajčki, 
ki že vrsto let deluje v okviru 

Kulturnega društva Gregor 
Rihar, zadnjih pet let pa ga 
vodi Ema Nartnik. Po njeni 
zaslugi se zborček iz nastopa 
v nastop povečuje in izboljšu-
je. Del svojega repertoarja je 
predstavil tudi Mešani pevski 
zbor Gameljne, ki deluje že 
zelo dolgo, zadnjih nekaj let 
pa ga vodi Mirjam Jelnikar. 
Poleg teh dveh zborov je na-
stopil še vokalno-instrumen-
talni kvartet deklet Fčelice. 
Zborovsko petje je polepšala 
in popestrila priložnostna 
simfonična zasedba. 
Koncert tokrat ni imel pove-
zovalca, temveč povezoval-
no zgodbo. Pred gledalci se 
je odvila življenjska zgodba 
para; njun odnos in prerašča-
nje zaljubljenosti v pravo in 
resnično ljubezen, za katero 
je potreben trud ter številna 
odrekanja, je bilo mogoče 
spremljati ves koncert. Bogat 
glasbeni program in zgovor-
na vsebina igre sta se pre-
pletla v rdečo nit koncerta, ki 
pravi: "Vse, kar potrebuješ, 
je ljubezen." Dekleta, ki so 
se podpisala pod stvaritev, 
pa naj ljubezen navdihuje in 
spremlja tudi v prihodnje, 
da se bo udejanjala njihova 
ustvarjalnost. 

Nadja Prosen Verbič

Združeni nastopajoči so koncert zaključili s skladbo "All you 
need is love".

»Vse, kar potrebuješ, je ljubezen«
Polhov Gradec, 7. april – Sošolke in prĳateljice so na oder postavile skupno
stvaritev – koncert, s katerim so se predstavile tudi na odru Kulturnega doma 
Jakoba Trobca.

Romana Jarc Sečnik in njen mož Robert sta po-
nosna in zelo zaposlena kmeta, saj na svoji do-
mačĳi že šestnajsto leto vodita ekološko kmetĳo
s certifikatom. To je delo na domu, ki ni pisarni-
ško; zahteva skrb za sočloveka ter skrb in čut za 
domače živali. Kmetĳa obsega kar 13 ha kme-
tĳskih zemljišč in še nekaj gozda, od tega 3 ha
površin za pridelavo ekološke zelenjave v kolo-
barju z žiti. Pridelujejo kar 50 sort zelenjave in 
skrbĳo za dnevno ponudbo svežih pridelkov.
Kot zanimivost naj omenimo, da 
vse sadike vzgojĳo sami in jih nato
strojno posadĳo. Pridelujejo tudi
ekološko moko, zmleto v mlinu 
na kamen, in izdelujejo domače 
testenine. 
V prosti paši je okoli deset glav 
govedi, ducat kokoši, ki so prav 
tako v zeleni paši, pa redĳo z namenom pri-
dobivanja (certificirano) ekoloških jajc; ta so na
pogled bolj živorumena. Zelo zanimivo je, da 
so krave tu na paši celo leto; tudi pozimi, ko 
je naneslo pol metra snega, so gazile naokrog! 
Le kadar se katera teli, jo dajo v hlev, sicer pa 
imajo krave pozimi svoj nadstrešek in dovolj 
krme, in tako kljub mrazu ne zbolevajo. Redĳo
tudi staro, avtohtono pasmo pujskov po imenu 

krškopoljska in seveda tudi ti prosto letajo na-
okrog, kar je pogoj za ekološko rejo.  

Ekologĳa se ne konča na kmetĳi 
Ko je domača žival zrela za zakol, naj bo to go-
vedo ali piščanec, veljajo posebni postopki, ki 
se izvajajo ločeno od preostalih zakolov, in tudi 
meso se ločeno shranjuje v hladilnici, dva dni 
pred zakolom pa mora Romana obvestiti kon-
trolno organizacĳo, ki zakolu v klavnici priso-

stvuje, kar seveda ni brezplačno. 
Ko je peljala ducat piščancev v za-
kol v perutninarstvo Pivka, so mo-
rali ustaviti celo linĳo ter opraviti
zakol in kosanje njene perutnine, 
zunaj pa je čakalo 20.000 običajnih 
piščancev … Poseben postopek 
velja tudi pri prodaji ekološke 

zelenjave; če jo želimo prodajati v 
trgovinah, se ne sme kontaminirati z običajno, 
škropljeno zelenjavo in mora biti pakirana. Za 
eno kmetĳo je pakiranje kar zajeten zalogaj, saj
zahteva vsaj stroja za tiskanje in pakiranje. Zato 
Romana svežo zelenjavo prodaja veletrgovcem, 
kot so Kalček, Zabojček in DG, ki poskrbĳo za
pakiranje in distribucĳo v trgovine, zasebne
prodajalne ali supermarkete. Predvsem radič 
in solato redno prodajajo v Sparu in Mercator-

ju. Seveda pa veliko pridelkov prodajo nepo-
sredno gospodinjstvom, a le po predhodnem 
naročilu (tel. 031 810 802, romana.jarc@gmail.
com, www.nasvojizemlji.si). Zahvala gre vsej 
družini, saj tudi oba otroka, osnovnošolca Aljaž 
in Matĳa, rada pomagata pri kmečkih opravi-
lih, mož pa je kot glava družine v letošnji dolgi 
zimi izdelal stroj za polaganje folĳe, ki zadržuje
vlago v zemlji in preprečuje rast plevela, pri-
pomoček za ročno sajenje sadik na folĳo in še
nekaj drobnarĳ.

Učimo se vse življenje 
Ker ekološka kmetĳa zahteva več znanja od kla-
sične, pa tudi ker sta lastnika začela uvajati per-
makulturni vrt, rada obiskujeta izobraževalne te-
čaje; Robert trenutno ob sobotah obiskuje tečaje 
biodinamike, medtem ko Romana prodaja na vi-
ški sobotni tržnici. Nad permakulturo sta se zelo 
navdušila po obisku ekološke domačĳe Seppa
Holzerja na avstrĳskem Koroškem (njun gostitelj
je izdal knjigo Holzerjeva permakultura, ki je v 
Slovenĳi izšla pri založbi Amalie�i & Amalie�i).
Ko sem si pri Romani in Robertu knjigo izposo-
jal v branje, sta poudarila, kako pri nas zanemar-
jamo pomen zemljanke. Ta se vkoplje v breg in 
nato ponuja zatočišče domačim živalim, saj se v 
njej tudi pozimi ne shladi tako kot v hlevu, poleti 
pa služi kot hladno skladišče pridelkov. Opozo-
rila sta tudi na koristi gomilaste grede iz dračja, 
v kateri skozi zimo nastaja zelo kakovosten hu-
mus. 
Med vegetarĳanci pa tudi drugimi zdravimi
prehranjevalci je zelo priljubljen napitek smuti 
(izvorno: smoothie). Na kmetĳi Jarc to pĳačo pri-
pravljajo iz sveže listne zelenjave, iz listja repe in 
kolerabe ("kar smo včasih prašičem metali"), z do-
datkom mladega žita, pa jabolka (za boljši okus), 
medu ali kosmičev. Na viški tržnici tega sicer ni 
mogoče kupiti; žal je preveč dela z birokracĳo, saj
ta dejavnost zahteva posebne pogoje in kuhinjo. 
Na kmetĳi imajo tudi pravi permakulturni vrt,
kjer maline, jabolka topaz in žita uspevajo v sožit-
ju, da se posevki dopolnjujejo, pa seveda najbolj 
pripomore gomilasta greda. 

Sebastjan Vehar

Tako zemljanko si želĳo kot hlev ali skladišče
pridelkov.

Ekološka kmetĳa Jarc – Na svoji zemlji
Na idilični domačĳi je videti, kot da se je ustavil čas. Nobenega asfalta, plastič-
nih oken, umetne fasade, le novejši rdeči traktor kaže na 21. stoletje. Potrkam na 
velika starinska vrata, ki zapirajo kamniti obok na naslovu Horjulska cesta 224, 
Dobrova (štiri kilometre od centra Dobrove, v smeri Horjula). 
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Pograjec s številnimi talenti – tako bi najsploš-
neje opisali Marjana Malovrha, za katerega lah-
ko mirne duše trdimo, da mu glede na številne 
hobĳe in obveznosti nikoli ni dolgčas. Nekateri
ga poznajo kot človeka, ki svoj kraj pozna sko-
raj tako dobro kot lasten žep, saj je skozi te kra-
je popeljal že mnogo turistov. Pevci ga poznajo 
kot zborovodjo, ki že več let vodi moški pevski 
zbor TD Briše ter jutranji cerkveni pevski zbor. 
Priložnostno pa se loti tudi pisanja pesmi. Po-
leg lastnih skladb včasih za potrebe zbora napi-
še kakšno priredbo. Morda tudi pritrkovalsko, 
saj vodi skupino mladih pritrkovalcev. Polho-
grajski farani ga spoštujejo tudi kot izrednega 
jasličarja, ki vsako leto poskrbi, da so jaslice v 
polhograjski župnĳski cerkvi ene od lepših v
Slovenĳi. Poleg številnih hobĳev pa je vselej
na prvem mestu družina, pravi sam. Je namreč 
zgleden mož in oče štirih otrok. Da je temu res 
tako, je pogosto razbrati prav iz pohval žene in 
otrok, kar je dandanes že prava redkost. Prav 
ti pa znajo izdati še kak Marjanov talent, ki ga 
sam ni obešal na veliki zvon. Tu ne mislim na 
snežni top, ki ga je pred nekaj leti izdelal po-
polnoma sam in bi ga zaradi te stvaritve lahko 
poimenovali tudi kot inovatorja, temveč mislim 
na njegov slikarski talent. 
O sebi pravi, da je le ljubiteljski slikar, ki sicer 
svojo slikarsko veščino in znanje še pili in ves 
čas nadgrajuje. Najraje slika naravo, v kate-
ro rad zahaja že od ranega otroštva. Kot vsak 
otrok je tudi on raje kot za knjigami čas pre-
življal v njej. Tam je skupaj s prĳatelji na trav-
nikih nabiral zvončke, se lovil, v gozdu gradil 

bunker, pri "pšavcu" postavljal jez za kopanje, 
se s kolesom podil čez drn in strn, "štanfal" 
smučišče v Rebernici in še kaj. Toda z učenjem 
ni imel težav, zato je po končani osnovni šoli 
lahko izbiral med več šolami. Ker je že kot 
otrok rad ustvarjal in risal, je bila njegova tiha 
želja oditi na oblikovalsko ali vsaj na aranžer-
sko šolo, toda tisti časi temu poklicu niso bili 

naklonjeni, zato se je po nasvetu staršev izučil 
za trgovca. To delo je opravljal praktično vsa 
leta službovanja. Želja po slikanju je počasi za-
mirala, a ni nikoli izginila. Znova se je začela 
pojavljati, ko so v trgovini, kjer je bil zaposlen, 
odprli oddelek s slikarskimi pripomočki. Bar-
vam se ni mogel upreti. Kmalu je kupil cenene 
kitajske oljne barve ter že isti večer v "kevdru", 
med krompirjem in kolerabo, na kosu lesonita 
naslikal svojo prvo sliko, sliko cerkve sv. Jane-
za v Bohinju. Z leti si je nabiral tudi teoretično 

znanje, ki ga je iskal samoiniciativno, le po sve-
tovnem spletu. Seveda pa je takšnega mojstra 
izklesala tudi vaja. Sprva so slike krasile le do-
mačo klet, kjer najraje slika ob mirnih poznih 
večerih, "včasih pa me navdih odvleče tudi iz-
pred štedilnika in pred platnom se znajdem s 
kuhalnico v eni in s čopičem v drugi roki", nam 
je smeje zaupal. Domača klet se je počasi spre-
minjala v atelje, slike pa so se kmalu znašle tudi 
na stenah nekaterih Polhograjcev. Tako se je do-
ber glas širil in naročila so bila vsa pogostejša. 
Širila pa se ni le zaloga, temveč tudi tehnike. 
Danes "Freškovcov" Marjan, kot mu po doma-
če rečejo Pograjci, pri svojem delu uporablja 
različne tehnike – olje na platnu, akril na lesu, 
akvarel, slikanje na steklo. Najljubše pa mu je 
slikanje z oljnimi barvami na platno, saj se je s 
to tehniko začela njegova slikarska pot. Vseeno 
veliko del nastane tudi v tehniki, ki jo je odkril 

nazadnje – akvarelu. Nekaj del vseh treh tehnik 
si je bilo mogoče ogledati ob odprtju razstave in 
še danes krasĳo grajske prostore. Nekatera pa
so te razstavne prostore že zapustila in odro-
mala celo v tujino – v Nemčĳo in Poljsko, kjer
bodo pričala o lepoti polhograjskih krajev, je 
ponosno povedal razstavljavec. 
Odprtje razstave je bil dolgo pričakovan trenu-
tek, saj je to slikarjeva prva samostojna slikar-
ska razstava. Dogajanje se je začelo v zgornjem 
prostoru, s kratkim kulturnim programom, v 

katerem so nastopili tisti, s katerimi je Marja-
novo življenje in delo najbolj povezano, to so 
njegova družina in moški pevski zbor TD Briše. 
Posebno je lahko ponosen na svoje otroke, ki so 
podedovali nekaj njegovega talenta, že zdaj pa 
so pravi mali umetniki – fantje ustvarjajo kot 
glasbeniki, hči pa že dobiva različna šolska pri-
znanja za svoja likovna dela. Ob koncu se je sli-
karju z lepim voščilom pridružila še žena Darja, 
ki je bila glavna pobudnica nastanka razstave. 
Tekom prireditve je povezovalec na kratko 
predstavil življenjsko pot Marjana Malovrha 
ter njegovo delo. Težo dogodku so dodali tudi 
gostje, saj sta se vabilu odzvala župan Franc Set-
nikar in nekdanja ministrica Mojca Kucler Do-
linar. Po prireditvi so se obiskovalci premaknili 
v spodnji prostor, kjer so bila na ogled slikarska 
dela. Tam so prĳetno kramljali še pozno v noč.
Seveda sta k dobremu vzdušju pripomogli tudi 

lepo obložena miza dobrot in pĳača.
Za vse, ki ste odprtje zamudili in bi si razstavo 
slik Marjana Malovrha radi ogledali, velja in-
formacĳa, da je ta odprta do konca junĳa, in si-
cer vsako nedeljo med 11. in 16. uro oziroma po 
dogovoru s poštnim muzejem. Nekaj slik pa si 
je mogoče ogledati tudi na slikarjevih spletnih 
straneh: h�ps://sites.google.com/site/mmsli-
karstvo/ in h�p://mmalovrh.blogspot.com/.

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Grajske stene krasĳo slikarska dela domačina. Trĳe sinovi so talent za glasbo podedovali od očeta. S slikarjem je nazdravil tudi župan in mu čestital.

Slikarska razstava Marjana Malovrha 

Grajske prostore krasĳo slike krajana
Polhov Gradec, 4. april – V prostorih polhograjske graščine je potekalo odprtje 
razstave slik krajana Marjana Malovrha. V zgornjih prostorih so pripravili kra-
tek kulturni program, nato pa se je dogajanje preselilo v spodnjo sobo, kjer so si 
obiskovalci ogledali razstavo. Ta bo na ogled vse do konca junĳa, in sicer vsako
nedeljo med 11. in 16. uro oziroma po dogovoru s poštnim muzejem.

Lahko bi rekli, da so čebelarji letošnjo pomlad 
preživeli pridno kot njihove čebelice. Lani je 
namreč dozorela odločitev, da poskrbĳo za
novo zunanjo podobo čebelarskega doma, in 
letos so načrte uresničili. 
V začetku januarja, ko je mraz sem ter tja še 
pokazal zobe in je sonce le poredko posĳa-
lo skozi oblake, se je prenova čebelarskega 
doma ČD Dolomiti v Polhovem Gradcu za-
čela. Podjetje Libreto S, d. o. o., iz Prebolda, 
ki se je na razpis prĳavilo z najcenejšo po-
nudbo, je s čebelarskim društvom sklenilo 
pogodbo o izvajanju del in dela so se začela. 
Seveda pa so se ves čas izvajala pod budnim 
očesom nadzornega odbora, ki so ga sestav-
ljali Pavel Logar, Jože Remškar in Janko Pre-
bil. Narejena je bila 12-centimetrska izolacĳa
iz stiroporja, nanjo pa so nanesli fasado iz na-
nosa baumit. Rumena barva, za katero so se 
soglasno odločili čebelarji, predstavlja barvo 
oziroma odtenek čebeljega voska, je pojas-
nil predsednik ČD Dolomiti Janko Prebil in 
priznal, da barva, ki je sicer lepa, zdaj, ko je 
popolnoma sveža, od daleč še nekoliko bode 
v oči. "Treba se je je navaditi, pa bo," je do-
dal. Novo fasado v desnem zgornjem kotu, 
pred vhodom krasi slika, ki so jo vzeli z dru-
štvenega prapora in predstavlja čebelo, sat in 
cvet. H končni podobi pa so prispevali tudi 
sami, saj so prebarvali tudi vsa okna stavbe 
ter napušč. Poleg tega se zdaj dom ponaša z 
novim nadstreškom pred vhodom v stavbo, 
ki je bil vrisan že na prvotnem načrtu za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja, ter nadstre-
škom na vhodom v dvorano, ki bo poskrbel, 
da ne bo več zamakanja ob morebitnih obi-
lnih padavinah. Stroški vseh opravljenih del 
se bodo pokrili iz majhnih vložkov vsakega 
čebelarja, iz sredstev, ki jih s strani najemo-
dajalca, Čebelarstva Božnar, prejmejo iz naj-
emnin, del sredstev so pridobili na javnem 
razpisu Občine Dobrova - Polhov Gradec za 

ohranjanje in razvoj kmetĳstva in podeželja,
Občina Horjul pa je prispevala sredstva za 
enega od nadstreškov. "Kar nekaj denarja pa 
se je privarčevalo zaradi opravljenih števil-
nih prostovoljskih ur članov društva, ki so se 
v lepem številu, čeprav ne v celoti, odzvali na 

vabilo na delovno akcĳo," je svoje člane po-
hvalil predsednik in nadaljeval: "Kar nekaj se 
ga bo privarčevalo tudi v prihodnje, saj bo-
do stroški za ogrevanje zaradi boljše izolacĳe
manjši." 
Naj nova, barvitejša podoba doma čebelarjev 
prispeva k temu, da se bodo člani Čebelar-
skega društva Dolomiti, ki je nedavno tudi 
uradno pridobilo status društva, srečevali 
in družili s še večjim veseljem. Druženja bo 
prav gotovo še več v naslednjem letu, saj 
bodo v Polhovem Gradcu pripravili čebe-
larski praznik in počastili stoletnico rojstva 
prof. dr. Jožeta Riharja, prvega doktoranta 
s področja čebelarstva v Slovenĳi oziroma
takratni Jugoslavĳi, ki je kot vesten član oral
ledino tudi na območju Dolomitov. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Nova podoba doma čebelarjev

Dom čebelarjev v novi podobi
Polhov Gradec – Konec aprila je dom čebelarjev Čebelarskega društva Dolomiti 
zasĳal v novi podobi. Čebelarski dom je namreč dobil novo fasado, pod njo pa
so namestili debelejšo izolacĳo. Čebelarji so sicer na domu opravili še nekatera
druga dela, objekt pa je zato lepši in varčnejši.

Rečeno ... storjeno!
"Obljubili smo prvo medkrajevno no-
gometno tekmo Dobrova: Polhov Gra-
dec in jo dočakali v Športni dvorani 
Dobrova," pravĳo juniorčki.
 
Na veliko soboto, družinski praznik, nas na 
mizah čakajo dobrote, ki jih po navadi zauži-
jemo v prazničnih dneh. Preden pa smo začeli 
uživati ob hrani, so se starši in njihovi otroci, 
stari od 3 do 6 let, ki trenirajo v Nogometnem 
klubu Junior, prĳetno zabavali ob športnih in
miselnih dejavnostih. 
"Bolezni nekaterih otrok so nam preprečile, 
da bi tekmo izvedli v pravem pomenu be-
sede, z več ekipami, zato smo potek turnirja 
zastavili drugače, vendar še vedno v tekmo-
valnem vzdušju," je povedala Jerca, ki pomaga 
pri organizacĳi. Tekmovalno obarvano je bilo
že ogrevanje, ki so ga popestrili z različnimi 
igricami, tekmami v parih pri vadbah po po-
stajah, nogometnem kvizu. Tekmovanje je bilo 
organizirano po različnih kategorĳah: s starši,
samo starši in seveda – samo otroci. 
"Pri tej starosti otrok rezultat kot po navadi ni 
bil pomemben, pa vendar smo morali potola-
žiti kar nekaj žalostnih bodočih nogometašev, 
ki so že zdaj zelo tekmovalni, željni zadetkov 

in zmag," je dejal trener Boštjan Kre�. Nasmeh
na obraz so jim spet narisali ob koncu njihove-
ga skoraj dveurnega dogajanja, ko jim je Bošt-
jan razdelil medalje in sladke nagrade. 
Še en uspešen dogodek je tako za nami. Ekipa 
NK Junior se zahvaljuje vsem staršem, ki so se 
odzvali vabilu in tako pomagali ustvariti lep 
dogodek za svoje otroke.

Foto: Špela Arh

Nasmeh na obraz so jim spet narisale medalje 
in sladke nagrade.

Napeta tekma s starši

Junĳa se začenja vpis otrok za šolsko leto 20-
13/14. 
Vpisujemo otroke od 1 do 3 let. Skupina bo 

štela največ 12 otrok.  
Za otroke bova skrbeli Vesna in Mojca, obe pe-
dagoško izobraženi. 
Za informacĳe pokličite na mobilno št. 041 267
525 ali 
pišite na e-naslov: 
vrtecobgozdu@gmail.com.
www.varstvoobgozdu.si 

Vesna Zadnikar, s. p., 
Hruševo 32, 
1356 Dobrova, 
in 
Mojca Kožman, s. p., 
Hruševo 33a, 1356 
Dobrova

Zasebno varstvo predšolskih otrok v bližini Dobrove



NAS CASOPIS 405/27.5.2013 C M Y K 36

36 405., 27. maj 2013
elektronski naslov:  info@dobrova-polhovgradec.si Občina Dobrova - Polhov Gradec 

Na Osnovni šoli Polhov Gradec se to šolsko leto 
že drugič zapored izvaja projekt Šolski plesni fe-
stival. To je projekt Plesne zveze Slovenĳa, ki ga
podpirata Fundacĳa za šport ter ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Njegov glavni 
namen je, da ples približa množicam oziroma 
čim več otrokom. Poleg tega je pomembno tudi, 
da na tekmovanju v sklopu festivala otroci sode-
lujejo in plešejo rekreativno, torej ni namenjeno 

plesalcem oziroma plesalkam, ki so že registrira-
ni pri Plesni zvezi Slovenĳe.
V Polhovem Gradcu letos delujejo tri plesne 
skupine (skupina od 1. do 3. razreda, od 4. do 6. 
razreda ter skupina od 7. do 9. razreda). Plesne 
vaje enkrat na teden obiskuje skupno 65 otrok, 
kar je trikrat več kot lani, to pa je očitno plod 
pridnega in dobrega dela plesalcev ter predvsem 
njihove plesne učiteljice Katje Simić, ki otrok ne 

uči le plesnih korakov in ritmov, temveč jim zna 
na prav prisrčen način približati različne plesne 
zvrsti. "Z njo polna ura treninga mine, kot bi mig-
nil," pravĳo učenci. Na učnih urah, kjer vadĳo
plesne koreografije, s katerimi nastopajo, pa tudi
na tekmovanjih se imajo "super, fino, ful dobr'",
je slišati iz njihovih ust. Da pa so tudi pridni in 
marljivi, pričajo letošnji lepi uspehi. 
V sklopu Šolskega plesnega festivala so učenci le-

tos tekmovali na šolskem tekmovanju, kjer so star-
šem pokazali, kaj znajo, poleg tega pa je bilo treba 
pri starejših dveh skupinah določiti ekipi šestih, ki 
so šolo nato zastopali na ljubljanskem področnem 
tekmovanju. To je potekalo 17. aprila na Osnovni 
šoli Sostro, na njem pa so se plesalci pomerili v 
plesih s predpisanimi koreografijami za posamez-
ne starostne skupine, in sicer posamično v moder-
nih plesih (hip-hop, pop, latino) ali v plesnih parih 
v standardnih plesih (počasni valček, tango, fok-
strot) in latinskoameriških plesih (samba, cha-cha 
in boogie-woogie). Konkurenca je bila po mnenju 
plesne učiteljice izjemno huda, saj je tekmovalo 
kar 26 osnovnih šol iz ljubljanske regĳe. Toda pol-
hograjski plesalci se niso zbali, nastopili so, kot 
znajo, in dosegli odlične rezultate. Skupina deklet 
od 7. do 9. razreda je v konkurenci 60 plesalk in 
plesalcev dosegla visoke posamezne rezultate in 
ekipno 1. mesto, s tem pa so si dekleta priborila 
vstopnico za državno tekmovanje, ki bo konec 
maja. Tja pa potujejo tudi dekleta, ki so navdušila 
s šolsko plesno produkcĳo in prav tako pometla s
konkurenco. Mlajši tekmovalci so na področnem 
tekmovanju nastopali prvič, zato si, kljub nekoliko 
slabšim mestom, zaslužĳo veliko pohvalo in čestit-
ke za izvrsten debitantski nastop. 
Poleg tekmovalnih nastopov pa učenci oziroma 
plesalci najraje nastopĳo pred domačim občin-
stvom, pred očki in mamicami ter pred sošolci in 
učitelji; tudi teh priložnosti je kar nekaj. Njihova 
zadnja v tem šolskem letu bo prav ob zaključku 
šolskega leta, ki bo pomenil počitek tudi za ples, 
toda že naslednjo priložnost bodo dobili z začet-
kom novega šolskega leta. Pred vsem tem pa ne-
katere čaka še pomembno državno tekmovanje, 
kjer jim želimo vso srečo! 

  Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv, Katja Simić

Šolska plesna produkcĳa, ki se odpravlja na državno tekmovanje,
z učiteljico Katjo.

Takšna množica učenk in učencev letos obiskuje Šolski plesni festival.

Šolski plesni festival na OŠ Polhov Gradec 

Odlični plesni rezultati učencev na področnem tekmovanju
Polhov Gradec – Na Osnovni šoli Polhov Gradec se drugo leto zapored izvaja projekt Šolski plesni festival, v sklopu katerega 
učenke in učenci tudi tekmujejo, in letos so polhograjski tekmovalci na področnem tekmovanju dosegli izjemne rezultate.

Turnirja se je udeležilo 30 igralcev, zbrala pa 
se je precej pisana druščina tako mlajših kot 
starejših. Z žrebom so se igralci razdelili v 
šest skupin, iz vsake skupine pa sta napre-
dovala le najboljša dva. Tako smo dobili 12 
najboljših, ki so se naključno razdelili v dve 
skupini, polfinale pa so si priigrali le najboljši
štirje. Pokale za prva tri mesta so si s svojo 
zagnanostjo in taktiko priigrali Milan Šifrer 

(1.), Bogdan Oražem (2.) in Janez Gerjolj (3.).  
Tekom dneva smo bili priča veliki zagnano-
sti, tekmovalnosti in veselju zmagovalcev, 
poraženci pa so poraze dobro prenesli. Do-
gajanje v gasilskem domu je privabilo lepo 
število obiskovalcev, ki so se ob ogledu na-
petih dvobojev lahko tudi malo okrepčali, 
za kar smo poskrbeli člani ŠD Setnik. Veseli 
nas, da se je turnirja, čeprav smo ga organi-

zirali prvič, udeležilo toliko tekmovalcev, kar 
le potrjuje priljubljenost tega športa v naših 
krajih ter nam daje zagon za nadaljnje delo. 
Turnir v namiznem tenisu bomo prav gotovo 
organizirali tudi prihodnje leto. Zahvala gre 
vsem tekmovalcem, gledalcem, PGD Zalog 
in ne nazadnje vsem prizadevnim članom 
Športnega društva Setnik. 

  Benjamin GerjoljNamizni tenis zna biti še kako razburljiv!

Člani Športnega društva Setnik organizirali prvi Pingpong
Športnemu društvu Setnik je prišlo na uho, da se na našem koncu že nekaj časa rekreativno igra namizni tenis. Ker nas je 
zanimalo, kdo od rekreativnih igralcev te predvsem pozimi priljubljene igre z loparji in majhnimi žogicami se je pripravljen 
pomeriti na tekmovanju, in smo želeli ugotoviti, kdo je najboljši, smo v nedeljo, 21. aprila, organizirali prvi Pingpong, tur-
nir v namiznem tenisu, ki je potekal v prostorih GD Zalog. 

V šolskem letu 2011/12 se je naša 
šola vključila v evropski projekt 
Comenius. V našem projektu so 
sodelovale Poljska, Turčĳa, Ro-
munĳa, Grčĳa in Slovenĳa. In 
čemu je sploh namenjen projekt 
Comenius? Predvsem dvigu ka-
kovosti šolskega izobraževanja v 
Evropi; omogoča spoznavanje in 
razumevanje evropske kulturne 
in jezikovne raznolikosti ter mla-
dim pridobivanje osnovnih spre-
tnosti in kompetenc, potrebnih 
za njihov osebni razvoj, za pri-
hodnje zaposlovanje in aktivno 
evropsko državljanstvo. V praksi 
je projekt Comenius na naši šoli 
potekal nekako takole: vsi učenci 
višjih razredov smo imeli mož-
nost, da se vključimo vanj. Raz-
delili smo se v tri skupine. Vsaka 
skupina je obiskala eno izmed 
držav in tam preživela čudovit 
teden, Romunĳo pa so obiskali
le učitelji. Seveda so bile za to 
potrebne tudi priprave. V vsaki 
državi je bila izbrana določena 
tema: zgodovina našega kraja, 
tradicionalni izdelki, prazno-
vanja, plesi in hrana. V šoli smo 
pripravili predstavitve na do-
ločeno temo in v državi, ki smo 
jo obiskali, s predstavitvĳo po-
stopoma prikazali našo prečudo-
vito Slovenĳo. Poleg predstavit-
ve svoje države smo spoznavali 
nove kulture, tradicionalno hra-
no, znamenitosti kraja, se učili in 

spoznavali nove jezike, utrjevali 
svoje znanje angleščine ter seve-
da ustvarjali in spletali nova pri-
jateljstva. Slovenĳa je bila zadnja
gostiteljica v tednu od 22. do 26. 
aprila 2013. 
Vesela sem, da sem se projekta 
udeležila, saj sem spoznala ve-
liko novih kultur in skovala ve-
liko prĳateljskih vezi. Moramo
pa se zahvaliti tudi učiteljem, ki 
so se na projekt prĳavili in nam
omogočili, da smo lahko priso-
stvovali tudi mi. Zahvala pa gre 
tudi vsestranski podpori gospe 
Albine Jerman Slabe. 
Maša Setnikar, 8. b 
  

Tema zaključnega srečanja naše 
skupine v okviru projekta Come-
nius je bila kulinarika, zato smo 
želeli svojim gostom predstaviti 
vso pestrost in raznolikost slo-

venske kuhinje. Da ne bi ostali le 
pri besedah, smo hrano tudi na-
birali in kuhali, s še večjim vese-
ljem pa seveda – jedli. Tako smo 
okušali sodobne urbane jedi, 
pa tudi tradicionalne krvavice, 
štruklje, krompir in repo. Z vso 
previdnostjo smo se lotili divje 
hrane s travnika in ugotovili, da 
ni le zdrava, temveč tudi dobra. 
Uglajeno smo pili čaj z grofom 
Blagajem in kramljali ob kralje-
vem kruhu z vrtničnim maslom, 
se posladkali z blejsko kremno 
rezino in se pustili zapeljati vo-
njavam istrske kuhinje … 
Drug drugemu smo predstavili 
tradicionalne jedi svojih držav in 
jih ob dnevu šole ponudili vsem 
obiskovalcem. Da pa ne bi pre-
hitro pozabili vsega skupaj, smo 
izdali skupno kuharsko knjigo, v 
kateri vsaka država predstavi ne-
kaj svojih najbolj znanih tradicio-

nalnih jedi, divjo hrano in način 
konzerviranja. Še posebno po-
nosni smo na poglavje o medu, 
saj je prav med tisto skupno ži-
vilo, ki pomembno zaznamuje 
kulinariko vseh petih držav. 
Naslov knjige je The Scent of 
our Country's Cuisines. Za zdaj 
je na voljo le v angleščini, dobite 
pa jo v elektronski obliki na naši 
spletni strani. Lahko se pohvali-
mo, da je zelo lepo oblikovana 
in zanimiva, če boste po njej kaj 
skuhali, bo pa tudi – uporabna! 

Darinka Orel, urednica knjige 
in vodja zaključnega srečanja 
Comenius 
Prvi dan obiska so učenci prišli 
v šolo s svojimi gostitelji in se z 
njimi odpravili v matične učilni-
ce. Pozneje pa so imeli v razre-
dih predstavitev svoje države. 
Po malici je v šolski avli potekala 
prireditev, na kateri so se pred-
stavile vse sodelujoče države. 
Nato so naši gostje nadaljevali 
predstavitve po razredih. Popol-
dne smo jih popeljali na ogled 
Polhovega Gradca in se pozneje 
pridružili grofu Blagaju ob sko-
delici čaja. Okoli pete ure so naši 
gostje odšli domov z gostitelji in 
njihovimi starši. 
V torek so učenci in njihovi go-
stitelji lahko prisostvovali po-
uku in začutili utrip slovenske 
osnovne šole. Po malici smo 
odšli na sprehod do čebelnjaka. 
Tam smo pokusili slovenski med 
in medene izdelke ter se udeleži-

li delavnic. Ko se je dan prevesil 
v popoldan, smo se odpravili 
v Ljubljano in se sprehodili po 
starem mestnem jedru. Lakoto 
smo si potešili v prĳetni picerĳi
ob Ljubljanici. Pridružil se nam 
je vodič in nam razkazal zna-
menitosti naše prestolnice. Dan 
smo zaključili s prĳetno vožnjo
po reki Ljubljanici. 
Sreda se je začela z obiskom šol-
ske knjižnice, nadaljevala pa z 
nabiranjem divje hrane z našim 
vrhunskim poznavalcem Dari-
em Cortesejem. Nabrani čemaž, 
koprive in rožice so postali ču-
dovit obrok, ki smo ga pojedli 
v grajskem parku. Nato smo 
se odpravili na Gorenjsko, kjer 
smo se najprej ustavili v Radov-
ljici. Tu smo se sprehodili skozi 
mesto in si privoščili slastno ko-
silo; na jedilniku so bile tokrat 
slovenske tradicionalne jedi. 
Sledil je prĳeten sprehod skozi
sotesko Blejski Vintgar, večer 
pa smo pričakali ob prelepem 
Blejskem jezeru. Pika na i je bila 
seveda nadvse okusna kremna 
rezina, ki je našim gostom zelo 
ugajala. 
V četrtek smo v šolo prišli malo 
pozneje in se odpravili v šolsko 
kuhinjo. Pripravili smo tradicio-
nalno hrano, ki je bila pozneje na 
voljo učencem, učiteljem in pre-
ostalim obiskovalcem v avli, saj 
je bil tega dne dan šole in hkrati 
dan odprtih vrat, kar pomeni, 
da so se delavnicam, pogostitvi 
in tudi poznejši prireditvi lahko 

pridružili tudi starši in drugi 
družinski člani ter seveda slav-
nostni gostje. V naši skupini so 
bile kar tri ENO šole, zato smo 
skupaj posadili drevo miru in pri-
jateljstva. Popoldne so potekale 
različne delavnice, sledila pa je 
še zaključna prireditev, na kateri 
so se predstavili udeleženci po-
sameznih držav. Za predstavitev 
so izbrali tradicionalne plese, 
ki izvirajo iz njihovih držav. Za 
konec so se učenci posameznih 
držav pomerili v kvizu, kjer so 
lahko pokazali svoje znanje o so-
delujočih državah. Vsak dvom 
o zmagovalcu je seveda odveč, 
zmagali so naši tekmovalci! Sle-
dilo je še medsebojno obdaro-
vanje ter zahvala ravnateljice in 
gospoda župana. 
Zadnji dan druženja smo odšli v 
Postojnsko jamo. Popoldne smo 
se odpravili še v Fieso in se po-
zneje sprehodili po Piranu. Po 
okusnem kosilu smo imeli nekaj 
prostega časa, nato pa smo se 
odpravili domov. Naše druženje 
se je tako žal končalo, vendar 
smo veseli, da smo spoznali ve-
liko prĳetnih ljudi in dobili nove
prĳatelje, s katerimi se zagotovo
nismo videli zadnjič. Zahvalju-
jemo se vsem, ki ste na kakršen-
koli način pomagali soustvariti 
nepozabni teden medsebojnega 
spoznavanja in učenja. 

Marjeta Malovrh, 
Mirjam Tominc in 

Maša Setnikar, 8. b

OŠ Polhov Gradec v projektu Comenius
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Milena Željeznov praznuje 80 let
Rodila se je 14. maja 1933 v Dolenjskih Toplicah kot 
edinka. Preživela je marsikaj, tudi preizkušnje dru-
ge svetovne vojne. Vedno zgovorna in dobrovoljna 
Milena se dobro spomni prvih dni vojne; oče ji je na 
glavo posadil kapo, mama ji je oprtala nahrbtnik in 
z zavezanimi očmi so nato odšli v varno, skrito za-
točišče gozdov Kočevskega roga. 
 
Kot hči zavednih Slovencev – mama je šla k partizanom v Gub-
čevo brigado, oče pa delal kot partizanski krojač – je ostala na 
Kočevskem do leta 1945. Po vojni se je družina preselila v Kranj, 
kjer je imel oče krojaško delavnico, nato pa v Ljubljano, v ruske 
hiše v Savskem naselju, kjer je Milena dokončala osnovno šolo 
in se vpisala na srednjo gradbeno šolo. Po uspešnem zaključku 
šolanja je našla službo na ministrstvu za finance. Bila je tudi za-
vedna skojevka. 
Z ministrstva je bila premeščena v podjetje Iskra Elektroveze, v 
okviru katerega se je udeležila številnih prostovoljnih delovnih 
brigad, med drugim v Sarajevu in Novi Gorici ter ob gradnji 
proge Brčko–Banovići. V času socialistične ureditve je namreč 
veljalo, da se javna infrastruktura gradi tudi s pomočjo javnih 

delavcev, prostovoljnih delovnih brigad, in večja podjetja so 
imela dolžnost prispevati del zaposlenih, predvsem iz pisarn. 
Redna plača jim je tekla, tudi dopust je k sreči ostal. Milena je 

tako soustvarjala železniško progo, avtocesto, v Novi Gorici je 
zidala rusko blokovsko naselje in v Brkinih odpravljala posle-
dice potresa. V podjetju oz. TOZD-u Elektroveze je spoznala 
svojega bodočega moža; tovariš Milutin je služboval kot asistent 
doktorjev in profesorjev, pozneje kot redni profesor na elektro-
fakulteti na temo teorĳe polj.
Pri 25 letih se je s pet let starejšim Milutinom poročila in ustvari-
la sta si družino. Rodili so se jima sin Kika ter hčeri Marjanca in 
Maruša. Kika je pri svojih 33 letih žal tragično preminil; bil je do-
ber potapljač, ki je pomagal celo podmorničarjem jugoslovanske 
vojske. Kot drugorojenka je na svet privekala Marjanca, Maruša 
pa se je rodila dobrih deset let pozneje in še danes rada obiskuje 
svojo mamo …  
Jamarji jamarskega društva Železničar, ki so k Mileni redno pri-
hajali na prigrizke, so ji že na dvorišču radi zaklicali: "Mama 
Juanita, lačni smo!" ter se potem družili z njo še dolgo v noč. Do 
zasluženega pokoja je Milena živela na Viču, kjer sta z možem 
obnovila starejšo hišo, na jesen življenja pa sta se umaknila v 
Polhov Gradec, na Podreber, kjer je že njen oče zgradil manj-
ši vikend. Pr' Bobnarju, kot rečejo po domače, Milena domuje 
dvajset let in je prava "zvezda na vasi", saj s svojim izbranim in 
pisanim slogom oblačenja ter zvedavo otroško dušo, ki se kaže 
v zgovornosti in razgledanosti, na ljudi vedno napravi močan 
vtis. 

Sebastjan Vehar

Konec marca smo zaključili slikar-
sko delavnico te sezone (do jeseni). 
Za končni izlet smo si izbrali Zagreb 
in ogled Picassove razstave v galerĳi
Klovićevi dvori. Zbrali smo se slikar-
ji in kiparji iz Ljubljane, z Dobrove, 
avtobus je ustavil še v Trebnjem in 
industrĳski coni Novo mesto ter na
Čatežu, nato pa smo se odpeljali cilju 
naproti.
V galerĳo smo vstopili ob 11. uri.
Ogled je bil voden. V dveh skupinah 
smo si ogledali slike in poslušali raz-
lago vodnice, ki nam je pripovedova-
la o Picassovih delih in razgibanem 
življenju. Bil je slikar, kipar, risar, 

grafik, keramik, scenograf, predvsem
pa genialen umetnik, ki je zaslovel in 
obogatel že za časa svojega življenja. 
Zbirka njegovih del je neverjetna. Že 
pri svojih 13 letih je pripravil prvo raz-
stavo. Leta 1895 so se z družino pre-
selili v Barcelono, kjer je pri 14 letih 
z lahkoto opravil sprejemne izpite na 
umetniški akademĳi. Leta 1897 se je
že kot znan slikar preselil v Madrid, 
kjer je poleg akademĳe vsak dan obis-
koval sloviti muzej Prado. Leta 1900 se 
je preselil v Pariz, nato pa je do konca 
življenja živel v Provansi. Picasso je 
veljal za velikega plejboja – rad je imel 
ženske, k takšnemu življenjskemu slo-

gu pa sta pripomogla slava in denar. 
Rodilo se mu je pet otrok. Umrl je 8. 
aprila 1973. 
Na Picassovi razstavi smo si lahko 
ogledali 56 slik in skulptur, ki izvirajo 
iz praktično vseh obdobĳ njegovega
umetniškega ustvarjanja. Naj jih na-
štejem: Gospodična iz Avignona, Ča-
rovnice, Trĳe muzikantje, Portret mo-
škega, Portret Dore Mara, Otrok, ki se 
igra s kamnom, Objem, Deček s pipo 
(to sliko so na dražbi prodali za 81,3 
milĳona evrov).
Po končanem ogledu razstave so se 
nekateri odpravili še na ogled mesta, 
drugi pa smo prosti čas izkoristili za 
klepet ob kavi, in sicer v kavarni na 
Trgu bana Jelačića. Domov smo se vr-
nili v večernih urah. 

Anica Tomšič

Boris Ivanović, pravoslavni umetnik, Mileno rad obiskuje in se 
domačinom ob jubileju lepo zahvaljuje za presenečenje v obliki 
mlaja, saj v 15 letih, odkar živi na Podrebri, ne pomni postavitve 
mlaja kot simbola mladosti in sreče na tako častitljivo obletnico.

DU Dobrova 

Ogled Picassove razstave v Zagrebu

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-
UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US 
in 79/09) in Statuta Občine Dobrova - Polhov 
Gradec (Uradni list RS, št.  26/2012) je Občin-
ski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 9. 
izredni seji dne 15. maja 2013 sprejel

Javni razpis
za dodelitev  proračunskih sredstev posta-
vitev malih komunalnih čistilnih naprav v 
Občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2013

I. Predmet razpisa
Sofinanciranje nakupa malih komunalnih
čistilnih naprav  velikosti do 50 PE v Občini 
Dobrova-Polhov.

II. Upravičenci do sredstev
Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebiva-
liščem v občini.

III. Višina pomoči:
• do 30% upravičenih stroškov za postavitev 

male komunalne čistilne naprave za en sta-
novanjski objekt ali največ 250 € na PE.

• do 50 % upravičenih stroškov ali največ 375 
€ na PE, kadar se za več stanovanjskih ob-
jektov postavi ena mala komunalna čistilna 
naprava in posamezni stanovanjski objek-
ti, pri katerih ni možnosti postavitve male 
čistilne komunalne čistilne naprave za več 
stanovanjskih objektov. 

 (Šteje se, da postavitev male komunalne 
čistilne naprave za več stanovanjskih ob-
jektov ni možna, kadar je stanovanjski ob-
jekt od predvidene lokacĳe postavitve male
čistile naprave oddaljen več kot 100 m. )

IV. Splošni pogoji upravičenosti:
• mala komunalna čistilna naprava mora 

imeti certifikat oziroma listino o skladnosti
izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih 
vrednostih parametrov odpadnih vod, kot 
jih predpisuje Uredba o emisĳi snovi pri od-
vajanju odpadnih vod iz malih komunalnih 
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07);

• čiščenje komunalne odpadne vode v mali 
komunalni čistilni napravi mora biti sklad-
no z ostalimi določili 4. člena Uredbe o 
emisĳi snovi pri odvajanju odpadnih vod 
iz malih komunalnih čistilnih naprav (Urad-
ni list RS, št. 98/07, 30/10) glede ustreznosti 
čiščenja v mali komunalni čistilni napravi;

• ocena obratovanja male komunalna čistilne 
naprave, ki jo upravičenec kot dokazilo po-
sreduje na občino mora biti pozitivna. 

• lokacĳa postavitve male komunalne čistilne
naprave mora omogočati neovirano praz-
njenje,

• upravičenci morajo razpolagati z zemljiš-
čem na katerem načrtuje postavitev MČN,

• upravičenci, ki bodo za več objektov posta-
vili skupno čistilno napravo morajo vlogi 
priložiti podpisan medsebojni dogovor 
vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno 
omejen iz katerega bo razvidna delitev 
stroškov vzdrževanja MKČN in oseba, ki bo 
zadolžena za upravljanje MKČN. 

V. Opravičljivi stroški:
• Nakup male komunalne čistilne naprave 

velikosti do 50 PE s stroški montaže male 
komunalne čistilne naprave in prvim zago-
nom MKČN z nastavitvĳo parametrov.

• Upravičeni stroški lahko nastanejo od 
1.1.2012 dalje. Investicĳa mora biti zaključe-
na do 31.12.2013.

IV. Merila
• mala komunalna čistilna naprava mora 

biti izven predvidenih območĳ aglomera-
cĳ znotraj katerih se predvideva izgradnja 
kanalizacĳe skladno z Operativnim progra-
mom odvajanja in čiščenja komunalne od-
padne vode v Občini Dobrova-Polhov Gra-
dec . Informacĳe o območjih pridobi vlagatelj na
Občini Dobrova-Polhov Gradec.

• do sofinanciranja so upravičene postavitve
malih komunalnih čistilnih naprav na območ-
ju aglomeracĳ v naseljih: Suhi dol, Črni Vrh,
Kurja vas, Šentjošt in Zalog in drugih območjih 
aglomeracĳ kjer se kanalizacĳa zaradi sprememb
projekta, nastalih  kot posledica ne-pridobljenih 
služnosti lastnikov zemljišč ne bo gradila.  In-
formacĳe o območjih pridobi vlagatelj na Občini
Dobrova-Polhov Gradec.

• mala komunalna čistilna naprava mora biti 
izven vodovarstvenih območĳ. Informacĳe
o vodovarstvenih območjih pridobi vlagatelj na 
Občini Dobrova-Polhov Gradec.

V. Višina razpisanih sredstev
Sredstva bremenĳo proračunsko postavko  11-
004 Proračuna občine Dobrova-Polhov Gradec 
za leto 2013. Okvirna višina razpisanih sred-
stev je  30.000€.

VI. Omejitve
• Upravičeni stroški so le tisti stroški, ki so 

nastali od 1.1.2012 do 31.12.2013.
• Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača 

upravičencu je 50€.
• Sredstva se ne dodelĳo upravičencu, ki je

za isti namen, ki ga  navaja v vlogi za pri-
dobitev sredstev po tem javnem razpisu, že 
prejel javna sredstva Republike Slovenĳe ali
sredstva Evropske unĳe.

• Sredstva se ne dodelĳo za  postavitev
MKČN izven Občine Dobrova-Polhov-Gra-
dec.

VI. Razpisna dokumentacĳa
Razpisna dokumentacĳa (navodila in ob-
razci) in ostale informacĳe so objavljeni na:
h�p://www.dobrova-polhovgradec.si. Kon-
taktna oseba občinske uprave za informacĳe je
Helena Čuk.

VII. Način prĳave in roki:
Izpolnjeno razpisno dokumentacĳo vlagatelji
pošljejo priporočeno po pošti, ali oddajo nepo-
sredno na sedežu občine. 

Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi 
podatki: Občina Dobrova-Polhov Gradec, 
Stara cesta 13, 1356 Dobrova s pripisom »ne 
odpiraj, javni razpis,MKČN«. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja vloge. 
Vloge iz katerih ni razvidno, da se nanašajo 
na javni razpis se zavrže.
Razpis je odprt do porabe sredstev oz najkas-
neje do 31.12.2013. Datum in uro zaprtja razpi-
sa bosta objavljena na spletni strani občine. 
Popolne vloge se razvrstĳo po datumu in uri
prejetja. Pravočasno dopolnjene vloge se uvr-
stĳo po vrstnem redu na konec seznama.
V primeru, da je v seznam popolnih vlog 
uvrščeno več vlog kot je na voljo sredstev se 
sredstva razdelĳo vsem popolnim vlogam v
enakem deležu. 

VIII. Obravnavanje vlog in postopek odo-
britve
Odpiranje in pregled vlog
Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja. 
Odpiranje vlog ni javno. Vlagatelje nepopol-
nih vlog se pozove k dopolnitvi. 

Prispele vloge bo pregledala in strokovno oce-
nila komisĳa, ki jo imenuje župan občine Do-
brova- Polhov Gradec. 

S sklepom župana se zavrže se vloge:
- ki so prepozno prispele,
- ki niso oddane na predpisani razpisni do-

kumentacĳi,
- nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku 

vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrez-
no.

in zavrne vloge:

- ki so neutemeljene,
- z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilo-

gah,
- ki so vložene v nepravilno opremljenih 

ovojnicah,
- vsebinsko neustrezne vloge,
- ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prĳavo.

Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na 
obrazcih razpisne dokumentacĳe, je razumlji-
va in ima priložene vse priloge. 

Vlagatelje nepopolnih vlog komisĳa v roku 14
dni od odpiranja in strokovnega pregleda vlog 
pisno pozove, da jih dopolnĳo. Rok dopolnitve
je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Do-
polnitve poslane po roku se ne upoštevajo.

IX. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku od-
loča na predlog strokovne komisĳe župan
oziroma oseba, ki jo pooblasti župan. 

Vlagateljem katerih vloge izpolnjujejo pred-
pisane pogoje iz predpisov in javnega raz-
pisa in so za namen zagotovljena sredstva se 
izda odločba o pravici do sredstev.

V obrazložitvi odločbe o pravici do sredstev 
je utemeljena odločitev in v primeru pozitiv-
ne odločitve opredeljena višina dodeljenih 
sredstev, namen in upravičeni stroški.

Rok za izdajo odločbe o pravici do sredstev je 
60 dni od ugotovitve vseh dejstev.

X. Pritožba na odločbo
Zoper odločitev v odločbi o pravici do sred-
stev lahko upravičenec vloži pritožbo na na-
slov občine v roku 8. dni od prejema odločbe.

XI. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo za-
htevke na predpisanem obrazcu.

Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljenih 
delih na podlagi vloženega zahtevka za izpla-
čilo, ki mu priloži:
• fotokopĳo računa,
• fotokopĳ potrdila o plačilu računa,
• fotokopĳa certifikata oziroma listine o 

skladnosti,
• pozitivna ocena obratovanja male komunal-

na čistilne naprave.

Gradnja mora biti zaključena do 31. 12. 2013. 

Šteje se, da je gradnja zaključena, ko so plačani 
računi za MKČN.  Zahtevke se vlaga po prido-
bitvi pozitivne ocene obratovanja, vendar naj-
kasneje do 31.12.2014. V kolikor upravičenec 
do roka ne pridobi pozitivne ocene obratova-
nja lahko z vlogo zaprosi za podaljšanje roka. 
V vlogi navede razloge za podaljšanje roka. 
Na podlagi popolnega zahtevka, se izplačajo 
sredstva na vlagateljev transakcĳski račun.
Nakazilo na transakcĳski račun šteje, da je
bilo zahtevku v celoti odobreno. O spremembi 
roka za vložitev zahtevka, se na podlagi ute-
meljenih razlogov odloči z odločbo.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se o spre-
membah odloči z odločbo. Na to odločbo pri-
tožba ni dovoljena.
Zahtevke, ki so v nasprotju z zahtevami pred-
pisov, javnega razpisa ali odločbe o pravici do 
sredstev se zavrne.

XII. Spremljane namenske porabe sredstev:
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko 
porabljena sredstva skupaj z zakonitimi za-
mudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva 
plačila upravičencu, do dneva vračila sredstev 
v primerih, ko se ugotovi:
• da so bila dodeljena sredstva delno ali v ce-

loti nenamensko porabljena,
• da je upravičenec za katerikoli namen pri-

dobitve sredstev navajal neresnične poda-
tke,

• da je upravičenec za isti namen in iz istega 
naslova ponovno pridobil finančna sredstva
pred iztekom za to določenega obdobja v 
razpisu,

• če investicĳe za katero je pridobil sredstva
ni dokončal oz jo je končal v bistveno manj-
šem obsegu kot je predvideval v prĳavi na
razpis,

• druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec 
ne more pridobiti sredstev za dobo petih let. 

XIII. Informacĳe
Dodatne informacĳe po telefonu: 01 3601
800, kontaktna oseba: Helena Čuk. Morebit-
na vprašanja je mogoče posredovati tudi po 
elektronski pošti: helena.cuk@dobrova-pol-
hovgradec.si.

Št.: 430-0024/2013-1
Datum, 17.5.2013

Župan:
Občine Dobrova

Polhov Gradec
Franc Setnikar, l.r.
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Občina Log - Dragomer bo na 
prireditvi ob občinskem praz-
niku, 30. maja, dobila novega 
častnega občana; laskavi naziv 
so log-dragomerški svetniki na 
seji podelili Mateju Niku. Le-
tos bodo podelili tudi dva grba 
Občine Log - Dragomer, ki ju 
bosta prejela Zvone Mencej in 
Osnovna šola Log - Dragomer, 
priznanja Občine Log - Drago-
mer pa bodo tokrat dobili trĳe
– Marko Remškar, Helena Li-
kar in Pavla Prah. 

Občina leto zaključila v 
zelenih številkah 
Občinski svet se je seznanil z 
zaključnim računom za lani 

in ga sprejel, pod streho pa je 
tudi lanskoletno občinsko po-
slovno poročilo. Občina je leto 
2012 zaključila s presežkom 
v višini dobrih 326 tisočakov. 
V proračun se je lani nateklo 
2.559.340 evrov prihodkov, po-
rabili pa so 2.232.914 evrov. Na 
seji smo slišali, da skrb vzbuja 
predvsem nizka realizacĳa pri
načrtovanih investicĳskih od-
hodkih; ta je bila lani le 47-od-
stotna. Svetniki so pri tej točki 
v gradivu dobili tudi razpre-
delnico razdelitve občinskih 
investicĳ po naseljih v lanskem
letu. Največ proračunskega 
denarja se je lani porabilo na 
Logu (dobrih 39 odstotkov), 
nekaj manj v Dragomerju (sla-
bih 26 odstotkov) in zelo malo 
na Lukovici (6 odstotkov), 
skoraj tretjino proračunskega 
denarja, namenjenega investi-
cĳam, pa so na občini porabili
za skupne investicĳe vseh treh
naselĳ (dokumentacĳa za ka-
nalizacĳo, urejanje zemljišč,
dokumentacĳa za ureditev zbi-

ralnice odpadkov itn.). Sicer pa 
so svetniki ob tej točki razprav-
ljali tudi o kanalizacĳi; zani-
malo jih je, ali bo občini uspelo 
pridobiti kohezĳska sredstva,
podan pa je bil tudi predlog o 
okrepitvi ekipe občinske upra-
ve, ki je po mnenju nekaterih 
svetnikov trenutno nekoliko 
podhranjena. 

Nadzorni odbor z dvema 
poročiloma 
Svetniki so na tajnih volitvah 
imenovali novega člana nad-
zornega odbora. Potem ko je 
Gregor Pečko že v začetku 
marca podal odstopno izja-
vo, je Komisĳa za mandatna

vprašanja, volitve, imenova-
nja in administrativne zadeve 
stranke večkrat pozvala, naj 
predlagajo svoje kandidate 
za nadzornika. Sprva te pra-
vice niso uveljavili v LDS, ki 
ji je pripadal mandat. Zato je 
komisĳa v novem pozivu po-
zvala vse stranke in liste, naj 
predlagajo svojega kandidata, 
a do roka niso prejeli nobenega 
predloga. Uspelo jim je šele v 
tretje, ko so do roka dobili tri 
predloge, med njimi dva, ki 
sta izpolnjevala pogoje. Svetni-
ki so z večino glasov za novo 
nadzornico imenovali Marĳo
Draksler. Precej vroča debata 
pa se je razvila ob koncu seje, 
ko so svetniki obravnavali po-
ročili nadzornega odbora. Ta 
je tokrat pod drobnogled vzel 
smotrnost izvajanja projekta 
ureditve kanalizacĳe med leto-
ma 2008 in 2012, opravili pa so 
tudi nadzor nad sodelovanjem 
v javno-zasebnem partnerstvu 
na objektu ŠD Dragomer v letu 
2011. Pri nadzoru nad smo-

trnostjo projekta kanalizacĳe
je nadzorni odbor pregledal 
zbrano dokumentacĳo idejne
zasnove kanalizacĳe, štirih
projektov kanalizacĳe v po-
sameznih naseljih ter projekt 
čistilne naprave, seznanili so 
se tudi z izdelavo investicĳske
dokumentacĳe in vlogo za pri-
dobivanje kohezĳskih sredstev.
Nadzorniki so občinski upravi 
predlagali, naj upošteva kar 
nekaj ukrepov; med drugim 
so zapisali, da se morajo drža-
ti določil pogodbe tako glede 
izvedbenih rokov kot glede 
plačil ter pri zamudah dosled-
no obračunavati dogovorjene 
pogodbene kazni. Priprava 
razpisov in javnih obravnav 
mora vsebovati vsa predvidena 
dela, dodatki k pogodbi se lah-
ko sklepajo le izjemoma, večjo 
vlogo morata odigrati skrbnika 
pogodbe, izvajanje gradbenih 
del pa mora občina začeti šele 
po pridobitvi pravnomočnega 
gradbenega dovoljenja. Poleg 
tega so menili, da je oddajanje 
del v projektiranje več različ-
nim projektantom negospodar-
no in ekonomsko neučinkovito, 
s čimer pa se občinska uprava, 
ki je na seji predstavila razloge 
za takšno ravnanje, ni strinjala. 
Pri nadzoru nad sodelovanjem 
pri javno-zasebnem partner-
stvu v Športnem parku Drago-
mer pa so nadzorniki ugotovili, 
da je vzpostavitev partnerstva 
dosegla namen zadovoljitve 
javnega interesa po izgradnji 
potrebne infrastrukture za iz-
vajanje športnih aktivnosti v 
Športnem parku Dragomer, a 
po mnenju nadzornega odbora 
po precej visoki ceni. V svojem 
poročilu pa so izpostavili tudi, 
da niso bile sklenjene pogodbe 
o podrobnejšem urejanju med-
sebojnih pravic in obveznosti, 
ter občinski upravi predlagali, 
naj spore z zasebnim partner-
jem rešujejo s čim manjšimi 
arbitražnimi in sodnimi stro-
ški, po potrebi tudi z interno 
mediacĳo.
Letno poročilo je predstavilo 
tudi Komunalno podjetje Vrh-
nika, svetniki so se seznanili še 
s poročilom o izvajanju sklepov 
občinskega sveta ter sprejeli ob-
vezno razlago določil Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogo-
jih za plansko celoto L2 – Log 
in Odloka o prostorskih uredit-
venih pogojih za plansko celo-
to L3 – Dragomer.               V. E.

Plin že jeseni
Na območjih, kjer je plinovodno omrežje že zgrajeno, naj 
bi log-dragomerški odjemalci plin dobili že jeseni. Kot 
nam je povedal mag. Mirko Marinčič, direktor področja 
z Energetike Ljubljana, naj bi jeseni plin po ceveh 
pritekel do odjemalcev ob že zgrajenem plinovodnem 
omrežju ob regionalni cesti, v južnem delu Dragomerja 
in na območju ob šoli. Kje bodo plinovodno omrežje 
gradili po tem, ko bodo dela zaključili na Dragomerški 
cesti, pa bo odločilo povpraševanje. Kot nam je zaupal 
Marinčič, bodo v naslednji fazi opravili anketiranje o 
zainteresiranosti za gradnjo plinskega priključka, in sicer 
med prebivalci severnega dela Dragomerja, predvsem na 
Polanah in na Poti za Stan, nato pa še v preostalih strjenih 
delih naselja. Na Energetiki pravĳo, da bodo omrežje
gradili naprej le, če bo gradnja ekonomsko upravičena. 
Tako so v tej fazi izpustili prebivalce Lukovice; kot je 
pojasnil Marinčič, na Lukovici gradnje niso nadaljevali 
čez regionalno cesto v naselje, ker za priključitev na 
plinovodno omrežje ni bilo zadostnega odziva. Kakšni so 
koraki do ogrevanja na zemeljski plin, pa lahko preberete 
v prispevku Energetike Ljubljana.                          V. E. 

Tokrat se bo zvrstilo kar dvanajst prireditev 
na katerih bo sodelovala večina občinskih 
društev. V pestrem dogajanju boste prišli na 
račun tako ljubitelji dobre glasbe, kulture in 
dediščine, kot tudi umetnosti in športa, po-
zabili pa niso niti na mlajše generacĳe. V ok-
viru praznika bosta letošnje leto potekali dve 
veliki prireditvi. Prva 30. maja ob 19. uri, ko 
bodo na Slovesnosti ob prazniku Občine Log 
– Dragomer podelili priznanja, slovesnost pa 
bo spremljal odličen kulturni in glasbeni pro-
gram s Prifarskimi muzikanti. Druga večja 

prireditev pa prihaja na vrsto 1. junĳa, ko se
bodo v občini mudili najboljši kosci in grablji-
ce iz Ljubljanskega barja, tekmovanje pa bodo 
zaključili s koncertom Tanje Žagar.  
Letošnjo pomlad bodo tako zaznamovali ve-
liki koncerti, prvega so pripravili Korenjaki v 
okviru Svetovnega pokala v balvanskem ple-
zanju, ko je sredi maja na Logu navduševala 
Siddartha, konec maja v občino prihajajo Pri-
farski muzikanti, odlično glasbeno pomlad pa 
bo zaključila še Tanja Žagar.  

  V.E. 

Lanski prejemniki občinskih priznanj (novi bodo priznanja in na-
zive prejeli 30. maja).

Praznik 

Obine Log - Dragomer 

30. maj 

Razpored dogajanja ob obinskem prazniku 

Torek,  
14. 5. 2013,  
ob 18. uri  

»Ambientalna postavitev« Rafael Samec 
Organizator: KUD Kosec 
Lokacija: cerkev Sv. Janeza Krstnika na Logu pri Brezovici 

Sreda, 
15. 5. 2013,  
ob 10.30 uri  

Festival Rima raja  
Organizator: OŠ Log - Dragomer in Uroš Vošnjak 
Lokacija: OŠ Log - Dragomer 

etrtek, 
16. 5. 2013,  
ob 8. uri  

Veliki upokojenski turnir v balinanju
Organizator: DU Dragomer - Lukovica in Balinarsko športno 
društvo Dragomer 
Lokacija: Športni park Dragomer 

Petek,  
17. 5. 2013 
  

Odprto prvenstvo Dragomerja v tenisu
Organizator: ŠD Dragomer - Lukovica  
Lokacija: Športni park Dragomer 

Ponedeljek,  
20. 5. 2013,  
ob 19. uri  

Veer z Zdravkom Peanom ob izdaji pesniške zbirke 
"MOST" s kulturnim programom 
Organizator: KUD Kosec 
Lokacija: OŠ Log - Dragomer 

etrtek,  
23. 5. 2013,  
ob 14. uri  

Risanje na asfaltu  
Organizator: KUD Kosec  
Lokacija: pred OŠ Log - Dragomer 

Sobota,  
25. 5. 2013,  
ob 9. uri  

Pohod po mejah obine
Organizator: PD Rega  
Lokacija: zbor v Športnem parku Dragomer 

Sobota, 
25. 5. 2013,  
ob 9. uri  

Otroški nogometni turnir  
Organizator: NK Dragomer  
Lokacija: Športni park Log 

etrtek,  
30. 5. 2013,  
ob 19. uri  

Proslava ob obinskem prazniku Obine Log - Dragomer  
Organizator: Obina Log - Dragomer, sodeluje glasbena 
skupina "Prifarski muzikantje"  
Lokacija: OŠ Log - Dragomer 

etrtek, 
30. 5. 2013,  
ob 19. uri 

Razstava del likovne sekcije hkrati z obinsko proslavo  
Organizator: KUD Kosec  
Lokacija: OŠ Log - Dragomer 

Sobota,  
1. 6. 2013,  
od 11. do 21. ure  

Kulturno etnološka prireditev "BARJE 2013" – Tekmovanje 
koscev in grabljic za pokal Ljubljanskega barja 
Organizator: Obina Log - Dragomer, društva, ZOLB, 
zakljuek s koncertom Tanje Žagar 
Lokacija: Obmoje OŠ Log - Dragomer 

SOBOTA, 
15. 6. 2013,  
od 16. do 22. ure  

Pozdrav poletju – Žabji piknik  
Organizator: ŠD Log, ŠŠD Log - Dragomer 
Lokacija: Športni park Log 

Spoštovane obanke in obani, na vse prireditve ste vljudno vabljeni! 
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Spoštovane obanke in obani, na vse prireditve ste vljudno vabljeni! 

Občinski praznik 
v znamenju kulture, športa in zabave
Občina Log – Dragomer bo letos praznovanje ob občinskem prazniku še okre-
pila.

Znani prejemniki priznanj
Log - Dragomer, 8. maj 2013 – Log-dragomerški občinski svet je na tokratni redni 
seji obravnaval deset točk dnevnega reda. Svetniki so dali zeleno luč občinskemu 
zaključnemu računu ter odločili, kdo bo letos prejel občinska priznanja. Tudi to-
krat so imeli na mizah gradivo, povezano z nadzornim odborom; ta je predstavil 
dve poročili o opravljenem nadzoru, med drugim pa je svoje delo v preteklem letu 
predstavilo tudi Komunalno podjetje Vrhnika.
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1. junĳ: kosci,
grabljice in 
Tanja Žagar
V Občino Log - Dragomer pri-
haja največja kulturno-etnolo-
ška prireditev na Ljubljanskem 
barju. Občina bo letos gostila 
že 7. Medobčinsko tekmova-
nje koscev in grabljic za pokal 
Ljubljanskega barja. 1. juni-
ja se bodo v okolici Osnovne 
šole Log - Dragomer za naslov 
najboljših grabljic in koscev 
borile ekipe in posamezniki iz 
občin Borovnica, Brezovica, 
Ig, Ljubljana, Log - Dragomer, 
Škofljica in Vrhnika. Prireditev
bo spremljal bogat etnološki 
in kulturni program, zaključi-
la pa se bo s koncertom Tanje 
Žagar.
 
Letos se končuje prvi krog tekmovanj 
koscev in grabljic na območju Barja, 
ki ga kot najmlajša občina v barjan-
skem okolju zaključuje Občina Log 
- Dragomer.  
Tudi tokratno prireditev bo odprl 
bogat etnološki sprevod s konjeniki, 
zastavonošami, kmečkimi vpregami, 
zapravljivčki, narodnimi nošami, 

vrhniškim pihalnim orkestrom in 
tekmovalci. Ti se bodo točno opol-
dne sprehodili od Mol do Osnovne 
šole Log - Dragomer, kjer bo ob 13. 
uri uradno odprtje prireditve. Čez 
približno pol ure se bo na travniku v 
okolici šole začelo že 7. tekmovanje 
koscev in grabljic za pokal Ljubljan-
skega barja. Na večjih travnikih se 
bodo v hitri, a tudi čisti in natančni 
košnji trave pomerile občinske ekipe 
koscev, nato pa bodo nakošeno travo 
v lične kopice pospravile urne grab-
ljice. Podobna naloga bo nato čakala 
kosce in grabljice posameznike, ki pa 

bodo kosili na precej manjših zemljiš-
čih.  
Medtem ko bo hitrost in lepoto koš-
nje, natančnost ter videz ekip oce-
njevala strokovna komisĳa, bodo
obiskovalce prireditve s kulturnim 
programom zabavale skupine iz po-
sameznih občin. Po razglasitvi re-
zultatov in podelitvi pokalov se bo 
prireditev nadaljevala s koncertom 
Tanje Žagar. Od 17. ure bodo na svoj 
račun prišli predvsem najmlajši, za 
katere bodo pripravili otroški pro-
gram, nadaljnji program pa bo tudi v 
veselje starejših, pod velikim šotorom 

bo namreč za dobro vzdušje, zabavo 
in ples poskrbela Tanja Žagar. 
Prireditev, katere glavni namen je 
iskanje sožitja med človekom in 
naravo, ozaveščanje prebivalstva o 
varovanju značilnosti barjanske kra-
jine in prĳaznega odnosa do nara-
ve, ohranjanje kulturne in etnološke 
dediščine ter iskanje gospodarskega 
trajnostnega razvoja na območju Kra-
jinskega parka Ljubljansko barje, bo 
tako tudi letos povezala vse barjan-
ske občine. Obetajo se pester kulturni 
in etnološki program, zanimivo tek-
movanje, pester vzporedni program 

ter zaključek z odlično glasbo. Kosci 
in grabljice iz Loga - Dragomerja so 
se prejšnja leta na teh tekmovanjih, 
tako ekipno kot med posamezniki, 
odlično odrezali; osvojili so kar ne-
kaj zmagovalnih pokalov, za katere 
se bodo srčno borili tudi letos pred 
domačim občinstvom. Vljudno vab-
ljeni. 
  
Program prireditve: 
12.00: etnološki sprevod skozi na-
selje Mole do OŠ Log - Dragomer v 
spremstvu konjenikov zastavonoš, 
kmečkih vpreg, narodnih noš, pihal-
ne godbe in tekmovalcev  
13.00: slovesno odprtje prireditve 
13.30: 7. Medobčinsko tekmovanje 
koscev in grabljic za pokal Ljubljan-
skega barja  
15.30: kulturno-glasbeni program so-
delujočih občin v šotoru pri OŠ Log 
- Dragomer  
17.00: razglasitev rezultatov tekmo-
vanja, podelitev priznanj, plaket in 
pokalov  
17.00–21.00: družabno-zabavni pro-
gram s pevko Tanjo Žagar in sprem-
ljevalno skupino  
  
Vzporedni program:  
11.00: barjanska tržnica (vse do za-
ključka prireditve) 
11.00: razstava starih fotografij z
naslovom Log - Dragomer skozi 
čas (vse do zaključka prireditve) 
18.00: družabni program 

Želimo si ekološko ter zdravo oko-
lje s čistim zrakom. Čeprav v vsak-
danjem življenju ni možno v celoti 
odstraniti vse vzroke onesnaženja 
zraka, pa lahko tudi posamezniki 
storimo veliko: z zamenjavo zastare-
lih kurilnih naprav in s prehodom na 
zemeljski plin v urbanih okoljih do-
sežemo boljšo kakovost zraka, saj to 
neposredno vpliva na manjše količi-
ne prašnih delcev SO2, NOX, ozona 
in benzena v zraku. Zemeljski plin je 
namreč najčistejše fosilno gorivo, v 
določenih primerjavah na področju 
prašnih delcev celo bolj prĳazno do
okolja kot posamezni obnovljivi viri 
energĳe.
Takojšnja odločitev za izgradnjo 
priključnega plinovoda v okviru 
takšne organizirane gradnje, vam 
bo zagotovo prihranila čas in denar. 
Običajno se lastniki stavb odločĳo za
izgradnjo priključnega plinovoda v 
času gradnje glavnega omrežja in si 
tako zagotovĳo alternativni energet-
ski vir za takojšnjo ali kasnejšo oskr-
bo z zemeljskim plinom.

Zemeljski plin je cenovno ugoden 
energent
S primerjavo aktualnih cen ener-
gentov (izračuni veljajo za cene v 
aprilu 2013) za ogrevanje objektov 
lahko ugotovimo, koliko stroškov 
bo gospodinjstvo imelo z določenim 
energentom in koliko lahko prihrani 
s priključitvĳo na sistem distribucĳe
plina, kjer je to mogoče.
Enostavna primerjava stroškov za 
ogrevanje enodružinske hiše, ki let-
no potrebuje 20.000 kilovatnih ur 
(kWh) toplote, kar ustreza porabi 
2.000 litrov (l) kurilnega olja (ELKO) 
oz. 2.110 standardnim kubičnim 
metrom (Sm³) zemeljskega plina ter 
2.710 litrom utekočinjenega na�ne-
ga plina (UNP), pokaže, da gospo-
dinjstvo za zemeljski plin (ZP) plača 
okrog 562 EUR manj kot za kurilno 
olje in kar 1.102 EUR manj kot za ute-
kočinjeni na�ni plin.
Poleg tega, da je zemeljski plin za 
ogrevanje precej ugodnejši od ku-
rilnega olja ali utekočinjenega naf-
tnega plina, tudi napovedi gibanja 

cen energentov kažejo, da se bodo v 
prihodnje razmerja cen ohranila ozi-
roma celo izboljšala v še večjo korist 
zemeljskega plina.
Glede na napovedi pričakujemo, da 
bo zemeljski plin še povečal svojo ce-
novno konkurenčnost v primerjavi z 
drugimi energenti.

Kako do zemeljskega plina? Eno-
stavno – z Energetiko Ljubljana!
Postopek priključitve na omrežje ze-
meljskega plina je preprost. Dodat-
no vam priključitev olajša in poceni 
organizirana izgradnja priključnih 
plinovodov, ki jo organizira Energe-
tika Ljubljana na območju gradnje 
glavnega plinovodnega omrežja.
Prvi del postopka priključevanja je 
izgradnja priključnega plinovoda, ki 
poteka od glavnega plinovoda obi-
čajno na javni površini do objekta. 
Priključni plinovod se konča z vgrad-
njo glavne zaporne pipe na objektu. 
Pred pričetkom gradnje plinovodne-
ga omrežja na novih območjih boste 
lastniki stanovanjskih in poslovnih 
stavb na območju načrtovane grad-
nje prejeli obvestilo o organizirani 
gradnji priključnih plinovodov. Sve-
tujemo vam, da izkoristite priložno-
sti in prednosti organizirane gradnje 
priključnega plinovoda sočasno z 
izgradnjo glavnega plinovoda, saj to 
pomeni hitrejšo in cenovno ugodnej-
šo izgradnjo priključnega plinovoda, 
kot če bi priključni plinovod gradili 
kasneje, v lastni režĳi. Ob organizi-
rani gradnji Energetika Ljubljana 
namreč priskrbi vso potrebno do-
kumentacĳo, poskrbi za zaporo ce-
ste, izvede gradbena dela na javnem 
zemljišču ter položi cevi vključno 
s požarno pipo na vašem objektu. 
Večji interes občanov oz. večje šte-
vilo prĳav za izgradnjo priključnega
plinovoda na posameznem območju, 
znižuje povprečno ceno priključnega 
plinovoda, ki običajno ne presega 
600 € na objekt.
Koraki do oskrbe z zemeljskim 
plinom
Korak 1: Ureditev dokumentacĳe
za pridobitev Soglasja k priklju-
čitvi

Izpolnjeni Vlogi za pridobitev so-
glasja priložite:
•  Načrt notranje plinske napeljave 

(PZI)
• Načrt priključnega plinovoda 

(PZI)
• Soglasje solastnikov ali stanoval-

cev v večstanovanjskih objektih

V primeru izvedbe fasadnega izpuha 
tudi soglasje vseh lastnikov (ali sta-
novalcev), da dovoljujejo izvedbo iz-
puha na fasado. Vso dokumentacĳo
lahko: osebno dostavite na Energeti-
ko Ljubljana vsak delavnik med 8. in 
14. uro ali pošljete na naslov Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 
1000 Ljubljana. Dodatne informacĳe
glede pridobitve soglasja: soglasja-
@energetika-lj.si. 

Korak 2: Izvedba strojnih instalacĳ
in nadzor izvajanja del
Na podlagi prejetih dokumentov 
vam izdamo Soglasje k priključitvi 
na plinovodno omrežje, čemur sledi 
izvedba notranje plinske instalacĳe.
Delo mora biti opravljeno po pro-
jektu, ki ste nam ga predložili za iz-
dajo soglasja, izvedejo pa ga lahko le 
za to usposobljeni izvajalci notranje 
plinske napeljave.

Korak 3: Podpis pogodbe
Če po opravljenem pregledu v Ener-
getiki Ljubljana potrdimo ustreznost  
vaše napeljave, vam bomo predložili 
predračun priključitve ter pogodbo 
o dobavi plina. Po podpisu te pogod-
be bo strokovnjak iz našega podjetja 
priključil vašo napeljavo na plino-
vodno omrežje Energetike Ljubljana. 
Dodatne informacĳe glede sklenitve
pogodbe: pogodbe@energetika-lj.si

Kdaj je pravi čas za odločitev, kako 
do zemeljskega plina?
Pomlad je pravi čas, da uredimo vse 
potrebno za dela na objektu. Tako se 
lahko pravočasno pripravimo tudi 
na naslednjo ogrevalno sezono, če 
nameravamo zemeljski plin uporab-
ljati tudi za ogrevanje. Ko bo nasled-
njič pritisnil mraz in vas bo zazeblo, 
bo že pozno, saj mora biti sistem 
ogrevanja takrat že pripravljen za 
obratovanje.

Izkoristite ponudbo in ugodnosti pri 
Energetiki Ljubljana:

ENERGETSKI PREGLEDI - če 
želite preveriti energetsko učinko-
vitost vašega objekta (za poslovni 
odjem)
Na stroške za ogrevanje in pripravo 
tople sanitarne vode poleg cene vpli-
va tudi količina toplote za ogreva-
nje, na to pa v največji meri lastnosti 
zgradbe in naprav za ogrevanje ter 
bivalne navade njenih uporabnikov. 
Za vrednotenje količine porabljene 
toplote se uporablja energĳsko števi-
lo, v katerem je zajeta poraba energi-
je za ogrevanje in pripravo tople sa-
nitarne vode, pomeni pa specifično
porabo energĳe na enoto površine
zgradbe v določenem časovnem ob-
dobju. Navadno se izraža v kWh/m2/
leto in pri novogradnjah služi kot na-
poved porabe energĳe, pri obstoječih
zgradbah pa lahko z njim ocenimo 
energĳsko učinkovitost.
Energetika Ljubljana posebno pozor-
nost posveča energetski učinkovito-
sti, zato izvaja energetske preglede 
objektov. Namen storitve je določi-
tev ukrepov za zmanjšanje rabe in 
znižanje stroškov energĳe v podjet-
ju oz. stavbi.Pošljite nam podatke o 
vaši stavbi in na podlagi le-teh vam 
bomo pripravili ponudbo. Energeti-
ka Ljubljana lahko poskrbi za izved-
bo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo 
energĳe. Za posamezne ukrepe so na
voljo tudi nepovratne finančne spod-
bude.
Dodatne informacĳe: ucinkovita.
raba.energĳe@energetika-lj.si
NEPOVRATNE FINANČNE SPOD-
BUDE – izkoristite možnost za fi-
nančna sredstva!
Nudimo nepovratne finančne spod-
bude gospodinjstvom, večstanovanj-
skim stavbam, javnemu sektorju in 
pravnim osebam za ukrepe v večjo 
energĳsko učinkovitost obstoječih
stavb za:

• vgradnjo novega kotla na zemelj-
ski plin

• vgradnjo nove toplotne postaje
• energetski management in ener-

getski pregled
• plinske kompresorske toplotne čr-

palke.

Dodatne informacĳe:
ucinkovita.raba.energĳe@energeti-
ka-lj.si in www.energetika-lj.si/ucin-
kovita-raba-energĳe

ENAKOMERNI MESEČNI 
OBROK – da boste lahko razpore-
dili stroške skozi celo leto
Gospodinjskim odjemalcem zemelj-
skega plina v prodajnih skupinah 
od PS3 do PS5 (od CDK3 do CDK5 
oz. od 501 do 4.500 Sm3 letne porabe 
zemeljskega plina) omogočamo, da 
strošek ogrevanja z zemeljskim pli-
nom porazdelĳo enakomerno skozi
vse leto in na ta način lažje razpore-
jajo družinski proračun v mesecih, 
ko so stroški ogrevanja višji. Enako-
merni mesečni obrok zemeljskega 
plina pomeni enakomerni količinski 
obrok ter predstavlja 1/12 napoveda-
ne letne porabe zemeljskega plina.
Dodatne informacĳe o storitvi in ob-
razci: T: 080 2882, E: obracun@ener-
getika-lj.si, S: www.energetika-lj.si
Vabimo vas, da preverite našo po-
nudbo, se oglasite  in se odločite za 
storitve, ki vam bodo lahko omogo-
čile prihranek energĳe in stroškov:
Izdelava projektne dokumentacĳe:
hitro in kvalitetno vam izdelamo na-
črt priključnega plinovoda ali načrt 
notranje plinske napeljave; izvedba 
priključnega plinovoda: če je vaš ob-
jekt na območju, kjer je predviden 
zemeljski plin, lahko naročite izved-
bo pri nas; izvedba notranje plinske 
napeljave v paketu s plinskim ko-
tlom: izbirate lahko med različnimi 
kondenzacĳskimi plinskimi kotli
priznanih proizvajalcev.
Več informacĳ: 080 2882, prodaja@e-
nergetika-lj.si, www.energetika-lj.si
Za lažje odločitve, dodatna vpraša-
nja, nasvete, informacĳe, strokov-
no svetovanje in ugodna posojila v 
zvezi z ureditvĳo vašega sistema za
ogrevanje ali kuho smo vam vedno 
na razpolago, po dogovoru pa se 
bomo tudi oglasili in vam svetovali 
tudi na vašem naslovu.

Energetika Ljubljana

Ob zaključku kulturno-etnološke pri-
reditve KEP Barje bo družabno-glas-
beni program s Tanjo Žagar. Kosci in grabljice so prejšnja leta osvojili kar nekaj zmagovalnih pokalov.

Vedno dovolj energĳe za vse, kar potrebujete

Napotki potencialnim odjemalcem plina
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Zavod Pristan, ki ima sedež v Vipavi in ga 
vodi direktor Martin Kopatin, je storitev po-
moč družini na domu začel izvajati že leta 2004 
in do danes pridobil kar 8 občinskih koncesĳ.
Poleg Občine Log - Dragomer storitev ponu-
ja še v občinah Ajdovščina, Hrpelje - Kozina, 
Kamnik, Komen, Ljubljana, Postojna in Vipa-
va. Druga pomembna dejavnost Zavoda Pri-
stan pa je Center starejših Pristan v Vipavi. V 
centru, ki so ga odprli v začetku leta 2010, je 
prostora za 104 stanovalce, ki so razporejeni 
v pet oddelkov; izmed teh je eden prilagojen 
stanovalcem z demenco, ki potrebujejo 24-urni 
nadzor. Vse sobe, eno- in dvoposteljne, so nad-
standardne in stanovalcem zagotavljajo veliko 
mero udobja in varnosti. V Pristanu je veliko 
skupnih prostorov, ki omogočajo druženje in 
kakovostno preživljanje prostega časa ter izva-
janje različnih dejavnosti in delavnic pod vod-
stvom strokovno usposobljenega osebja. 

Ne glede na to, da je lahko tudi starost lepa in 
ustvarjalna, se nanjo vse bolj veže strah z mis-
lĳo, ali bomo zmogli samostojno skrbeti zase,
saj tudi ožji družinski člani nimajo več toliko 
časa za skrb in pomoč, ki je bila nekoč del dru-
žinskega vsakdana. Zato se iščejo in odpirajo 
nove možnosti, ki omogočajo večjo varnost in 
kakovost bivanja starih ljudi, tudi v njihovem 
domačem okolju. V okviru socialne oskrbe na 
domu Zavod Pristan izvaja storitve, ki so na-
vedene v 6. členu Pravilnika o standardih in 
normativih socialnovarstvenih storitev. Pomoč 
se prilagodi potrebam in željam posameznega 
uporabnika in obsega naslednje sklope opra-
vil: 
– gospodinjsko pomoč (prinašanje toplega 
obroka hrane, nabavo živil, pomivanje posode, 
osnovno čiščenje bivalnega prostora, postilja-
nje itn.), 
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pri 

umivanju, kopanju, hranjenju, oblačenju ipd.) 
ter 
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov 
(spremljanje upravičenca k zdravniku ali pri 
drugih nujnih obveznostih, vzpostavljanje so-
cialne mreže z okoljem, sorodstvom ipd.). 
Obseg in vrsto storitve določi strokovni delavec 
skupaj z uporabnikom, glede na uporabnikove 
želje in potrebe. Vsak uporabnik je upravičen 
do štirih ur pomoči na dan oz. dvajset ur na te-
den. Do pomoči na domu so upravičeni starejši 
od 65 let, osebe s statusom invalida ter druge 
invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do 
tuje pomoči in nege. Nadalje so do storitve 
upravičeni kronično bolni in ljudje z dolgotraj-
nimi okvarami zdravja, ki so po oceni centra 
za socialno delo brez občasne pomoči druge 
osebe nesposobni za samostojno življenje, ter 
hudo bolni otroci in otroci s težko motnjo v du-
ševnem in telesnem razvoju, ki niso vključeni v 
organizirane oblike varstva. 
 Uporabnik oz. njegov svojec ali pooblaščenec, 
ki bi želel koristiti storitev pomoč družini na 
domu, lahko pokliče vodjo pomoči na domu, 
gospo Nado Jerala, vsak delovni dan dopoldne 
na telefonsko številko 01/547 95 79 ali 031 702 
698. 
 Strokovna sodelavka se pogovori o konkretnih 
potrebah in željah ter uporabnika nato obišče 

na domu. Prednost te oblike pomoči starejšim 
je tudi v cenovni dostopnosti, saj ceno subven-
cionira Občina Log - Dragomer. Cena storitve 
pomoč družini na domu za uporabnika znaša 
5,36 evra na uro. 

Martin Kopatin 
Zavod za socialno oskrbo Pristan

Kolesarskih stez pred 
julĳem zagotovo ne bo
Kot smo poročali že v marčevski šte-
vilki Našega časopisa, ponudbe za 
gradnjo kolesarskih stez ob regional-
ni cesti med Lukovico in osnovno šolo 
niso bile kakovostno pripravljene. 
Postopek izbire bo zato potekal precej 
dolgo; če se nad izbiro izvajalca ne bo 
pritožil nobeden izmed ponudnikov, 
bi se gradnja po oceni Direkcĳe Repu-
blike Slovenĳe za ceste v najboljšem
primeru lahko začela julĳa.
 
V začetku februarja se je zaključil rok za od-
dajo ponudb za gradnjo 1,6 kilometra dolgega 
odseka kolesarskih stez od Vrhniške ceste 1 pa 
skoraj do križišča za osnovno šolo. Ministr-
stvo za infrastrukturo je, kot smo že poročali, 
prejelo 16 ponudb. "Postopek izbire izvajalca 
kolesarske povezave Vrhnika–Brezovica še 
ni zaključen. Tovrstni postopki trajajo nekoli-
ko dlje, ker gre za velik obseg gradiva, ki ga 
je treba preučiti," je pojasnila Sandra Kržan z 
Direkcĳe RS za ceste. Potem ko bodo pregle-
dali vse dopolnjene ponudbe, bodo imeli po-
nudniki možnost pritožbe oziroma revizĳskih
zahtevkov na odločitev naročnika. "Predvide-
vamo, da bo gradnjo možno začeti julĳa letos,
ali bo temu res tako, pa je odvisno tudi od 
tega, ali bo vložen zahtevek za revizĳo," je do-
dala Kržanova. Če bo eden izmed neizbranih 
ponudnikov vložil zahtevo za revizĳo, se bo
začetek gradnje kolesarskih stez in pločnikov 
zamaknil še za nekaj mesecev; v tem primeru 
bi se gradnja lahko začela šele jeseni. Potem 
ko bodo z izbranim izvajalcem podpisali po-
godbo, bo moral ta 1,6 kilometra dolg odsek 
končati v letu in pol.  

Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi
in je del kolesarske povezave med Brezovico 
in Logatcem. Na območju med Lukovico in 
osnovno šolo bodo obstoječi makadam pre-
uredili v mešano prometno površino. Ta bo 
široka okoli 3 metre in bo od regionalne ceste 
ločena z novo enostransko jekleno varnostno 
ograjo, podobno kot na odseku med Dreno-
vim Gričem in Sinjo Gorico. Namenjena bo 
prometu pešcev in kolesarjev ter dostopu last-
nikov parcel in objektov. Na desno stran ceste, 
v smeri Vrhnike, bodo vgradili nov hodnik za 
pešce, ki bo predvidoma širok dva metra. Zu-
naj naselja bo hitrost vožnje omejena na 70 km/
h. "V okviru gradnje pododseka skozi naselje 
Brezovica (od km 1,400 do km 2,670) in odseka 
izven naselja Brezovica do naselja Log (od km 
2,670 do km 4,840) bodo urejena 4 avtobusna 
postajališča. V slednjem, ki je predmet javnega 
naročila, ki je v teku, bosta urejeni 2 avtobusni 
postajališči (AP v km 3,840 levo, AP v km 3,917 
desno)." Ob regionalni cesti naj bi v naslednjih 
fazah kolesarske steze zgradili na celotnem 
območju Občine Log - Dragomer, v izdelavi je 
tako tudi projekt za izvedbo kolesarskih stez 
med osnovno šolo in Jordanovim kotom

Besedilo in fotografija: V. E .

Letos bodo kolesarske steze in pločnike gradili 
od Lukovice in skoraj do osnovne šole.

Ker pa za kurjenje kresa ni primeren vsak kraj, saj se pov-
zroča škoda na travi, nam je primernega odstopil naš član, 

gospod Marko Remškar, ki je pomagal tudi pri dovozu materi-
ala. Da bi imeli čim večji kres, smo zbrali tudi vejevje sadnega 
drevja. Nekaj dni pred prireditvĳo je Rusov Franci s traktorjem
in hidravliko iz gmote lesa oblikoval visoko grmado, in ko se je 
na dan kresovanja zmračilo, smo jo zakurili. Ker je bil material 
suh in pravilno zložen, je kres lepo in visoko zagorel. 

Včasih smo se ob kresu pogovarjali o dobrih pridobitvah, a ti 
časi so za nami. Namesto tega so za dobro voljo poskrbele čla-
nice našega odbora za prikaz starih običajev, ki so slabo voljo 
preganjale z borovničkami in "tazelenim". Najbolj priljubljeni 
sta bili gospa Lidĳa Koščak s svojo belokranjsko pogačo in go-
spa Rada Ređič z burekom. Da se kres ne bi razširil v nepravilni 
smeri, so skrbeli člani in članice PGD Log. V prĳetnem vzdušju
je ogenj počasi dogorel, ljudje pa so se dobro razpoloženi vrnili 
domov. Zadovoljni smo bili tudi mi, saj smo pod streho spravili 
še en projekt. 

Ludvik Rožnik

Tako kot odprtja s kulturnim programom se je 
tudi zaključka razstave udeležilo nekaj deset 
obiskovalcev in gostov iz Slovenĳe in Koroške.
Med njimi so bili dr. Peter Kaiser, koroški de-
želni glavar, Rolf Holub, predsednik Zelenih 
Koroške in deželni svetnik, ter Mladen Sumi-
na, župan Občine Log - Dragomer. Zaključno 
prireditev je vodil dr. Gustav Brumnik, pred-
sednik Slovenske prosvetne zveze na Koro-
škem. Krajša nagovora sta imela deželni glavar 
in log-dragomerški župan. Dr. Kaiser je v ču-
stvenem nagovoru izrazil zadovoljstvo ob tem 
kulturnem izzivu, izpostavil je pomen zaveda-
nja slovenskih korenin in potrebo po spominu 

na hude stvari, ki so se dogajale slovenskim 
ljudem na Koroškem. Župan Sumina je v ne-
kaj stavkih predstavil Občino Log - Dragomer 
in izrazil zadovoljstvo, da se v Slovenĳi pri-
znan umetnik predstavlja v zamejstvu. Obema 
umetnikoma je izrekel zahvalo za soavtorstvo 
razstave. Zahvalil se je tudi Kulturnemu cen-
tru k&k za organizacĳo razstave, njegovi po-
slovodkinji Trudi Wieser-Moschitz pa je izročil 
priložnostno darilo, knjigo Ljubljansko barje. 
Skozi razstavo je obiskovalce in goste popelja-
la umetnostna kritičarka Ana Stefaner. Sledilo 
je prĳetno druženje ob domačih dobrotah.  

Besedilo in fotografije: Mojca Dolinar 

Motiv z razstave
Z leve: Mladen Sumina, Rolf Holub, Rafael Samec, Tanja Pruš-
nik, dr. Peter Kaiser in dr. Gustav Brumnik

Rafael Samec 
razstavljal na avstrĳskem Koroškem
Naš občan Rafael Samec, umetnik, ki ustvarja z voskom in parafinom, in Tanja
Prušnik, zamejska slikarka iz avstrĳske Koroške, sta v Kulturnem centru k&k
v Šentjanžu v Rožu med 8. marcem in 20. aprilom pripravila odmevno razstavo 
"vo.da-_ was.er".

Kresovanje na Logu
Log, 30. april – Na loško tradicĳo – kresovanje – se odbor za varovanje kulturne dediščine in prikazovanje
starih običajev pripravlja že ob spomladanski čistilni akcĳi. S sodelovanjem gasilcev zberemo čim več lese-
nih odpadkov in jih vozimo na kraj, kjer se postavlja kres. 

Pomoč družini na domu v Občini Log - Dragomer
Ko ugotovimo, da pri dnevnih ali gospodinjskih opravilih potrebujemo pomoč 
oz. jo potrebujejo sorodniki ali prĳatelji, se običajno znajdemo v zadregi. Ne
vemo, kakšne oblike pomoči so nam na voljo in kako si jo zagotoviti. V Občini 
Log - Dragomer je pravi naslov za ta vprašanja Zavod za socialno oskrbo Pri-
stan, ki storitev pomoč družini na domu v občini izvaja od 1. januarja 2012.
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Novo 

Na Lukovici je vrata odprla 
Papirnica pod gradom
 
V njej boste našli raznovrstno ponudbo pisarniškega progra-
ma. Če ne veste kaj podariti za rojstni dan boste na policah 
nove papirnice zagotovo našli kaj primernega, imajo namreč 
pester darilni program, unikatna darila, lončnice in ročno iz-
delane voščilnice. Zelo dobro so založeni tudi s šolskim pro-
gramom, na njihovih prodajnih policah smo opazili zvezke, 
pisala, šolske torbice…,  naročite pa lahko tudi učbenike in 
delovne zvezke za naslednje šolsko leto, kot nam je pojasnila 
Tanja Kranjec je plačilo možno na tri obroke. V papirnici bodo 
poskušali ugoditi vašim željam, če želenega blaga ne bodo 
imeli, ga bodo poskusili dobaviti ali pa vam bodo na primer 
po naročilu izdelali voščilnice. V papirnico lahko pridete ko-
pirat svoje dokumente, nudĳo pa tudi aranžiranje.
Papirnica je svoja vrata odprla marca, v prodajalnici pa se lah-
ko oglasite vsak dan od 8. do 19. ure, v soboto od 8. do 12. ure, 
ob nedeljah pa so zaprti. Kontaktirate jih lahko na 01/620-43-
98 oziroma po elektronski pošti na papirnicapodgradom@g-
mail.com,. Vse novosti in akcĳe pa lahko spremljate na njihovi
Facebook strani Paprinica pod gradom.                                  V.E.  

Odprti so vsak dan od 8. do 19. ure, v soboto od 8h do 12h.

Na prvi družinski planinski pohod smo se podali 
3. marca, in sicer na Trdinov vrh, najvišjo točko 
Gorjancev, po katerem poteka tudi državna meja. 
Kot se spodobi, nam je na začetku v spodbudo 
tudi vreme naklonilo svojo pozornost. Devet po-
hodnikov se nas je tako v soncu odpravilo po 
lepo utrjeni debeli snežni podlagi iz Gabrja proti 
planinskemu domu na Gospodični, kjer smo si 
ogledali izvir Gospodična in si privoščili krajši 
postanek. Pot smo nadaljevali proti vrhu, kjer se 
nam je odprl čudovit razgled na bližnje in daljne 
vrhove. Po postanku za fotografiranje ter ogledu
cerkve sv. Ilĳe, ostankov cerkve sv. Jere in tele-
komunikacĳskega stolpa smo se mimo objekta
Slovenske vojske po cesti vrnili do Gospodične. 
Tokrat je sledil daljši postanek za malico, pri 
oskrbniku Blažu smo pokusili domače likerje, 
potem pa smo se vrnili do avtomobilov. Izlet smo 
zaključili v belokranjski vasici Suhor, kjer so nam 
postregli z belokranjsko pogačo in čajem, ogleda-
li pa smo si izdelavo belokranjskih pisanic – dr-
sank. V izdelavi drsank smo se preizkusili tudi 
sami in svoje izdelke odnesli domov za spomin. 
Nože za izdelavo drsank nam je podarilo podjetje 
ExtraLux. 
Za nedeljo, 14. aprila, smo po letnem planu na-
črtovali drugi družinski planinski pohod, vzpon 
na Vrtaško planino. Ker pa nam je letošnja zima 
nasula več snega kakor običajno, je bil del poti na 
Vrtaško planino še vedno zasnežen in tako za po-
hodnike precej zahtevnejši; in ker je bilo na izletu 
pričakovati tudi otroke, se je vodnik odločil za 
varnejši pohod – po Poti dveh slapov in vzpon na 
Kucelj. Ker Lili to pot zelo dobro pozna, ji je vod-
nik prepustil vodenje, sam pa je le nadziral giba-
nje udeležencev na zelo zahtevnem delu poti. 
Tako smo se to nedeljsko sončno in toplo jutro 
zbrali pred cerkvĳo sv. Tilna v Višnji Gori. Poda-
li smo se proti vasi Dedni dol in nato ob potoku 
Višnjica sledili markacĳskim tablam z napisom
Pot dveh slapov. Globoko v gozdu smo prispeli 
do prvega slapa, izvira potoka Višnjica. Ker smo 
bili vsi vajeni klinov in jeklenic, se je vodnik od-
ločil za zahtevnejšo pot po lestvah. Tako se nam 
je odprl slikovit pogled na izvir, ki je sicer sestav-
ljen iz več manjših virov. Pot smo nadaljevali pro-
ti Kuclju, 748 m visokemu vrhu nad Višnjo Goro, 
ki smo ga dosegli po dobrih dveh urah. Na vrhu 
je razgledni stolp, vreme pa nam je omogočilo 

čudovit razgled na bližnje in bolj oddaljene vr-
hove …od Julĳcev in Kamniških Alp do Kuma in
Snežnika. 
Na vrhu smo si ob klopci pod osamljenim dre-
vesom privoščili malico, pohod pa nadaljevali 
proti Gradišču in drugemu slapu, slapu Košce. 
Medtem smo si ogledali še križ Marĳe Snežne,
kjer imajo domači planinci vsako leto sveto mašo 
za srečno pot v planinstvu in življenju. Pot nas 
je vodila navzdol proti naslednjemu slapu Košce, 
najvišjemu lehnjakovemu slapu v Slovenĳi. Pri
izviru smo se odžejali, naredili nekaj fotografij in
se spustili pod slap. Ker je pozimi padlo veliko 
snega, spomladi pa obilo dežja, smo si slap lahko 
ogledali v vsej njegovi veličini. Pršeče vodne kap-
ljice so na zeleni mahovnati podlagi delovale kot 
slap biserov. Resnično nepozaben pogled. 
Pohod smo nadaljevali ob potoku Košca do do-
line. Za celotno pot smo potrebovali dobrih pet 
ur, medtem pa uživali v prebujajoči se pomladi. 
Spomladansko cvetje nam je krasilo pogled, žvr-
golenje ptic in žuborenje potokov pa je ustvarjalo 
prečudovito melodĳo ... Veliko pohvalo namenja-
mo planincem PD Polž za lepo vzdrževano pot. 
Preživeli smo resnično lep dan, ki smo ga zaklju-
čili pri Lili in Sašu, na njunem domu. 

J. T. 

Spoštovani pohodniki, v PD REGA LOG letos 
začenjamo DRUŽINSKE PLANINSKE IZLETE. 
Tako bomo poleg rednih izletov vsak mesec 
organizirali še izlete, namenjene družinam. 
Živimo v času, ki od nas neusmiljeno zahteva 
življenje v hitrem tempu in naglici, zato si v dru-
žini prepogosto ne vzamemo pravega časa za 
skupne aktivnosti. V PD Rega Log smo si zato za-
dali, da k svojemu delovanju pritegnemo čim več 
družin, staršev in otrok, starih staršev in vnukov; 
k skupni dejavnosti, ki bo združevala vse družin-
ske člane, tj. k pohodništvu. Odrasli si bomo pri-
voščili "odklop" od službenih obveznosti, otroke 
bomo odtegnili izpred televizĳe in računalnika,
ob tem pa poskrbeli za gibanje na svežem zraku, 
spoznali kaj novega in se česa naučili. Pripravili 
smo enajst zanimivih izletov (načrt izletov v zlo-
ženki), ki so primerni za udeležence od petega 
leta starosti. Izlete bomo bogatili z dodatnimi 
dejavnostmi (delavnice, ogledi muzejev in prire-
ditev idr.), tako da se bodo naši člani s še večjim 

veseljem podajali na nove poti. 
Vabljeni tudi vsi posamezniki, ki se nam želite 
pridružiti. 
Na izletih nas bosta spremljala naša REGA in 
GORSKI ŠKRAT, ki bosta otroke na najvišjih toč-
kah izletov presenečala z darilci. 
VABLJENI NA IZLETE PD REGA! 
Spremljajte h�p://www.pd-rega.si/.

PD Rega na Menini planini
Za soboto, 27. aprila, je Planinsko društvo Rega 
načrtovalo pohod na Matajur, vendar je vodnik 
Aleš ocenil, da ga zaradi slabih vremenskih raz-
mer ne bomo izvedli oziroma ga bomo organizi-
rali kdaj drugič. Določil je novo planinsko turo 
– Menino planino. Planina je ime dobila po meni-
hih gornjegrajskega benediktinskega samostana 
(danes cerkev sv. Mohorja in Fortunata). Devet 
članov se nas je z osebnimi avtomobili zapeljalo 
mimo Kamnika čez prelaz Črnivec, kjer smo si 
ob postanku v gostišču privoščili jutranjo kavico. 
Ko smo se pripeljali do Gornjega Grada (431 m), 
je skozi megleno sivino, izza oblakov pokuka-
lo jutranje sonce in zasĳale so lepote gozdov in
travnikov, kjer so se že pasle krave. Tabla Menina 
planina nas je usmerila po strmi, ozki in vĳugasti
makadamski cesti do izhodišča, kjer smo parkira-
li avtomobile. Oprtali smo si nahrbtnike in dobre 
volje krenili po markirani gozdni poti do vzpona 
"usran' klan'c" (tako piše na tabli, da ne bo po-
mote) ter mimo oznake Prag (1.170 m). Sledil je 
spust mimo "kopalnice" – ogledalu smo namenili 
nasmeške, vodnik Aleš pa si je uredil frizuro. Po 
kopnem odprtem travnatem pobočju, poraslem s 
cvetočimi žafrani, smo pot nadaljevali do strmega 
kamnitega hriba Špic (1.499 m). Na hribu sta an-
tenski stolp in radioamaterska koča. Pihal je mr-
zel veter in pogled na Kamniško-Savinjske Alpe 
ter Pohorje je zakrivala gosta, siva megla. Z vrha 
hriba smo se spet podali po snežni pašni planini 
do koče na Menini planini (1.453 m). Nato smo si 
privoščili počitek in razgled po okolici. Nedaleč 
od koče stoji kapelica, ki so jo kmetje postavili v 
zahvalo za pašo na Menini planini, pred njo pa 
se razprostirajo čudovite preproge vĳoličastih
žafranov. Med NOB je bila planina pomembno 
območje. Tam stoji tudi spomenik borcem, ki jih 
je Menina vzela v svoje naročje. Do izhodišča na-
šega pohoda smo sestopili po isti poti. Z nami 

je pohajal mlad pasji kosmatinec Brzi, ljubljenec 
Marĳe in Jožeta. Planinci smo bili zadovoljni in
vseskozi nasmejani.
Vodnik Aleš je izbral čudovito planinsko turo. 
Občudovali smo gozdno planoto, kamnito pašno 
planino in travnato površje vĳoličastih žafranov.

 Lili, foto: PD Rega
  

Spomladanska akcĳa zbiranja
nevarnih odpadkov, ki so jo 
Log-Dragomerčani v zadnjih 
letih vzeli za svojo, je bila tudi 
letos zelo dobro obiskana. 
Občani so pred dragomerški 
gasilski dom pripeljali 1.939 
kilogramov nevarnih odpad-
kov; tako kot ob vsaki akcĳi so
tudi tokrat oddali izjemno ve-
like količine barv, črnil in lepil, 
prinesli so jih kar 1.270 kilo-
gramov. Občani vse leto doma 

pridno zbirajo tudi odpadna 
jedilna olja, na komunali so jih 
natehtali 228 kilogramov, ter 
motorna olja, ki jih je bilo sicer 
letos precej manj kot prejšnja 
leta, 42 kilogramov. Na spomla-
dansko akcĳo so občani prines-
li več čistil kot v prejšnjih akci-
jah, 109 kilogramov, velike pa 
so tudi količine drugih zbranih 
nevarnih odpadkov: izstopa 

83 kilogramov razpršil, 64 ki-
logramov baterĳ, 79 občanov,
kar je sicer manj kot lani, pa je 
na akcĳo prineslo še precejšnje
količine zdravil, pesticidov in 
kislin ter nekaj akumulatorjev. 

Akcĳa OEEO 
Pred osnovno šolo pa je isto-
časno potekala skupna akcĳa
Komunalnega podjetja Vrh-
nika in Zeosa. Drugič po vrsti 
so organizirali akcĳo zbiranja

odpadne elektronske in elek-
trične opreme. "Ob današnji 
akcĳi zbiranja elektronske in
električne opreme so občani 
Loga - Dragomerja večinoma 
pripeljali drobno elektroniko, 
se pravi računalnike, sesalni-
ke za prah, sušilnike za lase, 
tiskalnike, ter nekaj manj več-
je odpadne električne in elek-
tronske opreme, kot so hladil-

niki in pralni stroji. Večinoma 
so si ogledali E-transformer, v 
katerem je na ekološki način 
prikazano, kako se reciklira 
odpadna elektronika," je pove-
dala Jožica Rupnik z vrhniške 
komunale. Na tokratni akcĳi
OEEO, ki se je je udeležilo sko-
raj sto občanov, so zbrali 8.290 
kilogramov teh odpadkov. Po-
sebno vozilo E-transformer, 
ki so ga pripeljali na ogled na 
parkirišče, je opremljeno z naj-
novejšo multimedĳsko in sve-
tlobno predstavitveno opremo, 
ki se v celoti napaja iz lastne 
elektrike, proizvedene v sonč-
nih celicah na strehi vozila. V 
notranjosti je potujoča razsta-
va, na kateri so razstavljeni se-
stavni deli velikih in malih go-
spodinjskih aparatov, mobilnih 
telefonov, televizorjev in druge 
elektronske opreme. Razstava 
je podkrepljena z videoprezen-
tacĳo, ki opozarja na nevarno
visok odstotek elektronskih 
odpadkov, ki vsako leto strmo 
narašča predvsem zaradi iz-
boljšav na področju elektron-
skih aparatov; te namreč upo-
rabniki, da ostanejo v koraku s 
časom, menjajo vse pogosteje. 
Sicer pa je vozilo E-transfor-
mer del evropskega projekta, 
ki predvsem mlajše, pa tudi 
starejše generacĳe usmerja k
ozaveščanju o pomenu pravil-
nega ravnanja z E-odpadki in 
odpadnimi baterĳami.
Zbrane količine odpadne elek-

trične in elektronske opreme je 
tako kot že lani prevzelo pod-
jetje Zeos, ki je naprave najprej 
ločilo, jih razgradilo oziroma 
ločilo sestavne dele ter v tej 
fazi izločilo ozonu škodljive 
snovi in nevarne dele, sledila 
pa sta drobljenje in priprava za 
nadaljnjo obdelavo. Nekatere 
dele elektronskih in električnih 
naprav reciklirajo oz. predelajo 
v surovine za vnovično upo-
rabo, spet druge porabĳo kot
gorivo. Sicer pa naj bi na leto 
nastalo približno 40 milĳonov
ton električnih in elektronskih 
odpadkov. Zaradi nenehnega 
in hitrega razvoja tehnologĳe
ocenjujejo, da bo ta številka 
rasla trikrat hitreje kot proiz-
vodnja preostalih dobrin. Skrb 
vzbujajoč podatek – že zdaj se 
nove naprave proizvajajo hi-
treje, kot se predelajo stare. 

OEEO lahko vsak dan 
brezplačno oddate v 
zbirnem centru 
Če ste akcĳo zamudili, nič
zato. Staro iztrošeno električno 
in elektronsko opremo ter ne-
varne odpadke lahko vsak dan 
brezplačno pripeljete in oddate 
v zbirni center na Tojnicah. De-
lovni čas: 
ponedeljek, torek, četrtek in 
petek od 8.00 do 14.00, 
sreda od 8.00 do 17.00, 
sobota od 8.00 do 14.00. 

Besedilo in fotografije: V. E.
 

Odpeljali več kot deset ton odpadkov
Log - Dragomer, 16. april 2013 – Občani Loga - Dragomerja ste se tudi tokrat množično udeležili akcĳ Komu-
nalnega podjetja Vrhnika. To je sredi aprila na isti dan organiziralo kar dve akcĳi; pred gasilski dom v Dra-
gomerju ste občani lahko pripeljali nevarne odpadke, na parkirišče pred Osnovno šolo Log - Dragomer pa od-
padno elektronsko in električno opremo. Ob tej priložnosti so na ogled postavili tudi vozilo E-transformer.

Spomladanska akcĳa zbiranja nevarnih odpadkov je bila dobro
obiskana.

V PD Rega Log smo letos začeli organizirati družinske planinske izlete

PD REGA LOG 
vabi na planinska izleta 
Kum (1.220 m) 
Zbrali se bomo pred gasilskim domom v Dra-
gomerju ob 6. uri. Vrsta prevoza bo določena 
naknadno. Predvideni čas hoje je od 7 do 8 
ur. 
Prĳave zbiramo do vključno srede, 21. junĳa,
na naslova pd.rega12@gmail.com, jtrcek6-
7@gmail.com in na telefonski številki 041 664 
258 (Jože) oziroma 031 245 963 (Dušan). 
Cena izleta: za člane PD Rega Log je brez-
plačen, za preostale pa cena znaša 5 evrov na 
osebo (za posameznike) oziroma 10 evrov na 
družino.

Lipanski vrh (1.974 m) in 
Mrežce (1.965 m) 
Zbrali se bomo pred gasilskim domom v Dra-
gomerju ob 6. uri. Prevoz bo z osebnimi vozi-
li. Predvideni čas hoje je od 4 do 5 ur. 
Prĳave zbiramo do vključno srede, 31. maja,
na naslova pd.rega12@gmail.com, jtrcek6-
7@gmail.com in na telefonski številki 041 664 
258 (Jože) oziroma 031 245 963 (Dušan). 
Cena izleta: za člane PD Rega Log je brez-
plačen, sicer pa velja cena 5 evrov na osebo 
oziroma 10 evrov na družino.
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Slovenska reprezentantka Mina Markovič je bila 
na Logu odlična tudi letos; kvalifikacĳe in pol-
finale je zaključila na tretjem oziroma drugem
mestu, v finalu pa ni našla rešitve za dva balva-
na in tako na koncu osvojila peto mesto. Po kva-
lifikacĳah je Markovičeva zelo prepričljivo zače-
la polfinale in prva dva balvanska problema do
vrha preplezala v prvem poskusu, preplezala je 
tudi četrtega. Tretji balvan pa je bil nekoliko trši 

oreh, in tako ji ga kljub več poskusom ni uspelo 
osvojiti, je pa prejela bonus točko.  
V večernem finalu se je v Športnem parku
Log odvil napet boj. Najboljše plezalce sveta je 
spremljala glasna, približno dvatisočglava mno-
žica, za katero je bil veliki šotor tokrat kar malo 
premajhen. V odličnem vzdušju, ki so ga zazna-
movali glasni aplavzi in spodbude obiskovalcev, 
udarni ritmi električne kitare in bobnov ter ko-
mentiranje Saše Hribarja, so se plezalci spopadli 
z zanimivimi balvanskimi smermi, ki jih je tudi 
tokrat postavil legenda in svetovno priznani po-
stavljavec balvanskih smeri Jacky Godoffe. Naj-
uspešnejše se je s postavitvĳo spoprĳela Anna
Stöhr, zmagovalka prvih treh tekem letošnjega 
svetovnega pokala v balvanskem plezanju in le-
tošnja zmagovalka Loga, ki se je sprehodila čez 
prve tri balvane, zadnjega pa ji ni uspelo raz-
vozlati. To je zadostovalo za prvo mesto, čeprav 
ji je bila drugouvrščena Francozinja Melissa Le 
Neve takoj za petami; do vrha je prav tako pre-
plezala tri balvane, a je za to potrebovala več 
poskusov. Tretja je bila Britanka Shauna Coxsey. 
Markovičeva je v finalu do vrha preplezala dva
balvanska problema od štirih. Težave je imela že 
pri prvem balvanu, ki ga je preplezala v tretjem 
poskusu, pri drugem balvanu pa se je dotaknila 
vrha, a ga ni zadržala z obema rokama ter zara-
di tega najverjetneje izgubila drugo mesto; naj-

bolje ji je šlo v četrto, ko se je do vrha sprehodila 
že v prvem poskusu. 
"Plezanje vendarle ni bilo tako slabo, kot kaže sam 
rezultat v finalu. Mogoče sem spustila kak vrh pre-
več oziroma naredila kak poskus preveč, kar me je na 
koncu stalo tudi stopničk; 2. ali 3. mesto je bilo ne-
verjetno blizu, zato sem s svojim plezanjem vseeno 
zadovoljna," je povedala Ptujčanka. Dodala je, 
da je na zadnjih dveh tekmah z uvrstitvama na 

peto mesto dokazala, da je dobro pripravljena, 
bo pa za stopničke potrebovala kakšno manjšo 
napako manj. 
V moški konkurenci je slavil Kanadčan Sean 
McColl, drugi je bil Nemec Jan Hojer, tretji pa 
Rus Dimitrĳ Šarafudinov. Tudi letos je šlo Slo-
vencem na loški steni nekoliko slabše kot slo-
venskim reprezentantkam. Najuspešnejši je bil 
Jernej Kruder, ki je tekmovanje končal na 11. 
mestu. Kot je povedal, si je želel odlično loško 
vzdušje doživeti tudi v finalu. "A mi je na žalost 
zaradi napake pri prvem balvanu zmanjkalo do tega 
cilja," je povedal najbolje uvrščeni Slovenec, ki je 
v polfinalu preplezal tri balvane. Klemen Bečan,
ki je prav tako nastopil v polfinalu, je bil 17. Pre-
ostali Slovenci so ostali v kvalifikacĳah: Urban
Primožič in Domen Škofic na 27. mestu, Gregor
Vezovnik je končal na 33. mestu, Jure Bečan na 
45. in Sergej Epih na 57. mestu. Mateja Hohkraut 
je bila 25., Julĳa Kruder 39., Jera Lenarčič je kon-
čala na 44. mestu, Katja Kadič pa na 45. 

Športni praznik 
Tudi letos je svetovno smetano v Občino Log 
- Dragomer pripeljalo Športno plezalno dru-
štvo Korenjak pod okriljem Komisĳe za šport-
no plezanje Planinske zveze Slovenĳe, v okvi-
ru Mednarodne zveze za športno plezanje. Pri 
organizacĳi tokratne tekme svetovnega pokala

v balvanskem plezanju so se korenjaki oprli na 
dobre prakse iz preteklih let ter piko na i dodali 
z dodatnimi vsebinami. "Uspelo nam je, kar smo si 
zastavili in kar smo si želeli – iz tekmovanja narediti 
športno prireditev širšega obsega s pestrim športno-
kulturnim programom. V okviru tekmovanja za sve-
tovni pokal se je namreč zvrstilo več dogodkov, med 
katerimi bi želeli izpostaviti glasbeni koncert skupine 
Siddharta, ki ga je obiskalo več kot 1.300 ljudi. V so-

boto so na svoj račun prišli ljubitelji techno glasbe in 
plesa, v nedeljo pa ljubitelji ekstremnega kolesarjenja 
ter ljubitelji ravnotežja in plezanja na plezalni stolp," 
je povedal vodja organizacĳskega odbora Lorin
Möscha. Dodal je, da so z organizacĳo in izved-
bo tekmovanja izjemno zadovoljni, čeprav se 
jim na koncu finančno ni povsem izšlo in bodo
finančni primanjkljaj, ki so ga ustvarili, poskusi-
li pokriti do konca letošnjega leta. 
Tudi letos so pri pripravi tekmovanja odločilno 
vlogo odigrali številni prostovoljci, ki so poma-
gali pri organizacĳi te športne prireditve. "Denar, 
ki ga prispevajo občina, nacionalna panožna zveza in 
sponzorji, je izjemno pomemben in nujno potreben; 
za prispevke v obliki finančnih sredstev smo zato
vsem neizmerno hvaležni. Vendar brez prostovoljcev, 
ljudi, ki so tekmovanje pripravljali več kot pol leta in 
zadnjih štirinajst dni delali noč in dan, tekmovanja 
za svetovni pokal v Slovenĳi oziroma Občini Log -
Dragomer ne bi bilo. Zanimiv je podatek, da večina 
teh prostovoljcev prihaja iz sosednjih občin, le slabih 
deset odstotkov je prebivalcev Občine Log - Drago-
mer. Večinoma gre za starše otrok, ki trenirajo pod 
okriljem Športno plezalnega društva Korenjak. Gre 
za njihovo darilo Občini Log - Dragomer oziroma 
njenim prebivalcem," nam je zaupal Möscha. 
  
Tekmovanje, ki so ga letos pripravili korenjaki, 
ni bilo le še ena tekma svetovnega pokala, na ka-

teri se ustavi karavana športnih plezalcev, tem-
več velika športna prireditev. Pester program so 
že v petek, na predvečer tekmovanja, z velikim 
koncertom odprli člani skupine Siddharta, ki so 
pripravili nepozaben koncert z odličnim vzduš-
jem; zdržalo je tudi vreme, ki je sicer organiza-
torje pustilo na cedilu konec tedna. Tudi letos 
je tekmo zaznamovalo mrzlo in deževno vreme. 
Vendar so korenjaki odlično finalno vzdušje

ustvarili z živo glasbo Janĳa Haceta, baskitari-
sta skupine Siddharta, in njegovega glasbenega 
prĳatelja Sergeja Ranđelovića, prvič pa se je v
vlogi komentatorja balvanskega plezanja preiz-
kusil televizĳski in radĳski voditelj Sašo Hribar.
Prvič so se na prizorišču predstavili ekstremni 
kolesarji, ki so premagovali ovire, ter umetniki 
ravnotežja, ki so na najlonski vrvi prikazali tri-
ke in vrline, ob katerih je gledalcem zastajal dih. 
Svoje plezalne veščine so na plezalnem stolpu 
lahko preizkusili tudi obiskovalci. Organizatorji 
so pripravili še koncert techno glasbe, med gle-
dalce pa so razdelili veliko praktičnih nagrad. 
Poskrbeli so tudi za druge novosti, s katerimi so 
navdušili ljubitelje plezanja. Stena je tokrat za-
sĳala v novih barvah, priskrbeli pa so tudi za-
nimive oprimke. Privlačen program je k ogledu 
privabil veliko obiskovalcev. "Varnostna služba, 
ki je za nadzor in varovanje skrbela v petek, v času 
koncerta skupine Siddharta, je naštela 1.327 ljudi. V 
soboto, med kvalifikacĳami, se je kljub slabemu vre-
menu zbralo več kot tisoč ljudi, v nedeljo pa je bilo 
polno! Veliki šotor v velikosti 30 krat 40 metrov je bil 
premajhen! Več kot 200 ljudi pa je tekmovanje sprem-
ljalo zunaj šotora. To pomeni, da je bilo v času final-
nega nastopa pod šotorom skoraj dva tisoč ljudi." 

  V. E. 
Foto: V. E. in Franc Vrtačnik

Zmagal je Kanadčan Sean McColl, drugi je bil Nemec Jan Hojer, 
tretji pa Rus Dimitrĳ Šarafudinov.

Mini Markovič ni uspelo obraniti lanske zmage; tokrat je bila 
peta.

Jernej Kruder, najbolje uvrščeni Slovenec, je dosegel 11. mesto.

Za udaren začetek tekme svetovnega pokala je poskrbela Sidd-
harta.

Vzdušje v finalu je bilo fantastično. Prvič na Logu – adrenalinske vragolĳe ekstremnih kolesarjev

Tekma svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Občini Log - Dragomer 

Na Logu že tretjič najboljši plezalci sveta
 
Log, 10.–12. maj 2013 – Tekma svetovnega pokala v balvanskem plezanju, ki je že tretjič zapored potekala v Športnem parku Log, je bila še večja, še privlačnejša, za-
nimivejša in še bolj napeta kot v preteklih letih. Tako kot že lani je v finalni tekmi balvanske probleme reševala Ptujčanka Mina Markovič, lanska zmagovalka Loga,
ki pa ji je tokrat malo zmanjkalo, da bi se povzpela na stopničke. V finalu, ki ga je prvič komentiral Sašo Hribar, z glasbo pa sta tekmovalce znova spremljala Jani
Hace in Sergej Ranđelović, je Markovičeva premagala dva balvana in se uvrstila na peto mesto. Drugi najboljši Slovenec je bil Jernej Kruder, ki je z doseženim 11. 
mestom ostal v polfinalu, 17. pa je bil Klemen Bečan, ki mu je prav tako uspel preboj v polfinale. Zmagala je Avstrĳka Anna Stöhr, v moški konkurenci pa je slavil
Kanadčan Sean McColl. Sicer pa je letošnje tekmovanje zaznamoval še pestrejši spremljevalni program kot prejšnja leta; udarno so začeli že v petek, ko je na velikem 
World Cup koncertu navdušila skupina Siddharta, za veliko mero adrenalina so poskrbeli kolesarji, ki so se podili na poligonu, svoje veščine pa so med drugim na 
slacklinu pokazali lovilci ravnotežja.

Sponzorji: Pivovarna Union, Mobitel, Petrol, Spar, Center Interspar Vič, Iglu Šport, Expo biro, Geoportal, Petzl, Strojno 
ključavničarstvo Marko Popit, Treking šport, Avto Špan, Jan šport, Zavarovalnica Tilia, Uniplast inženiring, Kniss, Pizzerĳa
Parma, Pizzerĳa Foculus, Hestia-pro, DFG Consulting, AB li�, Vigrad, Elektro Urbanĳa, Samsung, Kabi, M-hotel, VRD,
Ruckus, Evroplus, Vimosa, Lenovo, Akton, Prozvok, 3gen, Akustika Bahun, Lumar, Edimax, Etis, Plastika Virant, Halo Pin-
ki, KM Atelje, P-team, Gostilna pri Kranjc, Pro Biro, Asist RCG, Gorenje Projekt, Sečnik, d. o. o.,  ter Radio 1 

Prireditelj tekmovanja: 
Planinska zveza Slovenĳe 
Organizator in izvajalec: 
Športno plezalno društvo Korenjak 
Pokrovitelj tekmovanja: 
Občina Log - Dragomer 

Največja zahvala gre prostovoljcem – pri-
jateljem in znancem ter predvsem otrokom 
in njihovim staršem, ki so pomagali, da smo 
tekmovanje za svetovni pokal v balvanskem 
plezanju organizirali že tretjič zapored.
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Območje PP Vrhnika
Policistom Policĳske postaje Vrhnika so
aprila pomagali tudi vestni občani. Dva 
nepridiprava, ki sta si želela postreči iz 
tujega zaklenjenega vozila, je ravno sredi 
nečednega opravila zasačil njegov lastnik. 
Lumpa sta sicer nemudoma odnesla pete, 
a je bil pri tem eden od njĳu prekratkih
nog, saj ga je oškodovani lastnik vozila do-
hitel in ustavil, nakar je ta svojega zasle-
dovalca srborito napadel s solzivcem in iz-
vĳačem. Na srečo prav tako neuspešno kot
je pred tem vlamljal. Občan ga je namreč 
s pomočjo prĳatelja obvladal in pridržal
do prihoda policĳe. Zdaj ga čaka zagovor
pred sodnikom za dejanje velike tatvine 
ter povzročitve lahke telesne poškodbe.
Nasilna nagnjenja pa so, po predolgem pri-
jateljevanju z buteljko, na dan udarila tudi 
enemu od udeležencev družinskega spora 
v Borovnici. Maligani so mu očitno pobrali 

vso razsodnost, saj ga razgrajanje in boja-
željnost nista minila niti po prihodu mož 
reda in postave. Ker se je na vsa opozorila 
gladko požvižgal, so ga na hitro spravili 
v red in za zapahe, kjer si je lahko v miru 
zbistril misli. Domov se je vrnil »bogatejši« 
za sveženj glob, izrečenih po določilih Za-
kona o prekrških.
V Brezovici pri Borovnici ter v Verdu pa so 
se ob nenavadnih urah potikali za sedaj še 
neznani oboževalci motorjev. Z Brezovice 
so odpeljali rumeni cros motor, znamke 
Suzuki, tipa RMZ, brez registracĳske šte-
vilke, v Verdu pa so iz vrtne lope speljali 
kar dve motorni kolesi znamke Husqvarna 
TE 510. Prvega, črne barve, je zmikavt pe-
hal do parka na Verdu, a ker mu ni hotel 
vžgati, ga je pustil kar tam. Več uspeha je 
imel z drugim, rumene barve in registrsko 
tablico LJ R3-6F, s katerim je nato odbrzel 
v neznano.

Med drugim so policisti obravnavali še 
šest prometnih nesreč, od katerih se je ena 
žal končala tudi s telesnimi poškodbami. V 
smislu preventivnih dejavnosti pa so poli-
cĳsko postajo obiskali otroci vrtcev Želvica
in Komarček, ter se seznanili s policĳskim
delom.
Območje PP Ljubljana Vič
Aprila so se na območju Policĳske postaje
Ljubljana Vič, v občinah Horjul in Dobrova 
– Polhov Gradec, soočali z valom vlomov, 
nekaj nasilneži ter prometnimi nesrečami. 
V Polhovem Gradcu se je pred kratkim 
ustavil tudi tolovaj z vozniškimi in vlomil-
skimi spretnostmi, kraje grofa Blagaja pa 
je zapustil bogatejši za osebno vozilo. Tako 
njega kot brezdelnega postopača, ki je z 
Brezĳ pri Dobrovi odpeljal delovni stroj, še
iščejo. V Horjulu pa so policisti obravnava-
li poškodovanje osebnega avtomobila.
Kot že rečeno, je kraje zahodnega roba 

Ljubljane zajela tudi pravcata vlomilska 
mrzlica. Dolgoprstneži sicer niso bili naj-
bolj uspešni pri vstopanju v stanovanjsko 
hišo v Žažarju in le delno v Polhovem 
Gradcu, kamor so se pripeljali krast z oseb-
nim vozilom Renault Laguna, so se pa zato 
sprehodili skozi vikendico v Setniku, hiše 
v Šentjoštu nad Horjulom, Šujici in Stran-
ski vasi, drvarnico, kurilnico in orodjarno 
v Polhovem Gradcu ter mizarsko delavni-
co v Brezjah pri Dobrovi, kjer so si malhe 
nabasali z vsem, kar ni bilo privito ali za-
zidano in je obetalo vsaj malo zaslužka na 
»črnem trgu«. Pred plenilci sta klonila tudi 
kovinska zabojnika s plinskimi jeklenkami 
pri trgovini Zelena Dolina ter bencinskem 
servisu Petrol na Dobrovi. Nič kaj srečno 
pa se zgodba ni končala za tri mladoletni-
ke, ki so jih možje v modrem zgrabili med 
poskusom vloma v stanovanjsko hišo na 
Dobrovi. Svoj podvig bodo lahko sedaj na 

dolgo in široko pojasnjevali pred pristoj-
nim sodnim organom.
Pred taistim organom se bodo zagovarjali 
še člani družine, ki so v Podolnici možem 
zakona precej kljubovalno preprečili izvr-
ševanje uradnih nalog. Okrožno državno 
tožilstvo v Ljubljani ima spis že na mizi. 
Sicer pa so policisti družinske odnose mi-
rili tudi v Osredku pri Dobrovi, kjer je na-
silnež za svoje vedenje pokasiral plačilni 
nalog.
Kot po vsej Slovenĳi, je tudi tod pokala
pločevina. V Dobrovi je prišlo do nesreče 
I. kategorĳe, pri čemer jo je povzročitelj
»pogumno« popihal s kraja dogodka, v 
Gabrjah pri Dobrovi in Zaklancu pa so ob-
ravnavali prometni nesreči II. kategorĳe.
Še vedno pa je na udaru divjad, ki je krajši 
konec potegnila v Zaklancu in na relacĳi
Vrzdenec-Šentjošt.

Zbral in uredil: Damjan Debevec
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V sodobni družbi smo vsakodnevno priča številnim 
prekrškom in kaznivim dejanjem. Zaradi tega se 
ljudje počutimo ranljivejše tudi v svojih domovih. 
Naraščanje števila kaznivih dejanj nam potrdi tudi 
statistika policĳe. (glej preglednico)

Skladno s tem čutimo vedno večjo potrebo po va-
rovanju našega premoženja. Žal z odločitvĳo veli-
kokrat predolgo odlašamo in se za varovanje od-
ločimo šele takrat, ko je tuja oseba že vstopila v naš 
zasebni prostor. Zavedati se je potrebno, da to ne 
pomeni zgolj vstop v naš zasebni prostor, ampak 
tudi vdor v zasebnost. Torej poleg materialne škode 
nastane tudi škoda, ki je ni mogoče popraviti. Po-
sledično se posameznik v lastnem domu ne počuti 
več varnega in vedno živi v strahu pred ponovitvĳo. 
Ljudje so se varovanja posluževali že v zgodovini, 
vendar pa je bil to zgolj privilegĳ bogatejših. Danes
pa je varovanje dostopno vsakemu posamezniku in 
obstaja v najrazličnejših oblikah. Varnostna podjetja 
ponujajo velik spekter različnih možnosti za varova-
nje doma ali poslovnih prostorov. Poleg mehanskih 
varnostnih naprav poznamo tudi tehnične naprave, 
ki varujejo naše premoženje. V današnjem času se pri 
varovanju domov največkrat omenjajo protivlomni 
sistemi, protipožarni sistemi in video nadzorni siste-
mi. V osnovi jih delimo na žične in brezžične. Vsak 
alarmni sistem je zaradi številnih možnosti izbire 
mogoče prilagoditi posamezniku in njegovim že-
ljam. Potrebno je le dobro premisliti, kam bomo po-
samezni senzor postavili in kakšen bo njegov namen.  
Video nadzorni sistem sestavljajo kamere, snemalna 
naprava in monitor. Tudi tukaj se lahko sami odloča-
mo, katero mesto je najboljše za postavitev kamere 
ter kakšno kamero bomo imeli. Snemalniki omogo-
čajo tudi možnost oddaljenega dostopa preko inter-
neta. 
Povečevanje števila kaznivih dejanj vpliva na pove-
čanje potrebe po storitvah, ki jih izvajajo varnostna 
podjetja. Prisotnost teh podjetĳ ni pomembna več

samo na gospodarskem področju, ampak se vedno 
bolj širi tudi v zasebno sfero. Kaj sploh je zasebno 
varovanje? Zasebno varovanje je varovanje ljudi in 
premoženja na varovanem območju, v določenem 
objektu ali prostoru pred nezakonitimi dejanji, po-

škodovanjem ali uničenjem z varnostnim osebjem 
ter sistemi tehničnega varovanja, ki se opravlja v 
oblikah, določenih v Zakonu o zasebnem varovanju 
(Zakon o zasebnem varovanju, 2011).
S članki na temo varovanja bomo nadaljevali tudi v 
naslednjih številkah Našega časopisa. Gre za temo, 
ki je v današnjem času zelo aktualna tudi na podro-
čju Ljubljane in njene okolice. Vse bralce vabimo k 
aktivnemu sodelovanju – morebitna vprašanja, pred-
loge in pobude lahko pošljete po elektronski pošti na 
uredništvo Našega časopisa (nascasopis@zavod-can-
kar.si) ali na elektronski naslov podjetja Protect Infra 
d. o. o. (marketing@protect.si) 
Vsak mesec vam bomo zastavili nagradno vpraša-
nje in med pravilnimi odgovori izžrebali srečnega 
nagrajenca praktične nagrade. Tokrat je nagrada 
spletna kamera.

Vprašanje: Oddaljen dostop nam omogoča:

a) protivlomni sistem,

b) videonadzorni sistem ali

c) protiropni sistem.

Odgovor lahko pošljite po elektronski pošti na 
marketing@protect.si ali po pošti na naslov Protect 
Infra d. o. o., PE Ljubljana, Cesta Dolomitskega 
odreda 10, 1000 Ljubljana. Ne pozabite pripisati 
svojih podatkov.

Sprememba stalnega prebivališča 
Želimo vas seznaniti, da je v skladu z veljavnimi predpisi potrebno spremembo stalnega pre-
bivališča oziroma osebnega imena vpisati v identifikacĳske dokumente, kot so osebna izkaz-
nica, potni list in vozniško dovoljenje. Vse naštete listine omogočajo izkazovanje istovetnosti, 
bodisi ob identifikacĳi pri upravnem organu ali v pravnem prometu. Zakon predpisuje, da
mora vsak polnoletni državljan posedovati vsaj en veljaven identifikacĳski dokument.
Zakonsko je določeno, da so imetniki osebnih dokumentov zaradi nastale spremembe dolžni  
dokumente zamenjati oz. vpisati nov naslov v 30-ih dneh. Zamenjava oz. izdelava novega 
dokumenta ni potrebna pri dokumentih, kot so veljavni potni list, saj je spremembo naslova 
mogoče dopisati. Stalno prebivališče je vpisano tudi v prometnem dovoljenju, zakonsko do-
ločena zamenjava za prometno dovoljenje je 15 dni. Ker so za neupoštevanje določil pred-
pisane sankcĳe in v želji, da se izognete vsem nadaljnjim neprĳetnostim, povezanim s tem,
vam priporočamo, da dokumente v predpisanem roku zamenjate ali dopišete spremembo 
naslova v potnem listu.

Vrsta dokumenta Rok 
zamenjave Obrazec (€) Taksa (€) Celotni strošek (€)

Osebna izkaznica 30 dni   9,26   9,51 18,77

Potni list 30 dni 27,50 14,05 41,55

Vozniško dovoljenje 30 dni   3,22 11,79 15,01

Prometno dovoljenje 15 dni   1,23 11,79 13,07

Vpis v potni list 30 dni 2,50   -   2,50

Zamenjavo dokumentov lahko uredite v času uradnih ur na Upravni enoti Vrhnika.

Uradne ure UPRAVNE ENOTE VRHNIKA:

- v ponedeljek in torek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00;

- v sredo od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00;

- v petek od 8.00 do 13.00;

- v četrtek ni uradnih ur.

Upravna enota Vrhnika

2011 2012 2011 2013 Porast %

Število kaznivih 
dejanj 88.722 89.236 Kazniva dejanja 

zoper premoženje 55.082 57.513 4,4

Varnost postaja vedno pomembnejša vrednota

Na parketu horjulske športne dvorane se je letos 
prvič odvilo tekmovanje v malem nogometu, 
na katerem je sodelovalo dvanajst ekip, in sicer 
ekipe Dolani, FC Kapsl, Ključavničarstvo Kunc, 
Krive noge, SHP, ŠD Lipa, ŠD Log - Zaplana, 
ŠD Podlipa, ŠD Setnik, ŠD Šentjošt, ŠD Špik in 
ekipa ŠD Žažar. Ekipe so ves nedeljski dopoldan 
s petimi možmi na igrišču in vratarjem v golu 
merile svoje nogometne moči in sposobnosti. 
Spretna preigravanja, številne uspešne in malo 
manj uspešne podaje in streli na gol v napadih 
igralcev, pa tudi nekaj spotikanja, prerivanja v 
obrambnih vrstah in posledično piski sodnika 
Bogdana Krvine so trenutki, ki so oblikovali igre 
na parketu. Na klopi je bilo opaziti tako dobro 
kot slabo voljo igralcev, predvsem pa spodbuja-
nje soigralcev. Tudi nervoze ni manjkalo, posebej 
popoldne, ko sta bila na vrsti polfinale in finale
v moški konkurenci. Za 3. mesto sta se pomerila 
ŠD Žažar in ŠD Log - Zaplana. Igra na parketu 
ni dala zmagovalca, zato so igralci obračunali še 

s kazenskimi streli. Tu pa je več žog za vratarjev 
hrbet uspelo spraviti ekipi ŠD Log - Zaplana, ki 
je tako osvojila 3. mesto. Sledila je finalna tekma
med moštvi ŠD Lipa in Krive noge. O tem, ali 
so bile za poraz krive prav krive noge, ne bomo 

sodili, lahko pa trdimo, da je bolj uigrana in 
spretnejša igra odločila o končnem zmagovalcu 
krstnega turnirja v malem nogometu, ki je letos 
zasluženo postala ekipa ŠD Lipa. Zmagovalcem 
so zaploskali tudi gledalci na tribuni. Te je bilo 

tekom tekem kar pogosto slišati. Najbolj bučno 
pa je bilo v dvorani, ko sta na parket prišli ženski 
ekipi. Nogometašice ŠD Setnik in ŠD Žažar so v 
slabih tridesetih minutah prikazale pravo žensko 
nogometno borbo in s tem navĳače prepričale, da
nogomet ni le šport za moške. Z rezultatom 2-1 
so bile na koncu boljše članice ŠD Setnik, ki so 
osvojile zmagovalni pokal. Pokale in denarne 
nagrade za prva tri mesta je podelil župan Ob-
čine Horjul Jani Jazbec, ki je izrazil dobrodošlico 
vsem ekipam, za izvedbo in organizacĳo turnirja
pa se je zahvalil organizatorju ŠD Žažar. V njiho-
vem imenu je ekipam čestital Janez Jazbar. Po-
leg nagrad najboljšim ekipam so bile najboljšim 
strelcem in igralcem podeljene tudi posebne na-
grade – unikatni modeli ježa nogometaša, ki jih je 
ročno izdelal Janez Trček. Za najboljšega vratarja 
turnirja je bil po oceni sodnika in žirĳe izbran
Anže Koprivec iz ekipe Krive noge, za najbolj-
šega strelca turnirja z doseženimi sedmimi goli 
Gašper Končan iz ekipe ŠD Lipa, za najboljšega 
igralca turnirja pa je bil imenovan Matic Jereb iz 
ekipe ŠD Lipa.
Lepa udeležba sodelujočih ekip bo prav gotovo 
dobro spodbuda organizatorju, da turnir v ma-
lem nogometu v Horjulu postane tradicionalen, 
saj je tak dogodek za rekreativne nogometaše 
prava priložnost za sprostitev skozi igro, druže-
nje in zabavo.                        Nadja Prosen Verbič

V Horjulu so aktivni 

Nogometni boji na parketu športne dvorane
Horjul, 17. marec – V športni dvorani OŠ Horjul je v organizacĳi Športnega društva Žažar letos prvič potekal turnir v
malem nogometu, na katerem je sodelovalo dvanajst ekip, med njimi tudi dve ekipi nogometašic.

Zmagovalna članska ekipa – ŠD Lipa Zlate članice ŠD Setnik
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Prenova ali adaptacĳa
objekta ali dela 
objekta
 
Lahko je sprememba in prilagoditev objekta 
novim potrebam, takšna je  po navadi pred-
hodno načrtovana,  ali  sanacĳa posamezne-
ga sklopa (inštalacĳe, streha, vlaga ...). Ta pa
je potrebna zaradi napake na posameznem 
sklopu in je  po navadi nenačrtovana.  

Kako se pripraviti 
Prvi korak:  jasno vedeti, kaj je cilj prenove. 
Čim natančneje je treba določiti podrobnosti 
končne oblike in uporabnosti objekta. Bolje je 
adaptacĳa načrtovana, bližje je končni  zne-
sek računa predhodno predvidevanim  stro-
škom. Vsaka neznanka, vsaka podrobnost in 
detajl, za katerega se na začetku predvideva, 
da se ga bo reševalo takrat, ko  bomo do nje-
ga prišli, pomeni nepredvidljivo povišanje 
stroškov in podaljšanje časa izvedbe. Predvi-
devan strošek adaptacĳe je toliko natančen,
kot je natančna in temeljita predpriprava. 
Investitor lahko sam pripravi  načrt in  popis 
potrebnih del, lahko ga zanj pripravi projek-
tant ali pa  izvajalec. Pomembno je le, da  sta 
popis in načrt dejanska podlaga za pripravo 
kalkulacĳe (predračuna) in  izvedbo del. T. i.
referenčni popis, ki  vsebuje in  predvideva 
načelna opravila in ne upošteva specifičnosti
objekta ter  dopušča »razna nepredvidena 
dela«, investitorju nikoli ne daje jasne  podo-
be stroškovnika. Investitor mora izraz »razna 
nepredvidena dela« brati kot »razni nepred-
videni stroški«. Izraz »bomo videli, ko bomo 
odprli«, pa »boš plačal, kolikor ti bomo re-
kli«. Skratka, predračun, ki nima jasno defi-
niranih postavk in zgornje omejitve cene, je 
za investitorja brezpredmeten. Investitor se 
glede obvladovanja stroškov prenove najlaž-
je zavaruje tako, da mu izvajalec zagotovi, da 
predračun vključuje vsa opravila in stroške, 
potrebne za funkcionalno izvedbo ponujenih 
del, vključno s količinami, pri čemer so mo-
goča obligacĳska odstopanja 10 %. Izvajalec
bo v takem primeru tudi jasno definiral pri-
čakovane nepredvidljivosti, ker ne bo tvegal  
presenečenj v lastno škodo in jih na željo in-
vestitorja ustrezno stroškovno ovrednotil.

Način in  kakovost prenove
Splošna načela naj bodo naslednja:
• Upoštevati je treba logično zaporedje del, 

v enakem vrstnem redu kot pri gradnji. To 
pomeni, da se najprej in dovolj izvede ele-
mente, v katere je pozneje  nemogoče (ali je 
predrago) posegati.   

• Kakovost vseh izbranih materialov naj bo 
v enakem obsegu. Če se varčuje, je modro 
varčevati pri elementih, ki jih je mogoče 
zamenjati  preprosto in s sprejemljivimi 
stroški  . 

• Uporaba ustreznih materialov glede na 
lastnosti objekta. Tu je predvsem treba 
upoštevati, da so proizvajalci razvili  raz-
lične materiale za različne namene in da so 
posamezni materiali namenjeni posamez-
nim vrstam in načinom vgradnje. Zgodi se 
celo, da so  dostopna navodila in recepture, 
po navadi  z namenom, da se jih prebere in 
upošteva.  

• Poseg v nosilno konstrukcĳo (preboji) se
izvaja izključno na podlagi ustreznega pre-
računa ali po navodilu statika in ustrezne 
dokumentacĳe.

Več na  www.vzdrzevanje-intervencĳe.com

Jernej Lenarčič, J. L. Objekt, d.o.o.         

                    
                    
                    
                    
                       

Na območju občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika je 195 ekolo-
ških otokov oz. zbiralnic, na katerih so nameščeni najmanj trĳe zvonasti
zabojniki s prostornino 1800 litrov za zbiranje stekla, papirja in skupen 
zabojnik za plastično in kovinsko embalažo. Ena zbiralnica je v povpre-
čju namenjena 120 prebivalcem.
Prednostni cilj ravnanja z odpadki je zmanjševanje odpadkov na izvoru. 
Ločeno zbiranje odpadkov prinaša manjše obremenjevanje okolja zaradi 
zmanjšanja količine odloženih odpadkov in povečanja količin koristnih 
odpadkov. V letu 2012 nam je skupaj z vami uspelo izločiti 72,46 % ko-
ristnih odpadkov.
Občani drugače gledamo na odpadke, če jih takoj po nastanku odložimo 
v pravi zabojnik ali škatlo. Zato je najbolje, da si že v svojih domovih 
organiziramo zabojnike za ločeno zbiranje. Z malo domišljĳe ni težko.
Pomembno je, da embalažo razstavimo, stisnemo ali zložimo.
Na ekološki otok sodi steklena (kozarci, steklenice, embalaža iz stekla), 
papirnata (papir in lepenka vseh vrst in velikosti, embalaža iz papirja in 
kartona, časopisi, revĳe, katalogi, reklamni letaki, pisarniški material,
zvezki, knjige), plastična in kovinska embalaža (plastenke, pločevinke 
in konzerve, plastične folĳe, kartonske embalaže za tekočine – tetrapak, 
stiropor, pokrovčki,  druga embalaža iz umetnih mas).
Občani lahko pripeljete v Zbirni center vse vrste odpadkov, ki pa jih 
morate razvrstiti po materialih ali skupinah. 
Med mešane komunalne odpadke (črni zabojniki) spadajo le še vreče iz 
sesalnikov, smeti, ki nastanejo pri pometanju, plenice, uporabljeni higi-
enski izdelki, vata, gumĳaste rokavice, cigaretni ogorki, umazana folĳa,
odpadki in iztrebki malih živali (zaviti v vrečki), žvečilni gumi, kosi tek-
stila, neuporabna obutev …
V gospodinjstvu je njihov delež najmanjši, kljub temu pa jih ni mogoče 
ponovno uporabiti ali reciklirati. Zato jih odložimo v zabojnik za meša-
ne komunalne odpadke. Teh je bilo v letu 2012 le še 27,54 %, kar  je 94,39 
kg/občana/v letu, kar nas uvrša v sam vrh ločenega zbiranja v Slovenĳi.

Biološko razgradljivi odpadki
Ko ločimo moker, tako imenovani organski odpadek od preostale em-
balaže, naredimo že prvi, najpomembnejši korak. Preprečimo »smrad«. 
V zabojnik za organske odpadke odlagamo razsute odpadke (dovoljene 
so samo biološko razgradljive in papirnate vrečke).
Organske odpadke, med katere spadajo olupki sadja in zelenjave, jajčne 
lupine, kavna usedlina, čajne vrečke, zemlja lončnic, papirnati prtički, 
trava, plevel, obrezine živih mej in drevja, ostanki hrane odložimo v ze-
len zabojnik ali pa jih kompostiramo na domačem vrtu. Pri kompostira-
nju nastane odlično gnojilo, ki ga lahko uporabimo za gnojenje rastlin.
Občani se sami odločate, kako boste zbirali organske odpadke (zabojnik 
ali kompostnik). Veliko gospodinjstev ločuje že med samimi organskimi 
odpadki. Imate kompostnik in zelen zabojnik. Tisti, ki imate velike vrto-
ve, travnate površine, sadovnjake, prav gotovo kompostirate na različne 
načine. Nekateri imate tudi zelen zabojnik, v katerega odlagate samo 
določene biorazgradljive odpadke, ki niso primerni za domače kompo-
stiranje.
Organski odpadki  zavzemajo velik delež ločeno zbranih odpadkov. V 
letu 2012 smo jih zbrali 3.187 ton, kar  je 137 kg/občana/v letu, v strukturi 
vseh zbranih odpadkov pa 39,88 %. 
Vseh osemnajst let intenzivno ozaveščamo prebivalstvo vseh starostnih 
skupin, od otrok v vrtcih do najstarejših občanov. Na voljo so tudi naše 
strokovne službe, ki vam lahko v vsakem trenutku pojasnĳo, kako zbi-
rati koristne odpadke in čemu je to  namenjeno. Naša izkušnja kaže, da 
ste občani pripravljeni sodelovati pri ločevanju odpadkov  in pri zmanj-
ševanju njihovih količin, če vam le pravilno predstavimo svojo strategĳo
in njen namen.
Pred sedmimi leti smo začeli v skladu z občinskim Odlokom o načinu 
opravljanja lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in so-
delovanju z medobčinsko inšpekcĳsko službo pregledovati vsebino za-
bojnikov za nekoristne odpadke. 
Največja težava so tako imenovana »črna odlagališča« na ekoloških oto-
kih in tudi drugje v naravi. Gre predvsem za odlaganje kosovnih, grad-

benih in drugih, tudi nevarnih odpadkov na ekoloških otokih. Za take 
so bile posameznikom že izrečene kazni. 
Oddana opozorila so dobronamerna, saj želimo z njimi doseči, da bodo 
posamezna gospodinjstva začela dosledno ločevati odpadke in se bodo 
tako izognila globi, ki jo izreka  Medobčinska inšpekcĳska služba. Prav
zaradi intenzivnejšega opozarjanja občanov se je količina ostankov ko-
munalnih odpadkov ves čas zmanjševala. Glede na številne telefonske 
klice občanov opažamo, da občani sprejemate naša priporočila z razu-
mevanjem, saj iz skoraj vseh gospodinjstev skrbno odnašate koristne 
odpadke na ekološke otoke.

Akcĳa S Kokom ceneje
Akcĳa S Kokom ceneje poteka že deset let. Je prva akcĳa v Slovenĳi, ki 
občanom omogoča, da bi si s svojim ravnanjem zmanjšali znesek na pol-
ožnici. Akcĳa omogoča vsem tistim, ki pripeljete koristne odpadke na
Zbirni center, znižanje zneska, ki je na položnici povezan z ravnanjem 
z odpadki. Tako je mogoče ob izpolnjevanju pogojev, ki so določeni za 
udeležence akcĳe, doseči popuste, ki se sproti odštevajo od zneska na
položnici. Akcĳa je zasnovana tako, da za vsak prineseni kilogram do-
ločenih odpadkov stranka dobi eno točko, njena vrednost pa je 0,1085 
€/kg z vključenim DDV-jem. 
V okviru akcĳe občani lahko pridobĳo točke z oddajo pločevink in kon-
zerv, plastenk,
kartonske embalaže za tekočine – tetrapakov, steklenic, kozarcev, stekle-
ne embalaže ter papirja in kartona (koristnih odpadkov, ki spadajo sicer 
na ekološki otok).
Udeleženci akcĳe ob prvem obisku dobĳo kartonček, na katerega zapo-
sleni zapisuje stehtane količine prinesenih koristnih odpadkov.  

Vsi predmeti, namenjeni za sodelovanje v akcĳi, morajo biti stisnjeni
oziroma zloženi. V embalaži ne sme biti vsebine (tekočine ali drugih 
živil). 
 
Te dni smo začeli mešane komunalne odpadke odvažati po spremenje-
nem sistemu, in sicer za občane, ki živite v  zasebnih hišah, vsake  štiri  
tedne; za občane, ki živite v stanovanjskih blokih, pa vsaka  dva tedna. 
Zadnja štiri leta smo mešane komunalne odpadke odvažali na  štirinajst 
dni. V treh četrtinah gospodinjstev so bili zabojniki za mešane komunal-
ne odpadke napolnjeni le do tretjine ali polovice. Ker občani sprejemate 
spremenjeni sistem odvoza z razumevanjem, se vam iskreno zahvalju-
jemo. 

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.




























   



Prireditev Vse za dom in vrt 
– Komunalni Vedež 2013
Na  Vrhniki je 20. 4. 2013 v sklopu prireditve Vse za 
dom in vrt tretje leto zapored potekala nagradna igra 
Javnega podjetja Komunalnega podjetja Vrhnika, 
d.o.o., Komunalni vedež. Izmed 271 oddanih na-
gradnih kuponov so srečni izžrebanci:

1 x vrč: Maruša Božić  
3 x odeja iz flisa: Leon Novak, Jana Berginc, Lojze 
Perpar  
3 x usb-ključ: Ivanka Merlak, Tina Jalševac, Ana 
Dormiš 
3 x majica: Žak Smrtnik, Janez Kacjan, Marĳa Jereb 
3 x paket biorazgradljivih vrečk (15 l): Slavica 
Lukan, Maruša Telban, Romana Mikuž 
3 x paket biorazgradljivih vrečk (40 l): Primož Do-
lenc, Matĳa Gutnik, Vesna Jereb 
1 x 50 Sm3 plina: Boštjan Turšič

Snaga odgovarja
V Snagini publikacĳi je pisalo, da
bo položnica za evro višja. Zakaj 
potem po novem plačam štiri evre 
več?

Povprečni strošek na gospodinjstvo je 
res višji za en evro, vendar je to povpre-
čje in zato to ne pomeni, da po novem za 
ravnanje z odpadki vsi plačate evro več. 
Snaga namreč skrbi za približno 143.000 
gospodinjstev, ki jim odpadke odvaža 
različno pogosto, njihovi zabojniki pa so 
različnih velikosti. Poleg tega nekateri 
uporabniki biološke odpadke komposti-
rajo, drugi jih zbirajo v rjavih zabojnikih, 
ki  jih po novem zaračunamo posebej.
Med Snaginimi uporabniki so torej pre-
cejšnje razlike glede velikosti zabojnikov, 
njihovega števila in pogostnosti odvo-

zov kot posledično tudi glede stroška za 
ravnanje z odpadki. Zato so se zneski na 
položnici občanom različno zvišali, ne-
katerim pa tudi znižali.
Na spremembo stroška vplivata dva de-
javnika: prvi je, ali uporabnik ima rjav 
zabojnik ali ne, drugi pa je, za koliko se je 
uporabniku zmanjšalo število praznjenj 
črnega zabojnika. 

Za večino Snaginih uporabnikov spre-
memba stroška pomeni, da:

• gospodinjstvo v  zasebni hiši, ki upo-
rablja 120-litrski zabojnik za preosta-
nek in 80-litrski zabojnik za bioodpad-
ke, po novem plača od sedem evrov 
manj do osem evrov več;

• gospodinjstva v blokih, ki so doslej v 
povprečju plačevala štiri evre, po no-
vem v povprečju plačajo dva evra več.

Odpadke ločujete že  osemnajst let
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., skrbi za zbiranje in odvoz odpadkov pri skoraj 23 400 prebivalcih 
v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika. Odpadke smo začeli zbirati ločeno pred osemnajstimi leti, ko so vsa 
gospodinjstva prejela najprej zelen zabojnik ali kompostnik za zbiranje organskih odpadkov, pozneje pa smo postavili še 
ekološke otoke za zbiranje ločenih frakcĳ.
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Člani Ribiške Družine Vrhnika bi vas radi po-
vabili k skupni akcĳi z imenom Vrnimo življe-
nje naši reki. Z vašo pomočjo želimo sanirati 
razmere, ki so vse bolj alarmantne na področju 
ribjega življa v naših rekah Ljubljanici, Ljubĳi, 
Bistri, Borovniščici in Logaščici na  območju 
Občine Vrhnika / Borovnica / Logatec.
Člani ribiške družine zaskrbljeno ugotavljamo, 
da v omenjenih rekah že več desetletĳ  nastajajo 
večji ali manjši pomori rib, ki jim v veliki več-
ini botrujemo ravno ljudje. Najprej se je to do-
gajalo zaradi Industrĳe Usnja Vrhnika, Fenolita 
iz Borovnice, Ljubljanskih mlekarn na Vrhniki 
in še bi lahko naštevali, saj so industrĳske od-
plake odtekale neposredno v Ljubljanico. Seve-
da omenjeni industrĳski obrati niso bili edini 
onesnaževalec na tem območju. Kakor koli že, 
v sklopu teh tovarn so poskrbeli za čistilne na-
prave ali so žalostno ugasnile, vendar so se po-
javili novi onesnaževalci voda iz komunalnih 
odtočnih kanalov na Verdu, Vrhniki, v Logatcu 
in Borovnici. Popis onesnaževalcev, ki smo ga 
ribiči po vsej Slovenĳi naredili za državo in se-
veda zase, je bil  končan ravno lani. Ugotovili 
smo, da je vsako gospodinjstvo spuščalo prek 
kanalizacĳskega  sistema v porečje naše zelene 
lepotice na desetine litrov nevarnih odplak v 

obliki pralnih praškov, različnih olj, čistil, kislin 
in podobno. Tudi vsa umazanĳa z naših dvo-
rišč se je stekala v reko. Da ne govorimo o upo-
rabi kemičnih sredstev za zatiranje plevela in 
škodljivcev na poljih okoli Ljubljanice, ki pa jih 
je prvi večji dež prav tako spere v reko, kjer se 
na nepropustnem rečnem dnu kopičĳo in ležĳo 
še dandanes.
Neposredna posledica takega početja je zmanj-
ševanje ribjega življa v vodotoku. Zaradi raz-
ličnih strupov, ki so se skozi desetletja naložili 
na dnu reke, se je občutno zmanjšala možnost 
naravne reprodukcĳe rib. Tudi tiste ikre, ki jih 
ribe med drstjo odložĳo na dno vodotoka, za-
radi strupov klavrno propadejo. Dno reke se 
vedno bolj zarašča z vodnim zelenjem zaradi 
organskih in anorganskih odpadkov. Rastlinje, 
ki se je razraslo v enormnih količinah, pa odžira 
kisik in življenjski prostor ribam. Zaraščenost 
reke in s tem njena nepretočnost sta verjetno 
tudi med vzroki za velike poplave, ki smo jim 
priča v zadnjih letih. 
Velike poplave  so še dodatni vzrok  izginjanja 
rib iz naših vodotokov. Že tako redke mladice 
rib odnese visoka voda iz vodotoka na polja, 
kjer, ko se voda umakne, žalostno poginejo ali 
pa so plen ribojedih ptic. Težava je tudi pojav 

vse večjega števila neavtohtonih ribojedih ptic, 
kot so kormorani in čaplje. Vse skupaj botruje 
stanju, ki ga vidimo danes. V naši reki skorajda 
ni več rib! 
Ribiška družina in njeni člani se nenehno tru-
dimo  izboljšati nastalo stanje, vendar za vidne 
rezultate in izboljševanje res kritičnega stanja 
potrebujemo vsaj minimalna finančna sredstva, 
ki jih v zadnjih letih primanjkuje. Globalna fi-
nančna kriza, domača recesĳa in zaprtje velikih 
tovarn na našem področju so naredili svoje, ve-
lika nezaposlenost je vplivala na  zmanjševanje 
števila članov, entuzĳastov, prostovoljcev v Ri-
biški družini Vrhnika. Zaradi takega dogajanja 
so se iz naslova zmanjšanja števila članov in s 
tem zmanjšanja prihodkov iz naslova članarin 
še skrčila razpoložljiva sredstva za delovanje 
ribiške družine. Ker moramo državi plačevati 
tudi nove koncesĳske dajatve, je finančna stiska 
ribiške družine še večja. Za potrebe vlaganja rib 
v vodotoke nam ostajajo na  voljo le simbolična 
sredstva.
Naš projekt, VRNIMO ŽIVLJENJE NAŠI REKI, 
ki smo ga začeli letos, je zastavljen na nekoliko 
nivojih:
1/ večje vlaganje rib v naše vodotoke,
2/ sonaravna vzreja rib za vlaganje (sodelova-
nje z ribogojci),
3/ akcĳa za čim prejšnje delovanje čistilnih na-
prav v občinah Vrhnika, Borovnica, Logatec, 
Cerknica,;
4/ nakup čolna in vodne kosilnice za strojno ko-
šenje trave v reki Ljubljanici (skupaj z občinami 
ali Komunalnim podjetjem Vrhnika – možnosti 
kompostiranja),
5/ sodelovanje pri ekološkem ozaveščanju pre-
bivalstva  (občanov in mladine),
6/ čiščenje naših vodotokov v povezavi s so-
krajani.
Vse krajane prosimo, da nam pri našem delu 

po svojih močeh pomagate in podprete naše 
družbeno koristno delovanje. Hvaležni bomo 
za vsako pomoč, s katero bomo lahko zagoto-
vili ponovno repopulacĳo življa v naših vodo-
tokih, čistejše vodotoke, kar bo posredno vsem 
nam omogočilo življenje v prĳaznejšem okolju. 
  Zato smo se letos odločili, da ustanovimo 
Klub podpornikov Ribiške družine Vrhnika, 
v katerem lahko sodeluje čisto vsak krajan na 
področju, ki ga  zajema naša ribiška družina. 
S svojim prostovoljnim delom in ob naši orga-
nizacĳi (zagotavljanje materiala in sredstev ob 
delovnih akcĳah) boste prispevali svoj del za  
ohranjanje naše reke in naravnih danosti za za-
namce.
V letih, ki prihajajo, se bo naša akcĳa za ohra-
njanje narave in naše reke Ljubljanice s pri-
toki še okrepila,  zato bomo potrebovali večja 
finančna sredstev kot doslej. Seveda nam tudi 
pri tem lahko pomagate z donacĳami. Trudili 
se bomo, da se bo tudi širša javnost zavedala 
pereče problematike, ki je nastala zaradi naše 
nezainteresiranosti, kaj se dogaja z naravo, zato 
pa bo treba organizirati shode,  sodelovati na 
prireditvah in sestankih, povezanih z ekologi-
jo in zaščito okolja. Financirati bo treba tudi 
izdajanje informacĳskega materiala, urediti in 
voditi spletne strani, informirati javnost prek 
plakatov, ozaveščati mladino po šolah in po-
dobno. Le na tak način bodo rezultati našega 
delovanja v prihodnosti pozitivni.  
Če želite več informacĳ, se lahko obrnete na 
predsednika RD Vrhnika g. Marka Barišiča, 
GSM 031862856. Več o naših  prejšnjih in  pri-
hodnjih aktivnostih si lahko preberete na splet-
ni strani naše ribiške družine : h�p://www.
rdvrhnika.si 
Za vašo nesebično pomoč se vam člani RD Vrh-
nika že v naprej najlepše zahvaljujemo!

Vladimir Mikec, član UO RD Vrhnika 

Veterinarski nasveti – odgovarja: 
Manca Pavšič, dr. vet. med.

Nega 
dolgodlakega psa
Pozdravljeni,
smo mlada družina in odločamo se 
za psa. Všeč nam je pasma maltežan 
oz. druge manjše dolgodlake pasme. 
Preden  pa se dokončno odločimo, 
me zanima, kako zahtevna je nega 
take pasme psa.
bralka Ivana
 
Spoštovana gospa Ivana, me veseli, 
da ste se odločili, da medse sprejme-
te še enega družinskega člana, ki bo 
gotovo skrbel za dobro voljo vseh 
ostalih družinskih članov. Da pa bo 
čim manj slabe volje, se je res potreb-
no pred nabavo dolgodlakega kužka 
dobro izobraziti na področju nege 
takšnega psa, zato pozdravljam vaše 
vprašanje. 
Vse pogosteje se ljudje odločajo 
za manjše dolgodlake pasme psov 
(maltežan, shi tzu, bišon …) zaradi 
njihove prikupnosti, praktičnosti in 
njihovega značilnega kožuha, saj 
jim v veliko manjši meri kot ostalim 
pasmam psov (tudi kratkodlakih), 
odpada dlaka. Dejstvo pa je, da za-
htevajo redno, vsakodnevno nego, 
če želimo imeti ob sebi zdravega in 
zadovoljnega psa, kar je edino pra-
vilno.
Omenimo nekaj osnov nege dolgo-
dlakega psa:
Krtačenje
Pomembno je, da začnemo z vsako-
dnevnim krtačenjem že pri pasjem 
mladičku, da ga navadimo na ruti-
no. Drugače bomo imeli v prihodnje 
s tem stalne težave. Pri tem je zelo 
pomembna izbira pravilne krtače in 
pravilna tehnika krtačenja. Krtača 
mora imeti dovolj dolge kovinske 
ščetine (brez zaščitnih bunkic), da 
lahko prodrejo skozi dlako prav do 
kože. Krtačenje moramo izvajati si-
stematično. Najbolje je, da začnemo 
na zadnjem koncu, kjer je večina 
psov malo manj občutljivih, in nato 
nadaljujemo s česanjem dlake proti 

glavi. Pri tem je zelo pomembno, 
da si dlako odmikamo na način, da 
prečešemo vsak pramen. Posebej 
vztrajni moramo biti pri česanju nog 
(predvsem prednjih) in glave za uše-
si, saj so to najmanj priljubljena me-
sta pri psih in obenem najpogostejši 
zavozlani predeli.  
Striženje
Večina lastnikov dolgodlakih pasem 
se slej ko prej odloči za kratko frizu-
ro psa, saj je v tem primeru vzdrže-
vanje mnogo lažje. Še vedno je česa-
nje nujno, le da pri krajši "frizurci" 
ne zahteva toliko truda in časa. Za 
vzdrževanje kratke frizure je potreb-
no obiskovati pasjega frizerja na dva 
do tri mesece in s tem upoštevati 
tudi strošek striženja. Pomembno je, 
da psa odpeljemo do frizerja, še pre-
den se dlaka zavozla. V nasprotnem 
primeru bo obisk za psa neprĳeten 
in frizura lahko zelo "neprivlačna".
Nega predela okoli oči
Dolgodlakim kužkom je potrebno 
vsakodnevno čistiti predel okoli oči, 
saj se očesni izcedek ustavi na dolgi 
dlaki pod očmi in si ga žival ne more 
sama očistiti v zadostni meri. S tem 
se tudi nekoliko izognemo nezažele-
nemu obarvanju dlake pod očmi, ki 
pa je pogojeno tudi s količino solz. 
Nega predela okoli zadnjične 
odprtine in spolovil
Če se hočemo izogniti zamazani 
dlaki okoli zadnjične odprtine in 
spolovil, je najbolje, da dlako v tem 
predelu redno krajšamo. To lahko 
opravite pri pasjem frizerju ali pa 

sami ostrižete le toliko dlake, da 
omogočite psu normalno vzdrževa-
nje higiene.
Nega šapic
Dolgodlake pasme imajo zelo dolgo 
dlako tudi med blazinicami na no-
gah. Ta se lahko zavozla, da se med 
blazinicami ustvarĳo trdi vozlički, 
pomešani z zemljo, ki psu pri hoji 
povzročajo nelagodje. Pes si lahko 
tak vozliček sam odstrani z grize-
njem predela med prsti, prav pa je, 
da mu šapice redno pregledujemo in 
strižemo odvečno dlako. 
Krajšanje krempljev
To se sicer ne tiče samo dolgodla-
kih pasem, temveč vseh, predvsem 
malih pasem psov, pa vendar so naj-
bolj priljubljene dolgodlake pasme 
majhne, zato naj omenim še to. Ker 
gre torej za majhne, skorajda "žepne 
pse", ki veliko časa preživĳo v na-
ročju, poleg tega pa s svojo majhno 
težo ne obremenjujejo krempljev v 
taki meri, da bi si jih sami obrabljali 
na podlagi, je pri njih nujno redno 
krajšanje krempljev. Časovni inter-
val je odvisen od psa do psa, se pa 
to ponavadi opravi ob redni negi pri 
pasjem frizerju, torej nekje na dva 
do tri mesece.

Takole torej v grobem zgleda osnov-
na nega dolgodlakega psa. Je vse-
kakor vse prej kot enostavna, zato 
nam mora biti negovanje in česanje 
psa v veselje. Če temu ni tako, se 
bomo stežka izognili vozlom v dlaki 
in s tem povzročili psu nelagodje. V 
najhujših primerih lahko ob nezado-
stni negi pride celo do hudih vnetĳ 
kože, različnih zajedavskih bolezni 
in predvsem do nepotrebnega trp-
ljenja psa. Napačno je mišljenje, da 
psa z vsakodnevnim česanjem mu-
čimo. Če psa na to navajamo že kot 
mladička in ne čakamo, da se dlaka 
zavozla, česanje zanj ne bo neprĳet-
no opravilo, temveč čas, ki ga bo z 
veseljem preživel z vami, saj si prav 
tega vsak pes najbolj želi.

Za vprašanja lahko pišete na na-
slov: Najbolj pasji salon, Cankarjev 
trg 7, 1360 Vrhnika ali pa pokličete 
na telefonsko številko: 031/34 34 53

    Lovska družina Ig

V  A  B  I
na veliko LOVSKO VESELICO, 

ki bo 22. junĳa v Iški vasi (pri Igu) z začetkom ob 20. uri. 
Za odlično glasbo bodo poskrbele članice Ansambla 

NAVIHANKE in Saša LENDERO. 

Poskrbljeno bo za hrano (tudi pravi lovski golaž), pĳačo, številne 
druge dobrote ter bogat srečolov. Veselica bo pod velikim šotorom. 

Vstopnine ni!

LOVSKA DRUŽINA IG

na veliko 

Zeliščarstvo na Ljubljanskem barju
Vodili nas bosta: domačinki in zeliščarici Tadeja Vadnjal in Anica Ilar, ki 
že vrsto let raziskujeta pisan svet barjanskih zelišč. Redno ju lahko sreču-
jemo na barjanskih tržnicah in ostalih prireditvah, kjer predstavljata svoja 
znanja in izdelke širši javnosti. Celovitejše poznavanje okolja v katerem 
živimo, pomeni tudi boljše vrednotenje tega prostora in prav s tem na-
menom sta ustavili Društvo za sožitje z naravo.

V soboto 15. junĳa 2013 od 8.00 do okoli 13.00 ure.
Dobimo se pred sedežem Krajinskega parka Ljubljansko barje v Notranjih 
Goricah, kamor lahko pridete tudi z  mestnim avtobusom št. 6B.

Odkrivali bomo
Sezonske travniške rastline, grmičevje in zdravilne zeli, ki jih najdemo v 
času vodenja na barjanski ravnici. Kako lahko te rastline uporabimo v ku-
hinji in 100% sok iz bezgovih jagod domačega proizvajalca v Notranjih 
Goricah.

Cena
12 EUR na osebo, 8 EUR za učence, dĳake, študente in upokojence. Vklju-
čuje strokovno vodenje, oglede ter 100% nerafiniran, pasteriziran bezgov 
sok. 

Omejeno število mest!

Prĳave najkasneje do 10. ure v petek 14. junĳa 2013 na:
Telefon 08 205 2350
E-mail: info@ljubljanskobarje.si

Ribiška družina Vrhnika

Vrnimo življenje naši reki
Člani Ribiške Družine Vrhnika, ki delujemo v naši lokalni skupnosti že od leta 
1956 naprej, se ves ta čas trudimo ohraniti naravo in naravne danosti, s poseb-
nim poudarkom na vode in prebivalce v njih. Zadnje čase smo vse bolj aktivni 
tudi na področju ekologĳe. Ker menimo, da je vsepovsod po svetu uresničevanje 
naravovarstvenih aktivnosti tesno povezano z lokalno skupnostjo in gospodar-
stvom, se obračamo tudi na vas.
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V današnjem negotovem času vsakodnev-
nih sprememb v družbi ni nobena družina 
varna pred peklom, ki mu pravimo od-
visnost. Današnji način življenja mlademu 
človeku ne daje jasnih usmeritev, norm in 
vrednot, ampak ga pušča brez osnov za 
lastno osebno zorenje. Droga je pogosto 
hitri odgovor na spremembe in stiske po-
sameznika. Beg in tolažbo išče človek  v 
sredstvu, s katerim bo pozabil na trenutno 
stanje, notranje stiske ipd. Žal pa vemo, da 
substanca dolgoročno učinkuje destruk-
tivno na posameznika in celotno družino. 
Znano je, da uživanje mamil povzroča 
spremembo v zaznavanju in zavedanju 
stvari, ki vodi v globoko in hudo spre-
membo posameznikove osebnosti. Sama 
abstinenca seveda še ne prinese tudi kon-
kretnih sprememb. Je pa potrebno veliko 
notranje energĳe in moči, da bivši odvisnik 
zakrpa svojo osebnost, še prej pa jo mora 
natančno raziskati in se z njo soočiti. Iz 
začaranega kroga zasvojenosti mu lahko 
pomaga le dolgotrajna obravnava v tera-
pevtski skupnosti.
Program pomoči odvisnikom smo v mese-
cu marcu preselili na novo lokacĳo iz Ljub-
ljane v Višnjo Goro (C. na Polževo 4). To 
želimo sporočiti tudi občanom Vrhnike in 

okolice, saj smo v naših terapevtskih skup-
nostih imeli vključenih kar nekaj posamez-
nikov iz teh krajev.
Zavod Pelikan Karitas je humanitarna nev-
ladna organizacĳa na področju socialnega 
varstva, ki deluje po celotni Slovenĳi. S po-
močjo zasvojenim in njihovim svojcem se 
ukvarjamo že dve desetletji. 
Namen programov je vzpostavitev popol-
ne abstinence in sprememba dotedanjega 
načina življenja in razmišljanja ter bivšega 
zasvojenega usposobiti  za samostojno in 
odgovorno življenje brez droge. Gre za 
celovito psihosocialno obravnavo, ki na-
govarja posameznikovo telesno, duševno, 
socialno in duhovno razsežnost življenja.
Posameznik, ki želi vstopiti v program, se 
seznani z možnostjo nudenja pomoči na 
individualnem svetovalnem pogovoru, 
kjer se opredelĳo vstopni pogoji, skupaj s 
strokovnim delavcem se naredi načrt po-
moči, predvsem pa možnosti za vključitev 
v terapevtsko skupnost Srečanje. Istočasno 
sodelujejo tudi svojci, ki imajo pomemb-
no vlogo pri rehabilitacĳi posameznika in 
družine.
V celodnevnem pripravljalnem centru v 
Višnji Gori, kjer je zagotovljena strokovna 
pomoč, posameznik osmisli nujnost zdrav-

ljenja in utrdi motivacĳo za nadaljevanje 
le-tega.
Po končani pripravljalni fazi (1–2 mese-
ca), kamor uporabnik vstopi že detoksi-

ciran, nadaljuje zdravljenje v eni od tera-
pevtskih skupnosti – komun v Slovenĳi 
(Nova Gorica, Vremski Britof pri Divači, 
Sv. Trojica, Kobilje, Čadrg nad Tolminom 
ali Razbor pri Sevnici).
Vsi programi so verificirani s strani Soci-
alne zbornice Slovenĳe in podprti s strani 
Ministrstva za delo družino in socialne za-
deve.
Če imate vi, vaš bližnji ali nekdo v vaši so-
seski težave z drogo ali alkoholom, smo 
vam na voljo vsak dan. Če iščete nasvet, 
kako storiti prvi korak iz poti zasvojenosti, 
potem ne odlašajte in nas pokličite na tele-
fonsko številko:
051/339 725 ali 01/548 03 63.
Več o naših programih si lahko ogledate na 
naši spletni strani: h�p:/pelikan.karitas.si.

 Vesna Pečelin, univ. dipl. soc. del., 
strokovna delavka v 

Zavodu Pelikan – Karitas

V okviru Zdravstvenega doma Vrhnika deluje 
Zdravstveno preventivni center, kjer udele-
žencem predstavimo znana dejstva s področja 
dejavnikov tveganja (povišan krvni sladkor, 
povišane maščobe v krvi, povišan krvni tlak), 
zdrave prehrane, telesne dejavnosti, škodljivo-
sti kajenja in prekomernega uživanja alkohola, 
predvsem pa jih skušamo prepričati, da svoje 
življenje oblikujejo po teh načelih. V ta namen 
organiziramo različne delavnice, ki se jih lah-
ko udeležite: 
• Promocĳa zdravja - življenjski slog, 
• Dejavniki tveganja, 
• Zdrava prehrana, 
• Zdravo hujšanje, 
• Telesna dejavnost – gibanje, 
• Odvajanje kajenja in
• Test hoje na 2 km.

Stroške vsake od delavnic krĳe za enkrat Za-
vod za zdravstveno zavarovanje, zato ude-
ležbo na teh delavnicah ni potrebno dodatno 
plačati. Samo vaš zdravnik vam mora izdati 
napotnico za posamezno delavnico, vi pa jo 
oddajte v Zdravstveno – preventivnem centru 
Zdravstvenega doma Vrhnika pri vodji Uršuli 
Debevec. Za dodatna pojasnila se lahko obr-
nete na tel. številko 01 7555 149 ali elektronski 
naslov ursula.debevec@zd-vrhnika.si. 
V želji, da bi bolje spoznali pomen in vsebino 
delavnic, bomo v nekaj številkah Našega časo-
pisa predstavili delavnice. V prejšnji številki 
smo vam predstavili delavnico Test hoje na 2 
km, danes pa vam predstavljamo delavnico 
Zdrava prehrana. Danes se o prehrani veliko 
govori in piše. Znanje in vedenje o zdravi pre-

hrani je naložba za vse življenje. S hranili, ki jih 
zaužĳemo, neposredno vplivamo na delovanje 
našega telesa. Pri tem se je potrebno zavedati, 
da je popolnoma nemogoče, da bi jedli stood-
stotno zdravo in da določen način prehranje-
vanja ni za vse enak. Ravno namen delavnice 
Zdrava prehrana je v tem, da ugotovimo posa-
meznikove prehranske navade oz. razvade ter 
ga spodbudimo, da jih začne spreminjati.

Teme, s katerimi se seznanĳo udeleženci de-
lavnice:
-  nezdrava prehrana kot dejavnik tveganja za 

nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni,
- zdrava prehrana kot varovalni dejavnik 

zdravja,
-  trĳe vidiki zdravega prehranjevanja: način, 

pravilna priprava hrane, pravilna sestava 
hrane,

-  pomen ogljikovih hidratov in beljakovin v 
prehrani posameznika,

-  prehranski dodatki: da ali  ne?,
-  prehranjevanje zunaj doma – pravilna izbira 

živil, nakupovanje zdravih živil – pravilen 
izbor,

- ugotavljanje posameznikovih prehranskih 
navad in napotki za spreminjanje le-teh,

- individualno svetovanje pri spreminjanju 
prehranskih navad.

Delavnica traja en mesec v obliki srečanj en-
krat tedensko.

Pripravila: Uršula Debevec, prof. športne 
vzgoje, Zdravstveni dom Vrhnika

Dejavnost Zdravstvenega doma Vrhnika 

Zdrava prehrana
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Kardiološka dejavnost
V zdravstvenem centru ZLATICA poleg kardioloških pregledov in snemanja EKG opravlja-
mo tudi ultrazvočni pregled srca – ehokardiografijo. Preiskava je neboleča in varna za pre-
iskovanca  in zdravnika. Potrebna je skoraj pri vseh srčnih obolenjih.
Priporočal bi jo tudi športnikom, predvsem zaradi izključitve pomembne prirojene srčne na-
pake, ki je pri veliki telesni aktivnosti lahko usodna. Seveda sam pregled z meritvami in po-
datki ni dovolj. Po preiskavi sledita pogovor in svetovanje.

 Marko Hudnik, 
dr. med., specialist kardiolog

Časi, v katerih živimo, niso nič kaj spodbudni 
za ustanavljanje novih podjetĳ. Potrebni sta 
torej odločna volja in jasna vizĳa lastnika pod-
jetja. 
Tako je novo poslovno pot začel Marjan Žvokelj 
iz Podolnice, ki je pred ustanovitvĳo lastnega 
podjetja Lavanda pogrebne storitve opravljal 
na Gorenjskem, in sicer kar nekaj let. "Pravza-
prav me smrt in pogrebi spremljajo že od rane 
mladosti, saj sem se že v osnovnošolskih letih 
kot ministrant udeležil več pogrebov, pozneje 
sem na mnogih prepeval kot pevec, pa tudi kot 
sosed sem po starih vaških običajih nosil krsto 
oziroma žaro," o svojih prvih srečanjih s pokoj-
niki nič kaj zadržano pripoveduje sogovornik. 
"Opravljanje takšnega dela je sicer vse prej kot 

preprosto. Toda če se s smrtjo srečuješ vsak 
dan, sčasoma dobiš debelejšo in tršo kožo. 
Tudi srečanja s pokojnikovimi svojci niso lah-
ka, temveč zahtevajo močnega človeka," pravi. 
Toda to delo je prav za svojce pokojnika zelo 
pomembno, saj je smrt nekoga, ki nam je bli-
zu in ga imamo radi, naj bo predvidena ali ne, 
žalosten, tragičen in pogosto stresen dogodek. 
Pogrebna služba nam je pri tem v veliko uteho, 
ker vse potrebno delo oziroma protokol opravi 
namesto nas. Tako se lahko v miru poslovimo 
od najbližjega in ga tudi na zadnjo pot pospre-
mimo v popolni zbranosti. Podjetje Lavanda, 
Marjan Žvokelj, s. p., se ob obisku s svojci z nji-
mi dogovori o vsem potrebnem. Nato poskrbi 
za nakup krste oziroma žare in cvetja, naročilo 

pevcev, trobentačev, ozvočenja, uredi doku-
mentacĳo za refundacĳo na ZZZS na Žalah ali 
krajevni skupnosti, dostojno uredi pokojnika, 
poskrbi za prevoze, za izkop in zasip jame ter 
se poveže s kamnosekom. Po Žvokljevih bese-
dah je podjetje svojcem pokojnika vselej pri-
pravljeno prisluhniti, ob tem pa ohranja pro-
fesionalno držo, saj se zaveda odgovornosti, 

ki jo nosi. Poleg klasičnih pogrebnih storitev 
podjetje omogoča tudi diamantni pogreb, ki je 
nekaj posebnega; pepel pokojnika se dostavi 
v brusilnico diamantov v Švico, kjer s poseb-
nim postopkom iz pepela pokojnega izdelajo 
diamant, ki ga je nato mogoče vdelati v prstan 
oziroma obesek ali pa se shrani zgolj kot dia-
mant v škatlici. 
Smrt je za vsakogar neizbežna. Tega se ljudje 
navadno zavedamo, vendar se je bojimo. Čas 
bi že bil, da tako smrt kot razmišljanje o smr-
ti in pogrebu prenehata veljati za tabutemo. 
Vendar je temu še vedno tako, kar dokazuje 
tudi podatek, da je podjetĳ, ki opravljajo po-

grebne storitve, v Slovenĳi dokaj malo. Tudi 
zato je podjetje Lavanda na dobri poti, saj je še 
pravi čas prepoznalo poslovno priložnost in se 
z njo spoprĳelo. 

  Nadja Prosen Verbič 
foto: Marjan Žvokelj

Novo pogrebno podjetje
Aprila je začelo delovati novo podjetje, ki opravlja pogrebne storitve na območ-
ju Občine Horjul in vseh okoliških občin.

Pot iz odvisnosti – poišči pomoč
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Baliranje travne silaže je hiter in enostaven po-
stopek. V zelo kratkem času lahko pripravimo 
veliko količino kakovostne krme. Nastane pa 
problem pri porabi te silaže. Večji porabniki 
imajo za to krmilni voz, kamor balo prepros-
to odložĳo, vse ostalo naredi mešalnokrmilna 
prikolica. A pri kmetih, ki so omejeni s prosto-
rom in ne morejo v hlev s traktorjem, je situ-
acĳa nekoliko drugačna. Prodajalci kmetĳske 
mehanizacĳe ponujajo različne nože na hi-
dravliko, ki delujejo sicer odlično, vendar pa 
je potrebno celo balo razrezati naenkrat, kar 
zavzame veliko prostora. V toplejših mesecih 
pa postane razrezana bala tudi plesniva. 
Na kmetĳi Marolt, po domače pr' Tonc na Ko-
reni nad Horjulom, je gospodar Jože Marolt 
izdelal zelo učinkovito, a hkrati enostavno na-
pravo za odvĳanje bal, ki je zagotovo odličen 
in uporaben pripomoček. Sicer je Jože Marolt 
razvil še kar nekaj izboljšav. Danes pa pred-
stavljamo napravo za razvĳanje silažnih bal.
Za izdelavo le-te je potreboval 135 cm dolgo 
svetlovlečeno železno palico, železen krog s 
premerom 25 cm in še nekaj manjših kosov že-

leza. Sama izdelava naprave je trajala le 2 uri.
Najprej bali odrežemo folĳo zgoraj in spodaj 
ter s spodnje strani zabodemo železno palico 
skozi balo. Na drugi strani palica predre balo. 
Pri tem pazimo, da jo predre čimbolj na sredi-
ni, na kar na omenjeni konec nataknemo nosi-
lec in ga prečno blokiramo z vĳakom.
S pomočjo dvigala na električni ali verižni po-
gon dvignemo balo v stoječi položaj v višino, 
ki nam najbolj ustreza (približno 50 cm od tal), 
in nato z vilami za kopanje ali običajnimi vi-
lami brez vsakršnega napora odvĳamo balo 
– sloj za slojem.

Prednosti naprave:
-  enostavnost izvedbe (Napravo lahko izdela 

vsak sam v domači delavnici.),
-  enostavnost uporabe (brez napora do veli-

kega efekta),
-  ekonomičnost uporabe (Na prostor pripra-

vimo več bal in vsakodnevna uporaba trak-
torja ni potrebna.),

-  brez bolečin v hrbtu (Balo med odvĳanjem 
dvignete v poljuben položaj, kar omogoča 
vašo idealno držo.),

-  smotrna poraba (Odvĳete le toliko bale, kot 
jo potrebujete za eno krmljenje, zaradi česar 
ne pride do plesnitve krme.),

-  ob uporabi verižnega dvigala ne potrebuje-
te elektrike,

-  v kolikor vas bala ovira, jo enostavno dvig-
nete z dvigalom do vrha,

-  stroški izdelave (skupaj z izdelavo in  na-
kupom verižnega dvigala moči 1T) so do-
stopni vsakomur in

-  enako napravo lahko uporabljamo tudi za 
senene okrogle bale.

Enostavnost izvedbe, predvsem pa funkcio-
nalnost naprave zagotovo kažeta na to, da je 
to odlična ideja, kako male in srednje kmetĳe 
brez velikih stroškov poskrbĳo za to vsakda-
nje opravilo, za katerega tisti, ki ga opravljate 
veste, da je naporno in zamudno. S pomočjo 
opisane naprave je to opravilo postalo nekaj 
najlažjega, kar lahko naredi vsak na kmetĳi. 
Za vse informacĳe in dodatna pojasnila se 
lahko obrnete na inovatorja naprave, to je Jože 
Marolt, ki ga dobite tudi na telefonski številki 
041 867 796. 
Z veseljem vam bo svetoval.

Teden rdečega križa slovenĳe  
8.–15. maj 2013

Rdeči križ v Slovenĳi in po vsem svetu vsako 
leto 8. maja (mednarodni dan Rdečega križa), 
obeleži obletnico rojstva svojega ustanovitelja 
Henrya Dunanta.
S svetovnim dnem mednarodnega gibanja 
Rdečega križa in Rdečega polmeseca je pote-
kal tudi v Slovenĳi tradicionalni teden Rdeče-
ga križa Slovenĳe, in sicer od 8. do 15. maja 
2013. V skladu z  Zakonom o Rdečem križu 
Slovenĳe je bilo na vseh poslovnih enotah 
Pošte Slovenĳe v prodaji 2.650.000 doplačilnih 
znamk, na vseh železniških in avtobusnih po-
stajah v Slovenĳi pa 25.000 doplačilnih vozov-
nic v vrednosti 0,17 evra. 
Kljub simbolični vsoti obvezne doplačilne 
znamke in nejevolji, ki jo teden Rdečega križa 
povzroči pri nekaterih posameznikih, je bilo 
lani zbranih skupno 319.810,26 evra. Zbrana 
sredstva Rdeči križ Slovenĳe v skladu s svojim 
poslanstvom namenja za izvajanje humanitar-
nih programov v korist najranljivejših skupin 
prebivalstva na nacionalni in lokalni ravni.
Pomembno se je zavedati, da ste z nakupom 
vozovnice in doplačilne znamke v višini 0,17  
evra prispevali za pomoč najranljivejšim med 
nami, ki so se bodisi zaradi gospodarsko–so-
cialne krize bodisi zaradi naravnih in drugih 
nesreč znašli na robu preživetja in obupa. 
Rdeči križ Slovenĳe bo tako zbrana sredstva 
tudi  letos namenil za socialno–humanitarne 
programe socialno ogroženih posameznikov, 
družin in ranljivim skupinam prebivalstva.

Letovanje socialno ogroženih otrok na 
Debelem rtiču
V času prvomajskih počitnic, od 27. aprila do 
4. maja 2013, je na Debelem rtiču letovalo tudi 
osem otrok iz socialno ogroženih družin iz 
občin Vrhnika, Borovnica in Log – Dragomer. 
Letovanje je bilo skrbno pripravljeno in otro-
ci so doživeli počitnice na vseh področjih – s 
telesom, možgani in v srcu. Z Debelega rtiča 
so nam poslali veliko dobre volje, otroškega 
smeha in naslednje utrinke:
–  Zaljubil sem se v Nežo.
–  Kopal sem se v morju.
–  Spoznala sem veliko novih najboljših prĳa-

teljic.
–  Zvečer smo imeli plese in »Rtič ima talent«.

– Vzgojiteljica nam je vsak večer prebrala 
pravljico.

–  Na plaži sem videl živo meduzo.
– Všeč mi je bilo, ko smo izdelovali krone in 

bili vitezi na »tapravem« srednjeveškem 
plesu.

–  Naša učiteljica je bila smešna, pa zabavna.
–  V naši skupini smo se veliko igrali igre.
–  Na Debelem rtiču mi je bilo všeč, da smo 

veliko igrali nogomet.
–  Naučil sem se plavati brez rokavčkov.

Letovanje je bilo za otroke brezplačno, porav-
nano iz sredstev FIHO in akcĳe Peljimo jih na 
morje 2012.

Letovanje socialno ogroženih starejših na 
Debelem rtiču
Poleg letovanja otrok Rdeči križ organizira 
tudi letovanje socialno ogroženih starejših in 
osamljenih. Z omenjenim programom smo 
šestim starejšim omogočili tedensko brezplač-
no zdraviliško letovanje v Mladinskem zdra-
vilišču in letovišču Debeli rtič. Letovali so v 
času od 17. 3. do 24. 3. 2013. V letovanje je bilo 
vključenih  šest  starejših iz občin Vrhnika, Bo-
rovnica in Log - Dragomer. Sredstva za izved-
bo programa so bila zagotovljena iz zbranih 
sredstev v okviru lanske akcĳe Peljimo jih na 
morje in sredstvi FIHO.

Tečaj prve pomoči za bodoče voznike 
motornih vozil
Vabimo vas na tečaj in izpit iz prve pomoči za 
voznike motornih vozil. Tečaje organiziramo 
enkrat na mesec, po potrebi tudi večkrat, nu-
dimo brezplačno izposojo literature.
Prĳave sprejemamo: vsak dan od 8. do 14. ure  
v pisarni OZ RK Vrhnika, Poštna ulica 7B,
po telefonu 7502-447 ali na e-naslov: rk.vrh-
nika@siol.net

Izlet za krvodajalce
Spoštovane krvodajalke, krvodajalci, imamo 
še nekaj prostih mest za izlet v VARAŽDIN IN 
TRAKOŠČAN – gradovi in »baročno mesto«, 
ki bo v soboto, 8. 6. 2013. Odhod avtobusa bo 
ob 7. uri zjutraj z Vrhnike – Trg Karla Grabelj-
ška. Prĳavite se na OZ RK Vrhnika, Poštna uli-
ca 7B, telefon 01-7502-447 – pohitite.

Za OZ RK Vrhnika:
Mojca Marolt

Program:

12.00 *   etnološka povorka,
13.00 *   slavnostno odprtje prireditve,
13.30 *   Sedmo Medobčinsko tekmovovanje  

koscev in grabljic za pokal Ljubljan-
skega barja,

15.30 *   kulturno-glasbeni program sedmih 
barjanskih občin,

17.00 *   razglasitev rezultatov tekmovanja, 
podelitev pokalov in plaket.

Vzporedni program:
11.00  *   »barjanska tržnica« turist. pon., 

drobna obrt, kmet. prid. izdelki, pe-
civo, 

11.00  *   razstava starih fotografij Log - Dra-
gomer skozi čas,

18.00  *   družabni program s priznanimi iz-
vajalci.

Sodelovale bodo občine: Brezovica, Borovica, 
Ig, Mestna občina Ljubljana, Škofljica, Vrhnika 
in letošnja organizatorica ter gostiteljica Obči-
na  Log - Dragomer.

Mineva osem let, ko so se na pobudo in idej-
no zasnovo Zavoda za ohranjanje naravne 
in kulturne dediščine Ljubljanskega barja, 
skrajšano ZOLB,  prvič srečali predstavniki 
kulturnih, turističnih in športnih nevladnih 
organizacĳ, takrat  šestih (Log - Dragomer je 

bila v postopku ustanavljanja) »barjanskih« 
občin.
Z namenom iskanja motivacĳe sožitja med člo-
vekom in naravo, ozaveščanjem prebivalstva 
do ohranjanja kulturno-etnološke dediščine,  
povezane s prĳaznim obdelovanjem zemlje, 
ki je Barjanom skozi stoletja,  poleg socialne-
ga statusa, omogočala varovanje narave, ki je 
ohranila značilno biotsko raznovrstnost, so 
predstavniki (predvideni nosilci organizacĳe) 
društev sprejeli odločitev oziroma obveznost, 
da bodo v skladu z dogovorom organizirali 
Medobčinsko tekmovanje koscev in grabljic za 
pokal Ljubljanskega barja, in sicer enkrat na 
leto, vsak na svojem občinskem območju.
Ko so idejno zasnovo podprli tudi takratni žu-
pani posameznih »barjanskih« občin, smo leta 
2005 v MOL organizirali na Barju, ob Ižanski 
cesti, prvo poizkusno tekmovanje, sprejeli Pra-
vila tekmovanja in nato 24.  9. 2005 tudi osnov-
ni akt,  Sporazum o organiziranju Medobčin-
skega tekmovanja koscev in grabljic za pokal 
Ljubljanskega barja. 
Naj samo omenimo, da so v takratnem obdobju 
v Slovenĳi in v Evropi že potekala tekmovanja 
koscev  posamezno, vendar se je prvič zgodilo, 
da je bilo tekmovanje organizirano tudi med 
grabljicami in ekipno med posameznimi lokal-
nimi skupnostmi.
Prva organizacĳa za izvedbo Medobčinskega 
tekmovanja koscev in grabljic za pokal Ljub-
ljanskega barja  je po žrebu pripadla Občini 
Brezovica.

Nosilec organizacĳe Otava na Barju, 27. 8. 2006, 
je bilo takratno Turistično društvo Podpeč - Je-
zero (sedaj ŠKTD Lokvanj), sledile so občine 
Vrhnika (TD Bevke, KD I.C. Bevke, ZIC), Škof-
ljica (TD Škofljica, TD Lavrica), MOL (ZOLB), 
Ig (TD Krim, TD Bobri, TD Iška vas, DU),  in 
Borovnica (TD Borovnica, PGD Brezovica pri 
Borovnici).
Vsaka občina je podarila dogodku svoj lokalni 
pridih. Skozi sedemletno obdobje je postala 
prireditev turistično zanimiva (celotna pre-
zentacĳska ponudba L.B. na enem mestu), 
vsebinsko kulturno obogatena, družabno sko-
raj nepogrešljiva. Vsaka od dosedanjih občin 
organizatoric se je izkazala kot dobra gostite-
ljica . K temu je pripomoglo tudi »ozavešče-
no« lokalno gospodarstvo.
Mogoče se bralec sprašuje, zakaj opis »zgodo-
vine« ?!, …. ker se z letošnjo prireditvĳo kon-
čuje  prvi krog  v organizacĳ (KEP » BARJE«)  
»barjanskih« občin.
Letošnja gostiteljica  in organizatorica je naj-
mlajša občina na območju Ljubljanskega bar-
ja, to je Občina  Log - Dragomer. Tekmovanju 
se je pridružila takoj po ustanovitvi leta 2007. 
Gonilna sila pri vzpodbujanju kulturno-et-
nološke zavesti je KUD Kosec – Odbor za 
ohranitev kulturne dediščine in prikaz starih 
običajev Log - Dragomer, ki ga vodi g. Ludvik 
Rožnik.  
Vseskozi projekt podpira tudi župan občine 
g. Mladen Sumina, ki je na letošnji prireditvi 
prevzel pokroviteljstvo. 
Prepričani smo, da bo uspel dogovor med žu-
pani in N.V. in se bo projekt nadaljeval tudi v 
prihodnje, torej v drugem krogu.     
V tem primeru bi bila v letu 2014 organizatori-
ca in gostiteljica  Občina Brezovica. 

Jernej Korenčič

Kako z lahkoto razviti silažno balo

Vsebarjanska kulturno etnološka prireditev:

KEP – »BARJE 2013«
Sobota, 1.  6. 2013,  v Občini  LOG - DRAGOMER

Priložnost za delodajalce!

Evropska sredstva za 
kadrovske štipendĳe
Obveščamo vas, da je Regionalna 
razvojna agencĳa Ljubljanske urba-
ne regĳe (RRA LUR), v okviru pro-
jekta Enotne Regĳske štipendĳske 
sheme (ERŠS), 29. 3. 2013 objavila na 
spletni strani www.rralur.si  Javni 
poziv delodajalcem za vključitev v 
Regĳsko štipendĳsko shemo Ljub-
ljanske urbane regĳe 2013/2014.
Vključitev v projekt delodajalcem omogoča 
50% sofinanciranje kadrovskega štipendi-
ranja iz evropskih sredstev, kar je do danes 
izkoristilo že 62 delodajalcev iz Ljubljanske 
urbane regĳe.
Vsi zainteresirani delodajalci s sedežem ali 
poslovno enoto v Ljubljanski urbani regĳi 
se prĳavite na Javni poziv z dokumentacĳo, 
ki je dostopna na spletni strani RRA LUR  
www.rralur.si. V kolikor boste v prihodnje 
imeli potrebe po novih kadrih, vas vljudno 
vabimo, da se vključite v Regĳsko štipen-
dĳsko shemo za leto 2013/2014. Prĳavite se 
tako, da oddate vlogo na javni poziv. Rok za 
oddajo vlog na RRA LUR po pošti ali oseb-
no je 28.06.2013. Dodatne informacĳe: mag. 
Liljana Drevenšek (vodja projekta), e-mail:   
liljana.drevensek@ljubljana.si; Meta Kopriv-
šek Tomažič (področni svetovalec), e-mail:  
meta.koprivsek-tomazic@ljubljana.si; splet-
na stran www.rralur.si; tel.: 01 306 19 05
Projekt Regĳska štipendĳska shema Ljubljanske ur-
bane regĳe je sofinanciran iz sredstev Evropske unĳe, 
in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
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Na prvo sončno soboto letošnje po-
mladi, 13. aprila, je Ligojna gostila 
folklorne skupine na Območnem 
srečanju poimenovanem Od žita do 
kruha. Gostje so prišli iz Borovnice, 
Hotedršice in z Rakeka. Plesalci, 
plesalke in godci so s topotom ur-
nih nog in domačimi zvoki ljudske 
glasbe oživili oder Gasilskega doma 
in razveselili domačo publiko. Sre-
čanje je organiziral Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti, Območna izpo-
stava Vrhnika v sodelovanju z do-
mačim Kulturno umetniškim dru-
štvom Ligojna in Folklorno skupino 
Cepci. Slednji so oblikovali lepo 
scensko podobo v povezavi z na-
slovno temo srečanja, kateri je sledil 

tudi vezni tekst, avtorsko delo Na-
talĳe Kogovšek. S soplesalcem sta
prireditev tudi povezovala. Na odru 
so se predstavile: Folklorna skupina 
Cepci KUD Ligojna, z odrsko posta-
vitvĳo Mlinar, pod vodstvom Mar-
tina Novaka; Folklorna skupina Li-
gojna, pod vodstvom Mira Pivarja in 
Štajerskimi plesi; Folklorna skupina 
Hotedršica s postavitvĳo Po žetvi, z
vodjo Matĳem Logarjem; Folklorna
skupina Šumnik KD Borovnica, s 
postavitvĳo poimenovano Furman-
ska, avtorice Sabine Mrzlikar in Fol-
klorna skupina KUD Rak Rakek, s 
postavitvĳo Vedno Zadnja, avtorice
Vide Žlogar. Prĳazno dobrodošlico
je skupinam in gledalcem pripravila 

predsednica društva Marina Kupec 
s tradicionalnimi borovničkami in 
lastnoročno zamesenim kruhom 
in pecivom. Ravno ta toplina spre-
jema je dala dogodku tisti posebni 
čar in vzdušje, ki ostane v trajnem 
spominu. Prireditev je strokovno 
spremljala gospa Klavdĳa Žabot, ki
je ob koncu vodila razgovor z vodji 
skupin in podala ustno in pismeno 
oceno postavitev. Le ta je zelo na-

tančna, saj upošteva izbor plesov 
s plesno priredbo, plesno izvedbo, 
pevski program, inštrumentalno 
glasbeni program, uporabo rekvizi-
tov, odrsko igro in kostumsko podo-
bo. Nastop skupin je bil ocenjen kot 
zanimiv in kakovosten, predstavile 
pa so plese vseh slovenskih pokra-
jin. Na regĳskem srečanju v Zagorju
jih bo zastopala Folklorna skupina 
Rak z Rakeka.

24. aprila je Cankarjev dom Vrhnika oživel v zgod-
bah, ki so jih odigrale najboljše otroške gledališke 
skupine  osrednje Slovenĳe, po izboru strokovne
selektorice Simone Zorc Ramovš.  Regĳsko gleda-
liško srečanje je potekalo v dveh delih, 23.4. se je 
šest izbranih skupin predstavilo v Zagorju, 24. 4. 
pa še šest na Vrhniki.
Organizatorka vrhniškega srečanja, Območna 
izpostava JSKD, je omogočila brezplačen ogled 
predstav otrokom osnovnih šol in vrtcev in kar 
1819 se jih je zvrstilo na sedežih Cankarjevega 
doma, to sončno sredino dopoldne. Navdušile so 

jih Pikine dogodivščine v izvedbi mladih igralcev 
s POŠ Sveti Gregor pod vodstvom Ane Porenta, 
Butalske zgodbe  skupine OŠ Rovte v režĳi Mojce
Klemen in Deklica z vžigalicami gledališčnikov 
OŠ Tabor Logatec z mentoricama Darjo Merlak 
in Špelo Delux. Predstava Kje si, Uršika zala je 
zaživela v izvedbi  skupine KD Janez Jalen pod 
vodstvom Urške Bačar, predstavo Vsem ljudem 
nikoli ne ustrežeš je odigrala skupina Pobarvanka 
z OŠ Škofljica, srečanje pa je zaključila avtorska
predstava članov Gledališča Hiša iz Grosuplja 
z naslovom Družine si ne moreš izbrati sam, v 

režĳi Irene Žerdin. Poseben mik je srečanju dalo
povezovanje igralca in improvizatorja  Juša Mil-
činskega, ki je gledalce naravnost začaral. Po vsa-
kem odmoru jih je  prĳel v roke, potresel in kot
frnikule zakotrljal naravnost v novo zgodbo na  
odrskih deskah.  
Srečanje si je ogledal tudi republiški selektor, 
igralec Gašper Jarni, ki je z mentorji spregovoril 
o njihovem delu na okrogli mizi. Medtem so se 
mladi igralci družili in sladkali na skupni pogo-
stitvi in si zaželeli ponovnega srečanja, čez leto 
dni, na Cankarjevi Vrhniki.

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhni-
ki je bila dvakrat nabito polna ljubiteljev do-
bre slovenske glasbe. MePZ Mavrica pod vod-
stvom Darinke Fabiani in Orkester Simfonika 
pod taktirko Marka Fabianĳa so nas popeljali
v zlata leta slovenske popevke in v zlato obdo-
bje besedil Dušana Velkavrha. Dvorana, pred-
vsem pa poslušalci, so bili navdušeni in vse 
pesmi pospremili z velikim aplavzom. Večer 
je na humorističen način povezoval igralec Ja-
nez Škof. Ob tem naj povem, da sta z Dušanom 

Velkavrhom skoraj soseda v naselju Janezova 
vas v Verdu, tako da sta lahko generalko kon-
certa pripravila kar doma. Večino pesmi je za-
pela navdušujoča Alenka Godec, nekaj pa jih je 
zapel sam in v duetu z Alenko Vrhničan Mat-
jaž Mrak.
Poslušalci so tako lahko slišali: Nad mestom 
se dani, So najlepše pesmi že napisane, Mati 
bodiva prĳatelja, Med iskrenimi ljudmi, Mini
maksi, Presenečenja, Bisere imaš v očeh in se-
veda Dan ljubezni. V dveh skladbah sta kot 

solista nastopila na citrah Maruša Pišljar in na 
klavirju Bor Vratanar.
Še enkrat moram izreči vse pohvale za nepoza-
ben večer. Slovenska popevka je bila v Cankar-
jevem domu in to na Vrhniki. To pomeni, da 

so »vrhniški glasbeniki« poklonili slovensko 
popevko Vrhničanom, ki so znali to sprejeti z 
velikim navdušenjem. Prav takih in podobnih 
večerov pa si Vrhničani resnično še želimo.

S.S.

Vrhnika, 17. maj – Pihal-
ni orkester Vrhnika pod 
vodstvom Milana Matičiča 
je na Cankarjevem odru 
pripravil uro in pol dolgo 
glasbeno pomladno uvertu-
ro, družbo pa mu je v delu 
koncerta delal še Mladinski 
pihalni orkester Glasbe-
ne šole Vrhnika. Koncert, 
ki je potekal v dveh delih, 
se je sprva »sprehodil« po 
italĳanskem škornju, kajti
letošnje leto je tudi Verdĳe-

vo leto, saj mineva dvesto 
let od rojstva italĳanskega
skladatelja. Začeli so z Bello 
Italio, nadaljevali s koračni-
co iz opere Aida in glasbo 
iz »špageti westerna« Do-
bri, umazani in zli, ter za-
ključili z Verdĳo uverturo
v Nabucco. V drugem delu 
so so glasbenikom na odru 
pridružili fantje in dekleta 
iz Mladinskega pihalne-
ga orkestra Glasbene šole 
Vrhnika, ki ga od konca 

lanskega leta vodi Jaka Je-
rina. Orkester se je najprej 
predstavil s samostojno iz-
vedbo, nato pa so zaigrali 
še družno z gostitelji. Kar 
nekaj glasbenikov sodeluje 
v obeh zborih, kar je zgo-
voren podatek, da se ver-
jetno ne gre bati, da bi na 
vrhniškem koncu presah-
nilo zanimanje za glasbeno 
udejstvovanje. O kvaliteti 
njihovega dela pa so dober 
pokazatelj trĳe bisi, ki jih je

po koncu uradnega reper-
toarja od orkestra zahtevala 

publika. 
Gašper Tominc, foto: GT   

Od žita do kruha

Praznik folklore v Ligojni

Pomladni koncert Pihalnega orkestra Vrhnika

Pomladni gala koncert

V znamenju Dušana Velkavrha
Vrhnika, 21. april – Orkester Simfonika in MePZ Mavrica sta v Cankarjevem 
domu pripravila že 16. Pomladni gala koncert, katerega rdeča nit so bila znana 
besedila in pesmi glasbenika Dušana Velkavrha, ki že nekaj let živi na Vrhniki. 

V dvorani so bili tudi gostje (od leve): Jure Robežnik, Mojmir Sepe, 
Dušan Velkavrh in župan Stojan Jakin

Povezovalec Janez Škof, pevka Alenka Godec in pevec Matjaž 
Mrak

Citrarka Maruša PišljarDušan Velkavrh in njegova 
zlata leta slovenske popevke

Navdušili orkester Simfonika in MePZ Mavrica ter vsi solisti

Nula Kelvina na 
Drenovem Griču
V nedeljo, 14. aprila, je v Faceklubu 
na Drenovem Griču gostovala glas-
bena skupina Nula Kelvina. Skupi-
na je lani, po zgoščenki Možgani na 
paši, izdala svojo drugo zgoščenko 
z naslovom Drenov Grič, s katero se 
je predstavila že v Mariboru, Ptuju, 
Celju, Ljubljani, Portorožu, Črno-
mlju in sedaj tudi v kraju, po kate-
rem je dobila svoje ime Drenov Grič. 
Ime zgoščenke ni slučajno, saj je bila 
v celoti posneta v studiu enega od 
članov skupine, Gašperja Kržmanca, 
Uho na Drenovem Griču. Člani sku-
pine so izkušeni glasbeniki: Marko 
Boh – glas, klaviature, Gašper Krž-
manc – kitare in spremljevalni glas, 
Klemen Kotar – bas kitara, klarinet, 
saksofon, spremljevalni glas, Miha 
Kržmanc – bobni. 
Skupina je najprej štela tri člane, in 
sicer so jo sestavljali Marko Boh, Kle-
men Kotar in Jure Rozman, pozneje 
se jim je pridružil še Gašper Krž-
manc, po Rozmanovem odhodu pa 
še Miha Kržmanc.
Marko Boh, Klemen Kotar in Gašper 
Kržmanc so priznani glasbeniki, ki 
so spremljali pevske legende, kot so 
Jan Plestenjak, Nuša Derenda, Alen-
ka Godec, Mia Žnidarič, Eva Hren, 
Oto Pestner, Petar Grašo, Tereza Ke-
sovĳa, Neisha itn., Miha Kržmanc pa
si uspešno utira pot v svet glasbe po 
poti starejših kolegov iz skupine.
Fantje igrajo pop-rock s pomenljivi-
mi humorističnimi besedili, katerih 
avtor je v večini Marko. Glasba in 
besedila so v celoti njihovo avtorsko 
delo. Fantje so se na koncertu pred-
stavili s skladbami z obeh zgoščenk. 
Obiskovalci, od najmlajših do najsta-
rejših, so uživali v njihovi glasbi, ki 
je žametno božala njihova čutila. Ne-
deljski večer je ob prĳetni glasbi hi-
tro minil. Ob koncu so bili glasbeniki 
deležni čestitk za glasbeno izvedbo 
in tudi za besedila pesmi, ki v marsi-
čem spominjajo na Ježkova.
Poslušalcem ob njihovi glasbi res 
ni bilo dolgčas, zato njihovo glasbo 
toplo priporočam in če bodo fantje 
imeli koncert v bližini vašega kraja, 
ga le obiščite in ne bo vam žal.

Mladi oder 2013

Regĳsko srečanje otroških gledaliških skupin osrednje Slovenĳe
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Pomladni koncert 
Big Banda Vrhnika 

Gostja večera bo 
Elda Viler.

Sobota, 1. 6. 2013, ob 20. uri v 
Cankarjevem domu na Vrhniki.

V prvem delu koncerta je nastopil doma-
či zbor pod taktirko Lovra Groma. Pro-
gram so popestrili  z japonskim reperto-
arjem in podoknico Kandrejca  s triom  
Jože, Lilĳana in Emilĳa ali kot so jih na
Japonskem poimenovali «trio Tokyo«. V 
drugem delu so kulturno poslanstvo  za-
znamovali odlični gosti, Mešani pevski 
zbor Glasbene matice iz Ljubljane z di-
rigentom Alešem Makovcem. Kot eden 
najstarejših zborov so leta 2011 prazno-
vali 120 letnico delovanja. Naš zborovod-
ja je dolga leta prepeval z njimi, od tod 
tudi izvira naše prĳateljstvo.  Vrhniške
poslušalce so počastili in nadvse navdu-
šili z dokaj posebnim glasbenim delom  
Boba Chilco�a A li�le jazz mass.
Sledila je predstavitev  gostovanja »Ja-
ponska po Japonski«, ki sta jo s čudo-

vito diaprojekcĳo fotografij občuteno in
na trenutke tudi duhovito komentirali 
predsednica zbora Nadja Malovrh in so-
listka ter povezovalka programa Branka 
Božič (obe udeleženki Japonske)
Poslušalce sta povabili » V ČISTO DRU-
GI SVET«. Vživeli so se v  dogajanje, po-
krajino, njene posebnosti ter podoživeli 
občutja iz koncertov. Sledila je še video 
projekcĳa.
Cankarjev večer je minil v prelepi pesmi, 
ko je iz grl vseh nastopajočih zadonela 
pesem »Sem pevec in peti mi vse je na 
sveti«. Čutiti je bilo veliko navdušenje 
poslušalcev. 
K uspehu zbora so pripomogli:  Občina 
Vrhnika, Občina Log-Dragomer, Zavod 
Ivana Cankarja, Zavod RS za šolstvo, 
JSKD Vrhnika, Glasbena šola Vrhnika, 
JGZ Brdo, Gostilna pri Kranjcu, Gostin-
stvo Dolinar, Gostilna Turšič, Vargalant, 
Simps's Trzin, Promet Mesec, Blagomix, 
Fortrade, Franc Grom Stara Vrhnika, 
Hotel Mantova, Dvig, Pro-Saf, Krasopre-
ma Dutovlje, Kamnoseštvo Sinja Gori-

ca, Tomaž Brence Blatna Brezovica, Cro 
Vrhnika, Vipi Brezje, Slaščičarna Breza 
Vrhnika, DG 69 Drenov Grič, Cvetličarna 
Karmen Vrhnika, Orel Vrhnika, Seliškar 
Log pri Brezovici, Seliškar Franc Logatec, 
Vrtnarstvo Hlebec Vrhnika, Tapetništvo 
Debevec Podplešivica, Kunc Anton Sinja 
Gorica, Fokus Ljubljana, PD Drago Bre-
gar Ljubljana, Apis Vrhnika, Trgo-Sod-
ček Vrhnika, Gutnik Transport Sinja Go-
rica,  Sitotisk Drašler, Andreja Malneršič 
Vrhnika, BITES Ljubljana, Anže Stržinar 
Vrhnika, Soline predelava soli Ljubljana, 
Žabice in Pegice iz ŠŠD Log-Dragomer, 
Lekarna Vrhnika, Dobra misel Vrhnika, 
Branka Božič, Jaka Jerina, Emilĳana Er-
bežnik, Jelka Vintar, Tomaž Skulj, Strnad 
Marĳa Pavla, Marĳa Mojškerc, Nagisa
Moritoki Škof, Silvo Škvarč, Simona Čer-
netič Aynee, Špela Petkovšek, Aleš Ko-
vač, Anica Žilavec, Mirjam Suhadolnik.
Pevke in pevci se vam zahvaljujejo za vaš 
prispevek.

Meta Novljan in Zdenka Trubačev, 
MePZ Ivana Cankarja Vrhnika

Premierni koncert »Pod jasnim nebom rdeča roža« 

Predstavitev gostovanja »Japonska po Japonski«
S posebnim žarom in občutjem  so pevke in pevci Mešanega pevskega zbora »Ivana Cankarja« 11.  maja 
letos v Cankarjevem domu  na Vrhniki zapeli vsakoletno tradicionalno besedilo Cankarjeve pesnitve «Pod 
jasnim nebom rdeča roža.« S koncertom so počastili Občinski praznik in spomin Ivana Cankarja ter ob tem 
sporočili, da so aprila letos v daljni Japonski  ponosno promovirali svojega rojaka, njegovo ime, slovensko 
zborovsko petje in kulturo, Vrhniko in Slovenĳo.

Zbor Ivana Cankarja z dirigentom Lovrom Gromom in moderatorko Branko Božič

Dobrodošlica gostov na japonskem leta-
lišču

Na festivalu Festinice 
gostil simfonični orkester 
vrhniške glasbene šole
V nedeljo, 12. 5. 2013, je zapolnjevala pros-
tore Slovenske filharmonĳe glasba mla-
dih ustvarjalcev, malo otroškega veselja 
in ušesa radovednih ljubiteljev klasične 
glasbe.
Čeravno ciklus Festinice ni vsakomur znan, pa je 
omembe vreden, saj je odigral kar pomembno od-
skočno desko mladim nadobudnežem z Vrhnike, 
ki jim glasba pomeni malo več kakor le oddih za 
uhlje. Tako je s svojim obiskom Glasbena šola po-
stregla z izvirnim koncertom ob zaključku sezone 
t. i. družinskih koncertov Festinic. Sama ideja to-
vrstnega festivala nagovarja in spodbuja mlade, da 
vzljubimo in spoznamo glasbo. Na poseben način 
je to udejanila umetniška voditeljica in dirigentka 
Živa Ploj Peršuh, ki je mlade pobliže spoznala z 
različnimi instrumenti in temeljnimi dejavniki, ki 
poženejo motor celotnemu orkestru.  Ker pa ni bila 
edina, ki je izzvala iz otrok pristno vznemirjenje in 
interes, se lahko mojstri z odra pohvalĳo z izved-
bo programa, ki je bilo, oziraje na problematiko, 
učencem svojstven izziv in je vseboval unikatne 
priredbe nekaterih ljudskih pesmi. Poleg ritma in 
melodĳe pa je lahko oko opazilo tudi barvitost sta-
rosti ustvarjalcev v tem, ko najmlajša akterka meri 
zgolj 11 let, najstarejši pa 35. Ob koncu prireditve 
sta poleg celotnega orkestra požela uspeh tako 
mladih kot starejših mladcev tudi koncertna moj-
strica Manca Rupnik in dirigent ter avtor priredb 
Jaka Jerina. 
Ob dani edinstveni možnosti, da  Simfonični or-
kester Glasbene šole Vrhnika pokaže svoje talente 
tudi vam, pridite 5. 6. 2013 v Cankarjev dom na 
Vrhniki. 
Več informacĳ o Festinicah pa tukajle:
h�ps://www.facebook.com/Festinice.

Jožetu Glaviču v spomin
Konec aprila, le nekaj dni pred svojim 67. rojstnim dnem, se je s tega 
sveta po kratkotrajni bolezni za vedno poslovil Jože Glavič.  
Jože si je z ženo Ireno pred približno desetimi leti ustvaril nov dom 
v hiši na Lesnem Brdu. Med nas, krajane, si prišel tiho, nevsiljivo, 
največkrat v družbi svojega soseda in prĳatelja Jožeta, ki ti je utiral
prve korake pri spoznavanju novega kraja in ljudi. Prihajal si na 
vse prireditve v kraju, vedno si bil pripravljen priskočiti na pomoč, 
nikoli nisi znal reči ne. Pravĳo, da o mrtvih govorimo vse lepo. Jože,
o tebi pa so lepo govorili že prej, ko si bil še med nami. S svojo 
osebnostjo si stkal globoke in pristne vezi, najprej s svojimi sosedi, 
potem s pevci, gasilci, vaščani in postal del nas. 
Pevci in pevke ter prav gotovo vsak izmed tistih, ki te je poznal, je 
bil žalosten ob novici, ko je izvedel, da si v bolnici. V mislih smo 
bili s teboj. Upali smo, da se boš čim prej vrnil med svoje domače in 
kasneje še med nas. Razveselili smo se vsake dobre in vzpodbudne 
novice o tebi. Delali smo načrte, kako bi te razveselili in ti prišli 
kakšno zapeti. Žal je usoda hotela drugače, bolezen te je iztrgala iz 
naše sredine. Spominjamo se piknikov, ko si pekel za nas. Bili smo 
že siti, tvoje ribe pa so bile tako slastne, da smo v naših želodcih 
vedno našli še nekaj prostora. Ob takih večerih si se razgovoril in 
pripovedoval o svojih domačih. O ženi, ki je zaradi bolezni potrebo-
vala tvojo pomoč. Imel si navado reči: ¨Moram domov, Irena me že 
gotovo pričakuje.¨ Bil si navdušen, ko si povedal, da bo prišel do-
mov sin z dekletom; pripovedoval si o svojih hčerah, navdušen si bil 
nad vnukinjo; v tvojih očeh pa so bile iskrice sreče, ko si pred nekaj 
meseci povedal, da si dobil vnuka. V soboto, 8. 6. 2013, bomo imeli 
koncert; kar ti v zahvalo lahko poklonimo je, da obudimo spomin 
nate in ti zapojemo. 
Jože, bil si dober prĳatelj mnogih, imeli smo te radi in ti si imel rad
nas, pogrešali te bomo. Naj ti bo lahka zemlja na lesnobrdskem po-
kopališču, ki si ga izbral za svoj poslednji dom. 

  Bernarda Novak

Idejni oče festivala – pesnik Igor Vošnjak, ki je bil letos zaradi bo-
lezni sicer odsoten na prireditvi, je v spremljajoči zbornik zapisal, 
da je njen namen spodbujanje otrok k rimanju besed, » ... da iz src 
bi posĳalo, kar vse bolj je dano vstran.«  Njegovi pobudi so lani pri-
sluhnili OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika in Glasbena šola vrhnika, ki so pri-
pravili pred Cankarjevo šolo celodnevni kulturni program, ki so ga 
oblikovali osnovnošolci in vrtčevski otroci, zaključili pa so ga s pode-
litvĳo nagrad najboljšim pesnikom v Cankarjevem domu. Tudi letos
je bil takšen načrt, a je dogodek na prostem zaradi slabega vremena 
odpadel.  

Letos je na festivalu 
sodelovalo že dvaj-
set osnovnih pol iz 
cele Slovenĳe: od
Celja, Ptuja in Lašč, 
do Žirov, Solkana in 
Portoroža. Takšna 
množična udeležba 
je velika vzpodbuda 
festivalu, ki je na do-
bri poti, da se razvĳe
v osrednji tovrstni 
dogodek v Slovenĳi.
Posebna žirĳa, ki je
ocenjevala pesmi, ni 
imela lahkega dela, 
kajti prispelo je kar 
348 pesmi dvesto de-
setih otrok, ki so jih objavili v posebnem festivalskem zborniku.
Na zaključno prireditev v Cankarjev dom so povabili trideset finali-
stov, ki so se potegovali za najboljša tri mesta v dveh kategorĳah, toda
še preden so jih razglasili, so si lahko obiskovalci ogledali baletne in 
glasbene nastope skupin in posameznikov iz Glasbene šole Vrhnika. 
V mlajši kategorĳi, od prvega do petega razreda, so šle rime najbolje
od rok Jaki Vidmarju, Lani Petrovski in Mirjam Kodbi, v starejši ka-
tegorĳi (od šestega do devetega) pa Maji Munih, Ivi Katarini Rimele
in Maksu Blatniku. Vsi finalisti so prejeli zbornik, prvouvrščeni pa še
praktične nagrade. 

GT, foto: Gašper Tominc 

V mlajši kategorĳi, od prvega do petega razre-
da, so šle rime najbolje od rok Jaki Vidmarju, 
Lani Petrovski in Mirjam Kodbi.

Zmagovalci starejše kategorĳe: Maja Munih,
Iva Katarina Rimele in Maks Blatnik.

Baletke vrhniške glasbene šole

Rima raja – festival otroške poezĳe

Letos sodelovalo že dvajset šol 
Vrhnika, 16. maj – Bolj pozorni spremljevalci kulturnih prireditev na Vrhniki 
se boste verjetno spominjali, da je lansko leto pred Cankarjevo osnovno šolo 
potekal skoraj celodnevni festival otroške poezĳe, ki se je zvečer zaključil
s podelitvĳo nagrad v Cankarjevem domu. Letos je zaradi slabega vremena
celodnevni dogodek odpadel, a zato ni bil nič manj veličasten zaključek fe-
stivala v osrednjem vrhniškem kulturnem hramu. 
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Nova občasna razstava: S tehniko do zdrav-
ja, Prispevek slovenskih znanstvenikov k 
razvoju medicine. Z razstavo  želimo javnosti 
na poljuden način približati dosežke sloven-
skih znanstvenikov, ki so bili dolga leta na 
nekaterih področjih biomedicinske tehnike 
med vodilnimi v svetu. Predstavljeni so naj-
vidnejši znanstveniki in njihovi dosežki, nji-
hova uporabnost v medicini, pa tudi, kaj je 
posamezno odkritje pomenilo v svetovnem 
merilu. Na ogled bo do 3. 12. 2013

Občasna razstava Tvigi in Vid iz Bistre: 
Volk v Slovenĳi . Z razstavo želimo predsta-
viti odnos do volka v preteklosti in osvetliti 
problematiko volkov dandanes. Na ogled bo 
do septembra 2013.

Stalne zbirke: gozdarska, lesarska, lovska, 
ribiška, elektro, tekstilna, kmetĳska in pro-
metna ter žitni mlin in kovačĳa na vodni po-
gon, rekonstruiran obrat furnirnice in žaga 
venecĳanka; gozdna učna pot v gozdu nad 
Bistro; Tomos – razvojna dejavnost slovenske 
industrĳe motornih koles; mlinarstvo, kolar-
stvo, podkovsko kovaštvo, pekarstvo, teksti-
lĳe nekoč in danes.

so, 1. 6., ob 9.30 Delavnica izdelovanja intar-
zĳe (obvezne predhodne prĳave)
ne, 2. 6., od 14.00 Modelarske delavnice As-
tronavtsko raketnega kluba Vladimirja M. 
Komarova (plačljive delavnice)
pe, 7. 6., ob 12.00 Voden ogled muzejskih 
zbirk za upokojence
so, 8. 6., ob 9.30 Delavnica polstenja (obvezne 
predhodne prĳave)
ne, 9. 6., ob 15.00 Voden ogled tekstilnega 
oddelka
so, 15. 6., od 18.00 do 24.00 Poletna muzejska 
noč (ob 18.00 in 22.00 voden ogled muzeja, 
od 18.00 do 20.00 forenzično označevanje 
predmetov, od 18.00 do 21.00 predstavitev 
Tehniške založbe Slovenĳe, od 18.00 do 23.00 
predstavitev pivovarne Humanfish z degu-
stacĳo, od 19.00 do 21.00 predstavitev ku-
harskih izzivov in pokušina jedi s kuharskim 
mojstrom Urošem Štefelinom, ob 19.00 ani-
mirano vodstvo za družine, ob 19.30 voden 
ogled razstave S tehniko do zdravja, ob 20.00 
glasbeni večer z učenci Glasbene šole Vrhni-
ka (v primeru slabega vermena odpade), ob 
23.30 Ukročena elektrika (poizkusi Nikole 
Tesle)
ne, 16. 6.,  od 15.00 do 18.00 Prikaz tiskanja 
grafik, tiskanja na tiskarski stroj Tigel in stav-
ljenja črk
ne, 23. 6.,  ob 15.00 Ukročena elektrika, pred-
stavitev poizkusov Nikole Tesle
so, 29. 6.,  ob 9.30 Delavnica izdelovanja na-
ravnih mil (obvezne predhodne prĳave)

Za delavnice so potrebne prĳave po telefonu 
01/750 66 72, 041/957 146 ali elektronski pošti 
programi@tms.si.

Odprto: od torka do petka od 8.00 do 16.00, 
sobota od 9.00 do 17.00, nedelje in prazniki 
od 10.00 do 18.00, ponedeljki zaprto.

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENĲE – MUZEJ 
POŠTE IN TELEKOMUNIKACĲ 
Polhov Gradec 61, telefon: 01/364 00 83, 
www.tms.si, muzejpt@tms.si

Stalne zbirke: Zgodovina pošte, Zgodovina 
telekomunikacĳ, razstava Telegrafistke in 
telefonistke in predstavitev zgodovine Pol-
hograjske graščine. 
Odprto: od torka do petka, nedelje in prazni-
ki od 10.00 do 17.00 (vstop do 16.00) 
 
petki ob 11.00:  Voden ogled za upokojence 
(znižana vstopnina za upokojence)
ne, 2. 6., ob 15.00  Javno vodstvo po muzej-
skih zbirkah
so, 15. 6.  od 18.00 do 21.00 Poletna muzejska 
noč  (18.00 in 20.00 voden ogled muzeja, ob 
19.00 ura pravljic)

Kot so zapisali na župnĳski spletni 
strani, zbor deluje sicer že zelo dol-
go, v prenovljeni sestavi pa od sep-
tembra 1983. Prvenstveno je njegov 
repertoar sestavljen iz cerkvenih 
pesmi za obogatitev bogoslužja, 
kljub temu pa člani in članice se-
žejo tudi po priredbah slovenskih 
ljudskih pesmi in drugih umetnih 
skladb. Devetnajst let je zbor vodi-
la Boža Čotar, katero sta nasledila 
Primož Malavašič in Jana Dragan 
Gombač, zadnje čase pa ga vodi 
Patricĳa Pečar Kumar. Vsak do njih 
je dal zboru neizbrisen pečat, ki se 
je na koncu prelil v mozaik enega 
najkvalitetnejših zborov na vrhni-
škem koncu. To mu je na jubilejnem 
koncertu priznal tudi župan Stojan 
Jakin, ki je dejal, da je ponosen na 
dejstvo, da Vrhnika premore toli-
ko kvalitenih zborov. Po njegovem 

imajo mladi veliko izbire za kultur-
no udejstvovanje, eno od teh pa ne-

dvomno ponuja tudi cerkveni zbor. 
Jubilantu je ob tej priložnosti česti-

tal tudi domači župnik Blaž Gre-
gorc, ki je izrazil veselje, da je pote-
ka koncert na predvečer binkoštov, 
ki so na svoj način tudi praznik le-
pote – tako kot cerkveno petje. Po-
sebno jubilejno priznanje pa je zbo-
ru izročila Nataša Bregant Možina, 
vodja vrhniške izpostave Javnega 
sklada kulturnih dejavnosti RS. 
Praznični letni koncert je potekal v 
dveh delih. V prvem so ob glasbeni 
spremljavi priložnostnega orkestra 
zapeli Vivaldĳevo najbolj znano sa-
kralno delo Glorio, v drugem delu 
pa se je zbor z repertoarjem spreho-
dil skozi petsto let sakralne glasbe. 
Prireditev, ki jo je povezoval Pavle 
Ravnohrib, je začinil tudi zgodo-
vinski zbornik o cerkvenem petju 
v vrhniški župnĳi, katerega je na-
pisala Helena Hren Vencelj. 

Gašper Tominc, foto: GT 

Mešani cerkveni pevski zbor sv. Pavla s priložnostnim orkestrom, ki ga je 
spremljal v prvem delu koncerta.

Izdelovanje butar na 
Drenovem Griču
Na sobotno dopoldne pred cvetno nedeljo smo se na povabilo KUD 
Drenov Grič – Lesno Brdo zbrali v dvorani gasilskega doma na Dre-
novem Griču, kjer smo – kot je v navadi že dolga leta – pletli butare. 
Delavnico vsako leto prireja sekcĳa za ohranjanje kulturne dediščine 
pod vodstvom Mete Petrač. Tudi letos se nas je zbralo kar lepo število. 
Pa ne le to, marsikdo je naredil tudi več butar – saj veste, še za babico 
in teto, pa za sosedo, ki žal ni mogla priti … Tako da je po dveh urah 
delavnice že zmanjkovalo osnovnega materiala, čeprav je bilo zelenja 
na kupe. Poleg tradicionalnih butar smo v posebnem ustvarjalnem 
kotičku pod mentorstvom Marjete Tomšič izdelovali butarice (in še 
marsikaj drugega) v posebni papirni tehniki, imenovani 3D origami. 
Tehnika zahteva obilo potrpežljivosti, ki pa je – sploh če vztrajnost 
nadgradite še z nekaj ustvarjalnosti – na koncu obilno nagrajena s 
krasnimi izdelki.
Najlepše ste vabljeni, da se nam naslednje leto v soboto pred cvetno 
nedeljo pridružite tudi vi. Točno uro dogodka in drugih prireditev v 
kraju najdete v koledarju dogodkov na krajevni spletni strani drenov-
gric-lesnobrdo.si. (MB)

ROJIŠČE #6
Rojišče #6 bo, predvidoma 17 .6. 2013, v okviru 
Argonavtskih dni, na vrhniškem bazenu v obli-
ki glasbene razstave, na kateri bo nastopilo šest 
glasbenih solistov: Marko Karlovčec (saksofon), 
Andrej Fon (saksofon, klarinet, gajde, viktor), 
Tomaž Grom (kontrabas), Vitja Balžalorsky (el. 
kitara) ter brata Vid (bobni, zvočila) in Jošt Draš-
ler (kontrabas). Razstavljene spomine z bazena 
pa bosta zabeležili Gaja Naja Rojec (video) in 
Rada Kikelj Drašler (foto). 
Vljudno vabljeni.

Potopisno predavanje: 
ŠRILANKA 
Predava: Manca Čujež
Ne tako zelo žepna država, kot se zdi na prvi 
pogled, je svetovna podprvakinja v pridelavi 
čaja, ki brsti na zelenih prostranstvih hribovite-
ga osrčja otoka. Radodarna je z živalstvom v na-
rodnih parkih, kulturnimi utrinki v budističnih 
središčih, razkošnimi valovi na zlatih peščenih 
plažah in domačini, ki kljub nedavno končani 
četrtstoletni državljanski vojni in uničujočemu 
cunamĳu leta 2004 ohranjajo širok nasmeh na 
obrazu. In ne pozabite: en kokos na dan odžene 
zdravnika stran! :)
Vabljeni v čitalnico Cankarjeve knjižnice na Vrh-
niki v sredo, 5. 6., ob 19. uri.

NOČ NA VRHNIKI – KVŠ  
POZITIVNE VIBRACĲE 
(sobota, 15. 6.) MAKAKO JUMP (ITA)
MakakoJump so tržaški reggaedub in skaparty-
band, ki  že deset let navdušuje  na koncertnih 
odrih Italĳe, Avstrĳe, Švice, Nemčĳe, Hrvaške in 
Slovenĳe. Za sabo imajo več kot 500 koncertov. 
Igrali so z bendi, kot so B.R. Stylers in Africa-
Unite. Nanje so vplivali Elvis Jackson, rojaki 
Ska-j, TheToaster,  Ska-P, Alborosie, Gentleman, 
Peter Tosh in Matisyahu. Skupina je nastopila 
na vseh najpomembnejših festivalih stare celine, 
med drugimi tudi na naslednjih: festival Roto-
tomSunsplash, beneški in barcelonski karneval, 
Soča riversplash festival, Overjam reggae festi-
val, festival Istrianreggae, PrimoMaggio, Sziget 
Festival, RototomSunsplash, Fęte de la Musique 
v Berlinu in na BIG EVENTU 2013, odprtju kon-
certa legendarnih UB40 v Splitu na Hrvaškem.
V živo združujejo in razveseljujejo  občinstvo 
s kopico lastnih pesmi in kakšno priredbo  so-
dobnega skaja in reggaeja. Na koncertih in 
koncertni turneji predstavljajo aktualni album 
Munchies, ki je nov mejnik umetniškega ustvar-
janja skupine. Celovita zmes analogne in elek-
tronske glasbe, harmoničnost zvokov in barv so 
sad trdega dela in spretnega zvočnega inženir-
ja NicolaArdessĳa. Petnajst komadov albuma 
MUNCHIES predstavlja uravnoteženo mešani-
co novega reggaeja, duba, rocka, soula, balkan 

glasbe in izvrstnega glasu novih pevcev Dr. D-
ja, Mr. Happy-ja (Human Beatbox) in častnega 
slovenskega gosta Tadimana (Siti hlapci).
Koncerti v živo zasedbe MakakoJump so torej 
rezultat vseh izkušenj in bodo zagotovo izpolni-
li vsa vaša pričakovanja, saj vas bodo popeljali v 
svet močne čustvenosti in akrobatskega plesa.

FREEDOM FIGHTERS SOUND 
(Koper, SLO)
Koprski dvojec, ki ga sestavljata selektorja (DJ-
ja) Ras Marino in Selecta U-Re, na slovenski 
sceni reggae deluje že sedmo leto. Nastopata  v 
klubih in festivalih (Overjam, South Park, Jun-
gleFlash …) v Slovenĳi, Italĳi in Avstrĳi. Oder 
sta si delila z raggaejevskimi imeni kot so Ca-
pleton, LutanFayah,  Gentleman, Macka B, Pro-
toje, Solo Banton, MammaMarjas in Train to Ro-
ots itn.Za dogajanje na Obali skrbita z rednimi 
mesečnimi reggaejevskimi večeri v Kopru; z 
obalnimi “bass” navdušenci tvorita tudi ekipo 
JAMCOAST, kjer za razširjanje glasbenih obzo-
rĳ in zabavo skrbĳo še nekateri “domači” DJ-ji. 
Postregla bosta z raznovrstnimi poskočnimi vi-
žami reggaeja, ki se rade spogledujejo z  drugi-
mi podzvrstmi reggaeja, od rootsa, newrootsa, 
duba in dubstepa pa do dancehalla in ragga-
jungla.
Welcome to Jamcoast ... One love &positivevi-
bration.

• K l u b  Z a k o n  •  K l u b  Z a k o n  •  K l u b  Z a k o n •  K l u b  Z a k o n • 

30 let Mešanega cerkvenega pevskega zbora sv. Pavla Vrhnika
Vrhnika, 18. maj – V Marĳinem mescu, kot krščanski svet pojmuje maj, se je na odru osrednjega vrhniškega kulturnega 
hrama predstavil še en pevski zbor – Mešani cerkveni pevski zbor sv. Pavla Vrhnika, katerega okoli štirideset članov že 
trideseto leto bogati nedeljsko bogoslužje s prepevanjem.
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Rojišče 
Rojišče je enkratmesečni celoletni projekt svo-
bodno improvizirane glasbe, ki ga organizi-
ra Humanistično in umetniško društvo "O" v 
sodelovanju s Klubom vrhniških študentov z 
glavnim ciljem vzpostaviti dialog z zainteresi-
ranim občinstvom in skupaj razvĳati  značaj
z utemeljevanjem ene izmed najpomembnejših 
človekovih vrlin – sposobnosti prisluhniti in 
posledično (u)slišati.
Ko govorimo o improvizirani glasbi v slovenskem prosto-
ru, je treba izpostaviti svetovno uveljavljenega in prepo-
zno s Prešernovo nagrado počaščenega Zlatka Kaučiča. 
Zaradi omejenosti prostora bralca  usmerjam na njegov 
družbeno angažiran solo projekt Emigranti in svetujem 
obisk koncerta bodisi Komba Zlatka Kaučiča bodisi ita-
lĳansko-slovenske zasedbe Orkester brez meja (Senza
Confini), kjer bodo bobniči sodobnega gledalca glasbe-
nega ustvarjanja lahko slutili slušno virtuoznost in do-
bili vtis improvizacĳe znotraj bolj ali manj komponiranih
orkestrskih vsebin. Omeniti je treba tudi Zavod Sploh,  
festival svobodno improvizirane glasbe Neposlušno (So-
und disobedience),  pa tudi album glasbenih duetov z  
enakim naslovom, katerih improvizatorji orjejo ledino 
projekta Rojišče. Rojišče je široko zasnovano; definicĳa
se morebiti izkazuje v katerem drugem prispevku; kot 
platforma srečevanja raznovrstni gibanj posamezniko-
vega ustvarjanja, katerega temeljni pogoj izpolnitve je že 
omenjeni razvoj sposobnosti poslušanja, zato iz glasbene 
enciklopedĳe naslednje:
 »Poslušanje. Nova glasba se je osamila tudi s svojimi 
visokimi zahtevami. Kontrast udobnosti kot svetovnega 
nazora potrošniške družbe, ki se zadovoljuje z lepim vi-
dezom. Ljudje še nikoli niso poslušali toliko glasbe kot v 
20. st. (tehnika). 
ADORNO razlikuje kategorično eksperimentalno poslu-
šanje, dobro poslušanje, poslušanje za izobrazbo, čustve-
no poslušanje, poslušanje s predsodkom (ljubitelji BAC-
HA), poslušanje za zabavo in poslušanje kar tako. 
Primerno poslušanje zahteva duhovno odprtost, prido-
bljeno ali spontano.« 
Predstavitev Rojišča kljub vsemu  terja nekaj več kon-
kretnosti od za razjasnitev nujno potrebnih splošnih na-
vedb in izrazov abstraktnih ter sterilnih formalnosti; zato 
omejen s slikovno predstavo črk (morebitnemu sloven-
skoberočemu bralcu o punku, ki izumi grunge dvaind-
vajsetega stoletja) očrtam Rojišče naslanjajoč se na zgo-
dovinsko izkušnjo slovenskih impresionistov, pri čemer 
je vzporednica bolj v sporočilni vrednosti kot drugih pa-
rametrih koordinatnega sistema, četudi so goriščne točke 
perspektive zelo podobne, če ne kar identične. Ljubljan-
ska razstava impresionistov je bila s strani obiskovalcev 
in kritikov (posplošeno zapisano) nedoumljena in slabo 
sprejeta, češ da se gredo artizem, da iz stvaritev ne izhaja 
nikakršna umetniška spretnost, kaj šele vrednost hitro 
pozabljivega  obrobja; jih »zasmehovala kot kozolčarje in 
špinačarje«; skratka, benevolentno so svetovali, naj raje 
ustvarjajo v ustaljenih preverjenih kalupih; zrcalo misel-

nega in posledično življenjskega s hribovji zaprtega oko-
lja zaprtokodnega operacĳskega sistema (slovenstva), ki
ni  sposobno razšifrirati progresivnega odprtokodnega 
sporočila. Slepec. »Posebno pozornost zasluži sloven-
ski impresionizem tudi zato, ker se je uveljavil daleč od 
evropskih žarišč tega gibanja v umetnostno precej ste-
rilnem političnem okviru avstro-ogrske Srednje Evrope 
[Evropskega Balkana op.avtorja] brez neposrednega 
stika Pariza [Berlina].«  Mogoče je vzporejati pomemb-
nost in odmevnost ljubljanske razstave impresionistov z 
najbolj naprednim slovenskim jazzovskim festivalom in 
enem bolj progresivnih v Evropi, Jazz Cerkno. Namreč: 
neokrnjena narava s hribi utesnjenega kolta konservativ-
nega mišljenja je izvrsten dosežek entuziazma skupine 
razgledanih posameznikov, saj vsako leto najbolj zveneč 
mednarodna imena jazza razširjajo glasbene (sočasno 
tudi širše družbene) horizonte, s čimer slovenska scena 
ne sledi, ampak (so)ustvarja sodobne glasbene trenutke. 
Sejalec. Impresionizem kot slikarstvo trenutka, »… ujeti 
hoče sintezo pojavnosti in pomenskosti v časovnem tre-
nutku«,  in svobodno improvizirana glasba kot sprotno 
muziciranje, komponiranje v trenutku. Vrhunskost im-
provizacĳe je  v tistem reševanju zadrege poustvarjanja
brez priprave, ko iz trenutka tišine, pospremljenega z na-
petim pričakovanjem poslušalca, iz nekakšega vakuma 
vsemirja, improvizator intuitivno skreira subtilno pote-
zo, požene vrtavko ustvarjalnosti, ki občinstvo ponese 
v občutek trenutka večnosti oziroma večnosti trenutka. 
Kolo. Impresĳ s prvih štirih Rojišč je veliko. Odrezavo
skiciranje, barvanje, včasih pa kar na debelo z lopatico 
naloženo – rečeno. Vseprisoten bit z  odsotnostjo osnov-
nega ritma, ki (ne)zagotavlja temeljne strukture jasnih, 
čistih in ostrih podob, utemeljenih v svetu izumetničenih 
retuširanih fotografij  sodobne šminke. Rdeči parazol. Ri-
tem je vseprisoten, četudi se zdi, da ga ni oziroma ni tak, 
kot ga je poslušalec programirano (na)vajen. Kaotična 
struktura negotovosti, vrlina ustvarjanja znotraj kaosa, 
(ne)mir preseganja mej; sodobna družba? Vsepresežna 
čuteča lepota z  odsotnoatjo tipizirane estetske melo-
dičnosti kvazi realistične romantično patetične barvne 
lestvice upodobljene slike je prežeta s presežkom dis-
harmoničnih barvnih kontrastov. Je vzrok ali posledica 
v neprimernem nepravilnem raziskovanju drugačnega 
»dobrega« načina (zlo)uporabe inštumenta; eksperiment 
tridimenzionalnosti na vklaupirano – klasično –doum-
ljenem dvodimenzionalnem platnu. Tok misli spretno 
induciranega stanja transa; brez uporabe ziheraških 
zlorabljenih in zato neučinkovitih množično-potrošni-
ških motivov. »Nič več veličastnih zgodovinskih slikarĳ
in podob velikih junaštev. Nobenih padcev obsojenih, 
ugrabitve Evrope, smrti Babilona! Nobenega poveličeva-
nja antike, nobenega posnemanja starih vzorov, ki so se 
jih že vsi naveličali. Mlačnost zastarele umetnosti nado-
mesti toplota življenja. Nobenega bahanja ob razkazova-
nju poznavanja anatomĳe in legend. Naj se vrata odpro,
naj se odpro na stežaj in naj se pokaže resnično nebo in 
svežina narave! Biti zunaj, na prostem, je zdaj že dovolj, 
da človeka popolnoma prevzame.«  Biti tukaj in zdaj ob 
intimnem neposrednem stiku – življenja – biti mene in 
tebe. Izraz protesta, statement svobodnega posameznika, 
boj za enakovrednost; atonalni ključ je človek.  (žg)

Program prireditev za junij 2013
 Cankarjev dom Vrhnika

Do 14. 6. 2013.
Vstop prost.

MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA 
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

Simon Seljak
40 LET NAŠEGA ČASOPISA

Dokumentarna razstava v Galeriji bo odprta do 14. junija 2013.
Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Od 1. do 16. 6. 
2013.

Vstop prost.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VERD 
ZAVOD IVANA CANKARJA

130-LET DELOVANJA PGD VERD
Razstava spominske znamke, priložnostnega žiga in razglednice

Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
1. 6. 2013,
ob 20. uri.

Vstopnina: 7 €,
Otroci, dijaki, 
študentje: 5 €.

BIG BAND VRHNIKA
POMLADNI KONCERT
Dirigent: Matjaž Lenarčič

Gostja: Elda Viler
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
2. 6. 2013,
ob 20. uri.

Vstopnina: 16 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA
ŠPAS TEATER

Billy Van Zandt & Jane Milmore
Prevod: Lado Bizovičar

PAZI, M@IL!
Režija: Jaša Jamnik 

Nataša Barbara Gračner, Matjaž Tribušon, Gojmir Lešnjak – Gojc, 
Vesna Pernarčič, Mojca Fatur

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
5. 6. 2013,
ob 19. uri.

Vstop prost.

GLASBENA ŠOLA VRHNIKA 
ZAKLJUČNI KONCERT 

GLASBENE ŠOLE VRHNIKA
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
6. 6. 2013,
ob 20. uri.
(100 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

SREČEN ZA UMRET
Komična drama (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
8. 6. 2013,
ob 17. uri.
(98 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

KRUDOVI
Animirana komična pustolovščina (5+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
9. 6. 2013,
ob 17. uri.
(98 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

KRUDOVI
Animirana komična pustolovščina (5+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
11. 6. 2013,

 
ob 19:30 uri.

Vstopnina: 10 €.

ŠŠD LOG-DRAGOMER
ZA ŽABICE

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
16. 6. 2013,
(109 min.)
ob 20. uri.

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

LORE
Vojna drama (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
18. 6. 2013,
ob 19. uri.

Vstop prost.

ARGONAVTSKI DNEVI 2013
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

AKRILKE
SPEKTER BARV, SVETLOBE IN FANTAZIJE

Skupinska slikarska razstava 
v Galeriji bo odprta do 30. junija 
in od 1. do 22. septembra 2013.

Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
20. 6. 2013,

(81 min.)
ob 17. uri.

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

KAUWBOY
Družinski film (9+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
23. 6. 2013,
(130  min.)
ob 20. uri.

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

IRON MAN 3
Akcijska domišljijska pustolovščina (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Predprodaja vstopnic za prireditve
Turistični informacijski center (TIC) Vrhnika, Tržaška cesta 9

Tel.: 01 755 10 54, e-pošta: tic@zavod-cankar.si
Ponedeljek – petek: od 8. do 18. ure

Sobota: od 8. do 14. ure 
in pol ure pred predstavo na blagajni Cankarjevega doma Vrhnika.

Nakup vstopnic preko spleta: www.mojekarte.si. 
Dodatne informacije o prireditvah in morebitne spremembe:

www.zavod-cankar.si, www.vrhnika.si

 
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Razstave v Cankarjevem domu na Vrhniki 

Do 14. junĳa 2013 je v Galerĳi na ogled
dokumentarna razstava 40 LET NAŠEGA ČASOPISA.
Razstavo smo pripravili skupaj s Simonom Seljakom, 

Cankarjevo knjižnico Vrhnika in
Muzejskim društvom Vrhnika.

Do 15. septembra bo v Avli 
odprta razstava PORTRET,

ki je zaključila literarni in likovni natečaj
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti OI Vrhnika 

in Našega časopisa. 
 

Od 1. do 16. junĳa 2013
bo v Avli 

razstava spominske znamke, priložnostnega žiga in 
razglednice

130 LET DELOVANJA PGD VERD.

ARGONAVTSKI DNEVI 2013
V torek, 18. junĳa 2013, ob 19. uri

Vas vljudno vabimo na odprtje skupinske slikarske razstave
Skupine AKRILKE

SPEKTER BARV, SVETLOBE IN FANTAZĲE

Vse razstave si je mogoče ogledati 
od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure,

ob nedeljah od 10. do 12. ure
in ob drugih prireditvah v Cankarjevem domu na Vrhniki.

Razstave bodo med 1. julĳem in 31. avgustom zaprte.

Vabljeni!

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika 
Cankarjev dom Vrhnika 

Nedelja, 2. junĳ 2013 ob 20. uri
ŠPAS TEATER

Pazi, m@il!
Sex, laži & računalniki 
Režĳa: Jaša Jamnik 
Premiera: 12. februar 2013 
Igrajo: Nataša Barbara Gračner, Matjaž 
Tribušon, Gojmir Lešnjak – Gojc, Vesna 
Pernarčič in Mojca Fatur 
h�p://www.spasteater.si/

5 žlahtnih komedĳantov pod taktirko
žlahtnega režiserja v hit uspešnici iz Bro-
adwaya!
Briljantno napisana računalniško situacĳ-
ska komedĳa, kjer se ponesrečena ljube-
zenska afera rešuje kar preko petih raču-
nalnikov, v odlični interpretacĳi najboljših
slovenskih komikov, je nepogrešljiva za 
vsakega, ki uporablja računalnik, ker pazi-
te: LAHKO SE ZGODI TUDI VAM! Če si 
želite zabaven večer, uro in pol neprekinje-
nega smeha, je to prava stvar za vas! Zra-
ven vam podarimo še lekcĳo o poznavanju
komunikacĳ preko računalnika:) ** OO 
 
Pozor, prihaja mail! Drugačen, skrivno-
sten, drzen, seksi, smešen, zabaven, lažniv, 
prepovedan … Ste pripravljeni?

Vljudno vabljeni!
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20. jubilejno srečanje v 
Cankarjevem lazu
V četrtek, 21. junĳa 2013 ob 19.00 uri, prireja
Cankarjeva knjižnica Vrhnika tradicionalno 
20. srečanje v CANKARJEVEM LAZU. Prĳet-

no druženje bo obogateno s kulturnim progra-
mom, češnjami in štruklji.V primeru slabega 
vremena bo prireditev v Veliki dvorani Can-
karjevega doma na Vrhniki.
Vljudno vabljeni!

Pravljične urice v Podlipi
Na pobudo predsednice KS Podlipa – Smrečje 
Katarine Železnik Logar in s podporo direktori-

ce Cankarjeve knjižnice Vrhnika Suzane Potoč-
nik smo v oktobru 2012 začeli s prvo pravljično 
sezono v Podlipi za otroke od 4. leta dalje. 
Prva lokacĳa je bila sejna soba v gasilskem
domu, potem so nas preselili v klubsko sobo, 
kjer domuje Kulturno in umetniško društvo 

Podlipa – Smrečje, za-
dnje pravljične urice pa 
smo imeli v prostorih 
stare šole v Podlipi.  Ja-
nez Fortuna in Janez 
Jurca sta skrbela za pri-

klop gretja. KS Podlipa – Smrečje je financirala
pripomočke za ustvarjanje in prostor ter ogre-
vanje, Cankarjeva knjižnica pa je sodelovala s 

kadrom, idejami in materialom za ustvarjanje.
Zahvaljujem se sodelavki Zlati Brezovar, ki je 
izbrala večino pravljic in vsebino ustvarjalnih 
delavnic, Tamari Jesenovec, ki je pripravila 
material za delavnice. Hvala Katarini Peternelj 
Kuzmič za nadomeščanje, ko sem imela jaz 
druge obveznosti in vsem staršem, ki so svoje 
otroke pripeljali na pravljične urice. Največja 
hvala in pohvala vsem otrokom, ki so bolj ali 
manj redno  prihajali in se z menoj potapljali v 
čudežni svet pravljic, abecede in ustvarjanja.
Na zadnji pravljični urici smo se posladkali z 
odličnimi piškoti, ki nam jih je spekla Urša Tr-
ček. Za slastne pizze pa se zahvaljujem: Gostil-
na JURCA, Podlipa.
Naj sonce vas greje, naj morje bo toplo, družba 
prĳetna in igra poletna; da spočiti in čili se prvi
ponedeljek v oktobru spet vidimo.

Sonja Žakelj
Cankarjeva knjižnica Vrhnika

Potopisno predavanje Mance 
Čujež: Šrilanka
Klub Vrhniških Študentov in Cankarjeva knjiž-
nica Vrhnika vas vabimo na potopisno preda-
vanje Mance Čujež: Šrilanka v Čitalnico Can-
karjeve knjižnice Vrhnika v sredo, 5. junĳa 
2013, ob 19. uri.

Ne tako zelo žepna država, kot se zdi na prvi 
pogled, je svetovna podprvakinja v  pridelavi 
čaja, ki brsti na zelenih prostranstvih hribovite-
ga osrčja otoka. Radodarna je z živalstvom v na-
rodnih parkih, kulturnimi utrinki v budističnih 
središčih, razkošnimi valovi na zlatih peščenih 
plažah in domačini, ki kljub nedavno končani 
četrtstoletni državljanski vojni in uničujočemu 
cunamĳu leta 2004 ohranjajo širok nasmeh na
obrazu. In ne pozabite: en kokos na dan odžene 
zdravnika stran!

0 SPLOŠNO: KNJIŽNIČARSTVO, ENCI-
KLOPEDĲE, ZBORNIKI ...
DOLENC, K.: 3D modeliranje in vizuali-
zacĳa s programom SketchUp
STALLINGS, W.: Koncepti operacĳskih
sistemov z Linuxovo lupino in programi-
ranjem v Bashu

1 FILOZOFĲA. ETIKA. OKULTIZEM.
PSIHOLOGĲA
BAILEY, A.: Razprava o sedmih žarkih. 
Knj. 3, Ezoterična astrologĳa
CONTENT, É.: Poroka --- in potem? : gra-
diti, vzdrževati in negovati odnos 
DOLINAR, S.: Nova spoznanja 
DUHIGG, C.: The power of habit : why 
we do what we do and how to change 
GOSTEČNIK, C.: Relacĳska paradigma
in klinična praksa 
KOCH, R.: Živeti po načelu 80/20 : manj 
dela, manj skrbi, več uspeha, več uživanja
NI spolnega razmerja 
PESSINA, A.: Bioetika : kritična vest teh-
nološke civilizacĳe
RYAN, C.: Seks ob zori : predzgodovinski 
izvori moderne spolnosti 
SAM, A.: Poklic človek 

2 VERSTVO
FERENČAK, Š.: 100 let
ISOARDI, G.: Ljubi, dokler imaš čas! 
LEWIS, B. R.: Mračna istorĳa papa
MEŠKO, K.: Pisanje skrivnega prostora 
SCHALK, H.: Spoved 
SORČ, C.: Velikonočna skrivnost 

3 SOCIOLOGĲA. POLITIKA. EKONOMI-
JA. PRAVO. VZGOJA. ETNOLOGĲA
CERAR, M.: Uvod v pravoznanstvo
KAM plovemo?
KOVAČ, P.: Upravno-procesne dileme o 
rabi ZUP
LAPUH, L.: Sodobno izseljevanje iz Slo-
venĳe
MARC, L.: Dežela priložnosti
MARX, K.: Kapital : kritika politične eko-
nomĳe
MRAK Merhar, I.: Uporaba igre v andra-
goških procesih 
SEGARRA, G.: Ko bom velik, bom
Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)
STORYLINE - poučevanje v obliki 
ustvarjanja zgodbe
STRBAN, G.: Pravne osnove varnosti
STRMČNIK, F.: Problemski pouk v teo-
rĳi in praksi
STROKOVNA konferenca učiteljev poda-
ljšanega bivanja

ŠIMAC, I.: Poslovne navade sveta 
ZGODOVINA in razvoj pedagogike in 
andragogike igre 

5 OKOLJE. MATEMATIKA. ASTRONO-
MĲA. FIZIKA. KEMĲA. BIOLOGĲA
BAJD, B.: Moji prvi kopenski polži
BUKOVEC, N.: Praktikum iz splošne in 
anorganske kemĳe
DOLENC, D.: Praktikum iz organske ke-
mĳe
PARKER, S.: Moj dnevnik. Tiranozaver
PROSEN, H.: Praktikum iz analizne ke-
mĳe

6 MEDICINA. TEHNIKA. KMETĲSTVO.
VODENJE. INDUSTRĲA. OBRT
ALIBEGIĆ, S.: Moja prva šivarica
BARBIERI, V.: Drobtinice z mize
BARDI, C.: Testenine
ČAJAVEC, R.: Medicina športa 
GODEC, B.: Zrela hruška pade sama
HIGGINS, G.: Anatomĳa konja - temelj
uspešnosti
KIPPLEY, S.: Dojenje - dar tvojemu do-
jenčku 
KOŠIR, M.: Železniška proga Šentilj–Zi-
dani Most 
PREDLOG zakona o konoplji
SHRANJENO bogastvo domačega vrta 
Zakon o elektronskih komunikacĳah (ZE-
Kom-1)
TESTENINE, rižote in žita

7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTO-
GRAFĲA. GLASBA. ŠPORT
BOERENS, T.: Two-hour cross-stitch.
CURTO, R. M.: Naučimo se risati
HORN, R.: Zrcalo lune 
KING, S.: Mosaic
OMERZU, S.: Športni ribolov in ribje 
jedi 
RUDOLF, M.: Ko beseda podobo najde
VSE o One Direction 

82 KNJIŽEVNOST
JESENOVEC, A.: Časovna premica sve-
tovne književnosti

82-1 POEZĲA
KRAVOS, M.: V kamen, v vodo
OVIDIUS N., P.: Metamorfoze 
TAGORE, R.: Ptice selivke ; in Žetev 
VALOVANJE misli
VOSTNER, S.: Potovanja duše 
ZORN, M.: Pod sencami neba 

82–2 DRAMATIKA

STEFANOVSKI, G.: Odisej 
VILČNIK, R.: Ameriška trilogĳa

82–3 ROMANI. KRATKA PROZA
BALABÁN, J.: Vprašaj očeta 
BROWN, D.: Hobit, neizrečeno krščansko 
sporočilo 
JAMES, S.: Grehi vikonta Sutherlanda 
JONASSON, J.: The hundred-year-old 
man who climbed out of the window and 
disappeared 
KOROŠAK, V.: Pojoče strune kraške bur-
je
MITCHELL, D. S.: Cloud atlas 
NEČEMAR, M.: Na obali med oblaki 
PARRY, R. L.: People who eat darkness
ŠIMAC, R.: Brginci
ŠIMAC, R.: Legenda o sveti Heleni in 
sveti Marjeti
TURNŠEK, M.: Med koroškimi brati

82–4...9 ESEJI. HUMOR. SPOMINI. DNEV-
NIKI. POTOPISI
BIZJAK, I.: Papige in zvonarji 
GOLOB, B.: Besede srca
MORAN, C.: How to be a woman 
SIVEC, I.: Srebrna praprot
TIRNANIĆ, B.: Beograd za početnike

82C-P-M MLADINSKO LEPOSLOVJE
BROWN, K.: The spider moon 
MARTIN, J. P.: Stric vse uredi
MOTSCHIUNIG, U.: Kje je sreča? 
NORTHCOTT, R.: Incredible Earth 
PALIN, C.: Wonderful water 
POZVEK, I.: Kako so nastale črke 
RAYNHAM, A.: All about space 
SMOLAR, A.: Domišljava žaba 

SMOLAR, A.: Radovedna putka 
SMOLAR, A.: Zgodba o rolici papirja 
SUHODOLČAN, P.: Peter Nos je še ved-
no vsemu kos 

9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFĲA.
ZGODOVINA. BIOGRAFĲE
BACK roads France
BACK Roads Northern and Central Ita-
ly
BACK roads Spain
FRANCESIO, G.: Umbria
FURLAN, B.: Piran : kjer se srečata morje 
in mesto 
GRDINA, I.: Kongres zaseda 
LANG, J.: Lorenzo Veličastni 
LEKSIKON Yu mitologĳe 
LONDON : family guide 
PARIS : family guide 

Najbolj brane ali iskane knjige v aprilu 
2013
1. Prežihov V.: Solzice 
2. Dostoevskĳ, F. M.: Zločin in kazen 
3. Woodiwiss, K. E.: Vreden ljubezni 
4. Deveraux, J.: Jutro v barvi sivke 
5. Reid, C.: Manha�anski dragulji
6. Gabaldon, D.: Kačji pastir v jantarju 
7. Sparks, N.: Talisman 
8. Deveraux, J.: V zlato odeti dnevi 
9. Howard, L.: Mackenziejeva magĳa
10. Costello, J.: Nesojena nevesta 

Zvočni CD za odrasle in mladino
ANGRA: Rebirth
BAD Astronaut: Acrophobe
BEGGARS opera: Get your dog off me!
The BRANDOS: Pass the hat / The Bran-
dos.

DEFAULT: The Fallout
DURAN Y Garcia: Encantado!
EARTH and fire: Earth and fire.
FIFTEEN - Sixty - Seventy-five: Jimmy 
Bell's still in town
FIREBIRD: Firebird. No. 3.
FRUMPY: All will be changed
FUZZY Duck: Fuzzy Duck
GAZZARA: The spirit of summer
GLUECIFER: Basement apes
The GREAT Crusades: Damaged goods
KNIFE in the Water: Cut the cord
MAD Caddies: The Holiday has been 
cancelled
MR. Bubble B. and The Coconuts: Nice 
to have
PELL, A. R.: Eternal prisoner
ROCKET from the Tombs: The day the 
Earth met the ---
SICK of it All: Live in a dive
SNAP: Welcome to tomorrow
STEVE Westfield Slow Band: Stuporstar
STILL Life: Still life
SWITCHBLADE symphony: The three 
calamities and more 

Filmi za odrasle
ATM = Bankomat
BEGINNERS = Začetniki
La BETE humaine = Človek zver
HENRY'S crime = Henryjev zločin
LÉON Morin pretre = Oče Leon Morin
MONSIEUR Lazhar = Učitelj
The RED Baron = Rdeči baron
THÉRESE Raquin
The WEDDING video= Poročni video 

Novosti prejšnjih mesecev lahko prebira-
te na naših straneh na svetovnem spletu: 
h�p://www.ckv.si in na www.mojaobcina.
si/vrhnika. Izbor: Niko Nikolčič

Novosti na knjižnih policah Cankarjeve knjižnice Vrhnika v aprilu 2013
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Zadeve v  povezavi s predlogom Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Vrh-
nika so se začele »premikati«. Župan Občine Vrhnika g. Stojan 
Jakin je imenoval Komisĳo za uskladitev pripomb k predlogu
sprememb in dopolnitev navedenega pravilnika. Predsednik 
komisĳe je mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene
dejavnosti in gospodarstvo Občine Vrhnika, člana pa Boštjan 
Koprivec, direktor Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika, in Borut 
Fefer, podpredsednik Športne zveze Vrhnika.  Prvi seji, ki je 
bila 15. aprila, je prisostvoval tudi župan. Pojasnil je razloge 
za ustanovitev,  namen in naloge komisĳe. Na tej seji so se
člani dogovorili, da občina  pripravi čistopis veljavnega pra-
vilnika z vnesenim predlogom sprememb, zavod pripravi 
prikaz sprememb vadbenih skupin za en individualni in en 
kolektivni šport, nato pa Športna zveza Vrhnika pripravi pri-
pombe oziroma predlog sprememb. Člani komisĳe so se 22.
aprila ponovno sestali, nato pa je 7. maja direktor zavoda pre-
ostalima članoma posredoval simulacĳe, ki ponazarjajo posa-
mezne in skupne spremembe predlogov. Na predlog našega 
podpredsednika smo nemudoma sklicali sejo izvršnega od-
bora, ki bo prav na dan oddaje tega prispevka, torej 14. maja. 
O tem, kakšne sklepe bomo sprejeli, pa naslednjič.  
Zadnji dan aprila smo izbrani izvajalci Letnega programa 
športa po e-pošti prejeli obvestilo, da so Pogodbe o sofinanci-
ranju programov iz občinskega proračuna pripravljene in da 
jih lahko podpišemo od 6. maja  naprej pri strokovnem sode-
lavcu za šport na sedežu zavoda. Kljub vsem našim prošnjam 
in pozivom, da je treba zadeve, v dobro društev, pripraviti v 
najkrajšem mogočem času, je letos celoten postopek trajal še 
dober teden več kot lani. 
Na povabilo naše krovne organizacĳe, Olimpĳskega komiteja
Slovenĳe – Združenja športnih zvez, smo se udeležili celo-
dnevnega posveta o aktualnih temah v slovenskemu športu, 
o sodelovanju med državo in civilno športno sfero, o sodelo-
vanju s športnimi zvezami, članicami OKS ter o strategĳi raz-
voja slovenskega športa in prenovi Pravil OKS. Napovedano 
je  sprejemanje nacionalnega programa športa, saj je sedanji 
potekel že pred dobrima dvema letoma. Na skupščini OKS 
je bil sredi leta 2010 že sprejet vsebinski del predloga novega 
programa, ki pa ga je sedaj treba posodobiti in uskladiti, pred-
vsem kar zadeva financiranja športa. Pozneje naj bi sprejeli
še Zakon o športu, ki je podlaga za delitev javnega denarja v 
športu. Ugotovili smo, da ostaja pereče tudi sofinanciranje ob-
činskih športnih zvez in društev iz občinskih proračunov, saj 
šport nima zakonsko urejenega pripadajočega najmanjšega 
potrebnega deleža sredstev iz lokalnih proračunov. V  nekate-
rih okoljih dobĳo dovolj sredstev, drugje pa izjemno malo, kar
zelo otežuje delo društev in klubov, ki imajo v sedanjih gospo-
darskih razmerah vse slabše materialne  možnosti za delova-
nje. To lahko ogroža celotni slovenski šport, saj nekatera dru-
štva, ki delujejo na lokalnem nivoju, ne morejo več skrbeti za 
razvoj mladih. Posledično je vprašljivo, kdo bo nadomestil se-
danje uspešne rodove športnic in športnikov. Pogovarjali smo 
se tudi o povezovanju športa za vse s športom na lokalni ravni, 
o spremembi kategorizacĳe športnikov, o slovenski olimpĳski
akademĳi ter razvoju boja proti dopingu v Slovenĳi. Zadnji del
posveta je bil namenjen prenovi Pravil OKS – ZŠZ. Pomemben 
predmet sprememb naj bi bil nov način glasovanja za izvoli-
tev vodstvenega organa krovne slovenske športne organiza-
cĳe. Za nas, občinske športne zveze, so bili najpomembnejši
naslednji zaključki posveta: večji pomen naj  bi namenili civil-
ni športni družbi; okrepiti je treba sodelovanje z državo pred-
vsem pri zakonodaji, in sicer v segmentih, kjer so predvidene 
spremembe v smeri večje samostojnosti civilne družbe; učvr-
sti naj se vlogo športnih zvez v občinskih vsebinah in športno 
društvo kot  temeljno celico za delovanje športa pri nas; okre-
pi naj se sodelovanje na področju šolstva in sledi naj se tren-
dom programov športa mladih ter športa otrok in mladine. 
Odzvali smo se vabilu Športnega društva Dren in si 2. maja 
ogledali že 31. tek po mejah Krajevne skupnosti Drenov Grič 
- Lesno Brdo. Ob branju tega prispevka v Našem časopisu bo 
za nami tudi najbolj športna sobota v maju. 25. maja bo na-
mreč kar nekaj večjih športnih prireditev, in sicer: 11. tek Bev-
ke, Državno prvenstvo v ritmični gimnastiki, program A1, pri 
Zavetišču na Planini nad Vrhniko pa se bodo zbrali pohodniki 
in ljubitelji Zlatorogove transverzale ponosa. 
Povabljeni smo tudi v Logatec, kjer bodo zadnji majski dan 
pripravili prireditev Športnik Logatca za leto 2012. O preda-
vanju na temo Obveznosti organizatorjev športnih prireditev, 
ki smo ga za naše člane sredi maja pripravili v učilnici avtošo-
le Avtotrade, d. o. o., Vrhnika pa več v naslednjih novičkah. 
Spletno stran www.sportnazveza-vrhnika.si redno dopolnju-
jemo z aktualnimi novicami. Prosimo vas, da nam posredujete 
informacĳe o dogodkih v vaših društvih in klubih.
Vsem našim članom je za potrebe oglaševanja v parku pred 
telovadnico Partizan na voljo  
oglasni pano. Za vse informacĳe nas pokličite po telefonu 041
820 764 ali nam pišite na e-naslov sportnazvezavrhnika@gma-
il.com. Uradne ure so vsak torek od 16. do 18. ure v pritličju 
poslovnega dela telovadnice Partizan. 

Športna zveza Vrhnika

Novičke 
Športne zveze 
Vrhnika

KROS »Gor pa dol po Zaplan« 
in 10. obletnica ŠD Zaplana

V soboto, 1. junĳa, vas ob 15. uri vabimo v
športni park Zaplana na tekaško preizkuš-
njo in prĳetno druženje.
Tekači se boste preizkusili na 500 metrski 
(otroci), 6 kilometrski (ženske) in 9 kilome-
trski (moški) progi, obiskovalci pa se boste 
lahko čez dan udeležili raznih aktivnosti, 
kot so odbojka na mivki, lokostrelstvo, no-
gomet na travi. V večernih urah bomo 10. 

obletnico društva proslavili skupaj s Skupino Nevihta.
Vljudno vabljeni na prĳeten športno-družabni dan.
PRĲAVE: 041/770-502 (Marjetka).

Športno društvo Zaplana

Tekmovanje 
Savate 2013 na Vrhniki
Ob 10-letnici delovanja Savate zveze Slovenĳe je bilo 12. maja
na Vrhniki v telovadnici OŠ Ivana Cankarja v organizacĳi Sava-
te kluba Vrhnika tekmovanje v francoskem boksu in športnem 
borjenju s palico. Pomerile so se tekmovalke in tekmovalci do-
mačih slovenskih klubov v boju za točke in tekmo izkoristili kot 
predpripravo za Mladinsko savate svetovno prvenstvu v julĳu
ter Evropsko savate člansko prvenstvo v septembru.
Odlične nastope so prikazali tudi člani Savate kluba Vrhnika, od 
katerih moramo najbolj pohvaliti prav mladinsko vrsto, nad kate-
ro bdi športnica Vrhnike 2011 – Nina Vehar, svetovna prvakinja v 
polnokontaktnem francoskem boksu. Tekmovanje je potekalo na 
talnih boriščih in ne v boksarskih ringih, kot je stalnica na med-
narodnih prvenstvih. Savate zveza Slovenĳe je kot edina pred-
stavnica kontaktnega borilstva kandidirala na razpisu Fundacĳe
za šport 2013 za nakup talnega – montažnega ringa in upajmo, 
da se bo slovenskemu savatu po  desetih letih vztrajnega pose-
ganja za najvišjimi mednarodnimi odličji uresniči tudi ta želja. 
Savate klub Vrhnika je že zaprosil občino za uporabo stalnega 
javnega trenažnega prostora, saj bi  tako lokalna skupnost varče-
vala z izdatki pri plačevanju zasebnih športnih površin številnim 
borilnim športom. V takšnem javnem objektu bi v kombinacĳi z 
drugimi zagotovo lahko soustvarjali nove svetovne prvakinje in 
prvake v francoskem boksu ter športnem bojevanju s palico, kar 
bi še dodatno vplivalo na razpoznavnost Občine Vrhnika. 
Za konec ne pozabimo omeniti Svetovnih borilnih iger 2013 v Ru-
sĳi h�p://www.worldcombatgames.com/, na katere so se uvrstili
kar trĳe slovenski tekmovalci v savatu. Kvalifikacĳa na te igre so 
bile tako težke, da se večini slovenskih medĳsko dobro promovi-
ranih in renomiranih »pretepačev« niti približno ni uspelo vsaj 
za ped približati nastopu na tem največjem svetovnem dogodku 
borilstva pod  pokroviteljstvom Mednarodnega olimpĳskega ko-
miteja. Na spletu je na voljo tudi video kanal h�p://www.youtu-
be.com/user/combatgamechannel/videos .

Vse zainteresirane vabimo na naše redne treninge na Vrhniki na 
OŠ Antona Martina Slomška ter v avgustu na poletno šolanje 
v Sečo pri Portorožu, kjer boste lahko na sproščenih počitnicah 
spoznavali šport savate v članski, mladinski in otroški skupini v 
različnih terminih.
Za vse informacĳe se obrnite na naš e-naslov: vrhnika.savate-
@gmail.com ali na tel. 041-899-638. (nč)

Dekliške rokometne novice
Eden zadnjih odmevnejših rezultatov, ki so jih dosegle članice 
DRŠ Vrhnika, je bilo prvo mesto na polfinalnem državnem ro-
kometnem turnirju šolskih ekip starejših deklic (letnik 1998). 
Turnir je bil izveden 19. 3. 2013 in je bil organiziran na OŠ. 
A.M. Slomška. Našo ekipo so sestavljale učenke 5., 6. in 8. raz-
reda OŠ. A.M. Slomšek: Veronika Cvelbar, Tinkara Mele, Lara 
Gabrovšek, Tjaša Trček, Lina Kavčič, Maja Mole, Tia Robida, 
Jerneja Cankar, Urša Smrekar, Brina Arsič. Ekipe so na tur-
nirju osvojile naslednja mesta: 1 mesto: OŠ Antona Martina 
Slomška, Vrhnika, 2 mesto: OŠ Antona Žnideršiča , Ilirska 
Bistrica, 3 mesto: OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana in 4 mesto: OŠ 
Vavta vas, Straža pri Novem mestu..
Finale državnega prvenstva v rokometu za starejše deklice 
je bilo 19. aprila v športni dvorani Polica v Ajdovščini. Vrsti 
red ekip je bil: 1 mesto: OŠ Ajdovščina, 2 mesto: OŠ Starše, 3 
mesto: OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika in 4 mesto: OŠ 
Šmartno pri Slovenj Gradcu. Tako so naše igralke v kategorĳi
starejših deklic (1998 in mlajše) osvojile tretje mesto v Sloveni-
ji. Poudariti je potrebno, da so naše najstarejše igralke letnik 
1999. Tako bo lahko v kategorĳi starejših deklic prihodnje leto
nastopala ista ekipa, kateri vseeno želimo še kakšno okrepitev 
in dober rezultat. (DRŠV)

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika v sodelovanju s Centrom za socialno delo Vrhnika in 
Osnovno šolo Ivana Cankarja Vrhnika 

organizira

P O L E T N I  V K L O P
Š P O R T N E  P O Č I T N I C E

Bližajo se počitnice in z njimi brezskrbni poletni dnevi, ki pa so lahko brez prĳateljev
dolgočasni in pusti. Vse učence vrhniških osnovnih šol ponovno vabimo, da se nam 

pridružite in del časa preživite z nami na brezplačnem Poletnem vklopu. Z vami bomo 
ustvarjali, plesali, spoznavali razne poklice in športe, se kopali v bazenu in na morju, se 

sprehajalo, kolesarili, taborili, streljali z lokom, igrali nogomet, floorball, košarko, se učili
tenisa, rolanja in tujega jezika, obiskali Živalski vrt, kino, risali stripe in … 

Zabavali in igrali se bomo od  8.30. do 15.00, za vse nespečneže pa bodo omogočene družabne 
igre ter ustvarjalne delavnice od 6.30 naprej. 

Prvič se  bomo srečali V SREDO, 3. 7. 2013, OB 8.30 v vhodni avli osnovne šole IVANA CAN-
KARJA VRHNIKA. Natančen urnik delavnic in  drugih aktivnosti bo pred začetkom objavljen na 

internetni strani našega zavoda (www.zavod-cankar.si).

Veselimo se počitnic z vami!

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika 
(Daniel Cukjati; 051/661-061, 01/7506-635)
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MEDNARODNI KOŠARKARSKI TURNIR 
ARGONAVTEK

Vse ljubitelje košarke vabimo v soboto, 15. 6. 2013, na prvi mednarodni košarkarski 
turnir mlajših dečkov U-12. 

Začetek turnirja bo ob 9. uri v Športnem parku Vrhnika ali na OŠ Ivana Cankarja na 
Vrhniki. 

Predstavili se bodo mlajši košarkarji 
iz Italĳe, Hrvaške in domači vrhniški
košarkarji. 
Obiskal nas bo tudi maskota EP v košarki 
Lipko. 

Vsi vljudno vabljeni 
na pravi košarkarski dan.

KK Vrhnika   
Veliko smo pisali razvoji ko-
šarke na Vrhniki v zadnjih 
dveh letih, tokrat bomo pred-
stavili še naš trenerki kader in 
njihovo delo z ekipami.

Najmlajše selekcĳe in šolo košarke vodi najmlajši trener v klu-
bu Matic Habat. Matic je  nekdanji košarkar, ki se je razvĳal
pod budnim očesom znanih slovenskih trenerjev. Njegovo delo 
v klubu je zelo pomembno, saj s svojim košarkarskim znanjem, 
svojo dobro voljo in nasmehom skrbi za podmladek v klubu.
 
Matic Habat, trener šole košarke in selekcĳe U-10: 
Naša najmlajša  selekcĳa U-10 je sestavljena iz  sedemnajstih ig-
ralcev. V njej sodelujejo otroci, stari od 8 do 10 let, ki se tri krat 
na teden zelo pridno in navdušeno učĳo novih košarkarskih
veščin. Najmlajši člani iz treninga v trening vidno napredujejo 
ter počasi začenjajo  igrati »pravo« košarko. Na treningih se 

otroci skozi zabavne ter malo manj zabavne vaje učĳo osnov
košarke:  vodenje, prehodi v vodenje, dvokorak, podaje, met 
na koš in podobno. Naš namen je v njih spodbuditi športni 
in moštveni duh ter jih na prĳazen način spodbuditi k igranju
košarke in usmeriti k zdravemu ter športnemu načinu življe-
nja. Želimo jim pokazati, da je košarka več kot samo šport, da 
je lahko tudi zabava ter zdravo druženje s prĳatelji, kajti po-
membno je predvsem, da jim košarka  pomeni zabavno  igro, 
prek katere spoznavajo nove prĳatelje.
Sedemnajst najmlajših »bodočih« košarkarjev: kapetan Vid 
Koprivec, Nik Rajh, Izak Kovačevič, Rok Rigler, Aleks Ribič, 
Aljaž Lovrin, Peter Križ, Matej Mivšek, Erazem Jazbinšek, 
Nejc Osredkar, Matic Krašna, Svit Timotej Svalina, Luka No-
vak, Matĳa Ogrin Žučko, Kris Samec Maksimovič, Mark Rus
ter  Marko Volaš.
» Delo z najmlajšimi fanti zna biti včasih naporno, vendar pa je 
neizmerno zabavno gledati ter učiti otroke osnove veščin ko-
šarke. Najlepše je opazovati, kako se skozi igro otroci, z njiho-
vo otroško nadobudnostjo učĳo le-te.«

Selekcĳo dečkov U-12 vodi trener Primož Jurca. Tudi Pri-
mož je košarkar. Še v sezoni 2012/2013 je igral v članski ekipi 
KK Vrhnika. Njegova košarkarska pot je dolga in razgibana. 
Zdaj pa svoje košarkarsko znanje zelo dobro prenaša na mlaj-
še košarkarje tako v klubu kot v celotnem slovenskem košar-
karskem prostoru prek regĳskih projektov Košarkarske zveze
Slovenĳe.
Primož Jurca, trener ekipe U-12: »Ekipa U-12 je tekmovanje 
začela dobro. V prvem krogu jim je za nasprotnike žreb na-
menil ekipo Uniona Olimpĳe in Brežic. Naši mlajši košarkarji

so pokazali zobe in ekipo enega najboljših klubov v Sloveni-
ji pošteno namučili. Gladko zmago pa so dosegli proti ekipi 
Brežic. V drugem krogu so za nasprotnike dobili ekipi Šent-
vid Ljubljana in Posavje Krško. Cilj ekipe je polni izkupiček 
zmag v drugem delu in napredovanje v zadnje odločilne boje 
v sezoni 2013/2014. Obenem pa je poleg tekmovanja tudi zelo 
pomembno sodelovanje z ekipo U-14, da se košarkarji ekipe 

U-12 počasi spoznavajo z pravo košarkarsko igro, ki jo starejše 
selekcĳe igrajo. To s trenerjem Vladom Bekom dobro usklajuje-
va na trening tekmah med ekipama.«
V času Argonavtskih dni na Vrhniki bo ekipa U-12 gostila tudi 
mednarodni turnir košarkarjev letnika 2001 in mlajše. Povabili 
so tri ekipe iz tujine, da se bodo borili za naslov Košarkarske-
ga argonavta 2013. Fantje ekipe U-12 sestavljajo igralci: Nace 
Smrekar, Lovro Gregorka, Janez Koprivec, Aljaž Kos, Lenart 
Mrzelj, Tjaž Gabrovšek, Nejc Novak, Nejc Rome, Domen Rus, 
Žiga Kogovšek, Nick Dormiš, Vid Pivk, Urban Smrekar, Jan 
Šprenjak, Ian Zobec, Matevž Povše, Tristan Ribič, Vid Kopri-
vec, Nik Rajh, Aleks Ribič, Rok Rigler in Gašper Rojc. 
Za starejše selekcĳe v klubu pa skrbita izkušena trenerja Vlado
Bek in Matic Vidic. Njuna trenerska pot je polna izkušenj v veli-
kih klubih širom po Slovenĳi. Vlado Bek skrbi za selekcĳe U-14
in kadetov, medtem ko je Matic Vidic prevzel mesto glavnega 
trenerja mladinske in članske ekipe v klubu. Njuno trenersko 
delo je cenjeno tudi v slovenskem košarkarskem prostoru, saj 
aktivno sodelujeta pri razvoju slovenske košarke prek Košar-
karske zveze Slovenĳe.

Vlado Bek, trener ekipe U-14 in kadetov: Ekipa U-14 se je v 
marcu prek visoke kvalifikacĳske zmage nad KK Splošna plov-

ba Portoroža uvrstila v tekmovanje 1. SKL. Ekipa je že v prvih 
krogih pokazala, da se lahko  poteguje za sam vrh 1. SKL. Že v 
pripravljalnih tekmah v zimski ligi so se dokazali z zmago nad 
KK Helios Domžale, tesnim porazom proti KK Union Olimpĳa
in napovedali, da so  kakovosten nasprotnik. V prvem delu 
tekmovanja jim je žreb namenil nasprotnike iz Tolmina, Nove 
Gorice in košarkarje KK Janče Energetika. Prvi cilj ekipi je  prvo  

ali  drugo mesto v skupini, ki vodi v nadaljevanje tekmovanja. 
To je ekipi  s štirimi zmagami  in dvema porazoma  uspelo in 
tako so  se uvrstili  med  šestnajst najboljših  ekip v Slovenĳi. Po
težko prigarani zmagi  v Kopru proti ekipi Koš Koper imajo  še 
vedno  možnost, da se  uvrstĳo  med  osem ekip v  SKL. Čakajo 
jih  še težke  tekme  proti ekipam  Janče  in Ajdovščine. Ligaške 
tekme  bodo potekale  še do  polovice  junĳa, nato  pa  bo na-
daljevanje  tekmovanja  v jeseni po  evropskem  prvenstvu, ki 
ga gosti  Slovenĳa. Ekipo sestavljajo igralci: Nik Zobec, Nikolas
Suša, Jan Zobec, Luka Bajuk Trček, Miha Mahovlič, Anže Miv-
šek, Jan Peteh, Gašper Medmeš, Luka Komlanc, Rene Bohinc, 
Luka Salvatore Pecoraro, Nace Smrekar, Jaka Vrhovec, Klemen 
Plevnik, Vid Gostiša in Jakob Terzerow. 

Kadetska  ekipa (letniki 1997 in mlajši) pa se pripravlja  na  
kvalifikacĳe za prvo SKL. Glede na to, da smo bili v prejšnji
sezoni v prvi  ligi in zasedli  dobro 15.  mesto, smo  v prvem  
krogu kvalifikacĳ prosti. 15. maja  bomo izvedeli za izžreba-
no  ekipo,  s katero  bomo odigrali  dve tekmi. Boljši  iz  obeh   
tekem  se bo uvrstil v 1. SKL. Tekmi  bosta  25. 5. 2013 in 1. 
6. 2013. Ekipo sestavljajo  igralci: Žiga  Habat, Domen Novak, 
Matej Kramarič, Grega Mihelin, Nejc  Kos, Anže Mahovlič, 
Aladin Čehić, Rok Grmovšek,  Žan Čamernik, Tadej Zakrajšek-
Janevski, Klemen Kavčič, Jan Zadravec, Primož Drašler, Rok 
Savič, Nikolas Šuša, Nik Zobec in Jan Zobec.
Matic Vidic, trener mladinske in članske ekipe:
Članska ekipa KK Vrhnika, ki je v letošnji sezoni po šestletnem 
premoru spet nastopala v ligaškem tekmovanju, s treningi na-
daljuje do konca šolskega leta. Oba posojena igralca, Jan No-
vak in Jan Dolenšek, sta se vrnila v matični KD Slovan, kjer 
sta pridružena treningom prve ekipe. Matej Pejič se zaradi 

študĳskih obveznosti (izmenjava) za eno sezono poslavlja od
dresa KK Vrhnika, Damjan Bojovič pa se odloča, ali bo še na-
daljeval svojo športno pot. Preostali igralci so odigrali nekaj 
prĳateljskih tekem, kjer pa so še večjo vlogo kot v ligaškem
tekmovanju dobili mladinci. Mladinska in kadetska ekipa bo-
sta v maju in junĳu odigrali kvalifikacĳe za vstop v prvo ligo.
Mladinci so bili uvrščeni v skupino s KK Medvode, KK LTH 
Castings Ško�a Loka in KK Splošna plovba Portorož. V prvo
ligo potuje samo zmagovalec skupine, vsaka ekipa pa bo odig-
rala tri tekme. Tekmovanje bomo začeli proti KK Medvode, sle-
dĳo Ško�eločani, na koncu pa se podajamo v Portorož, ki je v 
prejšnji sezoni uspešno nastopal v prvi mladinski ligi. Verjetno 
je ekipa Portoroža poleg Zlatoroga iz Laškega najmočnejša v 
kvalifikacĳah, saj premorejo kar nekaj mladinskih in kadetskih
reprezentantov. Kljub temu se naši igralci podajajo v kvalifi-
kacĳe samozavestno in predvsem neobremenjeno, saj je teža
vstopa v prvo mladinsko ligo na plečih Portorožanov. V pomoč 
jim bodo izkušnje iz prejšnje sezone, saj je skoraj celotna mla-
dinska ekipa,  razen Urbana Drašlerja, ki je mladinski staž že 
končal, že lani zelo uspešno nastopala v  drugi mladinski SKL, 
kar nekaj mladincev pa je veliko igralo tudi med člani.

DM

5700-krat na Krim
Krim, 20. april – Dom na Krimu je priljubljena izletniška ali rekreativna točka tudi za nekatere občane 
občin, ki so del Našega časopisa. Le-ti niso samo nedeljski obiskovalci velikana nad Ljubljano, marveč 
je za nekatere tudi svojevrsten izziv – merĳo se v številu vzponov na Krim. Tekmovanja Krimko, kot
so ga poimenovali v Domu na Krimu, je letos potekalo že tretje leto zapored, in sicer so šteli vzpone 

od 15. septembra do 15. aprila. Kot 
so povedali v Domu na Krimu, je 
sodelovalo približno 300 planincev, 
ki so opravili 5700 vzponov. Mednje 
so razdelili 160 medalj in priznanj. 
Najstarejši pohodnik z zlato meda-
ljo je bil 74-letni Stane Pikovnik, ki 
je opravil več kot  petdeset vzponov. 
Med damami je bila najbolj vztraj-
na Lidĳa Tomšić, ki je opravila 158
vzponov, med otroki pa Zala Po-
točnik (9 let) in Rok Ciber (10 let) z 
več kot 20 vzponi. Zlatega krimka je 
med drugim prejel tudi Janko Sko-
dlar iz Bevk, ki se je v omenjenem 
času povzpel na Krim kar 60-krat. 
(gt)
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MNC DREN-Vrhnika na 
nogometnem zemljevidu!
Trenerji s trdim, načrtnim, strokovnim 
in kvalitetnim delom vodĳo svoje se-
lekcĳe, kar se odraža v rezultatih. Zato 
ni  presenetljivo, da naše mlajše selek-
cĳe vabĳo na mednarodne turnirje, 
katerih se z veseljem udeležujemo. Še 
pred leti je bilo nepredstavljivo, da bi 
se take stvari dogajale na Drenu, sedaj 
pa se vsem nasprotnikom tresejo hla-
če, ko morajo priti na Drenov Grič.

Napredek dokazali na prĳateljskih 
tekmah
Vse selekcĳe od U-6 do U-10 so odigra-
le v aprilu in maju kar nekaj prĳatelj-
skih tekem, kjer nabirajo naši nogo-
metaši pomembne izkušnje. V večini 
so se naši dečki izkazali z všečno igro 
in pozitivnim rezultatom. Omeniti 
velja, da smo gostovali v Pivki, Postoj-
ni, Novemu mestu in Ajdovščini. Vse 
več ekip nas vabi na prĳateljske tek-
me saj želĳo videti koliko zaostajajo 
za najboljšimi ekipami.

Načrtno dobro delo kaže rezultate!
Selekcĳa U8 je v aprilskem obdobju 
zelo pridno trenirala ter se priprav-
ljala na prvi turnir v spomladanskem 
delu. Moram priznati, da se je naše 
trdo delo obrestovalo, saj smo na tur-
nirju v Logatcu že s prvo tekmo proti 

domačinom zelo dobro začeli, saj smo 
jih premagali. Nato smo imeli tekmo 
proti ekipi Dragomerja, kjer smo po-
kazali vse naše znanje in vodili skoraj 
celotno srečanje, nato pa je nasprotnik 
proti koncu tekme izenačili. Zadnjo 
tekmo smo igrali proti Borovnici, kjer 
smo prav tako vodili celotno srečanje 
in ko smo že mislili, da je tekme ko-
nec, smo iz kota prejeli izenačujoč za-
detek. Ker so otroci bili tako uspešni, 
so si po koncu turnirja zaslužili send-
vič in veliko kepico sladoleda. Kot 
njihov trener sem zelo zadovoljen z 
njihovim napredkom, saj so vse moje 
treninge in napotke pokazali tudi na 
igrišču. 

6 tekem pred koncem že na 
zaključnem turnirju!
Zmagovalci zimske lige, varovanci 
trenerja Iztoka Grudna, so se 6 krogov 
pred koncem že tretjič zapored uvr-
stili na zaključni turnir, kamor pride-
jo le zmagovalci skupin. Selekcĳa U-9 
je dobila tudi posebno povabilo na 
mednarodni turnir v Domžalah, ka-
mor je povabljenih 24 najboljših ekip. 
Že samo povabilo je dober dokaz, da 
je načrtno delo na Drenu zapisalo 
Drenov Grič na nogometni zemljevid 
Slovenĳe.
V prĳateljski tekmi s Krko iz Novega 
mesta, ki se bo predvidoma tudi uvr-
stila na zaključni turnir, so naši dečki 

začeli brutalno in že po dveh minutah 
vodili z rezultatom 2:0. Skozi celotno 
srečanje so nadzirali igro in bili dosti 
boljši nasprotnik, kljub temu, da je 
trener porazdelil igralni čas med vse 
igralce enako. Končni rezultat je bil 
3:1 za Dren, omeniti velja lep zadetek 
vratarja Gašperja iz »penala«.

Neustavljivi MNC Dren U-10
Zima se je prelevila v pomlad in MNC 
Dren, po šestih krogih neutrudno 
pometa z nasprotnimi ekipami v 
skupini »D«. Uspehe nizajo tako na 
gostovanjih, kakor tudi na domačem 
terenu. Poznavanje igralnih navad 
nekaterih  ekip so že dobro osvojili. 
Trener Jan suvereno obvladuje ekipo 
kljub manjšim težavam odraščajočih 
mladeničev. Rezultat dela je prvo me-
sto v skupini. Čestitamo.
Pomladansko serĳo zmag  so 14. maja 
potrdili v Mengšu proti Mengu 28 z 
rezultatom 2:0. Vreme je bilo idealno 
za igro, prav tako igralno polje. Igra 
je potekala tekoče, s prevlado Drena. 
Prehajanje z boka v sredino je obro-
dilo veliko uspešnih akcĳ,  katere pa 
je domači vratar suvereno odbĳal. 
Tempo igre je bil hiter, seveda z nekaj 
prekrški. Streli s kotov pripovedujejo, 
da so se ekipe približale vratarju zelo 
od blizu. Za Mengo 28 sta bila usodna 
strela Matĳe in Anžeta. Vrata Drena 
je pred goli varoval Jon. Za stalno ko-

rekcĳo igralcev, pa sta s strani skrbela 
oba trenerja.
V Radomlje, ki je bil kot gostitelj Cor-
dial Cup  turnirja, se je podala tudi 
naša ekipa U-10. Žreb v skupino »D« 
je napovedoval težak boj, saj smo v 
skupino dobili lanskega zmagovalca 
zaključnega turnirja ekipo Trbovelj, 
vodilnega v skupini A-Domžale in 
avstrĳsko ekipo Klagenfurt,kar se je 
tudi hitro izkazalo. Kljub požrtvoval-
ni igri in zmagam naše ekipe, je bil 
izkupiček po končanem  turnirju pol-
ovičen. Koncentracĳa  in fizična pri-

pravljenost na igrišču  je bila potreb-
na celoten čas igranja. Drobne napake 
so nas stale dobrega mesta. Vreme je 
bilo v prvem delu turnirja prelepo, 
želeli smo si, da bi le tako tudi ostalo, 
vendar so močne popoldanske plohe 
dodobra namočile tekmovalce. Sama 
organizacĳa turnirja je lahko dober 
zgled ostalim. 

Začrtana pot U-10 je v zadovoljstvo 
vseh  igralcev in staršev, ki smo pod-
pora našim otrokom.  Z rezultati po-
stajamo vedno bolj zahtevni tudi star-
ši. Kje je meja med tem, da je nogomet 
igra in zadovoljstvo otrok in kdaj ne-
kaj več,  se bo kmalu pokazalo. Želim, 
da jim bomo starši tudi, ko bodo naši 
otroci odrasli v  U-veliki,  tako zvesto 
stali ob strani in jih bodrili.

Vsem nogometašem v U-10 MNC 
Dren in trenerju želim veliko uspe-
hov. Pa ne pozabite na šolske obvez-
nosti. Naj bo vzklikanje: vigi, vigi, 
vigi Dren, Dren  boljši ni noben, še 
bolj radostno.

Vigi, vigi … Vrhnika in Dren, boljši ni noben! • Vigi, vigi … Vrhnika in Dren, boljši ni noben! •Vigi, vigi … Vrhnika in Dren, boljši ni noben! 

In to kar z dvema zlatima medaljama. V sobo-
to, 11. 5. 2013, se je plesno-navĳaška skupina 
Lollypops udeležila prvenstva Royalty cup, ki 
je potekalo v Zagrebu. Punce so znova dokaza-
le, da so odlične, saj sta Žana Erznožnik in Kla-
ra Japelj zopet dosegli 1. mesto v mladinskih 
parih hip hop. Maja Molek in Urša Smrekar pa 

sta srebrni medalji z državnega prvenstva do-
dali še zlato medaljo v otroških parih hip hop. 
Punce boste lahko videli tudi na Vrhniki, saj 
se bodo predstavile na Argonavtskih dnevih, 
in sicer 16. 6 v športnem parku. Lepo vabljeni 
na ogled.

Kaja Žitko

Lollypopsice osvojile še Zagreb

Od 10. do 12. maja je v Ljubljani 
potekal najprestižnejši sloven-
ski reli za državno prvenstvo 
Slovenĳe. Po zmagi v Avstrĳi 
se je na dirko podal tudi Andrej 
Velkavrh s sovoznikom Mate-

jem Sedejem. Dirka je potekala 
v znamenju ledenih mož, saj je 
vse dni progo močil dež. Ker 
pa za vsakim dežjem posĳe 
sonce, se je zjasnilo ravno, ko 
sta Andrej in Matej prejemala 

pokal za osvojeno prvo mesto. 
Kot je povedal Andrej, je bila 
proga kar  zahtevna in tudi 
tekmeci niso počivali. Vse tri 
dni je potekal hud boj, kdo bo 
dvignil pokal najvišje. Znanje 
in sreča sta bila tokrat na stra-
ni vrhniških fantov. Naslednja 
tekma bo drugi teden v junĳu 
v Velenju. "Tekmeci ne bi bili 
radi zopet poraženi, jaz pa jim 
ne bom pustil  da bi zmagali, 
tako da bo še zelo zanimivo," 
je povedal Andrej in se hkra-
ti zahvalil še mehanikom, ki  
skrbĳo, da avto brezhibno de-
luje, in sponzorjem, da sploh 
lahko tekmuje; sponzorji so: 
Olja in maziva, Divinol, Sal-
kon, Termotom, Geodetske 
storitve A-GEA, VR- Elektro-
nika, avtodeli BMC, Karoserĳa 
Novak, Pleško & Nesa, MSM 
Miro Stražišar in mesarstvo 
Snedic. (N. G.)

Nova zmaga za Velkavrha
3. ARGONAVTSKI 

KOLESARSKI MARATON
www.argonavtskimaraton.si

V nedeljo 16. junija bo v okviru Argonavtskih dnevov tretjič zapored organiziran rekreativni 
kolesarski maraton. Prireditev je zasnovana kot družinski dogodek, na katerem si lahko vsak član 

družin, ne glede na starost in fizično pripravljenost, najde traso, ki mu najbolje ustreza. 

ARGONAVTSKI MARATON, 82 km, 960 v. m., štart ob 9:00
Vrhnika – Borovnica – Brezovica – Dobrova – Polhov Gradec – Zalog – Planina nad Horjulom – 

Suhi dol – Šentjošt – Podlipa – Vrhnika

MALI ARGONAVTSKI MARATON, 63 km, 600 v. m., štart ob 9:00
Vrhnika – Borovnica – Brezovica – Dobrova – Horjul – Šentjošt – Podlipa – Vrhnika

DRUŽINSKI KOLESARSKI MARATON, 32 km, štart ob 9:30
Vrhnika – Borovnica – Podpeč – Notranje Gorice – Podplešivica – Bevke – Blatna Brezovica – 

Sinja Gorica – Vrhnika

Vse trase potekajo po asfaltu, cilj in štart je pri vrtcu Želvica na Vrhniki. Vsak udeleženec prejem 
praktično darilo, medaljo in bon za brezplačen obrok. 

KOLESARSKI MARATON ARGONAVTEK ZA NAJMLAJŠE:
Na atletski stezi nogometnega igrišča na Vrhniki bo organiziran otroški maraton Argonavtek, 

štart ob 10. uri. Otroci se bodo pomerili na 400 metrov dolgi progi, 
v treh starostnih skupinah (od 0 do 7 let). 

Po končanem »tekmovanju« se bodo otroci lahko zabavali na otroških igralih pod budnim očesom 
animatorjev. Vsak udeleženec bo prejel majico in praktično nagrado. 

PRIJAVE
Predprijave do 14. junija 2013 (izpolnite prijavnico na www.argonavtskimaraton.si

Prijavnice so tudi v TIC Vrhnika, Tržaška cesta 9 in Jan Sport, Pod Hruševco 34B, Vrhnika.

Na dan prireditve: 16. junija 2013, od 7:30 dalje – na osrednjem prireditvenem prostoru med vrtcem Žabica 
in Športnim parkom Vrhnika 

Organizator: Športno društvo Agonija, C. Krimskega odreda 36, 1360 Vrhnika
Soorganizator: ZIC Vrhnika

do 85% cenejši klici iz tujine
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Prva sta na tekmovalni parket sto-
pila Vrhničanka Ida Grom in Ložan 
Matevž Remškar v kategorĳi Coed
parter Stunt in z odličnim nastopom 
v konkurenci 22 reprezentanc osvo-
jila 7 mesto. Sledil je izjemen nastop 
vrhniških Pegic Ingrid Sever, Bojane 
Lončar in sester Anje in Natalĳe Turk
v kategorĳi All Girl Group Stunt (de-

kliški skupinski dvigi), s katerim so 
dekleta s trenerjem Matjažem Gerb-
cem Slovenĳi priborila prvo zlato
medaljo v zgodovini ICU svetovnih 
prvenstev in v ESPN Wide World of 
Sports je zadonela slovenska himna. 
Na krilih izjemnega uspeha klubskih 
kolegic sta na oder stopili Žabici iz 
Lesnega Brda, sestri Špela in Liza 

Urbančič, varovanki trenerke Barba-
re Petovar. Z brezhibno predstavo 
v kategorĳi Freestyle Pom Doubles
(freestyle plesni pari) sta poskrbeli 
za nepozabne občutke tako sloven-
ske odprave v Ameriki kot številnih 
podpornikov doma v Slovenĳi – na 
najvišji stopnički zmagovalnega odra 
je ob zvokih slovenske himne ponov-
no zavihrala slovenska zastava!
Drugi dan tekmovanja se je Slovenĳa
predstavila v 4 kategorĳah. Hip hop
plesni par članic ŠD Oziris iz Mari-

bora je osvojil 10. mesto, plesna fre-
estyle reprezentanca Slovenĳe (čla-
nice ŠD Dolls iz Nove 
Gorice) pa 15. mesto. 
Sledil je nastop izjem-
nih sester Urbančič  v 
kategorĳi jazz plesnih
parov, s katerim sta 
Slovenĳi priplesali še
eno medaljo, tokrat 
bronasto! Za nepoza-
ben zaključek sveto-
vnega prvenstva pa je 
poskrbel navdušujoč 
nastop 24 članske slo-
venske Coed Elite re-
prezentance. Selektor 
Lupe Davis je v eki-
po uvrstil 14 članov 
ŠŠD Log-Dragomer 
(Eva Žos, Lucĳa Jer-
šin, Ida Grom, Lina 
Kogoj, Ana Janko, In-
grid Sever, Anja Turk, 
Natalĳa Turk, Luka
Samotorčan, Matevž 
Remškar, Jan Gom-
boc, Matej Kranjec, 
Tomaž Kranjec in 

Matej Volčič), preostalih 10 članov 
pa prihaja iz ŠŠD Borci iz Maribora, 
ŠD Fip iz Pirana in AŠD Diamond iz 
Ljubljane. Njihov tekmovalni nastop 
je presegel vsa pričakovanja in Slo-
venci so le za točko zaostali za sve-
tovno velesilo in petkratnimi zma-
govalci v tej kategorĳi, Kanadčani.
Veselje ob podelitvi srebrne kolajne, 
četrte za Slovenĳo na tem prvenstvu,
je bilo nepopisno!
Na svetovnem prvenstvu Internatio-
nal Cheer Union (ICU), ki združuje 
106 držav iz vseh svetovnih konti-
nentov, so letos podelili 12 komple-
tov medalj. Slovenĳa je na lestvici
uspešnosti zaostala le za ZDA (4 
zlate, 1 srebrna, 1 bronasta) in z dve-
ma zlatima ter po eno srebrno in 
bronasto medaljo pripravila največje 
presenečenje letošnjega svetovnega 
prvenstva.
ŠŠD Log-Dragomer iskreno česti-
ta vsem reprezentantom, njihovim 
trenerjem in vodstvu Cheerleading 
zveze Slovenĳe za izjemne predstave
in neverjetne dosežke! Go team Slo-
venia! (ka)

Nastop vrhniških Pegic Ingrid Sever, Bojane Lončar in sester Anje in Natalĳe
Turk v kategorĳi All Girl Group Stunt (dekliški skupinski dvigi), s katerim so
dekleta s trenerjem Matjažem Gerbcem Slovenĳi priborila prvo zlato medaljo v
zgodovini ICU svetovnih prvenstev in v ESPN Wide World of Sports je zadonela 
slovenska himna.

Za nepozaben zaključek svetovnega prvenstva pa je poskrbel navdušujoč na-
stop 24 članske slovenske Coed Elite reprezentance.

Vrhnika in Log-Dragomer 
– Zibelki svetovnih prvakov
Na svetovnem prvenstvu v cheerleadingu in cheer plesu, ki je 25. in 
26. aprila potekalo v Orlandu na Floridi v ZDA, je Slovenĳa do-
segla zgodovinski uspeh. Reprezentanco Slovenĳe je sestavljalo
36 tekmovalcev, kar 17 iz ŠŠD Log-Dragomer. Naša mala država 
se je predstavila v rekordnih sedmih od dvanajstih tekmovalnih 
kategorĳ in bila druga najuspešnejša država prvenstva!

Žabici iz Lesnega Brda, sestri Špela in Liza Urbančič
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27. 4. 2013 - 19. pohod 
po Vrhniški planinski 
poti je za nami
Jutranje zbiranje na Trgu Karla Gra-
beljška ni bilo najbolj vzpodbudno, 
kar se vremena tiče, a planinci se ne 
damo kar tako odpraviti. 
Po vpisu v seznam pohodnikov nas 
je preko 40 pohodnikov krenilo sko-
zi Vrhniko, Mirke, Retovje, Verd in se 
povzpelo pod Ljubljanskim vrhom 
najprej do Dolgih talov, kjer  je bil 
prvi večji počitek in nabiranje moči za 
nadaljevanje poti. Skozi prebujajoče 
gozdove smo kmalu zaslišali živ žav, 
ki je prihajal od našega naslednjega 
počivališča – TV 17. Tu so nas, kot že 
nekaj let nazaj sprejeli z dobrodošlico, 
čajem, keksi  in kakšno krepko pĳačo 
člani Združenja borcev za vrednote 
NOB Vrhnika. Tudi s seboj prinesena 
malica nam je prav prišla.
Pot smo nadaljevali čez Jerinovec, se 
spustili proti Štampetovemu mostu, 
kjer nas je ponovno presenetil naš 
planinec Srečo s svojo ekipo, kjer smo 
si dodatno privezali dušo. Sledilo je 
prečenje gozda do stare ceste Vrhni-
ka – Logatec, nadaljevanje preko Kep 
vse do Starega malna, kjer je bil po-
novno zaukazan počitek. Čakal nas 
je še vzpon do Lintverna in naprej do 

zavetišča na Planini, kjer smo se dalj 
zadržali in sledili so posamezni od-
hodi v dolino. Kljub jutranjemu nepri-
jaznemu vremenskemu pozdravu je 
ves pohod minil v vremenu, ki si ga 
za pohode samo želimo.
Nasvidenje naslednje leto na jubilej-
nem 20. Pohodu po Vrhniški planin-
ski poti.
Besedilo: Jože Školc
Fotografije: Jože Školc in Sonja Rep-
nik

12. 5. 2013 - 5 let kralja 
nad Betajnovo
Pozdravljeni, kako neverjetno čas beži 
in nedaleč stran je 10. maj 2008, ko 
smo slovesno odprli razgledni stolp 
na Planini. Danes poteka natančno 5 
let od tega dogodka in da bi obujali 
spomine na ta dan vas v imenu Pla-
ninskega društva Vrhnika vabiva, da 
se v nedeljo, 12. maja 2013 med 10.00 
in 15.00 povzpnete na vrh stolpa, kjer 
vas bo čakalo malo presenečenje. Jože 
Šušteršič in Milan Jerman. Tako sta 
vabila organizatorja dogodka ob ma-
terialni podpori nekaj sponzorjev.
Danes se nam je zdelo, kakor da je bil 
še včeraj 10. maj 2008, ko smo sloves-
no odprli tega lepotca, ki kraljuje nad 
Vrhniko in ponuja poglede na Ljub-
ljansko barje in vse okoliško hribovje 

z Alpami in Karavankami v ozadju. 
Da to je naš razgledni stolp in popol-
noma opravičeno si je zaslužil kar dve 
tortici in če bi lahko še pihal, bi upih-
nil na vsaki pet svečk.
Ponos Vrhničanov, obiskovalcev Pla-
nine, projektanta, izvajalca in malo-
številnega gradbenega odbora ter 
celotnega Planinskega društva Vrh-
nika, kot investitorja,  že pet let vabi 
na svojo razgledno ploščad množice 
planincev in drugih obiskovalcev Pla-
nine. Marsikatero planinsko društvo 
je z veseljem popeljalo svoje člane na 
Planino, pa naj bodo malčki iz vrtcev, 
šolarji, planinci v najlepših letih in 
mnogo zimzelenih članov društev, ki 
še pomnĳo predhodnika iz leta 1955.
S svojim podvigom smo vzpodbudili 
tudi nekatera druga društva, ki smo 
jim, ali pa jim še bomo predstavili in 
s svojim pridobljenim znanjem po-
magali k enakemu podvigu. PD Polet 

iz Šentruperta že ima  idejni projekt 
svojega stolpa in bo po predhodni iz-
gradnji planinske koče zasĳal v vsej 
svoji lepoti na Površnici nad Šentru-
pertom. 

PD Žusem je tik pred izgradnjo njiho-
vega »stolpa ljubezni« na vrhu Žusma 
in ravno te dni so se nam oglasili tudi 
iz Gozdarskega društva Medved, kajti 
njegove članice in člani, kot tudi goz-
darji, zaposleni na ZGS OE Kočevje, 
ki so pobudniki uresničevanja izgrad-
nje razglednega stolpa na Mestnem 
vrhu. Zavedajo se pomena tovrstne 
pridobitve, prav tako dolžine in teže 
poti, ki je pred njimi in z veseljem jim 
bomo stali ob strani ter jih vzpodbu-
jali. 
Naš »kralj« bo kmalu dobil še mlajše 
brate in prav nič ne bomo hudi, če bo 
kakšen zrasel višje od našega. 
Tako je v petek 10. maja 2013 naš raz-
gledni stolp, po dosedanji praksi  in 
zagotovilih izvajalcev, praznoval ko-
maj 1/10 svoje življenjske dobe in za-
želimo mu res vse najboljše.
Besedilo: Milan Jerman
Fotografije: Milan Jerman, Miran 
Klavora, Jožef Miklavčič

Vsa dogajanja v planinskih skupi-
nah starejših (Zimzeleni in Sončki) 
najdete v Upokojenskem kotičku 
Našega časopisa, vse objavljene 
članke pa si lahko v celoti prebere-
te in si ogledate še več fotografij na 
spletni strani Planinskega društva 
Vrhnika: www.pd-vrhnika.si.

Planinski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski 

Iz junĳskega koledarčka

Datum Dogodek Odhod Ur 
pohoda Organizator / vodnik

7. - 9. 6. PAKLENICA  
(HRVAŠKA) 15.00 BORIS RIGLER

15. 6.
DAN SLOVENSKIH 
PLANINCEV 
(KAM. BISTRICA)

  VODNIŠKI ODSEK

22. 6.
KOLESARSKI 
IZLET PO BARJU – 
2. DEL

8.00 4 - 5  MIRJAN 
BERNETIČ

PPPLLLAAANNNIIINNNSSSKKKIII   TTTAAABBBOOORRR   
RRRUUUDDDNNNOOO   PPPOOOLLLJJJEEE   222000111333   
 
Kje: Rudno polje – Pokljuka 

Kdaj: 1. avgust – 10. avgust 2013 

  
Kaj bomo počeli: 
 
• posteljo bo zamenjala spalka, sobo platneni šotor, 
• osvajali vrhove, pridobivali planinsko znanje se 
 preizkusili v plezanju, spoznavali naravo … 
• večere preživeli ob tabornem ognju, 
• namesto v bazenu se bomo kopali v jezeru, 
• spoznali nove prijatelje. 
 
Namenjen je osnovnošolcem od 3. razreda dalje, 
ki imajo radi naravo in gore. 
 
 

Več informacij o taboru: 

 www.pd-vrhnika.si 

pdvrhnika@gmail.com 
 
 

Organizator: Mladinski odsek PD Vrhnika 
 

V nekem trenutku smo se znašli naslednji člani gradbenega odbora (z desne): 
Jože Šušteršič, Ivan Kalič, Polona Verbič in Milan Jerman.

Jeletova harmonika je zadonela z vrha 
stolpa

Slavljencu je bila namenjena tudi tor-
ta – »remek delo« naše Polone Verbič 
Prav tako je torto pripravila tudi Mit-
jatova ekipa iz zavetišča.

Pod nadzorom prejšnjega župana – Marjana Riharja – smo strokovno zabili pipo 
v sodček.

Nasvidenje ob naslednji jubilejni ob-
letnici (priložnostni posnetek Mira 
Malneršiča).
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Najbolje prodajan terenec v Sloveniji*

Najbolj atraktiven športni terenec na trgu navdušuje z 
bogato serijsko opremo in nepremagljivo ceno. Vrhunski in 
dinamični dizajn, prepričljivi bencinski in dizelski motorji z 
zavidljivo nizko porabo goriva ter inteligentnim sistemom 
aktivnega pogona na vsa štiri kolesa »Dynamax«.

POVPREČNA
PORABA GORIVA ODSportage 1.7 CRDi 5,3l/100 km

www.avtotrade.kia.si
Samo do 30. junija!

V

ZE ZA 299 EUR

Samo do 30. junija!

V

ZE ZA 

POPOLNOMA NOVI

Dinamičen, športen in temperamenten.

ENOSTAVNO IN 
PREGLEDNO 
EOM=0%
BREZ POLOGA - 0 EUR

BREZ OBRESTI - 0%

BREZ STROŠKOV - 0 EUR

ZE ZA NEVERJETNIH 

139 EUR MESECNO

V

V

PREHITITE VIŠJI DDV!

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR Avtotrade, d.o.o., Sinja Gorica 11, Vrhnika, 01 7504 364  
Kombinirane porabe goriva: 3,7 – 6,0 l/100km, emisije CO2: 97 – 145 g/km.

*Po stat. podatkih o novoreg. vozilih v RS (ARDI) za leto 2012 in 2013. Akc. ponudba velja za nakup novega vozila KIA cee'd, Rio, Sportage, Optima ML 2013 po ponudbi prodajalca ob sklenitvi pogodbe o finanč. leasingu preko VBS Leasinga d.o.o., Hypo Leasinga d.o.o. 
in Summit Leasing Slovenija d.o.o.. Financ. zajema: obdobje financ. do 84 mesecev (velja za model pro_cee'd, ostali modeli odplač. doba do 60 mesecev), fiksna OM 0%, EOM 0%, stroški odobritve 0 EUR. Primer izračuna za KIA pro_cee'd 1.4 CVVT LX Fun s ceno 
11.690 EUR (MPC 12.490 EUR - Joker popust "Staro za novo" 400 EUR - Joker "Iz zaloge" 400 EUR - Joker "0% financ"), z odplač. dobo 84 mes. ter 0% pologom, je obrok leasinga 139 EUR/mesec in fiksna OM 0%, stroški financ. 0 EUR, EOM 0%, skupaj za plačilo 
potroš. je 11.690 EUR, kar je enako nabavni vrednosti vozila. Cena za KIA Sportage 1.6 GDI Fun 17.990 EUR (MPC 19.990 EUR – Joker popust »Iz zaloge« 1.000 EUR – Joker »Krpan« 1.000 EUR – Joker »0% financ.«), z odplač. dobo 60 mes. ter 0% pologom, je obrok 
leasinga 299 EUR/mesec. MPC cene vsebujejo vse dane popuste in prihranke in ne vključujejo kovinske barve in stroška priprave vozila. Akcija EOM 0% velja od 6. 4. do 30. 6. 2013. Financ. se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Vse ostale info. o porabi 
goriva in emis. CO2 so na voljo v priroč. o varčni porabi goriva in emis. CO2, na prod. mestu in na www.kia.si/emission. Pogoji garanc. so na voljo v garanc. knjižici vozila, oz. pri poobl. zastopniku vozil Kia. Slike so simbolične. KMAG d.d., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

FUTSAL

TURNIR
V MALEM

NOGOMETU

7.-9. junij 2013
Športni park vrhnika
Nagradni sklad 3400 €
Informacije in prijave zbiramo
do  žrebanja  na  040  6 20  7 69
Žrebanje: četrtek 6. junij ob 19h

FUTSAL

Občina
Vrhnika
Organizator: ŠD Športna pot
Soorganizator: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Gledalcem bomo podarili precej 
vrednih nagrad. Med drugimi LCD 
TV, hladilnik in sesalec Electrolux,...TV, hladilnik in sesalec Electrolux,...TV, hladilnik in sesalec Electrolux,...

Novo na Vrhniki!

PIVOVARNA HUMAN FISH 
BREWERY

Sedaj možne tudi degustacije: 

Vsak petek med 17. in 21. uro.

Tržaška cesta 27 (nekdanja mlekarna)
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Oglašujte v NAŠ ČASOPIS

od 1989
Prva windsurf trgovina v teh krajih

     
  
      

Razvajamo
vas  z:

NEGO OBRAZA,  PEDIKURO, 
MANIKURO, VEČ VRST 

MASAŽAMI, DEPILACIJO, 
IPL LASER ...
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Možnost nakupa darilnih bonov
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zapeljivo perilo
masažna olja in lubrikanti

erotične igračke
šaljiva in seksi darila

 Fun factoy Little Paul Lubrikant Aqua Glide Kroglice Perfect
 31,50 € 6,95 € 19,95 €

www.lolita.si

kupon za 10 % popust
Lolita erotic shop, BTC Dvorana A, spodnja etaža, tel: 01 585 29 22

 
Lolita erotic shop, TC Mercator Vrhnika, 1. nadstropje, tel: 01 547 23 13
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GRADBENA DELA
IN IZKOPI
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Bojan Nadlišek s.p.
Vas 18, 1360 Vrhnika, T: 01 7553 418

��������������

Oglašujte v NAŠ ČASOPIS

Cenik oglasov v 
glasilu 

Naš časopis

Enota mere Cena v EUR 
z DDV

1 cm v višini 
stolpca širina 
stolpca 4,33 cm, 
na eni strani 6 
stolpcev

4,51

¼ strani 225,34

½ strani 450,68

cela stran 901,35

zahvale 67,60

Preizkusite
7-dnevni

�����������������
na www.bizi.si

PEUGEOT 5008

www.peugeot.si

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,4–6,8 l/100 km. Izpuh CO2: 114–177 g/km. Podrobnejše informacije o porabi goriva in emisijah CO2 novih osebnih vozil Peugeot 
najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si.

Pri izletniškem in počitniškem pakiranju ne boste več na tesnem, saj s posebno ponudbo Le Deal* pridobite ogromno prostora in 
ogromen prihranek: Peugeot 5008 je lahko vaš kar za 6.200 evrov ceneje - in to s štiriletno podaljšano garancijo!

6.200 € *
prihranka

Ponudba velja za izvedenke peugeot 5008 z dizelskim HDi motorjem ob nakupu s Peugeot Financiranjem do 31. 8. 2013. 
Štiri leta podaljšane garancije vključuje 2 leti pogodbene garancije in dve leti podaljšane garancije Optiway oziroma do 60.000 prevoženih kilometrov.

Ponudba velja za izvedenke peugeot 5008 z dizelskim HDi motorjem ob nakupu s Peugeot Financiranjem do 31. 8. 2013. 
Štiri leta podaljšane garancije vključuje 2 leti pogodbene garancije in dve leti podaljšane garancije Optiway oziroma do 60.000 prevoženih kilometrov.Štiri leta podaljšane garancije vključuje 2 leti pogodbene garancije in dve leti podaljšane garancije Optiway oziroma do 60.000 prevoženih kilometrov.

*Ponudba nad ponudbami. 

AVTO LEV d.o.o. Vrhnika, Ljubljanska 16a, 1360 Vrhnika, tel. 01 755 80 10

AVTO LEV VRHNIKA.indd   1 4/30/13   12:08 PM
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Tržaška 3, Vrhnika, Tel.: 01/7552-714

Nudimo vam: sveže rezano cvetje 
in številna izbira lončnic

Delovni čas: vsak dan 
od 8.00 do 12.00, 14.00 do 18.00; 

sobota: od 8.00 do 12.00.

Vedežujem 
in rešujem vse vaše probleme v zelo hitrem času. 

Rešujem tudi zakonske probleme, 
zato pokličite, ne bom vam žal. 

Tel: 051 251 489

V 94. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, dedek in 
pradedek

Franc Pase�a, 
nosilec partizanske spomenice 1941
Vrhnika, 5. maja 2013

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
S. Makarovič

Danes te bodo pokopali v istem družin-
skem grobu, kjer so pred tolikimi leti 
pokopali tudi njĳu, eno že več kot celo 
življenje nazaj, drugo še pred desetletji. 

Zdi se sebično vztrajati pri toliki žalosti, a bolj ko jo pahnem 
stran, bolj vztrajno se vrača. Prepričujem sama sebe, da si imel 
dolgo in zanimivo življenje; da so ti na koncu, kot si tudi sam 
večkrat povedal, leta začela že nagajati; da si živel in se poslovil 
na osebni način, bil in ostal vedno svoj. Hvaležna sem, da te je 
lani imela priložnost spoznati moja hči, sicer ena od tvoji desetih 
pravnukov in pravnukinj. Tvoji otroci so si izbrali življenjske 
poti, ki so jih, tako kot nekoč tebe, popeljale daleč od domačih 
krajev. Naša veja rodovnika je segla čez ocean in v sebi združila 
kulture z nasprotih koncev sveta. Tako se zna tvoja pravnuki-
nja (prav tako vpisana v matični knjigi na Vrhniki) pogovarjati 
v slovenščini, pa tudi korejščini in angleščini. Za mnoge, ki so 
te poznali, to ne bo posebno presenetljivo, saj izhaja iz tvojih 
korenin, ki so spoštovale in uveljavljale znanje, radovednost in 
raziskovanje in vedno težile za tistim, kar razširi vidike in raz-
grinja obzorja.
Usoda ti ni vedno dodelila najboljših kart, a že od začetka si ugo-
tovil, da "ne" pomeni samo, da moraš še bolj trdo delati; da si 
je priložnosti dostikrat treba ustvariti sam in da ti življenje ni 
dolžno ničesar. Bil si nam vsem za vzgled, a vselej ostal skro-
men in brezbrižen. Z veseljem se spominjam številnih zanimivih 
zgodb iz družinske zgodovine, ki si nam jih kot otrokom
pripovedoval, a kljub temu jih bo preveč odšlo v pozabo s teboj. 
Odšel si, a vedno boš živel v
našem spominu in naših srcih. Hvala za vse prĳetne trenutke 
in lepe spomine. Nasvidenje dedi, čast mi je, da sem tvoja vnu-
kinja!

Sonja Knežević-Kong
Sea�le, Washington, Združene države Amerike

ODDAM V NAJEM
Ugodno oddam v najem prostor za obrtne dejavnosti, skladiš-
čenje, pisarniške prostore, 200 m2, v Mali Ligojni. Tel.: 01 755 
2294/040 250 473.

KUPIM
Kupim motorno žago in motorno kosilnico na nitko, lepo 
ohranjeno, kupim takoj za gotovino. Tel.: 041/541-858.
Kupim vozilo od letnika 1998 naprej, odlično ali slabše ohra-
njeno, lahko je tudi karambolirano ali v okvari. Tel.: 031/264-
290.

PRODAM
Ugodno prodam stanovanjski dvojček do 5. podaljšane faze 
(manjkali bodo samo še zaključni sloji) z urejeno okolico; stoji 
na lokacĳi v Puščah pri Turjaku s 155 m2 bivalne površine. Tel.: 
041 751 266.

Na Dolu pri Borovnici prodam zazidljivo parcelo, veliko 1100 
m2. Telefon: 041 649 011.

Mali oglasi

Objavite brezplačen mali oglas na straneh Našega časopisa. 
Vsebino oglasov sporočite na 01 75 06 638 
ali na  nascasopis@zavod-cankar.si 

 Naš časopis
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Adĳo, očka ljubljeni,
ljubezen naša ti sledi!
Naj bosta mir in Bog s teboj!
Uživaj blaženi pokoj!

ZAHVALA
Od nas se je za vedno poslovil naš 

dragi dedi, oče, mož in tast

MATEVŽ 
KORČE

(5. 9. 1944 – 31. 3. 2013)
iz Blatne Brezovice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem in znan-
cem za podarjeno cvetje, sveče in izrečeno sožalje. Zahvala tudi 
patronažni sestri  Maji, ki ga je obiskovala na domu, PGD Blatna 
Brezovica za lepo opravljen  pogrebni obred, g. Blažu Gregorcu 
za sveto mašo, Pogrebni službi Vrhovec za opravljene storitve. 
Hvala tudi g. Pircu za poslovilne besede.

Žalujoči: žena Ani, sin Boris z Matejo, vnuka Aja in Erik

Mirno in spokojno si zaspal
v večni sen od nas odšel.
Naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.

ZAHVALA
Tiho se je poslovil

ANTON 
KONDARDI

(12.04.1939 - 22.04.2013)

S hvaležnostjo in žalostjo v srcu se zahvaljujemo vsem, ki ste se 
še zadnjič poslovili od našega Antona in ga pospremili na pot 
večnega počitka. Iskrena hvala vsem sorodnikom, prĳateljem,
znancem in sosedom za izrečeno sožalje, podporo, darovano 
cvetje in sveče. Hvala Pogrebni službi Vrhovec in pevcem, ter  
hvala gospodu župniku Blažu Gregorcu za lepo opravljeni po-
grebni obred.

Vsi njegovi

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca 
z najlepšimi spomini
bo vsak naš korak
spremljal v tišini.

ZAHVALA
V 76. letu starosti nas je zapustil naš

dragi mož, oče, ata

FRANC 
MALAVAŠIČ

1937–2013
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prĳateljem in
znancem za izrečeno sožalje, darove v obliki sveč, cvetja, za 
svete maše in vsem tistim, ki ste ga pospremili na pot večnega 
počitka in miru. Zahvaljujemo se tudi patronažni sestri Barbari 
in g. župnikoma za tolažilne besede in lep obred, pogrebcem, 
cerkvenemu pevskemu zboru za petje ob slovesu ter Pogrebni 
službi Vrhovec.

Žalujoči: žena Ivanka, sinova Marko in Slavko ter hči 
Veronika z družinami

Horjul, april 2013

Usoda tvoja tragična
nas je pretresla v dno srca.
Le malo sreče si užil,
za svojo smrt premlad si bil.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega sina, brata 

in strica

BOŠTJANA 
DOLENCA

1973–2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prĳate-
ljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam 
izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče. Posebna zahvala osebju 
bolnišnice Kliničnega centra Ljubljana – oddelek CIT, Pogrebni 
službi Pieta, pevcem za zapete žalostinke in gospodu župniku za 
lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste našega Boštjana v tako 
velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

VESNA 
MOČNIK
15. 5. 1977–4. 5. 2013

Ob boleči izgubi nenadomestljive mamice, žene, hčerke, sestre, 
sestrične, tete in svakinje se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
se poslovili od nje in jo pospremili na, žal mnogo prezgodnjo, 
zadnjo pot. 

Vsi njeni
Vrhnika, maj 2013

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,
ki v srcu bo ostala
in večno lep spomin na te.

ZAHVALA
V 84. letu starosti nas je zapustil 

dragi mož, oče, tast, dedek in 
pradedek

JANEZ 
KONČAN

S hvaležnostjo in žalostjo v srcu se zahvaljujemo vsem, ki ste se 
zadnjič poslovili od našega dragega ata in ga pospremili na pot 
večnega počitka. Iskrena hvala vsem sorodnikom in znancem za 
izrečeno sožalje in besede tolažbe ter za darovano cvetje, sveče 
in svete maše. Hvala gospodu župniku Janezu Smrekarju za lep 
opravljen pogrebni obred ter Pogrebni službi Vrhovec. Hvala 
tudi patronažni sestri Barbari in negovalki Vesni za obiske in 
nego. Prav posebna zahvala infekcĳskemu oddelku, kjer so mu
lajšali trpljenje zadnje dva tedna njegovega življenja. Vsem še 
enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

Ni smrt tisto, kar loči nas,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše!
Brez pomena zanje so
razdalje, kraj in čas.

ZAHVALA
V 84. letu je za vedno zaprla oči 

mama in babi

STANISLAVA PETAUS,
roj. Lešnjak

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem, sodelav-
cem in  znancem za izrečeno sožalje, cvetje in sveče. Hvala tro-
bentaču Gregorju in Pogrebni službi Vrhovec. Hvala tudi vsem, 
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj
nič več ne sliši ...
(J. Medvešek)

Vse prehitro nas je zapustil naš oče, 
mož, ata in pradedek

JAKOB IVAN 
PERŠIN

(23. 6. 1938 – 1. 4. 2013)

Za vso izkazano pomoč se iskreno zahvaljujemo Pogrebni službi 
Pieta, zdravnikom in reševalcem dežurne službe Vrhnika, medi-
cinski sestri Damjani Košir in dr. Majdi Žagar, župniku g. Janezu 
Šilarju ter vsem, ki ste nam ob boleči izgubi stali ob strani.

Njegovi: žena Helena, sin Janez, hči Cilka z možem, vnučke 
Anja, Neža in Mateja,  pravnuček Vid 

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, 

očeta in brata

FRANCA 
ZALAZNIKA

28. 8. 1937 – 29. 4. 2013

Najlepše se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳate-
ljem in znancem  pa tudi nekdanjim sodelavcem za izrečeno so-
žalje, sveče in cvetje. Zahvala tudi gospodu kaplanu Luku Dem-
šarju, Pogrebni službi Vrhovec ter pevcem.

Žalujoči: vsi njegovi

Bolečino lahko skrĳeš,
tudi solze zatajiš,
a praznine, ki ostaja,
nikoli ne nadomestiš.

ZAHVALA
V 75. letu starosti nas je zapustil 

dragi mož in stric

LEOPOLD 
HAUŽAR

21. 10. 1938 – 16. 4. 2013

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izreče-
no sožalje in besede tolažbe ter za darovano cvetje in sveče. Hva-
la gospodu župniku Janezu Očkonu za lepo opravljen pogrebni 
obred ter Pogrebni službi Vrhovec.
S hvaležnostjo in žalostjo v srcu se zahvaljujem vsem, ki ste se še 
zadnjič poslovili od mojega dragega moža in ga pospremili na 
pot večnega počitka.

Prazen dom je in dvorišče, naše oko zaman 
te išče.

ZAHVALA
Ob nenadni izgubi sina, brata, strica

STANISLAVA 
SELJAKA 
29. 5. 1955 – 16. 4. 2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem, sose-
dom. Posebna hvala sosedoma Ivanki in Tonetu. Hvala gospodu 
Blažu Gregorcu in Pogrebni službi Vrhovec.

Žalujoči: mama Marta, oče Stane, sestra Valerĳa z družino

ZAHVALA
V 82. letu starosti nas je za vedno 

zapustil

OTO 
KUŽNIK

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem, znan-
cem, vsem sosedom,  nekdanjim sodelavkam in sodelavcem za 
izrečeno sožalje in darovane sveče. Zahvala tudi gospodu župni-
ku, pevcem in Pogrebni službi Vrhovec.

Vsi njegovi
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Ime in priimek:

Točen naslov:                        Telefon:

NAŠ ČASOPIS
Izdajatelj: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. Soizdajateljice: občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Log - Dragomer. Urednik: Gašper Tominc. Časopis izhaja praviloma vsak zadnji ponedeljek v 
mesecu. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v omenjenih občinah. Ponatis posameznih delov ali celote časopisa za objavo v drugih medĳih je mogoč samo s pisnim dovoljenjem uredništva. Uredništvo si pri-
družuje pravico, da nenaročenih prispevkov ne objavi. Pisma bralcev morajo biti obvezno  opremljena s polnim naslovom s telefonsko številko. Naslov: Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika. Telefon: 01 7506 638. 
Oblikovanje in prelom: Tomograf, Tomo Cesar, s. p. Lektoriranje: Marjetka Šivic in Katarina Molk. Tisk: Set Vevče, naklada 13 500 izvodov. Cena zahval: 67,60 evra

VETERINARSKE STORITVE
• CEPLJENJA PSOV IN MAČK
• MIKROČIPIRANJE, POTNI LISTI
• PREGLEDI 
• PREVENTIVA IN ZDRAVLJENJE
• SVETOVANJE 24 UR/DAN

Informacije in naročanje : 031/34-34-53

Križanka Našega časopisa
Srečni izžrebanci pretekle številke, ki bodo prejeli 
praktične nagrade Zavoda Ivana Cankarja.
USB ključ in knjigo: Ana Činkelj iz Kočevja, Mati-
ja Rupnik iz Logatca, Marĳa Kostanjevec iz Bo-
rovnice; 
Majica Našega časopisa in knjigo: Šte�a Skopec
iz Polhovega Gradca, Zalka Mauri iz Planine in 
Slavko Celarc iz Vrhnike.
Vsi nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.

Sponzor tokratne križanke je erotična trgovina 
Lolita, ki ima svoje prostore v Mercator centru na 
Vrhniki. Trĳe srečneži bodo prejeli darilni bon v
vrednosti 15 evrov.

O G L A Š U J T E  N A

Zagotovite si celoletno promocijo vašega 
podjetja po ugodni ceni. Mogoča je tudi 
kombinacija oglaševanja na spletu in v 

Našem časopisu. 

Pokličite na 031 392 153 ali pišite na 
nascasopis@zavod-cankar.si 

O G L A Š U J T E  V 
N A Š E M  Č A S O P I S U 

1 cm2  oglasa samo 1,04 evra z DDV 

Vse 
lahko 

opravite 
na enem 
mestu!

Malo zares, malo za hec

Vrhniške iskrice po vrh'nš'k
Hura, pa mama nova tržnca.  
Pa kva, pagledam navakul, pa vidm,
da sa nekej zafušal. Sm gledov zanč,
k sta se dva invalida na vazičkih prpelala,
da bi se vod Loke na Sadnĳski trg zapelala.
Pa nista mogla. Sta se mogla deleč navakul
zapelet. Prej je bla pr Oazi pešnga (klančina),
zdej je pa vsok rob. Pa gledam mamce k vozjo
otročke z važički, pa morjo gor čez rabnik vse
skp uzigvat, da lhk greje naprej.  
J. Sulc

Izogib
Zakaj Črnogorci, ko se peljejo po avtocesti proti 
Ljubljani, v Celju zavĳejo iz avtoceste, v Žalcu pa
gredo zopet nazaj na avtocesto? 
Da ze zognejo Lopati!
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T: 01 750 51 70
M: 041 26 48 48
M: 070 21 08 14

Molek servis Peter Molek s.p.
Vrtnarija 3, Vrhnika 
E: prodaja@molekservis.com
www.molek.si
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 10% POPUST NA BARVE IN TONERJE 
OB VRAČILU PRAZNE KARTUŠE / TONERJA.
 Bodi EKO, prazne kartuše ali tonerja ne odvrzi v navadne smeti. 
Pri nas lahko poskrbimo za pravilno reciklažo starih kartuš in tonerjev.

RECIKLIRANJE ZA NASMEH -
SODELUJEMO PRI PROJEKTU RDEČI NOSKI!
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M: 070 21 08 14

Tablični računalnik 
Multipad PMP5880D_Duo 8”
zaslon 8’’ 20,3 cm multi-touch 1024x768 pik
Android 4.0, možnost nadgradnje 4.1, ARM Cortek A9, 
grafika  Quad Core GPU 1GB RAM, spomin 16GB + reža micro SD, 
WLAN brez GPS, spletna kamera spredaj 0,3MP, zadaj 5MP
Full HD 1080p predvajanje, mini HDMI izhod, micro USB
Priloženo: USB kabel, OTG kabel, usnjen zaščitni ovitek, Garancija: 24 mesecev 
Darilo: spominska kartica

Računalnik
MEGA Limited Edition i5-
3330/4GB/1TB/HD2500
Procesor
Intel Core i5-3330 (Ivy Bridge)
Pomnilnik: 4 GB DDR3 /
1333MHz Kingston, Corsair ali Crucial 
Trdi disk: 1-TB SATA-3 
Grafika: HD 2500
Optična enota: DVDRW ± 
Osnovna plošča: MSI B75MA-E33
Čitalec kartic 64 v enem +USB 2.0
Ohišje ATX črno LIMITED EDITION

Tablični računalnik 
Prestigio 7.0 PMP3270B
zaslon 7’’ 800x400 pik
Android 4.0.3, ARM Cortex A8
spomin 4GB + reža micor SD
WLAN brez GPS
micro USB izhod, izhod za slušalke
Garancija: 24 mesecev
Darilo: spominska kartica

MP3 brezžični 
FM predvajalnik za v avto
FM22 - GLASBA NA POTI
- vstavite v 12V avto vtičnico,
- izberete frekvenco, 
- podpira SD kartice, MP3, USB 

(enostavno nalaganje), 
- LCD zaslon s prikazom funkcij, 

naslovov pesmi,
- daljinski upravljalec
- avdio kabel

Multifunkcijski tiskalnik
HP PSC 2516
tiskanje, skeniranje, kopiranje
A4 Color, 4800 x 1200 dpi

Do 2x več strani
za isto ceno!

Redna cena: 198 €

Redna cena: 509 €

Redna cena: 93 €

Redna cena: 16 €

Redna cena: 73 €

Redna cena: 198 €
179,-

Redna cena: 509 €
459,-

Redna cena: 93 €
84,-

Redna cena: 16 €
14,90 €

Redna cena: 73 €
64,90 €

PRODAJA NA OBROKE DO 24 MESECEV! SERVIS RAČUNALNIKOV IN PRENOSNIKOV
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Paket Pomlad 2013

TC Mercator, Robova cesta 6, Vrhnika | T: 01 755 71 61 | M: 041 342 000 | mega.phone@siol.net

Samsung
Galaxy
S4 LTE

Naročnik paketa » Pomlad 2013«  je lahko fizična oseba, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
ali druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost. Paket je možno skleniti od 9.4.2013 do 30.6.2013.

Akcija

na obroke

24 x 23€*

*Sklenitev novega naročniškega razmerja ali podaljšanje obstoječega za 24 mesecev.
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2013 enot, ki jih lahko
porabite po svoje!
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