
Voda zalila blok
Veterani ne skrivajo
Neutrudni gasilci
Šola vabi
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Vandalizem na objektih
Razstava o lanu
Debelušni jurček 
Bučĳada v vrtcu

Certifikat za občino
Gradili bi plinovod in daljnovod
Novi zvonovi v Podsmreki
Med misĳonarji

Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Leto XL, 410. številka                                                                                                                                                           25. november 2013

Naslednja, 411., številka bo izšla v 
četrtek, 19. decembra 2013.

Prispevke sprejemamo 
do petka, 6. decembra.

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

Prenovili cesto na Ulovko
Arheologi našli grobišče
Obiskali smo pekarno
Vračajo se na Drčo

stran od 2 do 17 stran od 22 do 25 stran od 26 do 33 stran od 34 do 37stran od 18 do 21

Nova podoba pločnikov
Anketa o zdravstvu
Iz naše zgodovine
Z Rego na planinskih poteh

40 let z vami

Naš časopis tudi na facebooku.

Tokratna številka prinaša kar štiri prispevke iz naše zgodovine. Na vrhniških straneh 
lahko preberete, da so na Vrhniki odkrili grobišče, na ložansko-dragomerskih, kako je 
v omenjeni občini nekoč potekalo življenje, na horjulskih o lanu, ki je nekoč spremljal 
ljudi o zibelka do groba, na kulturnih pa o zgodovinski razstavi Stare Vrhnike. Pričujo-
ča fotografija je iz zbirke fotografij, ki jih objavljamo na ložansko-dragomerskih straneh 
in predstavlja šiviljski tečaj. 

Mjuzikl
29. 12. ob 18. uri

v športni dvorani AM Slomška na Vrhniki.

Veseli december 
na Vrhniki 2013

OBČINA VRHNIKA

Vrt med koreni iz 
minus ena
Te dni sem se udeležil sajenja sadne-
ga drevja v okviru šole. Med drugim 
so mi pokazali tudi šolski vrt, ki ga 
obdelujejo učenci, in reči moram, da 
jim prav dobro uspeva. Privoščim jim, 
kajti vložili so veliko truda. Privoščim 
pa jim tudi znanje, ki si ga bodo s tem 
pridobili, kajti to bo nekaj, s čimer se 
bodo srečevali še vse življenje. Šolski 
izobraževalni sistem je namreč v dese-
tletjih zašel v smer, kjer je poglavitno: 
integralna matematika, molekularna 
genetika in tehtanje molov v kemĳi. 
Nisem nasprotnik šole, ker vem, da je 
potrebna splošna izobraženost in tudi 
sam sem razmeroma rad hodil v šolo, a 
mitohondrĳsko dihanje celic, kvadratni 
koren iz minus ena ter količina krom-
pirja, ki ga nakopljejo v Ukrajini, mi pa 
res nikoli v življenju ni prišlo prav. To 
je splošna razgledanost, boste dejali. 
Seveda, lahko je tudi splošna razgleda-
nost. A življenje je vsej prej kot to – v 
večini primerov. Le odstotek jih bo aka-
demikov, preostala večina pa bo drsela 
na valovih »običajnega« življenja, ki 
se bo srečevala s kuho,  davki, otroki, 
upravnimi postopki,  pogajanji, tehni-
ko in podobnim … Tega pa se v večini 
primerov ne učimo v šoli. Še vsak je, ko 
je dobil izpisek plače, gledal kot teliček 
v tisti list z desetinami številkami, da 
ne govorim o obvestilu dohodnine ali  
izpisku banke. Zakaj tega ne učĳo v 
šoli? Nenazadnje celoten sistem teme-
lji na gospodarstvu in posledično na 
financah. Zakaj se učenci temeljiteje ne 
učĳo, kako prepričevati, vzpodbujati k 
idejam in jih ustvarjati … Nenazadnje 
bi jih v šoli lahko celo naučili, kako za-
menjati gumo pri avtu. Slišati je smeš-
no, a vam povem, da se bo s tem srečal 
vsak v življenju in marsikdo tega ne bo 
znal. Pred dnevi sem v časniku Finance 
prav z veseljem prebral, da bodo na eni 
od šol vpeljali podjetništvo. To bo šola 
za življenje! To bo vrt med kvadratnimi 
koreni iz minus ena – podobno kot na 
začetku omenjeni šolski vrt. Razen če 
država želi, da ne  razumemo najbolj 
njenih  odločitev in da njeni mlini lah-
ko še naprej neusmiljeno meljejo. 
Ah, zopet politika … Naj bo vaš pehar 
želja napolnjen z dobrotami sv. Miklav-
ža in prĳeten začetek prihajajočega me-
seca. Se beremo 19. decembra. 

Gašper Tominc, urednik  

Turistično društvo Horjul
vabi na

MIKLAVŽEV SEJEM,
ki bo v nedeljo, 1. decembra 2013,

na Občinskem trgu v Horjulu,
od 10. do 17. ure.

Sejem bo obiskal sv. Miklavž s spremstvom

Na Martinovo nedeljo sta praznovali dobrovska podružnična 
cerkev sv. Martina v Podsmreki in širša lokalna skupnost. V zvo-
nik so pospremili in blagoslovili tri lepe bronaste zvonove, ki se 
bodo odslej oglašali vsako polno uro, ob praznikih pa bodo za-
zvonili še pogosteje. Več o dogodku na dobrovsko-polhograjskih 
straneh.

V prostorih HUD Karel Barjanski je OZVVS Vrhnika - Borov-
nica na predvečer dneva zmage, 22. obletnice odhoda zadnjega 
vojaka JLA z Vrhnike in iz Slovenĳe ter ob 20-letnici nastanka 
veteranske zveze, odprla dokumentarno zgodovinsko razstavo z 
naslovom Veterani ne skrivamo. Več o tem na borovniških stra-
neh.

Velja do 31. 12. 2013
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Vrhnika – Sredi oktobra se je  končalo javno naročilo 
za opremo za kulturni center s knjižnico, kjer je bil 
kot najugodnejši ponudnik izbran AS – Primus, d. o. 
o.  iz Starega trga pri Ložu. 
»Dosežena vrednost dobave blaga in opreme v višini 181 tisoč 
evrov je nižja od projektantske ocene predvidenih stroškov in je 
v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev,« je za Naš časopis 
povedal Janko Skodlar, podžupan, ki bdi nad celotnim projektom. 
AS Primus je obenem tudi podizvajalec gradbenega podjetja 
ZIR iz Ljubljane, ki od konca septembra že  opravlja notranjo 
gradbeno prenovo objekta. Zato naj bi bilo po njegovem delo 
bolj usklajeno in optimalneje izvedeno. Poleg omenjenih dveh 
izvajalcev se na objektu mudi še tretji, to je TIPO, d. o. o., ki  
opravlja energetsko obnovo. 
Kot je pojasnil Skodlar, naj bi do konca aprila  končali z energet-
sko sanacĳo in dela na knjižnici, nakar bi v primeru morebitnih 
popravkov ob tehničnem pregledu lahko projekt spravili do-

končno »pod streho« do jeseni. 
V tem trenutku na občini pripravljajo še razpis za prenovo dru-
gega nadstropja, ki naj bi služil za šolske prostore. Po optimal-
nih načrtih bi se šola lahko vselila že naslednjo jesen. Posebej 
za šolo bodo morali zgraditi še dodatno dvigalo (poleg obstoje-
čega), ker se ne smejo srečevati umazane in čiste poti. V okviru 
»šolske prenove« bodo med drugim v pritličju zgradili manjšo 
telovadnico, za katero računajo na sredstva Fundacĳe za šport, 
predvideno pa je tudi zunanje igrišče, ki naj bi ga  uporabljali 
tudi okoličani. (gt, foto: GT)

21. redna seja občinskega sveta
Vrhnika, 7. november – Svetniki so obravna-
vali dvanajst točk dnevnega reda, med dru-
gim tudi osnutek proračuna za prihodnje leto 
in dali zeleno luč novemu odloku o ravnanju 
z odpadki v občini. 
Poudarek osnutka proračuna na komunalnem podro-
čju je na projektih Čiste Ljubljanice, torej na gradnji 
kanalizacĳe in čistilne naprave, na družbenem pa na 
obnovi nekdanje šivalnice IUV. Župan je svetnike po-
zval, da lahko dajo predloge in pripombe na osnutek 
do 17. novembra, vendar morajo biti prihodkovno in 
odhodkovno uravnoteženi. 
Svetniki so med drugim obravnavali in sprejeli tudi 
spremembo odloka o OŠ Ivana Cankarja, v okviru ka-
terega so povečali šolski okoliš, drenovški podružnici 
pa pravno omogočili izvajanje pouka 4. in 5. razreda 
– če so za to izpolnjeni vsi pogoji. Manjše spremembe 
je doživel tudi odlok o glasbeni šoli, in sicer v toč-
ki imenovanja predstavnikov staršev v svet zavoda. 
Občinski svet je dal zeleno luč prostorski dokumen-
tacĳi za povečanje Žitove pekarne na Vrhniki in pa 
odloku o ravnanju z odpadki v občinah Vrhnika, Log 
– Dragomer in Borovnica. Odlok med drugim tudi 
natančneje definira oziroma dviguje globe iz naslova 
ravnanja z odpadki. Tako vas lahko po novem stane 
400 evrov (2000 evrov pravno osebo), če ne odstra-
nite praznega zabojnika iz prevzemnega mesta po 
prevzemu odpadkov. Med zadnjimi točkami dnevne-
ga reda je bilo še imenovanje predstavnikov občine 
v svet Zdravstvenega doma Vrhnika, kar so postali 
Franc Mišič, Mateja Saksida in Matevž Caserman.

 Gašper Tominc

Gradbena dela v pritličju

DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
Vljudno vabimo na slovesnost ob

v četrtek 26. decembra 2013, 
na Sodnijskem trgu, na Vrhniki,

ob 14.00 uri.

Vabljeni tudi na 15. spominski pohod po poti Cankarjeve matere.

V imenu organizatorjev:
župan Občine Vrhnika, Stojan Jakin.

Podpis pogodbe z izbranim dobaviteljem notranje opreme in ob-
čino. Na fotografiji: _____ in župan Stojan Jakin.

Kot smo že pisali v preteklosti, sta občini uspeli kandidaturi za 
evropska sredstva: prva je iz naslova energetske obnove objekta, 
in sicer v višini 864 tisoč evrov, druga pa za projekt kot celoto, 
in sicer v višini 457 tisoč evrov. Delež slednjega si delita Evrop-
ski sklad za regionalni razvoj (85%) in Republika Slovenĳe (15 
%). Omenjena sredstva so združena sredstva občin Horjul, Log 
- Dragomer in Borovnica, ki niso prĳavile svojega projekta in so 
svoje deleže odstopile v korist Vrhniki.  

V skladu s podpisano pogodbo bo projekt Kulturni center s 
knjižnico delno financirala Evropska unĳa iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Operacĳa se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdo-
bje 2007–2013, razvojne prioritete »razvoj regĳ«, prednostne 
usmeritve Regionalni razvojni programi.

P+R v Sinji Gorici ter cenejše 
vozovnice?
S Tržaške 1 prihaja dobra vest. Občini je namreč 
prejšnji teden (5. 11.) uspelo pridobiti gradbeno do-
voljenje za izgradnjo P+R (park &ride – parkiraj 
in se pelji) parkirišča v Sinji Gorici. Vest je še toli-
ko boljša, ker občina s tem pripravlja tudi teren za 
znižanje cene vozovnice javnega prevoza. 
Tisti, ki bodo na P+R parkirišču kupili povratno vozovnico do 
Ljubljane, bodo zanjo odšteli 2,4 evra manj kot sedaj, obenem 
pa bodo imeli v prestolnici tudi omejeno pravico brezplačne 
vožnje z mestnim avtobusom. Kot je pojasnil Janko Skodlar, 
podžupan, ki na občini vodi omenjeni projekt, načrtujejo 149 
parkirnih mest, postavitev urbanomata, kolesarnice, vide 
nadzora … z namenom, da občanom približajo javni prevoz 
in da v središču Vrhnike sprostĳo parkirna mesta, ki jih sedaj 
zasedajo »vozači«. Če so sprva še načrtovali zgolj makadam-
sko parkirišče, je projekt sedaj dozorel do take mere, da bo 
območje asfaltirano ter popolnoma namensko opremljeno. Za 
realizacĳo investicĳe računajo na evropska sredstva v višini 
slabega pol milĳona, dvesto tisoč pa naj bi primaknila še obči-
na. »Toda,« kot pravi Skodlar, »to so prve ocene, konkretnejše 
številke bodo znane kasneje.« Projekt bi moral biti končan do 
začetka septembra 2015. (gt)

Foto: LPP

Občina je izbrala še tretjega izvajalca na kulturnem centru

A to ni bila edini 
novi meter asfalta. 
Projekt obnove je 
potekal že lani, in 
sicer na odseku od 
križišča pri stolpu 
do smučišča Ulov-
ka ter od Kurna do 
Ulovke. »Vsega sku-
paj smo asfaltirali 
2800 metrov. Veseli 
me, da investicĳa ni 
potekala izključno 
iz občinskega pro-
računa, marveč so 
del primaknili tudi 

krajani sami, kar po letu 1990 ni več tako 
samoumevno kot nekoč. Mogoče zbrani zne-
sek res ni bil velik, imel pa je velik simbolni 
pomen,« je na odprtju ceste na Jamniku po-
vedal vrhniški župan Stojan Jakin, ki je tudi 
prerezal slavnostni trak. Krajani Jamnika in 
Miznega dola so s samoprispevkom zbrali 11 
400 evrov. 
Kot so nam pojasnili na občini, proračun za 
leto 2014 sicer predvideva nadaljevanje as-
faltiranja ceste proti Zaplani, »… vendar je 
izvedba investicĳe odvisna od tega, koliko 
sredstev se bo porabilo na projektu »Čista 

Ljubljanica«. V primeru, da sredstev ne bo, 
se bo v letu 2014 pripravil projekt za rekon-
strukcĳo ostalega dela ceste, ki je tehnično 
zahtevnejši.«
Po končanem slavnostnem dejanju, to je re-
zanju traku in blagoslovu nove pridobitve, se 
je druženje nadaljevalo pod šotorom, kjer je 
za glasbo skrbela Zaplaninka Alenka Mivšek 
na harmoniki. 

Gašper Tominc
Zahvala
KS Zaplana in sama Zaplana je z obnovo ceste veliko pri-
dobila. Tako  se vam zahvaljujemo, da ste nam prisluhnili 
in omogočili denarni prispevek. Vem, da je marsikdo 
z majhno plačo ali majhno pokojnino težko prispeval, 
pa kljub temu je. Krajani Miznega dola in Jamnika smo 
zbrali 11.400 EUR, in sicer donatorji so bili:  Ana Adamič, 
Tomaž Andreiz, Alenka Antončič, Vladimir Avsec, Ana 
Babšek, Srdan Bajić, Jože Ban, Iztok Beslič, Klavdĳa Bir-
sa Marn, Andrej Bleiweis, Rudolf in Barbara Čujič, Lučka 
Dečman, Vida Dovjak, Nikolaj Gašperšič, Mojca Mivšek 

Gerbec, Franjo Gibičar, Žiga Gorenc, Marjan Gregorka, 
Vine Grozdjek, Breda Grubič, Arif Hajdarevič, Barbara 
Hamer, Hesper gostinstvo, d. o. o., Nada Horvat, Urban 
Hribar, Robert Istenič, Sara Jagrič Monih, družina Kajzar, 
Nada Kaster, Tončka Klobučar, Igor Knapič, Jernej Knop, 
Šte�a Kolar, Mirjana Kosmač, Ana Košir, Andrej Košir, 
Aleš Kranjc in Nataša Gorišek, Jože in Kati Leskovec, 
Josip Levak, Irena Mal, Marĳa Malavašič, Zlatko Mala-
vašič, Miro Margon, Mirko Marolt, Zdenka Meglič, Saša 
Mehak Rojec, Jože Merlak, Milan in Nataša Merlak, Mar-
tin Metelko, Ivanka Mivšek, Miha Mivšek, Urša Mivšek, 
Cveto Mole, Tea in Oton Mordej, Mojmir Mrak, Branko 
N. Rajkovič, Dejan Nikolič, Ogljarstvo, Peter Brenčič s.p., 
Staša Omahen, Orel d. o. o., Primož Ozvald, Nada Pance, 
Vlado Perovič, Sonja Petkovšek, Ljudmila Pintar, Janez 
Plavec, Mitja Povoden, Predrag Pantelič, Nace Pugelj, 
Alenka Radkovič, Kiro Rančov, Viktor Razdrh, Andreja 
Ribič, Viljam Rupnik, Matjaž Samotorčan, Srečo Samotor-
čan, Emil Semec in Katica Pevec Semec, Štefan in Polona 
Skledar, Božena Skubic, Jernej Slapernik, Franjo Slaviček, 
Adela Sotlar, Iztok Stanovnik, Venčeslava Marĳa Šmajdek, 
Janez Šurca, Marĳa in Milan Švagan, Meta in Janko Todo-
ri, Tomaž Glažar, Martina Trček, Silvestra Trtnik, Vinko 
Tufek, Mojca Vatovec, Marjan Zgonc, Zvone Sever. Večji 
donatorji so bili Avtohiša Seliškar d.o.o., Avto Lev d.o.o., 
Gambiti d.o.o., Pleškocars d.o.o., Marolt Beton d.o.o. , Pa-
vel inštalacĳe Pavel Bizjan s.p., Mivšek, Rajko Mivšek s.p., 
Župnišče Vrhnika in KS Zaplana. Zbiranje denarja je bilo 
zelo zanimivo, brez žalitev in raznih nepotrebnih izmikanj 
ter izmišljenih razlogov pa tudi tokrat ni šlo, a kljub temu 
je bil odziv odličen. Poleg zbranih sredstev krajanov Miz-
nega dola in Jamnika se je v veliki meri odzvala tudi KS 
Zaplana. S skupkom vseh dogodkov – pobudo za zbiranje 
denarja, samim zbiranjem ter s prispevkom KS  Zaplane 
smo na Občini Vrhnika dosegli, da se obnovi tudi odsek 
razgledni stolp – parkirišče Ulovka. V lanskem letu se je 
še dodatno obnovila cesta v izmeri cca 1,7 km. Vsem zapo-
slenim pri Mivšek Rajkotu s.p. in zaposlenim pri Komu-
nalnem podjetju Vrhnika, ki ste s svojim marljivim delom 
pripomogli k obnovi ceste se lepo zahvaljujemo. Rajko 
Mivšek se zahvaljuje vsem lastnikom zemljišč iz Stare Vrh-
nike, saj smo s njihovo pomočjo cesto na Zaplano res lepo 
uredili. Občini Vrhniki je potrebno dati vso pohvalo, da se 
je res zavzela in namenila veliko denarja za obnovo ceste 
čez Kuren.                          Klavdĳa Gorenc, KS Zaplana

Novi metri asfalta proti Zaplani
Jamnik, 16. november – Letošnje leto so bili novih metrov asfalta deležni 
krajani Jamnika in Miznega dola. Občina je namreč od avgusta do oktobra 
vršila obnovo oziroma razširitev ceste od  Podčela do Kurna.
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V preteklosti je bilo območje uporabljano kot 
njiva, ob koncu 19. stoletja pa so na tem mestu 
uredili vrt in postavili manjšo lopo. Kot je po-

jasnila arheologinja Tadeja Mulh, so leta 2012 
na tej lokacĳi izvedli predhodne arheološke 
raziskave, v okviru katerih so odkrili rim-
ska žgana grobova. Kot rečeno, je arheološka 
ekipa začela z izkopavanji približno 330 m2 
velikega polja konec avgusta, v času našega 
obiska v začetku novembra, pa so ravno imeli 
zaključen prvi del polja – to je okoli 160 m2. 
»Del grobišča, ki ga raziskujemo, ima zelo na 
gosto vkopane grobove. Nekateri grobovi so 
bili očitno vkopani precej plitko pod površjem 
in je zato marsikje zgornji del že uničen. Na 
najdišču se kažejo različni načini pokopov, od 
preprostih grobnih jam, do grobnih jam s kon-
strukcĳami iz kamnov in opeke. Vsi do sedaj 

odkriti grobovi so bili žgani, v nekaterih pri-
merih je bila žganina položena v keramično 
ali stekleno žaro. Vsi grobovi vsebujejo tudi 
pridatke. Gre za predmete, ki so jih polagali 
v grob pokojniku in s pomočjo katerih lah-
ko sklepamo o njegovi ekonomski, etnični in 
verski pripadnosti. Med njimi se najpogoste-
je pojavljajo keramične posodice, krožniki in 
lončki ter steklene posodice (steklenice, čaše), 
v katerih se je nahajala popotnica s hrano in 
pĳačo za pokojnika. Zelo pogoste so različne 
oljenke, ki naj bi razsvetljevale večno temo, 
kar nekaj pa je tudi novcev za, po rimskem 
verovanju, plačilo prevoza preko podzemne 
reke Stiks. V nekaterih grobovih so bili odkri-
ti še različni pokojnikovi osebni predmeti, kot 
npr. prstan, pinceta, steklene jagode, steklene 
kozmetične posodice (lakrimarĳi in balza-
marĳi), fibula, bodalo, itd,« je za Naš časopis 
pojasnila Mulhova in dodala, da so do sedaj 
odkrili 46 grobov, ki okvirno sodĳo v čas od 
1. do 4. stoletja. 
Med raziskavami jih je presenetilo, da so gro-
bovi vkopani zelo na gosto oziroma da se na 
majhnem prostoru nahaja tako veliko grobov. 
Presenečeni so bili tudi nad dejstvom, da so 
bili grobovi tako bogati z uvoženim posodjem 
in osebnimi predmeti. 
Zakaj je pokopališče tam kjer je? Poglejmo 
širši okvir. Rimljani so nekdanje vrhniško 
območje nadzorovali verjetno že od prve pol-
ovice 1. stoletja pred našim štetjem. Vodilno 

vlogo v Navportu so imele trgovske družine 
iz Akvileje. Po sedaj znanih podatkih so naj-
prej zgradili prekladno postajo na desnem 
bregu Ljubljanice, na območju današnjih Dol-
gih njiv. Sprva je verjetno imela vlogo oskrbo-
vanja bojišča z zalogami iz zaledja (Rimljani 
so osvajali Alpe, Balkan in srednje Podonav-
je), po približno sto letih (v 1. stoletju našega 
štetja), pa so postojanko opustili in jo prenesli 
na prikladnejšo območje Brega ob rimski cesti 
zahodno od Ljubljanice. Tam je zrasel tudi na-
selbinski del Navporta. Kmalu za tem so po-
selili še Gradišče, od koder je znana (odkrita) 

obrtniška delavnica. Toda čeprav je bil promet 
po Ljubljanici pomemben vso rimsko obdo-
bje, se je vloga Navporta med 1. in 3. stolet-
jem zmanjšala, nato pa se znova zveča. Rim je 
namreč začel trepetati pred zunanjimi vpadi, 
preko Nauporta pa je proti Večnemu mestu 

vodila prometna vpadnica. Zato so že konec 
tretjega stoletja postavili petkotno trdnjavo na 
Gradišču in opazovalni stolp, nedolgo za tem 
pa po okoliških hribovjih zgradili še 10 km 
obrambni zid. Navport je bil zapuščen najpo-
zneje v prvi polovici 5. stoletja, tako kot več-
ina nižinskih naselĳ na jugovzhodnoalpskem 
območju. 
»Odkriti grobovi so del grobišča Navporta, od 
katerih je bilo do sedaj odkritih le nekaj posa-
meznih grobov. Po rimskih zakonih so morali 
biti mrtvi ločeni od živih, zato so bila rimska 
grobišča vedno postavljena zunaj naselbin. 

Razprostirala so se ob rimskih cestah, ki so 
vodile do naselbine. Glede na to, da je trasa 
rimske ceste potekala po trasi današnje Stare 
ceste, odkritje grobov ni bilo veliko presene-
čenje,« še meni Mulhova. 

Gašper Tominc

Pogled na delo na izkopavanjih (foto N. Doli-
nar).

NOVO NORO AKCIJO.. v decembru vam nudi  Optika Adut , v Mercator centru  

                                          Vrhnika(Loka), 1.NADSTROPJE!!                                                               

            Robova cesta 6, 1360 Vrhnika, odprto od pon-pet 8-19h, sob 8-12h                        

  Izberite svoj paket…     

  Ob nakupu korekcijskih očal                                         Ob nakupu  progresivnih očal 
   (okvir+steklo+montaža ) 
  vam podarimo  20%popusta!                                           privarčujte od 40-100€ !!    
                                                                          
   V naši optiki nudimo raznovrstno ponudbo in učinkovito  strokovno svetovanje. V ponudbo smo zajeli vodilne svetovne 
proizvajalce , cenovno ugodnejše znamke, leče, tekočine in ostale optične pripomočke. Vse na enem mestu..sledimo 
TRENDU..vabljeni..                                                                                                                                                           

Našli so ga leta 2006 na VRHNIKI ...
Obesek – amulet v obliki skarabeja s človeškim obrazom je bil najden poleti leta 
2006 v rimskih plasteh na Kočevarjevem vrtu. V času 1. st. je bilo jedro Navporta 
(lat. Nauportus, današnja Vrhnika) na območju Brega.

Kakšen je simbolni pomen skarabeja?
Skarabej – hrošč govnač, ki v egipčanski mitologiji kotali sonce preko neba, je bil 
najpomembnejša oblika amuleta v starem Egiptu. Skarabej je bil egipčanski 
simbol sonca, zaznamoval je vitalnost in varoval pred uroki. Obeske v obliki 
skarabeja so nosili na vrvici ali kovinski žički okrog prsta ali vratu. Verjeli so, da jim 
prinaša srečo.

Najdba skarabeja na Vrhniki je prva tovrstna najdba na 
slovenskem ozemlju ...
Potrjuje trgovski značaj naselbine Navport (Vrhnika), katere najpomembnejša 
dejavnost je bila trgovina na dolge razdalje. Skarabeja so najverjetneje v Navport 
prinesli kot spominek s popotovanj ali pa ga je izgubil kak trgovec oz. popotnik, ki 
ga je sam nosil kot amulet za srečo.

Skarabej s človeškim obrazom
Prva tovrstna najdba na Slovenskem
Skarabej s človeškim obrazom 1.-2. stol.

Starodavni simbol sonca  
prinaša srečo ...

TIC Vrhnika, Tržaška cesta 9, Vrhnika 
T 01 755 10 54   M 051 661 063 E 
tic@zavod-cankar.si
Pon–pet: 8h - 18h. Sobota: 8h - 14h.

Replika skarabeja je na prodaj v TIC-u na 
Vrhniki. Narejen je natančen posnetek 
originala, s pridobljenim certifikatom 
Mestnega muzeja, ki original hrani. 
Repliko lahko nosite kot prstan, uhane 
ali obesek.

Arheološka raziskovanja

Grobišče pod Sveto Trojico
Od konca avgusta na gradbeni parceli na Čuži – na pobočju med Staro cesto in 
Sveto Trojico – arheološka ekipa Centra za preventivno arheologĳo ZVKDS vrši 
arheološka izkopavanja. Ta so pokazala, da je bilo na tem območju nekoč rimsko 
pokopališče, raziskovalce pa so presenetili množični grobni pridatki.

Nižji komunalni prispevek?
Nekatere sosednje občine so že znižale komu-
nalni prispevek za gospodarske objekte, zato 
smo se s tem vprašanjem obrnili na župana 
Stojana Jakina. Kot je dejal, tečejo pogovori 
o znižanju, vendar še ni nič dorečenega, a 
hkrati pravi, da ni bilo veliko povpraševanja 
po gradnji tovrstnih objektov. Po njegovem bi 
bila za gospodarstvo še najbolje industrĳska 
cona, ki je predvidena v novem občinskem 
prostorskem načrtu, a zaradi Nature 2000 v 
zelo okrnjeni obliki. Kot pravi, gredo razmiš-
ljanja na Tržaški 1 tudi v smeri gospodarske 
revitalizacĳe območja Lika in Tojnic. (gt) 

Župan za združevanje občin
Pred časom je odjeknila namera vlade, da želi 
zmanjšati število občin in s tem privarčevati 
nekaj evrov. Vrhniški župan Stojan Jakin za 
razliko od županov sosednjih občin, podpira 
združevanje, kajti po njegovem večja občina 
deluje strokovneje, strošek delovanja pa je 
manjši. »Sprašujem se, ali res potrebujemo še 
sto županov in direktorjev občinskih uprav? 

Res pa je, da se lahko v velikih občinah izgubi 
glas periferĳe. To pa je past, na katero mora-
mo zelo paziti.« Veliko manj pa je navdušen 
nad namero vlade, ki bi občinam namesto do-
sedanjih 54 odstotkov dohodnine namenjala 
le še 50. »To je katastrofa!« je jedrnat. Po nje-
govem se naloge občin nenehno večajo, de-
narja pa je vedno manj. (gt)

Pridatki v rimskem grobu št. 33 (foto N. Doli-
nar).

Keramična oljenka iz rimskega groba 22 (foto N. 
Dolinar).

Župan Jakin pravi, da se v velikih občinah ne bi 
smel izgubiti glas periferĳe.
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Vabilo
V KS Podlipa - Smrečje smo v novembru ponovno začeli z 
restavratorskimi delavnicami, ki potekajo pod mentorstvom 
strokovnega osebja iz Zavoda Area GEA. Na delavnicah se 
boste naučili, kako sami restavrirate, zaščitite in ohranite stare 
predmete, ki jih imate doma. 
Tedenske delavnice potekajo v prostorih stare šole v Podlipi 
vsak četrtek ob 18. uri. 
Lepo vabljeni!

Krajevna skupnost 
Podlipa - Smrečje
Dodatne informacĳe: 041/ 677-664.

Ali ste vedeli

Ponarejeni cesarski 
kovanci
Starejši domačini Smrečja še pripovedujejo zgod-
bo o nenavadnem posebnežu, ki je sredi 19. stoletja 
prišel v Smrečje in ponarejal kovance tedanjega av-
stro-ogrskega cesarstva.  
Bival je v hiši, ki je stala na mestu, kjer  zdaj stoji Bevcova 
domačĳa. Pravĳo, da je bil po poklicu kovač, sicer pa velik 
samotar. Imel je zelo svetle, skoraj bele lase. Ko je po opravkih 
odhajal v Podlipo, si jih je z ruto prekrival, obenem pa tudi 
del obraza. Tako je ostajal skrivnosten in nepoznan. Zaradi 
njegove beline las naj bi se po njem imenovala tudi sedanja 
kmetĳa Pri Bevc.
Kovačnico si je postavil vzhodno od Bevca na jasi pod pečina-
mi, ki jih tod okoli poimenujejo U Strugah. To je strm krušljiv 
skalnat teren, po katerem dostop ni mogoč. Tod se spretno 
sprehajajo le gamsi, ki že dolgo domujejo na tem območju. Pod 
pečinami se med velikimi skalami, ki so preraščene z mahom 

in prekrite s trhlimi propada-
jočimi drevesi, pretaka potok, 
ki ob neurjih bobni proti Pod-
lipski ravnini. Soteska je za te 
kraje nenavadna, skrivnostna 
in mračna.
Za  omenjenega iznajdljivega 
posebneža je bil to pravi kraj, 
da se je lahko nemoteno lotil 
prepovedanega posla. Čez 
dan je koval, ob večerih pa s 
kovanci zahajal proti vrhnje-
mu delu Smrečja, kjer je bila 
Pri Luštreku tako imenovana 
»plaščurnica«. Tam se je to-
čilo na črno, dalo kupiti raz-
ne žgane napitke, radodarna 
dekleta pa so za denar nudila 
tudi nežne ljubezenske užit-
ke.
Njegova pot se je končala, 
ko je nekega dne v rovtarski 
trgovini plačeval račun. Trgo-
vec, ki je posumil, da kovanci 
niso pravi, je poslal prĳavo 
orožnikom. Ti so ugotovili, 
da je denar ponarejen in so 
možakarja zaprli, kovačnico 
pa porušili. Pravĳo, da je v 
zaporu tudi umrl.
Ker je od takrat minilo že 
mnogo let, ostaja le še zgod-
ba, še to malokdo pozna, sle-
dov o kovačnici in kovancih 
pa ni več.  Bevcova Pepa se še 

spominja, da je bilo mogoče na  jasi, kjer je stala kovnica, na-
brati lepo črno zemljo za na grobove ob vseh svetih. Sedaj so 
tudi to jaso  prerasla drevesa. Pod njo v soteski ob neurjih še 
vedno bobni potok, iz mogočnih skalnih pečin pa se ob pre-
skoku gamsa  tu in tam sproži kak kamen.
Po pripovedovanju Smrekarjeve Marjance in Bevcove Pepe 
zapisala: Sonja Malovrh.

Novo na Vrhniki. Čis�lne naprave, zbiralniki deževnice,  
cisterne in rezervoarji za vodo.

Na Vrhniki smo odprli prodajno mesto
ROTO LAND. Najdete nas v centru Vrhnike na Cankarjevem 
trgu 1b. 
Pri nas lahko kupite vse iz  ponudbe podjetja 

Informacije po telefonu 040 235-234.

Pod Strugami

V Strugah, kot pravĳo strmim 
pečinam, so tudi gamsi, kar je 
zgovoren dokaz o odročnosti 
in naravi terena.

Slovenski zajtrk tudi za 
vrhniške vrtičkarje
Vrhnika, 15. november – Slovenski akcĳi Tradicionalni slo-
venski zajtrk so se pridružili tudi v vrhniških javnih vrtcih;  
deležni so bili mleka, masla, medu in jabolk domačih pridelo-
valcev, pa tudi tematika tega dne je marsikje potekala v senci 
tega. Enoto Komarček na Poštni ulici je obiskal čebelar Slavko 
Keršmanc, ki je predstavil življenje čebel, malčkom pa se je 
pridružil tudi vrhniški župan Stojan Jakin. (gt, foto: gt)

TD Blagajana

Izdali smo koledar 2014
Leto je naokoli, začenja 
se veseli december in 
načrtovanje z mislĳo "saj 
po novem letu boljše 
bo". Malce vam pri tem 
lahko priskočimo na po-
moč. Veselili se bomo z 
vami, načrtovali pa smo 
že, saj smo pripravili 
KOLEDAR za leto 2014 
in vanj zabeležili dogod-
ke, ki bodo popestrili 
naš vsakdan. Čudovite 

fotografije osmih avtorjev ste si  že lahko ogledali na razstavi 
Pogled na domači kraj skozi fotografski objektiv v avli Can-
karjevega doma, ki bo odprta vse do 9. decembra.
Člani Turističnega društva Blagajana Vrhnika boste koledar 
prejeli ob plačilu članarine za leto 2014, na voljo bo tudi nečla-
nom, kupiti pa ga bo mogoče na sedežu društva in na TIC-u.
Koledar je lepo darilo, gotovo bi se ga razveselili tudi naši 
zdomci.
Pripravili smo ga Turistično društvo Blagajana v sodelovanju 
z Občino Vrhnika, Zavodom Ivana Cankarja, Fotoklubom 
Okular in Fotoklubom Diana.

Julij 2014
Ponedeljek SredaTorek Četrtek Petek Sobota Nedelja
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• julij - Poletni vklop

Na bajerjih so našli svoj dom labodi.     foto Iko Kraševec
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Gostilna Bajc 
Večer smeha s stand up 
komikom
5. 12. ob 19. uri.

Brezplačne delavnice za 
otroke v gostilni Bistra: 
nedelja, 
1. 12. – od 12.00 do 15.00
nedelja, 
8. 12. – od 12.00 do 15.00
nedelja, 
15. 12. – od 12.00 do 15.00

OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA
VAS V SREDO, 4. 12. 2013,

PRISRČNO VABI NA

NOVOLETNI BAZAR.
Zbirali bomo sredstva za šolski sklad.

Kako ?
S ponudbo novoletnih voščilnic, darilnih škatel in vrečk, no-
voletnih okraskov, nakita, glinenih izdelkov, svečnikov, mila, 
dišeče soli in še marsičesa – vse delo  pridnih in spretnih rok 
naših učencev.
Izbiro vam bodo olajšali mladi pevci, plesalci in igralci, ki so 
posebej za to priložnost pripravili božično-novoletno obarvan 
program.
Ogrel vas bo božični čaj, zadišalo bo po prazničnih dobrotah, 
ki jih boste lahko tudi poskusili.
Prireditev z bogatim kulturnim programom bo potekala od 
od 17. do 19. ure v šoli na Lošci 1.
Prostovoljni prispevki  so namenjeni Šolskemu skladu OŠ Iva-
na Cankarja Vrhnika, ki omogoča udeležbo na dnevih dejav-
nosti prav vsem učencem naše šole.
Vljudno vabljeni!  

Ravnateljica:
mag. Polonca Šurca Gerdina

Osnovna šola Antona Mar�na Slomška Vrhnika

vabi na

DOBRODELNO DRUŽENJE

Sejemo dobro voljo skupaj
v torek, 10. 12. 2013, 
ob 17. uri 
v telovadnico
Osnovne šole 
Antona Mar�na Slomška 
Vrhnika.

Učenci OŠ Antona 
Mar�na Slomška Vrhnika 
z gos� bodo pripravili 
kratko prireditev, ki ji bo 
sledil praznični sejem.

Prireditev in sejem sta namenjena zbiranju denarja 
za učence iz socialno šibkejših družin.

Veselimo se skupnega druženja z vami.

Dragi Vrhničani!
Lani ste se izkazali s svojo velikodušnostjo, ko ste nam po-
magali obnoviti mlako in v njej obuditi življenje. Letos pa se 
na vas obračamo, ker želimo priskočiti na pomoč učencem iz 
socialno šibkejših družin in jim omogočiti udeležbo na nad-
standardnih dejavnostih (dnevi dejavnosti, šola v naravi, 
tabor za nadarjene …). Le na tak način bodo namreč učenci 
lahko razširili svoje znanje, bogatili izkušnje in se okrepili za 
raznovrsten svet, v katerega šele dobro vstopajo.
Kratki dobrodelni prireditvi bo sledil praznični sejem, na ka-
terem bomo prodajali božično-novoletne izdelke, različne do-
brote in pridelke naše šole ter sejali dobro voljo. Zasejte dobro 
voljo tudi vi, drage krajanke in krajani Vrhnike, z radodarnimi 
prispevki za naše učence, da si bodo v prihodnosti lahko sami 
pisali svoje pravljice.

Svoj prispevek lahko nakažete na naslednji tekoči račun: 
01340-6030-723-780 (SKLIC: 00 2998100). Za finančno in 
kakršno koli drugo podporo se vam učenci in zaposleni na 
OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika že vnaprej iskreno za-
hvaljujemo.

Učence in občane vabimo na predavanje 
Zimska oskrba sadnega drevja, 
ki bo  na OŠ IC (Lošca 1). 
Termin: petek, 6. 12. 2013, ob 13. uri v učilnico BIO (B 112) s 
poudarkom na zimskem sajenju sadnega drevja in zimskih 
delih  v sadnem vrtu. Predaval bo priznani strokovnjak g. 
Slavko Turšič.                                                     Sonja Rihar
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Tako se je na Drči zbralo zopet veliko Vrhničanov, ki so 
se prišli  poklonit spominu na mrtve partizane. Za prelep 
kulturni program so poskrbeli učenci OŠ Antona Marti-
na Slomška z recitalom, pevci in pevke zbora Mavrica in 
vrhniška Godba na pihala. Pokopanim v grobnici se je po-
klonila delegacĳa s polaganjem venca ter deset praporov. 
Številne zbrane je nagovoril predsednik ZB NOB Vrhnika 
Janez Kikelj, ki je med  drugim poudaril:
»Druga svetovna vojna je bil do takrat največji vojaški spo-
pad na zemeljski obli. A tu ni šlo za klasično konvencio-
nalno vojskovanje. Močne države, podprte z idealiziranim 
nacionalizmom in rasizmom so želele z vojaško silo pod-
jarmiti ali uničiti številne narode, za katere so trdili da so 
manjvredni. Med te manjvredne smo po nemško-arĳskih 

in italĳansko-rimskih merilih sodili tudi vsi Slovani. Slo-
venski narod je bil obsojen na hiter izbris z obličja zem-
lje, v najboljšem primeru so nam namenili kakšen košček 
prostora za Volgo ali Uralom. Po vojni bi tam služili kot 
suženjska delovna sila in umirali na obroke. Iz podalpske-
ga raja ob jadranskem morju so nas želeli pregnati v daljne 
ruske stepe in semkaj naseliti svoje kolonizatorje.
Veliko zavednih Slovenk in Slovencev je bilo pobitih kot 
talcev, na kar nas opominja obeležje v Gramozni jami. 
Domoljube so z grozljivimi metodami mučili na Svetem 
Urhu, v Begunjah, jih streljali v Kozlarjevi gošči, Dragi pri 
Begunjah, celjskem starem piskru,… Na procesih so jih 
obsojali na smrt samo zato, ker so bili neuklonljivi Martini 
Čedermaci. Ko so zasliševali in poniževali ujetega sloven-
skega pesnika Ivana Roba, jim je le ta v zborni italĳanšči-
ni zabrusil besede mučiteljevih narodnih junakov, bratov 
Bandiere: »Kdor za domovino umre, je živel dovolj!« Ivan 
Rob je skupaj z osmimi tovariši padel pod streli eksekucĳ-
skega voda italĳanskih alpinov v Ligojni, pokopan pa je 
tukaj na Drči. Letos je minilo 70 let od njegove smrti.
V takih okoliščinah je bil upor nekaj povsem naravnega 
in spontanega. Narod obsojen na smrt se je dvignil v boj 
za obstanek. Osvobodilna fronta je organizirala Narodno-
osvobodilno vojsko, ljudje so njihove vojake poimenovali 
partizani.
Simbol partizanov je bil jasno izkazan na kapah triglav-

kah, kasneje titovkah: rdeča zvezda. Peterokraka zvezda 
ima več pomenov, že vsaj od antike pa simbolizira pet tra-
dicionalnih čutov. Rdeča barva je barva ljubezni, močnih 
čustev, drznosti, energĳe, je barva samozavestnih ljudi. 
Vse našteto se je zlilo v partizansko rdečo zvezdo proti-
nacizma. Z zvezdo v srcu so naši predniki umirali za do-
movino in svoj rod, z rdečo zvezdo na slovenskih zastavah 
so osvobodili domovino. Da, partizani so osvobodili do-
movino!
Naš veliki prednik je v svojem Katekizmu zapisal: »Stati 
inu obstati.« To reklo so uresničevali maistrovi borci, ti-
grovci in partizani, kasneje pa tudi slovenski teritorialci 
in miličniki. 
Preštevilne žrtve so padle v borbi za mir, za svobodo, za 

samostojno Slovenĳo. Zavedajmo se, da brez njihovega 
žrtvovanja ne bi bilo ne miru, ne svobode, ne samostojne 
in neodvisne Republike Slovenĳe! Ohranimo jih v večnem 
spominu!«
Ob šelestenju jesenskih listov in ob prelepih sončnih žar-
kih, se je ob koncu množica Vrhničanov v tišini napotila 
nazaj na Vrhniko. Zato ob tako velikem številu ljudi lahko 
mirno rečemo: 'Vrhničani se zopet vračajo na Drčo.'
Vrhniška godba se je nato na vrhniškem centralnem poko-
pališču s tremi žalostinkami spomnila in poklonila vsem 
pokopanim Vrhničanom in drugim.

Simon Seljak 

Dan spomina na mrtve

Vrhničani se vračajo na Drčo
Ob dnevu mrtvih se tradicionalno spominjamo in poklonimo vsem našim umrlim. Tega dne so 
oživeli vsi grobovi z obiski svojcev, prižganimi svečami, venci, ikebanami in raznovrstnimi šopki 
svežih rož. Na Vrhniki je v dopoldanskem času tradicionalna spominska slovesnost na Drči nad 
Vrhniko. Vrhničani se tod zberejo, da počastĳo spomin na padle borce za svobodo, ki so svoja živ-
ljenja žrtvovali za našo samostojno in svobodno Slovenĳo.

STATO, Staša 
Klemen, s .p.

Ponudba in dostava na dom: 
narezki • kanapeji • golaž

• ocvrti piščanec

Kakovostno in ugodno!
Pokličite na tel. št.: 031 853 963.

Delegacĳa polaga venca na grobnico padlih partizanov. Vrhničani se vračajo na Drčo.

Govornik, recitatorji in pevci 

Dragi otroci 
Krajevne 
skupnosti Verd
V petek, 20. 12. 2013, ob 17. 
uri vas prĳazno vabimo v ga-
silski dom v Verdu. 

Obiskal nas bo prĳazni dobri 
Dedek Mraz. Letos je pova-
bil v goste igralce Kulturnega 
društva Novi oder. Predstava 
Moj dežnik je lahko balon vas 
bo gotovo navdušila.
Dragi najmlajši, če ste bili za-
res pridni, se bo za vas našlo 
tudi kakšno skromno darilce.
Prĳazno vabljeni!

KS Verd in PGD Verd

V občinah, kjer je bil Dolomitskemu 
odredu podeljen domicil (Ljubljana, 
Vič, Šiška, Vrhnika, Logatec in Postoj-
na) smo s pomočjo prostovoljnih pri-
spevkov kupili nov prapor . Dosedanji, 
ki ga je praporščak nosil  na partizan-
skih slovesnostih, proslavah, komemo-
racĳah ter pogrebnih svečanostih, je bil 
namreč star, izdelan leta 1965 v šivilj-
stvu Ercigoj v Ljubljani in po svoji ve-
likosti nikakor ni ustrezal normativom 
(130 x 90), ki so določeni v Navodilu o 
uporabi simbolnih znakov ZB, ki ga je 
izdal GO ZZB leta 2007.
Nov prapor so nam izdelale prĳazne 

šivilje podjetja ANVINA z Vrhnike 
Izdelali bomo tudi tridelni drog, s kate-
rim bo  prihodnje leto praporščak lah-
ko ponesel nov prapor na vrh Triglava 
in se z njim kasneje vrnil na proslavo 

na Pokljuki. 
Z novim praporom Dolomitskega 
odreda je praporščak 1. 11. 2013 na ko-
memoracĳi pri grobnici Drča na Vrhni-
ki že počastil spomin na padle borce in 
žrtve fašističnega nasilja. 
Pri nakupu prapora so svoje prispev-
ke prispevali ZB MO Ljubljana, KO ZB 
Vrhovci, Brdo, Kozarje, ZB Vrhnika, 
nekaj še živečih partizanov v teh obči-
nah in nekaj posameznikov, ki spoštu-
jejo vrednote NOB-ja in za katere so se 
borili v času svojega obstoja tudi borci 
vseh treh Dolomitskih odredov.  Ob tej 
priložnosti se jim za finančno pomoč 
prisrčno zahvaljujem.

Za skupnost borcev Dolomitskega 
odreda

Miran Štupica

NAPOLNITE URBANO
v TIC-u na Vrhniki.

Uporabite jo lahko za 
vožnjo v Ljubljano in za 

mestne avtobuse.TIC Vrhnika, Tržaška cesta 9, Vrhnika     
T 01 755 10 54   M 051 661 063 E 
Pon–pet: 8h - 18h. Sobota: 8h - 14h.

Skupnost borcev Dolomitskega odreda

Nov prapor Dolomitskega odreda

Vrhniški taborniki

Jesenovanje
GG-ji smo se letos zopet v začetku novembra odpravili na vsakolet-
no jesenovanje. Otroci so izrezovali buče, kuhali bučno juho, gledali 
grozljivke ter se zraven izredno zabavali. Seveda ni manjkalo tradici-
onalno izgubljanje po gozdu, obiskali pa so nas tudi lovci, s katerimi 
smo si ogledali lovsko prežo. Obenem se zahvaljujemo pekarni Ada-
mič, Čebelarstvu Debevec, Mesarstvu Blatnik, Perutninarstvu Iste-
nič, tabornikom iz rodu Srnjak Logatec in Lovski družini Cajnarje za 
vso pomoč pri izvedbi programa.

Petra Jelovšek – Teta Gugl
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Tak je običajen dan v pekarni Žita na Vrhniki, ki na Idrĳski cesti 
21 obratuje že od leta 1976 in je ena vodilnih na področju peke 
kruha in peciva. Lahko se pohvali kar s tremi skupinami naj-
bolj prodajanega kruha v državi, s katerimi pretežno oskrbuje 
osrednjo Slovenĳo s Primorsko. Najbolj ponosni  so na kruh 
vrst Jelen, Hribovc, ajdov kruh z orehi ter  na novo rojenega 
– polnozrnati jelenov hlebec. Vsi imajo namreč čudovite okuse,  
nekateri so rustikalnega videza, na pogled nekoliko hrapavi, 
vendar prav vsi pričarajo nasmešek na obrazu okuševalca.  
Ura je štiri zjutraj, pripravljavec surovin – mešar – je v pol-

nem pogonu, senzorično pregleduje surovine, ki bodo v obliki 
okusnega kruha priromale na naše mize in nam podaljšale sla-
dek spanec ter nas osvobodile jutranjega vstajanja z levo nogo. 
Sledi mešanje, surovin na spiralnih mešalnikih. Čas njihovega 
dela je odvisen od količine, vrste testa in končnega izdelka. Ko 
pogledam v kot pekarne, zraven tehtnice opazim marljivo de-
lavko, ki ročno odmerja surovine ter jih preverja na tehtnici. 
Pozsnejši pogovor s tehnologinjo Sonjo Škof in vodjem pekarne 
Damĳanom Kadivcem mi razkrĳe, da je poleg številnih elemen-
tov peke prav ta ključen za kakovosten kruh, saj vse nadzoruje 
budno oko zanesljivega peka. Po mešanju testo počiva v ko-
tlih. Glavno vlogo prevzamejo kvasovke, ki se množĳo in  tako 
povečujejo njegovo prostornino. Tu se zgodba o uspehu še ne 
konča, saj testo v tej fazi še dvakrat pregnetejo, dokončen dvig 
pa pomeni nadaljnjo obdelavo. Sledi tehtanje in številne pridne 

roke pekov oblikujejo simpatične hlebčke, ki jih shranjujejo v 
okrogle pušpanove košarice. Po deljenju testa sledi vzhajanje v 
vzhajalnih komorah, kjer je temperatura od 28 do 32 °C in RV 
od 60 do 85%, odvisno od vrste testa. Ko pek po času in občutku 
vidi, da je testo dovolj vzhajano, ga vsadi v posebne peči. Med 
budnim pogledom na aparature in peč izkušen pek pritisne 
na gumb na komandnem pultu in kruh se po posebnem traku 

pripelje iz vroče peči. Temu sledi ohlajevanje na transportnem 
polžu, kjer se kruh ohlaja približno eno uro in na koncu prispe 
do košar za transport kruha. To velja le za svež kruh, vendar 
ima pekarna Žito na Vrhniki tudi program pol pečenega kru-
ha, ki poteka po predpisanem programu. Tako ajdov kruh z 
orehi kot ves preostali polpečen program dopečejo na prodaj-
nem mestu, kar  je trenutno ena izmed prvin vrhniške pekarne 
Žita. Pekarna izpolnjuje  tudi višje standarde, eden izmed njih 
je tudi standard IFS, zaradi katerega izdelke lahko izvaža v vse 
večje slovenske trgovske gigante in celo v tujino, od katerih je 
trenutno najpomembnejša sosednja Avstrĳa. V načrtih sta že 
Nemčĳa in Hrvaška. Peki hodĳo na delo vse leto, izjemoma so 
prosti dela le 5-krat na leto – veliki prazniki. V pekarni mi po-
vedo tudi, da so poleg ajdovega kruha z orehi najbolj ponosni  
na tradicionalni Jelenov kruh. Prav ta je namreč lani praznoval 

že dvajseto obletnico njegovega vzhajanja in peke ter tako do-
kazal, da je resnično kakovosten. V letu, ki se izteka, ga bodo 
v Slovenĳi prodali skoraj dva milikona kosov. Večina delavcev 
se na delo v pekarno vozi  z Vrhnike in njene okolice. Žito ima 
še vedno več pekarn, ki delujejo tudi lokalno. Pekarna Vrhnika 
oskrbuje s kruhom od Ljubljane do Primorske, s tem da za ljub-
ljansko okrožje dela samo nekaj  vrst kruha, ki  ga trži Žito. Po-
sebnost Pekarne Vrhnika pa je v tem, da temelji na postopkih, 
ki so podobni peki naših babic: veliko ročnega dela in posebne 
peči, kar je zagotovilo za posebno vrhunske izdelke. V časih 
Ivana Cankarja je bil kruh skoraj priboljšek, zdaj je na vsaki 
mizi samoumevno. Resnično skoraj, saj je velika svetovna kri-
za tudi  sodobnemu svetu pokazala ostre zobe in ga pripeljala 
do  racionalnejšega razmišljanja, ki ga je opaziti tudi na podro-
čju prehrane. V pekarni ključ do uspeha pripisujejo timskemu 
delu, želji po razvoju ter delovnemu zagonu. Kljub trdemu 
delu je tako še vedno opaziti nasmeške na obrazih zaposlenih.  
Vsak dan pečejo več kot petdeset vrst svežega kruha in peciva, 
poleg tega pa še dodatnih petnajst vrst kruha in peciva za do-
peko. Pozabili niso tudi na trend zdrave prehrane in se skupno 
odločili za zmanjšanje soli v njihovih izdelkih. »Združili smo 
prĳetno s koristnim,« mi zaupa tehnologinja v pogovoru in mi 
hkrati pove, da imajo pri njih zaposlenih 58 rednih delavcev, ki 
so vredni zaupanja in jim je mogoče zaupati tako veliko pro-
izvodnjo, ki vsak dan  razveseljuje brbončice in lačne želodce 
mnogih ljudi na tej in oni strani meje. Po odhodu iz pekarne si 
privoščim en hlebček  ajdovega z orehi. Okus je popoln, čutiti 
je trud utrujenih rok pekov. Takrat se tudi zamislim nad starim 
slovenskim pregovorom, ki pravi: »Če kruhek pade ti na tla, 
poberi in poljubi ga.« Resnično velja, pa dober tek. 

Besedilo in fotografije: Blaž Uršič

V Žitovi vrhniški pekarni

»Za zajtrk bo ajdov 
kruh z orehi«
Ko na Vrhniki še vse sladko spi, se z avtomobilom  vo-
zim po klancu, ki se v Cankarjev rojstni kraj spušča 
iz bližnjega Logatca. Nikjer luči, žive duše, le Žitova 
enota – Pekarna Vrhnika – je vsa na nogah, luči v njej 
polno svetĳo, sestavine so pripravljene, pridne roke 
ogrete, dolgi lasje skrbno spravljeni pod belimi kapa-
mi, peči so prižgane. Dobre volje ne manjka. »Dajmo, 
začnimo. Danes moramo speči več tisoč kosov ajdo-
vega kruha z orehi.«

Žito bi širil pekarno
Na nedavni seji občinskega sveta so občinski svetniki med 
drugim potrdili tudi občinski podrobni prostorski načrt za 
Žitovo pekarno na Vrhniki. Dokumentacĳa (objavljena je 
na uradnih straneh občine Vrhnika) predvideva širitev pro-
izvodnega kompleksa pekarne ter gradnjo novega objekta 
s storitveno, pisarniško in proizvodno dejavnostjo. Prav 
tako je predvidena nova dovozna pot ob nekdanji Iskri ter 
ureditev parkirišča vzdolž pekarne. Kdaj naj bi prišlo do 
realizacĳe projekta, če sploh, je odvisno od kupca Žita, kaj-
ti država se je odločila, da v sklopu privatizacĳe državnih 
podjetĳ proda večinski delež omenjene družbe. (gt)
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Veseli
december
na Vrhniki
2013

Program prireditev 29. 11. – 31. 12. 2013
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1. 12. 2013  ob 18. uri Veliki Gatsby,
 romantična drama
15. 12. 2013  ob 18. uri Čarobno srebro (7+, podnapisi), 
 pustolovski, družinski, fantazĳski
5. 1. 2014  ob 18. uri Otroci z gore Napf 
 (7+, ob razlagi staršev tudi 5+ ), 
 otroški dokumentarni film
19. 1. 2014  ob 18. uri Pet legend (sinhronizirano),
 animirana pustolovščina
2. 2. 2014 ob 18. uri Eksotični hotel Marigold,
 komična drama
16. 2. 2014 ob 18. uri   Kako izuriti svojega zmaja 
 (sinhronizirano),
 animirana družinska pustolovščina

V Kino Bevke po srebrni zaklad, smeh 
gorskih otrok, pet legend, človeško 
dobroto in zmaja
V Kinu Bevke smo v jesensko-zimskem delu sezone pokazali nekaj 
filmov za mlado občinstvo in nekaj za odraslo. Tako sta Krudovi in 
Duša razveselila prav vse generacĳe, Veliki Gatsby pa je prava po-
slastica za tiste, ki v kino radi pridejo v paru ali pa kar sami. 

Decembrski film Čudežno srebro smo iz-
brali za vse, ki verjamejo v čudežna bitja 
in nenavadne pojave, saj je praznični čas 
ravno pravšnji za takšne zadeve. Dogo-
divščine Modre vrtnice, princese, ki re-
šuje srebrni zaklad, bodo z odprtimi usti 
spremljali malo večji otroci, ki že znajo 
brati podnapise, saj palčki govorĳo nor-
veški jezik, medtem ko bomo tistim malo 
manjšim vsebino prišepnili starši. Film, ki 
velja za enega najbolj gledanih na Norve-
škem, odlikujeta igra in režĳa, ki uspeta 
prepričljivo pričarati pravljičnost, kakrš-
no poznamo iz ljudskih pripovedk. 
Novo  leto bo v Kino Bevke prineslo nov 
zabojček filmov za različne okuse. Kar 
nekaj naših krajanov si je zaželelo vide-
ti film Otroci z gore Napf, o katerem so 
slišali v radĳskem pogovoru z režiserko 
filma Alice Schmid.  Ona je s kamero v 
roki eno leto preživela z otroki, ki živĳo 
na gorskih kmetĳah v osrčju Švice pri 

gori Napf, v šolo pa hodĳo v več kilometrov oddaljeno vas. Nastal 
je zares izjemen portret otroštva, o katerem se lahko pogovarjamo 
še pozno v noč. 
Ker smo se Krudovim na ves glas smejali otroci  in starši, si nismo 
mogli kaj, da ne bi na januarski spored uvrstili še eno legendo, prav-
zaprav kar Pet legend pridnih ustvarjalcev animiranih uspešnic, kot 
so Shrek, Madagaskar in Krudovi. Čas je, da izvemo, kdo so prav-
ljični junaki Božiček Severin, Zlobni Mrak, Velikonočni zajec, Zobna 
vila in Spanček Peščenjak. 
Februar bo prinesel Sneg na Kilimandžaru, film, ki ga je treba gledati 
še posebno v teh časih, ko se ljudje spopadajo s hudimi ekonomski-
mi in socialnimi stiskami. Gre za srčen, nadvse aktualen in politično 
angažiran francoski film, prepojen s humanizmom in iskreno vero v 
človeško dobroto. 
Da je najboljši prĳatelj lahko tudi zmaj, verjetno ve le Viking Viki ... 
Da je kaj takega sila nenavadno tudi za vikinške običaje, pa nam bo v 
Kinu Bevke razodel ogled animirane družinske pustolovščine Kako 
izuriti svojega zmaja. 
Predstave filmskega abonmaja bodo tudi v letu 2014 vse do maja na 
sporedu prvo in tretjo nedeljo v mesecu ob 18. uri. Zveste gledalce 
nagradimo z brezplačno vstopnico za vsak peti obisk Kina Bevke!                                             

Ekipa Kina Bevke

Kaj se dogaja v Bevkah? Preberi na 
spletnem portalu www.bevke.si

Spletna stran bevke.si 
je namenjena informi-
ranju krajanov vasice 
Bevke pri Vrhniki in 
okolice. Portal želi 
postati osrednje me-

sto, prek katerega bodo krajani ter vsi zainteresirani na enem me-
stu pridobili vse pomembne informacĳe, povezane z Bevkami. 
Pomembno je, da portal povezuje vse organizacĳe in akterje, ki 
delujejo v Bevkah – krajevno skupnost, kulturno društvo, kino 
Bevke, prostovoljno gasilsko društvo, humanitarno društvo, fo-
rum za kmetĳstvo in športno društvo Bevke. 
Na portalu bevke.si lahko najdete najave dogodkov, ki so pregled-
no nanizani tudi v koledarčku. Poleg napovedi lahko preberete 
tudi druge, z Bevkami povezane članke ter izbrane reportaže. 
Najnovejši dodatek portalu je forumski del, ki krajanom omogoča 
medsebojno komunikacĳo, hkrati pa je tudi odličen kanal za spo-
ročanje predlogov in komentarjev krajevni skupnosti in  drugim 
organizacĳam, ki delujejo v Bevkah. Forum je moderiran, na njem 
je prostor samo za konstruktivna, podpisana sporočila, ki sledĳo 
bontonu izražanja. Forum bo v kratkem dobil tudi sekcĳo mali 
oglasi, kjer bo prostor za predmete  in storitve.
S spletnim mestom v imenu Krajevne skupnosti Bevke upravlja 
urednica Tine Mele, portal pa gostuje na strežnikih lokalnega 
podjetja IT Sytech.org. Uporaba portala je za krajane brezplačna 
in brez omejitev, dobrodošle so vse pripombe in vabljeni novi so-
ustvarjalci. Po dogovoru so mogoče tudi objave podjetĳ, a le, če so 
sporočila  pomenĳo dodatno vrednost krajanom.  Ustvarjalce lah-
ko dosežete prek obrazca na spletni strani.                          Tina Mele

Potres v Bevkah
Zamislite si, da je nastal  potres. Vse 
okrog vas se trese,  zelo ropota in se kadi. 
Hitite iz stavbe na plano ter upate, da se ne 
bo nič podrlo na vas. Uspeli ste priti ven in 
sedaj gledate, kdo je še z vami. Iščete varno 
točko, kamor se lahko postavite ter upate, 
da bo tresenje čim prej ponehalo. 
Vse to in še kaj več so pod vodstvom gasil-
cev izkusili otroci iz OŠ Bevke. Koga mis-
lite, da so najprej pogrešili ? Ja, kuharico 
Mimi, seveda. Bilo je tik pred kosilom in 
kljub akcĳi so se želodčki že začeli oglašati. 
Kakšna panika je nastala, ko smo ugotovi-
li, da je kuharica ostala v podirajoči se šoli. 
Otroci so že jokali, da tistega dne kosila ne 
bo. Pa sta se našla dva gasilca in z vso po-
trebno opremo odšla iskat Mimi. Prinesla 
sta jo ven, gasilci reševalci so jo oskrbeli in 
zadeva je bila rešena. 
Nastala pa je še ena neprĳetna situacĳa. 
Mimi je pozabila posodo z oljem na gore-
čem štedilniku. Olje se je vnelo in  nastal 
je kuhinjski požar. K sreči so gasilci tudi to 
pravočasno rešili. Za vsak  primer,  če bi se 
kaj podobnega zgodilo še kdaj, je reševal-
ka Petra otroke naučila osnov oživljanja in 
prve pomoči. Andrej je pokazal, kako naj-
lažje pogasiti začetni kuhinjski požar.  Mat-
jaž pa je podal osnovne zelo pomembne 
informacĳe o tem, kako ravnati v primeru 
potresa. 
Podobna situacĳa se je zgodila tudi v bev-
škem vrtcu. Le da je tokrat otroke obiskal 
Ježek Snežek, ki zelo dobro ve, kaj mora 
storiti, če se začno tresti tla pod nogami. 
Zgodbica je otroke tako navdušila, da so 
posebej za gasilce narisali čudovite risbice. 
Nekateri pogumni so se celo oblekli v gasil-

ska oblačila, stopili v prevelike škornje in si 
nadeli pravo čelado. Največ zanimanja pa 
je, tako kot vedno, požel gasilski tovornjak. 

Vse to se je dogajalo v drugi polovici okto-
bra, ko smo gasilci obiskali naše najmlajše 
prebivalce vasi.
V soboto, 9. novembra, pa sta v Logatcu po-
tekali dve zelo pomembni tekmovanji – ob-
činski in regĳski kviz gasilske mladine. Tja 
smo se odpravili s tremi ekipami pionirjev 
in dvema mladincev. Otroci so kar kipeli od 
znanja. Za njimi so bile številne ure učenja 
in na stotine  narejenih vozlov. Bili so pri-
pravljeni, da se soočĳo z drugimi ekipami 
iz GZ Vrhnika. 
Vsak je naredil, kakor je najbolje vedel in 
znal. Člani ekipe so podpirali drug drugega 
in se dopolnjevali. Pravi užitek je bilo opa-
zovati sodelovanje. Po malici je le napočil 
trenutek, ki smo ga vsi nestrpno pričakova-
li. Vedeli smo, da nekaj pa že znajo. Toda to, 
kar se je zgodilo, je presegalo vse meje. 
Naši mladi so zasedli vse najvišje mogoče 
stopničke. Pobrali so dve prvi mesti in dve 
drugi ter eno tretje. Mentorica Nika in Žaba 
Gasilka sta bili ovekovečeni z zlatom. Prav 
vsak otrok, ki je prišel iz Bevk v Logatec, 
je domov prinesel medaljo. Ja, to je bil dan 
veselja, vriskanja in žarečih oči.
Občinskemu tekmovanju je sledilo še regĳ-
sko. Tu je ekipa pionirjev, ki jo sestavljajo 
Domen, Urban in Uroš, osvojila visoko dru-
go mesto. To pa pomeni, da jih čaka tekmo-
vanje na državnem nivoju.
Čestitam vsem otrokom za uspehe, ki so 
jih dosegli. Hvala Niki in Matjažu za šte-
vilne ure, ki sta jih  namenila poučevanju. 
Predvsem pa hvala vsem staršem, ki otroke 
spodbujate in jih vozite na gasilske vaje. V 
njih je naša prihodnost. Oni so tisti, ki bodo 
čez 5–10 let varovali naša življenja in last-
nino.

Za PGD Bevke Andreja Lenarčič

Nesreče in požari nikoli ne počivajo. Nanje 
moramo biti vedno pripravljeni in se z nji-
mi znati tudi spopasti. V mesecu požarne 
varnosti, oktobru in v novembru, smo ga-
silci Prostovoljnega gasilskega društva Verd  
pripravili delavnice za najmlajše. Otrokom 

Vrtca Vrhnika, enota Komarček, smo 8. no-
vembra 2013 predstavili delo gasilcev. Skozi 
pravljico so spoznali prĳaznega gasilca Mih-
ca, ki vedno prihiti na pomoč. Ob aktivnem 
sodelovanju otrok je čas v gasilskem domu 
hitro minil. Spoznali so gasilsko vozilo, opre-
mo in  ravnanje ob požaru. Povezali smo se 

tudi s številko 112 prek mobilnega telefona 
in radĳske postaje.
Namen sodelovanja z zaposlenimi in najmlaj-
šimi je, da si prek prĳetnega druženja in igre 
vtisnejo v spomin postopke, ki so jim  doras-
li. Spoznali so, da gre dim vedno pod strop 

in da morajo otroci biti čim nižje ob tovrstni 
nesreči,  zapomnĳo si številko 112 in glasno 
obvestĳo starejše na nevarnost. Prav tako se 
ne smejo skrivati v omare in pod mizo. Glas-
ni so bili tudi pri gasilskem pozdravu: »Na 
pomoč«. To je majhen kamenček v mozaiku 
znanja, ki ga lahko prek prĳaznih srečanj 

podarimo otroku. Na starših, vzgojiteljih in 
učiteljih pa je, da to skozi celotno otroško 
in mladostniško obdobje nadgradite. Veseli 
smo bili vašega obiska. Z nami sta bili skupi-
ni: Sončnice in Sončki ter Kapljice in Kristal-
čki. V pomladanskem času se bomo srečali v 

vrtcu in vse skupaj praktično preverili.
Za prĳetno druženje se zahvaljujem gasilcu 
Aljažu Zalarju, vzgojiteljicam in njihovim 
pomočnicam. Z gasilskim pozdravom: »Na 
pomoč!«

Franjo Čretnik, 
mentor gasilske mladine PGD Verd

Prostovoljno gasilsko društvo Verd je  letos 
praznovalo 130 let delovanja. Prav gotovo 
ste zasledili objave v Našem časopisu. Ve-
liko prostovoljnega dela je bilo vloženega v  
obnovitev lope, v pripravo prireditve in iz-
vedbe ob 130-letnici delovanja, seveda vse 
to ob intervencĳah, ki se jih udeležujejo naši 
operativci. Brez sponzorjev, donatorjev in  
pomoči krajanov nam ne bi uspelo izpeljati 
vseh začrtanih  ciljev. 
Gasilke in gasilci smo se odločili, da visoki 
jubilej tudi  fotografsko opremimo.  V nede-

ljo, 13. oktobra 2013,  dopoldne je bilo pred 
gasilskim domom  fotografiranje operativ-
cev našega gasilskega društva in gasilske 
mladine, ob 13. uri je sledilo  fotografiranje 
uniformiranih članov in veteranov društva. 
Ostro oko za fotografskim objektivom je 
videlo marsikatero pomanjkljivost,  vendar 
smo kljub temu uspeli  fotografirati zbrane 
v najboljši luči. G. Matjaž Cunder je pro-
fesionalno opravil svoje delo in poskrbel, 
da je prav vse ujel v objektiv. Po končanem  
fotografiranju je sledilo druženje. Kuharski 

mojster g. Zoran Bulajić  je vztrajno kuril 
in skrbel, da se je odojek zlato rumeno za-
pekel. Gneča okoli kurišča je bila zgovoren 
pokazatelj, da je kuhar dobro opravil svoje 
delo. 
Prĳetno se je bilo srečati in poklepetati. Ve-
selo druženje se je nadaljevalo v noč. 
Na tem mestu se zahvaljujemo vsem, ki ste 
kakor koli pomagali in sodelovali v naših 
akcĳah.

Anita Čretnik
Foto: Matjaž Cunder in Anja Čretnik

Vrtec Vrhnika na obisku v gasilskem domu Verd

Družabno nedeljsko popoldne v gasilskem domu Verd
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Planinsko društvo Vrhnika je v 
goste povabilo znanega alpskega 
smučarja in alpinista Dava Karni-
čarja. Zanimivo srečanje oziroma 
potopisni večer je bil v sredo, 23. 
oktobra, v veliki dvorani Cankar-
jevega doma na Vrhniki. Namen 
pa je bil prikaz Karničarjevega 

filma Smučanje z najvišjih vrhov 
sedmih kontinentov. 
V veliki dvorani se je zbralo oko-
li  dvesto ljubiteljev planin in 
seveda adrenalinskih podvigov 
Dava Karničarja. Zbrane je prvi 
nagovoril predsednik vrhniških 
planincev Jože Šušteršič, ki je 

predstavil gosta večera Dava 
Karničarja. Nato je besedo pre-
vzel gost in ob vrtenju filma Smu-
čanje z najvišjih vrhov sedmih 
kontinentov komentiral svoje 
podvige. Najzanimivejši del je bil 
prav gotovo prvenstveni spust z 
najvišje gore na svetu Mt. Evere-
sta leta 2000. Vsi prisotni so si z 
zanimanjem ogledali skoraj uro 
in pol dolg film ter po njem še po-
stavljali zanimiva vprašanja sa-
memu avtorju in akterju sedmih 
neverjetnih smučarskih spustov. 
Davo je z veseljem in samo na 
njegov značilen način odgovarjal 

na vsa vprašanja. Tako so ga vrh-
niški planinci in  drugi spoznali 
kot preprostega in veselega fanta 
ter polnega energĳe in adrenali-
na. Vse to je strnil in pokazal v 
sedmih smučarskih ekstremnih 
podvigih z najvišjih gora sveta. 
Omenil je tudi, da je skoraj deset 
let nekako miroval  in se ni od-
ločal za ekstremne podvige. Ven-
dar pa fantu z Jezerskega žilica 
ne da miru: pripravlja se namreč 
na nov podvig. Priprave že po-
tekajo in bodo trajale tri leta. Kot 
je rekel, bo to resnično ekstremno 
smučanje z osemtisočaka, ki ga 
svet še ni doživel. Zato je ta pro-
jekt še skrivnost, saj mora opravi-
ti res temeljite in dobre priprave.
Na koncu je od vseh prisotnih 
prejel velik aplavz. Ob tem so se 
mu vrhniški planinci zahvalili, 
saj so prav z njegovo pomočjo 
in projekcĳo filma zbirali prosto-
voljne prispevke za organizacĳo 
jubilejnega, 50. poletnega tabora 
Mladinskega odseka PD Vrhni-
ka.

Simon Seljak

Davek
Veliko se je dogajalo in 
zgodilo v  minulem ted-
nu v parlamentu. Sprejeli 
smo proračun za leto 2014 
in  tako tudi izglasovali za-
upnico Vladi, saj jo  je pre-
mierka Alenka Bratušek  
vezala na sprejem proraču-

na za leto 2014. Sprejeli smo proračun za leto 
2015 in kar nekaj pomembnih zakonov, med 
njimi recimo Zakon o davčnem razkoraku, ki 
ga je predlagala Pozitivna Slovenĳa, pa tudi 
»zloglasni« davek na nepremičnine. Name-
sto dosedanjih štirih dajatev (nadomestilo za 
stavbno zemljišče, davek na premoženje, pri-
stojbina za vzdrževanje gozdnih cest in davek 
na nepremičnine večje vrednosti) bomo po no-
vem plačevali enega: davek na nepremičnine. 
Po načelu, da tisti, ki ima več, tudi več plača.
Ustavimo se malce na tej točki. Zanimalo me 
je, kaj po definicĳi davek sploh je. Tisti davek, 
o katerem je zadnje čase zelo veliko slišati, ti-
sti, ki ga pravzaprav nihče ne plačuje rad, pa 
čeprav ga mora in je tako že od »pamtiveka«. 
Saj poznate tisti rek: Cesarju, kar je cesarjeve-
ga. Pa sem malce pogooglala in …
»Davek je finančna ali drugačna obremenitev 
davkoplačevalca (fizične ali pravne osebe). 
Določi, predpiše in pobira ga država oz. njen 

funkcionalni ekvivalent. Neplačevanje davka 
se zakonsko obravnava kot kaznivo dejanje.« 
Tako torej pravi internet.
Pa ste se že kdaj vprašali, kam se steka ves ta 
denar, ki ga pobere država? Kaj v zameno za 
pobrane davke država nudi državljanom? Kaj 
državljani za to dobimo?! 
Lahko rečem, da mi je država omogočila šola-
nje, omogoča mi solidno zdravstveno oskrbo, 
varno življenje mi omogočajo Policĳa, gasilci, 
vojska, reševalne službe. Omogoča mi tudi ce-
ste, po katerih se vsak dan vozim in še kaj.
Dejstvo je torej, da davkov ne plačujemo za 
državo, temveč zase, da smo deležni nekaterih 
pravic. Poleg naštetih tudi nekaterih socialnih 
pravic, kot so denarna socialna pomoč, var-
stveni dodatek, štipendĳe za mladoletne, do-
datek za velike družine, otroški dodatek …                   
In če je predsednica vlade prepričana, da pred-
lagani proračun v danih razmerah najmanj 
posega v socialni status ljudi, Vlada pa z njim 
zasleduje jasno začrtani cilj – uspešno, social-
no pravično in solidarno Slovenĳo, takšno kot 
si jo vsi želimo – potem bi nesprejetje Zakona 
o davku na nepremičnine v Državnem zboru 
pomenilo, da bi bili potrebni posegi v pokoj-
nine, socialne pravice in šolstvo. Druge rešit-
ve  preprosto ni. No, v tem primeru je bil moj 
pritisk na gumb ZA proračun za leto 2014, ZA 
proračun za leto 2015 in ZA davek na nepre-
mičnine vsekakor lažji.  

Alenka Bikar, poslanka Pozitivne Slovenĳe 

Vlada Alenke Bratušek uničuje slovensko 
podeželje

SDS nasprotuje dodatnim davčnim obremenitvam slovenskega pode-
želja preko predlaganih davkov, davka na nepremičnine, dviga do-
hodnine, dviga katastrskega dohodka ter ostalih dajatev, ki grozĳo.
Več kot očitno je, da vlada Alenke Bratušek nima vizĳe in koncepta, 
kako urediti finančno stanje države. To se najbolje kaže pri sprejemu 
Zakona o davku na nepremičnine, ki se je spreminjal iz dneva v dan, 

z vsakim sestankom pa so prihajali drugačni izračuni v škodo občin, podeželja, kmetovalcev, 
malih obrtnikov in podjetnikov. Največjo škodo pa bo oblast z obdavčitvĳo naredila že tako 
opešanemu slovenskemu kmetĳstvu.
Slovensko podeželje na žalost nima podpore pri resornem ministru Židanu. Ta je 27. junĳa 2013 
zavajal, ko je govoril, da "v okviru davka na nepremičnine ni potrebe, da bi obdavčili zemljišča, 
gozdove in objekte, ki se uporabljajo za kmetĳsko pridelavo", saj je 17. oktobra dejal: "Naspro-
tovanje zakonu dejansko pomeni nasprotovanje proračunu, to pa bi pomenilo konec vlade." 
Žalostno. Očitno se davčna politika uporablja kot sredstvo za "razredni boj" in za kaznovanje 
vseh tistih skupin, ki ne podpirajo vlade Alenka Bratušek.
Glede na celotno gospodarsko in socialno stanje v državi pa bo za marsikaterega posameznika, 
kmeta, obrtnika, podjetje ali koga drugega, dodatna obdavčitev pomenila problem za preživetje, 
ali ga pahnila celo na rob preživetja. 
Slovenski ljudje so si hiše in stanovanja zgradili s svojimi rokami, s svojimi žulji, večinoma še v 
prejšnjem stoletju. In njihova vrednost nepremičnin danes zagotovo ne odraža njihovega eko-
nomskega stanja. Dodatna položnica, ki bo prišla na vsako gospodinjstvo, bo velik šok. Šok za 
ljudi, ki so vse življenje delali pošteno in si trgali od ust, da so si ustvarili svoj dom. To je nepre-
mišljeno, nepošteno in škodljivo!

OO Slovenske demokratske stranke Vrhnika

Nova optika na 
Vrhniki
V začetku novembra so se na Vrhniki na Ro-
bovi cesti zraven cerkve sv. Lenarta odprla 
vrata novi očesni optiki, ki nosi ime Vaša 
očesna optika. Lastnica je Amela Lekič, ki 
izhaja iz Postojne. V tem poslu je že dvajset 
let, saj izhaja iz zdravniške družine. Prav to 
je tudi vplivalo, da je postala prava mojstrica 
očesne optike. Čeprav je začela kot glasbena 
pedagoginja kitare, jo je veselje do očesne 
optike pripeljalo v te poslovne vode. Tako 
si je izkušnje nabirala v očesnih optikah v 
Kopru, Postojni, Cerknici in Ljubljani. Samo-
stojna podjetnica je postala leta 2006. V lasti 
ima poslovalnice v Cerknici, Ljubljani in se-
daj na Vrhniki, v januarju pa bodo odprli še 
optiko v Postojni. V novi Vaši očesni optiki 
vam nudĳo korekcĳska očala, sončna očala, 
kontaktne leče, brezplačne kontrole vida 
in svetovanje s tega področja. Trenutno so 

v podjetju zaposleni štirje strokovno uspo-
sobljeni delavci, ki s svojimi dobrimi med-
sebojnimi odnosi znajo strokovno svetovati 
s pravim okulističnim pristopom. Posloval-
nica na Vrhniki je odprta od ponedeljka do 
petka od 9. do 20. ure, v soboto pa od 8. do 
13. ure.
O dobri kakovosti, dobrem svetovanju in 
zmernih cenah pa se prepričajte sami, zato 
obiščite novo optiko, ki bo postala Vaša 
očesna optika.

Simon Seljak

Notranjost nove optike ob  odprtju

Vaša očesna optika na Robovi cesti 3

Z zanimanjem so si ogledali podvige ekstremnega smučarja Dava Kar-
ničarja.

Ekstremni smučar in alpinist Davo 
Karničar

ZŠAM Vrhnika obeležil svetovni 
dan žrtev prometnih nesreč
V soboto, 16. novembra 2013, smo člani ZŠAM Vrhnika in občani obele-
žili svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Prireditev je po-
tekala v središču Vrhnike, pred spomenikom našega rojaka Ivana Can-
karja. Ob tem dogodku smo mimoidoče občane ozaveščali o pomenu 
svetovnega dneva spomina na žrtve v prometnih nesrečah. Kljub zmanj-
ševanju žrtev na cestah je treba stremeti za še večjo varnost v prometu. 
S pomočjo ozaveščanja, opozarjanja, krepitei samozavedanja bomo lah-
ko sami udeleženci  počasi in z majhnimi koraki pripeljali do rezultata. 
Cestna infrastruktura  je tudi ena izmed  dejavnikov v sklopu vzrokov 
za nezgode. 
»V okviru akcĳe programa Desetletje za večjo prometno varnost 2011–
2020 bodo letošnje aktivnosti po vsem svetu potekalo pod sloganom Naj 
bodo naše ceste varne.
Zakaj je pomemben svetovni dan spomina?
• Pridobljena prozornost  je spodbuda in poziv državi za izvajanje na-

cionalnih programov.
• Povezuje žrtve prometnih nesreč po vsem svetu.
• Družbi sporoča, da so posledice prometnih nesreč nespremenljive.
• Pomanjkanje informacĳ o žrtvah prometnih nesreč ustvarja skupno 

preventivo na tem področju.
• Je molčanje del kolektivnega zatiskanja  oči pred resnico.«  Štaba,R. 

(2013). Naj bodo naše ceste varne. Gradivo Zavoda Varna pot.
Na slovesnosti nas je nagovoril župan Občine Vrhnika, g. Stojan Jakin. 
V svojem nagovoru je poudaril, da moramo na cestah biti pazljivi in 
si ne smemo zatiskati oči pred nesrečami. Trenutno so vrhniške ceste 
varne, vendar moramo biti kljub temu previdni v prometu. Del varnosti 
v cestnem prometu poizkuša  občina  zagotoviti tudi z obnavljanjem in 
izgradnjo nove cestne infrastrukture.
Drugi govornik na slovesnosti je bil predstavnik PP Vrhnika, g. Vilĳem 
Jereb. V svojem govoru je nanizal nekaj statističnih podatkov, ki  se na-

nanašajo na naše lokalno okolje. V svojih besedah se je spomnil tudi 
vseh družin, ki so izgubile svoje drage.
Za konec bom povzel besede policista Vilĳema Jereba: 
 »Današnji spomin na žrtve v prometnih nesrečah naj bo za nas opomin 
in napotek, zakaj je potrebno upoštevati pravila, kadar smo udeleženi v 
prometu, naj si bo to kot pešec, sopotnik ali voznik. Vemo, da na cestah 
nismo sami, vendar, če bi se vsak zavedal odgovornosti in se ravnal po 
normah, potem bi bilo takšnih nesreč bistveno manj, hkrati pa bi dajali 
tudi dober zgled našim mlajšim. Misli mi uhajajo k družinam, katerim 
današnji dan pogreva grenke spomine. Želim jim, da najdejo pravo pot 
pri prebolevanju izgube, vsem nam pa veliko mero strpnosti in  odgo-
vornosti, ko smo udeleženi v prometu.«  
Zahvaljujem se uniformiranim članom ZŠAM Vrhnika, županu Občine 
Vrhnika, g. Stojanu Jakinu, in predstavniku PP Vrhnika, g. Vilĳemu Jere-
bu,  za sodelovanje na spominski slovesnosti.

Srečno vožnjo!
Predsednik ZŠAM Vrhnika

Franjo Čretnik

Davo Karničar

Smučanje z najvišjih vrhov
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V jesenski zbiralni akcĳi papirja, ki je potekala pred našo šolo v torek, 15. oktobra, in sredo, 16. 
oktobra 2013, smo zbrali 27,22 t starega papirja. Hvala vsem, ki ste se udeležili zbiralne akcĳe. 

OŠ AMS

Kot je pisana jesen, je bilo pi-
sano tudi dogajanje v našem 
vrtcu. V skupini Plameni smo 
spoznavali Vrhniko in ugo-
tavljali, kako je dobila ime. 
Pri iskanju odgovora smo se 
obrnili kar na glavnega v na-

šem kraju (župana seveda), 
pismu z vprašanjem pa smo 
priložili naše risbe. Župan 
nam je v pismu pojasnil, da v 
Močilniku Ljubljanica na vrh 
vznikne in ko besedi sesta-
vimo, dobimo ime Vrhnika. 
Razložil nam je tudi legendo 

o Argonavtih, katerih ladja 
krasi vrhniški grb. Tudi za-
stavico z vrhniškim grbom 
je priložil pismu. Mi smo si 
šli ogledat ta Močilnik, kjer 
so Argonavti razstavili ladjo, 
in odtis Jazonove pesti je res 

velik. Otroška domišljĳa se 
kar ni ustavila ob tuhtanju, 
ali je bil Jazon velikan, je imel 
samo pest tako veliko, ali pa je 
samo luknja nastala tako veli-
ka zaradi močnega udarca. Pa 
smo se odločili, da se bomo z 
županom še osebno srečali, 

saj je v pismu to sam predla-
gal, pa še zanimalo nas je, če 
je res takšen kot na fotografiji. 
Ni nam bilo žal, saj je župan 
res prĳazen možak, kar štiri 
skledice z bomboni so nas pri-
čakale v njegovi pisarni. Malo 
smo poklepetali (bazena na 
Vrhniki žal še ne bomo dobili) 
in se posladkali. 
Ta mesec smo bili na vrsti tudi 
za okrasitev trgovine DG. Pri 
izdelavi dekoracĳe smo si 
pomagali kar z odpadlimi je-
senskimi listi. Lepili smo jih 
na papir in iz njih oblikovali 
različne živali. Za na zaboje 
smo naredili skodelice čaja iz 
papirja, za v kot pa smo izde-
lali dve hiški, ki predstavljata 
naš vrtec, ki je ravno tako v 
dveh zgradbah. Če ste oktobra 
kaj kupovali v tej trgovini, ste 
naše umetnine gotovo opazili. 
16. oktobra pa je napočil dan, 
ki smo ga Plameni nestrpno 
pričakovali in smo na kole-
darju odštevali dneve, da bi 
ga lažje dočakali. Z avtobu-
som smo se odpeljali v Četeno 
Raven na kmetĳo Davčen, kjer 
smo dvakrat tudi prespali. To 
je bilo zanimivo, jahali smo 
konja, molzli kravo, obiskal 
nas je lovec, iz pobranih hrušk 
smo stisnili sok, kosili in gra-
bili smo travo, pekli kruh in 
se pri vsem tem neskončno 
zabavali. Vreme je bilo lepo 
in večina časa smo preživeli 
na svežem zraku. Vrnili smo 
se polni lepih vtisov in nove 
energĳe. Tako se je začela 
tudi naša nova tema in novo 
vprašanje, ki ga še vedno raz-
iskujemo: "Od kod prihaja 
hrana?" Delček odgovora smo 
dobili na kmetĳi, ne vemo pa 
še, na katerem drevesu raste 
čokolada.  
Proti koncu meseca smo sku-
paj z Iskrami obiskali še Za-
vod za slepo in slabovidno 
mladino. Tam smo spoznali, 
da imamo pet čutil, ki smo jih 
preizkusili v njihovem vrtu 
čutil. Preizkusili smo tudi 
hojo z belo palico, si ogledali 
nekaj igrač in knjig za slepe 
otroke ter tipkali po tipkov-
nici z Braillovo vrstico. Z vtisi 
smo se nato vrnili k naši temi 
o hrani in v naše spoznavanje 
smo vključili vseh pet čutil. 

  Monika Kastelic

Župnĳski vrtec

Pisani oktober

OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

Zbiralna akcĳa papirja na OŠ AMS Vrhnika

Modna revĳa malo drugače
Učenci 9. razreda so za vse, ki obiskujejo podaljšano bivanje, organizirali modno revĳo s 
plesom. Namen modne revĳe je bil, da učenci skupaj s starši izdelajo čim bolj izvirno obleko 
iz odpadnih ali naravnih materialov. Vsi učenci so se sprehodili po modni pisti in najboljše 
obleke so bile nagrajene. Vsaka obleka je bila posebna in naši učenci so jih zelo dobro pred-
stavili. Pohvala  velja tudi staršem, ki so otrokom pomagali pri izdelavi. 

 Učenci in učitelji v podaljšanem bivanju OŠ AMS

Slomškarji na Ljubljanskem maratonu
Učenci in učitelji iz OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika smo tudi letos nadaljevali s tradi-
cionalno udeležbo na Ljubljanskem maratonu. Vsi skupaj smo se veselili tekaško obarvane 
sobote, ko so bili organizirani teki za osnovnošolce. V lepem jesenskem popoldnevu se je 
zbralo 62 učencev,  kar je glede na število vseh učencev naše šole kar veliko. 
Za učence 1. in 2. razreda je bil na programu promocĳski netekmovalni tek v dolžini 600 m, za 
učence od 3. do 5. razreda pa v dolžini 1600 m. Tu je bila udeležba najštevilčnejša, saj učenci 
1. in 2. triade res radi tečejo. Vsi so uspešno pritekli do cilja, za svoj trud so bili nagrajeni z 
majico, medaljo in diplomo. 
Za učence od 6. do 9. razreda je bil tek še malo zahtevnejši, saj so pretekli progo v dolžini 
2000 m, obenem pa so tekmovali še za čim boljšo uvrstitev. V tej skupini smo imeli manj tek-
movalcev, vendar so se vsi potrudili in tekli po svojih sposobnostih. Na koncu rezultat niti ni 
pomemben, saj so vsi, ki pridejo do cilja, zmagovalci. Tudi oni so se lahko razveselili majice, 
medalje in diplome. 
Celotna prireditev je potekala v prĳetnem športnem vzdušju, lepo je bilo videti vrvež otrok 
in zadovoljne obraze po končanih tekih. Našim učencem še enkrat čestitamo, izrekamo pri-
znanje ter pohvalo za udeležbo in športno borbo, ki so jo pokazali. Zahvaljujemo se staršem, 
ki so svoje otroke pripeljali v Ljubljano in jim tako omogočili aktivno sodelovanje na največji 
športno-rekreativni prireditvi v Slovenĳi. 

  Ekipa učencev in učiteljev OŠ AMS

Prvi november je dan spomina na mrtve. Tudi člani ZŠAM Vrhnika se na prav poseben način 
vsako leto spomnimo pokojnih članov našega združenja. 
V ponedeljek, 28. oktobra 2013, smo jih obiskali na njihovih grobovih,  se jih spominjali in jim 
poklonili nagelj v znamenje spoštovanja. Tako smo  letos obiskali pokopališče na Vrhniki, Verdu, 
v Borovnici, Sinji Gorici, na Logu, v Blatni Brezovici in na Stari Vrhniki. Nismo pozabili  tudi na 
vrhniške kulturnike in se jim poklonili v znamenje spoštovanja. Pred Cankarjevim spomenikom 
smo obeležili tudi spomin na vse naše pokojne člane združenja, ki niso pokopani na omenjenih 
pokopališčih in so razkropljeni drugod po Slovenĳi. 
Na dan mrtvih, 1. novembra,  smo z društvenim praporom  in podpoveljnikom g.  Dušanom 
Rodoškom sodelovali na komemoracĳi  pri spomeniku padlim na Drči. 
Pokojnim članom  so se poklonili: g. Slavko Jereb, g. Karol Jurjevčič, g. Rado Petavs, g. Janez 
Šuštaršič, g. Dušan Rodošek, g. Nace Jerina, g. Ignac Zemljič in ga. Marĳa Zemljič.

Predsednik ZŠAM Vrhnika, Franjo Čretnik

Poklon umrlim članom ZŠAM Vrhnika
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Delo Društva invalidov Vrhnika 
v oktobru in novembru

V začetku oktobra smo načrtovali kostanjev piknik, vendar so 
slabe ekonomske razmere prizadele tudi naše člane. Zato smo 
kostanjev piknik združili z martinovanjem, ki smo ga organizi-
rali v četrtek, 7. novembra. 
Odpeljali smo se v Idrĳo, kjer so nas pričakali naši prĳatelji iz 
MDI Idrĳa - Cerkno. Popeljali so nas po svojem mestu, obiskali 
pa smo še vojaški muzej in akvarĳ. Nato smo se vsi skupaj od-
peljali do zaselka Log, kjer so nam v Gostišču Gačnik pripravili 
bogato pojedino s plesom in martinovim krstom. Prepustili smo 
se za nekaj ur veselju in rajanju in tisto popoldne pozabili na 
tegobe, ki nas pestĳo.
Športniki so konec oktobra  končali s turnirji. Pred tem pa sta se 
4. oktobra obe ekipi, moška in ženska, udeleležili prĳateljskega 
turnirja v Domžalah. Že takoj naslednji dan, 5. oktobra, so odšli 
na tekmovanje v okviru prĳateljskega turnirja v Žiri, kjer je žen-
ska ekipa dosegla  drugo mesto. Zadnje tekmovanje obeh ekip 
pa je bilo  na prĳateljskem srečanju v Piranu, ki je potekalo 11. 
novembra.
Tudi medobčinska liga, kjer so sodelovale samo moške ekipe, je  
priredila zaključno tekmovanje. Žal se naši balinarji niso uvrstili 
na vidnejše mesto, zato pa so v tolažbo dobili posebno priznanje 
za uspešno sodelovanje, ki sedaj krasi naše prostore.

Naše društvo že nekaj let zapored organizira območno tekmo-
vanje v pikadu. Letos je prireditev  potekala 12. oktobra v OŠ 
dr. Ivana Korošca v Borovnici. Tekmovalo je devet moških ekip 
in  sedem ženskih. Na državno prvenstvo, ki bo 16. novembra v 
Litĳi, sta se od moških uvrstili ekipi DI Radovljica in DI Vrhnika, 
od ženskih ekip pa bodo na državno prvenstvo odšle tekmoval-
ke iz DI Ško�a Loka in DI Radovljica.  
Naj se ob tej priložnosti zahvalimo za prĳaznost in velikoduš-
nost vodstvu OŠ dr. Ivana Korošca  za najem šolskih prostorov!
Pevski zbor se vneto pripravlja na dobrodelni koncert, ki bo 6. 
decembra v Cankarjevem domu na Vrhniki. Zato preizkušajo 
svoja grla tudi na nastopih po širši in daljni okolici. Tako so v 
soboto, 28. septembra, na povabilo DI Logatec nastopili na slav-
nostni proslavi ob 30-letnici obstoja tega društva.  V sredo, 16. 
oktobra, so s pesmĳo razveselili oskrbovance Doma starejših ob-
čanov Ljubljana – Vič - Rudnik, enota Kolezĳa. 28. oktobra pa so 
priredili koncert v počastitev dneva reformacĳe v Domu upo-
kojencev Ljubljana - Poljane.
Zborovodja Jože Jesenovec se je udeležil vsakoletnega seminarja 
za pevovodje pevskih zborov, ki sodelujejo na Taboru sloven-
skih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični.

Društvo invalidov Vrhnika 

Dobrodelni koncert pevcev 
Društva invalidov Vrhnika
Koncert MePZ DI Vrhnika, ki je tradicionalno v začetku decem-
bra, letos bo v petek, 6. decembra, ob 18. uri v vrhniškem Domu 
Ivana Cankarja, bo tokrat dobrodelne narave.
V Društvu invalidov Vrhnika smo spoznali, da bo treba nado-
mestiti kombi, ki ga v društvu  zelo potrebujemo in nam zaradi 
njegove starosti in iztrošenosti ustvarja same stroške. S prispev-
ki na prireditvi bi vsaj simbolično pomagali pri nakupu novega 
vozila ali vsaj boljšega. Kako potreben je kombi za društvo, lah-
ko povedo športniki in pevci, ko imajo tekmovanja in nastope  
zunaj Vrhnike. Največ prevozov vozilo opravi za potrebe socia-
le, ko je treba težke invalide prepeljati do zdravnikov ali bolniš-
nic. V veliko pomoč nam je tudi, ko je treba peljati člane društva 
do letovišč in zdravilišč ali voziti invalide na razne izlete, ki jih 
društvo organizira za svoje člane.

Poleg domačega zbora smo medse povabili še dve pevski zased-
bi, da bo koncert za poslušalce še bolj zanimiv in pester.
Marsikdo še ne ve, da na Vrhniki že tri leta deluje še en zbor. 
To je ženski zbor Upanje, ki ga sestavljajo zaposlene v Domu 
upokojencev Vrhnika. Menimo, da je to prava priložnost, da se 
predstavĳo Vrhničanom. Zborovodjo so poiskale kar pri sorod-
nem pevskem zboru Društva invalidov.
Tretji zbor, ki bo nastopil na tej dobrodelni prireditvi, pa je Obrt-
niški mešani zbor Notranjska, ki združuje pevke in pevce z no-
tranjskega konca (Vrhnika, Logatec, Cerknica, Postojna, Idrĳa). 
Če pevci vrhniških invalidov prepevamo  enaindvajset let, pa 
nas ”Notranjci” prekašajo za pet let. Oba zbora imata le nekaj 
skupnega: že od vsega začetka ju vodita isti zborovodji – Janez 
Gostiša in Jože Jesenovec.

Mešani pevski zbor DI Vrhnika

DOBRODELNI KONCERT
Mešanega pevskega zbora 

DRUŠTVA INVALIDOV VRHNIKA
z gostoma

Obrtniški mešani pevski zbor ”NOTRANJSKA”
in

Ženski zbor ”UPANJE”

Koncert bo v petek, 6. decembra 2013 ob 18. uri
v veliki dvorani Doma Ivana Cankarja na Vrhniki.

Vljudno vabljeni!

Cenjene  upokojenke in cenjeni upokojenci
Težko je vsak mesec napisati za en mesec vnaprej nekaj novega, 
ker že vse  poteka po ustaljenem urniku, a vendar se trudimo.
Kakor veste, potekajo v zimskem času različne delavnice, ki tra-
jajo lahko le tri ure ali pa skozi celotno zimsko obdobje. Tako 
bodo športne delavnice vse do konca aprila.
Ker nekateri že sprašujete, kje bomo pripravili naše letošnje za-
dnje srečanje, naj vas razveselim z novico, da bomo spet pri Baj-
cu z isto glasbo kot lani že  v nedeljo, 8. decembra.
Kar veliko dela bodo imeli naši prostovoljci in prostovoljke, 
ko bodo raznašali drobna darilca starejšim in bolnim, saj bodo 
odprli kar  več kot 400 vrat. Seveda pa bodo pridne roke naših 
članic izdelale prav toliko voščilnic in pripravile ta darilca! Pri-
družite se jim. Veselimo se vašega sodelovanja.
Trudimo se, da o vsem, kar se na društvu dogaja,  poročamo 
prek Našega časopisa na Moja obcina.si, na info seniorjih, seve-
da, kdor ima računalnik. Nekateri prav uživajo ob branju naših 
člankov, čeprav se aktivnosti ne morejo udeleževati.
Obenem vas prosimo, da se čim večkrat ustavite pred našimi 
oglasnimi tablami in se seznanite z našimi dejavnostmi. Vedno 
ste dobrodošli tudi v pisarni, kjer boste dobili vse informacĳe. 
Naj vas zimski čas ne ustavi med vašimi štirimi stenami, v naši 
družbi je zanimivejše, pestrejše in zabavno. Trudimo se za vas! 
Skrbite za svoje zdravje, pazite nase, uživajte v krogu domačih 
in prĳateljev ter znancev, da bodo zimski dnevi čim lepši!

Za UO: Elica Brelih

Vrhniški upokojenci združili kostanjev 
piknik in martinovo
Četrtek, 24. oktobra 2013 – Odklopili smo se od vsakdanjika in 
se združili v eno prĳetno veliko skupino  osemdesetih veselih in 
družabnih upokojencev na Martinovem kostanju.
Na ekskurzĳo z zabavo smo se odpravili proti Dolenjski in Po-
savju, kjer smo si  ogledali brežiški grad. Del gradu je preurejen 
v Posavski muzej, kjer so v več zbirkah predstavljena različna 
obdobja in različni vidiki krajevne zgodovine. Posebno lep pri-
mer je renesančni del grajske arhitekture s kapelo, slavnostnim 
stopniščem in viteško dvorano, ki je bogato poslikana z freska-
mi, ki so delo mojstra Ignacĳa Flurerja. Dvorana je zelo akustična 
in namenjena raznim prireditvam in koncertom. Ob spremljavi  
klavirja smo se tudi sami preizkusili, kako zvenĳo naši glasovi.
Nadaljevali smo vožnjo proti Krškemu in ob savskih elektrar-
nah proti odcepu za Bučko in se pripeljali do Gostišča Luzar v 
Škocjanu. Dobro so nas postregli, veliko je bilo sproščene zabave 

in plesa ob zvokih hišnega ansambla. Glasbena skupina našega 
društva s spremljavo harmonik in kitare pa je z nastopom  po-
pestrila  dobro razpoloženje. Željni sprehodov so si ob prĳet-

nem  jesenskem soncu in mavrici toplih barv ogledovali okolico 
Škocjana, vsi  pa smo se  do sitega najedli slastnega pečenega 
kostanja.
Bili smo v lepi pokrajini, odeti v jesenske barve in ni težko ugo-
toviti, kaj je bilo za dušo, telo in želodec. Vse smo napolnili in 
zaključili dan z vožnjo proti Vrhniki.
Zapisala: Ivanka Sluga, Foto: Vinko Sluga, Fani Šurca

Sončki na Slovenjegraškem Pohorju
Slovenj Gradec, 15. 10. 2013 – Čeprav smo vedeli, koliko vzpona 
nas čaka, je strmina zahodnega Pohorja  presenetila kar nekaj 
Sončkov, ki smo se v megleno jutro odpeljali po AC proti Štajer-
ski. Skozi Velenje in naprej ob Paki smo mimo jame Huda luknja 
prispeli do Slovenj Gradca, kjer smo izstopili v naselju Legen.
Prve korake smo naredili po asfaltu, prečkali potok Barbara in 
kmalu krenili s ceste na markirano planinsko pot. Pod Gradiš-
čem nas je pot vodila v gozd in v meglo ovito strmo pobočje 
Kremžarjevega vrha. Malo pod vrhom je koča in tam je posĳalo 

tudi sonce. Megle so se ujele v pobočja vrhov v daljavi, v dolinah 
pod nami pa so počivala koroška mesta in vasi. Od koče smo 
se povzpeli na Kremžarjev vrh (1164m) in se od tam skozi ob-
širne pohorske gozdove spustili do sedla Mačkov križ in mimo 
Mačkovega vrha na Brneško sedlo (1001m), nato pa se ponovno 
zagrizli v gozdno strmino do Kaštivskega sedla (1191m). Tokrat 
se je strmina poigravala z našo vzdržljivostjo in nikakor ni po-
pustila; spremljala nas je po stezah vse do Partizanskega doma.
Med hojo do vrha Male Kope (1524m) so se trave navihano po-
igravale v vetru in sonce je zlatilo robove gozda. Pobočja, pre-
krita z drobnim listjem borovničevja, so žarela ognjeno rdeče. 
Narava je v soncu uravnovesila paleto jesenskih barv. Med tem-
no zelenimi smrekami so rumenele bukve in kostanji, v gozdu 
ob travnatem pobočju Velike Kope je žarela jerebika. V močnem 
vetru, ko se je naenkrat pooblačilo nebo, smo dosegli vrh Velike 
Kope (1541m). Med zadnjim spustom smo v plapolanju visokih 
trav občudovali Dravsko dolino z Mariborom v daljavi.  Pred 
nami je vabila koča na Ribniškem Pohorju, mi pa smo se napotili 
do Grmovškovega doma na sedlu Pungart (1374m), kjer nas je 
čakal avtobus.
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Novembra 2013 so  praznovali naši 
člani okrogle jubileje:
Marĳa Jelovšek, Drenov Grič, Vrhnika (1916)
Marta Markovič, Verd, Vrhnika (1923)
Marjan - Karol Drašler, Kotnikova c., Vrhnika (1923)
Andrej Molk, Pot k studencu, Vrhnika (1923)
Boža Brežič, Travniška ul., Vrhnika (1928)
Franc Tominc, Brigadirska c., Vrhnika (1928)
Kristina Skubic, Blatna Brezovica, Vrhnika (1928)
Marĳa Novak, Gradišče, Vrhnika (1933)
Francka Zorc, Prečna pot, Vrhnika (1933)
Franc Ogrin, Verd, Vrhnika (1933)
Janko Plestenjak, Drenov Grič, Vrhnika (1933)
Tončka Žužek, Vas, Vrhnika (1933)
Štefanĳa Novak, Notranjska c., Vrhnika (1933)

Vsem jubilantom iskreno čestitamo za visoki jubilej,
čestitke pa tudi vsem, ki so novembra praznovali 
rojstni dan.
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Z zatonom sonca smo se vračali proti Šaleški dolini in do doma 
nismo dremali, kar bi sicer pričakovali, saj smo prehodili 15 km 
in  naredili 1375 m vzpona. Občutek, da smo premagali strme 
koroške klance in z očmi in srcem pobožali ta lepi del naše do-
movine, je odvzel utrujenost. Pohorski razgledi in gozdovi so se 
vtisnili v nas in nas še vabĳo. V zraku se še zazna prĳeten vonj 
mogočne smreke, ki jo je pohorski kmet pred našimi očmi za-
sekal in podrl na predvideno mesto.
Zapisala: Marĳa Dolinar, komentar Sonja Repnik
Fotografije: Tatjana Rodošek, Sonja Zalar Bizjak, Sonja Repnik

Svizci na Krašnjem vrhu
Skupina vrhniških Svizcev je končno dočakala lepo vreme, kajti 
tretji oktobrski četrtek se je začel s čudovitim jutrom. Naš cilj je 
bil 526 m visoki Krašnji vrh blizu Metlike. Ovinkasta cesta nas je 
vodila prek Gorjancev do Metlike, kjer nas je čakal lokalni vodnik 
Martin z ženo. Pod njunim vodstvom smo se zapeljali do izhodiš-
ča pohoda v vasi Radovica. Tam smo doživeli pregovorno belo-
kranjsko gostoljubje. Martinova žena nam je za dobrodošlico po-
nudila sveže pečeno in še toplo znamenito belokranjsko pogačo. 
Steza proti Krašnjem vrhu se je počasi vzpenjala skozi pretežno 
listnat in jesensko obarvan gozd, kjer so marljivi domačini s ta-
blami označili drevesa, značilna za pokrajino. Med klepetom in 
krajšimi postanki, med katerimi nam je naša Sonja postregla s 
podatki o rastlinju, smo prispeli na Krašnji vrh. Tam so planin-
ci postavili manjšo kočo, ki je navadno odprta ob koncu tedna, 
tokrat pa jo je oskrbnik odprl za nas, tako da smo si lahko pri-
voščili še kakšno bolj žlahtno pĳačo od čaja. Tisti, ki jih ne muči 
vrtoglavica, so se povzpeli na razgledni stolp, s katerega se ob 
lepem vremenu vidi daleč v notranjost Hrvaške. V skalah pod 
kočo so metliški planinci uredili tudi plezalno steno in kar nekaj  
pogumnih Svizcev jo je preizkusilo, seveda pod budnim očesom 
naših vodnikov.

Pohod smo nadaljevali mimo studenca Orehovec, v katerega 
se steka kristalno čista voda z Gorjancev. Ustavili smo se še pri 
jami Pečenjevka, kjer smo lahko občudovali oblikovalno umet-
nost matere narave. Zapustili smo gozd in mimo rumenordeče 
obarvanih vinogradov zavili na cesto skozi razloženo Bojanjo 
vas, nato pa po cesti in deloma med travniki prispeli do cerkve 
sv. Urbana. 
Tam nas je pred cerkvĳo čakala nova dobrodošlica v obliki pĳače 
in belokranjske pogače, s katero nas je pričakal gospodar bližnje 
turistične kmetĳe Jakljevič. Še dobro, kajti do kmetĳe, kjer nas je 
čakala obara z žganci, je bilo še nekaj sto metrov poti, mi pa smo 
bili od hoje že pošteno utrujeni, žejni in lačni. A ob izdatnem 
kosilu in kozarčku metliške črnine smo pozabili na vse napore 
in se pogovarjali le o dnevu, polnem sonca, raznih doživetĳ in 
toplih ljudi.
Besedilo: Rada Pišer
Fotografija:  Sonja Zalar Bizjak

Zimzeleni na Križni gori nad Ložem
Komaj se je začelo svitati, ko se nas je  štirideset pohodnikov v 
hladnem in vetrovnem dnevu odpeljalo proti Cerknici, kjer smo 
se dokončno prebudili ob dobri kavici. Pot smo nadaljevali proti 
Zgornjemu Jezeru do lovskega doma. Pridružila se nam je do-
mačinka, gospa Boža, vodnica, naravovarstvenica, markacistka 
z ogromno znanja, ki ga je prĳazno posredovala tudi nam. Z 
veseljem smo ji prisluhnili.

Najprej smo se ustavili pri preprosti vaški cerkvici sv. Ane iz l. 
1617 v zaselku Sveta Ana. Ob zadnjih vzdrževalnih delih so na 
cerkvenih zidovih odkrili skromne ostanke fresk, ki spominjajo 
na furlanske slikarje iz 15. stoletja. Sem so očitno romali tudi 
prebivalci Hrvaškega Primorja,  ker so odkrili tudi podpise v 
glagolici.
Kmalu smo prispeli na kopasto, z gozdom poraslo  Križno goro 
(857 m), kjer stoji romarska cerkev, nekoč pa ilirsko gradišče in 
nato rimska utrdba. Največje bogastvo baročno opremljene cer-
kve so slike Fortunata Berganta, v katerih je pretresljivo upo-
dobil Kristusovo trpljenje. Zaradi njegovih slik je cerkev znana 
tudi zunaj naših meja. Z vrha se odpira lep pogled na Javornike 
s Cerkniškim jezerom v dolini. Snežnik se nam je skril v oblake. 
Vračali smo se skozi zaselek Podlož, mimo kapelice in prispeli v 
Lož, kjer smo na starejši hiši opazili  spominsko ploščo, posve-
čeno Franu Milčinskemu.   Ob vaškem vodnjaku je gospa Boža 
omenila še Mrzlo jamo, kraški bruhalnik, iz katere se je kraj vča-
sih oskrboval z vodo. Nato smo se vkrcali na avtobus in krenili 
proti domu.
Vendar lepega in zanimivega dneva še ni bilo konec. Naš po-
hodnik Janko, eden od ustanovnih članov skupine Zimzeleni, 
je slavil svojo visoko okroglo obletnico. V Gostilni Pr` Krajnc 
nas je dobro pogostil, mi pa smo mu poklonili sliko, ki ga bo 
spominjala na naša druženja. Obenem smo ga razglasili za am-
basadorja dobre volje. Ob zvokih Ansambla Presenečenje smo 
zaplesali in zapeli.
 Dragi Janko, od srca ti želimo veliko zdravja in čvrst korak še na 
mnogih naših pohodih.
Zapisala: Barbara Petrič
Foto: Joža Miklavčič

Pohod  skupine Zimzelenih oktobra 2013 
–  po poti … v neznano!
Jesen, najlepši letni čas in pravi splet okoliščin – ta oktober! Če-
trti teden tega jesenskega meseca smo se odpravili na pohod; 
z nami so bili tudi vsi trĳe vodniki, Sonja in Milan, pripravila 
in vodila pa ga je Elica Brelih. Čeprav smo kmalu ugotovili, da 
smo na poti v celjsko smer, nam tokrat končnega cilja ni in ni 
predstavila. Zelo skrbno je izbirala izraze in pri tem pazila, da 
ni uporabila ključne besede, ki bi nam razkrila pohodniški cilj 
22. oktobra. Ugibali smo, komentirali, se zabavali in nič pravega 
zadeli.

Ko smo gledali celjski grad že z južne strani in izstopili iz avto-
busa v Zagradu ter zakoračili v hrib v Pečovniku, smo se nemalo 
presenečeni znašli sredi gozda in pod gozdno potjo zagledali 
skromno zapuščeno hišo, v kateri je bivala Alma Maksimilĳana 
Karlin, svetovljanka, popotnica, poliglotka, pisateljica, pesnica 
in zbirateljica. 
Po tej poti je krenila tudi naša skupina v tihem premišljevanju o 
težkem življenju in  nedojemljivem pogumu velike svetovljanke. 
V Svetino smo prišli po štirih urah hoje prek Tolstega vrha in 
obiskali njen grob; skromen je in vzdrževan. Vasica pa – kot bi 
ne bila iz tega sveta! Spokojna in ožarjena z barvami jeseni! Tu-
ristično se razvĳa in večkrat je že dobila laskavi naziv najlepše 
slovenske vasi.
Zadovoljni, polni vtisov in ravno prav utrujeni smo se predali 
udobni vožnji z avtobusom proti domu. V moje razmišljanje se 
mi je vpletel nedavni dogodek v antikvariatu, v katerem preživ-
ljam prosti čas in uživam v delu. V vsakem antikvariatu je lepo 
in prĳetno; knjige počivajo na policah in čakajo, da pride tisti 

nekdo, ki jih bo ljubeče vzel v roke in prebral njihovo vsebino. 
Med obiskovalci ni gneče, pa vendar pridejo; v septembru letos 
je prišel mlad fant, bil je tujec – gradbeni delavec in je vprašal, če 
imamo knjigo Alme Karlin »Samotno potovanje«; v petih letih, 
kar je Antikvariat g. Cunjaka na Vrhniki, nismo imeli niti ene 
knjige A. Karlin! Ampak bo prišla, sem odgovorila. Iskalci mora-
jo velikokrat  vztrajno čakati, preden knjiga pride v antikvariat! 
–  In prišla je že prve dni oktobra!
Kakšno veselje ob prevzemu – za oba, zame zadovoljstvo  in za 
mladega gradbinca iskre v očeh! Prehitro se je poslovil, da bi 
ga povprašala kaj več! Zakaj jo je želel prebrati? Sama sem jo 
prebrala, preden sem mu jo izročila! Ga mika svet ali je nuja – s 
trebuhom za kruhom? Almino pisanje in njen mladi bralec in ta 
hoja z razmišljanjem o njeni življenjski in literarni poti! Kakšna 
povezava! 
Fant je videl rožo čudotvorno, vzdramil se je in je šel na pot …, 
sem se spomnila 
Cankarjevega verza! To bo!
(Viri: Pot 2300 korakov, zloženka TD Štore, spletna stran o A. 
M. Karlin)
Zapis:   M. Rĳavec
Foto:  S. Zalar Bizjak, J. Miklavčič
Daljši zapis si lahko preberete na spletni strani www.mojaob-
cina.si/vrhnika

Pohod Barjanov na Porezen
Za pohod na Porezen smo naročili najlepše vreme v tem letu.  
Jutro je bilo hladno, a nebo brez oblačka. Pohod smo začeli iz 
Davče, kjer je najprej pot potekala po asfaltni cesti, nato gozdni 
poti in nazadnje po stezi, ki se je vzpenjala po gozdnatem po-
bočju Porezna. Tam nam je vodnik Milan pokazal mejni kamen, 
kjer je med prvo in drugo svetovno vojno potekala meja med 
kraljevino Jugoslavĳo in Italĳo. Na več mestih so vidne sledi 
oglarjenja, ki je bilo na Poreznu nekoč  zelo razvito. Po vodni-
kovu zaslugi smo izvedeli veliko zanimivih stvari o preteklosti 
tamkajšnjih krajev in življenju v njih.
Pri stari pastirski koči smo naredili postanek za malico. Ker 
je eden od članov pred  nedavnim praznoval rojstni dan, smo 
nazdravili in se posladkali z domačimi piškoti. Lepo razpol-
oženi smo se po grebenu odpravili proti vrhu. Ko smo dosegli 
vrh 1630 metrov visokega Porezna, so vse okoli nas zazvonili 
zvonovi. Ne nam v čast; zvonili so poldne. Bili smo enotnega 

mnenja, da smo za pohod izbrali najlepši dan. Na vrhu Porezna 
stoji spomenik partizanom, ki so padli tik pred koncem vojne. 
V tamkajšnjih  krajih je veliko utrdb  italĳanske vojske in celo-
tno območje Porezna in okoliških hribov je prepredeno z bun-
kerji, kavernami in vojašnicami (kasarnami). Dve od nekdanjih 
italĳanskih kasarn so preuredili: eno v lovski dom, drugo pa v 
planinskega, ki pa je bil že zaprt.
Spustili smo se do planinskega doma, po položnejši poti na-
daljevali do vznožja Porezna, nato pa po nam že znani poti do 
avtobusa. Bil je čudovit jesenski dan,  dan za pohajanje po hribih 
in mi smo ga dobro izkoristili. 
Zapis: Janko in Minka Svetičič
Foto: Andreja Mole

Vandrovke  na Šmarni gori
V  torek,  15. oktobra,  nam je bilo vreme naklonjeno in jesenska 
narava obsĳana s soncem.  Kar   petintrideset Vandrovk in štirje  
Vandrovci smo se zelo veselili tega pohoda, saj je bilo kar nekaj 
takih med nami, ki se bomo  prvič povzpeli na Šmarno goro. 
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Svizci pred kočo PD Metlika na Krašnjem vrhu

Kar  štirideset pohodnikov pred Križanim in dvema razbojnikoma

Križna gora (15) – slavljenec z darilom

Na prepadni in skalni, a razgledni Grmadi (718 m).

Zadovoljni in bogatejši za mnoga spoznanja



NAS CASOPIS 410/25.11. 2013 C M Y K 13

1325. november 2013
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si  Občina Vrhnika 

Vodnika  Milan in Jože sta že na začetku po-
skrbela za dobro vzdušje.
Pot smo začeli v vasi Pirniče in se podali čez Pe-
ske. Na začetku je bila pot kar strma in  za nas 
zahtevna, ampak ker  smo se večkrat ustavili, 
malo počivali in poslušali Milana, ki nam je na 
zabaven način povedal veliko zanimivega  in 
poučnega, smo z veseljem premagovali pot. 
 Med hojo smo opazili, da je Šmarna gora kar 
dobro obiskana, saj smo srečevali veliko pohod-
nikov, čeprav vodi na Šmarno goro kar  petnajst 
poti, nekatere  kar zahtevne.  Ko smo prehodili 
najbolj strmi del gozdne poti, se je začela  pol-
ožnejša makadamska cesta, tako da so se noge 
malo odpočile. Pred samim vrhom pa je bilo za 
nas spet malo bolj strmo, ampak smo tudi to 
premagali. Jesensko sonce nas je prĳetno grelo 
in nam dajalo moči, a čutili smo, da bo takih dni 
zelo malo, saj se približuje zima.
Ko smo prišli na vrh, nam je nebo ponudilo 
razglede na vse strani. Najprej smo si ogledali 
daljno okolico, saj je bila vidljivost odlična. Z 
gore se vidi Triglav, Stol in koroški Obir, Krim, 
Snežnik in Trdinov vrh na Gorjancih in še mno-

gi vrhovi …
Šmarna gora je osamelec na severu Ljubljan-
skega polja, ima dva vrhova: nižjo Šmarno goro  
(669 m) in višjo Grmado (676 m). Zaradi lege 

in razgleda je postala priljubljena  izletniška  
točka. Predvsem jo  obiskujejo Ljubljančani in 
okoličani; ima tudi bogato zgodovino. 
Šmarna gora je dobila ime po Marĳi, zavetnici 

šmarnogorske  cerkve. To je romarska cerkev in 
je prvič omenjena leta 1324. Mi smo si  cerkev 
tudi ogledali  in videli, da je obnovljena. Mi-
lan in Jože sta tudi pozvonila ob 11.30, tako kot  
pripoveduje legenda za časa Turkov.
Malo smo se okrepčali s kavico, osvežilna pi-
jača nas je odžejala in sendvič je dal moč. Go-
stinska ponudba je bila dobra in prĳazna. Čisto 
drugače sem si predstavljala to Šmarno goro, a 
bila mi je  zelo všeč.  Za vedno jo bom ohranila  
v lepem spominu.
Vračali smo se po poti, ki nas je pripeljala v vas 
Zavrh z  lepimi hišami in veliko cvetja. Preži-
veli smo en  lep dan, s soncem obsĳan, in polni  
bogatih vtisov  smo se vračali proti domu.  Do-
živeli smo veliko lepega, čeprav smo bili tako  
blizu naše Vrhnike.
Taki pohodi, ki so nagrada za vztrajno hojo 
vsak teden po okolici Vrhnike, so za nas bolj ali 
manj podvigi, zato se jih veselimo in še posebej 
uživamo. 
Ob koncu se v imenu Vandrovk zahvaljujem 
vodnikoma Milanu in Jožetu za potrpežljivost.
Zapisala in fotografirala: Fani Šurca 
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Na podlagi 95. člena Poslovnika o delu 
Občinskega sveta Občine Vrhnika je 
Občinski svet Občine Vrhnika na 21. 
seji 7. 11. 2013 potrdil uradno prečiš-
čeno besedilo 3 Pravilnika o plačah 
in plačilih za opravljanje funkcĳe ob-
činskega funkcionarja ter o sejninah 
zunanjih članov delovnih teles občin-
skega sveta in članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov, ki 
obsega:

– Pravilnik o plačah in plačilih za 
opravljanje funkcĳe občinskega 
funkcionarja ter o sejninah zunanjih 
članov delovnih teles občinskega 
sveta in članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov 
(Naš časopis, št. 293/2003)

–  Pravilnik o spremembah in do-
polnitvah Pravilnika o plačah in 
plačilih za opravljanje funkcĳe ob-
činskega funkcionarja ter o sejni-
nah zunanjih članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih 
stroškov (Naš časopis, št. 316/2005)

–  Pravilnik o spremembah in dopol-
nitvah Pravilnika o plačah in plačilih 
za opravljanje funkcĳe občinskega 
funkcionarja ter o sejninah zunanjih 
članov delovnih teles občinskega 
sveta in članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov 
(Uradni list RS, št. 95/2008)

–  Pravilnik o spremembah in do-
polnitvah Pravilnika o plačah in 
plačilih za opravljanje funkcĳe ob-
činskega funkcionarja ter o sejni-
nah zunanjih članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih 
stroškov (Naš časopis, št. 385/11)

–  Pravilnik o spremembah in do-
polnitvah Pravilnika o plačah in 
plačilih za opravljanje funkcĳe ob-
činskega funkcionarja ter o sejni-
nah zunanjih članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih 
stroškov (Naš časopis št., 404/13)

–  Pravilnik o spremembah in do-
polnitvah Pravilnika o plačah in 
plačilih za opravljanje funkcĳe ob-
činskega funkcionarja ter o sejni-
nah zunanjih članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih 
stroškov (Naš časopis št., 408/13)

Številka:103-1/2003(2-01)
Datum:  7. 11. 2013   

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin, l.r. 

PRAVILNIK
 O PLAČAH IN PLAČILIH ZA 

OPRAVLJANJE FUNKCĲE 
OBČINSKEGA FUNKCIONARJA 

TER O SEJNINAH ZUNANJIH 
ČLANOV DELOVNIH TELES 

OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV 
DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV 
TER O POVRAČILIH STROŠKOV

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO 
3

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Pravilnik o plačah in plačilih za oprav-
ljanje funkcĳe občinskega funkcionarja 
ter o sejninah zunanjih članov delovnih 
teles občinskega sveta in članov dru-
gih občinskih organov ter o povračilih 

stroškov (v nadaljevanju: pravilnik) 
določa višino plače oziroma plačila za 
opravljanje funkcĳ v Občini Vrhnika 
ter višino sejnin zunanjih članov delo-
vnih teles Občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter pravico 
do povračila stroškov, ki nastanejo za-
radi opravljanja funkcĳe.

2. člen

Za poklicno opravljanje funkcĳ v Obči-
ni Vrhnika imajo občinski funkcionarji 
pravico do plače, za nepoklicno oprav-
ljanje funkcĳe pa pravico do plačila za 
opravljanje funkcĳe.
Plačilo za opravljanje funkcĳe člana 
občinskega sveta je sejnina za udelež-
bo na seji občinskega sveta oziroma na 
seji delovnega telesa občinskega sveta.
Članom delovnih teles občinskega 
sveta, ki niso člani občinskega sveta 
(zunanji člani) ter članom nadzornega 
odbora pripadajo sejnine, ki se obliku-
jejo na podlagi tega pravilnika.

3. člen
črtan

4. člen

Za ureditev plač in delovnih razmerĳ 
funkcionarjev se smiselno uporabljajo 
določbe predpisov, ki urejajo delovna 
razmerja in plače v javnem sektorju, če 
Zakon o lokalni samoupravi ne določa 
drugače.

5. člen

Občinski funkcionarji so: člani občin-
skega sveta, župan in podžupan oziro-
ma podžupani.
Člani občinskega sveta opravljajo svo-
jo funkcĳo nepoklicno.
Župan se lahko v skladu s statutom 
odloči, da bo svojo funkcĳo opravljal 
poklicno.
Podžupan oziroma podžupani se lahko 
v skladu s statutom odločĳo, da bodo 
opravljali svojo funkcĳo poklicno.

II. PLAČE IN PLAČILA ZA OPRAV-
LJANJE FUNKCĲE ŽUPANA IN 

PODŽUPANA

6. člen

Z Zakonom o sistemu plač v javnem 
sektorju je za opravljanje funkcĳe žu-
pana v Občini Vrhnika, ki glede na šte-
vilo prebivalcev (občine od 15001 do 
30000 prebivalcev) sodi v IV. skupino 
občin, določen 53. plačni razred. Žu-
panu skladno z zakonom pripada tudi 
dodatek za delovno dobo.
Če župan opravlja funkcĳo nepoklicno, 
mu pripada plača v višini 50% plače, ki 
bi jo dobil, če bi funkcĳo opravljal po-
klicno, brez dodatka na delovno dobo.
Plača župana se določi s sklepom, 
ki ga sprejme Komisĳa za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in ad-
ministrativne zadeve (v nadaljevanju: 
komisĳa).

7. člen

Z Zakonom o sistemu plač v javnem 
sektorju je za opravljanje funkcĳe pod-
župana v Občini Vrhnika, ki glede na 
število prebivalcev (občine od 15001 
do 30000 prebivalcev) sodi v IV. sku-
pino občin, določen razpon med 38. in 
45. plačnim razredom. Plačni razred 
podžupana določi župan ob upošteva-
nju obsega podžupanovih pooblastil. 
Podžupanu skladno z zakonom pripa-
da tudi dodatek za delovno dobo. 

Če podžupan opravlja funkcĳo nepo-
klicno, mu pripada plačilo največ v 
višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi 
opravljal funkcĳo poklicno. Pri tem se 
ne upošteva dodatek za delovno dobo. 
V primeru predčasnega prenehanja 
funkcĳe župana, podžupanu, ki bo 
opravljal funkcĳo župana, pripada 
plača, ki bi jo dobil župan.
Plača podžupana se določi s sklepom, 
ki ga sprejme Komisĳa za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in ad-
ministrativne zadeve.

III. SEJNINE

8. člen

Sejnine pripadajo članom občinskega 
sveta za udeležbo na redni in izredni 
seji občinskega sveta ter za udeležbo 
na sejah delovnih teles občinskega 
sveta. 
Kadar sta redna in izredna seja sklicani 
na isti dan, tako, da bosta skupaj trajali 
manj kot tri ure (zasedanja) se izplača 
samo sejnina za redno sejo.

9. člen

Sejnine pripadajo tudi zunanjim čla-
nom stalnih in občasnih delovnih teles 
občinskega sveta za udeležbo na sejah, 
razen članom, ki imajo status javnih 
uslužbencev ali funkcionarjev ali so 
zaposleni v javnih podjetjih ali zavo-
dih, katerih ustanoviteljica je občina in 
opravljajo naloge delovnih teles med 
delovnim časom ali v okviru delovnih 
nalog.
Sejnine so določene na sejo, s tem, 
da za zasedanje na nadaljevanju seje 
upravičencu pripada sejnina v višini 
70 % prvega dela sejnine. 
V primeru, da seja traja pol ure ali manj, 
se izplača samo polovica sejnine.

Za udeležbo na seji Občinskega sveta 
pripada 50 % sejnine člana Občinskega 
sveta tudi predsedniku Nadzornega 
odbora, če se je seje v celoti udeležil, 
razen v primeru, če izvaja naloge poro-
čevalca, ko je upravičen do celotne sej-
nine. V primeru, da se seje Občinskega 
sveta namesto predsednika Nadzorne-
ga odbora udeleži podpredsednik ali 
član Nadzornega odbora, tako določe-
na sejnina pripada podpredsedniku ali 
pooblaščenemu članu.

10. člen

O udeležbi na sejah vodi občinska 
uprava evidenco. Evidenca je podlaga 
za izplačila sejnin, ki se opravljajo tri-
mesečno.

11. člen

Osnova za izplačilo sejnin je mesečna 
osnovna plača župana za poklicno 
opravljanje funkcĳe brez dodatka za 
delovno dobo. 
Občinski svet Občine Vrhnika ima po 
tem pravilniku stalna in občasna delo-
vna telesa, Nadzorni odbor in Štab za 
civilno zaščito Občine Vrhnika.
Stalna delovna telesa so:
- Komisĳa za mandatna vprašanja, 

volitve, imenovanja in administra-
tivne zadeve

- Odbor za gospodarstvo, finance in 
proračun

- Odbor za urejanje prostora ter var-
stvo naravne in kulturne dediščine

- Odbor za ekologĳo in infrastruktu-
ro

- Odbor za družbene dejavnosti
- Statutarno pravna komisĳa.

Občasna delovna telesa so:
- Svet za preventivo in vzgojo v cest-

nem prometu
- Komisĳa za podeljevanje občinskih 

nagrad in priznanj

V primeru, da občinski svet ustanovi 
še dodatna stalna ali začasna delovna 
telesa, se smiselno uporabljajo določbe 
tega pravilnika.

Sejnine se določĳo v naslednjih viši-
nah:
- udeležba na redni seji občinskega 

sveta  6,85 %
- udeležba na izredni seji občinskega 

sveta 5,48 %
- predsedovanje na seji stalnega del. 

telesa občin. sveta in Nadzorni od-
bor 4,11 %

- udeležba na seji stalnega del. telesa 
občin. sveta in Nadzornem odboru    
2,74 %

- predsedovanje na seji občasnega 
del. telesa občinskega organa 3,28 
% 

- udeležba na seji občasnega občin-
skega organa  2,20 % 

- udeležba na seji štaba Civilne zašči-
te 2,46 %

Za udeležbo na nadaljevanju seje Ob-
činskega sveta, Nadzornega odbora, 
štaba Civilne zaščite, stalnega ali ob-
časnega delovnega telesa udeležencu 
pripada 70 % sejnine določene v prejš-
njem odstavku.
Vsakemu svetniku, predsedniku ali 
članu stalnega ali občasnega delovne-
ga telesa pripada sejnina za tisto sejo 
ali nadaljevanje seje, katere se v celoti 
ali v pretežnem delu udeleži.«

V primeru, da seja traja pol ure ali 
manj, se izplača v tem členu polovica 
določene sejnine.«

12. člen

Letni znesek sejnin, vključno s sejni-
nami za seje delovnih teles občinske-
ga sveta, ki se izplača posameznemu 
članu občinskega sveta, na sme pre-
segati 7,5 % plače župana. Pri tem se 
ne upošteva dodatek za delovno dobo 
župana.

13. člen

Sejnine se izplačujejo na podlagi skle-
pa komisĳe, s katerim se ugotovi viši-
na sejnin za preteklo tromesečje.

IV. PRAVICA DO POVRAČILA STRO-
ŠKOV V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM 

FUNKCĲE

14. člen

Občinski funkcionar ima pravico do 
povračila stroškov prevoza na služ-
beni poti, ki nastanejo pri opravljanju 
funkcĳe ali v zvezi z njo. Pravico do 
povračila potnih stroškov lahko občin-
ski funkcionar, ki funkcĳo opravlja ne-
poklicno, uveljavlja, če gre za službeno 
potovanje po nalogu občinskega funk-
cionarja, ki funkcĳo opravlja poklicno.
Stroški prevoza se povrnejo v skladu s 
predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do 
dnevnice za službeno potovanje v skla-
du s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do 
povračila stroškov prenočevanja, ki 
nastanejo na službeni poti. Stroški 
prenočevanja se povrnejo na podlagi 
predloženega računa v skladu s pred-
pisi.

15. člen

Pravice iz 14. člena tega pravilnika 
uveljavlja občinski funkcionar na pod-
lagi naloga za službeno potovanje.

Nalog za službeno potovanje izda žu-
pan oziroma podžupan po pooblastilu 
župana. V kolikor gre za službeno po-
tovanje župana, izda nalog podžupan 
oziroma direktor občinske uprave ob-
čine.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

16. člen

Sredstva za izplačila v skladu s tem 
pravilnikom se zagotavljajo v proraču-
nu Občine Vrhnika.

17. člen

Plače se izplačujejo mesečno, sejnine 
in druga plačila se izplačujejo trime-
sečno za pretekle tri mesece najkasneje 
do 10. dne v mesecu izplačila, razen 
v izjemnih primerih na prošnjo člana 
občinskega sveta ali zunanjega člana 
delovnega telesa Občinskega sveta ter  
člana Nadzornega odbora, ko se izpla-
čuje mesečno. 
Prejemki, določeni v 14. členu tega pra-
vilnika, se izplačajo v petnajstih dneh 
po končanem službenem potovanju.

18. člen

Plače in sejnine se usklajujejo skladno 
s spremembo osnovnih plač plačilnih 
razredov plačilne lestvice, ki je ob-
javljena v Zakonu o sistemu plač v 
javnem sektorju, povračila stroškov v 
zvezi z delom pa v skladu s predpisi, 
ki jih urejajo.

Osnova za izplačilo sejnin je mesečna 
osnovna plača župana iz prvega od-
stavka 11. člena pravilnika za mesec, v 
katerem je bila seja. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DO-
LOČBE

19. člen

Ta pravilnik ne velja za določitev na-
domestil predsedniku in članom  ter 
njihovim namestnikom Občinske vo-
lilne komisĳe.

20. člen

Z uveljavitvĳo tega pravilnika preneha 
veljati Pravilnik o plačah, nadomestilih 
plač občinskih funkcionarjev in nagra-
dah članov delovnih teles občinskega 
sveta ter drugih občinskih organov ter 
o povračilih stroškov (Naš časopis, št. 
253).

21. člen

Ta pravilnik začne veljati 15 dni po ob-
javi v občinskem glasilu Naš časopis.

Pravilnik o spremembah in dopol-
nitvah Pravilnika o plačah in plačilih 
za opravljanje funkcĳe občinskega 
funkcionarja ter o sejninah zunanjih 
članov delovnih teles občinskega sve-
ta in članov drugih občinskih organov 
ter o povračilih stroškov (Naš časopis, 
št. 316/2005) vsebuje naslednjo konč-
no določbo:

3. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan 
po objavi v občinskem glasilu Naš ča-
sopis.

Pravilnik o spremembah in dopol-
nitvah Pravilnika o plačah in plačilih 
za opravljanje funkcĳe občinskega 
funkcionarja ter o sejninah zunanjih 
članov delovnih teles občinskega sve-
ta in članov drugih občinskih orga-
nov ter o povračilih stroškov (Uradni 
list RS, št. 95/2008) vsebuje naslednjo 
končno določbo:

7. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenĳe. Uporabi se tudi za izplačilo 
sejnin za III. kvartal leta 2008.

Pravilnik o spremembah in dopol-
nitvah Pravilnika o plačah in plačilih 
za opravljanje funkcĳe občinskega 
funkcionarja ter o sejninah zunanjih 
članov delovnih teles občinskega sve-
ta in članov drugih občinskih organov 
ter o povračilih stroškov (Naš časopis, 
št. 385/11) vsebuje naslednjo končno 
določbo:

4. člen

Ta pravilnik začne veljati 15. dan po 
objavi v Uradnem glasilu Naš časopis. 
Uporablja se tudi za izplačilo sejnin za 
III. kvartal za leto 2011.

Pravilnik o spremembah in dopol-
nitvah Pravilnika o plačah in plačilih 
za opravljanje funkcĳe občinskega 
funkcionarja ter o sejninah zunanjih 
članov delovnih teles občinskega sve-
ta in članov drugih občinskih organov 
ter o povračilih stroškov (Naš časopis, 
št. 404/2013) vsebuje naslednjo konč-
no določbo:

4. člen

Ta pravilnik o spremembah in dopol-
nitvah začne veljati 15 dni po objavi v 
občinskem glasilu Naš časopis.

Pravilnik o spremembah in dopol-
nitvah Pravilnika o plačah in plačilih 
za opravljanje funkcĳe občinskega 
funkcionarja ter o sejninah zunanjih 
članov delovnih teles občinskega sve-
ta in članov drugih občinskih organov 
ter o povračilih stroškov (Uradni list 
RS, št. 408/2013) vsebuje naslednjo 
končno določbo:

3. člen

Ta pravilnik o spremembah in dopol-
nitvah začne veljati 15 dni po objavi v 
občinskem glasilu Naš časopis.

Na podlagi Zakona o zavodih (Urad-
ni list RS, št. 12/91, 44I/94, 8/96, 18/98, 
36/00, 127/06), Zakona o organizacĳi 
in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-
UPB5, 36/08, 58/09 in 20/11), Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 – UPB2 in dopolnitve) in Statuta 
Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/
2009) je Občinski svet Občine Vrhnika 
na svoji 21. seji 7. 11. 2013 sprejel
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ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izob-
raževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Can-
karja (Naš časopis, št. 400, z dne 19. 12. 2012 
– uradno prečiščeno besedilo 2) se 2. člen spre-
meni tako, da se glasi:
»Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola 
Ivana Cankarja.

Sedež zavoda: Lošca 1, Vrhnika.

V okviru zavoda se izvaja splošno osnovnošol-
sko izobraževanje tudi na lokacĳi Tržaška cesta 
2, Vrhnika ter Tržaška cesta 32, Vrhnika.

V sestavo OŠ Ivana Cankarja poleg rednih od-
delkov sodita še:
– podružnica za izvajanje programov za otroke 

s posebnimi potrebami, Lošca 1, Vrhnika, in 
Tržaška cesta 2, Vrhnika

– podružnica Drenov Grič, Drenov Grič 25.

2. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedo Voljče-
va cesta doda novo besedilo, ki se glasi: 
»ter Ulica Ograje (prostorski okoliš 0078, 0085).

Drugi in tretji odstavek 9. člena se spremenita 

tako, da se glasita:
»Znotraj šolskega okoliša se določi območje 
podružnice šole Drenov Grič, ki zajema nasled-
nja naselja: Drenov Grič, Lesno Brdo. V pod-
ružnici Drenov Grič se izvaja osnovnošolsko 
izobraževanje v oddelkih od 1. do 3. razreda. 
V primeru zagotovljenih prostorskih možnosti 
in izpolnjenih predpisanih pogojev se osnovno-
šolsko izobraževanje izvaja tudi v oddelkih 4. 
in 5. razreda. Po končanem 5. razredu učenci 
nadaljujejo šolanje na matični Osnovni šoli Iva-
na Cankarja.

Podružnica za izvajanje programov za otroke s 
posebnimi potrebami opravlja osnovnošolsko 
izobraževanje za otroke s posebnimi potrebami 
od 1. do 9. razreda za območje celotne občine.«

3. člen

Spremeni se prvi odstavek 12. člena tako, da se 
glasi:
»Zavod je devetrazredna osnovna šola in 
opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. 
do 9. razreda obvezne osnovne šole.«

4. člen

V četrtem odstavku 15. člena se beseda »ŠPP« 
nadomesti z besedami »podružnice za izvajanje 
programov za otroke s posebnimi potrebami«.

5. člen

Spremeni se 27. člen tako, da se glasi: 

»b) Vodja podružnice za izvajanje programov 
za otroke s posebnimi potrebami

Podružnico za izvajanje programov za otroke s 
posebnimi potrebami vodi pedagoški organiza-
cĳski vodja.

Vodjo imenuje ravnatelj izmed strokovnih de-
lavcev, ki poučujejo v podružnici.

Vodja opravlja naloge, ki mu jih določi ravna-
telj, in naloge, ki so napisane v aktu o sistemi-
zacĳi.«

6. člen

Črta se 50a člen.

7. člen

Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 
uradnem glasilu Naš časopis.

Številka:  007-4/2013 (3-03) 
Datum:    7. 11. 2013 

Župan  
Občine Vrhnika
Stojan Jakin, l.r.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 44I/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), Za-
kona o organizacĳi in financiranju vzgoje in iz-
obraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-

UPB5, 36/08, 58/09 in 20/11), Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 
in dopolnitve) in Statuta Občine Vrhnika (Naš 
časopis št. 365/2009) je Občinski svet Občine 
Vrhnika na svoji 21. seji 7. 11. 2013 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola 

Vrhnika

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Glasbe-
na šola Vrhnika (Naš časopis, št. 398, z dne 29. 
10. 2012 – uradno prečiščeno besedilo) se peti 
odstavek 15. člena spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike staršev volĳo starši na svetu 
staršev. Mandat predstavnikov staršev v svetu 
preneha z dnem, ko otrok izgubi status učenca 
zavoda.«

2. člen

Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 
uradnem glasilu Naš časopis.

Številka:  007-8/2013 (3-03) 
Datum:    7. 11. 2013 
 Župan
 Občine Vrhnika 
      Stojan Jakin, l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (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. 365/20-
09) je Občinski svet Občine Vrhnika na 21. redni 
seji 7. 11. 2013 sprejel naslednji

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA 
DOBRA

I.

Na zemljišču, parc. št. 2453/8, k.o. Stara Vrhni-
ka (2001), se ukine status javnega dobra. 

Lastninska pravica pri nepremičnini, parc. št. 
2453/8, k.o. Stara Vrhnika (2001), se vknjiži v 
korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 
Vrhnika, matična št. 5883407000.

II.

Sklep začne veljati osmi dan po objavi v občin-
skem glasilu Naš časopis.

Številka: 478-51/2009 (6-03)
Datum:   7. 11. 2013

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin, l.r.

Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 - ZVO-1B in 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
106/10 – popr. ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ – C in 
57/12 – ZUPUDPP-A) in 22. člena Statuta Obči-
ne Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je Občinski 
svet Občine Vrhnika na 21. redni seji 7. 11. 2013 
sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem na-

črtu za pekarno Vrhnika

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podro-
bni prostorski načrt za pekarno Vrhnika (v na-
daljnjem besedilu: OPPN).

(2) Ta odlok določa:
– območje OPPN,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešit-

ve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacĳe,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za varovanje okolja in na-

ravnih virov ter ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom in poplavami

– pogoje glede priključevanja objektov na go-
spodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro,

– program opremljanja stavbnih zemljišč,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN. 

2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

(1) S tem odlokom se načrtuje dopolnilna 
gradnja k obstoječim proizvodnim objektom, 
ureditev zunanjih in prometnih površin ter iz-
gradnja dovozne ceste.

(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev ob-
močja OPPN, pogoje za posege na obstoječih 
objektih, odstranitev obstoječih objektov in 
gradnjo novih objektov, ureditev utrjenih in 
zelenih površin ter pogoje za gradnjo promet-
ne, energetske, komunalne in telekomunikacĳ-
ske infrastrukture.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo 
odloka) in grafični del. 

(2) Grafični del odloka obsega naslednje gra-
fične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora - izsek iz dol-
goročnega plana  M 1:1000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi eno-
tami urejanja prostora         M 1:2500
3. Načrt območja z načrtom parcelacĳe
3.1.Katastrski načrt s prikazom območ-
ja OPPN                               M 1:1000
3.2.Geodetski načrt s prikazom območ-
ja OPPN                                 M 1:500
3.3. Načrt obodne parcelacĳe, parcelacĳe zem-
ljišč in zakoličbe objektov na katastrskem na-
črtu       M 1:1000
3.4. Načrt obodne parcelacĳe, parcelacĳe zem-
ljišč in zakoličbe objektov na geodetskem na-
črtu       M 1:500
3.5. Površine, namenjene javnemu dobru 
na katastrskem načrtu           M 1:1000
3.6. Površine, namenjene javnemu dobru na 
geodetskem načrtu       M 1:500
4.  Načrt arhitekturnih, krajinskih in obliko-
valskih rešitev prostorskih ureditev
4.1. Ureditvena situacĳa – nivo pritličja  

M 1:500
4.2. Ureditvena situacĳa – nivo strehe in prere-

zi                                              M 1:500
4.3. Prikaz odstranitve objektov M 1:1000
4.4. Komunalna ureditev M 1:500
4.5. Prometno-tehnična situacĳa in idejna vi-
šinska regulacĳa         M 1:500
4.6. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo in 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
ter načrt intervencĳskih poti          M 1:1000

4. člen
(priloge OPPN)

(1) Priloge OPPN so:
– izvleček iz strateškega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prosto-

ra,
– obrazložitev in utemeljitev OPPN,
– program opremljanja stavbnih zemljišč,
– povzetek za javnost.

5. člen
(izdelovalec OPPN)

(1) OPPN je izdelal City studio, d.o.o., Vurniko-
va 2, Ljubljana, pod številko projekta CS 1062 v 
julĳu 2012 in dopolnil septembra 2013. 

II. OBMOČJE OPPN

6. člen
(območje OPPN)

(1) OPPN obsega območje pekarne Vrhnika, 
del obvodnega prostora ob Hribskem potoku, 
nepozidano zemljišče zahodno od obstoječih 
proizvodnih objektov in dovozno pot do Idrĳ-
ske ceste.

(2) Območje OPPN obsega zemljišča z nasled-
njimi parcelnimi številkami:
*242/3, *242/4, 1796/5, 1796/7, 1796/8, 1796/14, 
1797/12, 1797/13, 1804/3, 1800/2, 1800/3, 1800/4, 
1800/5, 1800/6, 1804/3, 1805/3, 1811/2, 1813/1, 18-
13/2, 1813/3 ter na delih zemlj. parc. št. 1796/15, 
1796/29, 1796/46, 1796/48, 1797/6, 1797/7, 1797/10, 
1797/27, 1797/28, 1797/31, 1800/7, 1804/4, 1805/4, 
1980/2, 2864/3 in 2892/1 vsa v katastrski občini 
(2002) Vrhnika.

(3) Velikost območja OPPN je 17.890 m2.

(4) Območje OPPN je razdeljeno na šest pros-
torskih enot:
P1: površine, namenjene razširitvi proizvodne-

ga kompleksa pekarne Vrhnika;
P2: površine, namenjene za gradnjo novega 

objekta s storitveno, pisarniško ali proiz-
vodno dejavnostjo;

P3: površine, namenjene obstoječim objektom 
mlina, silosa in luščilnice ter skupnemu 
dovozu do obstoječega stanovanjskega ob-
jekta in gospodarskih poslopĳ na naslovu 
Idrĳska cesta 29;

P4: površine otoka na Hribskem potoku ob 
mlinu;

Z1: površine, namenjene ureditvi javnih ze-
lenih površin s pešpotjo ob vodotoku ter 
dovozu do obstoječega stanovanjskega ob-
jekta na naslovu Idrĳska cesta 23;

C1: površine obstoječe in predvidene dovozne 
ceste s priključkom na Idrĳsko cesto.

(5) Meja območja OPPN je analitično prikaza-
na s koordinatami lomnih točk obodne parce-
lacĳe po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem 
sistemu.

(6) Meja območja OPPN je razvidna iz grafič-
nih načrtov št. 3.1 »Katastrski načrt s prikazom 
območja OPPN« in 3.3 »Načrt obodne parcela-
cĳe, parcelacĳe zemljišč in zakoličbe objektov 
na katastrskem načrtu«.

III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHI-
TEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

7. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s 

sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Območje OPPN je dostopno z Idrĳske ceste 
(LZ 466022) po obstoječi dovozni cesti (LK 46-
6571).

(2) Na severo-zahodni in severi strani območja 
bo urejena nova dovozna cesta (C1).

(3) Območje bo s predvideno pozidavo in ure-
ditvami okoljsko in prostorsko sanirano.

(4) V območju bo urejena javna obvodna zele-
na površina s pešpotjo.

(5) Ureditve v območju OPPN so zasnovane 
tako, da omogočajo navezavo obstoječih in 
predvidenih gradenj na širše območje.

(6) Predvideni posegi ne bodo imeli obreme-
nilnih vplivov na obstoječo rabo prostora in 
ne bodo predstavljali bistvene dodatne obre-
menitve na že vzpostavljeno prometno in ko-
munalno energetsko infrastrukturo v širšem 
območju. Predvidena gradnja ne bo vplivala 
na podobo krajine.

(7) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so 
razvidni iz grafičnega načrta št. 2. »Vplivi in 
povezave s sosednjimi enotami urejanja pros-
tora«.

8. člen
(dopustni posegi na območju OPPN)

(1) Skladno z določili tega odloka so na območ-
ju OPPN dopustni naslednji posegi:
– sanacĳa in priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev ali prestavitev obstoječih objek-

tov in naprav,
– redna in investicĳska vzdrževalna dela na 

obstoječih objektih, 
– rekonstrukcĳe in spremembe namembnosti 

obstoječih objektov, ki niso predvideni za 
odstranitev;

– gradnja novih objektov;
– gradnja prometne, komunalne, energetske 

in druge gospodarske infrastrukture;
– urejanje zelenih in utrjenih zunanjih povr-

šin;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov 

iz 11. člena tega odloka.

9. člen
(namembnost objektov)

(1) Prostorska enota P1: 
-  CC-SI-12510 Industrĳske stavbe (stavbe za 

proizvodnjo);
-  CC-SI-12520 Rezervoarji, silosi in skladišča 

(silos za žito in skladišča);
-  CC-SI-12203 Druge poslovne stavbe (stavba 

s pisarnami);
-  CC-SI-12301 Trgovske stavbe (od tega samo-

stojna prodajalna).

(2) Prostorska enota P2:
-  CC-SI-12510 Industrĳske stavbe (stavbe za 

proizvodnjo);
-  CC-SI-12203 Druge poslovne stavbe (stavba 

s pisarnami);
-  CC-SI-12301 Trgovske stavbe (od tega samo-

stojna prodajalna).
-  CC-SI-12304 Stavbe za storitvene dejavnosti.

(3) Prostorska enota P3: 
-  CC-SI-12510 Industrĳske stavbe (stavbe za 

proizvodnjo);
-  CC-SI-12520 Rezervoarji, silosi in skladišča 

(silos za žito in skladišča);
-  CC-SI-12620 Muzeji in knjižnice (od tega 

muzej)
-  CC-SI-12301 Trgovske stavbe (od tega samo-

stojna prodajalna). 

10. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje 

ureditve)

Prostorska enota P1

(1) V prostorski enoti P1 se nahajajo objekti 
pekarne Vrhnika, od katerih se ohranĳo ob-
stoječa proizvodna hala, poslovno skladiščni 
objekt in hladilnica (objekti 1, 2, 3). Širitev pro-
izvodnega objekta je predvidena na zahodni 
strani (objekt 4). Na vzhodni strani obstoječe 
proizvodne hale je manjša trgovina s pekov-
skimi izdelki, ki se ohrani oziroma jo je do-
pustno povečati znotraj gabaritov obstoječega 
objekta. 

(2) Med objekti je urejena manipulacĳska po-
vršina za tovorna in dostavna vozila. Obstoje-
ča nadstrešnica se nadomesti z novo v večjih 
gabaritih, ki bo pokrila dostavne površine ob 
obstoječih in predvidenih objektih. Enotna 
nadstrešnica je dopustna tudi vzdolž vzhodne 
fasade obstoječe hale.

(3) Dovoz za tovorna in dostavna vozila je 
predviden z jugovzhodne strani z obstoječe 
dovozne ceste in severne strani kompleksa z 
nove dovozne ceste (C1).

(4) Parkirišča za osebna vozila so urejena na 
zahodni strani ob objektu (4), na severni strani 
vzdolž nove dovozne ceste (C1) in na vzhodni 
strani obstoječega objekta (1).

(5) Manipulacĳsko dvorišče bo ograjeno.

Prostorska enota P2

(1) Na severni strani prostorske enote P2 je 
predvidena gradnja novega objekta s storit-
veno, pisarniško, trgovsko ali proizvodno de-
javnostjo (objekt 6). Na vzhodni in južni fasadi 
objekta je dopustno izvesti nadstrešnico. 

(2) Dostop in dovoz bo urejen z vzhodne strani 
z nove dovozne ceste (C1). Parkirišča so pred-
videna na južnem in zahodnem robu zemljiš-
ča. Manipulacĳske površine so urejene na juž-
ni strani objekta. 

(3) Kompleks je dopustno ograditi. 

Prostorska enota P3

(1) V prostorski enoti P3 je dopustno obstoječi 
objekt mlina, silosa in luščilnice (objekt 5) re-
konstruirati, vzdrževati in obnoviti oziroma 
odstraniti ter nadomesti z novim, ki na severni 
strani ne sme posegati v priobalni pas, na južni 
strani pa ne sme presegati gabaritov obstoječe-
ga objekta. 

(2) Predvidena je proizvodna dejavnost s skla-
diščem ali etnološko muzejska, storitvena in 
trgovska dejavnost, vezana na tradicĳo mli-
narstva.

(3) Ohrani se obstoječi skupni dovoz za proiz-
vodni objekt (5) in stanovanjski objekt s pripa-
dajočimi gospodarskimi poslopji na naslovu 
Idrĳska cesta 29.

(4) Za rekonstrukcĳo oziroma gradnjo mostu 
preko vodotoka in izvedbo komunalne in dru-
ge infrastrukture na vodnem in priobalnem 
zemljišču, ki je v lasti Republike Slovenĳe, je 
potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja 
pridobiti pravico graditi s strani RS; Ministr-
stva za kmetĳstvo in okolje, Agencĳe Republi-
ke Slovenĳe za okolje.

Prostorska enota P4

(1) V prostorski enoti P4 je na otoku na Hrib-

skem potoku dopustno vzdrževanje obstoje-
čega objekta (7). Objekt (7) se lahko poruši in 
uredi zelene površine.

Prostorska enota Z1

(1) V prostorski enoti Z1 je predvidena uredi-
tev zelenih površin ob Hribskem potoku in 
javne pešpoti. Ohranita se dovoz in obstoječa 
parkirišča za stanovanjski objekt na naslovu 
Idrĳska cesta 23. Postavitev ograj ni dopustna.

(2) Na severovzhodni strani prostorske enote 
Z1 je potrebno pred začetkom gradnje objek-
tov v prostorski enoti P1 izvesti kamnito zlo-
žbo, ki predstavlja celoviti ukrep za zmanjša-
nje poplavne ogroženosti.

Prostorska enota C1

(1) V prostorski enoti C1 je predvidena izgrad-
nja dovozne ceste, ki se bo na vzhodni strani 
navezovala na lokalno dovozno cesto (LK 46-
6571), potekala vzdolž severne fasade proiz-
vodnega objekta pekarne Vrhnika (objekta 1 
in 4), zavila proti severu in se nadaljevala do 
priključka na Idrĳsko cesto (LZ 466022). 

(2) Za rekonstrukcĳo oziroma gradnjo mostu 
preko vodotoka in izvedbo komunalne in dru-
ge infrastrukture na vodnem in priobalnem 
zemljišču, ki je v lasti Republike Slovenĳe, je 
potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja 
pridobiti pravico graditi s strani RS; Ministr-
stva za kmetĳstvo in okolje, Agencĳe Republi-
ke Slovenĳe za okolje.

(3) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ure-
ditve sta določeni v grafičnem načrtu št. 4.1. 
»Ureditvena situacĳa – nivo pritličja«.

11. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostav-

nih objektov)

(1) V območju OPPN je skladno s prostorskimi 
možnostmi dopustna gradnja nezahtevnih in 
enostavnih objektov v skladu z veljavno zako-
nodajo in podzakonskimi akti. 

(2) Na celotnem območju OPPN je dopustna 
gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov 
v skladu z določili, ki so opredeljeni v pogojih 
glede priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

(3) Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgra-
jen nezahtevni ali enostavni objekt, na območ-
ju varovalnega pasu ali varovanem območju, 
mora investitor vložiti zahtevo za izdajo so-
glasja pri pristojnem organu.

12. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Skupni pogoji za oblikovanje objektov so:
- oblikovni princip ter izbor materialov in 

barv morata biti za vse objekte v posamezni 
prostorski enoti usklajena;

- oblikovna zasnova objektov mora odražati 
njihovo programsko raznolikost.

(2) Prostorska enota P1 
Fasade obstoječe hale in prizidka ter obstoječih 
objektov na južni strani manipulacĳskega dvo-
rišča (objekti 1, 2, 3 in 4) morajo biti oblikovani 
enotno. Severna fasada obstoječe hale in pri-
zidka (objekta 1 in 4) je lahko ozelenjena. Pred-
videna je izgradnja prostostoječe sekundarne 
strehe nad obstoječo halo. Streha je lahko rav-
na ali z obstoječim naklonom. Dopustno je iz-
vesti ozelenjeno streho. Predvidena je izgrad-
nja enotne nadstrešnice nad manipulacĳskim 
dvoriščem, ki jo je dopustno prilagoditi za 
potrebe polnjenja silosov. Predvidena je posta-
vitev ograje okrog manipulacĳskega dvorišča. 
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Ograja naj bo žična, ozelenjena z živo mejo ali 
popenjavkami. 

(3) Prostorska enota P2 
Fasade predvidenega objekta (6) naj bodo so-
dobno oblikovane. Severno fasado je dopustno 
ozeleniti. Streha je lahko ravna ali pod blagim 
naklonom, zaključena s parapetnim vencem. 
Lahko je ozelenjena. Dopustna je postavi-
tev ograje v linĳi severne fasade objekta, po 
vzhodnem in južnem robu zunanjih parkirišč 
ter na vzhodni strani manipulacĳskega dvoriš-
ča. Ograja naj bo žična, ozelenjena z živo mejo 
ali popenjavkami.

(4) Prostorska enota P3 
V primeru gradnje novega objekta, mora biti 
le-ta oblikovan enotno in sodobno. Postavitev 
ograj ni dopustna.

13. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Za zunanjo ureditev prostorskih enot P1, 
P2 in P3 mora biti ob pripravi projektne doku-
mentacĳe za gradbeno dovoljenje izdelan načrt 
krajinske arhitekture. 

(2) V načrtu krajinske arhitekture morajo biti 
upoštevni naslednji pogoji za ureditev zuna-
njih površin:
- v posamezni prostorski enoti je potrebno za-

gotoviti minimalno 15% zelenih površin na 
raščenem terenu;

- zunanje površine morajo biti zasajene s 
funkcionalnim drevjem in grmovnicami;

- v območju OPPN je treba zasaditi vsaj 25 
dreves na hektar;

- povozne in manipulacĳske površine ter peš 
poti morajo biti asfaltirane ali tlakovane ter 
primerno osvetljene;

- mikrourbana oprema posamezne prostorske 
enote mora biti enotno oblikovana;

- odmik debla obstoječih in predvidenih dre-
ves od podzemnih komunalnih vodov mora 
biti najmanj 2,0 m;

- višina ograje namenjene fizičnem varovanju 
industrĳskih in proizvodnih objektov je naj-
več 3,00 m;

- vse ureditve morajo omogočiti dostope 
funkcionalno oviranim ljudem.

(3) Prostorska enota P1:
- ohraniti je treba večino obstoječih visokoras-

lih dreves na jugozahodni in na jugovzhodni 
strani prostorske enote;

- manipulacĳsko dvorišče je treba po obodu 
intenzivno ozeleniti z živo mejo ali grmov-
nicami;

- visoko in nizko vegetacĳo na strmem poboč-
ju na zahodni strani prostorske enote je treba 
ohraniti in vzdrževati.

(4) Prostorska enota P2:
- ohraniti je treba večino obstoječih visokoras-

lih dreves na zahodni strani prostorske eno-
te;

- manipulacĳsko dvorišče je treba po obodu 
intenzivno ozeleniti z živo mejo ali grmov-
nicami;

- visoko in nizko vegetacĳo na strmem poboč-
ju na jugozahodni strani prostorske enote je 
treba ohraniti in vzdrževati.

(5) Prostorska enota P3:
- v primeru novogradnje je potrebno zago-

toviti primerno veliko zeleno površino, ki 
mora biti zasajena z visokoraslim drevjem in 
grmovnicami.

(6) Prostorska enota P4:
- na otoku na Hribskem potoku je treba ohra-

niti obstoječe zelene površine;
- v primeru rušenja obstoječega objekta (7) je 

predvidena ozelenitev površine na mestu 
odstranjenega objekta. 

(7) Prostorska enota Z1:
- obvodne površine ob Hribskem potoku je 

treba intenzivno ozeleniti z avtohtonim vi-
sokoraslim drevjem in grmovnicami;

- predvidena je izvedba javne pešpoti, ki se 
navezuje na obstoječo pešpot na vzhodnem 
robu prostorske enote;

- ohraniti je treba dovozno pot in obstoječa 
parkirišča za stanovanjski objekt na naslovu 
Idrĳska cesta 23;

- pešpot in dovozna pot bosta potekali na eno-
tni utrjeni površini.

(8) Prostorska enota C1:
- vozne površine in priključki so predvideni v 

asfaltni izvedbi in primerno osvetljeni;
- hodniki za pešce se lahko izvedejo tudi z be-

tonskimi tlakovci oz. drugimi trajnimi mate-
riali;

- obcestni prostor bo zatravljen;
- gruča dreves je predvidena le na severovz-

hodni strani priključka na lokalno dovozno 
cesto (LK 466571).

14. člen
(tlorisni gabariti)

(1) Prostorska enota P1
-obstoječa hala pekarne Vrhnika (1) obstoječi 
-prizidek k obstoječi hali (4)30,00 m x 26,50 m 
(v podaljšku obstoječega objekta)
- obstoječi objekt (2) obstoječi 
- obstoječi objekt (3)obstoječi 
- nadstrešnica vzdolž južne fasade objektov 
(1, 4) 92,50 m x od 11,20 do 18,00 m
- nadstrešnica vzdolž vzhodne fasade objekta 
(1) 2,00 m x 27,20 m

(2) Prostorska enota P2
- objekt (6) 45,00 m x 12,00 m.
- nadstrešnica vzdolž južne fasade  
47,00 m x 5,00 m
- nadstrešnica vzdolž vzhodne fasade 
2,00 m x 12,00 m

(3) Prostorska enota P3
- objekt (5) obstoječi ali manjši

(4) Prostorska enota P4
- objekt (7) obstoječi

(4) Prostorska enota Z1
- protipoplavna kamnita zložba dolžina 40,00 m

(5) Tlorisni gabariti so določeni v grafičnih na-
črtih št. 4.1. »Ureditvena situacĳa – nivo pritlič-
ja«, št. 4.2. »Ureditvena situacĳa – nivo strehe 
in prerezi«.

15. člen
(višinski gabariti)

(1) Prostorska enota P1
- obstoječa hala pekarne Vrhnika (1)  
obstoječi 
- prizidek k obstoječi hali (6) višina venca 9.00 m
- obstoječi objekt (2) obstoječi
- obstoječi objekt (3) obstoječi
- sekundarna streha višina 9.00 m
- nadstrešnica višina 5.00 m
- silosi obstoječi

(2) Prostorska enota P2
- objekt (6) višina venca 9.00 m

(3) Prostorska enota P3
- objekt (5) višina venca 9.00 m

(4) Prostorska enota P4
- objekt (7) obstoječi

(5) Prostorska enota Z1
- protipoplavna kamnita zložba višina 1,10 m

(6) Višina objekta je določena z najvišjo toč-
ko slemena ali venca strehe najvišje etaže in 
se meri od kote pritličja objekta. Nad njo je v 
prostorskih enotah P1, P2 in P3 dopustno po-
staviti tehnične naprave za obratovanje objek-
ta ter izhode na streho. 

(7) Nosilne konstrukcĳske elemente sekundar-
ne strehe in nadstrešnice v prostorski enoti P1 
je dopustno izvesti nad predpisano višino.

(8) Višinski gabariti stavb so določeni v grafič-
nem načrtu št. 4.2 "Ureditvena situacĳa - nivo 
strehe in prerezi".

16. člen
(višinske kote terena)

(1) Zunanja ureditev je prilagojena terenu, 
manipulacĳskim dvoriščem in višinskim po-
tekom obodnih cest. 

(2) Višinska kota vhodov v objekte 1, 2, 3 in 4 je 
297,60 m.n.v., v objekt 5 297,30 m.n.v., v objekt 6 
pa je 299,00 m.n.v..

(3) Višinske kote terena so določene v grafič-
nem načrtu št. 4.5 " Prometno-tehnična situaci-
ja in idejna višinska regulacĳa". 

17. člen
(zmogljivosti območja)

(1) Zmogljivost območja:
− Površina prostorske enote P1: 8.415 m2 
− BTP nad nivojem terena v prostorski enoti P1:
do 4.300 m2
− Površina prostorske enote P2: 3.014 m2
− BTP nad nivojem terena v prostorski enoti P2:
do 1.100 m2
− Površina prostorske enote P3: 1.795 m2 
− BTP nad nivojem terena v prostorski enoti P3:
do 1.820 m2 
− Površina prostorske enote P4: 446 m2 
− BTP nad nivojem terena v prostorski enoti P4: 
do 162 m2 

(2) Bruto tlorisna površina (BTP) objekta nad 
nivojem terena je skupna površina vseh tloris-
nih etaž objekta nad nivojem terena brez tlo-
risnih površin, ki so obdane z elementi, kot so 
npr. parapeti, venci, ograje in niso pokrite.

18. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih 

objektih)

(1) V območju OPPN so dovoljena:
- vzdrževalna dela na obstoječih, legalno zgra-

jenih objektih; 
- rekonstrukcĳa obstoječih, legalno zgrajenih 

objektov v okviru obstoječih gabaritov;
- sprememba namembnosti obstoječih objek-

tov v skladu z 9. členom odloka; 
- gradnja samostojne sekundarne strehe nad 

obstoječo halo (1).

19. člen
(odstranitve objektov)

(1) V območju OPPN je predvidena odstranitev 
naslednjih objektov:
- nadstrešnice na zahodni strani obstoječe 

hale (1) na delu zemljišč s parcelno številko 
1796/5, 1796/8 in 1800/2, katastrska občina 
(2002) Vrhnika. Bruto tlorisna površina ob-
jekta je 140 m2;

- nadstrešnice na jugozahodni strani obstoječe 
hale (1) na delu zemljišč s parcelno številko 
1800/4 in 1800/5, katastrska občina (2002) 
Vrhnika. Bruto tlorisna površina objekta je 
325 m2;

- pomožnega objekta na delu zemljišča s 
parcelno številko 1796/8, katastrska občina 
(2002) Vrhnika. Bruto tlorisna površina ob-
jekta je 92 m2;

- vratarnice na delu zemljišča s parcelno šte-
vilko 1800/2, katastrska občina (2002) Vrhni-
ka. Bruto tlorisna površina objekta je 8 m2;

(2) V prostorski enoti P3 je dopustna odstrani-
tev objekta (5) na delu zemljišč s parcelno šte-
vilko *242/3, *242/4, 1811/2 in 2892/1, katastrska 
občina (2002) Vrhnika. Bruto tlorisna površina 
objekta je 1.820 m2. 

(3) V prostorski enoti P4 je dopustna odstrani-
tev objekta (7) na delu zemljišča s parcelno šte-
vilko *242/3, katastrska občina (2002) Vrhnika. 
Bruto tlorisna površina objekta je 162 m2. 

(4) Dopustna je odstranitev obstoječe ceste 
v prostorski enoti Z1 in nekaterih obstoječih 
dreves. 

(5) Objekti, ki jih je treba odstraniti, so določe-
ni v grafičnem načrtu št. 4.3. »Prikaz odstra-
nitve objektov«.

IV. NAČRT PARCELACĲE

20. člen
(načrt parcelacĳe)

(1) V območju OPPN so naslednje parcele in 
površine:
- P1 - parcela obstoječih in predvidenih ob-

jektov proizvodnega kompleksa pekarne 
Vrhnika (objekti 1, 2, 3 in 4), ki meri 8.415 m2 
in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 
1796/5 (del), 1796/7 (del), 1796/8 (del), 1797/
27 (del), 1797/28 (del), 1797/31 (del), 1800/2 
(del), 1800/4, 1800/5, 1800/6, 1800/7 (del), 
1804/4 (del), 1805/4 (del), 1813/1 (del), 1813/2 
(del) in 1813/3 katastrska občina (2002) Vrh-
nika;

- P2 - parcela, namenjena gradnji novega ob-
jekta s storitveno, pisarniško ali proizvodno 
dejavnostjo (6), ki meri 3.014 m2 in obsega 
zemljišča s parcelnimi številkami: 1813/1 
(del) in 1813/2 (del), katastrska občina (2002) 
Vrhnika;

- P3 - parcela namenjena obstoječim objektom 
mlina, silosa in luščilnice (5) ter skupnemu 
dovozu do obstoječega stanovanjskega ob-
jekta na naslovu Idrĳska cesta 29, ki meri 
1.795 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi 
številkami *242/3 (del), *242/4, 1811/2 in 28-
92/1 (del) katastrska občina (2002) Vrhnika;

- P4 – površina otoka na Hribskem potoku ob 
mlinu, ki meri 446 m2 in obsega zemljišči s 
parcelnimi številkami: *242/3 (del) in 2892/1 
(del), katastrska občina (2002) Vrhnika;

- Z1 - površina namenjena ureditvi javnih 
zelenih površin ob vodotoku ter dovozu do 
obstoječega stanovanjskega objekta na naslo-
vu Idrĳska cesta 23, ki meri 1.550 m2 in ob-
sega zemljišča s parcelnimi številkami *242/3 
(del), 1796/7 (del), 1796/8 (del), 1797/12, 
1797/13, 1800/2 (del), 1800/3, 1804/3, 1805/3, 
1813/1 (del) in 2892/1 (del) katastrska občina 
(2002) Vrhnika;

- C1 - površina obstoječe in predvidene do-
vozne ceste s priključkom na Idrĳsko cesto, 
ki meri 2.670 m2 in obsega zemljišča s parcel-
no številko *242/3 (del), 1796/5 (del), 1796/14, 
1796/15 (del), 1796/29 (del), 1796/46 (del), 17-
96/48 (del), 1797/6 (del), 1797/7 (del), 1797/10 
(del), 1797/27 (del), 1797/28 (del), 1797/31 
(del), 1800/2 (del), 1800/7 (del), 1804/4 (del), 
1805/4 (del), 1980/2 (del), 2864/3 (del) in 28-
92/1 (del) katastrska občina (2002) Vrhnika.

(2) Mejne točke parcel, namenjenih gradnji ob-
jektov so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem 
koordinatnem sistemu.

(3) Parcelacĳa zemljišč in geokoordinate točk 
parcelacĳe so določene v grafičnih načrtih 
št. 3.3. »Načrt obodne parcelacĳe, parcelacĳe 
zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem 
načrtu« in št. 3.4. »Načrt obodne parcelacĳe, 
parcelacĳe zemljišč in zakoličbe objektov na 
geodetskem načrtu«.

21. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)

(1) Površine, namenjene javnemu dobru, ob-
segajo del prostorske enote C1 ter merĳo 1.577 
m2 in obsegajo zemljišča s parcelnimi številka-
mi 1796/14, 1796/15 (del), 1796/29 (del), 1796/46 
(del), 1796/48 (del), 1797/6 (del), 1797/7 (del), 
1797/10 (del), 1980/2 (del), 2864/3 (del) in 2892/1 
(del) katastrska občina (2002) Vrhnika.

(2) Na delu prostorske enote P3 se ohranja do-
stop do stanovanjskega objekta, pripadajočih 
gospodarskih poslopĳ in zunanjih površin na 
naslovu Idrĳska cesta 29 na zemljišču s par-
celno številko *242/1  katastrska občina (2002) 
Vrhnika.

(3) Na delu prostorske enote Z1 se ohranja 
dostop do stanovanjskega objekta na naslovu 
Idrĳska cesta 23 na zemljišču s parcelno števil-
ko 1811/3 katastrska občina (2002) Vrhnika.

(4) Površine, namenjene javnemu dobru, so 
določene v grafičnih načrtih št. 3.5. »Površine, 
namenjene javnemu dobru na katastrskem na-

črtu« in 3.6. »Površine, namenjene javnemu do-
bru na geodetskem načrtu«.

V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE 
UREDITVE

22. člen
(etapnost gradnje)

(1) V območju OPPN je gradnjo objektov s 
pripadajočo zunanjo ureditvĳo ter prometno, 
komunalno in energetsko infrastrukturo do-
pustno izvajati fazno, v zaključenih etapah. 

(2) Pred začetkom gradnje novih objektov v 
prostorski enoti P1 je treba zgraditi protipo-
plavno kamnito zložbo.

(2) Do izdaje uporabnega dovoljenja za prizi-
dek (4) v prostorski enoti P1 je treba izvesti in 
pridobiti uporabno dovoljenje za 1. fazo ceste 
C1, od priključka na lokalno cesto (LK 466571) 
na vzhodni strani do prostorske enote P2 na 
zahodni strani, z vso pripadajočo komunalno, 
energetsko in prometno infrastrukturo.

(3) Do izdaje uporabnega dovoljenja za objekt 
(6) v prostorski enoti P2 je treba izvesti in pri-
dobiti uporabno dovoljenje za 2. fazo ceste C1, 
od prostorske enote P2 do priključka na Idrĳ-
sko cesto (LZ 466022), z vso pripadajočo komu-
nalno, energetsko in prometno infrastrukturo.

(4) V posamezni prostorski enoti P1, P2 ali 
P3 je treba zgraditi vse objekte in pripadajoče 
ureditve v eni fazi, razen v prostorski enoti P1, 
kjer je dopustna gradnja samostojne sekundar-
ne strehe nad obstoječo halo v ločeni etapi.

(5) Posamezne etape je dopustno izvajati tudi 
sočasno.

(6) Posegi v prostorskih enotah Z1 in P4, z iz-
jemo kamnite zložbe, niso vezani na izvedbo 
predvidenih ureditev v prostorskih enotah P1, 
P2, P3 in C1.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO 
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

23. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) V območju OPPN ni registriranih enot kul-
turne dediščine.

(2) Pred začetkom zemeljskih del je treba izve-
sti predhodne arheološke raziskave ali v času 
izvajanja zemeljskih del omogočiti Zavodu za 
varstvo kulturne dediščine Slovenĳe dostop in 
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. 
Najmanj deset dni pred začetkom zemeljskih 
del je treba pisno obvestiti Zavod za varstvo 
kulturne dediščine, Območno enoto Ljubljana, 
o dinamiki gradbenih del.

(3) Ob najdbi dediščine v času izvajanja grad-
benih del v zemeljskih plasteh je treba najdbo 
nepoškodovano zavarovati na mestu odkritja 
in o najdbi takoj obvestiti Zavod za varstvo 
varstvo kulturne dediščine, Območno enoto 
Ljubljana.

(3) Intenzivni podpovršinski terenski pregled 
in izkop strojnih testnih jarkov je treba izvesti 
na zemlj. parc. št. 1813/1 in 1796/5 k.o. Vrhnika. 
S strojnimi testnimi jarki je treba pregledati 1% 
navedenih zemljišč. Na podlagi rezultatov se 
določi obseg in način morebitnih nadaljnjih ar-
heoloških raziskav, ki morajo potekati v skla-
du z veljavno področno zakonodajo.

(4) V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki 
jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, 
lahko Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenĳe to zemljišče z odločbo določi za arhe-
ološko najdišče, dokler se ne opravĳo raziskave 
arheoloških ostalin oziroma omeji ali prepove 
gospodarsko ali drugo rabo zemljišča, ki ogro-
ža obstoj arheološke ostaline.

(5) V primeru izjemnih odkritĳ, je treba loka-
cĳo zavarovati s prvim varstvenim režimom, 
najdbe oziroma strukture pa ohraniti in situ; 
temu primerno je treba prilagoditi tudi iz-
vedbeni načrt, tako da jih je mogoče ustrezno 
predstaviti v novem okolju ali objektu.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVA-
NJE OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER 

OHRANJANJE NARAVE

24. člen
(splošno)

Na območju OPPN sta evidentirani dve varo-
vani območji naravne dediščine: izvir Hrib-
skega potoka s širšim vplivnim območjem ter 
Hribski potok.

25. člen
(varstvo vode in podzemne vode)

(1) Območje OPPN leži izven vodovarstvenih 
območĳ.

(2) Na južni strani prostorske enote Z1 teče 
površinski vodotok, Hribski potok, ki se po 
veljavni zakonodaji uvršča v vode 2. reda. Pri-
obalno zemljišče sega 5 m od meje vodnega 
zemljišča. Meja priobalnega zemljišča pred-
stavlja v naravi zid regulirane struge vodo-

toka. 

(3) Priobalno zemljišče leži v območju zelenih 
površin ob vodotoku v prostorskih enotah Z1 
in P4.

(4) Gradnja in posegi na vodnem in priobalnem 
zemljišču širine 5 m od meje vodnega zemljiš-
ča niso dopustni, z izjemo objektov in posegov, 
ki so skladni s področno zakonodajo.
Kot mejo vodnega zemljišča je šteti zgornji rob 
brežine vodotoka oz. parcelno mejo vodotoka. 

(5) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani 
tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda 
in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim 
delovanjem voda, kar mora biti v projektni do-
kumentacĳi ustrezno prikazano in dokazano.

(6) Posegi v vodotok ali mlinščico niso dopust-
ni, v kolikor bi imeli le-ti za posledico  zmanj-
ševanje ali spreminjanje pretočnega profila 
oziroma zmanjševanje pretočne prevodnosti.

(7) Zacevljanje in prekrivanje vodotokov ni 
dopustno, razen na krajših razdaljah, ki omo-
gočajo dostop oziroma prehod preko potoka, 
v primeru, da gre za objekte javne prometne 
infrastrukture.

(8) V projektu za pridobitev vodnega soglasja 
morajo biti obdelani in ustrezno prikazani vsi 
ukrepi s katerimi bodo preprečeni škodljivi 
vplivi na vode in vodni režim, na poplavno 
varnost območja, na sam objekt in okolje.

(9) V času gradnje je treba predvideti vse po-
trebne varnostne ukrepe in tako organizacĳo 
na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaževa-
nje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skla-
diščenja ali uporabe tekočih goriv ali drugih 
nevarnih snovi. Prepovedano je izlivanje ne-
varnih kemikalĳ ali tekočih nevarnih odpad-
kov v tla, vode ali kanalizacĳo.

26. člen
(varstvo pred poplavami)

(1) Območje ob Hribskem potoku se delno uvr-
šča v območje preostale poplavne nevarnosti 
(Q500) ter delno v območje male poplavne 
nevarnosti pri Q100 let. Jugovzhodni del ob-
močja OPPN se ob Hribskem potoku uvršča v 
območje globin �0.50m (pri pretoku Q100).

(2) Pri projektiranju je potrebno upoštevati 
»Hidrološko-hidravlično študĳo s predlogom 
ukrepov za območje Občinskega prostorskega 
načrta za področje Občine Vrhnika – dopolni-
tev«, št. načrta IV-18/2010, 67/2010, ki jo je iz-
delalo PUH podjetje za urejanje hudournikov, 
s.p. in na katero je RS, Ministrstvo za kmetĳ-
stvo in okolje, Agencĳa Republike Slovenĳe za 
okolje dne 22.04.2013 podalo mnenje št. 35001-
199/2011. 

(3) Pred pridobitvĳo gradbenega dovoljenja je 
treba pridobiti vodno soglasje.

(4) V projektu za pridobitev vodnega soglasja 
morajo biti obdelani in ustrezno prikazani vsi 
ukrepi s katerimi bodo preprečeni škodljivi 
vplivi na vode in vodni režim, na poplavno 
varnost območja, na sam objekt in okolje na-
sploh.

27. člen
(varstvo narave)

(1) Zavod za varstvo narave RS ni podal usme-
ritev za varovanje evidentiranih enot naravne 
dediščine. 

(2) V prostorski enoti Z1 vzdolž Hribskega 
potoka je predvidena ureditev javnih zelenih 
površin, ki jih je treba zasaditi z avtohtonim 
grmičevjem in drevesi.

(3) V času gradnje in obratovanja objektov je 
treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za 
čim manjšo obremenitev okolja.

28. člen
(varstvo zraka)

(1) Obstoječi in predvideni objekti ne smejo 
prekomerno onesnaževati zraka.

(2) Prezračevanje objektov se izvede naravno 
ali prisilno. Zajem zraka za prisilno prezrače-
vanje se predvidi umaknjeno od obodnih cest. 
Odvod dimnih plinov se predvidi nad streha-
mi objektov. 

(3) Med odstranitvĳo objektov in gradnjo je 
treba preprečiti prašenje z vlaženjem sipkih 
materialov in nezaščitenih površin ter prepre-
čiti raznos materiala z gradbišča.
 

29. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) V območju OPPN je dovoljena mejna raven 
hrupa, ki je predpisana za III. stopnjo varova-
nja pred hrupom. 

(2) V času intenzivnih gradbenih del je treba 
izvajati meritve hrupa. V primeru preseganja 
dovoljenih ravni je treba zagotoviti ustrezne 
dodatne zaščitne ukrepe.

30. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) V območju OPPN je treba prevzemna mesta 
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za komunalne odpadke umestiti izven javnih 
površin na dovolj veliki in primerno utrjeni 
površini, da omogoča dostop standardnih 
smetarskih vozil. Po možnosti naj bo dostop 
možen ves dan.

(2) Zbirno mesto za odpadke mora biti urejeno 
v vsaki prostorski enoti na funkcionalnih po-
vršinah ali v objektu.

(3) Zbirna in prevzemna mesta morajo biti ure-
jena v skladu s predpisi o javni službi zbiranja 
in prevoza komunalnih odpadkov. 

(4) Industrĳske odpadke je treba skladiščiti v 
območju proizvodnih in obrtnih obratov, kjer 
nastanejo, v posebno namensko zgrajenih 
skladiščih, do njihove predaje pooblaščenemu 
podjetju ali končne dispozicĳe na deponĳi po-
sebnih odpadkov.

(5) Zadrževanje, zbiranje ali odlaganje odpad-
nega materiala izven za to določenih mestih je 
prepovedano.

(6) Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v 
času odstranitve objektov in v času gradnje, 
je treba v postopku pridobivanja gradbenega 
dovoljenja izdelati načrt gospodarjenja z od-
padki.

(7) Upravitelj objekta oziroma prostora mora 
pred izdajo uporabnega dovoljenja skleniti 
pogodbo s Komunalnim podjetjem Vrhnika o 
številu in velikosti zabojnikov za ločeno zbira-
nje odpadkov in odvozu.

(8) Razmestitev zbirnih in prevzemnih mest za 
komunalne odpadke za novogradnjo in zbiral-
nice ločenih odpadkov je razvidna iz grafičnih 
načrtov št. 4.4 »Komunalna ureditev« in 4.5. 
»Prometno – tehnična situacĳa in idejna višin-
ska regulacĳa«.

31. člen
(učinkovita raba energĳe v stavbah)

(1) V predvidenih objektih je treba najmanj 25 
% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in to-
plo vodo zagotoviti z aktivno uporabo enega 
ali več virov obnovljive energĳe ali s priklju-
čitvĳo na naprave za pridobivanje toplote ali 
hladu iz obnovljivih virov zunaj stavbe.

(2) Na strehah obstoječih in predvidenih ob-
jektov in na nadstrešnicah je dopustna na-
mestitev sončnih zbiralnikov ali sončnih celic 
(fotovoltaika) za potrebe sončne elektrarne.

(3) Za zalivanje zelenic in uporabo sanitarne 
vode je dopustna uporaba deževnice, ki naj bo 
zbrana v ustreznem zadrževalniku.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO 
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z 

VARSTVOM PRED POŽAROM

32. člen
(splošno)

(1) Objekti morajo biti načrtovani potresno 
varno v skladu s cono potresne ogroženosti. 

(2) Vsi objekti morajo biti projektirani v skladu 
z uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč. 
V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve 
plošče.

(3) Za zaščito pred požarom je treba zagotovi-
ti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja;
– odmike med objekti oziroma ustrezno po-

žarno ločitev objektov;
– prometne površine za intervencĳska vozila;
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

(4) Za objekte, ki so določeni v Pravilniku 
o študĳi požarne varnosti, je treba v sklopu 
projektne dokumentacĳe PGD izdelati študĳo 
požarne varnosti. Za objekte, za katere študĳa 
požarne varnosti ni zahtevana, mora dosega-
nje predpisane ravni požarne varnosti izhajati 
iz elaborata zasnove požarne varnosti.

33. člen
(hidrantno omrežje)

Požarna zaščita predvidenih objektov je pred-
videna z zunanjim hidrantnim omrežjem in 
ustreznim številom hidrantov.

34. člen
(intervencĳske poti in površine)

(1) Do vseh predvidenih objektov je treba za-
gotoviti dostop intervencĳskih gasilskih vozil 
skladno z veljavno področno zakonodajo. In-
tervencĳske poti izven vozišč morajo biti utrje-
ne za osni pritisk 10 t. Najmanjši zunanji radĳ 
obračanja je 10,50 m. 

(2) Dovoz gasilskih in drugih intervencĳskih 
vozil je z Idrĳske ceste.

(3) Na intervencĳskih poteh je treba zagotoviti 
krožno vožnjo.

(4) V času gradnje je treba zagotoviti ustrezno 
ureditev dostopov in površin za delovanje in-
tervencĳskih vozil.

(5) Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami so določeni v grafičnem 

načrtu št. 4.6. »Prikaz ureditev, potrebnih za 
obrambo in varstvo pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami, ter načrt intervencĳskih poti«.

IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA 
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO 

INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO 
DOBRO

35. člen
(splošni pogoji za prometno urejanje)

(1) Vsi obstoječi in predvideni objekti morajo 
imeti zagotovljen dovoz do javne ceste.

(2) Obračanje vozil oziroma manipulacĳska 
prometna površina mora biti zagotovljena na 
parceli, namenjeni gradnji objekta, tako da je 
omogočeno čelno vključevanje vozil na javne 
ceste.

(3) Glavni dostopi do objektov, primarne po-
vršine za pešce, parkirni prostori ter druge po-
vršine in objekti morajo biti urejeni tako, da so 
uporabni tudi za funkcionalno ovirane ljudi. 

(4) Na parceli namenjeni gradnji objekta je tre-
ba zagotoviti zadostne parkirne površine za 
zaposlene in obiskovalce. 

(5) Vse prometne površine morajo biti načrto-
vane v skladu z veljavnimi predpisi.

36. člen
(motorni promet)

(1) Območje OPPN se na severni strani preko 
obstoječih priključkov navezuje na obstoječe 
prometno omrežje – lokalno zbirno Idrĳsko 
cesto (LZ 466022).

(2) Izvede se nova dovozna cesta (C1), ki bo po-
tekala na severni strani območja. Na vzhodni 
strani se bo navezala na lokalno dovozno cesto 
(LK 466571), nadaljevala se bo vzdolž severne 
fasade proizvodnega objekta pekarne Vrhni-
ka (1 in 4), zavila proti severu in zaključila z 
obstoječim priključkom na Idrĳsko cesto (LZ 
466022). 

(3) Priključek na občinsko cesto (LK 466571) je 
treba izvesti čim bolj pravokotno na os ceste. 
Urejen naj bo tako, da bo zagotovljena zado-
stna preglednost s ceste na priključek in obra-
tno.

(4) Dostopno cesto C1 je treba načrtovati tako, 
da se priključi na Idrĳsko cesto (LZ 466022) 
preko že izvedenega priključka.

(5) Prečni profil ceste C1 na vzhodni strani:
- bankina 1 x 0,75 m 
- vozišče 2 x 2,75 m = 5,50 m
- hodnik za pešce 1 x 1,50 m 
- bankina 1 x 0,50 m 

(6) Prečni profil ceste C1 na severni strani 
prostorske enote P1:
- bankina  1 x 0,50 m 
- parkirišče 1 x 5,00 m
- varovalni pas  1 x 1,00 m
- vozišče  2 x 2,75 m = 5,50 m
- hodnik za pešce 1 x 1,50 m 
- zelenica  1 x 2,50 m 

(7) Prometne površine in cestna priključka je 
treba opremiti s predpisano vertikalno in tal-
no prometno signalizacĳo.

(8) Odvodnjavanje padavinskih vod z vozišča 
in hodnikov za pešce je treba ustrezno urediti 
s prečnimi in vzdolžnimi skloni ter preko vtoč-
nih jaškov in lovilca olj v meteorni kanal, ki bo 
navezan na obstoječo meteorno kanalizacĳo.

(9) Odvodnjavanje iz objektov in utrjenih po-
vršin na parcelah namenjenih za gradnjo, je 
potrebno urediti tako, da meteorne in druge 
vode ne bodo pritekale na občinsko cesto ali 
na njej zastajale, prav tako predvidena uredi-
tev ne sme ovirati odtekanje vode s ceste.

(10) Investitor mora pred izvedbo načrtovane 
ceste (C1) na svoje stroške pridobiti vsa potreb-
na zemljišča za gradnjo ceste.

(11) Prometno omrežje je razvidno iz grafične-
ga načrta št. 4.5 »Prometno - tehnična situacĳa 
in idejna višinska regulacĳa«.

37. člen
(mirujoči promet)

(1) Na celotnem območju OPPN so parkirna 
mesta za zaposlene in obiskovalce predvidena 
na odprtih utrjenih površinah v posameznih 
prostorskih enotah.

(2) Pri novogradnjah in spremembah namemb-
nosti je treba pri izračunu potrebnih parkirnih 
mest za osebna vozila upoštevati naslednje 
normative:
- 1 parkirno mesto na 30 m2 BEP in ne manj 

kot 2 PM za:
- industrĳske stavbe (do 200 m2),
- druge poslovne stavbe (mešani poslovni 

programi),
- trgovski lokal (pod 100 m2)
- obrtno servisne dejavnosti;

- 1 parkirno mesto na 50 m2 BEP za:
- industrĳske stavbe (več kot 200 m2),
- trgovske stavbe (med 100 in 500 m2);

- 1 parkirno mesto na 80 m2 BEP za:
- muzej,
- rezervoarje, silose, skladišča (razstavni in 

prodajni prostori);

- minimalno 3 PM za rezervoarje, silose in 
skladišča (brez strank).

(3) Najmanj 5 % parkirnih mest mora biti name-
njenih vozilom funkcionalno oviranih ljudi.

(4) Najmanjša dovoljena dimenzĳa parkirnega 
mesta za osebni avto znaša 2,50 x 5,00 m.

(5) Površine parkirnih mest, manipulativnih 
površin in platojev morajo biti utrjene, tako da 
so nepropustne za vodo in na�ne derivate. Za-
gotovljeno mora biti odvajanje meteornih vod 
preko peskolovov in lovilcev olj.

(6) V primeru skupnega parkirišča za objekte z 
različnimi dejavnostmi je treba upoštevati naj-
večje potrebe po istočasnem parkiranju.

(7) Površine za mirujoči promet, načrtovane v 
varovalnem pasu (LK 466571), morajo biti od 
ceste fizično ločene s cestnimi robniki z mini-
malnim odmikom 1 m od parcele ceste.

38. člen
(kolesarski in peš promet)

(1) Kolesarski promet je predviden po vozišču 
ceste (C1). 

(2) Ob predvideni cesti (C1) je treba izvesti 
hodnik za pešce širine 1.50 m.

(3) Obstoječa cesta ob Hribskem potoku se ra-
zen za potrebe stanovalcev objekta na naslovu 
Idrĳska cesta 23 zapre za motorni promet in 
uredi kot sprehajalna pot z navezavo na obsto-
ječo pešpot na vzhodni strani območja.

39. člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko in 

telekomunikacĳsko urejanje)

(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komu-
nalne, energetske in telekomunikacĳske infra-
strukture so:
- objekti morajo biti priključeni na obstoječe 

in predvideno komunalno, energetsko in 
telekomunikacĳsko infrastrukturno omrež-
je. Priključitev bo izvedena po pogojih po-
sameznih upravljavcev vodov;

- praviloma morajo vsi sekundarni in primar-
ni vodi potekati po površinah, namenjenih 
javnemu dobru oziroma po javno dostopnih 
površinah tako, da je omogočeno vzdrževa-
nje infrastrukturnih objektov in naprav. Pri 
tem je treba posebno pozornost nameniti 
zadostnim in ustreznim odmikom od obsto-
ječih komunalnih, energetskih in telekomu-
nikacĳskih vodov in naprav;

- v primeru, da potek v javnih površinah ni 
mogoč, mora lastnik prizadetega zemljišča 
omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vo-
dov na njegovem zemljišču, upravljavec po-
sameznega voda pa mora za to od lastnika 
pridobiti služnost;

- gradnja naprav in objektov mora potekati 
usklajeno;

- dopustne so spremembe tras posameznih 
vodov, objektov in naprav ter priključkov 
zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše 
izrabe prostora;

- dopustna je uporaba alternativnih virov za 
energetsko oskrbo objektov (geotermalna, 
sončna energĳa ipd.) v skladu s predpisi, ki 
urejajo to področje;

- obstoječe vode v območju je dopustno obna-
vljati, dograjevati in jim povečevati zmoglji-
vost v skladu s prostorskimi in okoljskimi 
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih 
predpisov.

(2) Potek komunalnih, energetskih in telekomu-
nikacĳskih vodov in naprav je razviden iz gra-
fičnega načrta št. 4.4. »Komunalna ureditev«.

40. člen
(kanalizacĳsko omrežje)

(1) Na območju OPPN je treba predvideti lo-
čen kanalizacĳski sistem za vse obstoječe in 
predvidene objekte. Za vse objekte v katerih 
bo nastajala sanitarna odpadna voda, je treba 
predvideti mesto priključitve na javno kanali-
zacĳsko omrežje za sanitarne odpadne vode (A 
kanal). Za obstoječe objekte (5), Idrĳska cesta 
23, 27 in 29 je treba predvideti sanitarni kanal, 
ki bo navezan na obstoječi A kanal. Kanaliza-
cĳski vodi naj potekajo, če je le možno, v utrje-
nih javnih površinah.

(2) Meteorne vode je treba voditi po čim krajši 
poti preko že obstoječe kanalizacĳe v odprti 
vodotok v skladu z veljavnimi predpisi, zako-
nodajo in pogoji upravljavca vodotoka.

(3) Vsi kanali morajo biti vodotesni, zato je 
pri gradnji potrebno uporabiti materiale, ki 
to zagotavljajo. Za izgradnjo kanala se upo-
rabĳo PVC cevi vrste E, razreda trdnosti SN 
8 (enoslojne) oziroma cevi, ki imajo identične 
karakteristike. Revizĳski jaški do globine 1,5 
m so minimalne dimenzĳe fi 80 cm. Jaški, ki 
so globlji od 1,5 m so minimalne dimenzĳe fi 
100 cm. Vsi jaški morajo biti pokriti s pokrovi 
ustrezne nosilnosti in vedno dostopni za pre-
gled in čiščenje kanalizacĳskega sistema. Za 
vse objekte, za katere obstoji nevarnost pre-
plavitve zaradi visoke vode v javnem kanalu, 

je potrebno predvideti ustrezno zaščito (pov-
ratno zaklopko). Hišne priključke je dopustno 
priključiti na javni vod direktno na cev (z od-
cepnim kosom) ali v revizĳski jašek, če obstoji 
v bližini. V sklopu investicĳe se zgradi hišni 
priključek v dolžini približno 3,0 m, toliko da, 
se po končani gradnji lahko vzpostavi cestišče 
v prvotno stanje. Kanalizacĳski sistem mora 
biti zaščiten proti vdoru površinskih poplav-
nih voda v javno omrežje.

(4) Potrebno je predvideti zadrževanje pa-
davinskih voda pred iztokom v površinske 
odvodnike (zatravitev, travne plošče, suhi za-
drževalnik,…). Število načrtovanih iztokov v 
vodotok naj bo optimalno.

(5) V primeru odvajanja padavinske odpadne 
vode v vodotok, mora biti izpustna glava ka-
nala oblikovana pod naklonom brežine in ne 
sme segati v svetli profil vodotoka. Po potre-
bi mora biti opremljena s povratno zaklopko. 
Na območju iztoka mora biti struga vodotoka 
ustrezno zavarovana. 

(6) Odpadne vode morajo ustrezati pogojem za 
priključitev na javni kanal oziroma za izpust v 
okolje, navedenim v veljavnih predpisih. 

(7) Vse odpadne komunalne vode in morebitne 
tehnološke odpadne vode morajo biti odvajane 
v kanalizacĳske odvodne sisteme, ki morajo 
poleg zbirnega in prenosnega omrežja obsega-
ti tudi naprave za ustrezno čiščenje voda pred 
izlitjem v odvodnike. Zaradi zagotavljanja po-
trebnih pogojev za nemoteno delovanje teh 
naprav, morajo biti posebej onesnažene torej 
tehnološke odpadne vode, pred izpustom v 
sistem nevtralizirane in predčiščene do tiste 
mere, ki jih sistem dopušča.

(8) Križanja kanalizacĳe z ostalimi komunal-
nimi vodi morajo biti izvedena v skladu s teh-
ničnimi predpisi, normativi in pravilniki. Vsa 
križanja morajo biti izvedena v zaščitni cevi. 
Minimalni horizontalni odmik javnega kana-
lizacĳskega voda od ostalih komunalnih vo-
dov je 1,00 m. Minimalni horizontalni odmik 
kanala od temeljev objektov je 3,00 m.

(9) Po končani gradnji je treba novozgrajeni 
kanal očistiti in pregledati s TV kamero ter iz-
vesti preizkus vodotesnosti. 

(10) Vsa črpališča na javnem vodu morajo biti 
opremljena z GSM alarmno napravo, ki mora 
biti povezana z dežurnim centrom upravljav-
ca. Tlačni vodi morajo biti projektirani tako, da 
ne pride do usedanja usedlin v cevi.

(11) Nad kanalizacĳskimi vodi niso dovoljeni 
gradbeni posegi, gradnja ograj, podpornih zi-
dov in ostalih komunalnih vodov.

(12) Investitor je dolžan upravljalcu kanaliza-
cĳe dostaviti projekt izvedenih del, geodetski 
posnetek, poročilo o preizkusu vodotesno-
sti, poročilo – ateste o ustreznosti vgrajenega 
materiala in poročilo o pregledu kanala s TV 
kamero.

41. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Vsi obstoječi in predvideni objekti morajo 
biti priključeni na javno vodovodno omrežje.

(2) Pri projektiranju je treba upoštevati že zgra-
jeno vodovodno omrežje.

(3) Statični tlak na odjemnem mestu 297,26 
m.n.v. (vodomeru) bo od 4,3 do 5,34 bar. 

(4) Križanja morajo biti izvedena v skladu z 
normativi in tehničnimi predpisi. Pri tem je 
treba zagotoviti primerno zaščito, križanje pa 
naj se izvede pravokotno oziroma s čim manj-
šim odstopanjem od pravega kota.

(5) Pri projektiranju je projektant dolžan pre-
veriti obstoječe hišne priključke in jih pri pro-
jektiranju upoštevati.

(6) Za pridobitev soglasja h gradnji je vlogi po-
trebno priložiti projekt skupaj z detajli more-
bitnega križanja.

42. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Objekti na območju OPPN morajo biti, za 
potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne tople 
vode, priključeni na plinovodno omrežje.

(2) Načrtovati je treba priklop na plinovod PE-
100 d160 100 mbar, ki poteka v obstoječi dovoz-
ni cesti od križišča Idrĳske ceste proti pekarni 
oziroma na plinovod PE100 d110 100 mbar, ki 
poteka naprej od obstoječega priključka za pe-
karno.

43. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Vzhodni in severni rob območja OPPN 
segata v varovalni pas srednjenapetostnega 
zemeljskega voda, ki povezuje obstoječe trans-
formatorske postaje TP Vrhnika Elektron - TP 
Vrhnika Žito – TP Vrhnika Dom starostnikov. 
TP Vrhnika Žito s pripadajočim radialnim NN 
omrežjem napaja z električno energĳo obsto-
ječe odjemalce na omenjenem območju. Preko 
zahodnega in južnega ureditvenega območja 
potekajo nizkonapetostni (NN) zemeljski in 
prostozračni vodi (0,4 kV), namenjeni napaja-

nju objektov na sosednjih zemljiščih ureditve-
nega območja.

(2) Predviden poseg v prostor znotraj varo-
valnega pasu obstoječih elektroenergetskih 
vodov oziroma objektov, ki so v lasti in uprav-
ljanju Elektro Ljubljana d.d., je možen pod po-
goji, da se zagotovi ustrezna mehanska zaščita 
oziroma po potrebi umik elektroenergetskih 
vodov skladno s tehničnimi normativi in stan-
dardi ter veljavno tipizacĳo podjetja Elektro 
Ljubljana d.d..

(3) Nova transformatorska postaja, ki bo na-
pajala objekte 1, 4 in 6 v prostorskih enotah P1 
in P2 je predvidena na severozahodni strani 
prizidka (4). Vključitev nove transformatorske 
postaje TP 20/0,4 kV v distribucĳsko omrežje 
je treba zagotoviti z vzankanjem le te v bližnji 
20 kV (SN) zemeljski vod prereza 150 mm2, ki 
poteka po zemlj. parc. št. 1800/2 k.o. Vrhnika. 
Vključitev bo izvedena preko SN zemeljskega 
voda minimalnega prereza A1 150 mm2. Na-
pajanje predvidenih novih objektov je treba 
zagotoviti preko novega inštalacĳskega NN 
razvoda iz predvidene nove transformatorske 
postaje. Zaradi priključne moči nad 660 kW bo 
nova transformatorska postaja uvrščena v Od-
jem na srednji napetosti SN – zbiralke v TP.

(4) Vse zemeljske vode, ki bodo potekali pod 
povoznimi površinami in bodo namenjeni 
napajanju obstoječih odjemalcev, katerih NN 
napajalni vodi potekajo po obravnavanem 
območju, je treba po potrebi uvleči v kabel-
sko kanalizacĳo s kabelskimi jaški ustreznih 
dimenzĳ.

(5) Ob odstranitvi objekta 7 v prostorski eno-
ti P4 je potrebno obstoječe nizkonapetostno 
elektroenergetsko omrežje umakniti oziroma 
urediti napajanje obstoječih odjemalcev.

(6) Pred izdelavo posameznih dokumentacĳ za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za priključi-
tev novih objektov in pred izdajo gradbenega 
dovoljenja, mora investitor pridobiti soglasje 
za priključitev.

44. člen
(telekomunikacĳsko in kabelsko omrežje)

(1) Predvidene objekte na območju OPPN je 
dopustno priključiti na elektronska komuni-
kacĳska omrežja pod pogoji upravljavcev teh 
omrežĳ. 

(2) Pri vseh posegih v prostor je potrebno 
upoštevati trase obstoječega TK omrežja in 
pridobiti soglasje Telekoma Slovenĳe d.d. k 
projektnim rešitvam.

45. člen
(javna razsvetljava)

(1) Vse javne povozne, parkirne, pohodne in 
manipulativne površine morajo biti razsvetlje-
ne s sistemom javne razsvetljave. Vse javno do-
stopne površine v območju OPPN morajo biti 
razsvetljene s sistemom interne razsvetljave. 

(2) Obstoječi vod javne razsvetljave na Idrĳski 
cesti in na odcepu do pekarne poteka po ob-
stoječih pločnikih. Vod – zemeljski kabel je v 
zaščitni cevi fi 110 mm z vmesnimi jaški fi 400 
mm pri vsakem kandelabru. Ta se napaja iz 
prižigališča na Ul. 6. maja.

(3) V pločnik predvidene ceste (C1) je treba 
vgraditi cevno kanalizacĳo za javno razsvetlja-
vo na enak način, kot je ta izvedena na omenje-
nem obstoječem odcepu do pekarne. Kandela-
bri naj bodo nizki višine med 4,00 in 5,00 m in 
opremljeni z ustreznimi svetilkami.

(4) Napeljavo javne razsvetljave na predvideni 
cesti je mogoče napajati iz obstoječega voda 
javne razsvetljave na Idrĳski cesti.

X. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ

46. člen
(program opremljanja stavbnih zemljišč)

Program komunalnega opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za Pekarno Vrhnika je iz-
delal Locus prostorske informacĳske rešitve, 
d.o.o., pod številko projekta 971 v septembru 
2013.

47. člen
(predmet obračuna komunalnega prispevka)

(1) Predmet obračuna komunalnega prispevka 
so predvideni objekti na obračunskem območ-
ju investicĳe v izgradnjo komunalne opreme.

(2) Program opremljanja obravnava naslednjo 
komunalno opremo:
- prometno omrežje (lokalne ceste in javne 

poti),
- vodovodno omrežje,
- kanalizacĳsko omrežje.

48. člen
(obračunska območja posameznih vrst 

komunalne opreme)

(1) Obračunsko območje posameznih vrst ko-
munalne opreme predstavljajo prostorske eno-
te P1, P2, P3 in P4.
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(2) Grafični prikaz območja, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, je 
razviden v besedilnem delu programa opremljanja, poglavje »7 Grafični del pro-
grama opremljanja«.

49. člen
(skupni in obračunski stroški komunalne opreme)

(1) Skupni in obračunski stroški predvidene komunalne opremo na dan uve-
ljavitve odloka po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih 
območjih so:

Prikaz skupnih stroškov predvidene komunalne opreme:

etapnost obračunsko 
območje postavka

skupna 
vrednost

brez DDV
[€]

skupna vrednost
z DDV

[€]

FAZA 1

lokalne ceste 
in javne poti

odkup zemljišč za 
cesto 42.900,00 52.338,00
strošek zemeljskih in 
ostalih del 31.574,40 38.520,77

voziščna konstrukcĳa 37.676,93 45.965,85

strošek signalizacĳe 1.507,08 1.838,63
posredni stroški 
gradnje 3.014,15 3.677,27
hodnik za pešce  
(enoslojni asfalt) 4.834,05 5.897,54

javna razsvetljava 3.600,00 4.392,00

kanalizacĳsko 
omrežje

odpadno 
kanalizacĳsko 
omrežje

39.609,15 /

meteorno 
kanalizacĳsko 
omrežje

32.463,20 /

vodovodno 
omrežje vodovodno omrežje 12.244,50 /

SKUPAJ FAZA 1 209.423,46 152.630,06

FAZA 2

lokalne ceste 
in javne poti

odkup zemljišč 39.600,00 48.312,00
strošek zemeljskih in 
ostalih del 29.145,60 35.557,63

voziščna konstrukcĳa 34.778,70 42.430,01

strošek signalizacĳe 1.391,15 1.697,20
posredni stroški 
gradnje 2.782,30 3.394,40
hodnik za pešce 
(enoslojni asfalt) 4.462,20 5.443,88

javna razsvetljava 2.400,00 2.928,00

kanalizacĳsko 
omrežje

odpadno 
kanalizacĳsko 
omrežje

0,00 0,00

meteorno 
kanalizacĳsko 
omrežje

0,00 0,00

vodovodno 
omrežje vodovodno omrežje 11.065,40 /

SKUPAJ FAZA 2 125.625,35 139.763,12

SKUPAJ FAZA 1 IN FAZA 2 335.048,81 292.393,18

Prikaz obračunskih stroškov predvidene komunalne opreme:

etapnost obračunsko območje skupni stroški 
[€]

obračunski stroški
[€]

FAZA 1

lokalne ceste in javne poti 152.630,06 152.630,06

kanalizacĳsko omrežje 72.072,35 72.072,35

vodovodno omrežje 12.244,50 12.244,50

SKUPAJ FAZA 1 236.946,91 236.946,91

FAZA 2

lokalne ceste in javne poti 139.763,12 139.763,12

kanalizacĳsko omrežje 0,00 0,00

vodovodno omrežje 11.065,40 11.065,40

SKUPAJ FAZA 2 150.828,52 150.828,52

SKUPAJ FAZA 1 IN FAZA 2 387.775,43 387.775,43

(2) Skupni in obračunski stroški za lokalne ceste in javne poti vključujejo DDV. 
Skupni in obračunski stroški za vodovodno ter kanalizacĳsko omrežje ne vklju-
čujejo DDV. 

50. člen
(preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na enoto mere)

(1) Obračunski stroški predvidene komunalne opreme, preračunani na m2 par-
cele namenjene gradnji (v nadaljevanju: Cp) in na m2 neto tlorisne površine ob-
jekta (v nadaljevanju: Ct), po posameznih vrstah predvidene komunalne opre-
me, po obračunskih območjih ter glede na etapnost izgradnje so:

etapnost obračunsko območje Cpi[€/m2]
Cti[€/m2]

FAZA 1

lokalne ceste in javne poti 11,17 22,89

kanalizacĳsko omrežje 5,27 10,81

vodovodno omrežje 0,90 1,84

SKUPAJ STROŠKI FAZE 1 17,34 35,54

FAZA 2
lokalne ceste in javne poti 10,22 20,96

vodovodno omrežje 0,81 1,66

SKUPAJ STROŠKI FAZE 2 11,03 22,62

SKUPAJ STROŠKI FAZE 1 IN FAZE 2 28,37 58,16

(2) Obračunski stroški opremljanja m2 parcele namenjene gradnji z določeno vr-
sto komunalne opreme [Cpi] in obračunski stroški opremljanja m2 neto tlorisne 
površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme [Cti] se pri odmeri komu-
nalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za 
posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospo-
darske zbornice Slovenĳe, pod oznako "Gradbena dela – ostala nizka gradnja".

(3) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve tega 
odloka.

51. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)

(1) Razmerje med merilom parcele namenjene gradnji [Dp] in merilom neto 
tlorisne površine objekta [Dt] je določen z vsakokrat veljavnim odlokom o pro-
gramu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komu-
nalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Vrhnika 
in znaša Dp = 0,4 ter Dt = 0,6.

(2) Faktor dejavnosti se povzame po faktorju dejavnosti, določenim z vsakokrat 
veljavnim odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju občine Vrhnika.

52. člen
(izračun komunalnega prispevka)

Predvidena komunalna oprema

(1) Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:

KPi = (Aparcela · Cpi1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Cti1 · Dt)
KP = ΣKPi

Oznake pomenĳo:

KPi komunalni prispevek za posamezno komunalno opremo
KP celotni komunalni prispevek 
Aparcela površina parcele namenjene gradnji
Atlorisna neto tlorisna površina objekta
Dp delež parcele namenjene gradnji pri izračunu komunalnega prispev-

ka
Dt delež objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Cpi1 indeksirani stroški opremljanja m2 parcele namenjene gradnji za po-

samezno komunalno opremo 
Cti1 indeksirani stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta za 

posamezno komunalno opremo

(4) Izračun komunalnega prispevka se izvede na zahtevo investitorja pred izdajo 
gradbenega dovoljenja.

(5) Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo površine parcele name-
njene gradnji oz. neto tlorisne površine objekta iz projektne dokumentacĳe.

Obstoječa komunalna oprema

(6) Komunalnemu prispevku, določenemu s predmetnim odlokom, se prišteje 
komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo.

(7) Tako se zavezancu dodatno obračuna del stroškov za komunalno opremo:
- obstoječe prometno omrežje
• lokalne ceste in javne poti
• lokalne zbirne ceste in lokalne krajevne ceste
- obstoječe kanalizacĳsko omrežje
- obstoječe vodovodno omrežje

(8) Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo se zmanjšajo za vred-
nost obračunskih stroškov predvidene komunalne opreme. Če je razlika med 
obračunskimi stroški za obstoječo komunalno opremo in obračunskimi stroški 
za predvideno komunalno opremo negativna ali enaka 0, se komunalnega pri-
spevka za obstoječo komunalno opremo ne plača.
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo, deljeni glede na fazo grad-
nje, znašajo:

etapnost obračunsko območje
obstoječa komunalna oprema

Cpi
[€/m2]

Cti
[€/m2]

FAZA 1

lokalne ceste in javne poti 0 0
lokalne zbirne ceste in lokalne 
krajevne ceste 3,21 6,13

kanalizacĳsko omrežje 0 0,21

vodovodno omrežje 2,47 4,45

SKUPAJ STROŠKI FAZE 1 5,68 10,79

FAZA 2

lokalne ceste in javne poti 0 0
lokalne zbirne ceste in lokalne 
krajevne ceste 2,93 5,62

kanalizacĳsko omrežje 0 0

vodovodno omrežje 2,22 4,01

SKUPAJ STROŠKI FAZE 2 5,15 9,63

SKUPAJ STROŠKI FAZE 1 IN FAZE 2 10,83 20,42

(9) Obračunski stroški opremljanja m2 parcele namenjene gradnji z določeno vr-
sto komunalne opreme [Cpi] in obračunski stroški opremljanja m2 neto tlorisne 
površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme [Cti] se pri odmeri komu-
nalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za 
posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospo-
darske zbornice Slovenĳe, pod oznako "Gradbena dela – ostala nizka gradnja".

(10) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve tega 
odloka.

(11) V primeru iz 6. odstavka tega člena, se za postopek odmere komunalne-
ga prispevka, poleg določil gradbene zakonodaje, upoštevajo določbe zakona o 
splošnem upravnem postopku.

53. člen
(odmera komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se odmeri za gradnjo vseh objektov, če ti objekti izpol-
njujejo pogoje iz programa opremljanja, predvsem pogoj da se priključujejo na 
komunalno opremo oziroma jo koristĳo.

(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega 
prispevka uveljavlja:
- v primeru spremembe neto tlorisne površine obstoječega objekta oziroma spre-

membe namembnosti objekta, se komunalni prispevek odmeri na način, da se 
izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in 
komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se 
komunalni prispevek zaračuna za njeno vrednost. V nasprotnem se komunalni 
prispevek ne zaračuna in ne vrača. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti 
iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.

- v primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli namenjeni gradnji ali 
njenemu delu, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalne-
ga prispevka za obstoječe parcele namenjene gradnji ali njen del pri izračunu 
novega komunalnega prispevka, upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih 
obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.

(3) O upoštevanju predloženih dokazil o plačilih iz prejšnjega odstavka odloči 
pristojni organ.

(4) Komunalni prispevek se odmeri na zahtevo investitorja pred izdajo grad-
benega dovoljenja za vsoto stroškov izvedbe 1., 2. ali obeh faz hkrati, odvisno 
od vloženega projekta za izdajo gradbenega dovoljenja in določil 22. člena tega 
odloka.

(5) Komunalni prispevek se plača v enkratnem (celotnem) znesku.

(6) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor na eni od prostor-
skih enot določenih v 48. členu tega odloka oziroma njegov pravni naslednik.

(7) Stroški izgradnje zasebnega priključka so dodatni stroški zavezanca in ne 
vplivajo na višino odmerjenega komunalnega prispevka.

(8) Investitor se mora priključiti na komunalno opremo, katero koristi in mu je 
nanjo omogočena priključitev.

54. člen
(pogodba o opremljanju)

(1) Gradnjo predvidene komunalne opreme, ki je upoštevana v Programu opre-
mljanja, lahko Občina Vrhnika s pogodbo o opremljanju odda zavezancu za pla-
čilo komunalnega prispevka.

(2) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in 
Občina Vrhnika dogovorita, da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka 
sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za opremljanje parcel namenjene 
gradnji, na kateri namerava graditi stavbo. V tem primeru se v pogodbi o opre-
mljanju natančno opredelĳo pogodbene obveznosti obeh strank.

(3) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, mora investitor poravnati še 
sorazmerni del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na 
katero se bo priključeval.

XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

55. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Dopustna odstopanja tlorisnih gabaritov objektov:
- od +1,00 m do -3,00 m lahko odstopajo tlorisni gabariti stavb v prostorskih eno-

tah P1 in P2, z izjemo severne in južne stranice prizidka k obstoječi hali (objekt 
4), ki morata biti izvedeni v podaljšku severne in južne fasade obstoječe hale,

- nadomestni objekt (5) je lahko manjši od obstoječega brez omejitev,
- ne glede na določene tlorisne gabarite, je dopustno izvesti nakladalne rampe in 

nadstrešnice, ki ne smejo presegati širine 5 m. Izjema je nadstrešnica nad mani-
pulacĳskim dvoriščem v prostorski enoti P1, ki je predvidena preko celotnega 
dvorišča.

(2) Dopustna odstopanja višinskih gabaritov objektov:
- od +1,00 m do – 6,00 m lahko odstopajo višinski gabariti vseh predvidenih ob-

jektov.

(3) Dopustna odstopanja višinskih kot pritličĳ objektov in terena:
- od + 0,50 m do -0,50 m lahko odstopajo višinske kote pritličĳ objektov in tere-

na.

(4) Dopustna je izvedba kleti, skladno s pogoji geotehničnega elaborata.

(5) Izjemoma so dopustne spremembe prometnih ureditev in tras posameznih 
komunalnih vodov, objektov, naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe 
in racionalnejše izrabe prostora pod pogojem, da so ureditve v soglasju z njiho-
vimi upravljavci in skladne z njihovimi programi.

(6) Dopustna so odstopanja od mej in površin parcel, namenjenih gradnji objek-
tov, pod pogojem, da ni posegov v površine, namenjene javnemu dobru.

(7) Dopustne so spremembe zunanje ureditve na podlagi celovite arhitekturne 
rešitve posamezne prostorske enote.

(8) Dopustna so odstopanja točk obodne parcelacĳe in zakoličbene točke objek-
tov, skladno s spremembami mej parcel in v okviru toleranc tlorisnih gabaritov 
objektov.

56. člen
(obveznosti investitorja in izvajalcev)

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo ter zaradi zagotavljanja kako-
vosti bivalnega in delavnega okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in 
izvajalci naslednje obveznosti:
- zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo prek vseh obstoječih infra-

strukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so 
ob gradnji poškodovani;

- v času gradnje novih objektov morajo zagotoviti nemoteno delovanje sosednjih 
objektov in morajo sočasno z gradnjo novih objektov zagotoviti gradnjo oziro-
ma prestavitev vseh infrastrukturnih vodov, objektov in naprav, potrebnih za 
nemoteno delovanje sosednjih objektov;

- zagotoviti morajo sanacĳo zaradi gradnje poškodovanih objektov, pripadajočih 
ureditev in naprav; 

- v času gradnje morajo zagotoviti ustrezen strokovni nadzor;
- promet v času gradnje morajo organizirati tako, da se prometna varnost zaradi 

gradnje ne poslabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrež-
ju;

- v času gradnje ne smejo biti prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane za 
III. stopnjo varovanja pred hrupom;

- zagotoviti morajo naročilo za prevzem gradbenih odpadkov, preden se začnejo 
izvajati gradbena dela;

XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO 
PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

57. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev oziroma po prenehanju veljavnosti 
OPPN so dopustni naslednji posegi:
- redna in investicĳsko-vzdrževalna dela in rekonstrukcĳe, s katerimi se ne spre-

minjata zunanji gabarit objektov in konstrukcĳska zasnova stavb;
- obnove fasadnega plašča objektov pod pogojem, da se pri oblikovanju fasad 

ohranĳo oblikovne lastnosti fasad objektov, zgrajenih v prostorski enoti;
- postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju 

OPPN;
- spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje 

na območju OPPN ob pogoju, da je zagotovljeno zadostno število parkirnih 
mest.

XIII. KONČNE DOLOČBE

58. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled na Občinski upravi Občine Vrhnika, na Oddelku za pros-
tor.

59. člen
(inšpekcĳski nadzor)

 Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcĳske službe.

60. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Naš časopis.

Številka: 3505-16/2011 (5-01)
Vrhnika, dne 7. 11. 2013

        Župan 
Občine Vrhnika
Stojan Jakin, l.r.
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Iz hiške na koncu 
vasi 
V ''najbolj pisani hiški na vasi'', kot so jo 
nekoč poimenovali člani Mladinskega 
kulturnega društva Arterĳa, se je letos
kar precej dogajalo. Priredili so nekaj 
– tudi odmevnejših – koncertov, izvedli 
LAN party, pripravili potopisno preda-
vanje ''Iz Slovenĳe do Senegala z Dya-
no'', se preizkusili v Impro ligi, organi-
zirali Arterĳado … na martinovo pa so
obiskovalcem postregli z nostalgičnim 
dokumentarcem ''Nekoč je bila dežela 
pridnih'' (katerega brezplačno predvaja-
nje jim je omogočila sama avtorica Urša 
Menart) v kombinacĳi z veteransko raz-
stavo in toplim zakuhančkom. V hiško 
na koncu vasi po besedah predsednika 
Domna Hrovatina zahaja tako staro kot 
mlado, še posebno poleti, ko se mladina 
v Borovnici menda nima kam dati, tu 
pa se, če že ni kakega večjega dogodka, 
karta, igra playstation ipd. Najbolj nepo-

zaben dogodek skoraj preteklega leta je 
bila novotarĳa na društvenem sporedu –
Arterĳada, tj. konec tedna, poln družab-
nih iger. Najbolj obiskan pa je bil koncert 
skupine Sausages, ko se je iz Ljubljane 
pripeljal poln avtobus ''žurerjev'' in 
je bila mala hišica nabita do zadnjega 
kotička, da bi se še komar komaj kam 
stisnil. Pred koncem leta pa se obeta še 
razstava ob 15-letnici delovanja društva. 
Ali bodo v prihodnjem letu arterĳci prav
tako dejavni ali še bolj, Hrovatin težko 

napove, saj se srečujejo z enako težavo 
kot vsi drugi majhni klubi – zahtevami 
Sazasa. "Neumno je, da pride skupina 
igrat zastonj, ima svojo avtorsko glasbo, 
sploh niso prĳavljeni na Sazasu, na kon-
cu pa ta pobere toliko, kot si zbral s kon-
certom", poleg tega pa se z novim letom 
obeta uvedba najemnine, za kar bo šlo 
po predvidevanjih "tisoč evrov, za pol-
ožnice tisoč, potem ti pa ostane dobrih 
tisoč za 12 dogodkov. Smo kar čarovniki 
..." Z vaškim stereotipom, da gre pri nji-
hovem klubu za marginalno skupino, ki 
zgolj vnaša nemir in težave v staro va-
ško jedro, si Hrovatin pretirano ne beli 
glave. Večji obisk njihovih prireditev pač 
občasno naplavi tudi kakšnega zdrahar-
ja. K rušenju stereotipov, če že ne kar iz-
praševanju družbene vesti, pa verjetno 
še najbolj pripomore temeljito obnov-
ljeno in urejeno domovanje Arterĳe, ki
izrazito izstopa iz okolja razpadajočih 
drvarnic in stare kinodvorane, sicer last-
nine naše občine in župnĳe.

  Damjan Debevec, foto: DD

Najbolj pisana hiška sredi razpadajoče 
borovniške lastnine

KD Borovnica, Moški pevski zbor Štingl'c 

Vabilo  

V soboto, 30. novembra 2013, 
ob 19. uri 
vas vabimo 
v Osnovno šolo Borovnica 
na letni koncert 
»MARTIN ZAMUDNIK«. 

Gostje: 
- TROBILNI KVINTET NAUPORTUS 
- SLAVČKI S KUŽN'CE 
- MoPZ DU Podpeč - Preserje 

  
Nasvidenje na prireditvi!

Vabilo za vse, ki si želĳo nastopiti, se predstaviti
(recitirati, peti, igrati ...) 

Življenje teče
 
V nedeljo, 1. decembra 2013, ob 14. uri vas vabimo pred 
Osnovno šolo Borovnica. 
Vabljeni mladi, mlajši, najmlajši, zrelejši ... 
imate možnost, izkoristite priložnost! 
Spomnimo se tudi velikih Slovencev, ki sta dobro poznala 
Borovnico: 
Franceta Prešerna (3. 12. 1800–8. 2. 1849) 
Ivana Cankarja (10. 5. 1876–11. 12. 1918) 
Vsi, prav vsi, ki bi se radi predstavili ali želite dodatne in-
formacĳe, pokličite na tel. št. 041 471 417 (Milena)  do 30. no-
vembra do 12. ure. 
"Počasi umira, kdor postane suženj navad, 
ki si vsak dan postavlja iste omejitve, 
kdor ne zamenja rutine, 
kdor si ne upa zamenjati barv, 
kdor ne govori s tistimi, ki jih ne pozna ... 
Počasi umira, kdor ne potuje, kdor ne bere, 
kdor ne posluša glasbe, kdor ne najde miline v sebi ..." (Pablo 
Neruda) 
Nastopajoče in gledalce vljudno vabi 

Kulturno društvo Borovnica

Konec oktobra je Agencĳa RS za okolje (Arso) posodobila merilno mesto hidrološkega moni-
toringa površinskih celinskih voda na Borovniščici v Jelah. S prejšnje lokacĳe nad mostom ga
je prestavila tik pod jelski most, uredila dostop do vode, predvsem pa skladno s prehodom v 
21. stoletje vendarle nadgradila tehnologĳo merjenja, med drugim tudi napajanje na sončne
celice. "Namen vodomerne postaje Borovnica je s posodobitvĳo ostal enak: to je spremlja-
nje osnovnih hidroloških in fizikalnih veličin reke Borovniščice, torej vodostaja, pretoka in
temperature. Največja pridobitev posodobitve je beleženje podatkov v digitalni obliki in z 
različnimi metodami (tlačni senzor v strugi, radarski senzor na mostu) ter posredovanje v 
realnem času, kar pomeni neposredno po izmeri, v zbirni center na sedežu Arsa. Na ta na-
čin bo prognostična služba pridobila dragocene podatke za spremljanje in napovedovanje 
poteka nizko- in visokovodnih gladinskih stanj," je nadgradnjo, ki bo davkoplačevalce stala 
okrog 20 tisoč evrov, opisal mag. Roman Trček. Merilno mesto na Borovniščici so vzpostavili 
že daljnega leta 1954, najvišjo gladino in pretok vode pa so namerili 20. 11. 1991, in sicer na 
kar 298 cm oz. 30,6 m³/s, čemur so se najbolj približale poplave 18. 9. 2010, ko se je gladina 
povzpela na 291 cm, pretok pa je dosegel 29,7 m³/s.                                  Damjan Debevec

Ko so gasilci prihiteli na kraj dogodka, 
so stanovalci že reševali, kar se je še reši-
ti dalo. Na počeno napeljavo so hitro na-
mestili gasilsko cev, nato pa se dodobra 
namučili z iskanjem glavnega vodnega 
ventila, ki so ga načrtovalci namestili na 
dobro skrito mesto – na strop kleti, tik 
nad omarico z električnimi števci. Edini 
napis, ki je namigoval, za katero strop-
no ploščo se ta skriva, pa je skupaj z deli 
stropa v garažo odnesla voda. Svojevr-
sten podvig je bilo tudi odpiranje dviga-
la in njegovo izklapljanje, saj se kontrol-
na plošča nahaja na strehi dvigala, do 
nje pa ne prideš brez posebnega ključa 
za vrata. Po vseh peripetĳah so gasilci
vendarle vzpostavili osnovne pogoje za 
začetek črpanja vode iz jaška – bilo je 
je za kakšne tri kubične metre, seveda 
polne koščkov montažnih delov sten in 
stropov. Pa tudi tu ni šlo povsem gladko, 
saj je dno jaška kot nalašč geometrično 
ravno in najnižje točke za primere vdo-

ra vode ter posledično lažje črpanje s 
potopno črpalko nima. Tako bodo mo-
rali vzdrževalci dvigal še kar pošteno 
pljuniti v roke. Kakega primernega od-
toka, razen rešetke pri vhodni klančini, 
pa menda nima niti podzemna garaža. 
Še huje je bilo s kletno shrambo, ki se 
je spremenila v pravcati zaprti bazen, 
po katerem so plavali čevlji, slike, bela 
tehnika, pohištvo ipd. Vodja intervencĳe
Jože Palčič je ob njenem zaključku dejal, 
da so se borovniški gasilci končno – če-
tudi na grd način – seznanili s stanjem 
nove stanovanjske soseske, česar jim 
odgovorne osebe do tedaj, kljub večme-
sečnemu prosjačenju še pred uradnim 
prevzemom blokov in vselitvĳo, nikakor
niso hotele omogočiti. Če bi med grad-
njo prisluhnili domačim gasilcem, bi se 
nedvomno izognili marsikateri nevšeč-
nosti, pa tudi škoda ob nesrečah bi bila 
verjetno manjša. 

  Damjan Debevec, foto: DD

 Voda je drla do garaže.
V jašek dvigala se je steklo do tri kubične 
metre vode.

Spomin
Letošnji vsi sveti oziroma s strani drža-
ve zapovedani dela prosti dan spomina 
na mrtve je bil, meteorološko gledano, 
eden najlepših v zadnjih letih. Borov-
niško pokopališče v tem času morebiti 
resda, tako kot druga po državi, dobi 
slovesnejšo podobo, a obenem bi težko 
rekli, da čez leto Borovničani povsem 
opustimo skrb za poslednje bivališče 
naših rajnih. Ravno nasprotno, večina 
grobov je skozi vse leto ravno tako lično 
negovana kot za največje zapovedane 
in nezapovedane praznike. A vrnimo 
se h koledarskemu prvemu novem-
bru. Popoldanskega blagoslova se je 
znova udeležila plebiscitarna množica 
krajanov, pod večer, ko je pokopališče 
zažarelo v soju tisočerih svečk, pa se je 

čez mirna grobna polja razleglo ubrano 
petje narodnih pesmi ter kulturni reci-
tal pevcev in recitatorjev Kulturnega 
društva Borovnica. In ni jih bilo malo, 
ki so za nekaj minut postali, prisluhnili 
lepemu petju in odtavali v spominih. 

  Damjan Debevec, foto: DD

Vabilo
 
KD Borovnica, Gledališka 
skupina Ta mlad in gledališka 
skupina Šotki  
VABIMO 
v SOBOTO, 
21. decembra 2013, ob 15.30 
v Osnovno šolo Borovnica 
na ogled dveh igric: 

 
PREBRISANI ŠKRATJE  • BOŽIČNO DARILO 

Pridite, čaka vas presenečenje! 

Vašega obiska se veselimo.

Silvestrska komedija
OBLAST 
"Družina in turbokapitalist, ki ni zadovoljen samo z denarjem in 
kapitalom, temveč želi posta� ...  Kaj vse naredi!!!???"
V TOREK, 31. decembra 2013, ob 20.30 
v Osnovni šoli Borovnica 
Vstopnice bodo v prodaji od četrtka, 19. decembra, v Trgovini 
KOCKA v Borovnici  
in na Vrhniki. 
Nastopajoči želimo z vami prežive� lep večer ob slovesu od leta
2013. 
Vljudno vabljeni, veselimo se vašega obiska. 

KD Borovnica, Gledališka skupina ŠOTA

Posodobljena merilna postaja na Borovniščici

Voda zalila novi blok
13. novembra zvečer so bili gasilci PGD Borovnica obveščeni, da je enega izmed 
blokov (h. št. 25) novega stanovanjskega naselja Ob Borovniščici zalila voda. Pri 
vodnih števcih v pritličju je namreč popustil ventil, osvobojena vodna sila pa je po-
plavila hodnik, si pod vrati izsilila pot v nižje ležeča stanovanja, v jašek dvigala, po 
stopnicah v podzemno garažo in po razni napeljavi v kletne shrambe.
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Odziv javnosti na dneve od-
prtih vrat je bil povsem neslu-
ten. Množičen obisk so imeli 

tako gasilci PGD Brezovica pri 
Borovnici, ki so dan odprtih 
vrat priredili 19. oktobra, kot 

gasilci PGD Borovnica, ki so 
to storili teden pozneje. Pro-
gram je bil podoben. Gasilci 
so na ogled postavili opremo 
in vozila ter prikazali gašenje 
ognja z gasilnim aparatom pa 
pravilno in nepravilno gašenje 
maščobnega vzbuha, ki je eden 
od najpogostejših vzrokov ku-
hinjskih požarov. Občanom 
so svetovali, kako povečati 
požarno varnost doma in v 
avtomobilu. Veliko zanimanja 
je bilo predvsem za gasilne 
aparate na prah, ki jih je bilo 
mogoče na prireditvi kupiti oz. 
servisirati. V Borovnici so na 
primer devetkilogramski celo 
pošli, kar je presenetilo tako 
organizatorje kot gasilce PGD 
Laško, ki so izvajali prodajo 
in servis. Predsednica PGD 
Borovnica Saša Mevec meni, 
da se je to zgodilo, ker ljudje 
o takih rečeh do zdaj niso to-
liko razmišljali, prepričani, da 
začetne požare lahko pogasi 
vsak sam, če je primerno opre-
mljen, pa tudi ker podobnih 
dogodkov menda gasilci v pre-
teklosti niso prirejali. "Namen 
dneva odprtih vrat je bil, da 
pokažemo sebe, svojo opremo, 
ki je pravzaprav oprema kraja 
oz. občanov, ter prikažemo, 
kako delujemo. Hkrati pa, da 
se ljudje opremĳo z gasilniki 
oz. jih ozavestimo, da je treba 
te po določenem obdobju tudi 
servisirati. Nekateri so namreč 
prinašali že prav zastarele ga-
silne aparate, eden je bil celo 
iz leta 1969. Starejši je bil celo 
od vseh gasilcev, navzočih na 
prireditvi," je dodala Mevčeva. 
PGD Brezovica pri Borovnici 
pa je po besedah predsednika 
Jožeta Drašlerja dan odpr-
tih vrat namenilo "predvsem 
staršem naših otrok". "Zavrteli 
smo jim film o tem, kaj so poče-
li v minulem letu," je povedal. 
Društvi sta obenem priložnost 
izkoristili za krepitev svojih 
vrst, zlasti z otroškimi delav-
nicami. 

Razstava kot plod meddruštvenega sodelo-
vanja 
Slovesno odprtje razstave je s koračnicami po-
spremil vrhniški pihalni orkester, uniformirani 
veterani so s praporom pozdravili slovensko in 
evropsko himno ter himno slovenske vojske, 
slavnostne govornike pa so z recitalom domo-
ljubne poezĳe in glasbenimi vložki povezali 
recitator Borut Doljšak, violinistka Alenka 
Ošaben ter kitarist Žan Bezek. V uvodu je 
podpredsednik HUD Bojan Čebela poudaril 
povezanost z veteransko organizacĳo, ki jo 

vidi na področju humanizma. Nova vez je bila 
stkana s pričujočo razstavo, za katero je gra-
divo zbrala posebna skupina OZVVS, obliko-
vanje in postavitev pa je prevzela najnovejša, 
zgodovinska sekcĳa HUD. O vezeh do domo-
vine pa je spregovoril župan Andrej Ocepek, 
ki si je za izhodišče vzel razmišljanje Janeza 
Vajkarda Valvazorja o ljubezni do domovine, 
to pa navezal na dogajanje v letih 1990–1991 
pri nas. Slovenĳa je bila po njegovih besedah v 
tistem času ena od redkih držav na svetu, ki je 
dosegla samostojnost, a "mišljenje tistih, ki so 
takrat to dosegli, da smo pa zdaj dosegli raj na 
zemlji, so bila pač zmotna". Po dvajsetih letih 
ga bo menda še težje doseči, a zato "ne smemo 
biti pesimisti. Poskušajmo spoštovati sebe, svoj 
narod in vse tiste ljudi, ki so bili pred 20, 25 
leti in skozi stoletja branik slovenstva in branik 
naše državnosti", je optimistično sklenil župan. 
Kanček razočaranja nad dogajanjem v zadnjih 
dveh desetletjih samostojnosti je bilo čutiti tudi 
v besedah predsednika vrhniško-borovniških 
veteranov Nikolaja Stražišarja, ki je sicer na 
kratko povzel cilje osamosvojiteljev: "Pripadni-
ki teritorialne obrambe, policĳe, civilne zaščite 
in drugi so v bran slovenske domovine izpo-
stavili svoja življenja. Glavni moto osamosvo-
jitve je bil: bodimo gospodar na svoji zemlji, da 
bo našim potomcem bolje." 
  
Od nekdanje TO do današnje ZVVS v slikah 
in dokumentih 
O sami razstavi je nato množici obiskovalcev 
spregovoril Jožef Molk: "V našem društvu že 
od vsega začetka hranimo in zbiramo gradivo 
iz časov osamosvajanja Slovenĳe. Po več ne-
uspelih poskusih objave gradiva smo pred leti 
le dočakali, da je bilo gradivo v pomoč diplom-
ski nalogi gospe Sanje Remškar (Občina Vrh-
nika v času vojne za Slovenĳo – 1991) in nato 
tudi izdanima knjigama Vrhnika se spominja 

1991 –2011 ter KS Borovnica v vojni leta 1991. 
Ko smo letos razmišljali, kaj lahko pripravimo 
ob 20-letnici nastanka ZVVS, je razstava dobila 
osrednje mesto v našem letnem načrtu. Z raz-
stavo želimo predstaviti naše društvo, in sicer 
zakaj 'veteranimo' ter kaj in kako to počnemo. 
Želimo tudi, da nas okolje spozna, in to iz prve 
roke. In želimo trajno dokumentirati svoje po-
četje za zanamce. Namen razstave je tudi po-
vabiti vse, ki imajo pisna gradiva, fotografije, 
pričevanja še doma, da nam zaupajo njihove 
kopĳe." 

Razstavo, ki je v Borovnici 
gostovala en mesec in se ja-
nuarja 2014 seli na Vrhniko, 
nato pa po besedah organi-
zatorjev verjetno še kam po 
Slovenĳi, so pripravili na 
petnajstih velikih panojih, 
ki jih spremljajo pomožni 
manjši. Predstavlja zgodo-
vino osamosvajanja in delo-
vanje veteranskega društva; 
opisov nima, saj dokumenti, 
pričevanja in fotografije go-
vorĳo sami zase. Od daljših 
dokumentov so na panojih 
zgolj uvodne strani, pre-
ostanek pa je v mapah na 
mizici, poleg albumov s fo-
tografijami, ki niso bile uvr-
ščene na panoje. Od tod tudi 
naziv razstave – Veterani ne 

skrivamo. Na ogled so še prej omenjene publi-
kacĳe, prav tako pa je možen ogled arhivskih 
videoposnetkov. 
Prvi pano nas spomni na tedaj še Teritorialno 
obrambo SRS, njeno organizacĳo in delovanje. 
Sledi pano z dokumenti o razorožitvi TO, temu 
pa pano ustanavljanja Manevrske strukture 
narodne zaščite, dva panoja priprav na oboro-
ženo zaščito plebiscitarne odločitve Slovencev 
za samostojno državo, trĳe panoji iz časa osa-
mosvojitvene vojne pa pano o obdobju od spre-
jemanja Brionskega sporazuma do 26. oktobra 
1991. Deseti, enajsti in dvanajsti pano govorĳo 
o postavljanju pomnikov (spomenikov, plaket, 
dreves) vojni, trinajsti pano o razvoju in orga-
nizacĳi veteranskega društva, štirinajsti o ude-
ležbi na aktivnostih po Slovenĳi in petnajsti o 
športnem delovanju in pohodih društva. Na 
malih panojih pa so predstavljena podeljena 
priznanja, odlikovanja, veteranski simboli, na-
stajanje publikacĳ in drugo. 

  Damjan Debevec,  
foto: DD 

ZAHVALA 
OZVVS Vrhnika - Borovnica in HUD Karel Bar-
janski se zahvaljujeta donatorjem in vsem, ki so 
pomagali pripraviti ta dogodek: Jožefu Molku, 
Petru Palčiču, Birosistemom, trgovini Jurček, 
PGD Borovnica, nastopajočim, Jožetu Pristavcu, 
Cirilu Hrovatinu, Barbari Bezek Rot ter družini 
Merlak in Mavsar. 
  
JAVNI APEL 
OZVVS Vrhnika - Borovnica javno poziva vse, ki 
imajo doma fotografije, predmete, dokumente ali 
zapise o tem delu zgodovine na našem območju, 
da nam zaupajo izvirnik ali kopĳo. Širši nabor 
gradiva za razstavo nameravamo po obeh posta-
vitvah zbrati na elektronskem medĳu in tako del 
pomembne lokalne zgodovine shraniti za vedno. 
Pišite nam na elektronski naslov jozef.molk@ka-
belnet.net ali nas pokličite na telefon 031 767 855. 

20 let zveze veteranov osamosvojitvene vojne 

Veterani ničesar ne skrivajo
 
V prostorih HUD Karel Barjanski je OZVVS Vrhnika - Borovnica na predvečer 
"dneva zmage", 22. obletnice odhoda zadnjega vojaka JLA z Vrhnike in iz Slo-
venĳe ter ob 20-letnici nastanka veteranske zveze odprla dokumentarno zgodo-
vinsko razstavo z naslovom "Veterani ne skrivamo".

Podpredsednik HUD Karel Bar-
janski Bojan Čebela 

Predsednik OZVVS Vrhnika - 
Borovnica Nikolaj Stražišar

Pozdrav himni Razstava je pritegnila veliko pozornosti.

Spoštovani 
starši, krajani in 

otroci!
 

Vabimo vas na božično-novoletni 
koncert, 

ki bo v četrtek, 19. decembra 2013, 
ob 18. uri v prostorih naše šole. 

  
Pred koncertom (od 17. ure) 

ste vabljeni na božično-novoletni bazar. 
Ves izkupiček od prodaje izdelkov je 
namenjen za Šolski sklad in pomoč 

učencem. 
  

Veselimo se srečanja z vami. 

 
Otroci in zaposleni 

vrtca in šole dr. Ivana 
Korošca Borovnica

Gasilci so uprizarjali tudi nekatere svetopisemske odlomke (2 Mz 
13, 22).

Dan odprtih vrat je pritegnil mlade in stare.

Gasilci se predstavĳo
V oktobru, mesecu požarne varnosti, so v javnosti precej odmevale zloženke, ki so 
jih prejela tudi vsa gospodinjstva občin Našega časopisa, in sicer na temo gašenja 
začetnih požarov v gospodinjstvu. Svoj delež pozornosti pa so z dnevi odprtih 
vrat požela tudi prostovoljna gasilska društva.

Damjan Debevec, 
občinski svetnik
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Vaje smo začeli že januarja, saj 
smo se članice A in B priprav-
ljale na tekmovanje v spajanju 
sesalnega voda (SSV). Tekmo-
vanje je potekalo v treh delih 
(tri sobote na treh različnih 
lokacĳah) in prav v vseh smo
članice A več kot blestele. Po-
metle smo s konkurenco in 
osvojile skupno 1. mesto ter 
tako odprle letošnjo sezono 
gasilskih tekmovanj. Zbirki 
pokalov v gasilskem domu pa 
smo dodale najlepšega – zlate-
ga. 
V mesecu aprilu (19. 4.) je PGD 
Brezovica pri Borovnici orga-
niziralo vajo poveljstva Občine 
Borovnica, na kateri so sodelo-
vala štiri prostovoljna gasilska 
društva (PGD Borovnica, PGD 
Breg - Pako, PGD Pokojišče in 
PGD Brezovica pri Borovnici). 
Vaja je zajemala gašenje hiše in 
gospodarskega poslopja ter re-

ševanje in oskrbo dveh pones-
rečencev. Po oceni poveljnika 
Gasilske zveze Vrhnika je bila 
uspešno izpeljana. 
Ko so posĳali prvi sončni žarki
in ko je mraz malce pojenjal, 
smo mentorji začeli pripravlja-
ti ekipe za tekmovanje v orien-
tacĳi (11. 5.) in tekmovanje za
pionirje in pionirke (1. 6.), ki 
tradicionalno poteka na Uncu, 
prvo soboto v junĳu. Na prvo
tekmovanje se je pripravljalo 
pet ekip (pionirji, mladinke 1, 
2 in 3 ter gasilske pripravnice), 
na drugo pa štiri (pionirji 1 in 
2, pionirke 1 in zmanjšana eki-
pa pionirk). Trud je bil več kot 
poplačan, saj je mladina s tek-
movanja v orientacĳi prinesla
dva srebrna pokala (mladinke 
2 in gasilske pripravnice), ene-
ga bronastega (mladinke 3) in 
dve četrti mesti (mladinke 1, 
pionirji). Ponos v očeh pred-

sednika društva Jožeta Draš-
lerja je bil več kot očiten. Kljub 
obilici dela je sam (z nekaj po-
moči) pripravil štiri ekipe pio-
nirjev in pionirk in se z njimi 
udeležil tekmovanja na Uncu. 
Tam so otroci pokazali vse 
svoje spretnosti in vrline ter 
se domov vrnili z enim zlatim 
(pionirji 1), dvema srebrnima 
(pionirke 1 in zmanjšana ekipa 
pionirk) in enim sedmim me-
stom (pionirji 2). V last pa smo 
spet dobili prehodni pokal, ki 
je z letošnjo zmago pionirjev 
prešel v trajno last našega dru-
štva. Tako zdaj na častnem me-
stu v vitrini stoji prav ta – naj-
večji in najlepši (predvsem po 
mnenju predsednika društva). 
Junĳa se je odvĳalo regĳsko
tekmovanje v orientacĳi (15.
6.), na katero so se uvrstile tri 
ekipe (gasilske pripravnice, 
mladinke 2 in 3). Zaradi po-

manjkanja športne sreče so se 
na državno tekmovanje uvr-
stile le gasilske pripravnice, 
ki so na regĳskem tekmovanju
dosegle 2. mesto. Štiri dni po-
zneje je v PGD Brezovica pri 
Borovnici potekala vaja GZ 
Vrhnika. Na vaji je sodelovalo 
več kot deset gasilskih društev 
iz GZ Vrhnika, ki so gasila 
"požar" na predelu, kjer vir 
vode ni dostopen, in ga kljub 
vsemu uspešno pogasila. 
Avgusta smo, kot je že tradici-
onalno, priredili gasilsko ve-
selico z ansamblom Nemir in 
predskupino Krimski lisjaki. 
Po besedah predsednika je ve-
selica več kot uspela, saj smo 
kljub recesĳi prodali ves sre-
čelov (več kot 1.000 dobitkov) 
in hrano. Najvztrajnejši so na 
veselici pričakali jutranje žar-
ke in se šele nato spomnili, da 
je čas, da se odpravĳo v poste-
ljo. Takoj po veselici smo začeli 
vaje za občinsko tekmovanje, 
ki je letos potekalo na Dreno-
vem Griču in je bilo hkrati tek-
movanje za pokal Drenovega 
Griča. Pri vajah so bile najbolj 
motivirane starejše gasilke, ki 
so letos prvič tekmovale. Prid-
no in vztrajno so vadile celo 
poletje, tudi v najhujši vročini, 
in s tem dodatno spodbujale 
vse preostale člane društva k 
vajam. Prav vsi menimo, da 
si več kot zaslužĳo naziv "ca-
rice", ker to tudi so. Udeležile 
so se tekmovanja v Vojniku 
(24. 8.) in tam prvič nastopile 
na gasilskem tekmovanju. Pri-
dobile so dragoceno izkušnjo 
in se tako spopadle s tremo, ki 
nastopi tik pred prihodom na 
tekmovalno progo. Občinske-
ga tekmovanja (28. 9.) se je le-
tos udeležilo rekordno število 
ekip iz našega društva – kar 11 
(pionirji 1 in 2, pionirke 1 in 2, 
mladinke 1 in 2, mladinci, čla-
nice A in B, člani A in starejše 
gasilke), kar 9 ekip pa je do-
mov prineslo pokale. Ti bodo 
dodatno okrasili vitrine, ki se 
sicer pod težo priznanj že kar 

šibĳo. Izkupiček občinskega
tekmovanja: trĳe zlati pokali
(pionirji 2, pionirke 2 in mla-
dinke 2), dva srebrna (pionirke 
1, mladinke 1), štirje bronasti 
(pionirji 1, članice A in B, člani 
A) in dve peti mesti (mladinci, 
starejše gasilke). Pionirke 2 so 
domov odnesle tudi prehod-
ni pokal Drenovega Griča, ki 
je sicer malce manjši kot pio-
nirski z Unca, a zato nič manj 
vreden. Devet ekip se je nato 
vztrajno pripravljalo še na 

regĳsko tekmovanje, ki je po-
tekalo v Ložu (12. 10.). Zaradi 
pomanjkanja sreče sta se na 
žalost na državno tekmovanje 
uvrstili le dve ekipi, ki sta za-
sedli 1. in 2. mesto (pionirke 1 
in 2). Vsi skupaj navĳamo, da
jim bo šlo drugo leto na držav-
nem tekmovanju res vse kot 
po maslu. 
V oktobru smo prvič pripra-
vili dan odprtih vrat (19. 10.) 
in imeli redno vajo poveljstva 
Občine Borovnica na Dražici 
(31. 10.). Ob dnevu odprtih 
vrat so si lahko udeleženci 
ogledali prikaz maščobnega 
izbruha ter gasilskih vozil in 
opreme … in se posladkali s 
kostanjem. Na vaji poveljstva 
pa so gasilci reševali ponesre-

čenki iz stanovanjske hiše na 
Dražici. Vaja je pripomogla 
k boljši pripravljenosti naših 
gasilcev v primeru požara ali 
druge nesreče. 
Zadnje tekmovanje, na katero 
smo letos odšli z gasilsko mla-
dino, je bilo tekmovanje v ga-
silskem kvizu. Ekipa mladink 
(Sara, Eva in Leja) se je prid-
no učila in se v soboto, 9. no-
vembra, udeležila tekmovanja 
v Logatcu. Ekipa je prestala 
"ognjeni krst" in se domov vr-

nila z novo izkušnjo in novim 
znanjem. Ob tej priložnosti naj 
se jim še enkrat zahvalim za 
sodelovanje in hkrati vabim 
nove člane, ki bi želeli sodelo-
vati na tem tekmovanju. 
Če povzamem; letos smo do-
mov prinesli šest zlatih, osem 
srebrnih in pet bronastih po-
kalov. Poleg tega smo gasilski 
dom obogatili za dva prehod-
na pokala. Tako, zdaj prihajajo 
zimski meseci, a naše društvo 
ne bo počivalo. Vadili bomo 
za tekmovanje v SSV, se vsak 
petek srečevali na sestankih 
operative in kovali nove ideje, 
kako še popestriti dogajanje v 
naslednjem letu. 
Na pomoč!

Karmen Pirnat

Dva pokala sta si priborili ekipi 
PGD Brezovica pri Borovnici, in 
sicer pionirke 1 zlatega ter pio-
nirke 2 srebrnega, PGD Borovni-
ca pa je (ne)pričakovano slavilo 
v kategorĳi veterank, medtem
ko je veteranom za prvo mesto 
zmanjkala zgolj ena točka. "Če 
bi šlo samo za čas, bi pionirji, 
pionirke in mladinke pobrali po-
kale v vseh disciplinah, tako kot 
na Drenovem Griču, ampak je 
bilo preveč govorjenja in napak 

pri razvrščanju. Pionirji samo 
zaradi govorjenja že drugič za-
pored ne bodo videli državnega 
prvenstva. Dekleta so bila precej 
bolj pridna in zato tudi uspeš-
na," je izkupiček tekmovanja ko-
mentiral predsednik brezoviških 
gasilcev Jože Drašler, sicer men-
tor pionirskih ekip. Zanj je bil to 
predvsem izjemen logistični po-
dvig. Spraviti skorajda stotnĳo
otrok in mladine na tekmovanje 
ni ravno mačji kašelj, priskrbeti 

vsem tekmovalne uniforme pa 
je skorajda misĳa nemogoče:
"Veseliš se uspeha na medob-
činskem tekmovanju, po drugi 
strani te pa glava zaboli, ko je 
treba za regĳsko tekmovanje na-
baviti predpisane obleke." Glede 
državnega gasilskega tekmova-
nja, na katerem so osvojili tudi 
že četrto mesto, spet pa naj bi 
se ga udeležili naslednje leto, je 
zmerno optimističen: "Gasilske 
tekme so specifika. Če bo tisti

trenutek vseh devet pri stvari in 
bo koncentracĳa, se lahko uvrsti-
mo tudi med prvih deset. Če ga 
ena polomi, pa je konec." 
Po drugi strani je bil z izkupič-
kom regĳske tekme "izjemno
zadovoljen" mentor veteran-
skih ekip pri PGD Borovnica 
Vili Mevec, ki je pri veteranih 
sicer pričakoval, "da bo en po-
kal, prvo ali drugo mesto, ker 
so v regĳi že nekaj let v samem
vrhu", za veteranke pa je bolj 
"potiho upal" na dobro uvrstitev, 
pač glede na izvrsten uspeh na 
Drenovem Griču. Ekipa vete-
rank, ki je stara komaj eno leto, 
za seboj pa ima zgolj tri tekmo-
vanja, mu je priborila zmagoval-
ni pokal. "Med prvim in drugim 
mestom je bilo 16 točk razlike, 
tako da je bilo rezerve še pa še. 
Bil sem prĳetno presenečen, ni-
sem pričakoval prvega mesta," 
je priznal Mevec, glede uvrstitve 

veteranov pa je pojasnil, da se 
jim je drugo mesto "ponesrečilo 
za manj kot eno točko. Prikradla 
se je napaka, ki se na vajah ni 
porajala nikoli, tam se pa je. Se 
zgodi, celo pri profesionalcih." 
Glede prihodnjega leta pa po-
dobno kot brezoviški kolega bolj 
ugiba. Z veterani je bil na držav-
nem prvenstvu že osemkrat, lani 

so bili med 37 ekipami dvajseti, 
pred leti skorajda med desetimi 
najboljšimi v državi. Glede ve-
terank pa pravi: "Lahko da bo 
zelo dobro, lahko pa bo le zlata 
sredina. Ne vem, kakšna je kon-
kurenca med dekleti. Verjamem, 
da bo lep uspeh." 

  Damjan Debevec, 
foto: Blaž Palčič

"Coklarji" pa na najstarejše. "Kačani" stavĳo na najmlajše …

Štiri borovniške gasilske ekipe se bodo pomerile z najboljšimi v državi 

Iz Loža s štirimi pokali
 
Gasilske tekmovalne ekipe iz borovniške doline, ki so se opogumljene z uspehi na 
tekmovanju GZ Vrhnika odpravile na regĳsko gasilsko tekmovanje, s tokratnim
izkupičkom sicer niso bile najbolj zadovoljne, prav slabo jim pa tudi ni šlo. S tek-
movanja v Ložu, 12. oktobra, so prinesle kar štiri pokale, ki so obenem vstopnice 
za državno gasilsko prvenstvo prihodnje leto. 

Občinsko tekmovanje Drenov Grič

Tekmovanje v orientacĳi – mladina

Kačani NE poznamo počitka
 
Letošnje leto je bilo za PGD Brezovica pri Borovnici leto presežkov, saj smo se 
udeležili številnih tekmovanj (tekmovanje v spajanju sesalnega voda, orientaci-
ja, tekmovanje za pionirke in pionirje na Uncu, občinsko in regĳsko tekmovanje
ter gasilski kviz), nekaterih izmed nas prvič, ter izvedli dan odprtih vrat, gasilsko 
veselico, dve vaji poveljstva Borovnica in vajo Gasilske zveze Vrhnika.
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Vabilo
Ob dnevu 

samostojnosti in 
enotnosti 

 
Vabimo vas, da se nam pridružite na 

prireditvi 
v ponedeljek, 23. 12. 2013, ob 8.30 

v večnamenskem prostoru naše šole. 
  

Učenci in učitelji
OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

Društvo upokojencev 
Borovnica  

Vabimo na 
Veseli december
Babice, dedke, tete, strice, vse mla-
de po srcu in vse ljudi dobre volje 

v petek, 13. decembra 2013, ob 17. uri vabimo v 
večnamensko dvorano OŠ Borovnica. 

Za dobro voljo in smeh bomo poskrbeli s krajšim kulturnim 
programom. 
Sledilo bo družabno srečanje, da vam bo čas hitro minil. 
Želimo si, da bi se VESELEGA DECEMBRA udeležili v čim 
večjem številu, da bi se poveselili in bi vam bilo lepo in pri-
jetno. 

Vstopnine ni! Se vidimo! 
Društvo upokojencev Borovnica

Na s soncem obsĳano
Slemenovo špico
Za prvi planinski izlet v novem šolskem letu, ki ga je organiziral 
Mladinski odsek Planinskega društva Borovnica, smo si izbrali 
Slemenovo špico (1.909 m), ki je nezahteven, a markanten vrh v 
Julĳskih Alpah. Še posebno očara jeseni, ko porumenĳo macesni.
V soboto, 26. oktobra, smo se zjutraj zbrali na železniški postaji 
v Borovnici in se po uvodnem spoznavanju z avtomobili odpra-
vili na pot proti Vršiču (1.611 m). Pred vzponom na vrh smo se 
razvrstili v urejeno kolono z otroki spredaj in odraslimi zadaj, 
podali osnovna navodila ter se dogovorili, da bomo na poti po-
zorno opazovali iglavce in planinske oznake. Na Vratcih smo 

zajeli sapo, si ogledali smerne table, nato pa nadaljevali vse do 
vrha, od koder je bil čudovit razgled na planiške skakalnice, Dom 
v Tamarju, izvir Nadiže, Ponce in Kotovo sedlo, občudovali pa 
smo tudi Jalovec, ki je bil kot izklesan. Dan je bil čudovit! Sledil 
je spust na nižje Sleme, kjer smo pomalicali in se med počitkom 
greli na soncu. Otroci so medtem plezali po drevju in balvanih 
ter se igrali okrog jezerc. Najbolj pa je njihovo pozornost vzbudil 
preprost eksperiment: s povečevalnim steklom je očka zbral sonč-
ne žarke in ti so zažgali leseno deščico. In potem so to poskušali 
tudi otroci. Po uri počitka smo v roke vzeli planinske dnevnike in 
jih izpolnili. Ker je bila tema izleta označevanje planinskih poti, 
je markacist Mirko spregovoril nekaj besed o svojem delu. Na 
poti navzdol smo v steni Prisojnika poiskali Ajdovsko deklico. 
Na Vršič smo prispeli ob treh popoldne. Tu so si otroci zgradili 
majhno ognjišče v dobri veri, da jim bo s povečevalnim steklom 
uspelo zakuriti ogenj. A sonce je bilo za to že prešibko. Mi pa 
smo sončno energĳo shranili in se napolnjeni z njo zadovoljno
odpeljali proti domu. 

  Za PD Borovnica 
Kristina Suhadolnik, foto: Blaž Kovač

Najprej so nam naše vzgojiteljice, sicer bolj ali 
manj dejavne v različnih gasilskih društvih, 
prikazale različne gasilske obleke. Predstavile 
so se nam v svečani, delovni in intervencĳski

obleki. Otroci so spoznali različne dele obleke 
in prepoznavali, za kaj se uporabljajo. Skoraj vsi 
so se tudi fotografirali s pokrivali, ki jih uporab-
ljajo gasilci, to so klobuček pri svečani obleki, 

kapa pri delovni in čelada pri intervencĳski ob-
leki. 
Naredili smo še gasilsko fotografijo, nato pa sta
skupini Mehurčki in Metuljčki odšli v gasilski 
dom. Žabice, ki so mlajša skupina, so ostale v 
vrtcu in se poigrale z gasilskimi igračami, ki so 
jih otroci prinesli od doma. 
V gasilskem domu so nas pričakali člani ope-
rativne gasilske enote. Najprej so nam poveda-
li nekaj o delovanju gasilskega društva, nam 
še malo podrobneje predstavili dele obleke in 

zaščitne opreme ter pokazali zaščitno dihalno 
masko. Nato pa so nas na veliko veselje otrok 
povabili na gašenje "ognja". Zalivali smo zele-
nico, na kar so se otroci seveda pripravljali kot 
pravi gasilci. Sledil je še ogled vozil in opreme 
na vozilih; otroci so si ogledali notranjost vozil 
GVM in GVC 16/25. Na koncu smo se pred vo-
zili fotografirali in se posladkali z bomboni.
Odšli smo zadovoljni in polni vtisov. 

  Polona Gabriel 

Test hoje z dobrimi rezultati
Tradicionalni test hoje na dva kilometra v organizacĳi Zdravstvenega doma Vrh-
nika je letos sicer malce skazilo slabo vreme in so ga zato izvedli zgolj v Brezovici 
pri Borovnici, kjer se ga je udeležilo okrog 30 ljudi, od tega 20 žensk in 10 moških, 
a nadebudni organizatorski ekipi to nikakor ni vzelo poguma. Tudi na račun tega, 

da je bila od vseh udeležencev vsaj 
tretjina novih, dve tretjini pa tistih, ki 
preverjanje svojih sposobnosti že tra-
dicionalno zaupajo ekipi ZD Vrhnika. 
Nemalo jih pride že zato, ker se v je-
senskem obdobju kar tare raznih ma-
ratonov, krosov, takšnih in drugačnih 
tekov ter planinskih vzponov, pa je tre-
ba preveriti, ali so se zanje čez leto pri-
merno pripravili. "Po rezultatih sodeč 
jih dober rezultat motivira k aktivne-
mu življenjskemu slogu," meni Uršula 
Debevec, ki ji elana za nadaljnje delo 
ne zmanjka. Test hoje bo znova na spo-
redu spomladi 2014, za jesen pa se na-
črtuje še izvedba Cooperjevega testa. 

  Damjan Debevec, foto: DDNadebudna zdravstvena ekipa, ki ji ni 
vseeno za zdravje občanov. 

Šolski sklad OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 

Drugi Angelin dobrodelni tek
 
Na delovno soboto, 5. oktobra, smo na OŠ dr. Ivana Korošca Bo-
rovnica izvedli športni dan v spomin na našo učiteljico športne 
vzgoje Angelo Tortič. Potekal je v znamenju športa in dobro-
delnosti. Učenci so najprej tekmovali v medrazrednih športnih 
igrah (nogomet in med dvema ognjema), v drugem delu dne-
va pa je bil organiziran kros. Na kros smo povabili tudi starše, 
učitelje in druge krajane, ki so z darovano startnino prispevali 
sredstva v šolski sklad. Skupaj smo zbrali 775,40 €. 
Po teku staršev, učiteljev in obiskovalcev so se na ustrezni dol-
žini proge pomerili tudi učenci vseh razredov.  Najprej so se na 
svojem prvem krosu preizkusili učenci prvega razreda in tako 
vse do devetega razreda. Teki so bili zelo zanimivi in prav vsak 
učenec je dal vse od sebe ter po svojih zmožnostih opravil s 
progo. Na cilju so bili vsi zmagovalci. Seveda smo prvim trem v 
posamezni kategorĳi podelili medalje. Te je podeljevala Angeli-
na hčerka Valerĳa.
Hvala vsem donatorjem, ki ste se odzvali našemu vabilu in 
tako podprli delovanje Šolskega sklada. Ta bo z zbranimi sred-
stvi pomagal socialno šibkim otrokom, da se bodo res lahko vsi 

udeležili šole v naravi. Seveda pa velja pohvala tudi organiza-
torjem za odlično izvedeni kros ter vsem udeležencem teka, ki 
so dokazali, da se znamo potruditi po svojih najboljših močeh 
in uspešno premagati zastavljeni cilj. 

  Za Šolski sklad: Janja in Mojca

Tek staršev in učiteljev

Podelitev medalj najboljšim trem v skupini 

Prvošolci na startni črti

Prĳeten dopoldan v gasilski družbi
V tednu otroka (od 7. do 11. oktobra) smo v vrtcu za skupine Žabice, Mehurčki in 
Metuljčki priredili skupne dejavnosti. V torek je bilo na vrsti spoznavanje gasil-
cev, gasilske opreme, oblek in vozil. 
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Jedilnik petkovega zajtrka po slo-
venskih šolah in vrtcih je bil zelo 
sladek, okusen in predvsem zdrav. 
Vseslovensko akcĳo Tradicionalni 

slovenski zajtrk, katere namen je 
javnost opozoriti na pomen oskrbe 
prebivalstva s kakovostno hrano iz 
lokalnega okolja, je tudi letos pod-

prlo Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, in šport, ki je za vsakega 
otroka prispevalo 0,43 evra. Na nji-
hovih mizah pa se je znašlo pet tra-
dicionalnih slovenskih živil: domač 
med, ki so ga prispevali domači 
čebelarji, maslo in mleko iz bližnje 
kmetĳe, kruh iz slovenske pekarne 
ter jabolka sadjarske kmetĳe Janša. 
Pravo veselje je bilo horjulske mal-
čke opazovati, kako so se sladkali in 
si lizali sladke prste. Verjetno neko-
liko manj prĳetneje je bilo za tiste, 
ki so za njimi morali počistiti mize, 
stole, blazine in še kaj. A vse to sodi 
k zdravemu razvoju naših otrok. 
Po zajtrku so se otroci zbrali v 
skupnem prostoru ter nestrpno 
čakali goste - domače čebelarje Če-
belarskega društva Dolomiti. Janko 
Prebil, predsednik ČD Dolomiti, je 
poudaril, da smo lahko veseli, ker 

živimo v zelo čistem okolju, kjer je 
pridelava domače hrane neogrože-
na, zato je tudi prav, da se jo poslu-
žujemo - jo gojimo in jemo. »Prav 
bi tudi bilo, da se ta večkrat znajde 
na jedilnikih v vrtcu, saj je lokalno 
pridelana in zato mnogo bolj kako-
vostna in zdrava,« je dejal. Pred-
stavil je tudi velik pomen čebel pri 
opraševanju cvetja ter ne nazadnje 
pri pridobivanju medu. Na kratko 
je opisal postopek nastajanja medu 
in njegove zdravilne lastnosti. Tako 
so se tudi otroci strinjali, da je med 
potrebno jesti tudi preventivno, 
posebej v jesenskem in zimskem 
času, ko je okolje polno virusov 
in drugih bakterĳ, ki prenašajo in 
povzročajo neprĳetne bolezni. Več-
ina otrok je čebelarja, oblečenega 
v čebelarsko uniformo, poslušala 
z velikim zanimanjem. Posebej za-
nimiva jim je bila čebelarjeva delo-
vna obleka, ki so si jo nekateri od 
otrok tudi nadeli. Interes za čebe-
larjenje na horjulskem območju je 
po besedah Prebila kar velik, tak 
pa bo očitno tudi ostal, saj se je kar 
nekaj rok znašlo dvignjenih, ko je 
čebelar zastavil vprašanje: »Kdo 
od vas bo čebelar?« Za mlad če-
belarski podmladek lepo skrbĳo 
tudi v horjulski osnovni šoli, kjer 
poteka čebelarski krožek, ki ga 
vodita ravnatelj Primož Garafol 
in čebelar Janko Prebil. Oba pa na-
povedujeta, da bo ta že naslednjo 
jesen še aktivnejši, saj pričakujejo, 
da bo krožek pri šoli postavil svoj 
čebelnjak. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

• Zbranih skoraj 30 ton kosovnih 
odpadkov 
V mesecu oktobru je bil na območju naše ob-
čine organiziran odvoz kosovnih odpadkov, 
elektronske in električne opreme ter gum. 
Na zbirno mesto pri Športnem parku Horjul 
se je skupaj zbralo nekaj manj kot  30 ton ko-
sovnih odpadkov in okrog 300 gum. Pri zbi-
ranju odpadkov pa velja omeniti, da nekateri 
še vedno ne spoštujejo navodil oz. pravil, ki 
narekujejo kaj spada med kosovne odpadke. 
Tako so se med odpadki skrivoma prikradli 
tudi takšni, ki mednje ne sodĳo in povzročili 
kar nekaj težav, zato v bodoče prosimo, da se 
navodila dosledno upošteva.

•Na novo osvetljena Šolska ulica 
Na Šolski ulici v Hor-
julu so bili postavljeni 
novi drogovi za jav-
no razsvetljavo. Nova 
osvetlitev bo tako še 
posebej v tem zimskem 
obdobju pripomogla, 
da bo za varnost tako 
šolarjev kot preostalih 
sprehajalcev na tej kar 
močno obremenjeni 
ulici še večja. 

•Vandalizem na objektu šole in 
športne dvorane 
Septembra smo v Našem časopisu pisali o 
novem igrišču pri športni dvorani Horjul, ki 
je dokaz, da je v naši občini še  vedno priso-
tno prostovoljstvo ter da ljudje prispevajo za 
svoj kraj in njegov razvoj. Zato nas je še toli-
ko bolj razočaralo dejstvo, da nekateri posa-
mezniki še vedno ne znajo ceniti vsega tega, 
kar občina skupaj z občani prispeva k bolj-
šemu življenju. To se je nedavno pokazalo 
tudi z uničevanjem fasade na osnovni šoli in 
športne dvorane. Neznani storilci so s spreji 
popisali fasado športne dvorane in šole ter s 
tem povzročili veliko škodo.  Zato prosimo 
vse, ki bi imeli informacĳe o dejanju ali sto-
rilcih, naj to sporočĳo na telefonsko številko 
01 7591 120 ali na elektronsko pošto obcina-
@horjul.si. Za vse konkretne informacĳe o 
storilcih župan ponuja denarno nagrado. 

• Ne pozabite na Miklavža 
Vsi prĳavljeni otroci, ne pozabite: 

Miklavž vas bo obiskal v petek, 6. decembra 
2013, ob 18. uri v  Prosvetnem domu v Hor-
julu. 

• Občinske novice • Občinske novice • 

Vabilo
 

Občina Horjul 
vabi na 

 
• javno obravnavo osnutka držav-

nega prostorskega načrta za pre-
nosni plinovod M3/1 Kalce–Vo-
dice, v ponedeljek, 25. 11. 2013, 
ob 16. uri v prostorih Občine 
Horjul 

 Občina Horjul

Otroci so poizkusili med različnih okusov.

Janko Prebil je otrokom nazorno predstavil kako nastaja med.
"Če se veselje do čebelarjenja goji že od 
ranih nog, potem iz tega že nekaj bo."

Zdrav in sladek zajtrk za horjulske otroke
 
15. november – Šola in vrtec v Horjulu sta se tudi to leto akcĳi pridružila vseslovenskemu projektu Tradicionalni slovenski 
zajtrk . Vrtčevske otroke pa so, kot je že v navadi, obiskali čebelarji, pobudniki vseslovenske akcĳe.

Prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice, ki se načrtuje, bo v celoti za-
okrožil neposredno interkonekcĳo italĳanskega prenosnega omrež-
ja z avstrĳskim in hrvaškim prek ozemlja Slovenĳe. Potekal bo vzpo-
redno z obstoječim prenosnim plinovodom M3 Vodice–Šempeter 
pri Gorici, ki je bil zgrajen leta 1978 za prenos zemeljskega plina do 
osrednje Slovenĳe in še z izgradnjo vzporednih plinovodov M1/1 
Ceršak–Rogatec ter M2/1 Rogatec–Vodice. 
Načrt prehoda z 220 kV na 400 kV napetostnega nivoja bo omo-
gočil povečanje prenosnih zmogljivosti elektroenergetskih povezav 
med proizvodnimi in potrošnimi območji znotraj države. Ta poso-
dobitev prenosnih zmogljivosti omrežja bo omogočila zagotavljanje 
dodatnih prenosnih zmogljivosti s sosednjimi elektroenergetskimi 
sistemi. Načrt daljnovoda od Beričevega do Divače ponuja dve raz-
ličici, in sicer naj bi trasa potekala po severni oziroma južni strani. 
Severna različica predvideva, da se obstoječi daljnovod z napetostjo 
220 kV na odseku Beričevo–Kleče–Divača nadomesti z novim, dvo-
sistemskim daljnovodom z napetostjo 400 kV. Južna različica pa 
predvideva zgraditev dvosistemskega daljnovoda z napetostjo 400 
kV vzporedno z že obstoječim daljnovodom (400 kV) na odseku 
Beričevo–Divača, poleg tega pa se vzanka RTP Kleče v daljnovod 
2 x 400 kV Beričevo–Okroglo. Obstoječi daljnovod na odseku Beri-
čevo–Kleče–Divača z napetostjo 220 kV pa naj bi se po tej različici 
porušil. 
Državni prostorski načrt je torej v pripravi oziroma osnutku. Ta 
že vključuje in upošteva smernice, analize, študĳe, prav tako je iz-
delano okoljsko poročilo. Osnutek DPN je torej v fazi umeščanja v 
prostor, ko se vključita občina in javnost. Javna razgrnitev osnutka 
DPN, skupaj s strokovnimi podlagami in okoljskim poročilom, je 
v začetku novembra že potekala v prostoru občine. Časa za ogled 
in podajo mnenj, predlogov in pripomb pa je še nekaj. Gradiva za 
oba projekta, tako prenosni plinovod kot daljnovod, bodo na ogled 
vse do 6. decembra 2013. Do tega datuma pa se bodo zbirali tudi 
pripombe in predlogi, ki jih lahko podate pisno na občino ali na 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Lan-
gusova ulica 4, Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mizp@gov.si. 
Ker pa je interes koordinatorja MzIP in investitorja, da bosta oba 
projekta za lokalno okolje kar najbolj sprejemljiva, pripravljajo tudi 
javno obravnavo oziroma posvet, in sicer: 
21. novembra ob 17. uri v prostoru Občine Horjul za projekt daljno-

vod Beričevo–Divača ter 25. novembra ob 16. uri prav tako v prosto-
ru Občine Horjul za projekt plinovod M3/1 Kalce–Vodice. 
Vse zbrane pripombe in predloge javnosti bo MzIP v roku 60 dni 
proučilo in do njih zavzelo stališče, ki ga bo objavilo na svoji splet-
ni strani ter ga poslalo tangiranim občinam. Utemeljene predlo-
ge bodo smiselno upoštevali in na podlagi teh pripravili usklajen 
predlog DPN, ki ga bo nato sprejela Vlada RS. DPN bo šele nato 
ustrezna osnova za pripravo projektov za pridobitev gradbenega 
dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, ki ga bo moral pridobiti 
investitor – podjetje Plinovodi, d. o. o., v primeru projekta prenosni 
plinovod M3/1 Kalce–Vodice ter javno podjetje Eles, d. o. o., v pri-
meru projekta prehod Beričevo–Divača. V tej fazi bo investitor od 
vseh lastnikov zemljišč, po katerih naj bi potekala trasa voda, moral 
pridobiti soglasje oziroma podpis služnosti. Glede na to na minis-
trstvu težko predvidĳo obdobje dejanskega izvajanja projektov, saj 
je to predvsem odvisno od hitrosti odvĳanja postopkov, zato tudi 
svetujejo, naj se vsi vpleteni pozanimajo o poteku tokov ter pred-
hodno podajo morebitne pripombe in dopolnitve. 

Nadja Prosen Verbič 

Zbirajo se predlogi in pripombe 
 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) pripravlja državni prostorski načrt (DPN), ki bo zajemal načrt poteka 
prenosnega plinovoda M3/1 Kalce–Vodice ter načrt prehoda omrežja z napetostnega nivoja 220 kV na 400 kV od Beričevega 
do Divače. Poteka obeh vodov bosta prečkala tudi del območja Občine Horjul, zato je od začetka novembra do začetka 
decembra gradivo na razpolago v pregled in dopolnitev.

(Vir: Finance.si)

• Občinske novice • Občinske novice • 
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Odprtje razstave je potekalo v petek 
dopoldne, in sicer v znamenju pesmi 
in besede. Teja Nagode na flavti in 
njen brat Andraž na harmoniki sta z 
Avsenikovo skladbo Pastirček nare-
dila prĳeten uvod v program. Za nji-
ma je zbrane pozdravil Franci Pišek, 
podžupan in predsednik Turističnega 
društva Horjul. Sledila je predstavi-
tev razstave, o kateri je spregovorila 
razstavljavka Ida Intihar. 
Večina hišnega perila je bila nekoč 
iz platna, to pa so izdelali iz lanu. 
Vsaka večja kmetĳa je še do leta 1950 
pridelovala lan, ga predelala v predi-
vo in nato v prejo. Tudi na območju 
Horjula je bilo kar nekaj domačĳ, kjer 
so imeli posejana polja lanu. Tega so 

nato posušili in trli. Podolnica je bila 
po besedah razstavljavke nekoč zelo 
pomemben kraj, kjer so terice trle lan, 
moški pa ga sušili. Na mnogih doma-
čĳah so takrat kolovrati ropotali vse 
dolge zimske večere in predivo pre-
delovali v prejo. To so nesli k tkalcu, 
ki je stkal platno. To delo so dolga 
leta opravljali pri Martinet v Horju-
lu, ki so bili daleč naokrog znani po 
tkanju platna. Iz platna pa ni bilo le 
hišno perilo, temveč tudi srajce, blu-
ze in delovna oblačila. "Lan oziroma 
platno je tako starejše rodove sprem-
ljalo od zibelke do groba," je dejala 
Intiharjeva, ki zanimanje za tovrstno 
dediščino goji in pri ljudeh poskuša 
obuditi že dolga leta. Leta 2008 je v 

okviru Etnološkega društva Terica, ki 
ga vodi na Dolenjskem, izvedla pro-
jekt, ki je trajal skoraj vse leto. Marca 
so lan posejali, oktobra pa so ga str-
li. Medtem so se člani še nekajkrat 
srečali in lan po potrebi opleli ter na 
koncu še populili. Sledilo je sušenje, 
kar na domači krušni peči, puljenje 
glav in izdelovanje snopov. Te so raz-
grnili na travnik, da jih je dobil dež in 
so bilke preperele, vmes pa so jih ne-
kajkrat še obrnili. Po toliko postopkih 
je bila rastlina pripravljena za trenje. 
To pa je bil poseben dogodek. Zbralo 
se je veliko ljudi in pripravili so dan 
kot nekoč. Terice so trle in fantje so 
vasovali, vmes pa se je pelo in po 
končanem delu tudi zaplesalo. Ob tej 
priložnosti so takrat pripravili tudi 
razstavo, katere delček so lahko vide-
li tudi obiskovalci razstave v Horjulu. 
Poleg posteljnega in hišnega perila, 
med katero spadajo različni prti, pr-
tički, stenski prti z napisi, rjuhe in 
brisače, je bilo na razstavi mogoče vi-
deti tudi del starih tkalskih statev. Vsi 

razstavljeni predmeti so bili s konca 
19. in začetka 20. stoletja, prihajali 
pa so iz Posavja, Ljubljane in okolice 
Horjula. 
Mnenja obiskovalcev so bila izjemno 
pozitivna in pohvalna. Tudi razstav-
ljavka Ida Intihar je bila vesela, da je 
projekt uspel. Žal ji je le, da razstave 
ni obiskalo več ljudi. A kdo ve, mor-
da bo kaj kmalu prišla priložnost, da 
razstavo pripravi znova in jo dopol-
ni še z lanenimi oblačili. Kulturna 
dediščina Slovencev je bogata, zato 
je treba običaje in navade naših pred-

nikov obujati pogosteje in z večjim 
zavedanjem, le tako se ni bati, da bi 
šli v pozabo. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: M. J. in npv

Teja in Andraž Nagode sta popestrila program 
odprtja razstave.

Odvetniška pisarna Bojan Grubar deluje od 
leta 1990. Koliko ljudi zaposlujete in katera so 
pravna področja, ki jih pokrivate? 
Tako je, naša odvetniška pisarna je svoje delo 
začela leta 1990 in ima pisarno v Mariboru, kjer 
tudi opravlja dejavnost – pravno svetovanje. 
Zaposluje sedem ljudi ter je specializirana za 
področja delovnega, kazenskega in civilnega 
prava. 
  
To pomeni, da pisarno v Horjulu obiskujejo 
tudi vaši kolegi, se prilagodite tematiki pro-
blema? 
Drži. V Horjul prihajamo zaposleni glede na 
pravno področje, za katero zainteresirani vpra-
šuje. 
  
Ko smo že pri sodelovanju med vašo odvet-
niško pisarno in Občino Horjul, kako se je 
sploh začelo? 
To bi bilo treba vprašati vašega župana. Pobu-
da je bila na njegovi strani. Lahko rečem le, da 
je bila naša pisarna nekajkrat precej medĳsko 
izpostavljena. Smo namreč prva in do zdaj edi-
na odvetniška pisarna, ki je stranko iz Slovenĳe 
uspešno zastopala pred velikim senatom Sodiš-
ča za človekove pravice v Strasbourgu. Primer 
te sodbe se danes najde v učbenikih na pravnih 
fakultetah po različnih državah. Sodelovali smo 
še v nekaterih drugih zelo odmevnih kazen-
skih zadevah v Slovenĳi. Zastopali smo kopico 
strank v denacionalizacĳskih postopkih, in ker 
ima Občina Horjul problem v denacionalizacĳ-
skem postopku, ki se nanaša na občinsko stav-
bo, se je župan najverjetneje tudi zato odločil za 
nas in nas povabil k sodelovanju. 

Z Občino Horjul imate od septembra skle-
njeno pogodbo o brezplačni pravni pomoči, v 
okviru katere občanom enkrat na teden nudi-
te brezplačno pravno mnenje. Kakšni so prvi 
odzivi? 
Odziv je po mojem mnenju pričakovan, in to v 
smislu, da občani o tej možnosti še niso najbolje 
obveščeni. Verjamem pa, da bo obisk iz mese-
ca v mesec večji. Takšne so tudi naše pretekle 
izkušnje, nudimo namreč brezplačno pravno 
mnenje za sindikate Pergam, kamor je vključe-
nih sedem reprezentativnih sindikatov javnega 
sektorja.

S kakšnimi težavami pa so se občani najpo-
gosteje obračali na vas? 
Do zdaj so se vprašanja največkrat nanašala na 
področja mejnih sporov, zemljiškoknjižnih za-
dev oziroma zadev, ki se nanašajo na motenje 
posesti, ter seveda na delovnopravne zadeve. 
  
Kdo vse je dobrodošel? Je brezplačna pravna 
pomoč namenjena predvsem tistim, ki si zara-
di finančnih ali drugih stisk mnenja odvetni-
ka ne morejo privoščiti? 
Mi ne preverjamo finančnih sposobnosti strank, 
ampak bomo sprejeli vsakogar, ki se bo obrnil 
na nas, in verjamemo, da ljudje tega ne bodo 
izkoriščali.

Kako lahko občani stopĳo v stik z vami? Je 
morda priporočljivo, da vam že pred obiskom 
po telefonu ali prek elektronske pošte pojas-
nĳo tematiko problema? 
Občani se najprej zglasĳo na občini, kjer dobĳo 
obrazec s prĳavo za brezplačno pravno pomoč, 

na njem ustrezno obkrožĳo pravno področje in 
na kratko opišejo problem. Nato pa neposred-
no kontaktirajo našo pisarno. Nudimo jim tudi 
nasvete po telefonu ali prek e-pošte ter seveda 
z osebnim razgovorom. 

Brezplačna pravna pomoč vključuje prvi 
pravni nasvet, in sicer pojasnilo o pravnem 
položaju v zadevi stranke in kratek nasvet o 
možnostih, ki jih ta ima glede pravic in ob-
veznosti pri uvedbi postopka, o pristojno-
sti sodišča ali drugih organov in procesnih 
pravilih. Se torej s prvim pravnim nasvetom 
zadeva zaključi ali je možno, da se stranka 
večkrat obrne na vas, seveda če zadeve niso 
popolnoma jasne? 
Vsekakor. Dokler stranki ni povsem jasno, kakš-
ne so njene pravne možnosti in kakšna pravna 
sredstva lahko uporabi, smo ji na voljo. 
  
Brezplačna pravna pomoč je v Slovenĳi v za-
metkih, drugje po Evropi in predvsem v Ame-
riki pa je stanje povsem drugačno, ta praksa je 
povsem utečena. Kako to komentirate? 
Poslanstvo odvetniškega poklica je tudi, da 
nudi brezplačno zastopanje. Zaradi hudih fi-
nančnih stisk občanov smo po mojem mnenju 
odvetniki dolžni brezplačno pravno pomoč 
tudi izvajati, kar pa je v Slovenĳi prej redkost 
kot praksa, vsaj za zdaj. Menim, da pravna 
pomoč ni le zastopanje strank pred sodiščem, 
ampak predvsem to, da stranko seznanimo o 
njenih možnostih, pravicah in obveznostih, in 
če nam jo uspe na podlagi takšnega pravnega 
nasveta odvrniti od uporabe pravnih sredstev, 
ji lahko s tem naredimo veliko korist. 

  
Kaj pa menite o Slovencih, smo Slovenci v 
splošnem dobro ozaveščeni tako o svojih pra-
vicah kot o dolžnostih? 
Mislim, da je pravna kultura Slovencev na zelo 
nizki ravni. Toda tu je vprašanje kulture zelo 
široko, na ravni naroda in njegove mentalitete. 
Gre za to, da imajo ljudje slabe zglede. Ko pri-
de stranka s problemom male goljufije k nam 
in opiše kazniva dejanja, ki jih je storila, se ji 
ta pogosto ne zdĳo omembe vredna, ker se pri-
merja z večjimi lopovi in goljufi. Ljudje namreč 
vidĳo in čutĳo krivice, ki se dogajajo vsak dan 
znova. Kar hočem povedati, je, da ljudje zaradi 
razmer, ki vladajo v družbi, zadeve dojema-
jo nerealno. Priča smo torej vse večji množici 
ljudi, ki je vsak dan revnejša, in peščici tistih, 
ki obogatĳo skoraj čez noč. Kaj sledi, ne vem. 
Lahko se zgodi le še katarza in upajmo, da je ne 
doživimo, ker ne vemo, kaj prinaša. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Lan od zibelke do groba
Horjul, 25.–27. oktobra – V avli Občine Horjul je bila od petka 
do nedelje na ogled razstava lanenega hišnega perila iz 19. in 20. 
stoletja z naslovom Lan od zibelke do groba; pripravila jo je Ida 
Intihar.

Podžupan Franci Pišek se je razstav-
ljavki in zbirateljici Idi Intihar zahvalil 
in pohvalil njeno delo. 

Občinska avla je bila konec tedna barvitej-
ša in bogatejša za razstavo lanenega hišne-
ga perila iz 19. in 20. stoletja. 

Obiskovalci so občudovali razstavljene lanene izdelke.

Stenski prti so nekoč krasili kmečke 
hiše.

Čudoviti vzorci, tkani na platnen prt.

Pogovor z odvetnikom Bojanom Grubarjem, ki s svojimi kolegi nudi brezplačno pravno pomoč za občane Horjula 

»Poslanstvo odvetniškega poklica je tudi, da nudi brezplačno zastopanje«
 
Občina Horjul ima z Odvetniško pisarno Bojan Grubar sklenjen dogovor o nudenju brezplačne pravne pomoči, ki vključuje prvi pravni nasvet, in sicer pojasnilo 
o pravnem položaju v zadevi stranke in kratek nasvet o možnostih, ki jih ima ta glede pravic in obveznosti pri uvedbi postopka, o pristojnosti sodišča ali drugih 
organov in procesnih pravilih, kar se od septembra dalje tudi izvršuje. O prvih vtisih in splošnem smo se pogovarjali z odvetnikom Bojanom Grubarjem, ki je 
na ljubljanski pravni fakulteti diplomiral leta 1979, šest let pozneje je opravil pravniški državni poklic, nato pa je delovne izkušnje pridobival kot kriminalist v 
Mariboru, vodja oddelka za zatiranje gospodarskega kriminala v Celju, vodja pravne službe Zveze svobodnih sindikatov v Mariboru in kot pomočnik direktorja 
Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Svojo odvetniško pisarno je odprl leta 1990 v Mariboru.

Odvetnik Bojan Grubar (desno) z odvetniškim 
pripravnikom Andrejem Permetom
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Naše dosedanje delo v dobrem letu delovanja: 
Iz mojega srca v tvoje 
–  Zbiranje plastičnih pokrovčkov po vsej Slove-

nĳi (vrtci, šole, Spar, Qlandia idr.): zbrali smo 
jih približno 9 ton (2.900 €) in še jih zbiramo ... 

–  Več družin smo peljali na dobrodelno Taborje-
nje Odprimo srce. 

–  Pomagali smo pri organizacĳi projekta Med-
vedek dobre volje za Manco Zorman, zbirali 
smo denar za vozilo, prilagojeno invalidom. 

–  V oddaji Moja soba na RTV SLO smo izdelali 
8 otroških sob, tako imenovano pohištvo upa-
nja. 

–  Pomagali smo v jesenskih poplavah na ob-
močju Štajerske. Pet družin smo oskrbeli s po-
hištvom upanja, hrano, belo tehniko, oblačili 
in drugim. Skupaj z Zvezo prĳateljev mladi-
ne Slovenĳe (AKRON, LESNINA, HARVEY 
NORMAN, RUTAR, PANLES, PARKETAR-
STVO MRZLIKAR, EXPERT, LESOPRODUKT, 
BLAŽIČ) smo povezali vse večje trgovske cen-
tre in omogočili popust družinam, ki so jim 
poplave uničile imetje. 

–  Bili smo soorganizatorji Dneva ljubezni (vsako 
leto 23. maja ob 18.00 se po vsej Slovenĳi pre-
peva pesem Dan ljubezni, hkrati pa se delĳo 
"srca", ki jih izdelujemo skupaj z otroki). 

–  Izdelujemo podobe srca in jih skupaj z dobri-
mi dejanji podarjamo ljudem, ki potrebujejo 
pomoč. Tako srce potuje od človeka do člove-
ka in osrečuje z dobrimi dejanji "povezujemo 
ljudi". 

 – Zdravljenje s ponovno povezavo, ki ga izvaja 
Valentina Parovel, so dobrodelno prejeli Anže 
in Enej Strazberger, Luka Cugelj, Maša Pras-
nic, Luka Lončarič, Monja in Mojca Mergeduš, 
Lara Čermelj in Medina Dedić. 

 – Pomagamo družinam in posameznikom z ak-
cĳo Pomagamo iz srca, kjer gre pomoč nepo-
sredno osebi oziroma se nakaže na njen tekoči 
račun.  

–  Pomagali smo pri organizacĳi teka 10 krogov 
za 10 nasmehov, ki ga je priredilo društvo Ne-
ver Give Up. Udeležilo se ga je 1.160 ljudi in za 
pomoč desetim družinam smo zbrali 11.035 €.

 – Pomagali in tekli smo z Denisom Malačičem v 
dobrodelnem teku od Hodoša do Portoroža 
(za društvo Srčne mamice). 

–  Pomagali smo pri zbiranju hrane za Anino 
zvezdico. 

-  Pomagali smo pri akcĳi "Kek b'š brejsku", v 
kateri je Borut Jelič pomagal vipavskim kme-
tom. 

–  Izdelali smo 100 gugalnic za dobrodelni turnir 
v golfu Swingit, ki ga je organiziral g. Jure Ko-
šir, in tako pomagali zbrati sredstva za pomoč 
otroku z rakom. Zbrali smo 7.300 €. 

–  Skupaj z EuroBasketom Slovenĳa 2013 smo 
zbirali plastične pokrovčke za tri invalidne 
osebe. 

–  Dali smo možnost in priložnost ljudem, da 
lahko delajo in se delno preživĳo ... 

Idejni vodja: Gorazd Rožnik 

Zavod Center Astera 
Ljubljanska cesta 38 
1354 Horjul 
www.CenterAstera.si na 

v nedeljo, 
 

1. decembra 2013  
ob 16. uri 

v Prosvetni dom Horjul 
 

v goste prideta ansambla 
NEBO in STIL 

 
 

Prodaja vstopnic: trgovina Argo (Horjul), lokal na BS 
Petrol (Horjul) in eno uro pred koncertom 

Rezervacije: 041/942-315 (Igor) 
Cena vstopnice: 8 eur 

 
 
 

 
Organizator: Mladi godci, glasbene storitve, Igor Osredkar s.p. 

 

Plamen ogrel srca 
poslušalcev 
Sobota, 12. oktober, je bil dan, ko se je horjul-
ski Plamen zopet razplamtel. Bil je večer, poln 
lepe glasbe, za katero je poskrbel mladinski 
pevski zbor. V Prosvetnem domu Horjul so na 
svoj račun prišli vsi ljubitelji duhovno-ritmične 
glasbe, črnske duhovne glasbe in slovenskih 

popevk. Plameni sveč na odru so že na začet-
ku nakazovali, da bo večer res lep in prĳeten, 
glasovi deklet pa so poslušalcem skozi koncert 
ogrevali srca. Na odru se je pevkam pridružil 
tudi otroški pevski zbor Iskrice, ki je podmla-

dek Plamena. Koncert je bil na neki način tudi 
slovo in zahvala Maruši Mole, ki se poslavlja 
od zbora in vloge zborovodkinje. Kot so deja-
le pevke v zahvali, so vesele, da je vztrajala z 
njimi, zaželele pa so ji srečen korak na nadalj-

nji poti. Koncert, ki ga je povezoval Ambrož 
Brezovšek, se je končal s pesmĳo Angeli živĳo 
in tako obiskovalce pospremil v s Plamenom 
osvetljeno jesensko noč.  

Rok Mihevc

Debelušček
Letošnja jesenska narava nam je kar dobro 
postregla z raznimi gobami, tako da smo tudi 
"manjši" gobarji prišli na svoj račun. Pregovor 
pravi: nedeljski dobiček ne pade v mošnjiček, 
ampak tisto nedeljo za marsikaterega gozdne-
ga nabiralca to ni držalo. Ko sem zagledal tega 
debeluščka, se kar nisem upal pristopiti, ker 
se mi je zdel nekam čudne oblike. Potem pa 
vseeno pristopim in vidim, da je pravi orjak, 
saj se je tudi dobro upiral, ko sem si ga hotel 
prisvojiti. Tehtal za svojo velikost ni prav veli-
ko (740 g), sva ga pa s sinom Urhom z metrom 
izmerila okoli "trebuha" in je meter pokazal 38 
cm. Poleg tega je bilo še nekaj jurčkov, tako da 
bodo nedeljska kosila še bolj dišala po gobjih 
specialitetah, ki nam jih domača kuharica pri-
pravlja na veliko načinov. 
Upajmo, da bo naslednja sezona podobna, da 
bi se vračali domov srečni tudi zaradi jurčkov, 
ki so nam dani. 

  Janez Čepon

Maruša Mole se poslavlja od zbora.

Mladinski pevski zbor Plamen Otroški pevski zbor Iskrice

CENTER ASTERA 

Letno poročilo – Iz mojega srca v tvoje
V Centru Astera podpiramo naravno, zdravo življenje. Naše delovanje je usmerje-
no v približevanje polnega, naravnega življenja in pomoči družinam, otrokom in 
vsem, ki želĳo vzpostaviti ravnovesje v svojem bivanju. Povezali smo se v želji, 
da skupaj utremo pot, ki bi ljudem pomagala odpreti vrata svojega srca. Srce nas 
tiho vodi po pravi poti. Prišel je čas, da drug drugemu pokažemo, kako delovati 
in živeti. Prebuditi nove vrednote! Naš glas in vodilo je misel "Iz mojega srca v 
tvoje srce".

Taborjenje Odprimo srce 2013

Jesenske poplave 2012 na Štajerskem

Pohištvo upanja za Ari

Dobrodelni tek 10 krogov za 10 nasmehov
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Horjul je bil zavit v meglo, ko smo se otroci 
iz skupin Murni, Čebele in Metulji s svojimi 
vzgojiteljicami in člani Planinskega društva 

Horjul izpred vrtca z avtobusom odpeljali 
proti Cerknici. Megle smo se znebili šele na 
višini približno 860 m, tik pred Malo Sliv-
nico, kjer nas je obsĳalo sonce in nas nato 
spremljalo ves dan. Tu se je začel naš po-
hod. 
Po približno 2 km hoje po makadamski cesti 
smo zavili na markirano gozdno pot in po 
njej ter vlakah dosegli vrh, Veliko Slivnico, 
na višini 1.114 m. Z vrha smo se spustili 
proti Coprniški jami in v njeni bližini po-
malicali. S hriba smo opazovali Cerkniško 
jezero, okoliške planote in naselja. Mimo 

planinskega doma, tik pod vrhom, smo se 
čez Debeli vrh vrnili v Cerknico. 
Utrujeni, vendar zadovoljni, ker smo Sliv-

nico doživeli v lepem vremenu, prĳazno in 
čudovito, smo se odpeljali proti vrtcu. Smo 
se pa spraševali, kako bi bilo doživeti Sliv-
nico v slabem vremenu. Ali bi bilo res tako, 
kot je poročal že Valvazor, da je takrat polna 
zlobe in hudobĳe? Ali se res, ko se bliža ne-
vihta, zavĳe v gosto meglo, nato pa začne-
jo iz jame na vrhu bruhati toča, nevihta in 
strele? Ali bi zaslutili čarovnice v Coprniški 
jami, njihov ples in nemara zapazili kakšno, 
kako je na metli poletela proti Kleku, kakor 
se sliši ljudski glas v tistih krajih? 

  Marinka Batagelj

Pesnika, ki je vidnejši predstavnik povojne 
književnosti, sta z recitacĳami predstavili 
Anka Delalut in Marĳa Bizjan. Velikemu pes-
niku so se s svojimi besedami, zlitimi na pa-
pir, poklonili tudi Romanda Bizaj, Ida Intihar 
in Primož Bizjan, ki je obenem tudi povezoval 
celoten večer. 
Z vokalnimi in instrumentalnimi nastopi so 
večer popestrili Petra in Primož Bizjan, druži-
na Nagode: Andrej, Petra, Teja in Aljaž, ter Ma-
rĳa Bizjan. Zazvenele so predvsem narodne in 
ponarodele melodĳe ter tudi nekaj avtorskih 
klavirskih skladb gospe Bizjanove. Obenem 
je bila obiskovalcem na ogled fotografska raz-
stava Petra Velkavrha. Za organizacĳo večera 

in krajše druženje po končanem programu je 
poskrbelo Turistično društvo Horjul. 

Milena Čepon

Foto: Delo.si

Bučĳada 2013
 
Kolo dejavnosti našega vrtca se je 
ustavilo na Bučĳadi, ki že tradicional-
no poteka v drugi polovici oktobra.
 
Narava nam je kljub hudim preizkušnjam te-
kom leta ponudila veliko buč različnih barv, 
oblik in okusov, namenjenih tako uporabi v 
kulinariki kot okraševanju. V tednu Bučĳade 
so naše igralnice krasile buče, ki so jih otroci z 
navdušenjem prinašali v vrtec in hkrati zbirali 
ideje za ustvarjanje. 
V mlajših skupinah so otroci buče opazovali, 
jih kotalili v krogu, se z bučami igrali skrival-
nice ter jih prevažali s samokolnico in drugimi 
vozili. V starejših skupinah pa so se buče spre-
minjale v različne živali, vozila, hišice, svetilke 
in strahce. Ravno nad temi so bili otroci najbolj 
navdušeni in so komaj čakali večera, ko smo s 

strahci in drugimi izdelki ob prižganih sveč-
kah pričarali pravljično vzdušje. Ob ustvar-
janju pa se je po vrtcu širil prĳeten vonj po 
bučnih sladicah, ki so nastajale po skupinah. 
Letošnja Bučĳada je bila zelo dobro obiskana, 
tako s strani staršev kot drugih krajanov. Bili 
smo veseli čudovito izrezljanih buč in drugih 
razstavljenih izdelkov, ki so nastajali doma, v 
družinah, in so obogatili našo razstavo. Vsem 
hvala za sodelovanje in za podarjene buče. 
Otroci so se razveselili srečanja s prĳatelji in se 
z njimi poveselili na parkirišču vrtca. 
Marsikdo je ob ogledu razstavljenih izdelkov 
obudil spomin na otroštvo in je še kako dobro 
razumel navdušenje in razposajenost malčkov 
ob razsvetljenih strahcih. 
Za konec pa še misel starejše gospe. "Škoda, 
da sem letos zamudila to čudovito prireditev. 
Ob prvem ogledu me je očarala. Pa se otroci še 
vedno znajo igrati!" je dejala. 

Vanja Šubic

Povsem bela, skoraj nedotaknjena je bila nova 
podlaga igrišča v Športnem parku Horjul, pre-
den so nanjo premierno v dresih stopili člani 
ekipe Dinamiti ter njihovi prvi nasprotniki, čla-
ni hokejske ekipe iz Tolmina. Po štirih mesecih 
počitka so znova prekrižali palice, izkusili težo 

ploščka ter preizkusili gladkost novega terena. 
V dresu horjulskih hokejistov so tokrat prvič 
na igrišče stopili nekateri novi člani, ki so se 
odlično izkazali. Nekoliko pomlajeni Dinamiti 
so tako prve tri četrtine igrali zelo ubrano igro, 
lahko bi rekli, da so se soigralci še nekoliko spo-
znavali in iskali ekipni občutek, toda v zadnji 
četrtini so se ti popolnoma razigrali. V pičlih 

12 minutah jim je kar devetkrat uspelo spraviti 
plošček za vratarja nasprotne ekipe, s tem so 
zabeležili eno od najuspešnejših strelskih četr-
tin v zadnjih letih. Glede na rezultat, ki je na 
semaforju ob koncu kazal 12 : 2, lahko mirne 
duše trdimo, da ohranjajo kondicĳo, moč, eks-

plozivnost in dober strelski občutek. Aktualni 
državni prvaki so nam z rezultatom zelo jasno 
povedali, da bodo tudi letos napadli sam vrh 
lestvice in da si lahko gledalci znova obetamo 
zanimivo in uspešno sezono. Pa srečno! 
 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Dan sadja in 
zelenjave
 
Prišla je jesen in z njo čas raznovrstnih sade-
žev in vrtnin. V sredo, 25. septembra, je po na-
šem vrtcu na vsakem koraku prav lepo dišalo 
po dobrotah, ki smo jih pripravljali ravno na 
ta poseben dan. Sprva smo sadje in zelenjavo 
prepoznavali, poimenovali, okušali, tipali … 
Nekateri smo ugotovili, da sta grozdje in para-
dižnik prav dobrega okusa, drugi smo sadje in 
zelenjavo razvrščali, tretji smo tihožitje ustvar-
jali na risalnih listih. Pekli smo sadne kolačke 
in jabolčno pito. Nekaj krožnikov smo obarvali 
s pečenimi jabolki, ki so bila še slajša z medom, 
orehi in smetano. Pripravili smo tudi sadno 
kupo, sokove iz različnega sadja in zelenjave 

ter napitek iz hrušk, mleka in medu. Otroci 
so bili ponosni, ko so lahko sodelovali pri pri-
pravi jedi, in zadovoljni ob pridobivanju novih 
spoznanj in izkušenj. 
Zahvaljujemo se vsem staršem, ki ste nam s 
košaricami sadja in zelenjave pomagali pri iz-
vedbi našega sadno-zelenjavnega dneva.   

Tjaša Janša

Literarni večer Mina�ĳu v spomin
Zadnjo soboto v oktobru je v pevski sobi Prosvetnega doma Horjul potekal 
literarni večer, posvečen lani umrlemu pesniku Ivanu Mina�ĳu. 

Planinski izlet na Slivnico

Prva zmaga Dinamitov na novi 
podlagi
 
Horjul, 18. oktober – Športni park Horjul je v soboto odprl sezono, saj je gostil 
prvo tekmo prvega kroga državnega prvenstva 2012/2013 v inline hokeju, in to 
na popolnoma novi podlagi. 
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Oddaja vlog za znižano plačilo vrtca
Vlogo za znižano plačilo vrtca za leto 2014 morajo starši, ka-
terih otroci so že vključeni v vrtec, oddati do 31. 12. 2013, saj 
se na podlagi določil ZUPJS pravice iz javnih sredstev pri-
znajo s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. 
 
Od 1. januarja 2012 se uporablja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (ZUPJS, Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11), ki določa, da se vse 
pravice iz javnih sredstev uveljavljajo pri krajevno pristojnem centru za so-
cialno delo. Pravica do znižanega plačila vrtca staršem pripada od prvega 
dne naslednjega meseca po vložitvi vloge – za novo koledarsko leto je to 
vedno v decembru, sicer pa en mesec pred mesecem vstopa otroka v vrtec 
–, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, 
ki vplivajo na priznanje pravice. 
Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev dobite v knjigarnah oz. 
papirnicah, na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec: h�p://www.
dobrova-polhovgradec.si in tudi na spletni strani ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve: h�p://www.mddsz.gov.si, kjer dobite tudi podro-
bnejše informacĳe glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Vlogo za 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev starši oddajo pri krajevno pristoj-
nem centru za socialno delo v občini stalnega prebivališča. Vloga se lahko 
odda osebno, po pošti ali pa elektronsko. 
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za do-
hodnino v Republiki Slovenĳi), vrtec izstavi račun v višini najvišjega do-
hodkovnega razreda po lestvici (77 %). 

Simona Kostrevc, Občina Dobrova - Polhov Gradec

Pisarna Stičišča NVO 
na terenu: vse na enem 
mestu za društva
 
Vas zanima: 
• kako do statusa društva v javnem interesu? 
• kako urediti pridobitno dejavnost v društvu? 
• kako lahko sami pravilno vodite računovod-

stvo? 
• kako razrešiti računovodsko dilemo? 
• kje še lahko pridobite sredstva za svoje delova-

nje? 
• kako izboljšati promocĳo in vidnost svojega dru-

štva ter dogodkov, ki jih izvajate? 
Na ta in druga vprašanja vam bodo odgovorile 
svetovalke Stičišča NVO osrednje Slovenĳe, ki po-
nuja brezplačno podporo društvom na področju 
razpisov, računovodstva, promocĳe, prava in med-
narodnega povezovanja. 
V sredo, 4. 12. 2013, vam bo v prostorih Občine 
Dobrova - Polhov Gradec (Stara cesta 13) od 15. 
do 17. ure na voljo ekipa Stičišča NVO osrednje 
Slovenĳe. Zaželene so predhodne prĳave na sve-
tovanje: na 040 786 939 ali info@consulta.si.  
  
Več o brezplačnih storitvah za društva, zasebne 
zavode in ustanove lahko preberete na www.con-
sulta.si.

Povabilo na 
tradicionalno 
prednovoletno 

srečanje
 

V prednovoletnem času vabim vse 
občane, ki so dopolnili petinsedemdeset 
let in več, da se ob kulturnem programu 

skupaj poveselimo in si ob prijetnem 
druženju izrečemo tople besede. 

  
Pričakujem vas v sredo, 11. decembra 
2013, ob 16.30 v kulturni dvorani na 

Dobrovi. 
  

Franc Setnikar 
Župan Občine Dobrova - Polhov Gradec

Vabilo
 

Spoštovani, 
  

ob obletnici enotne odločitve slovenskega naroda za samostojno 
državo 

  
vas vljudno vabimo na proslavo ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti, 
  

v petek, 20. decembra 2013, ob 18. uri v kulturni dvorani na 
Dobrovi. 

  
Slavnostni govornik bo župan Občine Dobrova - Polhov Gradec 

Franc Setnikar. 
  

Kulturni program bodo oblikovala društva iz 
Občine Dobrova - Polhov Gradec. 

  
Po prireditvi bo potekal novoletni sprejem s pogostitvĳo. 

  
Občina Dobrova - Polhov Gradec

Vodovod Praproče–Zalog v delu 
Konec avgusta so se na območju Zaloga in Praproč 
začela dela za izgradnjo javnega vodovoda Pra-
proče–Zalog.
 
V prvi fazi je pogodbeni izvajalec, podjetje Prenova - Grad-
benik, d. o. o., začel zakoličbo glavne trase vodovoda, nato 
pa izkop in polaganje cevi na primarnem vodu. Večji del pri-
marnega voda je tako zgrajen in dela potekajo po načrtih. Ko 
bodo vremenske razmere dopuščale, pa bo izvajalec začel 
podvrtavanje pri prečkanju vodotokov, kar je trenutno one-
mogočeno zaradi previsokega vodostaja, ki so ga povzročile 
obilne padavine v preteklih dneh. Predvideno je, da bo pri-
marni vodovod zgrajen do konca letošnjega leta, nato pa sledi 
še izvedba vodovodnih priključkov za objekte, ki bodo pri-
klopljeni na vodovod. 
Gradnja vodovoda kljub manjšim uskladitvam poteka trase za 
zdaj poteka po terminskem načrtu. Na občini tako pravĳo, da 
je realno pričakovati, da bodo občani na tem območju s kako-
vostno pitno vodo preskrbljeni že v začetku naslednjega leta, 
najpozneje pa do konca junĳa 2014, saj občino k temu zavezuje 
tudi pogodba o sofinanciranju projekta iz evropskih sredstev 
iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni progra-
mi". 

  Nadja Prosen Verbič, Foto: F. P. 

Obvestilo 
o odprtju 
Lekarne na 
Dobrovi
 

Spoštovane občanke in občani, 

obveščamo vas, da je Lekarna na Dobrovi, Polhograjska cesta 
37, odprta.  
Odpiralni čas je od ponedeljka do petka od 7.30 do 19. ure, ob 
sobotah od 7.30 do 12. ure.  
Telefonska številka lekarne je 01/364 21 40. 
  

Občina Dobrova - Polhov Gradec

7. delavnica Živimo zdravo – Pomen 
gibanja za zdravje 
Vabimo vas, da se 12. decembra 2013 ob 
18. uri v Športni dvorani pri Osnovni šoli 
Dobrova udeležite 7. delavnice progra-
ma Živimo zdravo. Samo Belavič Pučnik, 
univ. dipl. nov., trener odbojke in inštruk-
tor nordĳske hoje, bo predstavil pomen 
gibanja za zdravje. 
Strokovnjaki s področja javnega zdravja 
ugotavljajo, da so v pretežnem delu sveta 
kronično nenalezljive bolezni (npr. bolezni 
srca in ožilja, rak, sladkorna bolezen) pri 
ljudeh zelo pogoste. Med vzroki za tako 
stanje je tudi hiter prehod k sedečemu 
načinu življenja, ki se navadno pojavlja 
v družbi z neuravnoteženo prehrano ter 
kajenjem tobaka in pitjem alkohola. Se-
deči način življenja sestavljajo: opuščanje 
gibanja v funkcĳi transporta (prevoz na 
delo z avtomobilom ali s sredstvi javnega 
prevoza namesto s kolesom ali peš), vse 
več delovnih opravil v sedečem položaju, 
preživljanje prostega časa pred računalni-
kom, televizorjem ipd. Zaradi zdravja in 
počutja je nujen premik k bolj zdravemu 
načinu življenja. Poleg zdrave prehrane 
brez tobaka, alkohola in nelegalnih drog, 

obvladovanja stresa in skrbi za varnost se 
priporoča tudi dnevna telesna dejavnost 

oziroma gibanje. Na delavnici bomo pred-
stavili pomen gibanja za zdravje, primerne 
oblike telesne dejavnosti, vaje bomo prika-
zali in jih skupno izvajali. Gibanje v naravi 
je zdravju koristno, opozorili pa bomo, na 
kaj moramo biti pri tem pozorni. 
8. delavnica Živimo zdravo – Predavanje 
o varni hrani in praktična priprava na-
mazov s pokušino
Osma delavnica programa Živimo zdravo 
bo potekala 19. decembra 2013 ob 18. uri v 
avli Osnovne šole Polhov Gradec. Na de-
lavnici bosta sodelovali Bojana Heindler, 
san. inž., in Kati Rupnik, dipl. org. 
Na delavnici boste spoznali razliko med 
"zdravo" in "varno" prehrano. Spregovo-

rili bomo o bioloških, fizikalnih in kemĳ-
skih tveganjih v prehrani – od kod izvi-
rajo, kakšne so lahko njihove posledice in 
kako jih obvladujemo. Da bomo lažje kos 
mikroorganizmom, jih bomo nekoliko po-
drobneje spoznali. Predvsem se bomo po-
svetili pogojem, ki jih potrebujejo za svojo 
rast in razmnoževanje, ter okoliščinam, ki 
to zavirajo. Opozorili bomo na potrebo po 
še skrbnejšem ravnanju s t. i. "občutljivi-
mi" živili. Beseda bo tekla tudi o dejavni-
kih, ki vplivajo na varnost živil v različnih 
fazah ravnanja z njimi – od nakupa oz. 
domače pridelave prek shranjevanja, od-
taljevanja in toplotne obdelave pa vse do 
uživanja jedi. V drugem delu delavnice se 
boste udeleženci prelevili v prave kuharje 
in pripravili nekaj zdravih namazov, ki jih 
bomo tudi skupaj pokusili. 
  
Vse delavnice bodo za udeležence v celo-
ti brezplačne.  

Za dodatne informacĳe se lahko obrnete 
na Sandro Nartnik – tel. št.: 01/360 18 00 
ali elektronski naslov sandra.nartnik@do-
brova-polhovgradec.si. 
  
Vabimo vas, da se nam pridružite.

Certifikat ISSO 2013 je prejelo 20 občin 

Občina Dobrova - Polhov Gradec 
vnovič prejela certifikat kakovosti
Osem "občin dobrega življenja" je prejelo znak kakovosti že 
drugič zapovrstjo.
 
Certifikat ISSO Zlati kamen lahko pridobĳo občine, ki ponujajo prebival-
cem kakovostno raven življenja, torej jih odlikuje solidna in uravnoteže-
na stopnja doseženega razvoja. Izhodišče za podelitev je nadpovprečna 
vrednost indeksa ISSO, torej konkretni, merljivi in preverjeni podatki.  
Certifikat letos podeljujemo drugič. Osem občin je znak kakovosti dose-
ženega razvoja pridobilo že drugič zapovrstjo. Uvrstitev med najuspeš-
nejše dvakrat zapored je dosežek, ki ga je smiselno podčrtati, zato so ti 
kraji prejeli tako imenovani AA certifikat. Po podobi se od običajnega 
razlikuje tako, da sta na znaku osvetljena dva kamna (in ne le eden). Cer-
tifikat so drugič prejele občine Ajdovščina, Brezovica, Dobrova - Polhov 
Gradec, Idrĳa, Loška dolina, Nazarje, Škofljica in Ško�a Loka. Podatek o 
certifikatu je po novem objavljen tudi v bazi ISSO, kjer smo med osnovne 
podatke o občini uvrstili tudi glavne dosežke.  
Za pridobitev letošnjega certifikata so se morale občine uvrstiti v tako 
imenovani prvi kvartil: torej med 25 odstotkov občin z najugodnejšimi 
vrednostmi indeksa ISSO. Gre za sestavljeni indeks, ki meri doseženo 
stopnjo razvitosti občine. Sestavlja ga 43 kazalnikov, izvedenih iz statistič-
nih, finančnih in gospodarskih podatkov o občini. Indeks zajema demo-
grafska gibanja, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega 
razvoja, stanje na trgu dela in na področju izobrazbe, življenjski standard, 
stopnjo socialne kohezĳe in stopnjo okoljske ozaveščenosti v občini. 
Indeks se bistveno razlikuje od nagrade zlati kamen. Temelji na merljivih 
podatkih, ki kažejo doseženo stanje. Nagrada zlati kamen je namenjena 
razvojno prodornim občinam, torej tistim, ki imajo najboljše razvojne 
prakse,  usmerjene v prihodnost. Kriterĳi za podelitev nagrade so le delo-
ma kvantitativni; odločilna je ocena skupine strokovnjakov z različnih 
področĳ. 

  Zlati kamen

Vabimo vas, da se pridružite projektu Živimo zdravo 
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Krajevna skupnost Dobrova 

Obiskal nas bo Miklavž
  

Njegov prihod pričakujemo  
v četrtek, 5. decembra 2013, ob 17. uri 

v dvorani zadružnega doma na Dobrovi. 
  

Miklavž zbira naročila za darila pridnim otrokom 
do ponedeljka, 2. decembra, 

na naslednjih mes�h:   

Krajevna skupnost Dobrova • Občina Dobrova - Polhov Gradec 
• trgovina Mercator na Dobrovi.

V okviru Tradicionalnega slovenskega 
zajtrka so tako v vrtcih in šolah v Ob-
čini Dobrova - Polhov Gradec potekale 
tudi razne delavnice, katerih namen je 
izobraževati, obveščati in ozaveščati 
otroke in šolajočo se mladino – vzpo-
redno v določenem obsegu tudi širšo 

javnost – o pomenu zajtrka v okviru 
prehranjevalnih navad, pomenu in 
prednostih lokalno pridelanih živil ozi-
roma živil, ki so pridelana ali predelana 
v Slovenĳi, pomenu kmetĳske dejavno-
sti in čebelarstva za pridelavo, okolje, 
gospodarske dejavnosti in širšo okoli-

co, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki 
nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih, 
ter racionalnem ravnanju z embalažo. 
Pomembno je tudi splošno ozaveščanje 
mladine o pomenu zdravega načina 
življenja, vključno s pomenom gibanja 
in športnih dejavnosti.

Občina Dobrova - Polhov Gradec je za DPN 
za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice, ki 
se načrtuje in bo v celoti zaokrožil neposred-
no interkonekcĳo italĳanskega prenosnega 
omrežja z avstrĳskim in hrvaškim prek ozem-
lja Slovenĳe, že leta 2008 predložila določene 
smernice. Prav tako je za DPN za elektrovod, 
ki predvideva prehod omrežja z 220 kV na 
400 kV napetosti ter bo omogočil povečanje 
prenosnih zmogljivosti elektroenergetskih 
povezav med proizvodnimi in potrošnimi ob-
močji znotraj države, smernice predložila v 
letu 2011. Te naj bi se glede na fazo postopka 
in potrditev odgovornih na ministrstvu tudi 
upoštevale. Občina Dobrova - Polhov Gradec 
bi v prvi vrsti podprla predlog, kjer bi se trasa 
plinovoda oziroma daljnovoda izognila ob-
močju znotraj občine. Ker pa to nobeden od 
načrtov ne predvideva, lahko občina zgolj 
opozarja, in sicer na umeščanje bodočega pli-

novoda oziroma elektrovoda, v smislu, naj se 
omrežje zgradi tako, da ta ne bo omejeval se-
danjih in bodočih razvojnih potreb ter že do-
ločenih obstoječih in načrtovanih prostorskih 
ureditev v območju Občine Dobrova - Polhov 
Gradec. Prav tako smernice predlagajo, da se 

mora vplivno območje plinovoda in elektro-
voda načrtovati tako, da ta v najmanjši meri 
omejitveno vpliva na obstoječa ali bodoča po-
selitvena območja. Za elektrodaljnovod izrec-
no predlagajo, naj se trasa prestavi stran od 
poselitvenih območĳ, da se izničĳo negativni 
vplivi. Eden od teh je namreč tudi sevanje, ki 
naj bi bilo zanemarljivo majhno in po zago-
tovilu pripravljavcev osnutka tudi v skladu z 
vsemi okoljskimi ter varnostnimi pogoji. Za 
kmetĳska zemljišča smernice prav tako zahte-
vajo možnost nezmanjšane dejavnosti po iz-
gradnji samih vodov. Poleg teh in še nekaterih 
drugih manjših predlogov je občina opozorila 
na možnost vzdrževanja in rekonstrukcĳe že 
urejene prometne in druge infrastrukture ter 
na škodo, ki bi lahko ob gradnji nastala; ta naj 
bi se odpravila na stroške investitorja. 
Več o samem načrtu lahko preberete na stra-
neh Občine Dobrova – Polhov Gradec ali še 

natančneje na spletni strani MzIP, v sklopu 
direktorata za prostor oziroma na straneh 
investitorja projekta. Javna razgrnitev osnut-
ka DPN, skupaj s strokovnimi podlagami in 
okoljskim poročilom, je v začetku novembra 
že potekala v prostoru občine. Časa za ogled 
in podajo mnenj, predlogov in pripomb je še 
nekaj, do 6. decembra; podate jih lahko pisno 
na občino ali na Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor, Direktorat za prostor, Languso-
va ulica 4, Ljubljana, oziroma na elektronski 
naslov gp.mizp@gov.si. DPN bo šele nato 
ustrezna osnova za pripravo projektov za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja po predpisih 
o graditvi objektov, ki ga bo moral pridobiti 
investitor – podjetje Plinovodi, d. o. o., v pri-
meru projekta prenosni plinovod M3/1 Kal-
ce–Vodice ter javno podjetje Eles, d. o. o., v 
primeru projekta prehod Beričevo–Divača. 

  Nadja Prosen Verbič

V petek, 4. oktobra, so se učenci razredne stopnje 
OŠ Polhov Gradec preizkusili v športni gimnasti-
ki. Z animacĳo je otroke spretno ogrel Aleksander 
Šajn, vodja razvoja množičnosti na Gimnastični 
zvezi Slovenĳe. Z nasmeškom na obrazu so ska-
kali, izvajali stojo na rokah, preizkušali mišice in 
oponašali gibe animatorja. V treh skupinah so nato 
vadeči izvajali osnovne elemente na preskoku in 
parterju, se zabavali po klančini ter skakali z male 
prožne ponjave. V sklopu programa "Slovenĳa te-
lovadi" se Gimnastična zveza Slovenĳe zavzema 
za širitev športne gimnastike po vsej državi. Veseli 
smo, da je promocĳa gimnastike je uspela. Skupina 
otrok telovadi na polovici dvorane OŠ Polhov Gra-
dec ob ponedeljkih od 16.00 do 17.30. Vadbo izvaja 
ŠD Sokol Bežigrad. Vabljeni, da se nam pridružite!  

J. Kern 

E-pošta: info@sokolbezigrad.si 
Spletna stran: www.sokolbezigrad.si

Slika je simbolna.
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od 10. do 18. ure
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Vsako polno uro ste vabljeni na vodene oglede po  
Muzeju pošte in telekomunikacij (zadnji vodeni ogled bo ob 17. uri)Muzeju pošte in telekomunikacij (zadnji vodeni ogled bo ob 17. uri)Muzeju pošte in telekomunikacij (zadnji vodeni ogled bo ob 17. uri)

tčptčptčptčptčp

Nede l j a ,  1 .  december :
Ob 14 .00ih      -  Lu t kovna  predstava  -  Kekec i n  Pehta

I z v a j a :  Tea ter  za  vse
DELAVN ICE 

Od 12 .00ih  do 13 .00ih   -  Ko zad iš i  po p iškot i h
I z v a j a :  Son j a  Koba l  -  OŠ Po lhov Gradec

����� ����� ���� �� ����� � � � ������ ��� � � ����� � ��� ����������
� ��� � � � ��� � � � � ������� � � � � OŠ Polhov Gradec

Od 15 .00ih  do 17 .00ih  -  De l avn ica  po ls ten j a
      I z v a j a :  S imona Koš i r  

Program
Sobota ,  30.  november :
Ob 10.00ih     -  Odprt je se jma

����� ����� � �� � � � ������ � �������� � �� ��
� � � � � � ��������� � � � ������������ � � � � � ��
      Mentor ica :  N i n a  Do l i n a r
DELAVN ICE 

Od 12 .00ih  do 13 .00ih   -  Novo letn i  ok rask i
I z v a j a : F r ancka  Hr ibern i k  -  OŠ Po lhov Gradec

����� ����� ���� �� ����� � � � �� ���� � ������ � � �
 I z v a j a :  Dar j a  Ma lov rh -  OŠ Po lhov Gradec

Od 15 .00ih  do 17 .00ih  -  De l avn ica  po ls ten j a
I z v a j a :  S imona Koš i r  

Bo skozi KS Dobrova potekal plinovod in daljnovod?
Pripravljavec državnega prostorskega načrta (DPN), ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP), je s postopkom v fazi zbiranja pripomb in predlogov javnosti 
ter mnenja občine, in sicer za načrt poteka prenosnega plinovoda M3/1 Kalce–Vodice ter načrt poteka elektrodaljnovoda – prehoda omrežja z 220 kV na 400 kV na-
petosti od Beričevega do Divače, zato zainteresirane in vpletene poziva, naj se odzovejo.

Športna gimnastika v OŠ Polhov Gradec

Tradicionalni slovenski zajtrk
Vsak tretji petek v novembru, letos 18. november, je v slovenskih šolah in vrtcih namenjen dnevu sloven-
ske hrane v okviru vseslovenskega projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. Vsako leto se otrokom pri 
zdravem slovenskem zajtrku pridruži tudi župan Franc Setnikar; letos je obiskal OŠ Dobrova.
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Slovesnega in veselega dogodka, ki je odgnal 
še neprĳetno deževje, ki se je obetalo ves te-

den, se je udeležilo lepo število ljudi od blizu 
in daleč. Nekateri so se na ta dan pripravljali 
že dolgo časa, saj je bilo treba poskrbeti za slo-
vesno okrasitev, postavitev mlajev, lepo petje 
in poobedek po slovesnosti. Vse to je dogodek 
oblikovalo in naredilo posebnega. 
Skupina domačinov se je že septembra ude-
ležila ulivanja novega bronastega zvona, ki 
je potekalo v livarni Perner, v kraju Passau v 
Nemčĳi. V tej so zaradi novonastale neugod-
ne gospodarske situacĳe, kljub večstoletni
tradicĳi, ulili enega od zadnjih zvonov. Ta je
najmanjši izmed treh, težak je 382 kilogramov, 
uglašen v tonu ais, posvečen pa je sv. Martinu. 
Napis na njem se glasi: "Sv. Martin, prosi za 
nas." Največji zvon tehta kar 655 kilogramov, 
uglašen je v tonu fis in posvečen sv. Florjanu,
srednji, bronasti zvon, ki je pred kratkim iz do-
brovske cerkve romal na uglasitev v Passau, 
pa je težak 485 kilogramov, uglašen je v tonu 
gis in posvečen sv. Frančišku. Zvonovi se tako 
odlično zvočno ujamejo in ustvarjajo čudovito 
harmonĳo. A tudi starim železnim zvonovom
se je našlo novo, uporabno mesto. Najmanjši 
zvon bo odslej zvonil in razveseljeval ljudi na 
Madagaskarju, saj odhaja na misĳon k misĳo-
narju Janezu Krmelju, drugi bo stal v Podsmre-
ki ob cerkvi, največji pa bo po novem služil kot 
arhivski artikel na Dobrovi.
Priprave na slovesnost so se za pripravljavce 
in organizatorje začele že zelo zgodaj zjutraj. 
V delavnici Jožeta Ovna so lepe speskane zvo-
nove na Martinovo nedeljo dopoldne domači-
ni naložili na lepo okrašeni "gumiradel" – voz. 
Nato pa so jih v muhastem jesenskem vre-
menu s traktorjem popeljali skozi vasi Razo-
ri, Draževnik, Komanĳa in Podsmreka. Ob
spremstvu domačih gasilcev PGD Podsmreka 

je množica spremljala konvoj, nekateri so se 
celo prvič sprehodili po novem pločniku. Voz 
z zvonovi se je na poti skozi vasi ustavil pred 
vsemi znamenji in kapelicami, kar nekajkrat 
pa je postal tudi zaradi želja domačinov, ki so 
se ob novih zvonovih želeli fotografirati. Kon-
voj je opravil pot vse do konca vasi Podsmreke, 
nato pa se je vrnil proti cerkvi sv. Martina, kjer 
je z zvonika plapolala slovenska zastava, pred 
cerkvĳo pa je stal mogočen mlaj. Mojstri so v
zvoniku pripravljali še zadnje podrobnosti za 
namestitev novih zvonov, ki so se tu ustavili 
in počakali na slovesen blagoslov. Tudi cerkev 
in njena okolica sta bili urejeni priložnosti pri-
merno. Oltarno mizo so krasile nove sveče ter 
novi čipkasti prti z vezenimi škrniceljni, ki jih 
je spretno in z dobro voljo zvezla Vera Rihar.  
Popoldanska slovesnost se je začela ob pol treh. 
Pod dežniki se je zbrala velika množica ljudi od 
blizu in daleč. Dogodku so dale težo tudi šte-
vilne narodne noše; nosili so jih tako najmlajši 
kot tisti z zrelimi nasmeški na obrazih, ki so 
ponosno stali ob lepo okrašenih zvonovih. Pri-
jetni zvoki godbe Dobrova - Polhov Gradec so 
naznanili začetek slovesnosti. Po pozdravnem 
nagovoru je Marinka Kocjan doživeto prebrala 

lastno pesnitev v čast sv. Martinu. Tako blago-
slov kot sveto mašo je vodil dr. Matjaž Ambro-
žič, profesor cerkvene zgodovine in kolavdator 
zvonov in orgel v ljubljanski nadškofiji, sodelo-
vala pa sta še pater Marjan Čuden, dekan de-
kanĳe Ljubljana Vič - Rudnik, ter cenjeni pro-
dekan in domači župnik Alojzĳ Golob. Slišati
je bilo mogoče veliko zanimivih informacĳ o
zvonovih, ki jih je podal dr. Matjaž Ambrožič. 
"Vaš novi zvon je edinstven in unikaten, saj ga 
je ulilo podjetje Perner iz Passaua v Nemčĳi, ki
sicer, kljub več kot 400-letni tradicĳi, zaradi fi-
nančne krize zapira svoja vrata," je povedal. Po 
cerkvenem protokolu so duhovniki po blago-
slovu preizkusili zvok zvonov, pridružil pa se 
jim je še Lojze Dolinar – ključar podružnične 
cerkve. Na zvonove so udarjali z lesenim kladi-
vom, domači župnik pa je od veselja nazadnje 
še glasno zavriskal. Ni mogel skrivati navdu-
šenja in veselja, da se je izpolnila želja, da pri-
dejo v "šmarski" zvonik novi bronasti zvonovi. 
Kako tudi ne, če pa je to pomemben dogodek, 
ki se zgodi zelo redko, morda vsakih 100 let, in 
o katerem bo pisala tudi župnĳska kronika. Z
dvižno mehanizacĳo pod mojstrstvom Domna
in Viljema Suhadolca so vse tri bronaste zvo-

nove vpričo zbrane množice dvignili v zvonik. 
Mojster za zvonove Janez Moškrič pa jih je s 
svojo ekipo med mašo pritrdil v zvoniku. 
Praznično mašo je v polni cerkvi sv. Martina 
daroval dr. Ambrožič. Sodelovanje so poleg 
ministrantov popestrili tudi bralci, posebej pa 
pevci mešanega pevskega zbora in fantovskega 
zbora z Dobrove. Tako je ob prazniku sv. Mar-
tina odmevalo ubrano petje, ki se mu je nekaj-
krat pridružilo zvonjenje zvonov. V pridigi je 
dr. Ambrožič zbrane opomnil, da so priče ve-
selemu in pomembnemu dogodku, ki se redko 
zgodi. "Novi zvonovi so za kristjane pomemb-
na pridobitev, saj so to na neki način božji glas-
niki, ki kažejo proti nebu in nas opominjajo na 
našo minljivost na zemlji," je dejal v pridigi. 
"Zvonovi so tudi božja glasbila, ki morajo biti 
uglašena, da ustvarjajo harmonĳo. A nekatere
kljub čudoviti usklajenosti motĳo. Toda ne moti
jih zvonjenje kot tako, pač pa glas cerkve, glas 
kristjanov," je dodal in pridigo sklenil z mislĳo,
naj ne dopustimo osebne in krščanske razgla-
sitve, sicer bomo bolj slab orkester in Bog, kot 
dober dirigent, iz nas ne bo mogel spraviti do-
brih melodĳ. So pa lepe melodĳe, ki so jih iz no-
vih zvonov izvabljali spretni pritrkovalci, že po 
maši odmevale iz zvonika cerkve v Podsmreki 
in takšnim zvokom bodo priča še mnoge pri-
hodnje generacĳe.
Prĳetno druženje po maši se je nadaljevalo pod
streho ob cerkvi, kjer so številne dobrote doma-
čih gospodinj pa tudi kapljica rujnega vina, čaja 
in druge pĳače prĳetno okrepčale zbrano druž-
bo. V Podsmreki je bila tako lepo počaščena 
Martinova slovesnost. Svojevrstni dogodek, ki 
ga ne doživi vsaka generacĳa, bo gotovo mno-
gim zbranim ostal v lepem spominu, polnem 
globoke hvaležnosti. 

  Nadja Prosen Verbič in Robi Kržič 
Foto: rk, npv

Ob prazniku sv. Martina je bilo v Podsmreki posebno slovesno.

Tri bronaste, lepo okrašene zvonove so krajani, ob spremstvu 
gasilcev domačega PGD Podsmreka, prepeljali s traktorjem 
skozi vasi Razori, Draževnik, Komanĳa in Podsmreka.

Ob poti in znamenjih se je kolona z zvonovi ustavila za fotografski 
spomin.

Novi bronasti zvon je bil posvečen in maziljen, druga dva pa le 
maziljena.

“Pa se sliš′, pa se sliš′ od svet′ga Martina zvon” Ljudje so bili priče dvigu zvonov v zvonik s pomočjo mehaniza-
cĳe.

Pri slovesni maši je, poleg molitve, s kora odmevalo petje mešanega pevskega 
zbora in fantovskega zbora z Dobrove.

Mojster Janez Moškrič z ekipo, ki je naredila novo hra-
stovo konstrukcĳo za obešanje treh bronastih zvonov
v zvoniku. Prĳetno druženje pod streho ob novem vinu, čaju in soku

Ob prazniku sv. Martina so se v Podsmreki oglasili novi bronasti zvonovi 

»Pa se sliš′, pa se sliš′ od 
svet′ga Martina zvon«

 Podsmreka, 10. november – Na Martinovo nedeljo je praznovala dobrovska 
podružnična cerkev sv. Martina v Podsmreki in širša lokalna skupnost. V 
zvonik so pospremili in blagoslovili tri lepe bronaste zvonove, ki se bodo odslej 
oglašali vsako polno uro, ob praznikih pa bodo zazvonili še pogosteje.
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Prošnja za sponzorsko-donatorsko 
pomoč za sklad vrtcev Dobrova in Brezje
 
Spoštovani! 
Sklad vrtca se v sodelovanju s starši in vzgojiteljicami po svojih najboljših 
močeh trudi, da bi vsem otrokom omogočil kakovosten in prĳazen vrtec. Z 
različnimi aktivnostmi poskušamo vrtcu pomagati, da bi se otroci v njem 
dobro počutili, da bi bili pogoji za delo čim boljši in da bi zaposleni lahko 
nadgrajevali obstoječe vzgojno-izobraževalne programe. Z Vašo pomočjo 
lahko otrokom omogočimo, da bodo vrtec res obiskovali z veseljem. Kako? 
Otroci so presrečni ob novem dobrem igralu ali igrači; so vedoželjni in 
ustvarjalni ob novem poučnem pripomočku; so urni in gibčni pri uporabi 
novih športnih orodĳ in pripomočkov ... 
Za vse to se trudimo, skupaj z Vami. Dne 12. 12. 2013 bomo ob 17. uri v 
Športni dvorani Dobrova organizirali Božično-novoletno zabavo za otroke. 
Na zabavi bomo priredili srečelov. V upanju, da nam uspe zbrati čim več 
sredstev, na Vas naslavljamo prošnjo za pomoč pri zbiranju reklamnega ma-
teriala ali izdelkov za srečelov oz. denarnih sredstev. 
TRR sklada: 01221-6030648907, odprt pri UJP s sklicem 00-292500; SKLAD 
VRTCA DOBROVA, Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova, davčna št.: 13274546. 
Verjamemo, da nam boste lahko pomagali narisati nasmehe in pričarati 
iskrice v očeh naših otrok. Za pomoč in sodelovanje se Vam v imenu naših 
malčkov iskreno zahvaljujemo. 

  Sklad vrtcev Dobrova in Brezje 

Vabilo na božično-novoletno zabavo
Če si moj prijatelj, 

me kliči Pika nogavička,
    pike imam na nosu, a nogavičke na nogah.

Dom, ki mu ni para je moja vila čira čara,
tu živim kar sama,

dobrodošel je vsak.

Halo vsi v Čira- Čaro se igrat.
Hej jaz sem nogavička, mali neugnani škrat,

zato 12.12.2013 ob 16:30 uri pred vrtcem se dobimo

z lučkami do Športne dvorane ob 17: 00 uri prihitimo,

če bomo pridni, 

presenečenje sledi

zato na tej zabavi pridruži se še ti!
                                              SKLAD VRTCA Dobrova in Brezje Sprva so zbrani ob ogledu zgovornih 

posnetkov Žige Lovšina lahko začutili 
Madagaskar. Veliki otroški nasmehi, 
upajoči pogledi, sestradana temno-
polta telesa in čudovite naravne le-
pote Madagaskarja so veliko povedali 
o tej deželi in tamkajšnjem življenju. 

Nato sta obiskovalce pozdravila za-
konca Gaberšček, ki sta polhograj-
ski publiki najprej zapela malgaško 
pesem, nato pa spregovorila o svoji 
življenjski poti. Pred več kot 20 leti 
je Lojšč v Ranomeno odšel kot laiški 
misĳonar, vrnil pa se je z Malgašinjo. 
S Tanteli sta se kmalu poročila in že 
več kot 20 let živita tu ter imata pet 
otrok – "zebrastih barv", je v pogovo-
ru dejala Tanteli. Zakonca sta pred-

stavila nekaj nujnih predmetov, ki jih 
potrebujemo za pot na ta edinstveni 
otok. Prostovoljko Rebeko sta oblekla 
v malgaška oblačila, nato pa publiko 
prepustila slikam in zgodbam, ki jih je 
letos poleti na Madagaskarju dožive-
la polhograjska 18-članska odprava. 
Slike so govorile o prĳetnih srečanjih 
s slovenskimi misĳonarji na različnih 
koncih tega rdečega otoka, o nepoza-
bnih in neopisljivih srečanjih z doma-
čini, o delih, pri katerih so Polhograjci 
pomagali in sodelovali, napornih, 
dolgih vožnjah, ki so jih izkusili, ter o 
utrinkih iz težkega življenja, ki je del 
malgaškega vsakdana. Slike so bile 
izjemno zgovorne in ganljive, zato se 
je vmes prilegla popestritev s pesmĳo 
polhograjskih Višajčkov. Za njimi pa 
so na oder stopil ljudje, ki so na Mada-
gaskarju pustili svojo zgodbo ali pa jo 
še ustvarjajo: Janez Krmelj, misĳonar, 
ki na Madagaskarju premika meje že 
25 let; Blaž Krmelj, laiški misĳonar, 
ki na Madagaskarju služi slabo leto; 
Tanteli Gaberšček, rojena v Ranome-
ni, kjer je preživela svojo mladost, 
nato pa se poročila v Slovenĳo; Ana 
Kneževič, laiška misĳonarka, ki je v 
Ampitafi kot medicinska sestra delo-
vala tri leta; Tadeja Božnar, voditelji-
ca oratorĳa prek programa Pota; ter 
Irena Novak, vzgojiteljica in romarka 
na Madagaskar. Vsak je delček svoje 
zgodbe podelil s publiko. Najzgovor-
nejši je bil seveda Janez, "cestar oziro-
ma misĳonar, ki gradi in dela ceste"; 
tako ga kličejo domačini, saj z darovi, 
ki jih namenĳo za misĳon, dela čude-
že. Idej in želja, predvsem pa potreb 
po novi infrastrukturi, ki izboljšuje 
pogoje malgaškega življenja, je še 
mnogo, zato bo denar, ki so ga zbra-

li na prireditvi, našel pravo mesto. Z 
besedami "Iskren boglonaj vsem in 
Bog povrni" ter blagoslovom je Janez 
zaključil program in prĳeten nedeljski 
večer. 

Nadja Prosen Verbič  
Foto: npv 

Svoje otroštvo in mladost je Janez 
Krmelj preživel na Selu nad Pol-
hovim Gradcem. Že kot mlad fant 
si je želel kot kristjan početi nekaj 
dobrega za ljudi. Sprva si je želel, 
da bi kot laiški misĳonar odšel v 
Zambĳo, kjer bi se lahko izpopol-
njeval v svojem poklicu veterinarja. 
A "božji načrt" je bil drugačen in pot 
ga je vodila na Madagaskar, kjer je 
spoznal, da ima Bog z njim drugač-
ne načrte in ga kliče v duhovniški 
poklic. Temu je sledil in danes na 
vprašanje, ali je rad misĳonar, od-
govori: "Rad to delam. Z veseljem 
kot duhovnik sprejemam ljudi v 
težavah in jim pomagam, z mislĳo 
evangelĳa." "Misĳon je res nekaj po-
sebnega, delo za vsesplošen razvoj 

človeka," pove in doda: "Tukaj ne 
iščemo kratkoročnih rešitev, temveč 
poskušamo težavam priti do dna, 
rešitve udejanjiti. Lahko si pred-
stavljate, kako pomemben korak v 
napredku pomeni cesta, bolnišnica, 
šola in sploh elektrika, kakšno ve-
selje to pomeni. Vse to gradimo in 
ustvarjamo." 
Misĳonar Janez Krmelj je svoj pečat 
pustil v Matangi, kjer je deloval 12 
let. Danes skrbi za vsesplošen razvoj 
jugovzhodnega dela Madagaskarja. 
Misĳon Ampitafa leži nekoliko bolj 
v notranjost, na prehodu v gorati 
del JV območja Madagaskarja, bli-
zu obale Indĳskega oceana in je 25 
kilometrov oddaljen od župnĳe Ra-
nomena. Pokriva 5 občin in vklju-

čuje okrog 70.000 prebivalcev, ki še 
živĳo v skupnostih in so neokuženi 
od politike in drugih ustrojev druž-
benega življenja, ki trosĳo razdor 
med ljudmi. Od leta 2005 je pred-
vsem po zaslugi misĳonarja in vseh 
dobrih ljudi iz Slovenĳe tam zrastel 
pravi center. Najprej je bilo treba 
urediti večkilometrske ceste, ki jih 
vodĳo do oddaljenih ljudi, zatem 
so s pomočjo Pedra Opeke zgradili 
še bolnišnico, šolo, porodnišnico in 
cerkev. "Ljudje v cerkev radi priha-
jajo, ker se čutĳo sprejete; prihajajo, 
ker nam zaupajo, so zadovoljni, ker 
vero združujemo s socialnim čutom. 
To je misĳon za človeka, saj skrbimo 
za duhovno in telesno zdravje ljudi," 
pojasni misĳonar Janez, ki je mno-

gim Malgašem omogočil, da lahko 
danes živĳo kolikor toliko normalen 
razvoj in življenje. A Janez se zave-
da svoje nemoči in potrebne pomoči 
tako od zgoraj kot od ljudi. "Vse, kar 
naredimo, je sad dobrih ljudi, dobre 
volje. Resnica je, da če misĳonar želi 
kaj narediti, mora imeti zaledje, de-
narno pomoč, pri delu pa ga mora 

spremljati božji blagoslov," pravi in 
izrazi hvaležnost: "Zato velja zahva-
la vsem ljudem dobre volje, ki radi 
pomagajo misĳonom. Hvala Bogu, 
da v Slovenĳi še živi duh dobrote, 
kajti na Madagaskarju so težave še 
večje in pogosto vlada lakota, zato 
se misĳonarji še naprej priporoča-
mo."                       Nadja Prosen Verbič

Romanu v slovo
  
Bil si ... 
velik mož močan, 
vedno pomagati voljan, 
brez dlake na jeziku 
si krivico poravnal, 
če ne z besedo, pa si na tla ga dal. 
Si osmislil in zabaval družbo vsako 
in rad podpiral gostilno domačo. 
  
Dolenjec po rodu, veseljak po godu, 
ja, čisto prezgodaj si na lepše šel, 
veliko si še mlajev pred sabo imel. 
Roman, po domače maneken, 
v spominu nam ostal boš srčen, 
močan in klen! 
  
Sebastjan Vehar

Malgaški večer v Polhovem Gradcu
Z namenom zbiranja sredstev za obnovo porodnišnice v župnĳi Janeza Krmelja je na misĳonsko 
nedeljo v Polhovem Gradcu potekal Malgaški večer. 

Janez Krmelj je pripovedoval o svojih 
velikih delih na misĳonu.

Gosti, ki so na Madagaskarju pustili svojo zgodbo: Blaž 
Krmelj, Tanteli Gaberšček, Ana Kneževič, Tadeja Božnar, 
Irena Novak (z leve proti desni). Program so popestrili polhograjski Višajčki.

Obisk Janeza Krmelja, misĳonarja na Madagaskarju 

"V Slovenĳi še vedno živi duh dobrote"
Janez Krmelj je misĳonar, ki svoje poslanstvo že več kot 25 let opravlja na Madagaskarju in se 
posveča najbolj ubogim ljudem. Med svojim "dopustom" pa najraje obišče rodne kraje, Selo nad 
Polhovim Gradcem, in Polhograjcem pripoveduje o življenju v misĳonu.
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Šestnajst romarjev iz Polhovega Gradca, ki sta 
se jim pridružila še policĳski vikar Janko No-
vak in njegova sestra Irena, se je odpravilo na 
pot 8. julĳa ponoči, s kupom prtljage, kamor
so poleg osebnih stvari stisnili kup tehnične-
ga in sanitetnega materiala, zdravil, zvezkov 
in majic. Po celodnevni vožnji z letalom jih 
je v poznih nočnih urah pozdravil rdeči otok 
in sledilo je težko pričakovano snidenje z ro-
jakom, misĳonarjem Janezom Krmeljem. Na
Madagaskar so vstopili skozi vrata Akamasoe 
misĳonarja Pedra Opeke. "Nepozabna je bila
maša v znameniti kapeli Svete Družine tik nad 
kamnolomom. Pustili smo, da so nam pridni 
delavci dobesedno nalomili nekaj kamenja za 

spomin, zaradi katerega smo imeli na letališču 
pred odhodom domov nekaj težav. Malgaški 
policisti so sprva mislili, da tihotapimo drage 
kamne. Za nas to tudi so – dragoceni biseri, 
simbol boja misĳonarjev, še posebej Pedra
Opeke, za dostojanstvo malgaškega človeka, 
ujetega v brezno revščine." Tako je del vti-
sov iz župnĳe Pedra Opeke v svojih zapiskih
strnil župnik Bogdan Oražem. Ob odhodu 
iz kamnoloma so lahko opazili dim in zavo-
hali smrad s smetišča. "To je živa prispodoba 
dvajsetletnega, nikoli dokončanega boja očeta 
Pedra in njegovih prĳateljev z revščino," je za-
pisal Bogdan. In res, na tisoče jih je, ki so se 
rešili brskanja po smeteh za golo preživetje ter 
pri dobrih prĳateljih Opeke našli delo, dom,
šolo in predvsem vero v prihodnost, a mnogo 
je tudi takih, ki še vedno iz dneva v dan brska-
jo po smeteh, da preživĳo. V Akamasoi so si
romarji ogledali tudi skromno šolo, ki deluje 
kot nekakšna oaza upanja sredi malgaškega 
vsakdanjika, ki zna biti zelo krut. Zelo zgo-
vorna je romarjeva izkušnja, ki pravi: "Samo 
nekaj korakov stran nas je že čakalo tisoče pro-
sečih rok, ki so se stegovale skoraj obsojajoče 
proti tebi: Daj, vaza (belec), ti imaš!" Z večerno 
molitvĳo in večerjo z misĳonarjem Pedrom se

je za romarje, ki so v glavah še dolgo premle-
vali tamkajšnja doživetja, dan zaključil. Misi-
jonarju so poleg daril izročili darove, ki so jih 
zbrali slovenski lazaristi s številnimi dobrotni-
ki. Nato so odšli na dolgo in naporno nočno 
vožnjo do več kot 800 kilometrov oddaljenih 
misĳonov na jugu, v škofiji Farafangana, in
to po razritih, luknjastih, vĳugastih in blatnih
malgaških cestah. Na poti so doživeli marsi-
kaj neobičajnega; najbolj zgovorna je ta, ki jo 
župnik Bogdan opiše: "Po nekaj kratkih po-
stankih in večerji se je ob treh zjutraj Janezov 
avtomobil ustavil. Želel je za trenutek zapreti 
oči. A še preden je zadnji zapustil taksibus, da 
bi si pretegnil mravljinčaste noge, je Janezova 

toyota že brnela in poskakovala naprej, proti 
cilju. Neverjetnih pet minut spanja mu je za-
dostovalo. Kako to zmore, je bilo vprašanje, 
ki se je v štirinajstih dneh našega bivanja na 
Madagaskarju pogosto ponovilo. Odgovor pa 
je za vse, ki Janeza poznajo, popolnoma jasen 
– gre najbrž za moč, ki izvira iz vere v Boga 
in ljubezni do Malgašev." V Vangaindranu, ki 
je neke vrste matični misĳon in tradicionalno
izhodišče za slovenske misĳone na jugu ško-
fije Farafangana, je Polhograjce čakal njihov
sofaran Blaž Krmelj in po srečnem naključju 
tudi Jani Mesec. Prisrčnemu snidenju je sledila 
prva delovna akcĳa. Izpraznili so zabojnik, ki
je prišel iz daljne Slovenĳe, in vse stvari raz-
poredili v skladišče. Iz njega so privlekli stre-
ho za Izidorja v Matangi, zvonove za cerkev 
v Ampitafi, gume in tehnični material za Ja-
neza, majice za oratorĳ, pa sanitetni material
in sončne celice za sestre v Ranomeni in še 
marsikaj za Toneta Kerina, Jožeta Adamiča ter 
verjetno še za koga. Nato jih je čakal drugi del-
ček poti, dobre tri ure do Ampitafe, ki je bila 
končni cilj romarjev. "Zadnjih dvajset kilome-
trov nas je presenetila lepo negovana 'Janezo-
va' cesta, sad njegovih delovnih strojev. Tam 
za voznike obstajajo tudi višje prestave, ne le 

prva in druga," je bilo zapisano. V Ampitafi jih
je čakal pravi center: šola, župnišče, dispanzer, 
porodnišnica in nova cerkev sv. Janeza Evan-
gelista, ki je čakala posvetitve. Še polni volje in 
energĳe so se zagnano lotili dela. Nekateri so
pomagali v Ampitafi pri Janezu, drugi v Ra-
nomeni pri Blažu. Sprva so imeli nekaj težav 
z orodjem, zato so prosti konec tedna name-
nili nabavi materiala in obisku Matange, kjer 
je Janez Krmelj deloval dobrih petnajst let in 
za sabo pustil številne projekte. Danes to delo 
zavzeto nadaljuje misĳonar Izidor Grošelj. Kot
običajno so jih tudi tam najprej sprejeli razig-
rani otroci. Za njimi pa so spoznali še člane 
slovenske medicinske odprave, ki so v bliž-

njem dispanzerju opravljali prakso. Med njimi 
je bil, na veselje romarjev, tudi zobozdravnik 
Žiga, ki je trem Pograjcem popravil zalivke. 
Pridružil se jim je še misĳonar Izidor, ki je
slišal od domačinov, da se mu po vrtu spre-
haja ogromna skupina vazajev (belcev). "Sre-
čanje je bilo prisrčno pa tudi okusno, saj smo 
iz prtljage potegnili salame in vangaindranske 
kruhke, Izidor pa je zaigral na harmoniko," 
opisujejo. Pred vrnitvĳo v Ampitafo so se na
kratko ustavili še na obali in se dotaknili In-
dĳskega oceana. Najbolj zagreti so se v njem
tudi ohladili in se po tednu dni pošteno oko-
pali. Polni lepih vtisov in z zalogo potrebnega 
materiala in orodja so teden začeli delovno. 
Skupina žena in deklet je v Ampitafi pripravi-
la vse za praznik posvetitve cerkve; cerkev in 
okolico so očistile ter napletle prave slovenske 
vence za okrasitev cerkve. Tehnični del ekipe 
je usposobil vozni park na misĳonu, bager in
urgentno rešilno vozilo, ki pride do vsakega 
kotička misĳona. Moška ekipa v Ranomeni pa
je usposobila prvo hišno sončno elektrarno pri 
sestrah usmiljenkah, ki so jo na njihovo veselje 
po večerni maši še blagoslovili. V naslednjih 
dveh dneh so sončne celice namestili še na di-
spanzer v Janezovem misĳonu. Ekipa je bila

izjemno delavna in skoraj profesionalna, saj 
so jo sestavljali električarji, mehaniki, gradbe-
niki, mizarji, zvonarji, skratka mojstri za vse. 
Dan pred slovesnostjo so polhograjski mojstri 
z bagrom namestili tudi zvonove, tako da je 
glasno zvonjenje lahko naznanjalo praznik 
in prihod farafanganskega škofa Benjamina. 
Nedelja je bila praznična. Množica je škofa 
pričakala s petjem in plesom. Slovesna maša 
je trajala več kot štiri ure, kar je za malgaške 
razmere povsem običajno. Velja namreč, da 
se ne izplača stopiti v blato, če maša ne traja 
vsaj tri ure. V zapiskih so zapisali, da tokrat 
niso izpustili ničesar, kar bi lahko podaljšalo 
slovesnost, bili so priče slovesni procesĳi, po-
svetitvi cerkve, blagoslovu in izročitvi klju-
čev, posvetitvi oltarja in novega križa, ki so ga 
izdelali polhograjski prostovoljci, celo nekaj 
porok je škof opravil mimogrede. Posebej za-
nimiv je bil par s tremi otroki, ki je dan prej 
prejel zakrament sv. krsta. "Njuni svečani po-
ročni obleki sta bila raztrgan suknjič, ki si ga 
je nadel ženin, in oratorĳska majica izpred ne-
kaj let, ki jo je nosila nevesta. Prstanov nista 
imela. Žena se je podpisala z odtisom kazalca, 
mož je bil že pismen," se v zapiskih spominja 
župnik Bogdan. Slovesnost se je končala z za-
hvalnimi govori in škof Benjamin ni pozabil 
omeniti prispevka pridnih Polhograjcev, ki so 
v dar dobili čudovito sliko misĳona Ampita-
fa in lične malgaške klobuke. Tistikrat so se 
stkale posebne vezi in škof Benjamin je že v 
septembru obiskal Slovenĳo in Avstrĳo, ne-
katere župnĳe, ustanove in katoliške šole v
teh dveh državah, ter se srečal z nekdanjimi 
slovenskimi misĳonarji in romarji, tudi pol-
hograjskimi. 
Dan po slovesnosti v Ampitafi je vsa ekipa
odšla v Ranomeno, kjer so si ogledali delovno 
mesto Blaža Krmelja, ki je lani v župnĳi Pol-
hov Gradec sprejel križ laiškega misĳonarja.
Tam so spoznali še misĳonarja Toneta Kerina,
ki deluje v najbolj oddaljenem misĳonu, v Be-
futaki. Lokacĳo misĳona je sam opisal z bese-
dami: "Od tu greš še dvanajst ur naravnost po 
tej cesti, do konca sveta, potem pa še dve uri 
v desno!" Tudi njemu je bilo predano kar ne-
kaj pripomočkov; zvezkov, pisal in igrač, ki so 
jih za malgaške otroke pripravili polhograjski 
prvoobhajanci. Tu so si romarji utrgali nekaj 
prostega časa in opravili enega izmed redkih 
turističnih ogledov. Ogledali so si čudovite 
slapove Kap – kapka nad Ranomeno. Večer so 
zaključili kot običajno, z večerjo, katere glav-
na sestavina je bil po navadi riž, s pesmĳo ter
pogovorom z domačini, duhovniki in redov-
nicami. 
Dnevi so hitro šli h koncu in za polhograjske 
romarje je napočil zadnji dan bivanja v Am-
pitafi. To Krištofovo nedeljsko mašo je ekipa
obhajala v slovenskem jeziku, ki po izkušnji 
Bogdana Oražma velja za enega od štirih sve-
tovnih jezikov. Takole je zapisal: "Med vožnjo 
na delovno akcĳo v Ranomeno mi je postalo
slabo, pa sem del poti šel raje peš. Ko sem že 
bil blizu Ranomene, sem vzbudil pozornost 
skupine otrok. Začeli so klicati za menoj: 'Bo-
njour!' Nisem se ozrl, zato so poskusili v an-
gleščini: 'Good day!' Mirno sem nadaljeval pot. 
Tedaj sem zaslišal v lepi slovenščini: 'Dober 
dan!' Obrnil sem se in jim odzdravil: 'Dober 
dan!' in otroci so navdušeno zaploskali. Spo-
znal sem, da Malgaši na tem delu otoka vedo 
za štiri svetovne jezike: malgaščino, francošči-
no, angleščino in slovenščino." To je le eno od 
pričevanj, ki jasno govori o tem, kakšno izjem-
no vlogo in poslanstvo, tudi s pomočjo darov 
in molitve dobrotnikov, tu opravljajo Slovenci, 
pa naj gre za misĳonarje, laiške misĳonarje, re-
dovnice, medicinske ekipe ali oratorĳce. Upra-
vičeno smo lahko ponosni nanje. 

  Nadja Prosen Verbič

Več fotografij si lahko ogledate na h�p://www.
mojaobcina.si/dobrova-polhov-gradec/

Utrinki z župnĳskega romanja na Madagaskar
Župnĳsko romanje na Madagaskar je ideja, ki je kar nekaj let zorela v glavi polhograjskega župnika Bogdana Oražma. Porajala se mu je ob prvem obisku na Mada-
gaskarju, k temu pa ga je vseskozi spodbujal tudi misĳonar Janez Krmelj, Polhograjec, ki na rdečem otoku deluje že več kot 25 let. Olje na ogenj je dodala napoved
o slovesni posvetitvi cerkve v Ampitafi, za katero so večino sredstev in materiala prispevali dobri ljudje iz Slovenĳe. Odločitev je bila sprejeta in julĳa je odprava
osemnajstih za slabe tri tedne romala na delovno akcĳo na misĳon v Ampitafi in Ranomeni.

Žalosten pogled – brskanje po smeteh za golo preživetje je še vedno pri-
sotno.

Delo v kamnolomu Malgašem daje upanje in dostojanstvo.

Polhograjski romarji skupaj z misĳonarjem Pedrom Opeko in Janezom
Krmeljem

Takole na Madagaskarju rastejo objekti iz prispevkov slovenskih dobro-
tnikov.




