
Našemu časopisu 
se je pridružila 
januarja 1995.
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Kot samostojna občina 
je del časopisa 
od novembra 1998.

Časopisne vrstice 
je polnila med 1995 in 2000 
ter nato od 2003 dalje.

Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Leto XL,  priloga 411. številke                                                                                                                                                            19. december 2013

Naš časopis 
je ustanovila občina Vrhnika, 
prvič je izšel 6. 5. 1973.

S samostojnimi stranmi 
nastopa v časopisu 
od leta 2007 dalje.

POSEBNA IZDAJA

LET
je

Naš časopis vaš časopis
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Prvo uredništvo je bilo v prostorih OKSZDL Vrhnika; tam so sedaj 
prostori sodišča.

Po letu 1991 je bilo uredništvo v pritličju in drugem nadstropju Ob-
čine Vrhnika, Tržaška cesta 1.

Nato se je preselilo v podhod Črnega orla.

S priključitvĳo glasila Zavodu Ivana Cankarja se je uredništvo selilo 
v zgornje prostore Društva upokojencev Vrhnika (nad bifejem).

Sedaj deluje v novem prizidku TVD Partizan Vrhnika, Tržaška 9.

Vseh sedem uredništev Našega časopisa

Štirideset let je resnično lepa jubilejna doba, ki je do-
grajevala in oblikovala informiranje Vrhnike in neka-
terih obbarjanskih občin. To je uspelo neprekinjeno 
vseh štirideset let glasilu NAŠ ČASOPIS.
Prva številka je izšla na takratni vrhniški občinski 
praznik, 6. maja 1973, z delovnim naslovom NAŠ ČA-
SOPIS. Prav to ime se je ohranilo do današnjih dni in 
je razpoznavno daleč prek občinskih, medobčinskih 
in slovenskih meja. Je pa tudi eno izmed redkih glasil, 
ki se je obdržalo ob vseh demokratičnih in političnih 
spremembah v  nekdanji Jugoslavĳi in  zdajšnji Slove-
nĳi.
V tem obdobju (prvih  dvajset let) se je v uredniškem 
odboru zvrstilo vrsto predsednikov: Drago Debeljak, 
Marina Jereb, Elica Brelih, Brane Jereb in Simon Seljak. 
Drugih  dvajset let pa se je nadaljevalo s Komisĳo za iz-
dajanje glasila Naš časopis, katere člane so imenovali ob-
činski sveti občin, za katere je glasilo izhajalo. Predsed-
niki so bili: Leon Gostiša, Leopold Blaznik, Helena Hren 
- Vencelj, Richard Beuermann in Elica Brelih. 
Prvi odgovorni urednik za štirinajst številk je bil Doro 
Hvalica, nato pa so bili še: Tatjana Hrovatin (do 45. šte-
vilke), Franc Petelin (do 154. številke), Ciril Brajer (do 
158. številke), Elica Brelih (158. in 159. številka), nato 
pa vrsto let Tone Janežič, do leta 2003 (številka 290). 
Po njegovi smrti je v. d. odgovornega urednika oprav-
ljal Simon Seljak (do številke 296), Krištof Dovjak do 
leta 2007 (340. številka), Simon Seljak je bil zopet v. 
d. odgovornega urednika do leta 2011 (do številke 
382), nato pa Gašper Tominc do avgusta 2012 kot v. d. 
odgovornega urednika in nato naprej kot odgovorni 
urednik.
Prvih dvajset številk so natisnili v tiskarni Toneta 
Tomšiča (Ljubljana), nato petnajst številk v Tiskarni 
Kresĳa, leta 1977 (številka 36) je tisk prevzela Ljudska 
pravica, tiskarna Cicero studio (Ljubljana) je vmes na-
tiskala pet številk (154–158), nato zopet naprej tiskar-
na Ljudska pravica. V letih 1997, 1998 in 1999 je časopis 
tiskala tiskarna TČR-Delo Ljubljana in sedaj že vsa leta 
naprej Naš časopis tiska SET d.d. Vevče – Ljubljana. 
Že več kot dvajset let računalniški prelom in tehnično 
urejanje opravlja Tomo Cesar iz Novega mesta, ki ima 
glasilo v malem prstu.
Tudi financiranje časopisa je v tem obdobju poteka-
lo zelo različno. Do leta 1975 je  bil denar zanj name-
njen iz občinskega proračuna. Leta 1976 je bil sklenjen 
sporazum financiranja od prispevne stopnje tedanjih
SIS-ov, in sicer vse do njihove ukinitve. Nato so sledile 
dotacĳe družbenopolitičnih organizacĳ in Izvršnega 
sveta Občine Vrhnika vse do novih volitev in demo-
kratičnih sprememb. Sedaj se Naš časopis financira iz
proračunov občinskih svetov (60 %) in delno (40 %) iz 
komercialnih reklam in objav. Ob tem je bil tudi pod-
pisan odlok o sofinanciranju časopisa z vsemi občina-
mi, za katere izhaja Naš časopis.

Veliko je bilo prizadevanj, da bi bil časopis glasilo ob-
barjanskih občin, kot je bolj ali manj uspelo. Leta 1995 
se je ob razmahu novih občin prva k Našemu časopisu 
pridružila Borovnica (številka 208). Že z 210. številko 
istega leta pa je glasilo izhajalo za štiri občine: Vrhni-
ko, Borovnico, Dobrovo - Polhov Gradec in Brezovico. 
Leta 1998 je bilo že pet občin, saj se je Horjul osamo-
svojil. Nato sta v letu 2000 izstopili občini Brezovica in 
Dobrova - Polhov Gradec. Slednja se je leta 2003 vrnila 
na željo več kot 80 % občanov. Uradno se je tudi nova 
samostojna Občina Log - Dragomer leta 2007 pridru-
žila glasilu NAŠ ČASOPIS, ki tako zajema pet občin: 
Vrhniko, Borovnico, Horjul, Dobrovo - Polhov Gradec 
in Log - Dragomer. 
Uredništvo Našega časopisa je imelo tudi burno in 
zanimivo zgodovino, saj se je selilo sedemkrat. Prvo 
uredništvo je bilo v pritličnih prostorih OK SZDL 
Vrhnika, kjer je sedaj sodišče. Po razpustitvi takratnih 
– izpred leta 1990 – političnih organizacĳ se je uredni-
štvo preselilo v pisarno nasproti prvega uredništva. 
Že kmalu, leta 1992, je uredništvo delovalo v občinski 
stavbi (Tržaška 1) v zaporednih treh pisarnah. Od tam 
se je preselilo v podhod Črnega orla, kjer je bilo kar 
dolga leta. S priključitvĳo Našega časopisa  k Zavodu 
Ivana Cankarja Vrhnika se je uredništvo zopet pre-
selilo, in to v prostore Društva upokojencev Vrhnika 
(nad bifejem) ter nazadnje v obnovljene prostore TVD 
Partizan Vrhnika, kjer so sedaj tudi prostori ZIC Vrh-
nika.

Naš časopis in uredništvo sta prejela nekaj visokih 
priznanj, ki pričajo, da se je glasilo v 40-letni dobi zna-
lo vključiti v vse pore družbenopolitičnega življenja 
in v življenje krajanov in občanov. Priznanja so bila 
naslednja:

• bronasti znak Civilne zaščite Slovenĳe,

• priznanje Občine Borovnica ob 30-letnici delova-
nja in neprekinjenega izhajanja,

• velika plaketa SV za aktivno in konkretno so-
delovanje s Slovensko vojsko in Ministrstvom za 
obrambo,

• priznanje z bronastim znakom Turistične zveze 
Slovenĳe.

Uredniška politika je omogočala odprtost in demo-
kratičnost urejanja ter oblikovanja občinskega glasila. 
Geslo »Časopis naj se piše sam!« ni bila in ni le fraza. 
S posluhom za vse občane in tudi politične stranke je 
časopis postajal vedno bolj živa podoba in odraz živ-
ljenja tega dela Slovenĳe. Prav zaradi izjemne žilavosti 
in iznajdljivosti ustvarjalcev Našega časopisa je glasi-
lo eno redkih občinskih glasil, ki se je v letih velikih 
sprememb obdržalo, nadgrajevalo in postajalo vedno 
pomembnejše za naš prostor.

Simon Seljak

NAŠ ČASOPIS 
je vaš časopis že štirideset let 
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Štiri desetletja, štiristo številk
Leto 1973. Ameriška vojska je zapustila Vietnam, na bosporski ožini so zgradili most, 
ki je povezal Azĳo in Evropo, film Boter je prejel številne oskarje, v New Yorku so od-
prli Svetovni trgovinski center, na Vrhniki pa je izšla prva številka Našega časopisa. 
Mogoče malce nenavadna primerjava, a vsi  našteti dogodki so v družbi pustili pečat, 
ki traja in traja – že štiri desetletja. Verjetno si tedaj nihče ni predstavljal, da bo tedaj 
skromno glasilo nekoč  obsegalo več kot  šestdeset strani, da bo v njem sodelovalo šest 
različnih občin, pri katerih bo postal osrednji lokalni tiskani medĳ, in da bo postal med
občani tako »naš«, da ga bodo večino napisali kar sami. Res ne odkriva velikih zgodb, kot 
jih beremo v osrednjih medĳih, ki  pišejo o korupcĳi in škandalih, a mogoče mu ravno
naravnanost k uravnoteženosti mnenj, nepolemičnosti in  pozitivnim novicam omogoča 
takšno priljubljenost pri občanih. Naš časopis je v regĳi in celo v širšem slovenskem
prostoru postal nekaj posebnega, saj bi verjetno na prste ene roke lahko prešteli lokalna 
glasila, ki  zajemajo tolikšno območje in se lahko pohvalĳo s štiridesetletno tradicĳo.
Naš časopis je v današnjem času medĳev, ki hlastajo po rumenih novicah in škandalih,
pravzaprav nuja in že skoraj edina možnost, da tudi manjši kraji, društva in organi-
zacĳe dobĳo možnost lastne predstavitve v časopisnih stolpcih. Vrednost časopisa se
ne kaže le v njegovi priljubljenosti, marveč tudi v sledeh, ki ji je pustil v zgodovini. Tu 
pride na plan njegova kronološka vrednost, saj postaja nepogrešljiv vir zgodovine za 
vse, ki raziskujejo sodobno zgodovino. V Našem časopisu je bilo zapisanih tudi mnogo 
drobnih zapisov etnološke vrednosti, zato je reden spremljevalec domoznanskih zbirk 
lokalnih knjižnic. 
V času digitalizacĳe medĳev se je tudi Naš časopis znašel na prelomnici. Iz tiskane be-
sede prehaja v digitalni zapis, a nikakor ne sme zanemariti pomena časopisnega papirja, 
saj le-ta pri številnih občanih še vedno ostaja najbolj pričakovan časopis zadnji ponede-
ljek v mesecu. In to že štiri desetletja, štiristo številk. 

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, izdajatelj Našega časopisa, zanj Boštjan Koprivec

Simon Seljak
Naš časopis je eno redkih lokalnih glasil, ki se je obdržalo  štirideset let. Sam sem deloval ne-
pozabnih dvajset let, ki so resnično prehitro minila. Napisal sem  več kot 10.000 prispevkov, s 
štirimi fotoaparati sem naredil okoli milĳon fotografij in eno leto preživel v Novem mestu, kjer 
smo oblikovali glasilo.

Namesto uvodnika
To mesto je bilo rezervirano za misli in besede našega dragega urednika Toneta, mojega uči-
telja, mentorja in prĳatelja.
Kruta bolezen pa ga je odtrgala sredi dela in priprav na novo številko časopisa. Uvodne misli 
so tako ostale neizpisane in občutili bomo neko praznino, ki jo je znal zapolniti samo na njegov 
značilen način.
Naj vas nekaj misli iz njegovih uvodnikov zadnjega leta spomni, da je Tone še vedno med 
nami v besedi, dejanjih, razmišljanju, na papirju, v srcih, in še, in še...

Prava besedila
Pred vami je štirideset panojev, ki predstavljajo leta v štiridesetletni dobi iz-
hajanja Našega časopisa. Slikovno gradivo in besedila so vzeta s prvih stra-
ni glasila, kjer so bili objavljeni najbolj odmevni dogodki. V začetku izhajanja 
besedila niso bila lektorirana. Jezikovno smo jih redno pregledovali zadnjih 
dvajset let, ko je postal odgovorni urednik Tone Janežič. Zato moramo posebej 
poudariti, da so panoji postavljeni avtentično, kot so bili dogodki objavljeni 
oziroma skenirani in postavljeni na panoje. Besedila je pregledala lektorica in 
vidne ter očitne nepravilnosti popravila. Menili pa smo, da  bi  pristnost delno 
ohranili, ker bi tako spoznali, kako se je kakovost Našega časopisa izboljševala 
iz leta v leto. Upam, da boste obiskovalci in bralci to razumeli in nam oprostili 
morebitne besedne in tiskarske napake. Naš časopis je še vedno vaš časopis.

Simon Seljak

Prek pisane besede smo se srečevali dlje kot dve desetletji. V tem 
času sem pregledala množico besedil in jim skušala dati ustrezno 
jezikovno podobo. Naš časopis je postal moj časopis. Kraji, ki jih 
zajema, so postali domači kraji. Ko se peljem skoznje, me preveva 
občutek domačnosti. Med nami so se stkale nevidne, a tople vezi. 
Lepo je delati za Naš časopis.
Marjetka Šivic, lektorica

»Če dobiš nekaj takega (Naš časopis) brezplačno, potem to gotovo 
ni kraj slabih ljudi.« Ta misel ene izmed bralk se mi je nekako vtis-
nila v spomin. Časopis, ki ima toliko piscev in fotografij, mora biti
res nekaj izjemnega. Na številko je od dvesto do dvesto petdeset 
prispevkov, fotografij pa še nekoliko več. Če bi vse to sešteli za ob-
dobje dvajsetih let, bi bila to kar velika številka. Časopis zelo rad 
soustvarjam, ker je okoli mene profesionalna ekipa sodelavcev. Ob 
jubileju časopisa bi se zahvalil Simonu Seljaku, Gašperju Tomin-
cu, Marjetki Šivic  in Boštjanu Koprivcu, direktorju Zavoda Ivana 
Cankarja, ter drugim urednikom za čudovito sodelovanje.  
Tomo Cesar, oblikovalec

V borovniški dolini je Naš časopis po  štiridesetih letih rednega 
izhajanja postal nepogrešljiv del vsakdanjika. Predvsem mlajše 
generacĳe, ki ga spremljamo praktično od rojstva, bi si težko pred-
stavljale življenje brez njega. V njem začutimo utrip našega kraja: 
kaj občane teži, kaj jih razveseljuje  in, morda celo pomembneje, 
kako živĳo in razmišljajo naši sosedje od Vrhnike pa vse do Pol-
hovega Gradca. Občinske meje v glavah padajo, raste pa nova po-
krajinska identiteta, kjer smo vsi občani občin Našega časopisa.
Damjan Debevec, dopisnik za Borovnico

V dolgoletnem dopisovanju za Naš časopis sem na horjulskih 
straneh poleg številnih kulturnih in športnih prireditev predsta-
vil posamezne horjulske občane. Med njimi so že mnogi pokojni, 
vendar bodo zaradi fotografije in zapisa ostali v spominu še po-
znim rodovom. Prav o delu teh ljudi sem najraje poročal, saj so se 
v pogovoru kmalu sprostili in brez olepšav spregovorili o svojih 
življenjskih tegobah.
France Brus  

Večkrat sem mojim dopisnikom dejal, da smo novinarji posebna 
vrsta ljudi, saj si drugače ni mogoče predstavljati poročanja z raz-
nih prireditev in dogodkov, ki se dogajajo ob petkih in svetkih, ob 
najbolj nemogočih urah in v vremenskih razmerah. Rahlo trčen, a 
srčen moraš biti, da si povsod prisoten, a kar je največ: veš, da si 
storil dobro delo. Statistika ogledov tvojega članka namreč to po-
trjuje. In nenazadnje: s tem pišeš zgodovino. Da, delo pri časopisu 
je nekaj posebnega, nekaj,  pri čemer si zraven, ali pa ne. Polovičar-
stva ni. Naš časopis, vse najboljše!
Nekdanji dopisnik in sedanji novinar ter urednik Gašper Tominc 

Sem vaše oko in uho na vseh občinskih prireditvah, spremljam 
aktualne tema z območja Občine Log - Dragomer,, moje novinar-
sko pero pa pokriva različna področja, od kulture, okoljske pro-
blematike, športa, tem povezanih z delovanjem občinske uprave 
in občinskega sveta, do državne problematike, ki se dotaknejo in 
vplivajo na življenje prebivalcev krajev, ki jih s svojim pisanem po-
kriva Naš časopis.
Vesna Erjavec, uni. dipl. novinarka 

Posebna izdaja Našega časopisa, ki je nastala iz plakatov, razstavljenih ob 40. obletnici izhajanja omenjenega časopisa. Prilogo prejmejo vsa gospodinjstva občin Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobro-
va – Polhov Gradec in Log – Dragomer. Ponatis je dovoljen samo s pisnim dovoljenjem uredništva Našega časopisa. Urednik: Gašper Tominc. Lektoriranje: Marjetka Šivic. Oblikovanje: Tomograf, 
Tomo Cesar s. p. Tisk: Set Vevče, naklada 13 580 izvodov. 
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Še vedno le Naš časopis
Kakor vidite, nosi naše glasilo še vedno le svoje delovno ime, 
ki smo mu ga nadeli v prvi Številki, ko smo bralce tudi zapro-
sili, da bi nam pomagali pri iskanju pravega imena.

Mnogi so se odzvali pismeno ali po telefonu. Sklenili smo, da 
bomo vse predloge objavili in prosimo vas, da nam sporočite, 
kateri izmed predlogov se vam zdi najprimernejši. Predlog, ki 
bo dobil največ glasov, botn: sprejeli in ga v tretji številki gla-
sila že uporabili.

Naj strnemo vse te in še druge predloge v seznam, da bo bolj pre-
gledno:

1. Cankarjev list
2. R. O. V. (Razvoj občine Vrhnika)
3. V. V. (Vrhniški vestnik)
4. Vrhniški list
5. Glasilo Vrhnike
6. Vrhniški glas
7. Glasilo občanov Vrhnike
8. Barjanski vestnik
9. Razvoj
10. Občan Cankarjevega kraja
11. Občan Cankarjeve Vrhnike
12. Občan — Cankarjevec
13. Cankarjevec
14. Komuna
15. Barometer
16. Občinski glas
17. Naša pot
18. Opazovalec
19. Razgledni stolp
20. Občan
21. Štampetov most
22. V. A. M. (Vrhniški aktualni mesečnik)
23. Naš časopis
Torej kar 23 imen imamo-Morda je med njimi pravo. (glasujte 

za katerega koli izmed njih ali predlagajte novega. Še vedno 
nudimo vse možnosti, da le pridemo do imena, ki bo odgovar-
jalo namenu in željam večine. Kakor ste opazili, smo na zadnje 
mesto zapisali tudi sedanje delovno ime glasila Naš časopis. 
Nekateri člani uredništva so namreč mnenja, naj bi ime kar 
ostalo, češ da je dovolj izvirno in tudi navadili smo sc že nanj.

Dokončna odločitev naj bo pa vendarle v rokah bralcev.
Vsem, ki so že doslej pomagali pri iskanju ustreznega imena, 

se uredništvo iskreno zahvaljuje in pričakuje, da bodo ostali 
tudi v prihodnje zvesti sodelavci.

Doro Hvalica

NAŠ ČASOPIS
GLASILO SOCIALISTIČNE ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA OBČINE VRHNIKA

1973 Urednikov 
stolpec

Tako. Naš časopis je postal NAŠ ČASOPIS. Nje-
govo delovno ime se ga je tako prĳelo, da smo
dokončno sklenili, imenovati ga tako tudi v pri-
hodnje. Predlog sta potrdila uredniški odbor in 
izdajateljski svet s Pripombo, da naj ime časopisa 
ilustrira tudi njegova vsebina; naj bo torej naš v 
najboljšem smislu te besede.

In ko smo razpravljali o vsebini našega časopisa, 
smo bili do sebe in vas, dragi bralci, zelo kritični. 
Še posebno pogumen in neposreden je bil v svoji 
kritiki izdajateljski svet. Dobršen del svojih osti je 
stresel tudi na uredniški odbor in urednika — za-
vedajoč se seveda resnice, da časopisa ne more ob-
likovati en sam človek, da je časopis rezultat skup-
nega prizadevnega dela, zrcalo stanja in ljudi, njih 
pripravljenosti in poguma, govoriti resnico.

Dragi bralci, za tisti del krivde, ki zadeva ured-
niški odbor, imate zasluge tudi vi. Verjemite, da je 
neprĳetno in težko ustvarjati časopis v okolju, kjer
se ljudje bojĳo govoriti, kjer menĳo, da se stvari
nikakor ne da spremeniti in izboljšati, kjer mno-
gi vedo povedati, da so jim jemali demokratične 
in samoupravne pravice, pa se bojĳo spregovoriti
imena krivcev, kjer se mnogi ndajajo v namišljeno 
usodo, ki ^a jim jo krojĳo neki »-občinski bogovi«
itd. itd.

Kamorkoli se ozrem, povsod nezaupanje, s strani 
izdajateljskega sveta pa upravičen pritisk, naj bo 
časopis polemičen, naj kaže napake in nakazuje 
rešitve...

No, osnovna naloga Našega časopisa je vendarle 
obveščanje — toda če naj bodo informacĳe resnič-
ne in koristne, jih Je najprej treba preverjati in od-
krivati. To pa je naša šibka točka.

Naš sklep je: postati moramo odkritosrčen obča-
nov informator. Pogum, za katerega smo se odlo-
čili, pa bo ostal brez vaše Pomoči in sodelovanja 
le brezglavo zaletavanje v neke nevidne ovire, ki 
ločujejo ljudi in organizacĳe v tem Cankarjevem
»prečudnem kraju«.

Doro Hvalica

Dogodki:
• Na slavnostni seji, 6. Maja 1973 v Bevkah, je skup-

ščina občine Vrhnika podelila »Plaketo pisatelja 
Ivana Cankarja« prof. Francu Dobrovoljcu (rav-
natelj Slovenske knjižnice v Ljubljani), Emilĳi
Bradač (učiteljica OŠ Janeza Mraka), Vinku Po-
dobniku (učitelj OŠ Janeza Mraka) in Temeljni 
organizacĳi združenega dela »Parketarna« Verd 
za 100-letnico delovanja.

• Junĳa se je pričela gradnja novega prepotrebne-
ga vrtca, na vrtu Osnovne šole Janeza Mraka.

• 24. in 25. junĳa 1973 smo izglasovali referendum
za uvedbo samoprispevka za sofinanciranje iz-
gradnje in obnove osnovnih šol in objektov otro-
škega varstva na območju občine Vrhnika; od 
10.013 glasovalnih upravičencev jih je glasovalo 
8.116 ali 81,06 %, od tega »ZA« 5.611 ali 56,04 % 
volivcev, »PROTI« za 2.282 volivcev, ali 22,70 %, 
neveljavnih je bilo 223 glasovnic, ali 2,23 %.

• V septembru je TVD Partizan Log na Ferjanki 
pričel z razširitvĳo že obstoječega naravnega 
smučišča, ki bo na novo večje za približno 200 
metrov.

• Pod smučiščem Ulovka je pričela rasti nova bru-
narica in s tem se je pričel uresničevati program 
izgradnje zimsko-športnega rekreacĳskega cen-
tra na Ulovki.

• V septembru je bila uspešno izvedena dvodnev-
na vaja pripadnikov »Borovniške partizanske 
enote«, ki je bila ocenjena za prav dobro.

• 19. novembra je bila v dvorani doma JLA usta-
novna skupščina Temeljne telesne kulturne 
skupnosti Vrhnika, v izvršni odbor so bili izvo-
ljeni: Helena Pelan, Silvo Rapuš, Rafael Jaklič, 
Janez Smrtnik, Franc Lenaršič, Vinko Ravbar, 
Stane Kukec in Anton Sokač. Prvi predsednik 
pa je bil izvoljen Anton Debevec, za podpred-
sednika pa Tone Krašovec in Slavko Močnik. 

100 let 
Parketarne in 
10 let LIKO

Preteklo je sto let, odkar je v tovarni Kotnik na Ver-
du, v podnožju Ljubljanskega vrha, s širokim zaledjem 
gozdov od Vrhnike do Logatca, Cerknice in Krima ter 
ugodno lokacĳo glede prometne povezave z bližnjo
Ljubljano in železniško progo Dunaj—Trst, stekla orga-
nizirana proizvodnja parketa.

Podjetje je večkrat menjalo ime in lastnika. Preživljalo 
je dobre in slabe dni, zlasti v času pred drugo svetovno 
vojno. Po letu 1945 se je vključilo v obnovo in prešlo 
v družbeno last, zaživelo pa šele takrat, ko so delavci 
prevzeli tovarno v svoje roke, združeni takrat v Lesno-
industrĳskem podjetju Ljubljana. Tedaj se je začela re-
konstrukcĳa Parketarne, zgrajena pa je bila nova tovar-
na vrat v Borovnici. To je bila prva tovarna v Jugoslavĳi,
postavljena za serĳsiko izdelavo vrat.

Ob stoletnici parketarne praznujejo še eno obletnico. 
Minilo je deset let, odkar sta se kolektiva Lesnoindu-
strĳskega kombinata Borovnica in Lesnega podjetja Par-
ket ar na Verd dogovorila, da se združita v eno podjetje 
— »LIKO« Vrhnika. Združili sita se dve podjetji z dol-
goletno tradicĳo v lesni stroki, z željo, da bi s skupnimi
močmi zagotovili in pospešili nadaljnji razvoj. Po pred-
hodnem dogovoru, ki je postal’ tudi statutarno določilo, 
je bil sprejet tak sistem samoupravnega urejanja notra-
njih odnosov, ki je sedaj našel potrditev tudi v ustavnih 
dopolnilih in v predlogu nove ustave.

TOZD Parketarna Verd

TOZD Tovarna vrat Borovnica

Otvoritev
novega
vrtca
na
Vrhniki

Že leta 1949 se je na Vrhniki pokazala potreba po var-
stvu predšolskih otrok. ‘Takrat je bilo največ mater za-
poslenih v tovarni usnja na Vrhniki, zato so na pobudo 
AFŽ ustanovili »Dom igre in dela«. Ustanovitelj DIDA 
je bila tovarna usnja. DUD se je kasneje preimenoval v 
Otroški vrtec. S tem naslovom dela še danes.

Potreba in pomen predšolske vzgoje je naraščala iz 
leta v leto in v zadnjih treh letih je bilo odklonjeno ve-
liko prosilcev. Temeljna izobraževalna skupnost se je 
zato pred enini letom odločila za gradnjo novega vrtca. 
Odločili so sc za montažni vrtec, ker je čas zelo priga-
njal. Na banki je bilo vezanih 200 milĳonov starih din.
V decembru 1972 pa je prišlo do finančnih sprememb in
so bila vsa posojila za te vrste objektov ukinjena. Kako 
torej začeti z zidavo? »Marles« Maribor je odobril po-
sojilo in z njihovo pomočjo stoji danes pred nami nov 
Vzgojno varstveni dom s kapaciteto 156 otrok, od tega: 
36 otrok za jasli od 4. mesecev do 2 let in 120 predšol-
skih otrok od 2. leta do vstopa v šolo. Potreba je večja 
kot je zmogljivost novega vrtca, zato bo en oddelek ostal 
v stari zgradbi, če bo le mogoče dobiti potreben kader.

TIS je pripravljal otvoritev že za 29. november, zara-
di nedokončanih del pa se je otvoritev preložila na 22. 
deccmber.

Dedek Mraz nam je to leto prinesel res veliko darilo, 
za katerega se delavna skupnost VVZ zahvaljuje vsem, 
ki so sodelovali pri gradnji in z razumevanjem in z do-
bro voljo reševali vse probleme.

Fani Fefer

Dvoriščna stran

Atrĳ
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Postopki za spremembo ustav SFRJ in SRS se pri-
bližujejo koncu. Javna razprava o osnutkih ustav je 
pokazala visoko stopnjo zavesti delavskega razre-
da in vseh delovnih ljudi. Razprava nas je prepri-
čala, da se zavedamo revolucionarnih sprememb 
v družbenoekonomskih odnosih in političnih od-
nosih v naši samoupravni skupnosti.

Vse te spremembe pa terjajo, da jih zapišemo tudi v 
občinske statute. Danes vam dajemo predlog statuta 
občine Vrhnika v razpravo. Povedati moramo, da je 
statut v javni razpravi že od meseca novembra lan-
skega leta. V deloma spremenjeni obliki in z nekate-
rimi vsebinskimi spremembami (prilagodili smo ga 
prečiščenemu predlogu ustave) ga dajemo v razpravo 
vsem občanom.

Ker moramo statut kmalu sprejeti, bomo zaklju-
čili z razpravo že 5. marca. Vse individualne pri-
pombe, pripombe s sej KO SZDL in KS ter drugih 
organizacĳ pošljite Občinski konferenci SZDL ali
statutarno-pravni komisĳi pri občinski skupščini
Vrhnika.

Pozivamo vas, da kljub kratkemu roku resno pre-
tehtate besedilo predloga statuta in s tem tvorno 
prispevate k oblikovanju jutrišnjega dne.

Miloš Mauri

1974 Urednikov 
stolpec

Tokrat pa smo pohiteli. Priganjal nas je čas. 
In sedanjemu času hitrosti prav res ne moremo 
oporekati. Hitre in vsebinsko tehtne spremem-
be doživljamo povsod, na vseh področjih živ-
ljenja, spremembe, ki zadevajo vse in vsakogar. 
Zato moramo v tem času biti dejavni, kreativni. 
S svojimi mnenji, prepričanjem, poštenjem in 
vero v tisto, kar hočemo, moramo poseči v ta 
dogajanja, ki nam bodo izoblikovala bivanje za 
dobršen del našega prihodnjega življenja. Če 
ne razumemo, če nas stvari prehitevajo, in če 
dvomimo, moramo tudi svoje dvome glasno iz-
govoriti, na svoja vprašanja pa zahtevati jasne 
in nedvoumne odgovore.

Morda se komu zdĳo zadnje številke Našega
časopisa dolgočasne, premalo »drobno infor-
mativne«, puste in bolj podobne občinskemu 
uradnem listu.

V veliki meri so takšni očitki povsem upravi-
čeni — vsaj na videz. Toda z objavljanjem sta-
tutov — temeljnih dokumentov, ki nam bodo 
krojili življenje v krajevni skupnosti in občini, 
dajemo le najširšo demokratično možnost sle-
hernemu občanu, da o njih pove svoje mnenje 
in jih spremeni po svojih potrebah. Če tega ne 
bi storili, bi bili očitki še hujši, še bolj upravi-
čeni — in časopis še slabši.

Ob koncu marca bodo volitve. Povsem nove 
volitve. Nanje moramo biti pripravljeni. Volit-
ve namreč ne morejo in ne smejo biti le namiš-
ljena obveznost, temveč osnovna demokratična 
pravica svobodnih ljdi do svobodne presoje in 
odločitve.

V resnem trenutku bodimo zato resni in zbra-
ni. V prihodnjo bomo morda prav zato lahko 
tudi zabavnejši, zanimivejši, bolj sproščeni in 
— bolj brani.

Doro Hvalica

Dogodki v tem letu
• Krajevna skupnost Stara Vrhnika je 17. februarja 

izglasovala »ZA« referendum o krajevnem sa-
moprispevku za sofinanciranje asfaltiranja ceste
na Stari Vrhniki; volilo je 289 upravičencev od 
396 vpisanih volivcev, ali 73 %, ZA je bilo 229 
upravičencev, ali 58 %, PROTI pa 53 ali 13 % vo-
livcev.

• Na slavnostni seji občinske skupščine in vseh 
družbenopolitičnih organizacĳ v občini, ki je bila 
7. marca 1974, smo sprejeli statut občine Vrhni-
ka, ki na novo oblikuje občinsko skupščino Vrh-
nika, na podlagi delegatskega sistema. Skupšči-
no občine Vrhnika tako tvorĳo trĳe zbori: Zbor
združenega dela, Zbor krajevnih skupnosti in 
Družbeno politični zbor (delegati družbeno po-
litičnih organizacĳ in delegati samoupravnih in-
teresnih skupnosti).

• Za mlade košarkarice KK Vrhnika se je aprila 
pričelo že drugo leto tekmovanja v I. slovenski 
ligi, kjer so osvojile 6. mesto.

• Maja je bila v Bistri odprta »Gozdna učna pot 
Bistra«, v dolžini 3,8 km in z 27 točkami, kjer je 
moč razpoznati najpomembnejše vrste gozd-
nega drevja. Učno pot sta pripravila Tehnični 
muzej Bistra in Gozdnogospodarstvo Ljubljana, 
enota Vrhnika.

• V torek, 13. maja 1974 je učence OŠ Ivana Can-
karja obiskal operni pevec Ladko Korošec.

• 20. maja je bila na OŠ Janeza Mraka podelitev 
Cankarjevih bralnih značk in knjig. Gost prire-
ditve je bil slovenski pesnik Kajetan Kovič, ki 
je prebral nekaj odlomkov iz svojih pesniških 
zbirk.

• V soboto 3. avgusta so se podlipski in smreški 
izseljenci že petič zbrali na svoji tradicionalni 
prireditvi v gostilni Jurca v Podlipi.

• 24.8.1974 je bil položen temeljni kamen nove 
opekarne v Sinji Gorici, investitorja IUV.

• Trĳe učenci 7. razreda Borovniške OŠ, Darja 
Bizjak, Janko Drašler in Milan Hrovatin so se v 
Smederevski Palanki udeležili male Groharjeve 
slikarske kolonĳe.

• Na 5. dirki za državno prvenstvo v kartingu na 
Vrhniki 25.8.1974 je v kategorĳi 100 ccm – člani, 
zmagal domačin Alojz Prek, deveti je bil Pavle 
Kovač in dvanajsti Miran Novak. Pri mladincih 
pa je Vrhničan Andrej Tomažin zasedel 5. me-
sto. 

• V občini delujeta dve knjižnici in to na Vrhniki 
in Borovnici. V letu 1974 se je knjižni sklad po-
večal za 1600 knjig, knjižnico pa je obiskalo 9020 
občanov, ki so si izposodili 19.420 knjig.

Naš časopis, glasilo Občinske 
konferenče Socialistične zvene 
delovnega ljudstva občine Vrh-
nika, ureja uredniški odbor: 
Drago Debeljak, Doro Hvalca 
(odgovorni urednik), Rafael Jak-
lič, Miloš Mauri, Smiljan Ogore-
lec, Janez Pečar, Janez Usenik in 
Janez Žnidaršič. Naslov uredni-
štva: OK SZDL, Cankarjev trg 8, 
Vrhnika. Tiska Tiskarna »Toneta 
Tomšiča« v Ljubljani

Obisk
12. marca sta našo občino obiskala na povabilo vodstva IUV tovariš Zvone 
Dragan, podpredsednik IS Skupščine SR Slovenĳe, in tovariš Andrej Verbič,
predsednik Gospodarke zbornice Slovenĳe.
Ugledna gosta sta se dopoldne pogovarjala z vodstvom IUV o sedanjem go-
spodarskem trenutku in o nadaljnjih razvojnih poteh tovarne.

Od leve proti desni: ZVONE DRAGAN, MARJAN KERMAVNER, ANDREJ 
VERBlC in JOŽE SOJER

Plaketa Ivana Cankarja
Občinska skupščina Vrhnika je na seji 18. aprila sprejela na pobu-

do občinskega odbora ZZB NOV in na predlog občinske konference 
SZDL ter na predlog Komisĳe za odlikovanja in priznanja pri skup-
ščini sklep, da se letošnja »Plaketa Ivana Cankarja« podeli tovarišu 
FRANCETU POPITU, predsedniku CK ZKS. Hkrati so odborniki 
soglasno sklenili, da se tovariša Popita razglasi za častnega občana 
Občine Vrhnika.

Plaketo in listino o častnem občanstvu bodo tov. Popitu izročili na 
slavnostni seji Skupščine Občine Vrhnika maja letos.

Odborniki so tudi sklenili, da se »Plaketo pisatelja Ivana Cankar-
ja« podeli tudi I. TANKOVSKI BRIGADI, ki letos praznuje 30-letni-
co ustanovitve. Plaketo bodo predstavnikom izročili na proslavi 14. 
julĳa 1974.

Vodstvo nove 
skupščine
NA PRVI SEJI SKUPŠČINE OBČINE VRHNI-
KA, KI JE BILA 29. APRILA V DOMU JLA NA 
VRHNIKI, SO VSI TRĲE ZBORI IZVOLILI
PREDSEDNIKA SKUPŠČINE, PREDSEDNIKA 
IZVRŠNEGA SVETA, SEKRETARJA SKUP-
ŠČINE, PREDSEDNIKE ZBOROV IN NJIHO-
VE NAMESTNIKE:
— predsednik Skupščine Občine Vrhnika 

je DIPL. INŽ. BRANKO STRGAR, 
podpredsednik pa TONE KRAŠOVEC,

— predsednik  Zbora združenega dela je 
ANDREJ VIDOVIČ in njegov namestnik 
MARCEL TURK,

— predsednik Zbora krajevnih skupnosti je 
RUDI DOBROVOLJC in njegov namestnik 
DIPL. PR. STANKO SAVlC,

— predsednik Družbenopolitičnega zbora 
je EMILĲA BRADAČ in njen namestnik
ANTON SOKAC,

— predsednik Izvršnega sveta skupščine občine 
je inž. MARJAN KRMAVNER,

— sekretar Skupščine občine je DRAGO 
DEBELJAK,

člani izvršnega sveta skupščine pa so:
— inž. Andrej SKRT, za področje infrastrukture 

(urbanizem, komunala, stanovanjsko gospo-
darstvo in zeleni načrt),

— Krsto ALEKSIČ, za področje splošne ljudske 
obrambe,

— Helena PELAN, za notranje zadeve in splošne 
službe,

— Nada ŽNIDARŠIČ, za socialno skrbstvo in 
zdravstveno varstvo,

— Stane NOVAČAN, za kulturo in prosveto,
— inž. Marjan KRMAVNER in Miloš MAURI 

za družbenopolitični sistem,
— Milan PALATINUS, Vinko MARKELJ in inž. 

Jože BLAŽIČ za posamezna področja gospo-
darstva.

Enajsto mesto v izvršnem svetu je skupščina pu-
stila nezasedeno za področja, ki se bodo v pri-
hodnje med delom pokazala kot najnujnejša.

NAJVIŠJI PREDSTAVNIKI SRS NA SLAVNOST-
NI SEJI NAŠE SKUPŠČINE

Razstava živine na Vrhniki, 1. septembra

Dr. Janez Verbič

70 let zadružnega dela na 
Vrhniki
Pobudnik ustanovitve mlekarske zadruge kaplan Matej Sušnik je ob prihodu 
na Vrhniko leto poprej brez dvoma našel ljudi, ki so o mlekarski zadrugi že 
razmišljali, saj je mlekarska zadruga v Logatcu že več let uspešno delovala? 
Možnost prodaje v Trst pa je bila na dlani. Ustanovitev zadruge je v tistih 
razmerah predstavljala dokaj pogumno dejanje, saj je bilo zvezano Z določe-
nim rizikom za članstvo* od organizatorjev pa je zahtevalo dokajšnjo mero 
podjetnosti. Pravila vrhniške zadruge so datirana od 30, VI. 1904, medtem ko 
je bila zadruga registrirana 19. oktobra 1904. Prvi predstojnik zadruge je bil 
Franc Tršar iz Vrhnike, ki ie na tem mestu ostal vse do konca prve svetovne 
vojne. Prvi mlekar je bil domačin Ivan Tešar, ki je uspešno deloval skoraj tri 
desetletja. Zadruga je pričela z zbiranjem mleka in je hitro pridobivala član-
stvo. Od 126 članov v letu ustanovitve je imela zadruga v štirih letih že 400 
članov. Z gradnjo sedanje mlekarne so pričeli že v drugem letu delovanja, in 
leta 1907 je bila mlekarna dograjena.

Proslava 
30-letnice I. 
Tankovske 
brigade na Vrhniki

To je bilo po 30 letih prvo srečanje nekdanjih bor-
cev, razkropljenih danes od Jesenic pa tja do južnih 
dalmatinskih mest. Priče smo bili res prisrčnemu to-
variškemu srečanju, pozdravljanju s stisnjeno pestjo, 
objemanju, poljubljanju.

Hitro je minilo prĳetno poletno popoldne v obujanju
spominov na tiste dni pred 30 leti in pa ob spominih 
na vse tiste, ki se srečanja niso mogli udeležiti; daro-
vali pa so svoje življenje za naš danes in še boljši jutri.

Smučarska sekcĳa ŠD Partizan je letos pri-
pravila nekoliko razširjen program in upa, 
da ga bo v normalnih snežnih razmerah 
tudi realizirala.

Vodstvo sekcĳe se dobro zaveda kako ve-
lik pomen za nadaljnje delo ima neposredna 
bližina Ulovke z vsemi progami, novimi žic-
nicami in ugodnimi snežnimi razmerami. 
Vse te ugodnosti namerava s pridom upora-
biti tako za dvig kvalitetne ravni smučanja 

kot tudi za širjenje kroga ljubiteljev zimske-
ga športa; to je približati možnosti zimske 
rekreacĳe čim večjemu številu občanov.

Ob tej priliki vodstvo smu-čarske sekcĳe
meni, da je potrebno odgovoriti na zmot-
na mišljenja nekaterih posameznikov, ki so 
prikazovali gradnjo športno-rekreacĳskega
centra na Ulovki kot nesmiselno gospodar-
sko investicĳo, katere uporabnik bo le manj-
ši krogi smučarjev.Naši smučarji na Ulovki

Obisk kostnice v Gonarsu
Občinski odbor ZZB NOV Vrhnika je 7. 9. 1974 organiziral obisk kostnice v Gonarsu. Spo-

toma so si naši občani ogledali tudi kostnico Redipuglia ter se povzpeli na vrh tega veličast-
nega spomenika, posvečenega padlim v 1. svetovni vojni ter obiskal muzej posvečen temu 
obdobju. Ogledali so si maketo ozemlja, kjer je potekala fronta in kjer so izkrvaveli mnogi 
naši vojaki.

V Gonarsu so naši občani pred spomenik položili venec s slovensko trobojnico v spomin 
žrtvam ter si natančno ogledali pokopališče in kostnico.

To pa ni bil edini obisk, ki so nars in na Rab MAJA KAJDlS.
Vrhnika, saj je bil 21. 9. organiziran prĳeten izlet v Banjole pri Puli z namenom, da člani

spoznajo počitniški dom, ki jim je na voljo za letovanje od maja do septembra. 5. oktobra pa 
so se člani ZZB odpravili na dvodnevni izlet na Rab, kjer so obiskali takorišče v Kamporah, 
saj je bil to cilj njihovega obiska na Rabu. Ob pripovedovanju tov. Volka in Palčiča (oba sta ne-
kdanja interniranca tega taborišča) so se spomnili vseh grozot, ki so jih morali pretrpeti naši 
ljudje v tem taborišču.

Sestavek nam je poslala najmlajša udeleženka izleta v Gonars in na Rab MAJA KAJDIŠ Obisk naših občanov v Gonarsu

Program smučarjev
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Praznovanje v Ligojni
Praznik naše občine v spomin na osvoboditev pred 30 leti. Delegati občinske skup-

ščine, predsedniki družbenopolitičnih organizacĳ, gostje in občani so se 4. maja zbrali
v Ligojni na slavnostni seji občinske skupščine. Slavnostni govor je imel poveljnik slo-
venskega generalštaba tov. Rudolf Hribernik – Svarun.

Predsednik skupščine Branko Strgar pa je podelil občinska priznanja – plakete Ivana 
Cankarja in odlikovanja predsednika Tita 44 vrhniškim borcem in zaslužnim družbe-
nopolitičnim delavcem.

V sporedu, ki je sledil slavnostni seji in kulturnemu programu, pa so sodelovale eno-
te teritorialne obrambe, gasilci ter kmetje s svojimi modernimi poljedelskimi stroji.

1975 Izobesimo zastave
Letošnje leto bo potekalo v znamenju 30-letnice 

osvoboditve in že v prvih pomladanskih mese-
cih se bodo po vseh krajevnih skupnostih vrstile 
proslave; zato se nam zdi nadvse potrebno, da v 
tej številki spregovorimo nekaj tudi o izobešanju 
zastave in tako opozorimo vse prebivalce vrhni-
ške občine na to njihovo dolžnost.

Po treh desetletjih lahko opažamo, da se ta 
naša državljanska zavest spreminja le v določeno 
formalnost. To lahko opazimo v vseh krajevnih 
skupnostih naše občine kot tudi ob največjih dr-
žavnih praznikih ni moč opaziti niti ene zastavi-
ce (izjema so tu delovne organizacĳe, družbeno-
politične organizacĳe in šole)! Torej občani, kje je
tu, če že ne naša zavest, pa vsaj naša dolžnost?

Morda je prav to vzrok, da je občinska skupšči-
na že pred leti sprejela odlok o izobešanju zastav 
v naši občini, ki določajo:
- delovne organizacĳe, hišni sveti, lastniki zgradb

na območju Občine Vrhnika so dolžni na dan 
državnih, republiških in občinskih praznikov 
izobesiti državne in republiške zastave

- zastave morajo ustrezati ustavnim določilom
- najmanjša velikost zastave je 1 m po širini in 2 

m po dolžini
- vse stavbe morajo imeti vtičnice – konzole (no-

vograditelji! Če ne boste imeli vtičnice za zasta-
vo, je to lahko vzrok, da ne dobite vselitvenega 
dovoljenja!)

- zastave ne smejo biti raztrgane, umazane, niti 
obledele

- zastave izobesimo en dan pred praznikom, od-
stranimo pa jih dan po prazniku

- z denarno kaznĳo 1000 din so lahko kaznovane
delovne organizacĳe (pravne osebe), če ne po-
skrbe, da so zastave izobešene ob državnih, re-
publiških in občinskih praznikih

- z denarno kaznĳo do 3000 din se kaznujejo tudi
posamezniki, če ne izobesĳo zastav ob glavni
cesti Ljubljana – Postojna v naseljih ob tej cesti. 
Poleg te ceste morajo biti izobešene zastave na 
Vrhniki še ob naseljenih ulicah in cestah: Can-
karjev trg, Robova cesta, Stara cesta, Idrĳska ce-
sta, Voljčeva cesta, Ulica 6. maja, Ljubljanska in 
Tržaška. V Borovnici pa od naselja Dol do pošte 
in železniške postaje.

Dogodki v tem letu
- V krajevnih skupnostih so bile volitve v delegacĳe za samoupravne interesne skupno-

sti.

- V sklopu sodelovanja med Vrhniko in Gevgelĳo (Makedonĳa) so vrhniško občino obis-
kali predstavniki družbenopolitičnih organizacĳ in člani Kulturno-umetniškega društva 
Josip Josifovski iz Gevgelĳe.

- Nogometno moštvo Usnjarja je jesenski del tekmovanja  končalo na izvrstnem tretjem 
mestu.

- Kljub slabim pogojem kegljači KK Tankist dosegajo dobre rezultate.

- Predstavniki občin Vrhnike in Gonarsa so se dogovorili o medsebojnem tesnem sodelo-
vanju in v gradu Bistra podpisali listino pobratenja.

- V nedeljo, 27. aprila, je Krajevna skupnost Bevke praznovala svoj krajevni praznik.

- V okviru vrhniškega občinskega praznika, 6. maja, je bilo v športnem parku državno 
prvenstvo v radĳsko vodenih avtomobilih.

- Na Logu uspela vaja Civilne zaščite, ki jo je organiziral občinski štab CZ.

- 1. julĳa je bila na Vrhniki odprta nova Istrabenzova bencinska črpalka z avtopralnico.

- Vrhniška godba je slavnostno praznovala 50-letnico delovanja s koncertom pred Hote-
lom Mantova, kjer so kot gostje nastopili še godbeniki iz Idrĳe, Cerknice in Logatca.

- Odprli nov Dom počitka Vrhnika  z zmogljivostjo za 120 oskrbovancev.

- Vrhniške ulice so gostile drugo  dirko za republiško prvenstvo v kartingu, kjer je v kate-
gorĳi razred A – 100 ccm zmagal Alojz Prek (AMD Vrhnika).

- Na Vrhniki je puste decembrske dni popestrila razstava del Mateja Sternena iz zbirke 
Narodne galerĳe Ljubljana.

- V Cankarjevem domu na Vrhniki je bila predstavitev novega slovenskega filma Med
strahom in dolžnostjo režiserja Duletiča in po literarni predlogi pisatelja Karla Grabelj-
ška. 

Naš časopis, glasilo Občinske 
konferenče Socialistične zvene 
delovnega ljudstva občine Vrh-
nika, ureja uredniški odbor: 
Drago Debeljak, Doro Hvalca 
(odgovorni urednik), Rafael Jak-
lič, Miloš Mauri, Smiljan Ogore-
lec, Janez Pečar, Janez Usenik in 
Janez Žnidaršič. Naslov uredni-
štva: OK SZDL, Cankarjev trg 8, 
Vrhnika. Tiska Tiskarna »Toneta 
Tomšiča« v Ljubljani

Seminar za aktiviste SZDL v 
krajevnih skupnostih

Vrhnika — Zadnje dni oktobra je Občinska konferenca SZDL organizirala za vse druž-
benopolitične delavce v KS seminar, na katerem so udeleženci razpravljali o aktualnih 
nalogah, ki jih moramo rešiti še v tem časovnem obdobju.

Seminar je bil organiziran tako, da so udeleženci vseskozi tvorno sodelovali v razpravi. 
Po mnenju aktivistov je seminar vsekakor uspel, čeprav udeležba ni bila zadovoljiva.

Borovničani so slavili
Prostovoljno gasilsko društvo Borovnica letos slavi 90-letnico obstoja in nesebičnega 

humanega dela. Svoj veliki jubilej, s katerim se ponaša le malo gasilskih društev, so 
proslavili v nedeljo 13. julĳa s shodom gasilskih društev in parado, katero si je ogledala
množica Borovničanov.

Parada v Borovnici

Kljub novi cesti, ki obide Vrhniko, je Mantova v turističnih mesecih še vedno dobro 
obiskana.

SPEČEJO ŽE SEDEM TON KRUHA NA DAN, PROIZVODNJO PA NAMERAVAJO ŠE RAZ-
ŠIRITI.

Nova pekarna obratuje
Vrhniška nova pekarna, obrat kombinata Žito, posluje v okviru delavne enote no-

tranjskega področja, katero sestavljajo dva mlina: koruzni je v rekonstrukcĳi in bo pri-
čel s proizvodnjo v mesecu novembru, njegova zmogljivost je zmletje 40 ton koruze 
dnevno, drugi mlin pa je v Bistri in je namenjen predelavi ječmena v ješprenj, zraven 
pa sodi še luščilnica ovsa oziroma predelava ovsenih kosmičev. 

Vrhnika — Pre-
tekli mesec je 
bilo med železni-
ško postajo Verd 
in Štampetovim 
mostom odkrito 
spominsko obe-
ležje v spomin 
vsem partizan-
skim kurirjem, 
ki so si med oku-
pacĳo utirali pot
preko železnice, 
od postaje Pre-
serje pa vse tja 
do Planine pri 
Rakeku, in se-
veda tudi vsem 
železničarjem, ki 
so sodelovali in 
po svojih močeh 
omogočali ku-
rirjem čim lažji 
prehod preko 
proge.Ob odkrit-
ju res izvirnega 
s p o m i n s k e g a 
obeležja je go-
voril tov. Karel 
Grabeljšek, učen-
ci Osnovne šole 
Janeza Mraka pa 
so pripravili kul-
turni program.

Mimohod kmetĳske mehanizacĳe na občinski proslavi v Ligojni

Polaganje venca k spominski plošči na gasilskem domu v Ligojni

VRHNIKA — Končano je prvo polletje in naši najmlajši se že lahko pohvalĳo s svojimi ocenami. Želimo jim, da bi tudi
drugo polletje zaključili vsaj tako, če že ne bolj uspešno!
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Odlikovanja 
Maistrovim 
borcem
Vrhniškim in logaškim borcem pros-
tovoljcem za severno mejo leta 1918/
1919 (Maistrovi borci) je predsednik 
občine Vrhnika Branko Stergar po-
delil spomenice in diplome kot pri-
znanja za pogumno in požrtvovalno 
borbo v bojih za našo severno mejo 
po prvi svetovni vojni. Spomenice in 
diplome je prejelo devet Vrhničanov: 
Jože Bogataj, Jakob Dormiš, Anton Fe-
fer, Ivan Kržmanc, Jože Laznik, Polde 
Nadlišek, Lojze Ratej, Ivan Rĳavec  in
Pavel Smrtnik.

Proslava 100-letnice rojstva 
Ivana Cankarja na Vrhniki
Slovenska kulturna javnost je počastila 100-letnico rojstva našega rojaka Ivana Cankar-
ja z osrednjo prireditvĳo v Ljubljani in nato še na intimnejši akademĳi v pisateljevem
rojstnem kraju, v obnovljenem domu Ivana Cankarja na Vrhniki. Slavnostni govornik na 
tej prireditvi je bil podpredsednik skupščine SRS in pisatelj Beno Zupančič, slovesnosti 
pa se je udeležilo tudi veliko znanih slovenskih kulturnih in političnih delavcev: Sergej 
Kraigher, France Popit, Mitja Ribičič, Marjan Brecelj, Janez Barborič, Vinko Hafner, Janez 
Milčinski, Josip Vidmar, Bratko Kre� in drugi.

1976 Srečno `77 vam želi 
Naš časopis
Le nekaj dni nas še loči od tistega težko priča-
kovanega večera, ko bomo obrnili prvi list na 
novem koledarju, krepko stisnili roke vsem, ki 
bodo takrat okoli nas, in si zaželeli srečo; veliko, 
kar največ sreče.
Skoro pri vseh listih, revĳah, časopisih je navada, 
da v novoletni številki urednik – ali pa uredni-
ški odbor – napiše sestavek, v katerem še enkrat 
na kratko preleti vse najpomembnejše dogodke 
v preteklem letu, nato pa se v svojih razmišlja-
njih obrne naprej, k letu, ki stoji pred vrati. Le kaj 
nam bo to prineslo?
Pa naredimo enkrat izjemo. Namesto svojih 
razmišljanj in voščil, prav tako pa tudi voščil 
celotnega uredništva »Našega časopisa«, vam 
pošiljam pesem.

Leto bliža se zatonu,
kako vse hitro mine,
kot kresnica v junĳskem večeru,
izpred oči nam zgine.

Kaj v novem bomo doživeli,
vsem je to neznanka;
strahu ne bomo nič imeli,
korajže nam ne zmanjka.

Desnice stisnili si bomo,
miru in zdravja zaželeli,
z usodo sprĳaznili se bomo,
o sreči pesmico zapeli.

Srce po sreči hrepeni,
trpljenje se upira;
kjer humanosti, ljubezni ni,
tam sreča izumira.

Če pa sreča komu ne nasmeje,
nič kaj stanovitna ni,
čez noč jo lahko že odveje
in konec je medenih dni.

Če srečo sami bi kovali,
bilo bi res prĳetno,
nikoli ne bi žalovali,
za vse bilo bi fletno.

Anton Ženko

Dogodki v tem letu

- Od januarja deluje medobčinski inšpektorat za 
območje občin Vrhnika, Logatec in Idrĳa.

- Splošna plovba Piran je kupila štiri dobro ohra-
njene rabljene ladje in eno od njih poimenovala 
Vrhnika.

- Šahovsko društvo Vrhnika je slavnostno praz-
novalo 50-letnico obstoja in ob tej priložnosti 
podelilo priznanja najzaslužnejšim članom.

- V počastitev 10-letnice košarke v Borovnici je 
bila prĳateljska tekma med Borovnico in ljub-
ljansko Olimpĳo, ki se je končala z rezultatom 
92 : 71 za goste.

- V sklopu proslav ob 100-letnici Cankarjevega 
rojstva je Moški pevski zbor LIKO Vrhnika pri-
redil celovečerni samostojni koncert.

- Zadnjo nedeljo v maju je bilo v Sinji Gorici od-
prtje nove opekarne, ki je za IUV in celotno 
vrhniško gospodarstvo nedvomno velika pri-
dobitev.

- Krajani KS Bevke so se na referendumu odločili 
za podaljšanje samoprispevka, ki je namenjen 
za gradnjo vodovoda in trafopostaje.

- V začetku decembra je na Vrhniki gostoval 
dnevnikov »zeleni telefon«, da bi občanom po-
magali odgovoriti na kar največ vprašanj.

- Mladi planinci vrhniških osnovnih šol so po-
čistili nesnago na poti z Vrhnike na Planino.

- V septembru so slovesno odprli nove poslovne 
prostore Ekspoziture banke Vrhnika, ki je v se-
stavu podružnice LB Ljubljana.

- Pisatelj Karel Grabeljšek - Gaber je praznoval 
70. jubilej. 

- Na predlog Občinskega sindikalnega sveta Ob-
čine Vrhnika  je ustanovljen odbor za inovacĳe,
ki bo kot operativni organ vzpodbujal, uskla-
jeval in razvĳal inovacĳsko dejavnost v vrhni-
ških TOZD-ih in DO.

- Tretjega Občinskega odbora mladinskega odse-
ka PD Vrhnika se je udeležilo 60 planincev in 
predstavnikov družbenopolitičnih organizacĳ.

- Ob 30. obletnici delovanja mladinskih delo-
vnih brigad se je na  slovesnosti v Cankarjevem 
domu na Vrhniki zbralo šestdeset brigadirk in 
brigadirjev, ki so sodelovali na prvih povojnih 
in poznejših mladinskih akcĳah.

Naš časopis, glasilo Občinske 
konferenče Socialistične zvene 
delovnega ljudstva občine Vrh-
nika, ureja uredniški odbor: 
Drago Debeljak, Doro Hvalca 
(odgovorni urednik), Rafael Jak-
lič, Miloš Mauri, Smiljan Ogore-
lec, Janez Pečar, Janez Usenik in 
Janez Žnidaršič. Naslov uredni-
štva: OK SZDL, Cankarjev trg 8, 
Vrhnika. Tiska Tiskarna »Toneta 
Tomšiča« v Ljubljani

Predsednik SO Vrhnika Branko Stergar izroča odlikovanje Maistrovemu borcu 
Antonu Feferju.

Beno Zupančič

Linorez: prof. Tone Jurjevčič

Slovesnosti ob stoletnici rojstva Ivana Cankarja so se udeležili številni kulturni in 
politični delavci.

Prizori iz četrtega dejanja Hlapcev, ki so jih uprizorili igralci iz Drame in Mestnega gledališča.

V avli Cankarjeve šole so odkrili spominsko ploščo pisatelju, po katerem je šola do-
bila ime. Izdelal jo je Tone Jurjevčič.

Osnovnošolci Cankarjeve šole so v počastitev 100-letnice rojstva Ivana Cankarja izvedli daljši kulturni program, ki so se ga 
udeležili bivši učitelji in družbeno-politični delavci. Pripravili so tudi razstavo svojih izdelkov, ki je med obiskovalci vzbudila 
veliko zanimanja.

V imenu zveze prostovoljcev borcev za severno mejo je zbrane odlikovance pozdra-
vil Alojzĳ Kek.
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1977 »Naš časopis« v novi 
obleki
Verjetno vas je presenetila današnja številka Na-
šega časopisa, ki ima drugačno podobo, kot je 
bila doslej. 
Ljudje smo pač takšni, da vedno iščemo nove ob-
like, stremimo za boljšimi možnostmi in pogoji, 
radi imamo spremembe. Tako smo tudi v našem 
uredništvu dalj časa iskali tiskarno, v kateri bi 
imeli boljše pogoje; boljši pogoji pa pomenĳo za
nas predvsem rednejše izhajanje in manjše iz-
datke za tiskarske storitve, kar pa je prav gotovo 
najpomembnejše, saj vemo, da so ravno finančna
sredstva, ki so nam na voljo, tisti dejavnik, od ka-
terega smo najbolj odvisni.
V letih, odkar izhaja naše glasilo, so se stroški ti-
ska za nekajkrat povečali; še zlasti močno so nas 
prizadele podražitve v lanskem letu. Tako smo 
neprestano prisiljeni, da iščemo boljše možnosti 
in pogoje, da bi lahko v okviru razpoložljivih fi-
nančnih sredstev čim bolj redno izhajali.
Bolj kot oblika pa nas moti vsebina. Še vedno smo 
premalo hitri, ne spremljamo vsega, kar se pri 
nas dogaja, premalo smo kritični in samokritični. 
Še vedno je med nami veliko takih (da ne rečem 
preveč), ki le govore, kakšen bi bil časopis boljši, 
pa si tega ne upajo ali nočejo zapisati. Ampak ča-
sopis je namenjen temu, da hvali, pa tudi graja, 
da išče nove poti, nove in boljše rešitve proble-
mov, da pripomore k spremljanju stanja. V naših 
krajevnih skupnostih, v delovnih organizacĳah,
v društvih, družbenih in političnih organizaci-
jah se vsak dan zgodi in dogaja toliko stvari, ki 
so včasih videti drobne in nepomembne, a so za 
nas pomembne. In prav o teh bi morali veliko več 
pisati.

Dogodki v tem letu

- Od 17. do 22. januarja je Ulovka gostila približno 
240 otrok iz  petih razredov vseh treh osnovnih 
šol, za katere je občinska izobraževalna skup-
nost pripravila šolo v naravi.

- Na povabilo literarnega krožka Osnovne šole 
Ivana Cankarja je učence obiskala pisateljica 
Branka Jurca.

- Več kot dvesto vrhniških kmetic se je udeležilo 
strokovne ekskurzĳe na slovensko Koroško.

- V prostorih družbene prehrane IUV je razstav-
ljal slikar  amater Ivan Malavašič.

- Skupina medvedkov in čebelic Taborniškega 
odreda Ivana Cankarja je obiskala postajo Ljud-
ske milice na Vrhniki.

- Na vrhniških osnovnih šolah so o Razorski do-
lini prvič organizirali obrambni dan pionirjev.

- Borovničani so pripravili pohod po poteh bo-
rovniških partizanov ter se  tako pridružili 
praznovanju visokih jubilejev: 85-letnici tova-
riša Tita, 40-letnici njegovega prihoda na čelo 
partĳe in 35-letnici ustanovitve KPS.

- Vojaškega urjenja na Blokah se je udeležilo kar  
veliko vrhniških teritorialcev,  in  sicer deklet in 
fantov.

-  Tretji zbor notranjskih aktivistov OF in borcev 
NOB je bil na Vrhniki pred domov JLA, udele-
žilo pa se ga je več kot 9000 ljudi.

- Kovinarska Vrhnika se je združila in postala 
TOZD Avtomontaža Ljubljana ter v Sinji Gorici 
dobila novo proizvodno halo  z več kot 3000 m2 
proizvodnih in pomožnih površin.

- Krajevni odbor RK Borovnica je pripravil sreča-
nje krajanov, starih več kot 75 let.

- Občinska konferenca ZSMS Vrhnika je svojo 
Delovno brigado Ivana Cankarja  napotila na 
delovno akcĳo na Kozjansko.

- V septembru je Gozdno gospodarstvo Ljubljana 
– TOZD Gozdarstvo Vrhnika odprlo novo po-
slovno zgradbo ob Ljubljanski cesti na Vrhniki.

- Lovska družina Vrhnika je praznovala 30-letni-
co svojega obstoja in v ta namen so lovci razvili 
svoj nov prapor.

- Vrhnika je ob 70-letnici mlekarskega šolstva 
na Slovenskem sprejela proizvajalce mleka in 
mlečnih izdelkov ter mlekarske strokovnjake iz  
vse Jugoslavĳe.

Letos sta najvišje občinsko priznanje, plaketo Ivana Cankarja, prejela to-
varišica Marĳa Iskrenovič za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju
kulture in naš rojak, narodni heroj Tone Vidmar–Luka, ki je bil istočasno 
proglašen za častnega občana. Plaketi sta bili podeljeni na slavnostni seji 
Skupščine občine ob našem občinskem prazniku, 6. maja. Obema nagrajen-
cema iskreno čestitamo!

Morda vam bo tudi srečanje z njim prineslo v 
letu 1978 veliko sreče.

Zlaganje strojenih kož v TOZD Usnjarja Vrhnika

Skupna slavnostna seja predsedstva občinskega sveta ZSS in predsedstva OK SZDL, na kateri so najzaslužnejši sindikalni delav-
ci in aktivisti SZDL prejeli odlikovanja ob prazniku OF in 1. maju. 

Kako uresničujemo zakon 
o združenem delu v naši 
največji delovni organizaciji 
IUV
Nahajamo se v trenutku, ko moramo realizirati nekatera določila zakona o združenem 
delu. Do konca letošnjega leta moramo imeti dohodkovne odnose oziroma dohodkovne 
povezave ali pa najti vsaj začasne rešitve kot jih predvideva zakon o združenem delu. 
Zato moramo v tem času vložiti veliko truda, da bomo v  sredini oceno soočili z delavci 
ter na osnovi njihovih dopolnitev in predlogov oblikovali nadaljnjo aktivnost.
Izpostavili smo nekaj praktičnih rešitev, predvsem na področju izdelave meril za nagra-
jevanje po delu, do katerega so v Organizacĳi združenega dela Industrĳa usnja že prišli.
Upamo, da bodo skupno z vsemi odgovornimi, ki jih je imenoval delavski svet in druž-
benopolitičnimi organizacĳami, predvsem osnovno organizacĳo sindikata, in osnovno
organizacĳo ZK, tudi pravočasno sprejeli vse potrebne samoupravne akte, v katere bo
maksimalno vgrajena tudi vsebina neposrednih interesov njihovih delavcev in tako še 
večja vzpodbuda k čim smotrnejšemu gospodarjenju in boljšim rezultatom dela.

Srebrni znak sindikata
Predsedstvo občinskega sveta Zveze sindikatov je sprejelo sklep, da se letos podeli v občini 20 srebrnih znakov sindikata za po-
sameznike in enega osnovni organizacĳi sindikata. Tako je ob letošnjem delavskem prazniku, 1. maju, predsedstvo na podlagi ob-
razložitev, statutarnega dogovora o organiziranju in delovanju sindikatov Slovenĳe podelilo srebrni znak naslednjim sindikalnim
aktivistom: Justi Babič, Dimitar Božanič, Ciril Garafol, Andrej Grampovčan, Vika Končan, Mali ing. Anton, Ivanka Modrĳan, Lado
Mole, Smiljan Ogorelc, Anton Plahtar, Vinko Podobnik, Lenart Popit, Alojz Perpar, Francka Pristavec, Joža Resnik, Iva Turšič, Janez 
Usenik, Andrej Vidovič, Anton Voljč, Franc Vogrinčič, osnovna organizacĳa sindikata osnovne šole Janez Mraka

Vrhnika — Številnim proslavam in prireditvam v maju se je pridružil tudi praznik vojnega letalstva, ki ga naši čuvarji 
neba praznujejo v spomin na dan, ko sta se pred 35 leti na osvobojeno ozemlje spustila junaka Franjo Kluz in Rudi Čajevec 
in tako postala začetnika našega vojnega letalstva. V počastitev te obletnice in jubilejev tovariša TITA je bila 20. maja v 
Cankarjevem domu svečana akademĳa, na kateri je bil slavnostni govornik tovariš Danilo Poberaj, kulturni program pa
so izvedli vojaški orkester iz Ljubljane in recitatorji, solisti iz Opere in združeni pevski zbori.

Vrhnika — Svet za vprašanja družbenoekonomskega in političnega položaja žena, ki že nekaj časa aktivno deluje pri 
OK SZDL Vrhnika, je v počastitev dneva žena pripravil delovni razgovor z ženami iz vseh okolĳ naše občine v prostorih
Doma JLA, kjer je bila prav v tistih dneh razstava umetniške fotografije na temo »Žena včeraj in danes«.

Bevke — Ob tragični smrti tovariša Džemala Bĳedića so bile tudi v naši občini
številne žalne seje, tako v delovnih in družbenopolitičnih organizacĳah kot tudi
v krajevnih skupnostih. Fotografija je z žalne seje v Krajevni skupnosti Bevke, na
kateri so bili prisotni predstavniki vseh družbenopolitičnih organizacĳ iz kraja.

Vrhnika – Kralovše, po štirih letih: toliko časa je namreč čakalo sanirano zemljišče, 
da so zabrneli stroji. Upamo, da bo objekt res končan do začetka prihodnjega leta!
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1978 Pripravljamo 
volitve 
delegatov
Delegatom temeljnih delegacĳ za zbore občine
in splošnim delegacĳam samoupravnih interes-
nih skupnosti poteka 4-letno obdobje. V mese-
cu marcu bodo volitve. Nanje se pripravljamo v 
vseh organizacĳah SZDL in sindikatih. Zbiramo
kandidate za delegate, ocenjujemo delo sedanjih 
delegacĳ in konferenc delegacĳ, razmišljamo o 
njihovi organiziranosti, o pravicah in dolžnostih, 
ki naj zagotovĳo čim boljše odločanja delavcev v
delegatski skupščini in zagotovĳo čim boljše od-
ločanje o menjavi dela v združenem delu.
Izpeljava volitev je naša najširša družbenopo-
litična akcĳa, ki jo bomo morali izvesti v prvih
mesecih letošnjega leta oziroma do konstituira-
nja novih delegatskih skupščin v mesecu maju. 
Uspeh te politične akcĳe temelji predvsem na
dveh osnovnih predpostavkah, Prvič, od dobro 
organiziranega in učinkovitega dela fronte orga-
niziranih socialističnih sil, zveze sindikatov v 
organizacĳah združenega dela in socialistične
zveze v krajevnih skupnostih, občinah, republiki 
in federacĳi ter od učinkovitega informiranja, ak-
tivnosti in interesov volivcev, samoupravljavcev. 
Drugič, od tega, v kolikšni meri bomo uspeli v 
pripravah na volitve angažirati delovne ljudi in 
občane oziroma v kolikšni meri jih bomo uspeli 
zainteresirati za prevzemanje delegatskih funkcĳ
ter s tem neposredno za obravnavanje vseh tistih 
problemov, ki bodo na dnevnih redih delegat-
skih skupščin. Čeprav so volitve v svojem bistvu 
redni sestavni del naše družbenopolitične aktiv-
nosti ter samoupravne usmeritve, predstavljajo 
ponovno preverjanje učinkovitosti ter politične 
trdnosti socialistične zveze v množicah. 

Dogodki v tem letu

- Ob praznovanju armade JLA je nova  vojašnica 
pri Štampetovem mostu dobila ime po vrhni-
škem narodnem heroju Nacu Voljču - Fricu.

- Primorski tisk – Založba Lipa je na Vrhniki od-
prla knjigarno in papirnico v stolpiču na Lošci, 
za osnovno šolo Ivana Cankarja.

- Uspešne krvodajalske akcĳe na Vrhniki se je
udeležilo  več kot petsto krvodajalcev.

- 386 vrhniških občanov se je udeležilo trim kole-
sarjenja, ki ga je izpeljala ZTKO Vrhnika.

- Vrhniški pionirji nadaljujejo tradicĳo partizan-
skih kurirjev, saj so kurirčkovo pošto varno no-
sili po nekdanjih kurirskih poteh.

- TOZD Fenolit Borovnica je razširil proizvodnjo 
z novogradnjo dveh obratov in rekonstrukcĳo
obrata v vrednosti 400 milĳonov dinarjev.

- Gasilsko društvo Zaplana je praznovalo  peto 
obletnico ustanovitve.

- Na petem republiškem tekmovanju Naša pesem 
78 v Mariboru je Pevski zbor LIKO Parketarstvo 
Verd prejel bronasto plaketo mesta Maribor.

- V  nekdanji šoli v Blatni Brezovici so uredili ar-
hivske prostore, kjer bo mogoče varno hranjenje 
in bodo dobre možnosti za obdelavo arhivskega 
gradiva z območja vrhniške občine.

- Cankarjeva knjižnica je proslavila  dvajset let, 
odkar je Skupščina Občine Vrhnika ustanovila 
Ljudsko knjižnico na Vrhniki kot samostojni za-
vod.

- Vrhniško gasilsko društvo je praznovalo 100. 
obletnico delovanja.

- Ob 200-letnici prvega pristopa na Triglav so se 
Vrhničani že petič podali z Vrhnike na Triglav.

- Pri osnovni šoli Ivana Cankarja so zabrneli stro-
ji, ki so napovedali izgradnjo novega prizidka.

- Razširitev ceste od mostu čez Ljubljanico do kri-
žišča na Verdu in postavitev pločnika z robniki, 
ki sta jo financirala Republiška skupnost za ce-
ste in KS Verd, bo nedvomno povečala cestno 
prometno varnost.

Zima in težki tovornjaki, ki vozĳo material na gradbišče avtoceste, so v zadnji zimi povsem uničili cesto
od Vrhnike do Borovnice. Najhujše je stanje na Verdu od podvoza avtoceste do Podgore, kjer so po zadnji 
odjugi nastale v asfaltu ogromne luknje, prav udarne jame.

Na Vrhniki izvolili 1336 delegatov
Na volitvah 9. in 12. marca smo izvolili 1336 delegatov, za kar je za   436  delegatov več kot na volitvah pred 
štirimi leti. Če si to število pobliže ogledamo, vidimo, da smo za delegate v Zbor združenega dela izvolili 248 
delegatov, v Zbor krajevnih skupnosti 117 delegatov in v Družbenopolitični zbor 16 delegatov. Skupaj  381 
novih delegatov, tem pa moramo prišteti še 20 manjših organizacĳ združenega dela, v katerih sestavljajo vsi 
zaposleni. Teh pa je 190 in tako dobimo skupaj število 571 delegatov.

Na volišče v Bevkah sta že pred deveto uro dopol-
dan prišla najstarejša krajana Jože Brus in Martin 
Trček in opravila državljansko dolžnost. Fotografi-
ja: Jože Glavač

Tudi na letošnje volitve so se krajani v vseh kra-
jevnih skupnostih dobro pripravili. Volišča so bila 
lepo okrašena, pa tudi glasbe ni manjkalo.

V Dragomerju so vsem mladincem v spominu, ko so prvič volili, pripeli rdeče nageljčke. Posnemanja 
vredna zamisel! Foto: D. Todorović

Tito – maj – 
mesec mladosti
Potem, ko je štafeta mladosti z najlepšimi željami 
tovarišu Titu za njegov bližajoči se praznik pre-
nočila v Horjulu, so jo v jutranjih urah 6. maja 
– to je na dan, ko praznujemo občinski praznik 
– mladi pripeljali na Vrhniko.

Novo izvoljeni delegati na prvi seji vseh treh zborov Skupščine Občine Vrhnika

Vrtec v Dragomerju
Vrtec hitro raste in bo v varstvo sprejel otroke v začetku prihodnjega leta. Začelo pa so se tudi že zemelj-
ska dela za prizidek k osnovni šoli Ivana Cankarja. 

Asfaltiranje cest na Drenovem Griču
V letu 1976 je bil v Krajevni skupnosti Drenov Grič – Lesno Brdo izglasovan samoprispevek za rekon-
strukcĳo in asfaltiranje krajevnih cest. Višina samoprispevka je bila določena na 1,5 % od osebnih do-
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1979

Na Pokojišču 
»svetlejša« luč
Na dan republike bomo slavili pomembno de-
lovno zmago. Nov električni daljnovod na Po-
kojišču bo končan. Delovna zmaga ima še večji 
pomen tudi zato, ker je bilo v tej akcĳi angažira-
nih veliko mladih in krajanov Borovnice in Po-
kojišča, ki so s prostovoljnim delom pripomogli, 
da bo Pokojiščanom zasvetila »svetlejša« luč.

Dogodki v tem letu

- Novozgrajeni stanovanjsko-poslovni blok S/7 
Na Klisu Vrhnika je sprejel 32 novih stanoval-
cev, katerih stanovanja so odkupile delovne 
organizacĳe in zavodi iz vrhniške občine.

- V počastitev dneva republike je vrhniški ZTKO, 
tako kot že vrsto let, uspešno izpeljal prireditev 
Tek po ulicah Vrhnike, ki se ga je udeležilo  več 
kot dvesto tekmovalcev v vseh starostnih kate-
gorĳah.

- Za večjo obveščenost vseh občanov je prvič kot 
priloga Našega časopisa izšla Delegatska prilo-
ga, ki je objavila sklic sej vseh treh zborov ob-
činske skupščine in večino gradiva.

- Lesnoindustrĳski kombinat z Vrhnike je največ-
jemu ameriškemu partnerju  poslal oziroma iz-
vozil dvamilĳonti stol.

- Na Pokojišču so  predali namenu na novo ob-
novljeno električno omrežje, za katerega so do-
mačini opravili 2300 prostovoljnih delovnih ur.

- V Dragomerju je zrasel nov otroški vrtec, ki je 
sprejel 110 otrok.

- Za urejeno krajevno skupnost so krajani Drago-
merja s 67 % glasovali ZA krajevni dvoodstotni 
samoprispevek.

- Bistriški kulturni dnevi Srečanja Bistra 79 so  
potekali v gradu Bistra, kjer so organizator-
ji pripravili: dve gledališki predstavi, literarni 
večer, odprtje likovne razstave kiparja Toneta 
Lapajneta in koncert številnih pevskih zborov.

- V najmlajši KS Dragomer - Lukovica so slavili 
delovno zmago, saj so odprli nov gasilski dom 
in dom družbenopolitičnih organizacĳ.

- V Borovnici je bil velik zbor, na katerem so 
proslavili 40-letnico ustanovitve in delovanja 
delavskega Kulturno-prosvetnega društva Vza-
jemnost.

- Na sindikalnem tekmovanju Občine Vrhnika v 
malem nogometu je sodelovalo  dvanajst ekip. 
Zmaga je pripadla ekipi LIKO Borovnica, ki je 
premagala vse svoje nasprotnike.

- Zveza sindikatov Slovenĳe je Vrhničanu Stane-
tu Kukcu podelila zlati znak Zveze kot enemu 
prvih ustanoviteljev vrhniškega občinskega 
sindikalnega sveta.

- Vrhniško Komunalno podjetje je slavilo 15-let-
nico delovanja te delovne organizacĳe.

- Za večletno uspešno delo na področju telesno-
kulturne dejavnosti v Občini Vrhnika so prvič 
podelili Bloudkove značke, ki so jih prejeli: Sta-
ne Kukec, Simon Seljak, Franc Levstik, Alek-
sander Jerič, Vera Celarc in Alojz Prek.

Vsakoletna srečanja med prebivalci pobratenih občin Gonarsa in Vrhnike so postala tradicionalna. Letos 
so se v Gonarsu pomerili tudi športniki. S predstavo »Rameaujev nečak« so se predstavili gledališčniki, 
sodelovala pa sta tudi Mešani pevski zbor iz Dragomerja in Oktet Kašča.

Slovesno odprtje 30. septembra 
Prizidek pri OŠ Ivana Cankarja je narejen. Šolarji sedaj že veselo obiskujejo pouk, radi pa bi vam predsta-
vili kako poteka pouk na Vrhniki. Formalno še vedno obstajata dve šoli, ki pa sta vzgojno-izobraževalno 
delo organizirali združeno, kar je prvi korak k popolni združitvi obeh šol. Do nje naj bi prišlo v šolskem 
letu 1979-80. Predlagano je, da bi združena šola nosila ime Ivana Cankarja, pionirski odred pa Janeza 
Mraka. Z obnovo doma TVD Partizan v Borovnici bodo borovniški športniki dobili boljše možnosti

Lansko jesen so delavci zakopali prve lopate

V Dragomerju in na Logu bo precej kanalizacĳskega obrežja speljanega ob cestah in preko cest. Ko-
munalno podjetje Vrhnika, ki je izvajalec del, bo na teh mestih položilo kanalizacĳske cevi do začetka
septembra, tako da bodo lahko začeli s pripravami na asfaltiranje.

Ob prazniku občine je bila v Borovnici pred slavnostjo sejo vseh treh zborov občinske skupščine tudi 
slovesnost, ki so se je udeležili številni občani. Na tej slovesnosti je predsednik občinske skupščine Vla-
dimir Mejač položil temeljni kamen za prizidek k borovniški osnovni šoli.

Človekovo okolje 
v procesu družbenega planiranja
Na prihodnji seji bo občinska skupščina obravnavala tudi problematiko človekovega okolja v procesu druž-
benega planiranja.
Gre za realizacĳo in podrobnejšo obravnavo stališč in zaključkov s posveta o varstvu človekovega okolja in o
reševanju problematike človekovega okolja v procesu družbenega planiranja. Posvet je bil letos spomladi na 
Vrhniki in so se ga udeležili predstavniki občin Logatec, Idrĳa, Cerknica, Ribnica, Kočevje in Vrhnika. Tako
smo spoznali varstvo okolja v šestih manjših občinah. Organiziranost za varstvo okolja ni posebno razvita, 
je pa specifična. Velja poudariti, da je za povečanje zlasti dobrodošla v času snovanja novih družbenih do-
govorov o temeljih planov.
Z razvojem se tudi v prostoru stalno večajo potrebe in se razširjajo negativni vplivi poseganj v okolje. Spre-
minjajo se življenjski pogoji, ker se z novo izrabo prostora bistveno spreminja človekovo okolje. Preureditev 
okolja in zagrajevanje prostora sta posledici razvoja, toda okolje je prostor in okvir, ki razvoj vedno bolj opre-
deljuje. 
Hiter tempo rasti prebivalstva, še bolj pa povečanje materialnega blagostanja, rast kulturne in izobraževal-
ne ravni, boljše zdravstveno stanje in zaščita, družbeni pogoji samoupravne socialistične ureditve – vse to 
vodi v preureditev prostora ter povzroča stalne spremembe človekovega okolja.

Izgubili smo velikana 
revolucije
Tiho, z bolečino v srdu smo se poslovili od ve-
likega človeka, misleca in neutrudljivega borca 
za delavski razred. Njegovo dolgoletno delo je 
v nas vseh zapustilo dolžnost, da nadaljujemo 
jasno začrtano in opredeljeno pot socialističnega 
samoupravljanja.

Letošnjo pomlad smo že videli obrise stavbe.

Vrhnika — Ob dnevu republike so prejeli odli-
kovanja predsednika republike tudi štirje naši 
občani. Odlikovanja jim je izročil predsednik 
skupščine Vladimir Mejač.
Janko Oblak je bil odlikovan z redom dela s 
srebrnim vencem, Cvetka Terčič z redom za-
slug, za narod s srebrnimi žarki, Matĳa Lenar-
šič je prejel red republike z bronastim vencem, 
Anton Tešar  pa je prejel red zaslug za narod s 
srebrno zvezdo.

Borovnica — Sredi aprila je prejelo ključe novih stanovanj v bloku v Borovnici 28 stanovalcev. Pet 
stanovanj je Likovih, sedem Fenolitovih, preostalih šestnajst pa je solidarnostnih.
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1980 Povezava z 
našimi rojaki na 
Švedskem
Letošnjega slovenskega kulturnega festivala, ki 
ga vsako leto na našem organizirajo Slovenska 
društva in je bilo letos 13. septembra v Landskro-
ni na jugu Švedske, sta se z delegacĳo Slovenĳe
udeležila predsednik občinske konfederacĳe
SZDL Janez Pečar in predsednik Zveze kultur-
nih organizacĳ Tone Jurjevčič. V tej delegacĳi so
bili predstavniki slovenskih občin, ki že imajo 
podpisane listine o prĳateljstvu in sodelovanju
s slovenskimi društvi na Švedskem. Vrhničani 
sicer te listine še nimamo podpisane, vendar so 
že nekaj let vzpostavljeni tesni medsebojni stiki s 
slovenskim društvom v Stockholmu. To se odra-
ža predvsem v organiziranju letovanja otrok na-
ših rojakov v Valovinah pri Puli. 
V Landskroni so našo delegacĳo sprejeli pred-
stavniki slovenskega društva Lipa in jih sezna-
nili z razmerami na Švedskem, posebej pa še s 
položajem Slovencev in Jugoslovanov. Na Šved-
skem namreč deluje 128 jugoslovanskih društev, 
od tega je 10 slovenskih. Ta društva združujejo 
okrog 700 do 800 slovenskih družin, oziroma 
imajo okrog 2400 članov. Slovenska društva so 
povezana v Slovenski interesni skupnosti, ki se 
je pred kratkim preimenovala v Koordinacĳski
odbor slovenskih društev, ki mu predseduje Jože 
Kramaršič. Ta pa se združuje v Zvezo jugoslovan-
skih društev, ki jo vodi naš rojak Lojze Hribar. 
Na letošnjem kulturnem festivalu – udeležilo se 
ga je 600 Slovencev – so bili predstavniki vseh 
društev in so ob tej priliki imeli tudi letni občni 
zbor, kjer so temeljiteje spregovorili o položaju 
naših delavcev in o težavah društev ter se z na-
šimi predstavniki dogovorili o obliki pomoči iz 
domovine

Dogodki v tem letu
- V novem večnamenskem objektu pri TVD Par-

tizan Vrhnika so odprli novo sodobno knjižnico, 
kjer je bralcu na voljo 21.000 knjig in 85 tiskanih 
revĳ in časopisov.

- Hotel Mantova in Delamaris iz Izole sta v Mo-
čilniku organizirala Teden morskih rib.

- Žito – Tozd Pekarna Vrhnika je na Stari cesti 
odprla novo okrepčevalnico Jernejev kot.

- Delegacĳa vlade kitajske province Sečuan je ob-
iskala IUV ter si ogledala proizvodni proces in 
novo trgovino.

- V Borovnici so odprli novo pošto, ki ima 450 m2 
uporabne površine, od katere je 204 m2 name-
njenih za novo telefonsko centralo.

- Kulturna prireditev Naša beseda 80 je tudi le-
tos zvenela v predstavah in prireditvah mladih 
za odrasle in mladino, ki sta jo organizirali OK 
ZSMS Vrhnika in ZKO Vrhnika.

- Ob vrhniškem občinskem prazniku so na Logu 
položili temeljni kamen za novo šolo Log - Dra-
gomer.

- Vrhniška košarka je zopet zaživela, saj je bil  
ustanovljen nov Upravni odbor Košarkarskega 
kluba Vrhnika.

- Dan vstaje slovenskega naroda, 22. julĳa, so
vrhniški borci NOV obeležili s tovariškim sre-
čanjem v Razorski dolini.

- Mladinska delovna brigada Ivana Cankarja  z 
Vrhnike je sodelovala na vseslovenski delovni 
akcĳi Posočje 80.

- Skupščini občin Logatec in Vrhnika sta na za-
dnjih sejah za novega družbenega pravobranil-
ca samoupravljanja imenovali Vrhničana Fran-
ca Žužka.

- Strelec Matjaž Šturm, iz Strelske družine Vrh-
nika, TRAP sekcĳe Dolomiti, je v Sarajevu po-
stal državni prvak z novim jugoslovanskim re-
kordom.

- Tovarna antenskih naprav Vrhnika je prazno-
vala 25 let uspešnega in razvojnega delovanja.

- ŠD Partizan Vrhnika – kolesarska sekcĳa – je
priredilo kolesarsko dirko po ulicah Vrhnike, 
ki se je je udeležilo 42 kolesarjev rekreativcev.

- Ob praznovanju dneva republike so na Bregu 
pri Borovnici odprli nov vrtec in predali na-
menu tudi novo asfaltirano cesto skozi Breg in 
Pako.

Do dobre zemlje v Bevkah
S hidro- in agromeoliracĳo v Bevkah bo še nekaj zemljišč usposobljenih za pridelovanje kakovostne goveje 
krme, saj je to področje, ki praktično nima zemljišč pod »sladko rušo«. Ker je v Bevkah 21 zaščitenih in 71 
kmečkih gospodarstev, je velik interes v sami KS, da se zemljišča uredĳo, zato je tudi v letu 1978 bil sprejet
občinski odlok o izvedbi hidromelioracĳ v Bevkah »pri Kaminu«. 

V Bevkah 
obnavljajo 
javno 
razsvetljavo

V Bevkah so se lotili adaptacĳe javne
razsvetljave, ki jih bo stala samo okrog 
50 st. milĳonov. To pa je le vrednost ma-
teriala, medtem ko prostovoljno delo 
krajanov ni všteto. Večino sredstev je 
zagotovila krajevna skupnost, vsako 
gospodinjstvo pa je k temu primakni-
lo še po 100 starih tisočakov. Računajo, 
da bodo nekaj sredstev dobili tudi od 
temeljne enote za stavbna zemljišča.

Vrhnika — Eno od pomembnih prizadevanj v vključevanje delovnih ljudi in občanov v obrambne 
priprave so bili posveti in razprave o osnutku Zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samo-
zaščiti, ki jih je sredi februarja organiziral Koordinacĳski odbor za ljudsko obrambo in družbeno
samozaščito pri predsedstvu Občinske konfederence SZDL.

Polaganje kabla za javno razsvetljavo v Bevkah

Obisk Vinka Hafnerja
Predstavnik Zveze sindikatov Slovenĳe Vinko Hafner, predsednik medobčinskega sveta ZS Ljubljanske regi-
je Lojze Mežnarič in sekretar sindikata delavcev usnjarske in tekstilne industrĳe Jože Klofutar so 2. septem-
bra obiskali Vrhniko. Na seji predsedstva občinskega sindikalnega sveta, ki so se seje udeležili tudi Vladimir 
Mejač, Jože Perper, Janez Pečar, Bojan Ščukovt, Ilĳa Stanko in Franc Žužek, je predsednik občinskega sindi-
kalnega sveta Andrej Vidovič goste seznanil s sodelovanjem sindikata v občini. 

Nova asfaltna 
prevleka
v Verdu

Tisti najslabši del ceste, to je od Verda do Bi-
strice, ki je spravljal v slabo voljo voznike, ki so 
vozili po cesti v Bistro in Borovnico, je končno 
urejen. Asfaltirana prevleka je precej debela in 
čeprav je spodnji ustroj narejen s starim asfal-
tom z avtoceste, strokovnjaki zagotavljajo, da s 
tem ni zmanjšana kakovost in obstojnost asfalt-
ne prevleke.

Več otrok v vrtcih na Vrhniki
Z odprtjem prizidka k vrtcu na Vrhniki je še 76 predšolskih otrok vključenih v organizirano varstvo. 
Tako je sedaj v občini vključenih že okrog 630 otrok. 

Gradnja prizidka k osnovni šoli Borovnica  po-
teka po predvidenem rokovnem načrtu. Vsak 
nesoglasja okrog samega projekta so razjasnje-
na in delavci SGP Grosuplje – TOZD Igrad z 
Vrhnike so že zgradili temelje.

Vrhnika — Štiriindvajset let je preteklo od 
dneva, ko so se mladi odločili, da svoj praznik 
praznujejo skupaj s svojim velikim vzornikom, 
prĳateljem in tovarišem Titom. Vsako leto na
ta dan tudi sedmošolci postanejo mladinci. 
Stopĳo v vrste mladinske organizacĳe, ki se je
rodila v SKOJ, v boju za osvoboditev, v boju za 
preobrazbo družbe.

Drenov Grič — Letošnja pomlad je res naklo-
njena kmetom. Lepo vreme jim je omogočilo, 
da so že zgodaj postorili marsikatero delo na 
polju, ki ga sicer druga leta opravĳo pozneje.
Polja so oživela in med številnimi kmetovalci, 
ki so se zgodaj lotili dela na polju, smo v naš 
objektiv ujeli Jožeta Jelovška in Angela Kuc-
lerja, ko sta sosedu preizkušala novo trosilnico 
za gnoj. 

Besede Jožeta 
Perparja na 
osrednji žalni seji 
v Občini Vrhnika:
»Ko je še bilo slišati zadnji odmev veličastne pes-
mi o Titu na nedeljskem slavju ob prazniku naše 
občine v Dragomerju, ko so se tisoči in tisoči 
vračali s prvomajskih proslav in počitka, ko se 
je nedeljsko popoldne 4. maja 1980 jelo spuščati 
proti večeru, je ugasnilo plemenito srce našega 
najljubšega človeka, očeta in brata vsakomur od 
nas, borcu in revolucionarju, velikemu državni-
ku in heroju in komunistu, Josipu Brozu – Titu.«
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1981 Dogodki v tem letu
- Letošnjega občinskega sindikalnega prvenstva 

v veleslalomu na Ulovki se je udeležilo kar 166 
tekmovalcev.

- V Zabočevem pri Borovnici so domačini in 
člani smučarske sekcĳe Borovnica uspešno iz-
peljali veleslalom,  na katerem je nastopilo 192 
smučarjev v raznih kategorĳah.

- Huda zima je pripomogla, da obe LIKOVI žagi 
ne obratujeta s polno paro, saj je v Verdu en me-
sec celo stala.

- Folklorna skupina Bistra, ki zajema mlade ple-
salce iz Vrhnike in Borovnice, je v enem letu 
imela dvanajst nastopov.

- Bevčani so letos pripravili že 15., jubilejni pust-
ni karneval.

- V Likovem TOZD-u Servisi – energetika je že 
vse pripravljeno za začetek proizvodnje raču-
nalniških sklopov, ki so jih razstavili na sejmu 
Sodobna elektronika.

- Na Vrhniki je bilo srečanje jugoslovanskih šol z 
imenom Ivan Cankar, in sicer iz Bugojine, Lju-
tomera, Zagreba, Trbovelj, Maribora in gostite-
lja Vrhnike. 

- Na Planini je Planinsko društvo Vrhnika praz-
novalo dvajseto obletnico, kjer so razvili nov 
društveni prapor. 

- Krajevni samoprispevek KS Vrhnika ni bil iz-
glasovan, saj je »ZA« glasovalo le 47,85 odstotka 
volivcev.

- Vrhniški čebelarji so praznovali 75-letnico orga-
niziranega čebelarjenja na Vrhniki.

- V Podlipi so rvič praznovali krajevni praznik 
z desetim srečanjem odseljencev in odprtjem 
nove asfaltirane ceste  ter novim mostom.

- Zaradi povečanja proizvodnje za izvoz so se v 
IUV odločili za delo ob  delovnih sobotah.

- Pionirji izvidniki iz Odreda Ivana Cankarja so 
se lotili ureditve zanemarjene turistične točke v 
Starem malnu.

- Delegati Občinske skupščine Vrhnika so na 
sejah vseh treh zborov odločili, da se v Komu-
nalnem podjetju Vrhnika uvede začasni ukrep 
družbenega varstva.

- Petnajst let košarke v Borovnici so praznovali s 
tekmo med Borovnico in Iskra Olimpĳo, ki se je
končala z rezultatom 106 : 145 za goste.

Slavnostno odprta šola Log – Dragomer
Vsako praznovanje je obeleževanje nekega posebnega dogodka in vsak praznik pomeni za neko skupnost 
posebno pomemben dogodek. Takšno je bilo osrednje občinsko praznovanje dneva republike, ko smo slav-
nostno odprli novo Osnovno šolo Log - Dragomer.

Borovnica — Prva šola v Borovnici je bila zgrajena 1876. leta in je po velikosti predstavljala eno tret-
jino sedanjega starega objekta. Druga tretjina je bila zgrajena 1925. leta, ko so potrebe zahtevale novo 
širitev. Nadaljnji hitri razvoj Borovnice je ponovno zahteval večjo osnovno šolo, zato je bila leta 1960 
še dozidana. Vendar še niso bili rešeni vsi prostorski problemi. Novo zgrajeni prizidek, ki meri 3430 
kv.m. uporabnih površin, pa bo za dolgo nudil ustrezne pogoje za normalno vzgojo in izobraževanje; 
celo več: dane so možnosti za prehod na celodnevno šolo že v prihodnjem šolskem letu.

Tekma za »evropski 
pokal« na Ulovki uspela
Ulovka postaja pravo zimsko športno središče. To se je pokazalo že letos, saj ugodne snežne razme-
re omogočajo dobro smuko že tri mesece. Največje priznanje našemu smučarskemu središču in seveda 
upravljavcu Industrĳi usnja Vrhnika in našim smučarskim delavcem je bila nedavna tekma za evropski 
smučarski pokal za ženske. Tekma je bila v okviru slovenske turneje pod pokroviteljstvom Industrĳe
usnja Vrhnika. 

Ob 40-letnici vstaje odkrito spominsko obeležje Borovniški četi. Na slavnostnem govoru je Jože Per-
par poudaril, da sta bila upor in vstaja v naših krajih rezultat dolgoletnega revolucionarnega delo-
vanja.

Odkrit spomenik Ignacu Voljču – Fricu
V KS Pameče – Troblje v občini Slovenj Gradec so v nedeljo 12. julĳa odkrili spomenik narodnemu heroju,
našemu rojaku Ignacu Voljču-Fricu. Spomenik je na mestu, kjer je padel.

Ob tradicionalnem srečanju športnikov Vrhnike in Gonarsa
Rezultat pomemben, prĳateljstvo še bolj.

Borovnica — V novem 
bloku v Borovnici je 26 
stanovanj. Od tega je 
12 solidarnostnih, med 
katerimi so bila tri zgra-
jena iz sredstev skup-
nosti invalidsko-pokoj-
ninskega zavarovanja 
in so se vanje vselili 
upokojenc; 6 je etažnih 
lastnikov, 8 stanovanj 
pa so kupile organiza-
cĳe združenega dela za
svoje delavce. Kvadratni 
meter stanovanja je stal 
19.000 din, seveda pa je 
v tej ceni tudi zunanja 
ureditev soseske.

Cesta pri pošti na Vrhniki je že asfaltirana. Poleg običajnih gradbenih del so »komunalci« prestavili tudi  
okoli 100 let star vodnjak, ki je stal pred vrtcem na mestu poleg pošte. Vodnjak naj bi ostal takšen kot je 
in zato je bila naloga precej težka.

Vrhnika — V začet-
ku februarja je pred-
sednik Gospodarske 
zbornice Slovenĳe
Andrej Verbič obis-
kal Kovinarsko in si 
ogledal proizvodnjo 
ter Industrĳo usnja
Vrhnika. Z našimi 
gospodarstveniki so 
pregledali poslova-
nje in spregovorili o 
aktualnih nalogah v 
obeh delovnih orga-
nizacĳah.

Ureditev 
mogoča le s 
samoprispevkom
Nova skupščina Krajevne skupnosti Vrhnika je 
že imela dve seji, svet krajevne skupnosti pa šti-
ri seje. Lahko so zadovoljni z udeležbo, saj člani 
obeh organov redno sprejemajo zaupane naloge 
in so na sejah skoraj vedno popolni. 
Kako bodo vse te načrte realizirali? O tem pravita: 
»Napredek krajevne skupnosti in ureditev nave-
denih problemov bo možen samo ob sodelovanju 
krajanov s samoprispevkom. Brez samoprispevka 
nedvomno ne bomo mogli vseh zastavljenih na-
log opraviti. Zato pričakujemo popolno podporo 
in soglasje krajanov. Predvidevamo, da bodo na-

loge zajete v petletnem planu po vrednosti del 
60-odstotno krajani najbrž že letos spomladi na 
referendumu odločili za 2-odstotni samoprispe-
vek od svojega osebnega dohodka.

Tomaž Grom in Ivan Oblak: s samoprispevkom 
do ureditve KS Vrhnika

Lojze Peternel je vodil pripravljanje proge, njegov 
pomočnik pa je bil Lojze Prek. Lojze Peternel je 
poudaril, da ni čudno, da je izrečenih toliko po-
hvalnih besed, saj so prizadevni člani smučarske 
sekcĳe, šolarji, vojaki in fantje iz delovnih orga-
nizacĳ v pripravo tekmovanja vložili okrog 3500 
delovnih ur in dokazali, da smo Vrhničani spo-
sobni spraviti »pod streho« še tako pomembno 
prireditev, kot je bila ta za evropski smučarski 
pokal.

Vsak dan je tudi 40 vojakov z dvema starešinama sodelovalo pri pripravi proge, saj so s »šotorskimi 
krili« nanjo nanesli veliko snega.
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Dogodki v tem letu
- Na slovesni skupščini Kulturne skupnosti Vrh-

nika so prvič podelili Petkovškova priznanja in 
plakete za aktivno delovanje na področju ljubi-
teljske kulturne dejavnosti in za uvajanje novih 
sodobnih oblik kulturne ustvarjalnosti, ki so jih 
prejeli: Marĳa Dretnik, Marĳa Iskrenovič, Karel
Grabeljšek, Ivan Mole, Lado Schmidt in dram-
ska skupina OO ZMSMS Verd.

- Športno društvo Dragomer - Lukovica je orga-
niziralo zaključno tekmovanje v šahu za Pokal 
maršala Tita na  območju Notranjske, kjer je 
premočno zmagala Vrhnika.

- Delegati vseh treh zborov Občinske skupščine 
Vrhnika so se v četrtek, 27. maja, odločili za sa-
moprispevek za vodo. 

- V blokovnem naselju na Klisu je bilo dograjeno 
prvo javno zaklonišče v občini,  v katerem je 
prostora za 400 ljudi.

- Zveza telesnokulturnih organizacĳ Vrhnika je
prevzela organizacĳo 18. letnih športnih iger
delovnih organizacĳ ISKRE, kjer je nastopilo
1300 tekmovalcev. 

- Štirideset mladih brigadirjev iz Občine Vrhni-
ka se je udeležilo delovne brigade na Pokojiški 
planoti.

- V razstavnem salonu IUV je v počastitev 40-
letnice Dolomitskega odreda razstavljal slikar 
- partizan Vinko Turk - Vanja.

- V prenovljeni osnovni šoli Borovnica se je prvi 
šolski dan začel z novo celodnevno šolo.

- Glasbena šola Vrhnika je s svojimi dvestotimi 
učenci začela pouk v novih preurejenih prosto-
rih starega zdravstvenega doma.

- Gasilsko društvo Bevke je svojo 70-letnico ob-
stoja praznovalo z veliko gasilsko parado.

- Na prvem občinskem prvenstvu v tenisu je Ja-
nez Majer v finalu premagal brata Bojana Ma-
jerja.

- Zgrajenih je bilo 64 stanovanj, od tega na Vrh-
niki 51 in v Borovnici 13, kar pomeni, da smo 
bogatejši za 3200 m2 stanovanjskih površin.

- Po raznih zapletih in pripetljajih je začela obra-
tovati čistilna naprava v usnjarni na Vrhniki.

- Na Vrhniki pri Simci je bilo odprto novo LIKO-
VO prodajno skladišče, kjer je mogoče kupiti 
vse LIKOVE izdelke ter tudi lesne  izdelke dru-
gih delovnih organizacĳ.

- Že petič zapored je otroke osemnajstih  delo-
vnih organizacĳ in osmih krajevnih skupnosti
obdaril Dedek Mraz.

Delovni ljudje in občani Vrhnike
Pred nami je pomembna odločitev! V nedeljo, 20. junĳa, se bomo na referendumu odločili za samo-
prispevek za vodo. Vrsto let že ugotavljamo, da nimamo dobre vode. Zato je ta dan pomemben dan. 
Z našim »ZA« bomo rešili tudi ta problem. Zato naj ne bo med nami nikogar, ki ne bo šel na volišče 
in pristavil svojega glasu k odločitvi za naš jutri, za naše zdravje, za nadaljnji razvoj naše občine.

Vaja NNNP v Borovnici
Tokrat je bilo tako, kot bi šlo zares, čeprav je bila samo zaključna vaja NNNP na področju Borovnice. V 
Fenolitu je izbruhnil požar, ki so ga uspešno zatrle enote civilne zaščite, gasilcev in enota za RBK zaščito. 
Mobilizacĳa je bila hitra. Če povemo, da je bil signal za začetek vaje »sirena« in da gasilske enote res niso
vnaprej vedele za akcĳo, lahko rečemo, da so gasilci iz Fenolita, Borovnice, Lika in Brezovice hitro prišli
in ga s pomočjo specializiranih enot iz Fenolita zadušili.

Tudi 25 milĳonov dinarjev Območne vodne skupnosti je že zagotovljenih. Prvega julĳa je bil z njimi pod-
pisan samoupravni sporazum. V imenu izvršnega odbora Območne vodne skupnosti ga je podpisal Peter 
Kobal, za SKIS pa podpredsednik skupščine Tone Košir.

Cevi za nov vodovod že prihajajo. Na fotografiji: iztovarjanje cevi v Bistri.

V dva do tri metre globok jarek najprej zabĳejo
pilote, ga nasujejo s peskom in na to »posteljico« 
polagajo cevi.

Da po mehkih barjanskih tleh lahko delajo s težko mehanizacĳo, ob jarku na-
sipajo jalovino. Čeprav je nasuto skoraj pol metra, se še zgodi, da se tovornjak 
pogrezne v mehka tla.

Na Bregu pri Borovnici so vaščani pred kratkim dobili novo sodobno trgovino in tudi poslovodkinji 
Majdi Peršin je delo v novih prostorih prĳetneje. Sprejem za pripadnike vrhniške Milice

13. maj – Dan varnosti so pripadniki Milice in organov za notranje zadeve proslavljali delovno. Med 
drugim sta jim pripravila sprejem tudi predsednik občinske skupščine Andrej Vidovič in predsed-
nik komiteja za SLO Jože Perpar, na katerem so v sproščenem pogovoru spregovorili o njihovem delu 
in varnostnih razmerah v občini. 

Vrhnika — Pred predsednikom občinske skupščine Andrejem Vidovičem so na prvi seji zaprisegli novi 
člani občinskega izvršnega sveta: Herman Bole, Jože Čuden, Brane Jereb, Jože Kostanjevec, Cveta Kukec, 
Silvo Modrĳan, Bojana Peric, Janko Pribošič, Ilĳa Stanko, Leopold Torkar in Danĳel Velkavrh.
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Dogodki v tem letu
- Krajani Vrhnike so na referendumu izglasovali, 

da se KS Vrhnika prostorsko preoblikuje v tri 
nove KS: Breg, Center in Vas.

- Občinska skupščina je na slavnostni seji ob ob-
činskem prazniku Vrhnike podelila tri prizna-
nja – plaketo pisatelja Ivana Cankarja – ki so jih 
prejeli: Milorad Borčič, Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika in Gasilsko društvo Verd.

- Na revĳi pevskih zborov Občine Vrhnika so iz-
ročili priznanja inovatorjem iz vrhniških pod-
jetĳ.

- Krajevna skupnost Log je svoj krajevni praznik 
praznovala zelo veselo; poimenovali  so ga Ta 
veseli dan na Logu in tudi aktivno uporabili 
geslo: »Sosed sosedu sosed.«

- V začetku maja so člani Folklorne skupine Bi-
stra pripravili celovečerni nastop in tako  pro-
slavili peto obletnico folklorne dejavnosti v Bo-
rovnici.

- Na Vrhniki je bila prĳateljska košarkarska tek-
ma med Jugoslavĳo in Olimpĳo, ki so jo dobili
Jugoslovani s 104 : 94.

- Robert Trampuž, Vrhničan, ki vozi za ROG 
– Ljubljana, je postal zmagovalec 8,5 km dolge 
proge na vzponu na Ulovko.

- Na republiški mladinski delovni akcĳi Koban-
sko 83 je bila najmlajša in najuspešnejša vrhni-
ška brigada Ivana Cankarja z 39 brigadirji.

- V KS Log so odprli sedmo enoto vrhniške vzgoj-
no-varstvene organizacĳe za 56 malčkov, ki  je v
prostorih stare osnovne šole.

- Na četrtem teku okoli Ulovke je nastopilo 160 
tekmovalcev.

- Leon Gostiša je na zveznem turnirju mojstrskih 
kandidatov v Skender Vakufu osvojil prvo me-
sto ter si  tako pridobil naslov šahovskega moj-
stra.

- Nov obrat  sodobne konfekcĳe IUV je odprl
predsednik republiškega izvršnega sveta Janez 
Zemljarič.

- Žled je terjal veliko škode v gozdovih, na elek-
trični napeljavi in tudi na železniški progi Bo-
rovnica–Logatec, kjer je ustavil večino vlakov.

- V osnovni šoli Log - Dragomer je začela dva-
krat na  teden delovati šolska zobna ambulanta 
zdravnice Marjete Jugovic.

- Ob petindvajseti obletnici Cankarjeve knjižnice 
je pisatelj Karel Grabeljšek predstavil svojo za-
dnjo knjigo Cerkveni maček.

- Smučišče na Ulovki je dobilo teptalnik snega, 
ki bo kos vsem snežnim razmeram za hitro pri-
pravo smučarskih prog.

Narodni heroj Tone Vidmar–Luka je ob odkritju spomenika ognjenemu krstu Šercerjeve brigade 
zbranim spregovoril o tem dogodku. Svojstveno – kakor on zna –, je orisal okoliščine in bitko samo, 
zato so ga vsi z zanimanjem poslušali.

Na Pokojišču in pri Štampetovem mostu 
pomnika zmagam

»Odkritje spominskega obeležja vsem trem uspešnim napadom štirinajste, petnajste in osemnajste 
divizĳe na Štampetov most pomeni našo oddolžitev junaškim borcem za njihova velika zgodovinska
dejanja,« je ob odkritju obeležja poudaril Andrej Vidovič.

Alojz Sivka, predsednik komisĳe za nadzor nad izvajanjem referendumskega
programa je odprl pipo in tako simbolično odprl nov vodovod.

Vrhnika — V Industrĳi usnja končujejo z gradnjo nove proizvodne hale Konfekcĳe – kot se je že
udomačilo ime. Računajo, da bo proizvodnja stekla že letos. Investicĳa je vredna okoli 150 milĳonov
dinarjev. S to naložbo bodo podvojili izvoz usnjene konfekcĳe na konvertibilno tržišče, saj že za pri-
hodnje leto načrtujejo, da bodo izvozili za 8 do 10 milĳonov dolarjev končnih izdelkov, za katere je
veliko povpraševanje v Nemčĳi in v ZDA.

Verd — Pred sto leti je bilo na Verdu ustanovljeno gasilsko društvo. Obletnico so proslavili nadvse 
slovesno in potrdili, da bodo še naprej tako aktivni kot v vseh teh letih.

Krajani Vrhnike!
V nedeljo, 8. maja 1983, se bomo odločali o 
prostorski preobrazbi krajevne skupnosti 
Vrhnika. 
Glasovanje bo po odločitvi volilne komisi-
je potekalo na trinajstih voliščih, od 7.00 do 
19.00 ure.
Pravico glasovanja imajo vsi polnoletni kraja-
ni, ki so stalno prĳavljeni na območju krajev-
ne skupnosti Vrhnika.
Odločitev o preobrazbi krajevne skupnosti 
je izredno pomembna za nadaljnji razvoj sa-
moupravnih odnosov in življenja na Vrhniki, 
zato z udeležbo na referendumu dokažimo 
svojo samoupravljavsko zavest in pripadnost 
svojemu kraju!

Akcĳski odbor

Referendum—
naša obveznost

Rezervoar nad Verdom so, preden so ga začeli za-
sipati – zdaj je že popolnoma zasut, – še temeljito 
pregledali, saj je bila v njem voda že skoraj en me-
sec .

Na otvoritvi vodovoda – to je bila tudi osrednja prireditev ob dnevu republike – so s prisrčnim kulturnim programom sodelovali 
tudi učenci celodnevne šole iz Borovnice.

Obveznost 
uresničena – voda 
teče – na vrsti je 
druga faza
Delavci Hidrogradenj hitĳo še s polaganjem zadnjih
cevi novega vodovoda; polagajo jih preko Ljublja-
nice in Lubĳe ter od glavnega voda do rezervoarja
nad Verdom. »Stik« z Borovnico je tudi že napravljen 
in zaključujejo še zadnja opravila na črpališčih. Po 
mnenju Zavoda za načrtovanje, ki nadzoruje grad-
njo, bo konec oktobra že možen tehnični prevzem, 
kar zagotavlja, da bo voda pritekla čez dober mesec. 

Zahtevno je tudi polaganje cevi od glavnega voda 
do rezervoarja, saj so morali na strmem bregu sko-
pati širok jarek.

Vrhniški dom upokojencev je v zadnjem času postal kar premajhen za vse, ki bi želeli starost preži-
veti v njem. Zato so pred mesecem začeli z zidanjem prizidka, ki bo predvidoma končan že prihodnje 
leto. Tako bo prostora še za 80 novih oskrbovancev.
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Dogodki v tem letu
- Na Osnovni šoli Log - Dragomer so 8. febru-

ar, obletnico smrti pesnika Franceta Prešerna, 
praznovali s kulturnim dnevom.

- Slovenska turneja alpskih smučark za svetovni 
pokal se je končala s slalomom na Ulovki, kjer 
je zmagala Francozinja Barbierova, Nuša Tome 
pa je bila druga.

- Prvič v zgodovini je skozi Slovenĳo in Vrhniko
potoval olimpĳski ogenj, ki je bil namenjen na
Olimpĳske igre v Sarajevu.

- V Borovnici so slavnostno odprli novo športno 
igrišče, ki bo  omogočilo še večji razmah telesne 
kulture mladim in starejšim Borovničanom.

- Mladinski odsek Planinskega društva Vrhnika 
je praznoval  dvajset let delovanja in obenem 
tudi  dvajset let mladinskih planinskih taborov 
v visokogorju.

- Ob 80. rojstnem dnevu KZ Vrhnika, ob častitlji-
vi obletnici naprednega zadružnega gibanja in 
organiziranega mlekarstva, so člani in delavci 
te organizacĳe zadružnih kmetov pripravili vr-
sto razstav in ocenjevanja živine.

- Dan Krajevne skupnosti Drenov Grič - Lesno 
Brdo so praznovali z odprtjem novega športne-
ga parka.

- Na prvenstvu Vrhnike v vožnji na kronometer 
je sodelovalo 67 kolesarjev, najhitreje pa je pro-
go Vrhnika–Podlipa prevozil Drago Mušič.

- Vrhničan Robi Trampuž, tudi eden najobetav-
nejših kolesarjev, se je na dirki po Jugoslavĳi
tragično ponesrečil.

- V Borovnici so začeli graditi nov gasilski dom, 
ki je s prostovoljnim delom krajanov Borovnice 
hitro dobil streho.

- V občini je potekalo obrambno usposabljanje 
delovnih ljudi in občanov na temo varovanja 
našega življenjskega in delovnega okolja.

- Na organiziranem delovišču v Bistri je začel  iz-
delovati novo hrastovo skulpturo kipar Tone 
Lapajne.

Nova hala 
Komunalnega podjetja
V Komunalnem podjetju računajo, da se bodo že 
do poletja preselili v nove poslovne prostore, ki 
jih gradĳo v Sinji Gorici (pri bajerjih). Nova na-
ložba je vredna okrog 30 milĳonov dinarjev in
jim bo omogočila, da bodo imeli vse veje svoje 
dejavnosti pod isto streho. 

Novo vodstvo sindikata
Vrhnika — Na programsko-volilni seji občinske-
ga sindikalnega sveta so delegati izvolili novo 
vodstvo. Za predsednika je bil izvoljen Marjan 
Kopina, za sekretarja Simon Seljak, podpredsed-
nika pa sta Franc Dodig in Emil Skočir.

Novi predsednik ob-
činskega sveta ZS: 
Marjan Kopina

Novi sekretar (profesi-
onalno): Simon Seljak

Občinski praznik 
na Logu
Na slavnostni seji ob občinskem prazniku, ki smo 
ga letos praznovali v KS Log, je predsednik ob-
činske skupščine Andrej Vidovič podelil prizna-
nja občine, plaketo pisatelja Ivana Cankarja, Aloj-
zu Sivki in Osnovni šoli Ivana Cankarja.

Bogat kulturni program in vrsta nastopajočih so popoldan na »Veselem dnevu« razvedrili številne 
občane

Alojz Sivka prejema Cankarjevo plaketo.

Vrhnika — Na osrednji proslavi ob 40-letnici prve tankovske brigade, ki je bila v soboto, 14. julĳa,
na Vrhniki, so se sešli številni preživeli borci te brigade, vojaki in starešine brigade, ki goji njihove 
tradicĳe in občani. Na proslavi sta zbranim spregovorila predsednik Republiškega odbora ZZB NOV
Božo Gorjan in general polkovnik Branko Jerkič.

Pokojišče — Spomladi so brigadirji postavljali ograde na pašnikih, zdaj, ko je stekla gradnja vodovo-
da na Pokojišču, pa so se vojakom iz Vojašnice Ivana Cankarja na delovni akcĳi nekajkrat pridružili
tudi mladinci, brigadirji veterani in tudi zaposleni v »občinskih službah« so en delavnik priskočili 
na pomoč.

Lepa tradicija se nadaljuje
Lesnoindustrĳski kombinat nadaljuje s tradicĳo prĳateljskih srečanj vseh zaposlenih v Bistri. Delavci LIKA so letos izvozili na ameriško tržišče trimilĳonti stol,
kar je v preteklih petnajstih letih sodelovanja z družbo CCFI iz ZDA prineslo veliko milĳonov dolarjev.

Likov trimilijonti stol
Liko se po kakovosti in izvozu svojih izdelkov uvršča v sam 
vrh slovenske lesarske industrĳe. Pred kratkim so proslavili iz-
reden izvozni dosežek, saj so enemu od ameriških partnerjev 
poslali svoj trimilĳonti stol.

Vrhnika — Cilje, ki jih zasledujemo sedaj in v bodoče – povečati intenzivnost pridelave na hektar 
naših zemljišč in povečati tržnost – bomo dosegli le ob dobri organiziranosti kmetov, je dejal inž. Leo 
Frelih, predsednik Zadružne zveze Slovenĳe ob odprtju živinorejske razstave na Vrhniki.

Učna ura na cesti
S prvimi šolskimi obveznostmi poteka za prvošolčke tudi šola na cesti. Osnovne šole v naši občini so-
delujejo s postajo Ljudske milice na Vrhniki – prvošolčki se seznanjajo s prometnim režimom v okolici 
šol, posebno pa z mestom najmlajših udeležencev v javnem prometu. Tako sodelovanje seveda prinaša 
sadove: vrhniška občina je ena od redkih v Slovenĳi, ki se lahko pohvali z nizko številko nesreč med
šolsko mladino.

Vojaki iz Vojašnice Ivana Cankarja so v štirih mesecih izkopali tri in pol kilometra jarka za vodovod 
na Pokojišču. Ob zaključku so se jim krajani in predsednik občinske skupščine Andrej Vidovič za 
velik prispevek k razvoju Pokojišča toplo zahvalili.

Na Pokojišču nadaljujejo z gradnjo zajetja za nov vodovod. Teren v Koželješkem grabnu zahteva pre-
cej naporov in strokovnosti pri gradnji. Hkrati pa, pravĳo na Komunalnem podjetju, skrbĳo, da bi
čim manj okrnili naravo.
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- Ribiška družina Vrhnika je praznovala trideset 
let delovanja.

- V Zaplani je Jelko Orel odprl prvo zasebno tr-
govino, ki je zelo dobro založena. Na prvem 
atletskem pionirskem dvoranskem prvenstvu 
Slovenĳe so vrhniški mladi atleti pod vodstvom 
Luke Drašlerja osvojili šest medalj.

- 23. aprila smo se poslovili od pisatelja Karla 
Grabeljška Gabra in ga pospremili na zadnji 
poti v grobnico na Drči.

- Tradicionalnega teka ob dnevu KS Drenov Grič 
- Lesno Brdo se je udeležilo 256 tekačev.

- Borovniški gasilci so slovesno in veličastno 
praznovali stoto obletnico, saj so pridobili nov 
sodoben dom družbene samozaščite.

- Prvi Memorial Roberta Trampuža na krožni 
poti po Vrhniki je privabil celotno jugoslovan-
sko kolesarsko elito.

- Matjaž Justin je postal republiški mladinski pr-
vak.

- Na Ptuju se je končalo 35. slovensko šahovsko 
prvenstvo, kjer je Leon Gostiša zmagal in tako 
postal slovenski šahist za leto 1985.

- Vrhniški športni park je postal bogatejši za dve 
novi teniški igrišči.

- Zaradi izredno nizke gladine Ljubljanice so ar-
heologi Narodnega muzeja iz Ljubljane lahko 
zopet raziskali obrežje Ljubljanice in našli anti-
čno trgovsko naselbino.

- Skozi dva poglobljena podvoza pri gradu Bistra 
je prvič brez  težav zapeljal avto z naloženim 
kontejnerjem.

- V LIKU so slavili nadvse uspešno poslovno 
sodelovanje z avstrĳsko firmo Bü�inghaus iz
Gradca, saj so jim prodali že 100 tisoč vrat.

- Borovniška celodnevna osnovna šola se je po-
imenovala po dr. Ivanu Korošcu, partizanskem 
borcu in pesniku.

- Ob dnevu republike so v podjetju ISKRA Ante-
ne odprli novo sodobno opremljeno proizvod-
no halo.

- Na Vrhniki je dokončno zrasla mrliška vežica in 
razširilo se je tudi pokopališče.

- V dvorani OŠ Ivana Cankarja so se košarkarji 
na invalidskih vozičkih pomerili v ekipah Ljub-
ljane in Slovenĳe.

Srečanje lovcev Gonarsa in Vrhnike
Vsako leto se srečajo vrhniški lovci in lovci iz pobratenega Gonarsa. Tokrat so bili gostitelji naši lovci. 
Najprej so se pomerili v streljanju na glinaste golobe, nato so imeli lovsko kosilo, popoldan pa so šli na 
skupni lov na race.

Ali je to za srečo?
Za srečo, pa tudi za delegate, ki morajo biti podkovani!

V Delavskem naselju hitro uredili ceste
Vrhnika — Za primer, kako se da hitro od ideje do realizacĳe pripeljati neko akcĳo, so dokazali krajani
Delavskega naselja ob Robovi cesti. Od »prvih debat« do zaključka asfaltiranja 450 metrov ulic so rabili 
le pičle tri tedne. Poleg asfaltiranja so uredili tudi kanalizacĳo za meteorne vode in napeljali javno raz-
svetljavo.

Vrhnika — Predsednik občinskega sindikalnega sveta Marjan Kopina je na srečanju invalidov No-
tranjske regĳe razvil prapor vrhniškega društva in ga izročil praporščakom Francu Postružniku ter
njegovima spremljevalcema Terezĳi Bunjevič in Alojzu Pristavcu, ki so aktivni člani društva že od
ustanovitve in so vložili mnogo napora tudi pri zbiranju sredstev za prapor.

Srečanje aktivistov in borcev
Aktivisti in borci NOV Notranjske so se letos sešli na 7. tradicionalnem srečanju v naši občini. Tokrat je 
bilo srečanje v Bistri, pri Mlinu. Okoli dva tisoč aktivistov borcev in občanov je pozdravil predsednik Ob-
činske skupščine Andrej Vidovič, slavnostni govornik pa je bil predsednik predsedstva SRS France Popit.  
V kulturnem programu je nastopil ženski pevski zbor iz Sinje Gorice, kvartet Raskovec, Mirjam Suhadol-
nik, vrhniška godba in Matjaž Žirovnik. Za prĳetno razpoloženje pa je poskrbel vojaški ansambel.

Pomlad že trka na vrata. Prvi znanilci pomladi 
so tudi komunalci, ki odstranjujejo posledice 
zime po Vrhniki.

Borovnica — Prizadevni smučarski delavci TVD Partizan iz Borovnice 
so na obnovljeni 40-metrski skakalnici pod Dolinskim mostom kljub po-
manjkanju snega in dežju uspešno izvedli pionirsko tekmovanje central-
ne regĳe v smučarskih skokih. Nedvomno pa imajo največ zaslug za to
pohvalo prizadevni skakalci Tone Debevc in Brane Mihevc, ki sta vse leto 
trdo delala na skakalnici, ter Jože Demšar, bivši državni reprezentant (na 
planiški velikanki je skočil že 164 metrov), ki se jima je pridružil, ko se je 
priselil v Borovnico.

Delovni ljudje in občani
Občine Vrhnika!
Pred nami je pomembna odločitev! V nedeljo, 26. maja, se bomo na referendumu odločili za 
samoprispevek za nadaljevanje gradnje vodovoda.
S prejšnjim samoprispevkom smo si zagotovili vodni vir in že precej občanov je dobilo vodo z vršaja, 
zdaj pa jo zagotavljamo vsem. Z našim »ZA« bomo rešili tudi ta problem.
Zato naj ne bo med nami nikogar, ki ne bo šel jutri na volišče in pristavil svoj glas k odločitvi za naš 
jutri, za nadaljnji razvoj naše občine.
Na volišča, ki se bodo odprla že ob 6. uri zjutraj in zaprla ob 19. uri zvečer, pridemo čimpreje in 
dokažimo, da smo za naš boljši vsakdanjik in lepši jutri, da vsakemu od nas le ni vseeno kakšna bo naša 
bodočnost.

SOCIALISTIČNA ZVEZA
DELOVNEGA LJUDSTVA

OBČINE VRHNIKA
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1986 Dogodki v tem letu
- Gasilci so na slovesnosti obeležili tridesetletni-

co delovanja občinske Gasilske zveze.
- OK ZSMS Vrhnika je ustanovila podružnico 

Študentskega servisa za občini Vrhnika in Lo-
gatec, ki bo deloval v prostorih vrhniške mladi-
ne v pritličju sodišča.

- Vrhniški kolesarji (deset delavcev Lika in osem  
IUV-ja) so v petih dneh prekolesarili slovensko 
kolesarsko transverzalo v dolžini  tisoč kilome-
trov.

- Za vrhniškim vrtcem, ob športnem parku, je 
zelo uspela prireditev za najmlajše, Vrhniški 
živžav.

- Letne šole v naravi – Valovine 1986 – se je ude-
ležilo 427 otrok vseh vrhniških osnovnih šol, 
med njimi tudi 135 predšolskih otrok.

- Šahist Leon Gostiša je v Kranju že drugič postal 
slovenski prvak.

- V Borovnici so mladinci organizirali doslej naj-
večji rock koncert v Občini Vrhnika.

- Vrhniški lovci so praznovali 40-letnico svoje 
lovske družine. Ob tej priložnosti so podelili 
priznanja in odlikovanja zaslužnim članom.

- Športni center na Drenovem Griču je pridobil 
novo teniško igrišče in tako dopolnil prelep 
športni objekt.

- Na letošnjem občinskem prvenstvu v tenisu je 
sodelovalo 78 tenisačev in  enajst tenisačev iz 
sedmih krajevnih skupnosti.

- Vrhniško društvo upokojencev je za vse člane, 
ki so starejši  od petinsedemdeset let, pripravilo 
srečanje v Močilniku.

- Še ne devetletni Vrhničan Tomaž Gorenc je v 
Kragujevcu postal najmlajši državni prvak v 
kartingu.

- Ob 120-letnici Rdečega križa Slovenĳe so se v
dvorani Cankarjevega doma zbrali aktivisti, 
krvodajalci in vsi, ki so kakor koli povezani z 
najbolj humanitarno organizacĳo.

- Kar 69,9 odstotka krajanov Blatne Brezovice je 
glasovalo »ZA« krajevni samoprispevek, s ka-
terim si bodo uredili kanalizacĳo in asfaltirali
krajevne poti.

- Marjan Smrtnik je razstavil svoje slikarske 
umetnĳe v salonu IUV.

Zakaj imaš povečevalno steklo?
Da bodo OD videti večji!

V Blatni Brezovici 
samoprispevek za 
kanalizacijo

V Krajevni skupnosti Blatna Brezovica pripravljajo 
še en samoprispevek. Doslej so namreč imeli že dva, 
vendar je bilo zbranega vedno premalo denarja, da 
bi postorili vse, kar je v njihovi krajevni skupnosti 
potrebno.

Vrhnika — Pred kratkim so delavci cestnega podjetja asfaltirali Robovo 
cesto na Vrhniki, na odseku proti Borovnici urejajo obcestne ograje in 
»Podgoro« širĳo cesto. Če bodo ugodne vremenske razmere, bodo asfalti-
rali še odsek »Dolgi most« — Fenolit v Borovnici.

Borovnica — Nova asfaltna cesta je za Niževec in Zabočevo velika pridobitev.

Narava se je zarotila – 
posledice sanirane – Škode 
po prvih ocenah za 5 milijard dinarjev na Vrhniki
Narava se je kruto znesla nad našimi kraji. Tisto sobotno neurje 23. avgusta je v pičlih petih minutah za seboj pustilo razdejanje v Zaplani, na Stari Vrhniki, v 
Sinji Gorici in v Bevkah. V teh krajevnih skupnostih je bilo tako kot po »sodnem dnevu«. Vihar ni prizanesel tudi delu Vrhnike.

Melioracija Podlipske doline je v 
polnem teku

Podoba Podlipske doline se spreminja.

Vrhnika — Prvi blok v novi stanovanjski soseski Vrtnarĳa ima že stre-
ho. V njem je devetintrideset stanovanj in skupna kotlovnica za pet blo-
kov. Vseljiv bo že decembra letos. Investitor je Samoupravna stanovanjska 
skupnost, soinvestitorji pa so še organizacĳe združenega dela iz naše ob-
čine in nekaj etažnih lastnikov.

Dan vojnega letalstva in protizračne obrambe
Odkrit doprsni kip Ignaca Voljča – Frica v vojašnici na Raskovcu

Novo vodstvo občinske skupščine
Dušan de Gleria, predsednik zbora združenega dela, Tomaž Grom, podpredsednik skupščine, Her-
man Bole, predsednik skupščine, Tone Jereb, predsednik družbenopolitičnega zbora in Andrej Oce-
pek, predsednik zbora krajevnih skupnosti so takoj po izvolitvi svečano zaprisegli.

Kenkovo hišo na Stari Vrhniki so takoj pokrili s 
polivinilom in kamionskimi platni, da dež ne bi 
napravil še dodatne škode. Nato so se hitro orga-
nizirali in sredi tedna je bila hiša že na novo pre-
krita.

Na Kralovšah je neurje naredilo pravo razdejanje lastniku gospodarskega 
poslopja, ki ga je nedolgo tega obnovil.

Žerjav na gradbišču bloka na Vrtnarĳi je zgrmel na kontejnerje. Le deset
minut pred tem so bili v njih še delavci. Takšen nov žerjav stane 8 starih 
milĳard dinarjev. Z zvrnjenega so pobrali le elektromotorje, drugo pa je le
še za na odpad.
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1987 Dogodki v tem letu

- Več kot dvesto kovinarjev iz ljubljanske regĳe
se je srečalo na že  sedmem delovno-proizvod-
nem tekmovanju na Vrhniki.

- Na  območju nove stanovanjske soseske Vrtnari-
ja je že dokončan in vseljiv prvi od devetih blo-
kov.

- V Vojašnici Ivana Cankarja na Stari Vrhniki so 
mladi vojaki svečano, pred zastavo enote,  pri-
segli domovini.

- Desetega, jubilejnega pohoda na 623 metrov vi-
soki hrib nad Brezjami se je udeležilo  več kot 
250 pohodnikov iz Loga in Dragomerja.

- Prostovoljno gasilsko društvo Podlipa - Smreč-
je je z  odprtjem novega večnamenskega doma 
proslavilo 65-letnico obstoja društva in tudi le-
tošnji vrhniški občinski praznik.

- Ob dnevu zmage smo Vrhničani odkrili spome-
nik pisatelju Karlu Grabeljšku - Gabru na trgu 
pred domom JLA.

- Ljudski umetnik, slikar in pesnik Ivan Malava-
šič iz Podlipe je končno dočakal izid svoje prve 
pesniške zbirke z naslovom Ne bom na tuje ho-
dil.

- Trgovina Kmetĳska zadruga Vrhnika, imeno-
vana Mlečna, je dobila novo sodobno podobo.

- Društvo prĳateljev mladine Vrhnika je za naj-
mlajše pripravilo tretji  Živžav.

- Na Stari Vrhniki so dobili novo asfaltirano ko-
šarkarsko igrišče.

- Kovinarska Vrhnika je praznovala štiri dese-
tletja, saj so ob tem visokem jubileju tržišču 
predstavili prvi domači avtovlak, ki bo preva-
žal turiste po Plitvicah.

- Krajevna skupnost Dragomer - Lukovica je pre-
jela letošnje priznanje Partizana Slovenĳe kot
najboljša KS v športni rekreacĳi v Slovenĳi.

- Leon Gostiša je že tretjič postal republiški pr-
vak v šahu.

- V Liku so sredi decembra izdelali že štirimili-
jonti stol za ameriško podjetje USFI iz Severne 
Karoline.

- Slikarske Kolonĳe Bistra 87 se je udeležilo se-
dem vrhunskih slikarjev, in sicer: Dragutin Cif-
rek, Miligoj Dominko, Jože Meglič, Pavel Mrak, 
Lovro Novinšek, Jaka Torkar in Suzana Zafiro-
va.

- Ob dnevu republike je bilo pri vzgojno-var-
stvenem zavodu na Vrhniki odkritje doprsnega 
kipa herojinje Antonĳe Kucler, po kateri se bo
vrtec tudi imenoval.

25 let uspešnega vodenja Industrije usnja Vrhnika
Sredi februarja je preteklo 25 let, odkar je vodenje delovne organizacĳe IUV prevzel sedanji glavni direktor Anton Debevec. V tem obdobju se je IUV razvila v enega največjih proizvajalcev svinjskega usnja na svetu.
Osnovni proizvodni program je dopolnjen s proizvodnjo ostalih vrst usnja, tako da je IUV danes ponudnik celotnega asortimana osnovnih vrst usnja.

Usnjarji z izvozom zaslužili  38 milĳonov dolarjev. V Usnjarni so predelali več kot 13 tisoč ton surovih
kože.

Vrhnika — Letošnja zima nam jo je kar dobro zagodla. Komunalci so imeli polne roke dela, da so 
sčistili poti. Pet dni in noči so bili praktično skozi na delu. Premagovala jih je utrujenost, za nameček 
pa se jim je pokvarilo še nekaj strojev, ki so jih skupaj z mehaniki kar hitro popravili.

Ulovka — Tudi letošnjo zimo so v vzgojnovarstvenih zavodih pripravili enotedenski tečaj oziroma za-
četno šolo smučanja za vse male šolarje. Na smučiščih Ulovke se je kar 205 malih smučarjev pod stro-
kovnim vodstvom vaditeljev in pedagoškim vodstvom »tovarišic« naučilo prvih smučarskih veščin.

Vrhnika se je 
predstavila v 
Čapljini
Nedavni obisk naše delegacĳe v Čapljini, ki je bil 
povezan z otvoritvĳo razstave fotografij, ki pri-
kazuje razvoj naše občine, je še poglobil prĳatelj-
ske vezi. Dokajšen odmev med občani Čapljine je 
vzbudila razstava fotografij, ki jo je pripravil Mi-
lorad Borčič, saj so nekoliko »pobliže« spoznali 
našo občino. Zavzeli so se, da se prĳateljski stiki
nadaljujejo. Tako bodo predstavniki občine Čap-
ljina naši gostje sedaj ob občinskem prazniku, za 
jesen pa pripravljajo podobno predstavitev Čap-
ljine na Vrhniki.

Otvoritveni trak je prerezal Lovro Žakelj (letošnji dobitnik srebrnega priznanja OF). Pomagala sta 
mu Franc Fortuna in Anton Bastarda.

V Podlipi je bilo slovesno za praznik
Letošnji občinski praznik smo proslavili v Krajevni skupnosti Podlipa - Smrečje. V lepem in sončnem ne-
deljskem popoldnevu se je v Podlipi zbralo veliko občanov.

Log — Kako ravnati v primeru potresa ali požara, so preizkusili osnovnošolci Loga in Dragomerja na 
vaji ob koncu šolskega leta.

V Borovnici so delavci vrhniškega Komunalne-
ga podjetja začeli z rekonstrukcĳo vodovodne-
ga omrežja. Zraven dotrajanih salonitnih cevi 
polagajo nove, na katere bodo priključeni tudi 
hišni priključki. Vrednost teh del je 14 starih 
milĳard dinarjev. Računajo, da bodo z rekon-
strukcĳo končali še pred zimo.

Nov most na Verdu odprt
Po večletnih prizadevanjih se je krajanom Verda vendarle izpolnila želja, da so dobili nov most čez Ljub-
ljanico. Stari most, ki je služil že mnogim rodovom, je bil že tako dotrajan, da je ogrožal varnost tistih, ki 
so ga uporabljali, letos spomladi pa so ga morale inšpekcĳske službe zapreti za ves promet. Stari dotraja-
ni most čez Ljubljanico v Verdu (pešpot) smo še uspeli fotografirati, preden so ga delavci SGP Grosuplje
podrli. V dveh mesecih bodo zgradili novega, ki bo stal 6,7 stare milĳarde dinarjev. (Fotografija desno)

Hvala, bom kar počakal.
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1988 Dogodki v tem letu
- Na že znamenitem pustnem karnevalu v Cerk-

nici je sodelovala tudi vrhniška godba.
- V Borovnici so praznovali  deset let folklore, ki 

jo predstavlja Folklorna skupina Bistra.
- Slikarska samorastnica Emilĳa Erbežnik iz Dra-

gomerja je razstavljala v Salonu IUV.
- Letos so bili gostitelji občinskega praznika Vrh-

nike krajani Zaplane, ki so postali bogatejši za 
asfaltirano cesto.

- Ob občinskem prazniku je izšla tudi Monogra-
fija Občine Vrhnika, ki je bila takoj razproda-
na.

- V avli osnovne šole Ivana Cankarja je  bila 21. 
revĳa vseh pevskih zborov Občine Vrhnika, ki
je  potekala v dveh večerih.

- V Krajevni skupnosti Podlipa - Smrečje so se 
krajani s kar 89 odstotki glasov »ZA« odločili za 
samoprispevek za ureditev ceste do Smrečja.

- Okoli tri tisoč ljubiteljev kartinga se je po dol-
gih letih spet zbralo na dirki po Vrhniki, kjer so 
se predstavili mladi kartisti iz  vse Slovenĳe.

- Z delom je začela šolska zobna ambulanta pri 
Osnovni šoli Ivana Cankarja.

- V Bevkah so pred  nedavnim dobili sedemdeset 
novih telefonskih priključkov.

- Na Ulovki so za boljšo požarno varnost zgradili 
nov repetitor, ki so ga financirale občine Vrhni-
ka, Logatec in Cerknica.

- Vrhniški kmetje so ustanovili Slovensko kmeč-
ko zvezo – podružnica Vrhnika, katere pred-
sednik je postal Leon Gostiša.

- S prostovoljnim delom so prizadevni člani vrh-
niškega turističnega društva uredili in obnovi-
li Star maln ter tudi prvič pripeljali električno 
energĳo v kočo.

- Na Vrhniki je ustanovljen Tekaški smučarski 
klub Vrhnika, ki je doslej deloval kot sekcĳa za
smučarski tek pri ŠD Vrhnika.

- Članica Alpinističnega odseka Vrhnika Mojca 
Oblak je bila najuspešnejša plezalka po dvo-
dnevnem tekmovanju v športnem plezanju v 
Belih pri Vipavi.

»Ako pride kdaj do političnega združenja jugoslovanskih narodov – in ne samo moja vroča želja 
je, temveč tudi moje trdno prepričanje, da do tega združenja res pride – tedaj se to ne more izvršiti 
drugače, kakor da se združĳo enakopravni in enakovredni narodi.
Že sama ta enostavna misel nam kaže polje, kjer moramo orati in sejati ne le zase, 
temveč za vse jugoslovanstvo. To je naše lepo domače slovensko polje.«
Tako je zapisal Ivan Cankar in skozi Jermanova usta pribil:
»Narod si bo pisal sodbo sam!«

Da bi si jo res začel, to je naša tokratna novoletna želja. 
Želja za leto 1989, ki naj bo srečno, zadovoljno, uspešno in naše, 
kar želĳo vsem občanom.

Vrhnika — Na Tojnicah je že maja stekla gradnja prve faze centralne čistilne naprave. Ta prva faza, 
ki bo omogočila mehansko čiščenje odpadnih voda, bo po terminskem načrtu končana do sredine 
novembra. Delavci gradbenega podjetja iz Grosupljega so že zabetonirali strojnico in kineto v objekt, 
v katerem bo zračni peskolov z lovilcem maščob.

Ligojna — Bradeškovi iz Ligojne že vrsto let dobro redĳo govejo živino in tudi Milan Kneževič, ki je
skupaj s predstavniki občine obiskal njihovo kmetĳo, je rad prisluhnil gospodarju.

Temelji za čistilno napravo
Vrhnika — Vrsto let želena in težko pričakovana gradnja centralne čistilne 
naprave na Vrhniki je prejšnji mesec stekla. Na Tojnicah zraven smetišča so 
delavci SGP iz Grosuplja skupaj z Hidroinženiringom iz Ljubljane že opravili 
vsa zemeljska dela in zdaj že zabĳajo pilote na temelje, na katerih bo stala
čistilna naprava.

Maj, mesec mladosti. To je tudi čas, ko gre vsaka generacĳa fantov na
»štelngo« — na nabor. Tudi letos so se pred naborno komisĳo borovniški
fantje pripeljali tako, kot se za fante spodobi. To je že star običaj in tudi 
dobri vojaki bodo, so v en glas zatrdili.

Borovničani izglasovali 
samoprispevek za vrtec
Komisĳa za izvedbo krajevnega samoprispevka za otroški vrtec v Borovnici
je po končanem referendumu dne 31.1.88 ob 19.30 na podlagi zapisnikov de-
vetih odborov za izvedbo referenduma ugotovila naslednje:
- vpisanih volilnih upravičencev v volilnem imeniku 2721
- odsotni (v JLA ali tujini) 108
- vpisanih volilnih upravičencev, ki so upoštevani za 

izid glasovanja 2616
- ZA je glasovalo 54,3 % ali  1420
- PROTI je glasovalo 36 % ali 941
- neveljavnih glasovnic je bilo 1,2 % ali  32
- referenduma se ni udeležilo 8,5 % ali  223
- skupaj 100 %  2616

Pionirka Mojca Suhadolc dosegla 
največji uspeh vrhniškega športa
Mojca Suhadolc je letos dosegla verjetno enega največjih uspehov vrhniškega 
športa nasploh, ne samo smučanja. Na svetovnem prvenstvu za pionirje za 
lovoriko »Topollino« v Italĳi si je z visoko štartno številko 38 v veleslalomu pri-
smučala odlično 9. mesto, v slalomu pa še z nižjo štartno številko 11. mesto. 

Borovničani v višjo ligo
Košarkarji Fenolita iz Borovnice se bodo malo nepričakovano, vendar pa popolnoma zasluženo borili za 
vstop v Slovensko košarkarsko ligo. Iz boja v kvalifikacĳah niti teoretično ne morejo več izpasti. Uspeh je
še toliko večji, če vemo, da je 2. SKL – zahod najmočnejša. Moral bi se zgoditi čudež, če niti ena od ekip, 
ki sodelujejo v kvalifikacĳah, ne bi postala članica 1. republiške lige.

Dobra predstava – slab obisk
Vrhnika — Na »Večeru sodobnega plesa«, ki je bil decembra v Cankarjevem 
domu na Vrhniki, so se predstavile plesne skupine MEDEJA in AURORA iz 
občine Vrhnika in plesna skupina IGEN iz Celja.

Košarkarsko igrišče na Stari Vrhniki
V junĳu lanskega leta so delavci SCT Ljubljana položili asfalt na novem košar-
karskem igrišču na Stari Vrhniki. Tako se je uresničila dolgoletna želja mla-
dine, da tudi v njihovi krajevni skupnosti pridobĳo novo površino za rekre-
acĳo.
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1989 Dogodki v tem letu
- V počastitev oktobra – meseca požarne varnosti 

so gasilci PGD Borovnica pripravili veliko sek-
torsko vajo.

- Šahovsko društvo Vrhnika je organiziralo 38. 
šahovsko prvenstvo Slovenĳe, kjer je zmagal
Aljoša Grosar, Leon Gostiša pa je zasedel peto 
mesto.

- Kartist Lojze Prek je postal državni prvak v ka-
tegorĳi člani 100 cm3.

- Na državnem prvenstvu v smučarskih tekih v 
Palah pri Sarajevu so tekači Smučarskega kluba 
Vrhnika v kategorĳi mlajši pionirji osvojili tret-
je mesto.

- Dr. Janez Drnovšek je bil s 57,7 odstotka izvo-
ljen za člana predsedstva SFRJ iz SR Slovenĳe,
medtem ko je protikandidat Marko Bulc prejel 
42,3 % glasov.

- Otroški vrtec v Dragomerju je praznoval  dese-
to obletnico delovanja. V njem so sedaj v  štirih  
oddelkih 103 otroci.

- Na pobudo predsedstva SO Vrhnika je predsed-
stvo SFRJ sprejelo sklep o podelitvi reda zaslug 
za narod s srebrno zvezdo Cankarjevi knjižnici 
na Vrhniki ob 30. obletnici delovanja.

- Požar v vrhniškem LIKU je izbruhnil v strojnem 
oddelku v DEPKMP Verd 21. 6. 1989 ob 7.40. Pri 
gašenju sodelovalo 195 zunanjih gasilcev z 28 
intervencĳskimi gasilskimi vozili.

- Balinarke Upokojenskega društva Vrhnika so 
v Postojni osvojile naslov prvakinj upokojenih 
Slovenĳe.

- Delo borovniških skakalnih zanesenjakov je 
obrodilo sadove, saj so preizkusili novo 18-me-
trsko skakalnico, ki je pokrita s plastično maso.

- Vrhniški ritmični gimnastičarki Elvira Dreško-
vič in Sandra Bikar sta postali članici slovenske 
reprezentance.

Da bi ločje ozelenelo in ptički zapeli
Na Vrhniki so lani zgradili centralno čistilno napravo in dela opravili do prve stopnje načrta. Ta naprava 
bo čistilna odpadno komunalno in industrĳsko vodo. Del, ki so ga zgradili v preteklem letu, bo odstra-
njeval mehanske delce – pesek, plavajoče predmete in podobno. Zadržal pa bo tudi maščobe.

Na Vrhniki razstava živine
Ob občinskem prazniku je Kmetĳska zadruga Vrhnika skupaj s Kmetĳskim zavodom Ljubljana in zdru-
ženjem rejcev rjavega goveda pripravila razstavo plemenskih telic, ki jih zadružniki redĳo  na območju
vrhniške občine, nekaj telic pa so pripeljali tudi rejci z območja medvoške kmetĳske zadruge.

CENTER MODE IUV

Obnovljena stara pošta
Objekt »Stara pošta« na Cankarjevem trgu št. 1 na Vrhniki so v Industrĳi us-
nja Vrhnika v letu 1987 kupili od lastnika Lavrenčiča. S samim objektom je bil 
kupljen tudi večji del notranje opreme (pohištvo, slike …) ter del parka.

Zakaj (še) izhaja 
Naš časopis
Tale Naš časopis, čemu in komu je pravzaprav 
namenjen? Nima stalnih časnikarjev, pa vendar 
kar izhaja.
Uredniški odbor in časopisni svet, ki skrbita, da 
je časopis takšen, kot mora biti, mislita, da mora 
biti v tem časopisu pravzaprav vse, kar je po-
membno za življenje prebivalcev vrhniške obči-
ne. To pa pomeni, da naj odraža življenje na tem 
majhnem koščku slovenske zemlje, kakor pote-
ka, in naj zvesto beleži, če se kjer koli kar koli po-
membnega zgodi. Tako bo tudi Naš časopis imel 
in ohranil med vsemi časopisi v Slovenĳi svoje
pravo mesto.
Na začetku smo rekli, da časopis nima stalnih 
novinarjev: oblikuje ga skupina ljudi, ki se za-
veda, da na enem koncu občine skorajda ne ve, 
kaj se dogaja pri sosedih. Težava je v tem, da mi 
v uredniškem odboru ne moremo vedeti vsega; 
zato smo prisiljeni prositi vas, bralce, ki ste tudi 
člani različnih organizacĳ, društev, skupin, da 
nam o svoji dejavnosti pišete kar sami. Vemo, da 
marsikdo raje suče kramp pri različnih akcĳah
kot pero, toda poskusiti ni greh. Če bo kje kaka 
vejica manjkala, jo bomo že postavili na pravo 
mesto, in če bo stavek okoren, ga bomo izpilili, 
da bo lepo zvenel. Glavno bo, da nam boste pisa-
li, da se bo vedelo, kaj delajo gasilci, kaj lovci, kaj 
kulturniki, kaj šolarji in kaj se dela na občini ali 
po krajevnih skupnostih.
Nimamo nobenih ambicĳ postati Delo, ali, če ho-
čete, Mladina, radi pa bi postali tisti dober bob-
nar, ki je svojčas nosil različne novice od vasi do 
vasi. Upajmo, da bo več dobrih kot slabih.

Liko odprl prodajni salon na Vrhniki
V maju, ko smo občani Vrhnike praznovali svoj praznik, so k praznovanju 
prispevali tudi delavci LIKA z odprtjem prodajnega salona na Vrhniki. Ure-
dili so ga v domu KS na Vrhniki.
Objekt, ki je več let čakal »dobrega gospodarja«, so obnovili in s tem prispe-
vali k ohranitvi kulturne dediščine v kraju.

ŠE JE MOŽNOST

Podpisi na temeljno listino
Pred nami je vsebina TEMELJNE LISTINE, ko smo jo podpisovali v počitniških dnevih (julĳ, avgust).
Podpisovanje je bilo organizirano po posameznih krajevnih skupnostih na ustaljen način (sedeži KS, 
trgovine).
V sami občini jo je do konca septembra podpisalo 202, kar je petina vseh volilnih upravičencev. 
Z jesenjo je glede na »razburkane duhove« ob amandmajih k ustavi SR Slovenĳe prišlo do večje aktivnosti
še za nadaljevanje podpisovanja saj Temeljna listina Slovenĳe 1989 predstavlja temelj oziroma podporo
novim amandmajem k ustavi SR Slovenĳe.
Podpisovanje Temeljne listine še zdaj poteka po vseh KS (na sedežih in v trgovinah) ter v OZD, kjer so 
sindikalni aktivisti ugotovili, da je to potrebno. 
Vsakdo pa lahko Temeljno listino podpiše tudi na OK SZDL Vrhnika, Cankarjev trg 8, v sejni sobi vse do 
konca leta 1989.

REPUBLIŠKA KONFERENCA SZDL SLOVENIJE JE NA 5. SEJI, 27. JUNIJA 1989 OBRAVNAVALA 
IN SPREJELA NASLEDNJE BESEDILO:

TEMELJNA LISTINA SLOVENIJE 1989
Slovenci, Italĳani, Madžari in drugi državljani Socialistične republike Slovenĳe, podpisniki te listine, iz-
javljamo in sporočamo, da:
1. Hočemo živeti v demokratični državi suverenega slovenskega naroda in vseh državljanov Slovenĳe,

utemeljeni na človekovih pravicah in na državljanskih svoboščinah. V njej si zagotovimo: vladavino 
dela, prava in samostojnost civilne družbe; svobodno združevanje in politični pluralizem; demokratič-
ne volitve; enakopravnost vseh manjšin; svobodo vseh oblik z naravnimi omejitvami uravnovešenega 
gospodarskega razvoja; povezanost z Evropo in s svetom.

2. Živeli bomo samo v taki Jugoslavĳi, v kateri bo zagotovljena suverenost ter trajna in neodtujljiva pravi-
ca do samoodločbe narodov, enakopravnost vseh narodnosti in manjšin, ki bo spoštovala in varovala 
različnost vseh, kjer bomo življenjsko pomembne skupne zadeve urejali po načelu soglasja, in samo v 
takem samoupravnem socializmu, kjer bodo zahteve te listine v celoti upoštevane.

3. Nočemo živeti v takšni državni skupnosti, kjer ni zagotovljeno spoštovanje ustave in zakonov in s tem 
človekovih in narodnostnih pravic, kjer bi bili podvrženi političnemu monopolu ali nacionalni nadvla-
di, gospodarskemu izkoriščanju ali drugim vsiljenim oblikam političnega, gospodarskega in kulturne-
ga življenja.

S svojimi podpisi se predlagatelji in podpisniki te listine zavezujemo, da bomo vztrajali pri njenih načelih. 
Obvezujemo vse v Socialistični republiki Slovenĳi, ki jim je podeljena legalna moč, da pri ustavnih refor-
mah ter pri vsem političnem delovanju v Slovenĳi in v SFR Jugoslavĳi uveljavĳo to skupno ljudsko voljo.

Ljubljana, 27. junĳ 1989
SZDL Slovenĳe

VRHNIKA IN ČAPLJINA PODPISALI

Listino pobratenja
Na svečani seji Skupščine občine Čapljina in izvršilnih organov DPO te občine, je bila 26. oktobra ob 45. 
obletnici osvoboditve Čapljine, sta bili slovesno podpisani obe Listini pobratenja. Za skupščino občine 
Čapljina je listino podpisal predsednik skupščine Enver Džemila, za našo skupščino pa predsednik Her-
man Bole.

Vrhnika — V Cankarjevem domu na Vrhniki je bila v četrtek zabavno-glasbena prireditev, na kateri 
so javno razglasili Slovenca leta, kot so ga bili izglasovali bralci Nedeljskega v akcĳi »Katerega Slo-
venca bi povabili na kosilo«. Slovenec leta 1989 je Milan Kučan, donedavni predsednik predsedstva 
SK ZKS, na drugo mesto se je uvrstil dr. Janez Drnovšek, na tretje pa lanski zmagovalec Janez Sta-
novnik. Na sliki sta prvouvrščeni Kučan in osmi z lestvice popularnosti Janez Hočevar – Rifle.  (Fofo:
Nace Bizilj)
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1990 Dogodki v tem letu
Februar:
- Priprave na volitve 1990
- Iskra Antene iz SOZD Iskra v Iskra holding, d. 

d., kot samostojno podjetje anten in elektron-
skih naprav

- Košarkarji Fenolita (Borovnica) tretji v II. Slo-
venski košarkarski ligi

Marec:
- Predstavitev kandidatnih list in kandidatov za:
– zbor združenega dela SO Vrhnika
– za volitve delegatov v družbenopolitični zbor 

SO Vrhnika
– za Zbor krajevnih skupnosti SO Vrhnika
– za Zbor občin skupščine Republike Slovenĳe
- Ustanovni zbor Jamarskega društva Ivana Mic-

hlerja – Vrhnika, prvi predsednik je postal Jan-
ko Verbič.

- Ekipa lokostrelcev LK Global (ŠD Dragomer - 
Lukovica) je v Kranju postala državna prvaki-
nja v kategorĳi compaund limited.

- V počastitev krajevnega praznika Borovnica, 
10. marca, je bila prĳateljska košarkarska tekma
med Veterani in Fenolitom, kjer sta z nastopa-
njem prenehala Franc Šušteršič - Aco in Marjan 
Kovačič – Baki.

Maj:
- Vrhniški občinski praznik so praznovali v Ver-

du pred novim gasilskim domom.
- Plakete pisatelja Ivana Cankarja so prejeli: Ribi-

ška družina Vrhnika, dipl. inž. st. Peter Kobal, 
dipl. inž. kem. Franc Mihelič in dipl. inž. lesne. 
ind. Olomir Pungerčič.

- Na volitvah je zmagal Demos.
- Desetletnica delovanja Radiokluba Borovnica
- Na pionirskem svetovnem prvenstvu v Madonni 

di Campiglio je Mojca Suhadolc v slalomu osvo-
jila zlato medaljo, v veleslalomu pa bronasto.

Junĳ:
- Ob 65-letnici Pihalnega orkestra Vrhnika so do-

bili nov lasten godbeni dom.
- Na skupni seji vseh treh zborov SO Vrhnika iz-

volili:
– predsednika skupščine (župana) Franceta Kva-

ternika,
– predsednika Zbora KS dr. Franca Cukjatĳa,
– predsednika Zbora DPZ Leona Gostišo in
– predsednika Zbora združenega dela Janka 

Drobniča.
Predsednik izvršnega sveta SO Vrhnika je postal 
Vili Granda.
- Mešani pevski zbor Dragomer odšel na gosto-

vanje na Švedsko.
- Sandra Žilavec je postala republiška prvakinja 

v športnoritmični gimnastiki.

Oktober: 
- Vrhniška kulturna skupnost je podelila Petkov-

škova priznanja, ki so jih prejeli: Darinka Fabi-
ani, Majda Smrke, Edo Zupan in Rada Pišler.

- Žrtvam Krimske jame se je poklonilo več kot  
tristo ljudi.

- Odlikovanja predsedstva SFRJ so prejeli štirje 
člani OO ZZB NOV Vrhnika: Anton Gostiša, 
Jože Stanonik, Karel Štirn in Pavel Dobrovoljc.

- Borovniški gasilci so praznovali 105. obletnico 
delovanja.

- Ob 15-letnici pohoda z Vrhnike na Triglav je 
bilo 34 pohodnikov.

- Servis Zastava - avto, Avto Merkur Vrhnika, je 
dobil nov prodajni salon za avtomobile znamk 
Zastava in Wartburg.

- Dvanajst ur košarke so pripravili borovniški ko-
šarkarski zanesenjaki; med ekipama Borovnice 
in Vrhnike so zmagali domačini z rezultatom 
1222 :  993.

- Na Vrhniki je začela delovati kabelska televizĳa
(KDS Vrhnika).

November:
- Vrhniški občinski delegacĳi sta obiskali pobra-

teni mesti Gonars (Italĳa) in Čapljino (BiH).
- Na Stari Vrhniki so blagoslovili obnovljeno cer-

kev in nov zvon.
- Izšla je reprezentativna monografija Vrhnika,

prečuden kraj. Kraji v občini Vrhnika na starih 
razglednicah.

- Gozdnemu teku Ulovka 90 je nagajal dež.
- 130 rolkarjev na tradicionalnem medklubskem 

rolkanju na Ulovko

December:
- Slovenska kmečka zveza, Podružnica Vrhnika, 

in KZ Vrhnika sta  neposredno posredovali fi-
nančna sredstva poplavljenim kmetom z Zgor-
nje Savinjske doline.

- V Borovnici so izvolili nov svet KS, katere pred-
sednik je postal Franc Drašler.

- V nedeljo, 23. decembra, se bomo odločali za sa-
mostojno in neodvisno državo Slovenĳo.

- Na Vrhniki je Miklavž spet obdaril številne 
otroke.

- Na 5. mednarodnem turnirju v športnoritmični 
gimnastiki sodelovale ekipe iz Bolgarĳe, Sov-
jetske zveze, Poljske, Italĳe, Avstrĳe in seveda
Slovenĳe.

SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA, PODRUŽNICA VRHNIKA

Kmetom enakovreden položaj
DEMOS, BOROVNICA

»Ph!« je reklo in nič priteklo.

ZKS – STRANKA DEMOKRATIČNE PRENOVE

Tekma s časom
ZELENI

O Vrhnika, smrdljivi kraj
SOCIALISTIČNA ZVEZA VRHNIKE

Vrnitev k slovenskim vrednotam
ZSMS

Proti vsakršnim diktatom 
I. 8. APRILA 1990 – NEDELJA – NA VOLIŠČU V KS:
 1. delegata v ZBOR OBČIN Skupščine RS
 2. delegate v DPZ Skupščine RS
 3. predsednika predsedstva Republike Slovenĳe
 4. člane predsedstva Republike Slovenĳe
II. 12. APRILA 1990 – ČETRTEK – V PODJETJIH IN DELOVNIH 

SKUPNOSTIH

 1. delegata (delegate) v ZZD SO Vrhnika
 2. delegata (delegate) v ZZD Skupščine RS
 
III. 22. APRILA 1990 – NEDELJA – NA VOLIŠČIH V KS
 1. delegata (delegate) v Zbor krajevnih skupnosti SO Vrhnika
 2. delegata v DPZ SO Vrhnika
 3. delegata v ZBOR OBČIN Skupščine RS (drugi krog)
 4. predsednika predsedstva RS (drugi krog)

Predvolilne aktivnosti strank so v polnem razmahu  in tudi v naši ob-
čini smo imeli priložnost spremljati predvolilne nastope. Tako sta se 
nam predstavila kandidata za predsednika predsedstva Milan Kučan 
na javni tribuni v CD In Ivan Kramberger na ploščadi pred Domom 
JLA, ki je privabil zelo veliko občanov.

Jože Smole je predstavil program SZ v osnovni šoli v Borovnici. Vrhni-
ške stranke, ki so v tajnosti sestavile liste kandidatov za DPZ, so liste 
predstavile na konvencĳah ali na predsedstvih svojih organizacĳ. Ko
so bile liste predstavljene, je bilo treba izžrebati še vrstni red list za vo-
litev. To pa je opravila občinska volilna komisĳa v prisotnosti nosilcev
list.

Programi in ljudje
Volilni boj se je že začel. Letos ni tako, kot je bilo med volitvami pred štirimi 
leti, in po volitvah bržkone ne bo tako, kot je bilo po zadnjih volitvah. Veliko 
stvari se je zgodilo od tedaj, na prizorišče političnega življenja so prišli novi 
politični subjekti in tudi novi politični ljudje, ki bodo letos prvič nastopali v 
vlogah kandidatov različnih strank. Nepojmljivo za vsakogar, ki je poznal 
enosmernost dosedanjega političnega življenja.
V tej številki Našega časopisa – upamo, da ne bo zadnja in da bo mogoče do 
volitev v aprilu še kaj narediti, da se občinsko glasilo ohrani, saj je zanj očit-
no zanimanje in ga ljudje radi prebirajo –, se predstavljajo stranke, ki bodo 
nastopile v predvolilnem boju.  Namenili smo jim kar precej prostora, prav 
toliko, kot smo ga namenili opisovanju volitev. Kar čedna druščina strank 
se spopada za mesta v občinskem parlamentu, če mu lahko tako pravimo. 
Naj mi bo dovoljena malo pikra pripomba na račun podobnih strank in zvez 
drugod, kajti veliko programov srečujem te dni, ki bi jih nove politične sile 
rade objavile v lokalnem in tistem pravem republiškem tisku. V glavnem 
ponujajo, jaz temu pravim, »vesoljske programe«, take, ki naj bi zdaj in takoj 
rešili vesoljni svet skupaj in posamično. Iz programov, ki jih v volilni boj 
prinašajo vrhniške stranke in zveze, veje bolj praktičen duh, tak, ki najprej 
pometa pred svojim pragom, od velikih želja pa si želi okoliščine, v katerih 
se bodo človekove pobude lahko udejanjale skozi demokratično razpravo in 
usklajevanje interesov.
Kar pisano druščino strank imamo: od starih seveda Socialistično zvezo, 
ZKS – stranko demokratične prenove, ZSMS, od novih pa zdaj že kar uko-
reninjeno Kmečko zvezo pa krščanske demokrate, slovenske demokrate in 
socialdemokrate, ti zadnji poslujejo kot DEMOS.
Programe in njihove poglede smo pustili take, kot so jih napisali, da bo njiho-
vo mnenje prišlo med bralce tako, kot so ga oblikovali. Morda komu osebno 
ali pa kateri tovarni kaj ne bo všeč in nas bodo za tako demokratično prena-
šanje stališč tudi bolj trdo prĳeli, češ, kaj se vtikate v stvari, ki se vas nič ne ti-
čejo, odtegnili bomo denar, da Naš časopis ne bo mogel izhajati... Toda: toliko 
poštenosti nam je že treba pustiti, da pustimo vse stranke v zdaj pluralistično 
usmerjenem glasilu do besede. Prava demokracĳa bo že obrusila robove mar-
sikaterega zdaj oglatega pogleda na stvari in, upam, da tudi stalno vlačenje 
minulih napak na plan ne bo vrhniška občinska parlamentarna praksa.

TONE JANEŽIČ

Množica ljudi je spremljala Ivana Krambergerja. Jože Smole je predstavil program SZ. Javna tribuna z Milanom Kučanom

V ZASELKU MIZNI DOL

Nov »samofinancirani« asfalt
Složnost in delavna vnema sta še vedno živi v marsikateri KS oziroma zasel-
ku, kar so dokazali krajani in vikendaši v delu KS Zaplana, v zaselku Mizni 
Dol. Če se peljete od brunarice na Ulovki po makadamski cesti še kakšnih 
1000 m, prispete do novega asfalta, ki so ga s »samofinanciranjem« zgradili
krajani in vikendaši v tem zaselku.

OB POVODNJI ZA 1. NOVEMBER

Voda tudi nam ni prizanesla

Pogled »čez vodo« proti Mirkam

Pogled proti Bevkam, kjer imajo poplavljeno lokalno cesto že ob najmanj-
šem nalivu.

Ljubĳa je prestopila bregove in skoraj zalila LIKO.

ZA PLEBISCIT
»Kdor ljubi svojo domovino, 
jo z enim samim objemom svoje misli 
obseže vso; ne samo nje, temveč vse, 
kar je kdaj ljubil in kar bo ljubil kdaj pozneje. 
Zakaj ljubezen je ena sama in nerazdeljiva; 
v en sam kratek utrip srca je stisnjeno vse – mati, 
domovina, Bog.«
Ivan Cankar

Le eno domovino imamo, 
domovino naših očetov, 
domovino naših otrok.
Doslej smo bili tujci,
neznatna manjšina 
avstro-ogrske
monarhĳe
in tujci na obrobju Balkana.

Ne sramujmo se ljubezni do rodne grude,
jasna in odločna naj bo naša izpoved:
 »To je NAŠA in samo naša dežela, naša SKUPNA 
domovina, naša SLOVENSKA DRŽAVA!«

In če na plebiscitu utajimo svoje sinovstvo
in pustimo umreti še nerojeno slovensko državo, 
bomo ostali večni brezdomci, ponižani hlapci na 
obrobju tujih svetov.

Državljani, 
državljanke, 
prebivalci vrhniške 
občine!
Politične organizacĳe, ki delujemo v vrhniški ob-
čini, vas vabimo, da se plebiscita udeležite vsi!
S svojo voljo prispevajte za prihodnost Slovenĳe!

SLOVENSKA 
KMEČKA ZVEZA
LJUDSKA STRANKA
SOCIALDEMOKRATSKA 
STRANKA SLOVENĲE
STRANKA
DEMOKRATIČNE
PRENOVE
LIBERALNA
DEMOKRATIČNA
STRANKA
SOCIALISTIČNA 
STRANKA 
SLOVENĲE
SLOVENSKI
KRŠČANSKI
DEMOKRATI
SLOVENSKA
DEMOKRATIČNA
ZVEZA
DEMOS
ZELENI SLOVENĲE

VOLITVE 1990

Kaj volimo
Zaradi sprememb ustave so se preoblikovale tudi občinske skupščine. 
Glede na problematičnost dela konferenc delegacĳ so tudi v naši občini
racionalizirali število volilnih enot. Ob tem so se Vrhničani odločili 
tudi za enako število delegatov v posameznih zborih. Delegati, prav-
zaprav poslanci, kot jih bomo raje imenovali v prihodnje, bodo uskla-
jevali tudi nasprotujoče si interese uporabnikov in izvajalcev, ki bodo 
sedaj namesto v skupščinah SIS-ov (teh ni več) odločali v občinskem 
parlamentu. Volitve v skupščine so neposredne in tajne. Volili bomo 
torej stalne delegate za štiriletno mandatno dobo.

VRHNIŠKO OBČINSKO GLASILO
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TUDI Z VRHNIKE

Vojska odhaja
Končno smo tudi v vrhniški občini dočakali, da 
točke, do koder ni bilo dostopa, počasi spet po-
stajajo del našega občinskega ozemlja. Kar pre-
več je bilo vojske pri nas, vidimo, ko gledamo, 
kako se po cestah valĳo nepregledne kolone si-
voolivnih vozil, naloženih do vrha in še čez.

1991 Dogodki v tem letu
Januar:
- Na plebiscitu smo izglasovali suverenost; na  devetindvaj-

setih  voliščih po vseh KS je bilo vpisanih 13.985 volivcev. 
Na dan volitev, 23. 12. 1990, se je plebiscita udeležilo 13.104 
občanov Občine Vrhnika (93,7 %). »ZA« je glasovalo 12.253 
volivcev (87,6 %), proti jih je bilo 688 ali 4,9 %.

- Na Vrhniki v prostorih pod sodiščem od januarja deluje 
ekspozitura Stanovanjske komunalne banke Ljubljana.

- Uspešen tretji novoletni koncert v izvedbi Ženskega pe-
vskega zbora Concinite, Moškega PZ Liko - Vrhnika in Ko-
mornega orkestra

- Lojze Prek je prejel zlato čelado v kartingu v razredu do 
100 kubikov za osvojeno tretje zaporedno državno prven-
stvo.

Februar:
- Osmega Občnega zbora Društva invalidov Vrhnika se je v 

domu JLA udeležilo 150 članov in gostov društva. Vsi so si 
bili enotni: »Stalna skrb za človeka.«

- Občinska košarkarska liga je začela tekmovanje z osmimi 
ekipami iz vrhniških KS.

Marec:
- Tri leta so Borovničani plačevali samoprispevek in dobili 

nov vrtec ob krajevnem prazniku.
- Prva velikonočna razstava v mali dvorani CD Vrhnika z 

naslovom Sprehod skozi velikonočni čas je v popolnosti 
uspela.

April:
- Invalidi Notranjske z ministrico Jožico Puhar na posvetu v 

Močilniku
- Prvi občni zbor Društva zdravljenih alkoholikov Vrhnika 

je bil  v večnamenskem prostoru OŠ Ivana Cankarja.
- Zgodovinsko srečanje vodilnih košarkarskih delavcev Vrh-

nike in Borovnice z vodstvom Športne zveze Vrhnika
Maj:
- Športnica Vrhnike je postala smučarka Mojca Suhadolc, at-

let Klemen Širok pa športnik.
- Ob 115. obletnici rojstva Ivana Cankarja so od 9. do 11. maja 

potekali kulturni Cankarjevi dnevi. Prvi večer sta bila gos-
ta akademik dr. France Bernik in igralec Marjan Kralj.

- Glasbena šola Vrhnika je gostovala na Nizozemskem.
- V Gostilni pri Kranjcu potekala sedma salamĳada.
- Borovniški upokojenci so gostili javno radĳsko oddajo

Prizma optimizma.
- ŠD Dren je izvedel tradicionalni tek po mejah KS in teniški 

turnir dvojic.
Junĳ–julĳ:
- V Bevkah so izglasovali samoprispevek za sofinanciranje

programa asfaltiranja cest. Udeležba je bila 83,5 % (udeležba 
391 krajanov od 468); ZA je glasovalo 63 % (295), proti pa 
19,8 % (93).

- Razstava vrhniških spominkov je pritegnila  petnajst 
domačinov, ki so razstavili domače izdelke in predmete.

- Slovesnost ob razglasitvi samostojne države Slovenĳe smo
imeli v športnem parku na Vrhniki 26. junĳa, kjer so pred 
2000 krajani posadili lipo miru.

- Že 27. junĳa, kmalu po polnoči, je agresorska JLA s tanki 
krenila iz vojašnice na Stari Vrhniki ter se napotila skozi 
del Vrhnike po regionalni in avtocesti proti Ljubljani.

- Andraž Verbič in Špela Dolinar sta postala državna prvaka 
v kombinacĳi standardnih in latinskoameriških plesov.

- Veliko znoja je preteklo na 12-urni košarki, ki je bila pod 
pokroviteljstvom Pizzerĳe Boter ob prvi  obletnici delovanja.

Avgust–september:
- Gradbeno podjetje Grosuplje (vrhniški Igrad) se je zaradi 

strukturnih sprememb na področju gradbeništva prei-
menovalo v GPG Evgrad kot delniška družba z vsemi 113 
zaposlenimi iz prejšnjega imena.

- V Podlipi je bilo Srečanje odseljencev, to je nekdanjih kra-
janov, ki so se odselili v širni svet ali pa na bližnjo Vrhniko 
oziroma v druge slovenske kraje.

- Letos se je  triindvajsete šole v naravi v Valovinah pri Puli 
udeležilo 315 četrtošolcev vseh treh vrhniških osnovnih 
šol.

- Ulovka je gostila Odprto prvenstvo Vrhnike v jadralnem 
padalstvu s triindvajsetimi padalci iz celotne Slovenĳe.

- Na vrhniškem odlagališču smeti v Tojnicah pri Sinji Gorici 
je prvič potekalo slovensko prvenstvo v avtokrosu, ki si ga 
je ogledalo  več kot 3000  gledalcev.

Oktober:
- V Vidmu (Italĳa) je  bil sejem notranje opreme stanovanj, na

katerem so sodelovala tudi vrhniška podjetja in obrtniki. 
Kot edini predstavniki Slovenĳe so bili: Liko - Modus, Elles
- Borovnica ter mizarja Pavel Vidmar in Janez Rožmanc.

- Loški gasilci so praznovali  sedemdeset let delovanja s 
prevzemom novega orodnega avtomobila TAM 80 T50.

- Uspeli kulturni dnevi Bistra 91 pod pokroviteljstvom pod-
jetja LIKO, d. o. o.

- Desetega 24-urnega teka po ulicah Gonarsa (Italĳa) so se
že petič udeležili tudi vrhniški maratonci tekači, in sicer: 
Janez Grom, Bogdan Grom, Marjan Grom, Peter Petkovšek 
in Jaka Susman.

- Na Vrhniki je bil prvi pionirski triatlon Vrhnika 91 v 
športnem parku z 88 mladimi tekmovalci iz celotne Slov-
enĳe.

November: 
- Dr. France Cukjati je postal direktor Zdravstvenega doma 

Vrhnika.
- Vrhniški krščanski vrtec je v novih prostorih, v prenovljeni 

hiši na Voljčevi 22, sprejel prvo skupino dvanajstih otrok.
- V pritličju Črnega orla je Turistično društvo Blagajana od 

Gol�urista prevzelo pisarno za svoje namene.
- Košarkarji Fenolita Borovnica so se preimenovali v Elles 

Borovnica.
- Osnovna šola Borovnica je gostila jesenski občinski kros za 

učence osnovnih šol Občine Vrhnika, kjer je tekmovalo 110 
učenk in učencev.

- Na šestem Odprtem prvenstvu Vrhnike v teku z rolkami 
na Ulovko je sodelovalo  več kot sto tekmovalcev in edino 
domačo zmago je dosegel Gorazd Berginc.

December:
- V mali dvorani CD Vrhnika je bilo razstavljenih  triintride-

set jaslic in številne slike, prti ter drugi predmeti, ki pop-
estrĳo božične praznike.

- V borovniškem zdravstvenem domu je začela delovati nova 
ambulanta za zdravljenje visokega krvnega tlaka.

- Skupina hokejskih zanesenjakov je v Borovnici v športnem 
parku za osnovno šolo zgradila in odprla naravno 
drsališče.

- Vrhnika je gostila prvo meddržavno srečanje šahistov 
Hrvaške in Slovenĳe. Obenem je bila tudi konferenca
Šahovske zveze Slovenĳe, na kateri  so sprejeli nov statut
in nacionalni program razvoja šaha v Slovenĳi.

V tej številki Našega časopisa, ko je uredništvo v skladu z obstoječo zakonodajo in ustreznim 
občinskim odlokom dobilo tudi telo, ki bo skrbelo za širši javni vpliv nad vsebino občinskega 

glasila, je treba povedati naslednje: le redka občina si še privošči tako »potrato«, marsikje so taka 
glasila usahnila sama od sebe, spet drugod so se jim z veseljem odpovedali, marsikje so igrice v 
novi politični razdelitvi vpliva opravile svoje. Naš časopis gre iz letnika v letnik, kot se po tradicĳi
spodobi, in kot nekak zasilni urednik (že dve leti) moram zapisati, da ima k sreči podporo v ob-
činskem vodstvu in, kar je še pomembneje, med bralci.
Vloga glasila, takega, kot ga imamo, je seveda, da čim bolje obvešča ljudi o ravnanju med sosedi 
na ozemlju občine. »Veliki« republiški medĳi pač te naloge ne morejo opraviti, zlasti še ne v občini,
kjer živĳo ljudje v vsakem kraju precej po svoje. Povezuje pa nas splošna želja po demilitarizacĳi,
ki jo je občinska skupščina že razglasila, vendar samo z delnim uspehom. V tistem, kar piše pred-
sednik izvršnega sveta, se kaže delno razočaranje nad tem, da je ena vojska odšla, domačo pa bomo 
morali še kar gostiti, čeprav je bilo z vojaškimi objekti nekaj kar konkretnih načrtov. Znali bi jih 
koristno uporabiti zase in za dvigovanje življenjske ravni ter zagotavljanje dela za prvim domačim 
ovinkom.
V občini je že čutiti neko novo ozračje: na borovniškem koncu ustanavljajo turistično društvo, z 
ustanovitvĳo turističnega informacĳskega urada se je nekaj premaknilo tudi na Vrhniki, kultura se
razgleduje po novih prostorih in programih, tudi nekatera podjetja, ki so včasih ves čas moledovala 
za spregledi prispevkov in dodatnim denarjem, so uvidela, da si bodo najbolj pomagala z lastnimi 
močmi. Po drugi strani še ni tako tragično stanje pri brezposelnih, vsaj s stališča svetovalnice za 
prezaposlovanje ne, ki jo je za brezplačno pomoč pritegnil izvršni svet: interesentov je malo, morda 
se prebudĳo ob tem opozorilu. Pametna pa se zdi tudi občinska politika, da nikakor ne ukinjati
podjetĳ, ki so v dolgih letih zbrala jedro dobrih delavcev in izvrstnih strokovnjakov, kajti nov tim
izurjenih ljudi z delovnimi tradicĳami je  težko zbrati na novo. Ali se še spomnite ukinjene opekar-
ne v Sinji Gorici: ljudje, ki so obvladali delo, so se raztepli. Kje bi na hitro našli koga, ki bi še vedel, 
katera glina je prava?
Delovanje vrhniških strank trenutno kaže, kot da še ne bomo tako kmalu šli na nove volitve. Ven-
dar se nekatere stvari le dogajajo. Vrhniški kmetje razmišljajo v svoji stranki ponovno bolj o stanov-
skih problemih in zadružni povezanosti, zadruga pa navzven poudarja novo blagovno znamko. Že 
znamenita je izjava vrhniških demokratov, ki so predlagali kongres zedinjenja (razcepljene) stran-
ke in Janšo za predsednika. Opozicĳske stranke »kažejo zobe« predvsem v skupščinskih klopeh z
nenehnimi vprašanji. Še kaj bi se našlo.
Ljudje pa se zavedajo, da ni vse politika. Zdaj gre za preživetje. Katere barve je ta beseda, se nihče 
ne sprašuje.
 Tone Janežič

Vrhnika — V začetku januarja je bila v Cankarjevem domu na Vrhniki 
(zdaj že tradicionalna prireditev), razglasitev Slovenca leta. Tokrat je pri-
znanje bralcev Nedeljskega prejel predsednik predsedstva Republike Slo-
venĳe Milan Kučan, ki mu je vrhniški župan inž. Franc Kvaternik v spo-
min izročil Lapajnetovo skulpturo Barjanca.

Nabor za slovensko vojsko
Vrhnika — Od 20. do 22. maja je bil v mali dvorani Cankarjevega doma na-
bor fantov letnika 1973. To je bil tudi uradni prvi nabor za slovensko vojsko, 
kateri naj bi služili vojaški rok v obeh rekrutnih centrih TO na Igu in Pekrah 
pri Mariboru.

PO RAZGLASITVI 
SAMOSTOJNOSTI

Vrhnika v 
vojni
Samo največji črnogledi so si predstav-
ljali, da zna vojska udariti, ko so dan 
po razglasitvi slovenske samostojnosti 
v republiški skupščini v svojem okolju 
proslavljali ta veliki dan. Vendar se je 
zgodilo.
Potem je bila 26. junĳa zvečer po veli-
ki proslavi v Ljubljani tudi proslava na 
Vrhniki. Zasajena je lipa državnosti, 
slovenska zastava je ponosno zaplapo-
lala na drogu. Ljudje so se po župano-
vem nagovoru in po lepem kulturnem 
sporedu razšli v tedaj še mirno noč.

Mala Vrhničanka Kati si je nadela čelado – čelada vselej 
sodi k vojaškemu škornju. Prebivalci vrhniške občine, 
ki so šele sedaj natančno izvedeli, koliko vojaštva so go-
stili, si ne želĳo novega.

Dvoboj na poljih
Vrhnika je za dva dni gostila šahiste iz vse Slovenĳe. Bilo
je veliko uglednih gostov, med njimi Lojze Peterle, pred-
sednik republiške vlade, ki je potegnil prvo potezo dvo-
boja s Hrvati.

Popis prebivalstva!
Obveščamo občane, da bo popis prebivalstva 
v Slovenĳi od 1. do 15. aprila. Priporočamo,
da za dobro izvedbo popisa občani opremĳo
stavbe s hišnimi številkami na vidnem me-
stu ob vhodu in jih tudi obnovĳo, če so ne-
čitljive.
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1992 Dogodki v tem letu
Februar:
- Plakatiranje v Občini Vrhnika je prevzelo podjetje TAM 

– TAM, d. o. o., iz Dragomerja.
- Uspešen novoletni turnir dvojic v tenisu je v hali Cankar-

jeve šole organizirala Športna zveza Vrhnika, slavila pa je 
dvojica Brajkovič – Seljak.

Marec:
- V nabito polni dvorani CD Vrhnika je bilo ustanovljeno 

Muzejsko društvo Vrhnika, prvi predsednik pa je postal 
dr. Peter Habič.

- Ob kulturnem dnevu so na Osnovni šoli Ivana Cankarja 
so odprli razstavo o znanem Vrhničanu, jamarju, speologu 
in učitelji Ivanu Michlerju.

- Vrhničani so se udeležili predstavitve nove knjige Naupo-
rtus avtorice Jane Horvat.

- Borovniški osnovnošolci so preživeli pet lepih dni v zim-
ski šoli v naravi na Pokljuki.

- Pionirji Košarkarskega kluba Vrhnika so postali notranjski 
prvaki.

April:
- Na sejmu Alpe-Adria Svoboda gibanja se je Občina Vrhni-

ka prvič predstavila s svojim paviljonom.
- Podjetje Orel, d. o. o., je prevzelo gostišče na Ulovki.
- Igrišča, ki so sestavni del telesne vzgoje v Borovnici, so ne-

nehna tarča neznanih nadobudnežev, ki jih uničujejo in 
razbĳajo.

- Podlipski kulturniki so se domačinom in na vrhniškem 
odru predstavili z veseloigro s petjem Kje je meja.

- Na Vrhniki so gostovali najboljši slovenski skakalci v viši-
no: Brita Bilač, Dejan Miloševič, Sašo Apostolski in Primož 
Molj.

- Na občini so pripravili sprejem za Mojco Suhadolc ob osvo-
jitvi srebrne medalje v kombinacĳi na mladinskem sveto-
vnem prvenstvu v Mariboru.

Maj: 
- Petnajsta skupna seja vseh treh zborov Skupščine Občine 

Vrhnika je bila pomembna predvsem zaradi sprejetja nove 
zastave in novega grb.

- Cankarjevi dnevi prinesli tudi odprtje jubilejne razstave 
slikarja Miligoja Dominka.

- Vseslovenski akcĳi Očistimo Slovenĳo se je pridružila tudi 
Vrhnika z motom Čista Vrhnika – moj ponos.

- V 530. učnem centru Teritorialne obrambe na Stari Vrhniki 
je bila  slovesna prisega, slavnostni nagovor pa je imel Ivan 
Oman.

- Območni štab TO Logatec - Vrhnika je podelil priznanja 
in zahvale posameznikom in organizacĳam, ki so aktivno
delovali ob agresĳi na Slovenĳo.

- Aleš Ogrin je postal državni prvak v mešanju pĳač, in sicer  
v kategorĳi Long drink.

Junĳ:
- V pobrateno občino Čapljina so odpeljali poln tovornjak 

humanitarne pomoči: zdravila, oblačila in hrano.
- Osemsto udeležencev Vestnikovega že 19. tradicionalnega 

vlaka je obiskalo Borovnico in Vrhniko.
- Drenov Grič - Lesno Brdo sta dobila obnovljen in na novo 

zgrajen gasilski dom, kjer so v zgornjih prostorih tudi novi 
šolski oddelki.

- Prvič so se v sliki in besedi predstavili vsi razredi osnov-
nošolcev, ki letos končujejo osnovno šolo.

- Najuspešnejši vrhniški športniki so prejeli priznanje Šport-
ne zveze Vrhnika.

Avgust:
- Nova telefonska centrala na Vrhniki je do 25.  8. 1992 pre-

jela že  šestdeset novih naročnikov.
- Preurejeni Pekel naj bi postal ponos Borovnice.
- Gasilsko društvo Brezovica pri Borovnici slavilo 40. ob-

letnico obstoja ter svečano predalo v uporabo nov gasilski 
avtomobil in motorno črpalko.

- Šahist Leon Gostiša se je iz Marile, kjer je bila šahovska 
olimpĳada, vrnil z bronastim odličjem.

- Štirideset let gasilstva v Ligojni so praznovali s predajo 
nove  sodobne avtocisterne.

- Jubilej, 70 let, Gasilskega društva Podlipa - Smrečje je bil 
tudi vesel in deloven.

- Vrhniški godbeniki so gostovali v Lenzburgu v Švici.
September
- Liko slavil 120 let delovanja
- Na Mednarodnem kmetĳsko-živilskem sejmu v Gornji 

Radgoni je bila že drugo leto zapored uspešna predstavi-
tev vrhniških govedorejcev.

- Ekološkega tabora Bevke 92 se je udeležilo dvanajst učen-
cev z Vrhnike in iz Borovnice.

- Ellesu iz Borovnice je uspel zgodovinski izvoz  petsto le-
stev v Italĳo

- Turistično društvo Vrhnika podelilo pet blagajan in dva 
osata za akcĳo ocenjevanja trgovin.

- Vrhniško društvo invalidov je praznovalo desetletnico  
uspešnega in humanitarnega delovanja.

- Aleš Prek prišel, videl in z zmago postal državni prvak v 
kategorĳi juniorji 60 ccm.

Oktober:
- Na Sejmu elektronike so sodelovala tudi vrhniška podjetja 

in podjetniki.
- Glede na vlago in umirjeno jesensko deževje je bila zelo 

dobra gobarska bera.
- Leon Gostiša je postal državni prvak v šahu za leto 1992.
- Gokarist Tomaž Gorenc je unovčil velik talent in postal dr-

žavni prvak kartinga v razredu A-100 ccm – junior (od 13 
do 14 let).

November:
- Predstavitev kandidatov in kandidatk list za Volitve 92: za 

predsednika republike, za predstavnike lokalnega interesa 
v državni svet in za poslance državnega zbora

- Priključevanje novih telefonskih številk se nadaljuje in je 
že 318 novih telefonov.

- Skupina desetih članov Športnega društva Sinja Gorica je 
s kolesi prekolesarila pot iz Sinje Gorice na Vršič v dveh 
etapah.

December: 
- Center za informiranje je pripravil prvo televizĳsko sooče-

nje z vrhniškimi kandidati za Volitve 92.
- Cankarjev dom se je začasno spremenil v transfuzĳsko po-

stajo, kjer je kri darovalo 334 krvodajalcev iz celotne Ob-
čine Vrhnika.

- Deseti jubilej so praznovale pevke Ženskega pevskega zbo-
ra Concinite s prelepim koncertom v OŠ Ivana Cankarja.

- Aljoša Grom je postal državni prvak v prostem plezanju.
- Mojca Suhadolc je prvič osvojila točke svetovnega pokala, 

saj je bila v Vailu (ZDA) v smuku 19.

Pravi ljudje, Slovenci!
Pomagal si bom s tem, kar je napisal veliki Slovenec, ki 
nikakor ni bil z Vrhnike doma, ampak s Štajerskega, škof 
Anton Martin Slomšek, pred volitvami pred dobrimi 130 
leti z naslovom Hudi časi pa dobre volitve: Ne držite ne-
marno križem svojih rok in ne pustite, da bi vam drugi 
postiljali ... Ne bodite zaspani za svojo srečo ali nesre-
čo, ampak odprite oči, oglejte si dobro in pomislite, koga 
boste izvolili, potem pa krepko pristopite in si izvolite 
može po volji božji, modre in pravdne, srčne in resnič-
ne, ki bojo pravi, skrbni očetje vaše soseske. Pa to vam 
povem, da ne izbirajte jih po njihovih sladkih obljubah, 
zakaj kdor veliko obljubi, malo dopolni. Izberite si svoje 
može po njihovih dosedanjih delih, kako so se med vami 
do sedaj nosili in dobrega storili.
Tale številka Našega časopisa je res polna velikih obljub 
in podob mož ter žena, ki si jih lahko ogleda vsak volivec 
v vrhniški občini, kajti le tako bo seznanjen s tem, kar bo 
ponujeno na lističu za Miklavžev dan na prvih volitvah 
po oni cvetni nedelji, ko smo izvolili, kar danes gledamo, 
poslušamo in prenašamo.
Tudi Vrhnika, prečuden kraj, in njene krajevne skupnosti 
so bile v tem mesecu deležne velike pozornosti, ko so se 
ljudje do sem vozili po stari in razdrapani cesti,
kot bi jo bili rešetarji iz Ribnice naredili. Ni bilo škoda 
dobrih in manj dobrih avtomobilov, ko so teh dvajset ki-
lometrov razdalje od prestolnice do nas trpeli podvozja 
in končniki.

Tone Janežič

Ustanovili muzejsko društvo Vrhnika
Petek, 14. 2.1992, bo zapisan kot dan, ko je bilo ustanovljeno Muzejsko dru-
štvo Vrhnika. Gotovo je to pomemben dan za marsikaterega Vrhničana, ki se 
je pred več leti odpravil z Vrhnike, sedaj pa ga bo članstvo v društvu priteg-
nilo nazaj,  in sicer na strokovni  in ljubiteljski podlagi.

POSADILI LIPO ZA MEDNARODNO PRIZNANJE 
SLOVENĲE

Mala Ligojna slavila po 
svoje
Krajani Male Ligojne so v sredo, 15. 1. 1992, takoj, ko so 
izvedeli, da so nekatere države priznale Slovenĳo, sredi
vasi posadili lipo. Tako so na najbolj svečan in simboličen 
način zaznamovali mednarodno priznanje Slovenĳe kot
samostojne in neodvisne države v Evropi.

Del udeležencev zbora Muzejskega društva posluša razlago »pravil« dr. 
Branka Stanovnika.

Stoli gredo v Ameriko. (Fotografija: Zdenko Matoz)

Nova centrala na pošti 
Vrhnika
Konec marca je Iskra naposled na Vrhniko dobavila novo 
kompletno Siemensovo telefonsko centralo. Iskrini mon-
terji so jo začeli montirati v prvem tednu aprila, ko smo jih 
zmotili z našim fotoaparatom.

Razstavni prostor na sejmu Moderna hiša v Vidmu

Vinka Tomšiča izvolili za 
predsednika občinske 
skupščine Vrhnika.

Delegacĳa vlade Slovenĳe v nekdanjih tankovskih garažah pod Hrušico;
Albin Gutman, Herman Rigelnik, Janez Drnovšek in Maks Tajnikar

Vrhnika — Ta teden so v okviru predvolilnih nastopov tudi Vrhniko ob-
iskali najvišji predstavniki vodstva Slovenskih krščanskih demokratov. 
Med gosti sta bila najbolj imenitna Lojze Peterle, predsednik stranke, in 
predsedniški kandidat SKD Ivo Bizjak.

Dan TO na Vrhniki
Ob tej priložnosti so bile po Slovenĳi  različne slovesnosti. Tudi na Vrhniki je v petek, 20. 11. 1992, poveljnik 53. območnega štaba TO Jože Molk 
povabil vse pripadnike TO občin Vrhnika in Logatec v 530. učni center, ki so bili med lanskimi dogodki vpoklicani v enote TO. Vsem prisotnim 
od 950 povabljenih je bil podeljen spominski znak Logatec - Vrhnika 91.
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Ob spominu 
na junij 1991

V vojašnici Ivan Cankar na Ra-
skovcu je sedež 54. oklepno-meha-
niziranega bataljona, kamor so pred 
nedavnim prišli prvi mladi vojaki - 
tankisti. Tl bodo ves rok služiti v tej 
enoti ter se do popolnosti spoznali s 
tanki in drugimi oklepnimi voziti.

Tako so bili in bodo tanki na Vrh-
niki.

Že od druge svetovne vojne sem so 
bil) na Vrhniki tanki Jugoslovanske 
armade, ki so na žalost prvi napadli 
komaj rojeno slovensko državo. To se 
je zgodilo v zgodnjih jutranjih urah 
27. junĳa 1991, ko je kolona tankov
zapustila nekdanjo vrhniško vojaš-
nico ter se napotila v več smereh.

Sedaj so ti tanki v lasti naše mlade 
slovenske vojske, ki je sprejela prve 
vojake tankiste. Ti so 4. junĳa opravi-
li svečano prisego tudi z mislĳo, da
tankov nikoli ne bi uporabili v vojne 
namene.

N. Č.

1993 Dvajsetletnica
Vrhniška žeja po informacĳah je stalna, o tem

pričajo poskusi domačega tiska pred drugo voj-
no, in dokazi, ki jih hrani Cankarjeva knjižnica, v 
prvih povojnih letih. Prvi časopis v letih graditve 
se je imenoval Glas Vrhnike, nastal je iz Usnjarja, 
kĳe bil potem njegova priloga. Kljub dramatič-
nim časom so pretežno pisali o domačih stvareh, 
pod vodstvom odgovornega urednika Smiljana 
Volčiča je bil natisnjen na takem formatu, kot je 
Naš časopis in presenetljivo moderen. Verjetno 
bi morali bolj brskati, če bi hoteli ugotoviti, zakaj 
je umolknil. Tisti časopis je tedaj izhajal na dva 
tedna.

V sedemdesetih letih je nastopilo obdobje raz-
cveta občinskih glasil. Začenjal se je čas samo-
prispevkov, ko je bilo treba tudi s pisano besedo 
argumentirati želje po napredku in prepričevati 
volilce, da so vse potrebe nujne, da pa bo treba 
nanje še doigo čakati, če sami ne primaknejo česa 
zraven. Naš časopis je bil delovni naslov glasila 
in tedaj so v prvi številki, ki je izšla 6. maja 1973, 
razpisali celo nagrado za boljše ime, Pa je ostalo 
tako do danes, ko je ime pravšnje, časopis pa ved-
no bolj naš.

Vrhniško občinsko glasilo je prelomnico časa 
preživelo brez hujših pretresov. Ustanovitelj je 
postala občinska Skupščina, v proračunu je za-
gotovljenega dovolj denarja za tiskanje, za dru-
ge stroške si pomagamo z oglasi. Naš časopis je 
pogosto najcenejši prospekt za vsakega podjet-
niškega začetnika ali trgovca, ki hoče med ljudi. 
Trdĳo, da se jim prodaja po izidu vsakega Našega
časopisa, če le imajo oglas v njem, močno poveča. 
Zlasti, če imajo zanimivo ponudbo.

Tone Janežič

Dogodki v tem letu
Januar:
• Uradno predan nov most v Retovju KS Verd
• Cankarjev »Klanec siromakov« dobil novo as-

faltno prevleko
• Pet sončnih smučarskih dni za petošolce OŠ Iva-

na Cankarja v Kranjski Gori
Februar:
• Poveljnik TO Ljubljana in župan Vrhnike pode-

lila znake MSNZ – 1990 najzaslužnejšim organi-
zatorjem manevrske strukture narodne zaščite 
občine Vrhnika

• V Podlipi je luč zagledala veseloigra »Krajcpa-
taljon« v izvedbi igralcev kulturnega društva 
Smrečje

Marec:
• Moški pevski zbor Liko praznoval 20-obletnico, 

10-obletnico delovanja pa Mešani pevski zbor 
sv. Pavla Vrhnika

• Dva vrhničana na 90 kilometrih VASALOPPE-
TA

• V šahu postali državni prvaki: Matej Šebenik 
– mlajši pionirji, Primož Šoln – starejši pionirji, 
OŠ Log – Dragomer pa ekipno

Maj:
• Cankarjevi dnevi z 20. obletnico Našega časopi-

sa
• Petsto nastopov Mešanega pevskega zbora Dra-

gomer
• Športno ritmična gimnastičarka Dušica Jeremič 

postala državna prvakinja pri kadetinjah
Junĳ – julĳ:
• 115. občni zbor PGD Vrhnika v obnovljenem 

domu
• 110. obletnica gasilcev iz Verda z novo avtoci-

sterno
• Obrambni minister Janez Janša na svečani pri-

segi v vojašnici Ivana Cankarja na Raskovcu
• 12 ur košarke ob 3. obletnici Pizzerĳe Bote
Avgust:
• Kmečki dan v Zaplani
• Prireditev ob 400-letnici prve javne omembe Bo-

rovnice, ki je vgrajena v kelih
• Ustanovljeno je Turistično društvo Borovnica
• Stara cesta v polnem sĳaju ob prvem Argonavt-

skem sejmu na Vrhniki
• Na Vrhniki in Borovnici novi igrišči za odbojko 

na mivki
• Vrhniški ekološki tabor Bevke 93
September:
• 3. srečanje ljudskih godcev in pevcev Brezovica 

pri Borovnici
• Nadškof g. dr. Alojzĳ Šuštar razglasil Bevke za 

župnĳo
• Glasbena šola Vrhnika v novih prostorih bivše-

ga doma JLA – sedaj pa Dom Karla Grabeljška
• V Sinji Gorici novo štiristezno balinišče
Oktober: 
• Ginekološka ordinacĳa v ZD Vrhnika pričela de-

lovati vsak dan
• Na izboru »Naj natakarica leta 1993« v Celju Sla-

va Vovk tretja
• Dve letih po odhodu zadnjega JA vojaka odkrili 

spominsko ploščo na vogalu gostilne POVŽ na 
Stari Vrhniki

• Proslava ob 50-letnici osvoboditve taborišča Go-
nars z motom: »Naj se Gonars več ne ponovi!«

• Borovnica zopet dobro organizirala občinsko 
prvenstvo osnovnošolcev v krosu

November:
• Sanacĳska ekipa Igorja Trilerja v Iskri Antena
• LIKO in ELLES s svojimi izdelki na 4. sloven-

skem pohištvenem sejmu na Gospodarskem 
razstavišču

December:
• Dr. Ciril Ribičič na javni tribuni o lokalni samo-

upravi
• V Borovnici zaživel Mladinski klub Slap
• Zloženko »Naravni spomenik Mali plac« pred-

stavili v Bevkah

V drugi vrsti: Vinko Tomšič, Leon Gostiša in Aljoša Grom; v prvi vrsti: Tomaž Gorenc, Primož Šoln, 
Aleš Prek, Gorazd Berginc in Sonja Ralca

Med domačimi razstavljalci, ki so pred-
stavljali turistično ponudbo svojega kraja, 
je letos bila tudi občina Vrhnika, z razstav-
nim prostorom v hali B 2 poleg predsta-
vitve ljubljanskih občin, notranjske regĳe
(Logatec, Cerknica, Ilirska Bistrica) in 
Postojne. Sam prostor pa je predstavljal 
najdbe (različnih dob) iz Ljubljanice ter 
umetniške fotografije iz podvodnega in
nadvodnega sveta Ljubljanice avtorja 
Mira Potočnika, ki ima to zbirko v za-
sebni lasti.

LEPA PRIREDITEV V BOROVNICI

Znak že imajo
Marca je bila v večnamenskem prostoru osnovne šole v Bo-

rovnici lepa zaključna prireditev ob razglasitvi znaka tega kra-
ja. Izbiranje je doigo trajalo, od prvih priprav pred poldrugim 
letom do posebne ankete, v kateri so se Borovničani odločali o 
tem, kaj najbolje predstavlja kraj, do

vprašanja, ali si želĳo biti občina do zadnjega dejanja, ki se
je zgodilo na dan decembrskih volitev. Udeleženci v anketi so 
izbrali znak, ki ga je izdelal Tone Pintar iz Žirov, bil pa je med 
štirimi, ki so izmed desetih predlaganih prišli v najožji izbor. 

Državni prvaki pri županu Vrhnike
T. Pintar z borovniškim županom Francem Drašlerjem v 
trenutku, ko so občinstvu odkriti novi znak Borovnice.

Vrhnika — Na pred-
večer dneva državno-
sti je Vrhniška godba 
začela promenadni 
koncert v parku pred 
Športnim društvom 
»Partizan« Vrhnika, 
kjer je bila pred dve-
ma letoma posajena 
lipa miru in kjer stal-
no visi tudi slovenska 
zastava.

Vrhnika — Tristezno balinišče pred menzo IUV 
je bilo v avgustu zasedeno ob vsakem vikendu

Balinarski klub Blagajana, ki je upravitelj igrišča, 
je organizira! razna tekmovanja v balinanju, ki so 
bila tudi državnega značaja.

8. avgusta je bilo 24-urno balinanje vseh vrhni-
ških balinarjev (o tem smo v Našem Časopisu že 
pisali); 15. avgusta je bil tradicionalni turnir čet-
vork za prehodni pokal »BK Blagajana Vrhnika«.

22. avgusta je bilo Notranjsko prvenstvo v preciz-
nem izbĳanju. Vrhunec Dalinarskih tekmovanj na
Vrhniki je bil 29. avgusta, in sicer Državno prven-
stvo v preciznem izbĳanju, kjer se je zbralo 24 naj-
bolj natančnih balinarjev iz vse Slovenĳe. Tekmo-
vanje je odprl predsednik skupščine Vinko Tomšič. 
Vse tekmovaice in organizatorje pa je pozdravil 
predsednik balinarske zveze Slovenĳe Jože Rebec.

Vrhnika — Veliko deževje in narasli potoki so naredili tudi nekaj 
škode. Fotografija prikazuje, da je narasli potok Bela že v oktobru
odplavil leseni mostiček v Gradišču, takoj za podjetjem Drogo. 
Ker ni dočakal pravočasnega popravila, je voda naredita svoje in 
sedaj ga ni več.

Avgust v znamenju balinanja

PREDSTAVITEV VRHNIKE NA SEJMU ALPE-ADRIA

Prečuden kraj, poln bogastev

Oktober je lep mesec
TELEFONSKA NAPELJAVAH II. FAZA

To je dobra poteza! Sosedov ni treba prositi za prekop; tako ne bomo uničili rožic in asfalta 
tistim, ki že imajo telefon.

Ivan Cankar — 
75 let 
od njegove smrti

Ivan Cankar, Vrhničan, ki je umrl pred 75 leti, 11. 12. 1918, še 
vedno pokončno sedi nasproti nove Mantove, glavo podpira 
z vsemi petimi prsti in ostro gleda na sedanji vrhniški utrip. 
Čas mu hitro mineva.

Ob obletnici njegove smrti so bile številne prireditve, ki so se 
jih udeležili občani Vrhnike v različnem številu.

V cerkvi sv. Lenarta je bila v četrtek, 9. 12. 1993, zadušnica. 
Oktet Raskovec je pripravil celovečerni koncert, v soboto, 11. 
12. 1993, v Mali dvorani Cankarjevega doma.

V četrtek, 16 decembra, pa je pri nas gostovalo Mestno gleda-
lišče ljubljansko s Cankarjevo komedĳo Za narodov blagor.
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1994 Dogodki v tem letu
Januar:
- V ATC Vrhnika je  že 2250 novih telefonskih priključ-

kov.
- Turistično društvo Blagajana Vrhnika je izdalo nove 

vrhniške razglednice.
- Ob slovesnosti prisege mladih vojakov v Vojašnici 

Ivana Cankarja Raskovec je bilo tudi odprtje slikarske 
razstave častnika in slikarja Braneta Praznika.

- Delegacĳa Občine Vrhnika se je udeležila slovesnosti 
ob 52. obletnici znane dražgoške bitke, ko se je Can-
karjev bataljon več dni bojeval s premočnim nemškim 
okupatorjem.

- Vrhniška pekarna, ki je v sklopu poslovnega sistema 
Žito Ljubljana, je praznovala 20-letnico, ko so začeli 
peči znani vrhniški kruh.

- Novoletni koncert Prĳatelji za vedno so že  šestič   orga-
nizirali ŽPZ Concinite, MPZ Liko, Komorni orkester 
Vrhnika in kot gostje New Swing Quartet.

Februar:
- V Borovnici so ustanovili Kulturno društvo Borovnica, 

ki so ga popestrili z glasbenim koncertom. Prvi pred-
sednik je postal Tone Kržič.

- Podlipčan Ivan Malavašič je svojo knjigo Pozabljeni 
predstavil v Domu upokojencev na Vrhniki.

- Vrhniški turisti pripravili okroglo mizo o vrhniškem 
turizmu z motom Vrhnika – prĳazen kraj.

Marec:
- Borovnica samostojna občina, da ali ne
- KS Dragomer - Lukovica teži k priključitvi Občini Bre-

zovica.
- Igralci KUD Podlipa - Smrečje so premierno zaigrali 

novo komedĳo Krišpin in Fridolin.
- Na sejmu Alpe-Adria – Svoboda gibanja se je Vrhnika 

predstavila z geslom Narava je vredna največjega ob-
čudovanja.

- Mali plac pri Bevkah je dobil prve obiskovalce po pri-
pravljenem načrtu poti.

- Na turnirjih v športnoritmični gimnastiki je pionirka 
Mojca Rode dvakrat zmagala in pokazala velik talent v 
tej športni panogi.

April–maj:
- Odlok o določitvi referendumskih območĳ za ustano-

vitev občin Vrhnika in Borovnica
- Občina Vrhnika je začela poskusno zbirati in ločevati 

odpadke v štiri ločene kontejnerje: za steklo, papir, bio-
odpadke in kovinske odpadke.

- Brunarica na Ulovki je zgorela do tal.
- Letos so na rednem občnem zboru TD Blagajana Vrh-

nika podelili priznanja blagajane za najbolj urejene go-
stinske lokale, ki so jih prejeli: Pizzerĳa Boter, Gostilna
Kranjc, Galerĳa Medeja, Restavracĳa Hotela Mantova
in Okrepčevalnica OAZA.

- V okviru Cankarjevih dni je bila košarkarska tekma 
veteranov Vrhnika 71 proti Parlamentu RS. Zmaga je 
pripadla domačinom, ki so se spomnili na zlata leta 
vrhniške košarke iz let 1971–1972, ko so postali pokalni 
zmagovalci Slovenĳe.

- Skozi Vrhniko je potekala dvanajsta etapa znane kole-
sarske dirke Giro D’Italia.

Junĳ:
- V prilogi Našega časopisa je izšel Turistični informator 

2 ob tradicionalnem Argonavtskem sejmu.
- Občinsko združenje slovenskih častnikov Vrhnike je 

v Domu Karla Grabeljška  organiziralo I. zbor svojih 
članov po letih sprememb v Slovenĳi.

- Balinarski klub Blagajana Vrhnika je bil organizator 
državnega mladinskega prvenstva v hitrostnem in 
preciznem izbĳanju.

September: 
- Tristo metrov asfalta za prebivalce zaselka v Jelah v 

Borovnici
- 15-letnica Radĳskega kluba Borovnica
- Gasilci Drenovega Griča - Lesnega Brda so praznovali 

70-letnico z veliko gasilsko parado.
- Na Cankarjevem lazu postavili še eno Cankarjevo obe-

ležje, in to hrastovo klop.
- Mlekarska zadruga Vrhnika je praznovala 90. obletni-

co delovanja in zbiranja mleka od vrhniških kmetoval-
cev.

- Jubilejnega,  dvajsetega Lenčevega pohoda na Triglav 
so se udeležile vse vrhniške pohodne skupine. Bilo je 
150 pohodnikov.

- Mojca Rode je postala državna prvakinja v športnorit-
mični gimnastiki in osvojila tudi štiri zlate medalje v 
Kaposvanu (Madžarska).

- Ženska nogometna ekipa Vrhnike je postala prva po-
kalna zmagovalka Slovenĳe.

- Alenka Bikar je osvojila državno prvenstvo v teku na 
200 metrov.

Oktober:
- Borovniški Elles na sejmu elektronike z novim proiz-

vodnim programom
- Deževno neurje je ponoči iz 3. 10. na 4. 10. 1994  zelo 

prizadelo tudi Krajevno skupnost Podlipa - Smrečje.
- V Bevkah nova mrliška vežica
- Spomin na kolesarja Robĳa Trampuža resnično še živi, 

saj so v prostorih Športne zveze Vrhnika odprli spo-
minsko sobo s številnimi pokali in priznanji ter pripra-
vili že deseto memorialno kolesarsko dirko z vzponom 
na Ulovko.

- Predstavljamo vam Vrhničanko Viki Šega - Foltz, ki je 
postala prvakinja ZDA v krosu.

- Atleti Osnovne šole dr. Ivana Korošca iz Borovnice so 
postali ekipni državni prvaki v atletiki.

- Zakon o ustanovitvi občin je določil, da se sedanja Ob-
čina Vrhnika razdeli v dve novi občini, Borovnico in 
Vrhniko, čeprav so se krajani Borovnice na referendu-
mu odločili drugače.

November:
- Predstavitev kandidatov za župana občin Vrhnika in 

Borovnica ter predstavitev kandidatnih list političnih 
strank za sestavo obeh občinskih svetov

- Vrhniško zasebno podjetje Coming se že šest let uspeš-
no pojavlja na slovenskem trgu.

- Vrhniški upokojenci so razvili nov društveni prapor, 
kjer je na eni strani spremenjen upokojenski slovenski 
simbol, na drugi pa nov občinski grb.

- Delegacĳa članov Združenja šoferjev in avtomehani-
kov Vrhnika je obiskala svojega častnega člana Janeza 
Petriča iz Verda, ki je dopolnil 90 let.

- Na državnem ekipnem šolskem prvenstvu v uličnih 
tekih je OŠ Ivana Cankarja osvojila prvo mesto.

- Krajevna skupnost Pokojišče je na referendumu izgla-
sovala, da se priključĳo novi vrhniški občini.

December: 
- Poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite Janez Donik 

je pripravil sprejem za organizatorje in strokovnjake s 
področja zaščite pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi.

- Kovinarska se rešuje in napreduje z novim  sodobnim 
avtosalonom in servisom za razna tovorna vozila.

- Društvo gojiteljev pasemskih malih živali Vrhnika je 
pripravilo  drugo notranjsko razstavo pasemskih ma-
lih živali: kuncev, golobov in perutnine.

- Ustanovili so novo vrhniško mladinsko društvo – MCV, 
katerega predsednik je postal Grega Bulc.

Vrhnika z okolico in 
njene znamenitosti

S r e d n j e 
strani naše-
ga časopisa 
so tokrat 
n e k o l i k o 
drugačne, 
saj prostor 
odstopamo 
Turistične-
mu infor-
matorju, ki 
naj bi po-
slej izhajal 
dvakrat na 
leto. V njem 
p opi s u j e 
zna men i-
tosti, ki jih 

popotnik lahko najde na našem območju, in-
formacĳe pa ne bodo odveč tudi domačinom,
ki hodĳo mimo pomembnih spomenikov, pa
jih niti opazĳo ne.

Vrhniška občina se je letos na sejmu AlpeAdria — Svoboda gibanja predstavila z geslom Narava je 
vredna največjega občudovanja. Posebej so predstavili Mali plac.

Različne vrste pečenega testa je treba ohladiti (pri-
bližno dve uri), nato jih sortirajo v znane vrhniške 
košare, v katerih potujejo do kupcev. Prvi kruh od-
peljejo proti Primorski že ob tretji uri zjutraj.

Predstavljamo vrhniška 
podjetja

Vrhnika — Na seji zborov SO Vrhnika so delegati za novo sodnico za prekrške imenovali Li-
ljano Petkovšek z Vrhnike, ki je svečano prisegla 21. februarja. Predsednik Skupščine Občine 
Vrhnika ji je zaželel veliko uspeha in da bi jo pri delu spremljala »Salomonova modrost«. Li-
ljana Petkovšek se je zahvalila predsedniku, gostom in predvsem delegatom zborov Skupščine 
Občine Vrhnika za izkazano ji zaupanje.

Na Drenovem Griču se je tudi letos veliko ljudi udeležilo tradicionalnega izdelovanja velikonočnih buta-
ric. Med udeleženci je bilo veliko mladih, ki so se želeli naučiti izdelovanja butaric od starejših.

PO REFERENDUMU O LOKALNI 
SAMOUPRAVI

Ostanemo v eni občini
Kdor je pričakoval, da bosta v vrhniški občini nastali dve, 
vrhniška in borovniška, in si je to vneto želel, bo zdaj ra-
zočaran. Kot smo zapisali v prejšnji številki, Vrhničan, 
ki bi Borovničanu plačal večerjo, če bi se Borovničani 
odločili za svojo občino, bo dobil večerjo plačano sam. 
Kajti plačati mu jo bo moral Borovničan, ker je preroko-
val, da njegovi sokrajani niso bili za novo občino, in to s 
še bolj presenetljivim rezultatom, kot so mislili. Sploh ni 
bil tesen izid. Borovničani so s prepričljivo večino proti 
samostojnosti. Tako so se desetletne želje, in seveda tudi 
točke z nekaterih volilnih plakatov pred štirimi leti, po-
kazale kot nepoznavanje skritega prepričanja Borovni-
čanov. Ljudje hočejo drugače, kot sodĳo o tem njihovi 
voditelji, kar pa sploh ni več samo problem tega kraja, 
temveč je bilo podobno tudi drugje po Slovenĳi.

Za samostojnost so se odločili povsod tam, kjer vidĳo
sami neko prihodnost in tudi ljudi, ki jim bodo jamčili 
za uspešno delovanje občine. Tega pa kot da v Borovnici 
niso videli. Čeprav so včasih hoteli. Toda tudi Vrhniča-
ni se niso odločali dosti drugače. Na volišča jih je bilo 
komaj za zadostno udeležbo. Nekaterim pa se sploh ni 
zdelo smiselno o čemerkoli odločati. Pa tudi tisti, ki so na 
volišča prišli, so nekateri težko razumeli, kaj jih država 
sprašuje, tudi člani volilnih odborov so bili za to nalogo 
preslabo poučeni.
Kdor je bil vajen referendumov za vodovod in različne 
vrtce, bo po tem rezultatu in po taki volilni udeležbi čr-
nogled, češ, ljudje nič ne razumejo in jih nič ne skrbi 
– toda ljudje so praktičnega duha. Če bi jim nekdo ob-
ljubil, da jim ne bo treba za vsako figo ponovno iz Bo-
rovnice na Vrhniko urejat papirjev in drugih zadev, če bi 
jim povedal, da bodo imeli vse na  voljo kar na domačem 
županstvu. bi bilo morda drugače. Toda teh zakonov še 
ni in tako tega ni mogel nihče obljubiti.
 Tone Janežič

Vrhniški spominek
Prejšnji teden so na Vrhniki odprli razstavo Vrhniški spominek. Dela so nastala na likovni akademi-
ji na pobudo občine, kjer so dolgo iskali izvajalca pravih zamisli. Zdaj so te na ogled, vendar iščejo 
podjetnega duha in izvajalca, ki bi take predmete tudi izdeloval. Spominske predstavljamo v Turi-
stičnem informatorju.

Vrhnika — Vrhniški svetniki na prvi seji občinskega sveta. Od leve proti desni so: Igor Novljan, 
Richard Beuermann, dr.  Primož Rus, Alojz Suhadolc, Anton Jesenko, dr. Helena Rožmanc, Franc Je-
lovšek, Antonĳa Marĳa Žvab, Anton Škof, Zmago Solina, Tomislav Grom, Jože Rus, Andrej Šebenik,
prof. dr. Helena Hren Vencelj, Tomaž Mesec, Peter Mauser, Brane Jereb, Herman Bole, Miro Vonča, 
Tomaž Grom, Vinko Bizjak, Jurĳ Petrač in župan Vinko Tomšič (manjkata Leon Gostiša in Miroslav
Brumat).

Borovnica — Že na prvi seji svetnikov nove borovniške občine so novi svetniki pokazali veliko za-
gnanosti in delavnosti. Od leve proti desni so: Marjan Kržič, Anton Kržič, Slavko Turšič, Franc Volek, 
Jože Zorman, župan Andrej Ocepek, Franc Drašler, Jože Petrovčič, Peter Bezek, Maja Makovec Bren-
čič, Anton Palčič, Bojan Čebela in Anton Debevec (manjka Franc Kavčnik).
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1995 Dogodki v tem letu
Januar
- Osnovna šola Ivana Cankarja tretja najlepša šola v 

Slovenĳi
- V kulturnem centru Pavza na Vrhniki je razstavlja-

la slikarka Borovničanka Mihaela Maraž.
- Deset let Mešanega pevskega zbora Drenov Grič - 

Lesno Brdo
- Uspešen začetek sezone tekaškega smučarskega 

kluba Coming Vrhnika
Februar–marec
- Ustanovljen je Območni odbor Združenja vetera-

nov vojne za Slovenĳo, ki združuje veterane iz ob-
čin Vrhnika in Borovnica.

- Predstavitev knjige Tatjane Oblak Brez sladkorja, 
prosim

- V Ligojni so ustanovili Kulturno-umetniško dru-
štvo Ligojna.

- Borovniški župan Andrej Ocepek si je uredil pisar-
no na Paplerjevi 22, kjer uraduje vsak torek popol-
dan.

- Vse o dohodnini, ki jo moramo za leto 1994 napo-
vedati do 31. marca 1995.

- Aljoša Grom je tretjič postal državni prvak v šport-
nem plezanju za leto 1994.

- V tekmi za svetovni pokal Zlata lisica na Mari-
borskem Pohorju je Mojca Suhadolc v veleslalomu 
osvojila peto mesto.

April
- V Podlipi se je po trinajstih letih zopet zavrtelo 

vodno kolo.
- Borovničani so prvič praznovali občinski praznik 

10. marca, na dan, ko so v Gramozni jami leta 1942 
usmrtili  šestnajst fantov in mož iz Borovnice.

- Prvi redni občni zbor Mladinskega kluba Slap Bo-
rovnica

- Borovniški čebelarji so praznovali 90-letnico obsto-
ja.

- Na Vrhniki rojen akademski slikar Floris Oblak je 
razstavljal v Cankarjevem domu na Vrhniki.

- Na 28. občinski revĳi pevskih zborov je nastopilo
devet zborov z  več kot 250 pevci.

- Aleš Prek, smučar SK Vrhnika, je na državnem pr-
venstvu v smuku pri starejših pionirjih osvojil tret-
je mesto.

Maj
- Jubilejni koncert Pihalnega orkestra Vrhnika ob 70-

letnici delovanja
- Borovniški vrtec je praznoval 40 let aktivnega de-

lovanja.
- Vera Hutar je predstavila svojo knjigo Most, v kate-

ri piše o preserskem procesu.
- Ribiči Ribiškega društva Vrhnika so čistili in oči-

stili bregove rek.
- Mladinec in smučar Dani Ma�ias je zastopal Slove-

nĳo na svetovnem prvenstvu alpskih disciplin na
Norveškem.

Junĳ
- Na proslavi 110-letnice Gasilskega društva Borov-

nica so podelili številna priznanja.
- V Borovnici so ustanovili združenje podjetnikov, 

ki bodo dejavni tudi pri občinskem razvoju. 
- Ob 40. obletnici Ribiške družine Vrhnika so mladi 

ribiči pripravili razstavo.
- Radio Ognjišče je pripravilo celovečerni koncert z 

znanimi imeni slovenske glasbene scene.
Julĳ
- Piknik liberalnih demokratov Slovenĳe je potekal

v Tehniškem muzeju Bistra, kjer je imel slavnostni 
nagovor predsednik stranke dr. Janez Drnovšek.

- Župan Vrhnike Vinko Tomšič je sprejel misĳonarja
Jožeta Cukaleta ob njegovi osemdesetletnici. 

- Krajani Drenovega Griča - Lesnega Brda so na refe-
rendumu izglasovali 2 % krajevni samoprispevek 
za pet let.

- V pasjem zatočišču Milene Močivnik so veterinarji 
cepili vseh 156 psov.

Avgust
- Notariat je po petdesetih letih zopet odprl vrata na 

Vrhniki.
- Vrhničani so dobili nov trg (Sodnĳski) in prenov-

ljeno Mercatorjevo trgovino.
- Peto srečanje godcev in pevcem pred gasilskim do-

mom v Brezovici pri Borovnici
- Mladi argentinski Slovenci so obiskali Cankarjevo 

Vrhniko. 
September
- Letni tabor Socialdemokratske stranke Slovenĳe

(SDS) je bil v Športnem parku na Vrhniki.
- Vrtec Rega - kvak na Bregu pri Borovnici je prazno-

val 15-letnico delovanja.
- Dragomerčan Domen Denša je postal državni pr-

vak v triatlonu.
- Mojca Rode in Dušica Jeremič sta zastopali Sloveni-

jo na evropskem mladinskem prvenstvu v šport-
noritmični gimnastiki.

Oktober–november
- Komunalno podjetje Vrhnika je začelo  z novim 

načinom zbiranja in ločevanja komunalnih odpad-
kov.

- Turistično društvo Vrhnika in Kmetĳska zadruga
Vrhnika sta uspešno izpeljala kmetĳski sejem.

- Ob mesecu požarne varnosti je v Bevkah potekala 
široka gasilska vaja Gasilske zveze Vrhnika - Bo-
rovnica.

- Šahovsko društvo Vrhnika je organiziralo 5. dr-
žavno prvenstvo v šahu, ki sta se ga udeležila tudi 
Leon Gostiša in Dragomerčan Primož Šoln.

- Na 10. odprtem prvenstvu Vrhnike v teku z rol-
kami na Ulovko sta pri starejših mladincih dvojno 
zmago dosegla Gorazd Berginc in Miha Zrnec.

December
- V Borovnici so praznovali 125-letnico bralnega 

društva in 50-letnico knjižnice.
- Društvo DGPMŽ Vrhnika je priredilo društveno 

razstavo v gasilskem domu Breg - Pako pri Borov-
nici, kjer so razstavili več kot  dvesto kuncev raz-
ličnih pasem in veliko okrasnih golobov.

- Vrhniški in borovniški gasilci so praznovali 40 let 
gasilske zveze Vrhnika.

- V akcĳi TZ Slovenĳe Moja dežela – lepa, urejena in 
čista je Vrhnika v Portorožu prejela dve priznanji: 
OŠ Ivana Cankarja najvišje priznanje v kategorĳi
ocenjenih šol in Vrhnika drugo mesto kot kraj v 
kategorĳi srednja mesta.

- Mojca Suhadolc je bila v Val d Iseru dvakrat na 
stopničkah za zmagovalce, saj je bila v superveles-
lalomu tretja in v veleslalomu druga, kar je njen 
doslej največji športni uspeh.

VRHNIKA – ULOVKA, nekoč brunarica, sedaj že lepa zgradba, ki čaka dokončne ureditve. Žič-
nica je na res lep smučarski dan neutrudno vozila smučarje v strmino.

Vlečnica izpred nekaj let, ko je bilo obilo snega; to je 
bilo 28. 12. 1994.

Vrhniški pirh mojstra Franca Groma — Dediš-
čina poslikanih in okrašenih velikonočnih pir-
hov, pisanic in remenk je izredno bogata. Vse 
načine izdelovanja še dandanes nadaljujejo po-
samezniki od Bele krajine do Prekmurja ter na 
celotnem slovenskem ozemlju. Seveda bi bilo 
slabo, če bi se ustavili le na tej stopnji. Zato smo 
lahko veseli, da je bogastvo dediščine okraše-
nih pirhov spodbudilo mojstra Franca Groma z 
Vrhnike pri iskanju novih ustvarjalnih oblik. 
S popolnoma novo tehnologĳo prediranja jajč-
ne lupine, ki je izjemna tudi v širših medna-
rodnih okvirih, od leta 1993 izdeluje vrhniške 
izdelke.

Trombe 
zmagoslavja
S petdesetimi leti po vojni, ko je bila na oblasti rde-
ča in krvava revolucĳa, kot se danes rado reče, čeprav
vsakdo intimno ve, da to le ni bilo čisto res, smo te 
dni opravilispravili na zunaj, ko se je proslavljala pet-
desetletnica konca druge svetovne vojne. Nekateri so 
obletnico doživljali bolj živo in so hoteli zadnje bitke 
spet uprizoriti s pravimi ljudmi in  pravim orožjem 
ter pravimi kroglami ne glede na to, na kateri strani so 
leta 1945 končali svoj boj.
Tako smo nemara za nekaj časa res opravili z obdo-
bjem, ko smo si Slovenci omislili lepa posojila in potem 
živeli od inflacĳe, si zgradili hiše, nakupili traktorje, ko
kosilnica ni bila več orožje v rokah reakcĳe, si nakupili 
avtomobile, ki so bili povečini resda iz tovarne orožja 
in nevarni, ker je tovarna s svojimi standardi določala 
prometno varnost in jih niso določale razmere na ce-
stah, peljali pa smo se pa le v fičkih in obenem vsaj ne-
kaj časa stiskali pas in jedli kislo zelje, kakor je zapisal 
pesnik. Če pa tega obdobja še nismo izživeli, ga bomo 
doživljali še nekaj časa vsak po svoje, enkrat bo tako ali 
tako tista vojna minila, takrat namreč, ko bo – ker bo 
bog tako dal – zmanjkalo njenih udeležencev. Te dni 
smo se udeležili različnih prireditev, tudi slavnostne-
ga koncerta ob sedemdesetletnici vrhniškega pihalnega 
orkestra.
Bilo je lepo in ljudje so veliko ploskali. Igrali so nekaj 
domačih, potem pa tudi nekaj amerikanskih, je rekel 
človek, ki rad posluša vrhniško godbo in ji je bil zvest 
tudi tedaj, ko je imela še težave s programom. Zdaj 
so te težave minile, kajti naštudirali so komade, kot se 
reče, ki so manj neprĳetni za današnji čas in za današ-
nja ušesa.
Kot je pri marsikateri godbi in marsikaterem pevskem 
društvu danes v navadi, da v najgloblji predal in po-
zabo zaklene nekdanje koračnice, se bo zgodila po tej 
petdesetletnici, ki smo jo, hvala bogu, preživeli živi in 
brez velikih posledic, naravna stvar, da petdesetletnice 
ne bo več. Če le ne bo preveč takih, ki se bodo še pre-
dolgo spominjali petdesetletnice.

Tone Janežič

Proslava 
petdesetletnice 
osvoboditve

Delegacĳa I. tankovske brigade je položila venec na
plošče s seznami vseh mrtvih borcev, ki so jih ponovno 
postavili in uredili v 530. učnem centru Vrhnika.

VRHNIKA – Na osrednjo proslavo 5O-letnice osvoboditve na ploščadi pred Domom Karla Gra-
beljška je prišlo »nekoliko« premalo Vrhničanov, najbrž jih je bilo pred  petdesetimi  leti več.

Loka že odprta
Vrhnika — Na mestu, kjer je prej stala Kovinarska, je zdaj sodoben poslovno-trgovski center 
Loka z veliko blagovnico. Odprli so jo 6. julija, ko sta generalni direktor Ludvik Leben in 
vrhniški župan Vinko Tomšič prerezala trak. 

Nezgoda v 
Fenolitu
Med jutranjo izmeno je v obratu smole v tovarni Fe-
nolit na Bregu pri Borovnici odkrilo pokrov kotla, 
v katerem so preskušali nov izdelek. Ob nezgodi so 
imeli za dobre tri milijone tolarjev škode, vendar 
tokrat ni šlo za ekološko nesrečo večjih razmer in k 
sreči so tudi pravočasno opazili, da se nekaj dogaja. 
Ljudje so se umaknili, tako da ni nobenega poško-
dovanega delavca. Odkrilo je tudi streho. Do večera 
je bil objekt spet pokrit.

Vrhnika — Zadnji petek v oktobru so se na Vrhniki spomnili  dneva, ko je pred štirimi leti 
zadnji vojak JLA odšel z Vrhnike. Spominjanje na ta dogodek ima med Vrhničani poseben 
pomen. Odhod vojakov prav iz njihove vojašnice proti Kopru in na ladjo ter iz Slovenĳe so do-
čakali zadnji, po nekaj mesecih stalne napetosti, kaj se bo z Vrhniko zgodilo, saj je bila ves čas 
v dometu tankovskih cevi, ki so na mesto gledale uperjene s Hruševce. Letos je bila zato krajša 
spominska slovesnost ob plošči na Gostilni Povž. Tone Jesenko, med tistimi dogodki načelnik 
oddelka za obrambo v vrhniški občini, je veterane pohvalil za pogum, ki so ga pokazali.

Mojci Suhadolc, ki si je v svetovnem smučar-
skem pokalu priborila dragocene točke,  letos 
pa je na Vrhniko prvič prinesla tudi dva od-
mevna pokala, čestitamo ob uspehu. (Foto: Si-
mon Seljak)
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VRHNIKA — Na KONC hribu (nasproti vojašni-
ce na Raskovcu) je skoraj popolnoma uničen  pet-
najst let star smrekov nasad. Ko bo sneg skopnel, 
bo potrebno veliko dela in truda, da se bo škoda 
odstranila.

ČE JE SMETI PREVEČ – Tudi  v Dagomerju je Komunalno 
podjetje Vrhnika postavilo zabojnike za ločeno zbiranje od-
padkov. Kot  pa je videti, prebivalci, ki so vsi pismeni, saj ima-
jo v kraju najvišjo izobrazbeno strukturo v občini, ne dojame-
jo bistva zelo ekološke ponudbe in puščajo odpadke namesto 
v zabojnikih pogosto kar na tleh ob njih. Se pa razločni vidi: 
papirja je odločno preveč, drugega je manj. Ali pa tisti dan, ko 
smo fotografirali, Dragomerčani niso imeli sreče in smo jih za-
sačili, ko so čistili kakšno drvarnico. Več sreče  prihodnjič.

Krizanteme

Pričujoča številka glasila štirih občin je kot jesen-
ska krizantema. Razcveteti se mora do natanko 

določenega časa, ne prekmalu in ne prepozno, ker pre-
zgodnje ni mogoče prodati, prepozne pa tudi ne. Mar-
sikdo bo v njej pogrešal novic iz domačih krajev, pa 
kaj, ko je v tem času vse podrejeno slovenski jeseni, 
ko se spravljajo pridelki in na štiri leta pospravljajo 
politični predali, dela se inventura in se z obljubami 
polnĳo ušesa.

Jasno pa je,  čeprav bi bilo lahko tudi drugače, da 
smo v demokratični državi, v kateri je državni par-

lament zdržal ves svoj mandat. Nekateri so sicer sodi-
li, da bi ga lahko razpustili že prej, toda to bi bila nova 
revolucĳa. Resnici na ljubo je sprejemal tudi zakone
in ta država jih ima zdaj okrog  tisoč svojih, a za nor-
malno delovanje jih ima kakih 1700 premalo. Ampak 
ta primanjkljaj bodo dopolnili tisti, ki jih bomo zdaj iz-
volili. Kakšni bodo ti zakoni, je torej nekoliko odvisno 
tudi od nas.

To ste se že odločili, kakor ste se odločili o krizan-
temah. Zdaj je navsezadnje že čisto vseeno, ko je 

tale časopis prišel med vas, kaj vam priporočam: bele. 
rumene, vĳolične ali katere druge, najbolj idealen dan
za njihov nakup je že minil.

Imamo pa v tej številki pisano izbiro različnih kan-
didatov različnih strank. Za nekatere prvič slišite 

in o njih prvič berete, drugi nam že vladajo in nam še 
nameravajo. Kajti to ni samo delo za narodov blagor, 
nekoliko gre tudi za oblast in za vse sladkosti, ki jih ta 
prinaša. Sicer si ne bi toliko prizadevali in bi ostajali 
doma za pečjo, da ne bi cvelili svoje matere, kot bi rekel 
Martin Krpan, ki se mu je iz cesarskega mesta po zna-
nem opravku mudilo domov.

To številko si torej pazljivo oglejte, ker prinaša bo-
gato politično ponudbo. Tisti, ki hočejo imeti shra-

njene obljube, jo lahko tudi shranĳo in potem gledajo,
kaj od teh obljub je izpolnjeno in kaj ni. Čez štiri leta 
bo nova priložnost, prej najbrž na državni ravni ne, 
če izvzamemo predsedniške volitve prihodnje leto in 
lokalne čez dve leti. Nekateri komaj čakajo, tudi upra-
vičeno.

Takrat bo šlo spet zares tudi v naših občinah. Am-
pak, kot se reče, na Martinovo nedeljo odločamo, 

kako nam bo šlo štiri leta na državni ravni, ali bo zgod-
ba uspeh ali pa bo zgodba polomĳa.

TONE JANEŽIČ

Dvestoletnica Gregorja Riharja
Nedelja, 3. marca, je bila za Polhov Gradec slovesen dan. Spomnili so se dvestoletnice 
rojstva njihovega rojaka Gregorja Riharja, ki se je uveljavil kot skladatelj v Ljubljani, 
kjer je bil stolni organist. Njegove pesmi še  vedno radi prepevajo, pa ne le cerkvene. 
Spominsko podobo je blagoslovil ljubljanski pomožni škof Alojz Uran.

Horjul — Učenci četrtega razreda Osnovne šole Horjul so pod vodstvom svoje uči-
teljice Mojce Končan pripravili zanimivo razstavo predmetov, ki so jih uporabljali 
še njihovi pradedje in prababice. Na ogled so postavili vrsto predmetov: komate, 
kolovrate, ročne mlinčke za kavo, lončene posode, stare knjige, šolska spričevala, 
jesenove smuči in še bi lahko naštevali. Zanimivo razstavo so si ogledati učenci 
šole in vrtca. (F. B.)

Skoraj vse izvozijo
Hoja-Mobiles je še vedno edina tovarna v bližnji okolici Polhovega Gradca. Skupno 
premore kar 8.000 kvadratnih metrov proizvodnih hal. Zanimivo je, da skoraj vse, kar 
naredĳo, tudi izvozĳo.

Junaki iz skladišča pri Borovnici
Pripadniki 2. voda Izvidniške čete specialne brigade MORIS z njenim poveljnikom 
TONETOM KRKOV1ČEM so dejansko prvi zavzeli skladišče streliva in orožja pri 
Brezovici. Nekateri so tudi tokrat prišli na proslavo v Brezovico pri Borovnici.

Kaj s preserskim 
kamnolomom?
Brezovica — Nekaj let je minilo, kar se je preneha-
lo izkoriščanje peščenih agregatov v preserskem 
kamnolomu. Ta zdaj kaže silno žalostno podobo za-
puščenosti, kar je videti tudi na fotografiji. Obstajajo
zamisli, kaj naj bi tam bilo, vendar še nobena resna. 
Verjetno bo treba veliko rano v naravi, ki je nastala 
pod Žalostno goro, nekako sanirati.

Razvitje gasilskega prapora na Rakitni
Brezovica — Med prĳetnejše dogodke življenja gasilca sodi trenutek, ko obleče slavnostno gasilsko uni-
formo in se skupaj s svojimi prijatelji razveseli nove pridobitve. Tokrat so rakiški gasilci razvili svoj nov 
društveni prapor.

Nova mehanizirana prebiralnica 
odpadkov
VRHNIKA – Vrhniško Komunalno podjetje je skupaj s sofinancerji Občino
Vrhnika, Občino Borovnica in podjetjem Dinos v ponedeljek, 28. oktobra, slo-
vesno odprlo sodobno mehanizirano prebiralnico komunalnih odpadkov. To 
je obenem tudi prva mehanizirana prebiralnica odpadkov v naši državi, ki je 
postavljena na komunalni deponĳi TOJNICE.

120-letnica borovniške osnovne šole
Prizorišče sklepne proslave ob 120-letnici borovniške osnovne šole, kar so slovesno ob-
hajali v tednu od 21. do 26. oktobra, je pripravil pedagog Darjan Geohelli, ki je imel tudi 
na zunaj na skrbi vso likovno podobo obletnice. Na šoli je bil pouk nekoliko drugače ves 
teden. Kar je najbolj hvalevredno: šola je ponovno opozorila, da je živo središče dogajanj 
v kraju.

8. DECEMBER – DAN POSEBNE ODLOČITVE ZA VRHNIŠKE OBČANE

ZA šolo in ZA igrišča
Med rodovi obstaja vez, ki je stkana v šolskih klopeh in prav tam pridobljeno znanje je temelj zdrave 
družbe in naroda.

Župan Vinko Tomšič
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NA VRHNIKI V NEDELJO POPOLDNE

Zgorel vrtec, pomoč prihaja, tudi že prve začasne rešitve
V nedeljo popoldne ob 14.15 so opazili dim iz glavne stavbe vrhniške VVZ Antonĳe Kuclar za staro vrhniško šolo in občino. Ogenj je kljub prizadevanjem gasilcev uničil tri četrtine stavbe, kar je ostalo, pa ne bo več
mogoče popraviti. Prve ugotovitve kažejo, da bo treba postaviti nov vrtec, pogorišče starega pa pospraviti. Kot trdĳo na Občini Vrhnika, denar za obnovo ne bo šel iz samoprispevka za šolo, ampak si bodo pomagali
drugače. Novi vrtec ne bo postavljen takoj, zato iščejo začasne rešitve za varstvo otrok.

Srečno 1998

Leto 1997 se izteka in pred nami je tudi zadnja 
letošnja številka Našega časopisa. V tem letu 

smo bili z vami enajstkrat in smo vas poskušali 
seznanjati z vsemi dogodki in aktualnimi zade-
vami, ki so se vrstile v štirih občinah: Vrhnika, 
Brezovica, Borovnica in Dobrova - Horjul -Pol-
hov Gradec. Lahko rečemo, da je bilo leto zelo 
razgibano, s številnimi dogodki, prireditvami, 
proslavami, jubileji ... Vsaka občina se je na svo-
jih straneh časopisa predstavljala po svojih naj-
boljših močeh. Pridobili smo tudi precej stalnih 
dopisnikov, tako da je časopis še bolj aktualen in 
zanimiv. Tudi v  prihodnje računamo na še večjo 
pomoč stalnih in občasnih sodelavcev, saj naša 
uredniška politika temelji na tem, naj časopis 
ustvarjajo ljudje - bralci.

Poizkušamo se izogniti tako »znanim« rume-
nim stranem, saj je tega tiska tako ali tako vse 

polno, ker nočemo ustvarjati konfliktnih situacĳ.
Vemo, da je življenje v sedanjem času težko, da 
se na stvari vse preveč gleda črno, da ljudje vča-
sih hočejo drug drugemu tudi malo ponagajati, 
vse premalo pozornosti pa posvečamo sočlove-
ku, ki je v stiski in obupu. Prav zato naj bi NAŠ 
ČASOPIS vsem občanom prinašal svetlejše in ak-
tualnejše informacĳe. To pomeni, da bo pisal, kaj
skupaj znamo in zmoremo. To pa bomo uveljav-
ljali tudi v novem »časopisnem« letu 1998. 

Simon Seljak

Sodelovanje na pragu Ljubljane
Od 18. do 22. 3. 1997 je bil na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani že 36. medna-
rodni sejem Alpe-Adria. Na njem so se prvič letos na skupnem razstavnem prostoru 
predstavile tudi občine Borovnica, Brezovica, Dobrova - Horjul - Polhov Gradec, Ig in 
Vrhnika pod skupnim geslom NA PRAGU LJUBLJANE.

Brezovica je praznovala
Velikonočni ponedeljek je bil letos za brezoviško občino velik praznik: 
razglasili so občinski grb, razvili občinsko zastavo, prvič zapeli in za-
igrali občinsko himno, obenem pa so postavili tudi temeljni kamen za 
nove šolske prostore.

Prostornejša knjižnica v 
OŠ Polhov Gradec
V polhograjski osnovni šoli so 28. marca slovesno odprli prenovljeno knjižnico, ki se 
zdaj lahko primerja z najsodobnejšimi te vrste pri nas. Vsa oprema v knjižnici je na-
rejena po meri, stoli, pa tudi sam vhod pa prebarvani z živahnimi barvami, tako da 
se otroci v knjižnici počutĳo kar najbolj domače (stole so pomagali barvati tudi sami
otroci).

Petdeset let otroškega varstva na Vrhniki
Letos praznuje javno otroško varstvo na Vrhniki lep jubilej – petdesetletnico, kar je na 
Tržaški 14 začel delovati tako imenovani Did, Dom igre in dela. Obletnica je pomemb-
nejša v toliko, ker gre v otroškem varstvu letos na Vrhniki za novo naložbo v to dejav-
nost iz žalostnega razloga, ker je pogorel vrtec Antonĳe Kucler.

Tudi gasilski 
dom na Dobrovi 
pripravljen na 100-
letnico
Na Dobrovi je že vse pripravljeno za 100-
letnico tamkajšnjega prostovoljnega gasil-
skega društva, vključno z novim gasilskim 
domom, ki so ga do  konca uredili prav do 
velikega jubileja.

Asfalt skozi Črno vas
Cesta med Podpečjo in Lipami je že asfaltirana, 
vendar za promet uradno še ni odprta. Po sredini 
cestišča morajo potegniti bele črte, opraviti je tre-
ba tudi tehnični prevzem. Na Občini Brezovica 
pravĳo, da gre pri tem 2,5 kilometra dolgem cest-
nem odseku za dobro sodelovanje med ljubljan-
sko in brezoviško občino.

Trojno praznovanje v Borovnici
Zadnjo nedeljo v avgustu je bil v Borovnici velik praznik. Proslavili so 140. obletnico, 
kar je po viaduktu uradno peljal prvi vlak, 50. obletnico, kar so brigadirji, ki so se 
tokratne proslave tudi osebno udeležili, zgradili novo progo med Borovnico in Preser-
jem, in  100. obletnico pohodništva v Peklu.

Oktet Raskovec vabi na promocĳo svoje prve zgoščenke in
kasete ob  peti obletnici delovanja, ki bo v petek, 19. 9. 1997, ob 20. uri v mali dvorani 
Cankarjevega doma.

Prenovljena lekarna na Vrhniki
Obseg dejavnosti vrhniške lekarne se iz leta v leto povečuje, kar je nedvomno tudi 
zasluga zelo prizadevnega kolektiva. V lekarni so poleg vodje lekarne mag. Anke 
Pažin zaposleni še trĳe magistri farmacĳe, in sicer Jožica Menard Tavželj (namest-
nica vodje lekarne), Alenka Kamenšek in Jože Leben ter štirje farmacevtski tehniki: 
Jelka Antonĳevič, Ines Pahor, Helena Petrič in Naomi Kroupa. Za čistočo je zadolže-
na lekarniška delavka Antonĳa Kužič.

145 let poučevanja in 70 let šole v Bevkah
V vrhniški Krajevni skupnosti Bevke je bila v nedeljo, 30. novembra 1997, proslava ob 145-
letnici poučevanja in  70-letnici izgradnje podružnične šole v Bevkah. V zadružnem domu 
se je zbralo veliko krajanov in številnih povabljenih gostov. Kulturni program so pripravili 
učenci, ki obiskujejo šolo v Bevkah, pod vodstvom svojih treh učiteljic.
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1998 Konec štiriletne šole
Tudi letos v številki, ki izide pred dopusti, pri-
lagamo Našemu časopisu posebno prilogo o šo-
larjih, ki so končali šolanje na osnovnih šolah v 
naših štirih občinah in zdaj odhajajo v večji kraj 
nadaljevati šolanje. To je seveda prelomnica v nji-
hovem življenju in obdobje novega upanja, da se 
jim morda na njihovi poti izide vse tako, kot si 
želĳo oziroma, kot želĳo njihovi starši. Saj si med
seboj ne želimo nič slabega, čeprav je res, da že 
zdaj nastaja posebna živčnost.
Posebna živčnost zato, ker bo konec leta morda 
vse drugače, kot so želje. Prvo štirirazrednico na-
mreč končuje ekipa, ne le v eni, temveč v štirih 
občinah, ki je ob delu in na lastni živi koži do-
živela šolanje za lokalno samoupravo. Prav pre-
vidno bomo pogledali, kaj so obljubljali pred šti-
rimi leti in kaj so zares uresničili. To je bila šola 
pravzaprav brez poštenega učnega načrta, brez 
obveznih in neobveznih vsebin, izvajanje nalog 
se je uresničevalo kot v enajsti šoli pod mostom 
in sproti, kakor da bi probleme prinašale narasle 
vode in jih mimogrede puščale na bregu.
Razen enega občinskega središča, ki je bilo to že 
prej, so ti udeleženci štiriletne šole v naravi orali 
trdo ledino. V prvem letu sploh, ko so se komaj 
začeli zavedati, kaj vse so njihove pristojnosti in 
kje vse so njihove omejitve. Obljubljali so marsi-
kaj, kar potem ni bilo v njihovih močeh, kajti dr-
žava jim je določila preveč stvari in jim premalo 
dajala.
Veliko so se ukvarjali tudi sami s seboj in  bon-
tonom komuniciranja v občinskih svetih, med 
občinskimi svetniki in župani, med krajevnimi 
skupnostmi, kjer jih imajo, in občinsko upravo. 
To je bilo kot puberteta, ko je vztrajanje pri last-
nih stališčih tako trdno, da človeku tudi škoduje, 
tudi če bi mu luknjo v koleno vrtali, kot se reče.
V nekaterih občinah so napredovali in ošpice 
prebolevali hitreje, drugod še danes čutĳo posle-
dice.
Eno pa je gotovo: prednost  težav v malo bolj pre-
gledni občinski samoupravi je drugačna kot prej 
pod večjo streho, tako je tudi marsikje– -to pa v 
vseh občinah brez izjeme, če si le niso naložile 
pretiranih bremen, kaže zlasti napredek pri ure-
janju komunalnih zadev.
Seveda so tudi zadeve, ki presegajo moči enega 
župana in enega občinskega sveta. Regĳ sicer še
nimamo, toda razvoj bo najbrž pokazal, da vseh 
bremen  ne zmore ena sama občina in da bodo 
potrebne povezave. Nekaj teh zametkov povezo-
vanja v občinah, ki izdajajo Naš časopis, že je, in 
najbrž se bo temu pridružila tudi nova občina, o 
kateri so se volivci izrekli in mora njihovo voljo 
»požegnati« še državni zbor.
Čeprav se radi veselimo, in zdaj je obdobje raz-
ličnih veselic, je najbrž že sedanja zasedba občin-
skih veljakov ne le v eni občini ugotovila, da delo 
za občino ni niti špehovka, niti klobasa in pol 
litra vina, kar se pogosto napačno sodi ob raz-
ličnih prireditvah, ki se jih ne manjka in morajo 
biti zaradi boljšega počutja.
Ampak zdaj bodo dopusti, šele potem bo jesen.

TONE JANEŽIČ

Namiznoteniški igralci Selda Pack 
Preserje drugi v Sloveniji
V odločilni tretji tekmi za naslov državnega prvaka so namiznoteniški ig-
ralci Selda Pack iz Preserja dokaj nesrečno izgubili z ekipo Maximarketa - 
Olimpĳe iz Ljubljane in tako osvojili drugo mesto v Slovenĳi. To zadnje tretje
srečanje je bilo v soboto, 30. maja, v polni dvorani Osnovne šole Preserje.

Ameriški
veleposlanik se poslavlja
Brezovica — Veleposlanik Združenih držav Amerike Victor 
Jackovich je s svojo soprogo in sodelavci ambasade pripravil 
sprejem v Jazz Clubu v Ljubljani. Sprejema so se udeležili mno-
gi vidni predstavniki naše domovine, več ministrov in pred-
stavnikov iz slovenskega političnega sveta. Med njimi sta bila 
tudi podpredsednik vlade Republike Slovenĳe in predsednik
Slovenske ljudske stranke Marjan Podobnik in brezoviški žu-
pan Drago Stanovnik.

PREDSTAVITEV NA SEJMU ALPE-ADRIA – Obbarjanske občine so se v organi-
zacĳi centra Naš laz skupno predstavile kot zanimiva rekreativna destinacĳa na
robu Ljubljane. Stojnico je obiskal tudi minister za drobno gospodarstvo Janko 
Razgoršek in se srečal z razstavljavci, med drugim z direktorjem KZ Vrhnika Iva-
nom Turkom.

Dela pri izgradnji šole se bodo začela
Župan Vrhnike Vinko Tomšič in direktor  gradbenega podjetja Grosuplje Bogdan 
Korošec sta podpisala pogodbo o graditvi nove šole na Vrhniki. Na javni razpis Občine 
Vrhnika se je prĳavilo pet izvajalcev del. Izbrano je bilo podjetje GP Grosuplje, ki je
imelo tudi najboljše pogoje.

Horjulci za svojo občino
Z zelo dobrim izidom referenduma o tem, ali naj bo Horjul občina, so se Horjulci odločili, da 
gredo na svoje. Zdaj mora njihovo odločitev potrditi še Državni zbor. Predstavniki vseh parla-
mentarnih strank  v svojih izjavah poudarjajo, da ne bodo glasovali proti volji ljudi. Fotografijo
smo posneli nekaj pred 20. uro zvečer, ko je bila volja že znana.

Asfalt na cesti Bevke– 
Blatna Brezovica

Župan Vrhnike Vinko Tomšič, predsednik KS Bevke 
Vinko Keršmanc in predsednik KS Blatna Brezovici 
Rubi Gostiša so pred številnimi krajani obeh krajevnih 
skupnosti v nedeljo, 19. julĳa 1998, prerezali slavnostni  
trak ter  tako predali namenu nov asfalt na cesti med 
Bevkami in Blatno Brezovico. Vsi trĳe so zbrane tudi 
nagovorili in se nato skupaj z vsemi napotili peš proti 
Blatni Brezovici.

SLOVESNOST NA DOBROVI

Kardinal dr. Alojzij Ambrožič 
obiskal rojstno župnijo
Dr. Alojzĳ Ambrožič v spremstvu narodnih noš pri kapelici Marĳe v Leščevju

BREZOVICA – Tudi v naših krajih pod Žalostno goro pri 
Preserju za železniško postajo smo imeli nekaj dni prave pi-
sanske poševne stolpe. Podjetje SCT se je namreč odločilo 
podreti betonske silose za shranjevanje peščenih  agregatov, 
zato jim je šla mila zima na roko, da so jih lahko pospravili. 
O nadaljnjih korakih pri urejanju opuščenega kamnoloma 
bomo še poročali.

Pustno rajanje v dvorani osnovne šole
VRHNIKA – Kot prejšnja leta je tudi letos Društvo prĳateljev mladine Vrhni-
ka pripravilo veselo pustno rajanje na pustni torek, 24. februarja, v večnamen-
ski hali Osnovne šole Ivana Cankarja na Vrhniki. Vse maškare, od najmlajših 
do nekoliko starejših, so se zbrale pred dvorano ter v sprevodu krenile po 
Vrhniki. Šle so po Tržaški cesti, Stari cesti in po Ulici 6. maja ter se množično 
udeleževale rajanja v dvorani.

KNJIŽNICA BOROVNICA – Iz pravljične sobe v knjižnici 
so LEGO kocke za nekaj časa izrinile pravljice. Mladi počit-
nikarji so se pomerili v »hitropoteznem« sestavljanju LEGO 
kock. Pomerilo se je 63 tekmovalcev. Sestavljali so podmor-
nico, avtocesto, gusarski otok, grad in formulo. Kocke so si 
sposodili v Trgovini KOCKA. Vsak dan so potekali hudi, a 
športni boji. Mnogi med sestavljavci so pravi virtuozi. Ste 
vedeli, da je mogoče grad sestaviti v pičlih 23 minutah? Res, 
Tinetu je to uspelo!

Poplave tudi na vsem 
“našem” območju
Bevke — Jesenski dež v  oktobru  in zadnje padavine v začet-
ku novembra so prinesle Slovenĳi katastrofalne poplave. Tudi 
naše območje, torej kraji, za katere izhaja Naš časopis,  ni bilo 
izvzeto pri deležu obilnih padavin: posledice poplav, plazov, 
vdorov in številnih naplavin šele popisujejo. Zelo velika ško-
da je bila v Občini Dobrova - Polhov Gradec, kjer je bila cesta 
Dobrova– Polhov Gradec celo nekaj časa zaprta.
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1999 Kruh
Saj poznate listo šalo o tem, kdo zgodaj vstaja? A 
li je pek ali pa ga muči nespečnost oziroma skr-
bi. Vrhniški peki so dosegli, za kar so se nekaj 
let trudili, saj so dobili potrdilo, da pečejo kako-
vosten kruli. Na straneh našega časopisa tokrat 
pišemo o svetlih in tem nih trenutkih, ki jih tačas 
doživlja ovrhniški kruh«. Po eni strani je kraj do-
kazal, da je zanimiv za investitorje, ki prinašajo 
sem denar, odpirajo nova delovna mesta in dajejo 
kruh novim zaposlenim, po drugi strani kažemo 
primer industrĳe usnja, kjer gre proces v drugo
smer. Tam se je pekarna vsakdanjega kruha za-
čela zapirati in se ljudje, ki so pustili najboljša leta 
svojega življenja za tistimi stroji, bojĳo, da osta-
nejo brez kruha. V muzeju v Bistri pa nam kaže-
jo na novo postavljeno stalno zbirko mlinarstva 
skozi stoletja v naših krajih, ki nam pripoveduje 
dolgo zgodbo o moki in kruhu.

Nasprotja se kar ponujajo: ko so v vrhniški pe-
karni mesili samo bel in. črn kruh, in je ceh dr-
žava natančno določala, koliko enotnega kruha 
mora biti, da ga dobĳo vrtci, šole, različni obra-
ti družbene prehrane in druge ustanove, je bilo 
»kruha«, ki se mu je reklo zanesljivo delovno me-
sto in mesečni dohodek, na ostajanje. Ko je zdaj 
na razpolago veliko različnih vrst kruha, da jim 
niti vseh imen ne vemo, onega drugega »kruha 
ni več veliko in tudi izbirati ni več mogoče med 
boljšim ali slabšim, samo daje.

Pšenica in kruh sta bila za obdobje, ki je za nami, 
in za tedaj odgovorne preskusni, kamen uspeš-
nosti in prodornosti režima, ki ga ni več, in je to 
še danes, ko je kruha dovolj in je različnih vrst, 
ker pač konkurenca sili v vedno nove prĳeme.
Nekdaj so bile nove vrste kruha napečene pred-
vsem zalo, da je bila dosežena nova, ponavadi 
višja cena, ker so samo novim izdelkom prizna-
vali samostojno oblikovanje cen.

Res pa je, da so že rimski vladarji ohranjali na-
klonjenost ljudstva s kruhom in igrami, da v zgo-
dovini vojn še vedno velja, da zmaga tisti, ki ima 
dalj časa vojsko sito kruha (najbolj značilen pri-
mer je ameriška državljanska vojna, kjer je zma-
gal sever, ker je imel zaloge pšenice).

Skratka, kruh je in ostane tisti vsakdanji prodajni 
artikel, ki je ne le to, ampak tudi simbol skromne 
blaginje.

Blagor mu, ki ima tako dobre peke, kot jih imamo 
na Vrhniki.

TONE JANEŽIČ

Po štirih letih nov Mladinski center 
na Vrhniki

Prva božična 
skakalna 
tekma 
Brezovica — Člani smučarsko 
skakalnega kluba Jezero so dan 
po božiču v Plahanovem lazu 
nad Gornjo Brezovico pripra-
vili prvo smučarsko skakalno 
tekmo na 45-metrski skakalni-
ci. Na pobočju, ki se vzpenja po 
desni strani na poti proti Ra-
kitni, se je veliko malčkov učilo 
prvih smučarskih veščin. Člani 
kluba so pred enim letom nare-
dili na pobočju skakalnico in jo 
na ta dan tudi slavnostno pre-
dali namenu.

Sredi vasi Bevke pa nov vrtec stoji
Ob odprtju vrtca 10. septembra so prvi skozi vrata vstopili tisti naj-
mlajši, ki ga bodo tudi uporabljali, s svojimi starši. 

Slovesnost ob 90-letnici šolstva 
na Drenovem Griču

Konec oktobra je bila v polni dvorani gasilskega doma na Drenovem Gri-
ču slovesnost ob častitljivi 90-letnici šolstva na Drenovem Griču. Program 
so pripravili učenci od 1. razreda do 4. razreda, ki obiskujejo dislocirani 
oddelek na Drenovem Griču - Lesno Brdo Osnovne šole Log - Dragomer. 
Ob tej priložnosti je izšla tudi kronika šolstva na Drenovem Griču, ki v 
sliki in besedi prikazuje prehojeno 90-letno pot izobraževanja v tej kra-
jevni skupnosti. 

Nepozaben sprejem za 
Mojco Suhadolc - Moko

Mojca je v svoji bogati smučarski karieri, posuti z vzponi in  
padci, le doživela slast prve zmage v svetovnem smučarskem 
pokalu. Konec novembra je v uvodnem superveleslalomu 
smučarskega pokala v Lake Lausi v Kanadi premagala vso 
svetovno žensko elito in zasluženo stala na vrhu stopničk.

Največja tridnevna turistična prireditev na Vrhniki je za nami. Ne glede na slabo vreme je 
prireditev, gledano v celoti, uspela. Zaradi dežja so številne prireditve v soboto, 19. junĳa,
odpadle, medtem ko je večerna NOČ NA VRHNIKI uspela z nastopi predvidenih glasbe-
nih skupin in pevcev do jutranjih ur, ko je dež poskrbel, da je množica mladih kar hitro  
odšla z Vrhnike. Argonavtske dneve, ki so potekali od 18. junĳa do 20. junĳa, je pripravilo
in vodilo Turistično društvo Blagajana Vrhnika skupaj z Občino Vrhnika.                                 S. S.

Odprtje Argonavtskih dni je bilo na Sodnĳskem trgu. Med gosti je bil tudi grški
veleposlanik Charalambros Christopoulos.

Ladja Argos z Medejo in argonavti Odprtje je popestril New Swing Quartet.

Stara cesta v sejemski ponudbi Noč na Vrhniki je obiskalo  več kot pet tisoč mladih poslušalcev. V odbojki na mivki sta postala državna prvaka Jasmin Čuturić in Samo Miklavc.

Argonavtski dnevi

Kljub slabemu vremenu je tridnevna prireditev uspela
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Horjulski METREL gradi 
skladiščne prostore
Gradnja novega proizvodno skladiščnega poslopja Metrela.

2000 Velike novice
Pravĳo, da imajo knjige svoje usode. Ko jih pisa-
telj izroči založniku, ta pa naprej bralcem, zaživi-
jo svoje življenje. Podobno velja za časnike: tudi 
ti imajo svoje usode: rojevajo se, živĳo, životarĳo
in ugasnejo. 
Različni časniki pišejo o različnih stvareh: verski 
najbolj o verskih, kmečki o kmečkih, steklarski 
o steklarskih, finančni o finančnih itd. Ko s tole
številko, zadnjo pred novim letom, zaključujemo 
zdaj  27. popolni letnik Našega časopisa, že lahko 
ugotovimo, da piše o stvareh,  ki zanimajo ljudi, 
in ti ga prebirajo. Brali bi ga tudi drugi, ki so ga 
že brali, in ob vsakem srečanju z urednikom ali 
sodelavcem tudi glasno protestirajo ter terjajo, da 
pride časopis nazaj v njihove kraje, pa se ni dalo 
ukrotiti nekaj trmoglavcev, ki so se šli svoje vojne 
in so kradli prostor in čas drugim, ter zato tega 
časopisa nimajo več.  Spet drugi mislĳo, da se
lahko pohvalĳo sami, in so šli na svoje. Nekoliko
nam je žal, ker so se ločili in se je to zgodilo prav 
letos, toda v njihove notranje zadeve se pač ni-
mamo pravice vtikati. Če bodo pripravljeni spet 
sodelovati, se lahko ponovno pridružĳo.
Resnica je, da je vsak časopis nekomu ali neče-
mu namenjen. Lahko je namenjen njegovim last-
nikom, ki iščejo le dobička, zato ima privlačno 
podobo in žgečkljive informacĳe in podobe, ki
burĳo domišljĳo, so opravljivi, pišejo o zgodah in
nezgodah znanih zvezd in neznanih osebic, od-
krivajo velike afere, če pa teh ni, si jih pa izmisli-
jo. Vse tako imamo tudi mi v naših krajih, in če 
bralca to zanima, seveda kupi.
Tudi v osrednji slovenski tisk Blatna Brezovica - 
kraj jemljem samo kot primer, lahko bi vzel tudi 
Breg, Ligojno, Žažar, Vrzdenec, Zaklanec, Drenov 
Grič ali Bevke - silno poredko zaide.  Še najpogo-
steje se v tem tisku taki kraji, kjer je manj ljudi, 
zaidejo tedaj, ko se tam zgodi prometna nesreča 
ali pa je od tam doma kakšen zmikavt večjega 
kalibra, toda ker naši ljudje niso taki, tudi teh 
možnosti ni prav veliko.
Skratka, če hočemo, da se o nas piše, moramo 
imeti svoj časopis, ki je urejen tako, da se v njem 
vsi vidimo, če je le toliko volje, da naše življenje 
opišemo in ga poslikamo. Če drugi o nas pišejo 
samo tedaj, kadar se pri nas zgodi kaj žgečklji-
vega, se v Našem časopisu pač znajdejo pretež-
no take informacĳe, ki povedo, da znamo živeti
drug z drugim, da znamo tudi kaj lepega pripra-
viti in narediti, da skratka življenja ne sestavljajo 
samo velike zgodbe, ob katerih bi se nam drugi 
smejali, temveč je to mozaik iz drobnih kamen-
čkov truda posameznikov, županov in občinskih 
svetnikov, različnih društev in ustanov. Še zlasti 
pa je pomembno, da v časopisu sosed prepozna-
va soseda, zve za tiste, ki so za vedno odšli, se 
seznani z različnimi podjetji in njihovo ponudbo 
ter še s številnimi drugimi koristnimi informaci-
jami. Za nazaj pa to pomeni, saj se je že nabra-
lo zvezanih letnikov, izčrpno popisano kroniko 
krajev. Se pravi, da delamo tudi za zgodovino. Za 
sedanji čas pa to pomeni, da vse območje lahko 
zaživi s skupno dušo, saj so interesi prebivalcev 
teh krajev zanesljivo skupni, čeprav nas ločujejo 
občinske meje.
S to mislĳo vam voščim vesele božične praznike
in velike sreče v novem letu.

TONE JANEŽIČ

Borovniška občina je proslavljala
10. marca ima borovniška občina svoj praznik. Tudi letos je bilo praznovanje slo-
vesno, še zlasti zato, ker so na ta dan odprli prostore nad vrtcem, ki bodo razen za 
potrebe ustanove, v kateri so, namenjeni glasbeni šoli, z dvorano, ki sprejme do 80 
ljudi, pa bo lahko prizorišče različnih prireditev. Osrednja proslava je bila v soboto 
zvečer, ko so podelili občinska priznanja.

Nova policijska postaja na 
Vrhniki
V petek 7. aprila, so na Vrhniki slovesno odprli nove prostore 
Policĳske postaje Vrhnika na Krpanovi ulici 3. Novi prostori
so v polovici dela obnovljenega bivšega samskega doma JLA 
na Vrhniki.

Dela končali 30 dni pred 
rokom 
Vrhnika — Pogled s severne strani mostu, kjer pelje po vrhu 
železnica, skozi najbližji obok stara cesta Vrhnika — Logatec 
ter na zadnjih dveh obokih avtocesta.

Kresovanje pri Sveti Trojici
Vrhnika —Tako kot prejšnja leta smo vrhniški socialdemo-
krati tudi letos pripravili kresovanje pri Sveti Trojici. Ob 
tem starodavnem slovenskem običaju na kresni večer smo 
se želeli spomniti slovenske osamosvojitve in počastiti naš 
največji državni praznik, dan državnosti.

21. junij praznik Občine Horjul
Občina Horjul letos prvič praznuje svoj občinski praznik na dan 21. junĳa, ko so
se večinsko na referendumu odločili za svojo občino. V ta namen so pripravili šte-
vilne prireditve, ki so zajele vse organizacĳe, društva, klube in ustanove. Osrednja
prireditev je bila v petek, 23. junĳa 2000, ko je bila povorka, slavnostna seja občin-
skega sveta ter slavnostna kulturna prireditev v Prosvetnem domu Horjul. 

Dan državnosti v Borovnici
Tudi v Borovnici so slovesno obeležili dan državnosti s proslavo v osnovni šoli. 
Pripravili so poseben spored, v katerem so sodelovali domačini. Obenem so te dni 
obeležili tudi visok jubilej čelebarskega društva, ki letos šteje 95 let.

Podolnica je bogatejša
Horjulski župan Daniel Fortuna ob prisotnosti številnih občanov in gospoda žup-
nika Janeza Smrekarja, ki je novogradnje blagoslovil, predaja svojemu namenu 
razširjeno pokopališče pri svetem Urhu. 

Dan borovnic tokrat že tretjič
Borovnica — Na predzadnjo soboto v julĳu so Borovničani pripravili svoj dan - Dan ameriških
oziroma borovniških borovnic. 

Vrhničani v Gonarsu
Mesti Vrhnika in Gonars je povezal nek temen in mračen trenutek zgodovine v 
času II. svetovne vojne, ko je takratna fašistična oblast ustanovila koncentracĳsko
taborišče. V njem je bilo zaprtih veliko zavednih Slovencev, ki so tam pustili tudi 
svoja življenja. Vse žrtve 453, so shranjene v kostnici gonarskega pokopališča, kjer 
je tudi spominsko obeležje. Prav tu se je v nedeljo, 3. septembra dogodila svečanost 
ob 25. obletnici podpisa posebne listine o pobratenju med Vrhniko in Gonarsom. 
Oba sedanja župana Vrhnike Vinko Tomšič in Gonarsa Ivan Cignola ter prvo pod-
pisnika pobratenja  Branko Stergar in dr. Guido Toso so skupno podpisali “PRO-
TOKOL PRĲATELJSTVA” ob 25. obletnici pobratenja.

SLOVESNO ODPRTJE NOVE 
OSNOVNE ŠOLE 
ANTONA MARTINA SLOMŠKA

Praznik vseh 
Vrhničanov
Sobota, 21. oktobra 2000 bo datum, za-
pisan v vrhniško zgodovino, ko je bilo 
na ta dan slovesno odprtje nove Osnov-
ne šole Antona Martina Slomška. Zbralo 
se je več kot 1500 Vrhničanov in števil-
nih povabljenih gostov. Vrhniški župnik 
Vinko Podbevšek je zunaj pred vhodom 
v šolo opravil blagoslov, nato pa se je 
slovesnost nadaljevala v polni tudi novi 
športni dvorani. 
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Naš oktober
Na eni izmed naslednjih strani objavljamo vabi-
lo, s katerimi veterani vojne za Slovenĳo in vrh-
niška vojašnica vabĳo na proslavo desete obletni-
ce za Vrhniko  in za vso Slovenĳo pomembnega 
dogodka: konec oktobra je namreč vojašnico na 
Stari Vrhniki zapustil zadnji vojak najprej sicer 
res naše in ljudske armade, nazadnje pa samo še 
okupatorske vojske. Mora, ki je več kot štiri me-
sece Vrhniko držala kot talca tankovskih cevi, se 
je končala. Čeravno se z odmikanjem teh dogod-
kov včasih megli pogled na dejanske zasluge za 
to, da je tako in so pravi junaki in njihov delež 
za upor in za osvoboditev v senci, o glasnih se 
pa veliko sliši, je veselje nad dejstvom, da je vse 
kolikor toliko srečno minilo, vredno veliko več 
kot še take zasluge. 
Ali se je v tem času kaj spremenilo. Veliko. Deni-
mo dom JLA, ki je danes dom Karla Grabeljška, 
je dobil popolnoma novo vsebino.  Med drugim 
je tam kulturno središče, kjer se vzgajajo mladi 
glasbeniki, ki imajo spodoben prostor za vadbo.
Hotel Mantova, ki je prenočil največ obiskoval-
cev in obiskovalk, ki so potrebo vali prenočišče 
za eno ali dve noči, je zdaj v zasebnih rokah po 
hudih mukah, saj tak kot je bil, enostavno ni bil 
za nove čase. 
Nekdanja spodnja vojašnica, kjer so bili hangarji 
za pošasti na gosenicah, je danes središče nove 
podjetnosti naših ljudi, saj je tam obrtno podjet-
niška cona, tik poleg pa je zrasla nova šola. Naj-
brž ne bi mogla, če bi bila vojska še tam poleg.
Če je prej torej vse obvladovala sivoolivna bar-
va, ki je ob nekaterih večjih podjetjih dajala ton 
vrhniški občini v širšem pomenu, se pravi z ob-
močjem današnje borovniške občine vred, je bilo 
desetletje zatem vaja iz novega političnega rav-
nanja in pogovora. Ni še vse zlato, ki se nam je 
svetilo, vendar tudi stare demokracĳe padajo v 
skušnjave.

Občni zbor Društva upokojencev Horjul
Občnega zbora se je udeležilo okoli 70 članov društva. Za dobro raz položenje je 
poskrbel “Trio bratov Čepon”, Nejc, Grega in Do men,  po domače Kalendrov trio. 

Upodobljena Cankarjeva 
skodelica kave
Pošta Slovenĳe in Občina Vrhnika sta v četrtek, 18. janu arja 
2001, na Osnovni šoli Ivana Cankarja na kratki slovesnosti 
predstavili novo priložnostno poštno znamko iz serĳe zna-
menite osebnosti: Ivan Cankar.

IZHAJA ZA OBČINE VRHNIKA, BOROVNICA, HORJUL 

Pri IUV so spet uspešni
Direktor Industrĳe usnja Vrhnika Izi dor Derganc zadovoljno 
ugotavlja, da podjetje skoraj po desetih letih spet uspe šno 
posluje. Tako so leta 2000 prodali za 11,226 milĳarde tolarjev 
izdelkov, kar je v primerjavi z letom prej za 57 odstot kov več, 
čistega dobička pa je bilo 443 milĳonov tolarjev. 

Nov most pri Kovačevi domačĳi 

Kar dva nova lesena mostova
Horjul — Z obnovljeno cesto v središču Horjula z urejenimi pločniki, javno raz-
svetljavo, kanalizacĳo in novimi talnimi prometnimi označbami na vozišču so za 
ureditev pločnika postavili tudi dva hrastova mostova z nagibom, in sicer za otro-
ške in invalidske vozičke. 

Spominska plošča 
na rojstni hiši Simona Ogrina na Stari Vrhniki
Stara Vrhnika je na prvi oktobrski četrtek zvečer doživela svoje veliko praznovanje, saj so odkrili spominsko ploščo na hiši, kjer se je rodil slikar Simon Ogrin. 
Skoraj vsa vas se je zbrala skupaj, precej je prišlo tudi Vrhničanov in domala vsa Ogrinova družina, kar je še živečih sorodni kov. Spominsko ploščo je odkrila 
predsednica Muzejskega društva Vrhnika Marĳa Oblak Čarni.

Pogorela dvorana v Borovnici
Na zadnji dan marca zjutraj so gasilcem sporočili, da gori nekdanja kino dvorana 
v Borovnici.

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU VRHNIKE

Podelili štiri  priznanja
Občinska priznanja so na slovesnosti prejeli: Aleš Ogrin in Viktor Zadnik bronasti plaketi, 
Ivan Kalič in Marta Rĳavec zlati Cankarjevi plaketi (na fotografiji).

Odprli 800 metrov ceste skozi Horjul
Občani Horjula so slavnostno praznovali svoj drugi občinski praznik in v ta na-
men pripravili številne prireditve, ki so bile zelo dobro obiskane. V soboto, 23. 
junĳa, so najprej slavnostno odprli 800 metrov obno vljene ceste skozi Horjul. Trak 
sta prerezala direktor Direkcĳe RS za ceste Vili Zavržlan in župan Horjula Daniel 
Fortuna.

KS Log in KS Dragomer - Lukovica: 130 krajanov 
za odcepitev, občinski svetniki proti
Župan Vrhnike Vinko Tomšič je za 11. december 2001 sklical zbor občanov, za Krajevni skupnosti Log in 
Dragomer - Lukovica. Zbora se je udeležilo 130 krajanov, ki so z javnim glasovanjem soglasno (vseh 130 
prisotnih ZA), sprejeli predlog sklepa: predlaga se občinskemu svetu Občine Vrhnika, da podpre sklep o 
izločitvi Krajevne skupnosti Log in Krajevne skupnosti Dragomer - Lukovica iz Občine Vrhnika v novo 
Občino Log - Dragomer. 

Paplerjeva ulica urejena
Borovnica — Vso jesen so potekala dela na osrednji borov-
niški ulici, Paplerjevi, in so jih dokončali tik pred tem, ko je 
pritisnil hud mraz.  Zdaj sta na obeh straneh ulice pločnika, 
po katerih pa se bo še treba navaditi hoditi, sicer bo to spet 
prostor za parkiranje. Namestili bodo še visoke luči na dro-
govih, da ponoči ne bo teme.

Rekonstrukcija borovniške 
vratarne 
LIKO VRHNIKA d. d., je v svoji poslovni enoti PE Vrata v 
Borovnici v letošnjem poletju izvedla zamenjavo linĳe za ob-
rez  in robno obdelavo vratnih kril ter postavila novo lini jo 
za avtomatsko brizganje stilnih vratnih kril. 
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Kandidata za predsednika 
Republike Slovenije

2002
Drugi krog
Te dni so bili v revĳi, ki je dodana dnevnemu ča-
sopisu, saj bi jo bilo tako težko  samostojno pro-
dajati, toliko jih  je že, deležni posebne slave ob-
iskovalci in akterji posebnega dogodka v domu 
krajanov v Blatni Brezovici, ki je tudi gasilski 
dom. Šlo je za boksarsko revĳo od najlažje do naj-
težje kategorĳe. Kajpada je bila osrednje medĳske 
slave deležna tudi Blatna Brezovica. Pri nas bi je 
bila že v prejšnji številki, če ne bi bili tako udarje-
ni s politiko, kakor so nam nekateri sporočali po 
elektronski pošti. Taki časi so.
Moj novinarski kolega, ki je o tem pisal, se je ču-
dil, da se tak dogodek lahko zgodi  v neki majhni 
Blatni Brezovici, ki je ob cesti iz Ljubljane na Vrh-
niko, celo malce odmaknjena, v Ljub lja ni pa ne, 
niti ne na koncu mesta in niti ne na Prešernovem 
trgu. O tem je razmišljal, ko se je po barjanski 
cesti peljal domov v Ljubljano.
Najbrž ne ve, kaj vse se lepega dogaja v naših ga-
silskih domovih. Seveda so ti dogodki manj bleš-
čeči kot je bilo prej šnji teden povabilo v Nato. 
Dejstvo je, da je boks v Blatni Brezovici zabeležen 
danes tudi pri nas. Tekla je kri, šlo je za viteške 
boje. Če so preveč mahali, so bili ostro prekinje-
ni.
Med drugim je ta dom  v Blatni Brezovici tudi 
prostor za volitve, kot so številni gasilski domo-
vi, domovi krajanov in šole po naših občinah. Že 
to nedeljo teden gremo spet na volišča. Po novega 
predsednika ali predsednico države ali po župa-
na v dveh občinah, v tretji ga že imajo, pa bodo 
vendar delno popravljali svetniške volitve. 
Gasilski ali krajevni domovi so seveda uporabni 
tudi za druge stvari, o katerih berete samo pri 
nas, drugod pa  skoraj ne.
Prostor nekakšnega soočenja ali boksarskega 
spopada je tudi tale časopis, ki ga držite v rokah. 
Tale medĳ ima nalogo, da vsem, ki sodelujejo v 
tako imenovanem “volilnem spopadu”, omogo-
či, da v njem naštejejo svojo politično ponudbo 
in izbiro. Za preverjanje je malo časa, ker to ni 
čokolada, v katero lahko ugrizneš, stvari so bolj 
abstraktne. Nekateri so pri tem bolj prodorni, na-
pišejo več ali celo preveč, da je težko vse prebrati, 
drugi so malobesedni in so prepričani, da zado-
šča samo njihova slika. Pač stvar njihove izbire. 
Nekateri mahajo bolj in brez preudarka, drugi so 
bolj zadržani in ne marajo pretepa. 

TONE JANEŽIČ

Drugi krog volitev - 1. decembra 2002
V nedeljo, 1. decembra 2002 vas čaka drugi krog volitev. Volivci občin Vrhnika, Borovnica in Horjul bodo to nedeljo zopet obiskali vsa 
dosedaj običajna volišča, kjer bodo volili predsednika Republike Slovenĳe. Odločali se bodo med dvema kandidatoma, ki sta prišla v dru-
gi krog: dr. Janez Drnovšek in Barbara Brezigar. 
V Občini Vrhnika in občini Borovnica pa bo drugi krog volitev tudi za oba župana. Na Vrhniki bomo izbirali med dvema kandidatoma: 
dr. Marjanom Riharjem in Vinkom Tomšičem. V Borovnici pa sta v drugi krog prišla Alojz Močnik in Andrej Ocepek. V Občini Horjul 
pa bodo morali ponoviti volitve v 1. volilni enoti Horjul (obsega naselje Horjul) za dva člana občinske sveta. Za vse volilce bo možno tudi 
predčasno glasovanje, ki bo v dneh od 26. 11. do 28. 11. na sedežih volilnih komisĳ. Torej volivci - odločitev je v vaših rokah. 

S.S.

Lepše središče Borovnice
Na petek pred božičem  so v Borovnici s priložnostjo slovesnostjo obeležili dejstvo, 
da so v lanskem letu zaključili vse tri načrtovane posodobitve cest v občini. Naj-
prej na Paplerjevi ulici, kjer je zgrajena kanalizacĳa in so narejeni pločniki, poso-
dobljeno je tudi cestišče na Ramovševi ulici, kjer je tudi zgrajena kanalizacĳa in 
posodobljeno cestišče,  ter cesta v Učno, kjer je posodo bljeno cestišče.

Na Tojnicah samo 
ločeno zbiranje
odpadkov
Vrhniško odlagališče se je po napovedih 
lastnika Komunalnega podjetja Vrh-
nika resnično zaprlo z 31. decembrom 
2001. Kazalo je že, da bodo naši odpadki 
ostali pred hišami, stanovanji in bloki, 
vendar pa se je našla začasna rešitev. 
Župani treh občin, Vrhnike, Borovnice 
in Logatca ter Komunalni podjetji Loga-
tec in Vrhnika so tik pred novim letom 
podpisali pogodbo za dobo enega leta, 
da se vrhniški in borovniški nekoristni 
odpadki lahko vozĳo na Ostri vrh, ki je 
logaška deponĳa.

Uspela krvodajalska akcija
Horjul — Na pobudo področnega odbora RK Horjul se je letošnje krvodajalske 
akcĳe v Ljubljani 18. januarja udeležilo okrog trideset občanov Občine Horjul.
Del skupine horjulskih krvodajalcev po malici v gostilni Škof v Zaklancu. 

Zahvala župana 
mag. Daniela 
Fortune

Ob ponovni izvolitvi za župana Občine 
Horjul se zahvaljujem vsem volivkam 
in volivcem, ki ste me na volitvah pod-
prli in s tem izrazili zaupanje v delo, ki 
sem ga in ga bom kot župan opravljal.

Vaš župan
Daniel Fortuna

Občina Borovnica

Alojz Močnik Andrej Ocepek

Občina Vrhnika

Dr. Marjan Rihar Vincencĳ Tomšič

Dr. Janez Drnovšek Barbara Brezigar

Krajani Verda 11. februarja zaprli 
cesto
Krajani Verda so se zaradi neizpolnjenih obljub glede ureditve prometne pro ble-
ma tike odločili za držav ljansko nepokorščino. V po nedeljek, 11. februarja, 2002, so 
zaprli cesto za tovornjake, ki vozĳo material iz kamnoloma. Cesta je bila zaprta od 
6. do 18. ure, omo gočala pa je normalno živ ljenje za prevoze osebnih avtomobilov 
in dru gih vozil. 

Sanacija zemeljskega plazu na križišču 
ceste Samotorica — Koreno
Horjul — Nova asfaltna cesta je po ve  zala Koreno in Sa motorico z dolino. Ne asfal tirane je osta-
lo še okrog 600 metrov ceste, ker je v ovinku na križišču ceste Koreno - Samotorica grozil ze-
meljski plaz, ki ga je bilo treba teme ljito sanirati.

Varstveno-delovni center v novih prostorih
Vrhnika — Za 26. varovancev in sedem zaposlenih v Var stveno-delovnem centru Vrhnika je 
bil petek, 17. maja, zelo pomemben dan, saj so se uradno odprla vrata njihovih novih prostorov 
na Vrhniki ob Robovi ulici.

Prenova Metrela
Horjul — Že kaki dve leti in pol poteka prenova nekdanje Iskre, sedanjih proiz-
vodnih prostorov Metrela - Merilne elektronike Horjul.
Z izgradnjo novih proizvodnih prostorov je nastala nova hčerinska družba Metrel, 
d.o.o., Mehanika. Z izselitvĳo le-te so začeli z obnovo najprej proizvodnih in za 
tem tudi pisarniških prostorov. Tako je v bistvu ostal le stari nosil ni del stavbe, 
medtem ko so obnovili tla, strope in vso instalacĳo. Tako so okrog 140 delavcem 
zagotovili mnogo boljše delovne razmere, kot so jih imeli prej, s tem pa tudi večjo 
varnost pri delu in delovno storilnost.

IZHAJA ZA OBČINE VRHNIKA, BOROVNICA, HORJUL 

Vrhniški godbeniki 
dosegli velik uspeh
Na tekmovanju 16 slovenskih pihalnih orke-
strov za pokal ORMOŽ 2002 je Pihalni orkester 
Vrhnika osvojil 1. mesto. To je eden največjih 
uspehov vrhniških godbenikov, ki bo z veli-
kimi črkami ostal zapisan v njihovi dolgoletni 
kroniki. Za velik uspeh so prejeli pokal in po-
sebno diplomo (na fotografiji).                                    S. S.
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Naš, predvsem pa vaš 
časopis
Letos, točno 6. maja 2003, bomo v uredništvu Na-
šega časopisa na svečani torti upihnili 30 svečk, 
ki vsaka ponazarja eno leto izhajanja. To pomeni, 
da letos praznujemo že 30 let NAŠEGA ČASOPI-
SA. Prva številka je izšla 6. maja 1973, na takratni 
občinski praznik. Potem pa je neprekinjeno časo-
pis izhajal do današnjih dni. Letno je v povprečju 
izšlo deset številk, zamenjali so se številni odgo-
vorni uredniki in dopisniki, člani izdajateljske-
ga sveta in člani uredniškega odbora. Časopis je 
tako postajal živa podoba in odraz življenja na 
tem našem obbarjanskem delu Slovenĳe. Presta-
jal je tudi različne finančne težave ter preveslal 
vse politične in demokratične ovire zadnjih tri-
deset let. Tako da je glasilo postalo resnično “VAŠ 
ČASOPIS”. Glede na tridesetletno neprekinjeno 
izhajanje, je glasilo eno redkih med občinami v 
Slovenĳi, ki se je obdržalo in vztrajalo na tem ši-
rokem informacĳskem področju. To pa nam za-
vidajo marsikje po uredništvih občinskih glasil 
širom Slovenĳe. 
Prav v zadnjem obdobju želimo glasilo razširiti 
za širše območje, da bi deloval kot regĳski časo-
pis. Ta projekt je deloval že pred leti, ko sta bili 
kot soizdajateljici še občini Dobrova - Polhov 
Gradec in Brezovica. Prav občina Dobrova - Pol-
hov Gradec je v tem mesecu med občani izvedla 
anketo, če so za Naš časopis ali za Občinsko zr-
calo, ki je izhajalo zadnja leta. Naj povem, da je 
od 2200 poslanih anket, bilo vrnjenih 561 (te pa 
še prihajajo). Za Občinsko zrcalo je bilo 147 gla-
sov, za Naš časopis pa 405 glasov. Ne glede na 
vse to, pa moram poudariti, da so »navadni« ob-
čani obeh teh občin zelo zainteresirani, da bi zo-
pet prejemali NAŠ ČASOPIS. To lahko potrjujejo 
številni telefonski klici ljudi, ki ga hvalĳo in ga 
želĳo. Bojim pa se, da se odgovorni pogovarjajo 
in dogovarjajo s »figo« v žepu. 
Sam sem pri časopisu že skoraj 15 let. Skozi 
moje roke je šlo 150 številk, z vsemi prilogami 
in posebnimi volilnimi izdajami. Res, bil sem in 
sem še »deklica za vse«. Celo postal sem v.d. od-
govornega urednika za zadnje tri številke. Svo-
je delo pa opravljam z zanosom in veseljem, saj 
vem, da morajo občani biti obveščeni o vseh do-
godkih, prireditvah ter še in še. Velik pečat je ča-
sopisu in meni vtisnil prerano umrli dolgoletni 
odgovorni urednik Tone Janežič. 

Simon Seljak 

Alenka Bikar, športnica 
Vrhnike za leto 2002

Naš časopis prejel »VELIKO PLAKETO SV«
V četrtek, 15. maja, je minilo dvanajst let od dneva, ko se je v učnih centrih TO na 
Igu pri Ljub lja ni in v Pekrah pri Mariboru začela usposa bljati prva generacĳa slo-
venskih vojaških obveznikov. V spomin na ta dogodek, ki so ga pripadniki Sloven-
ske vojske izbrali za svoj praznik, je v Vojašnici Cerklje ob Krki potekala letošnja 
osrednja prireditev ob dnevu Slovenske vojske. Proslava se je začela s pozdravnim 
nagovorom načelnika Gene ralštaba SV brigadirja Ladislava Lipiča. Zbrane je na-
govoril slavnostni govornik predsednik Republi ke Slovenĳe in vrhovni poveljnik 
obrambnih sil RS dr. Janez Drnovšek. Na priredi tvi je sodeloval Or kester Sloven-
ske vojske, obisko valci pa so si lahko ogledali dinamično predstavitev bojne teh-
nike ter tehnični zbor oborožitve in opreme Slovenske vojske. 
Na tej svečanosti je minister za obrambo dr. Anton Grizold podelil priznanja - 
šest najvišjih priznanj Ministrstva za obrambo Republike Slovenĳe. Med njimi je 
veliko plaketo za sodelovanje prejelo glasilo NAŠ ČASOPIS, katero je prevzel v. d. 
odgovornega urednika Simon Seljak.

V Krajevni skupnosti Podlipa - 
Smrečje bo v nedeljo, 
6. julija 2003, referendum
Krajevna skupnost Podlipa - Smrečje se je odločila vpeljati samoprispevek v višini 
1,5 %. Zbrana sredstva naj bi se uporabila za nujno razširitev krajevnega pokopali-
šča ter za posodobitev in pridobitev nekaj infrastrukture kot je asfaltiranje vaških 
cest in poti. 

OB OBČINSKEM PRAZNIKU DOBROVE — POLHOVEGA GRADCA

Prihajajoče poletje pozdravili z 
jagodami in šampanjcem
V petek, 20. 6., je bila v parku Polhograjske graščine osrednja slovesna prireditev 
ob tridnevnem občinskem prazniku. Bogatemu kulturnemu programu s podelit-
vĳo občinskih priznanj je v prĳetnem grajskem okolju sledila vrtna zabava z jago-
dami in šampanjcem. 

Velik delovni uspeh Vrzdenčanov
V nedeljo, 10. avgusta letos, so na Vrzdencu slovesno odprli nov vodovod, odsek ceste do cer-
kve svetega Kancĳana in novo avtobusno obračališče. Vodovodno zajetje z novo vrtino bo za-
dostovalo za oskrbo Vrzdenca in Žažarja. K novim, zelo pomembnim pridobitvam kraja so 
veliko pripomogli s prostovoljnim delom vaščani sami.

Nov poslovno-skladiščni
objekt »FORTRADE«
Vrhnika — Te dni družinsko podjetje »FORTRADE« praznuje 10 - letnico delova-
nja. V sklopu praznovanja so v torek 26. 8. 2003, odprli nov poslovno - skladiščni 
objekt v poslovno obrtni coni na Vrhniki, kjer so imeli že sedaj svoje prostore.

Borovniška šola v plamenih
V sredo, 29. oktobra, je Borovničane presenetil velik požar, ki je upepelil 
velik del prizidka Osnovne šole Dr. Ivana Korošca in za kar nekaj časa one-
mogočil njeno nemoteno delovanje. Foto: Krepki

Kako so nekoč pekli kruh
Horjul — Del takega načina peke kruha si je pri gospodinji 
Mihaeli Gabrovšek, po domače pri Andrejevi Miheli, na Li-
vadi v Horjulu ogledalo devetnajst otrok iz horjulskega vrtca 
v spremstvu svojih vzgojiteljic.

Dobrodelni koncert za pomoč Osnovni 
šoli dr. Ivana Korošca Borovnica
Lions klub Vrhnika – No tranjska, je organiziral s prĳazno podporo Občine Vrhni-
ka Dobrodelni koncert Big Band Vrhnika z gostjo Alenko Godec. Koncert je pred 
polno dvorano Cankarjevega doma na Vrhniki popolnoma uspel. Celotni izkupi-
ček od prodanih vstopnic je bil darovan Osnovni šoli dr. Ivana Korošca za pomoč 
ob nesrečnem požaru. 

Novi most čez Borovniščico
Po dolgih letih prigovarjanj s strani borovniške občine se je Direkcĳa za državne ceste Slovenĳe 
pred kratkim končno odločila za za četek del na mostu čez Borovniščico, ki povezuje Borovnico 
in Breg. V dolgih letih uporabe je že popolnoma dotrajal.
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Novoletni koncerti že šestnajstič
Vrhnika — Komorni orkester Vrhnika, Mešani pevski zbor Mavrica in Mešani pevski zbor Svoboda Šoštanj so letošnje novoletne koncerte izvajali v januarju. 
Koncerte so imeli po dvakrat na Vrhniki, v ljubljanski Filharmonĳi in v Šoštanju.

Koledniki se vračajo
Glasbeni pedagog v Osnovni šoli Horjul Imre Farkaš poskuša z učenci zopet obuditi ta prastari običaj. 
Tako je lani triindvajsetega decembra ob 11. uri iz horjulske osnovne šole z učiteljem s kitaro v roki, s 
harmonikarji, kitaristi, dvema igralcema tube in številnimi pevci krenila povorka kolednikov, ki so z do-
brimi željami voščili krajanom tako za božične kot novoletne praznike. 

Petinštirideseta razstava slikarja  
Krištofa Zupeta
Horjul — V petek, 6. februarja 2004, so ob slovenskem kulturnem prazniku 
v Osnovni šoli v Horjulu odprli že petinštirideseto razstavo znanega sloven-
skega slikarja, domačina Krištofa Zupeta, ki se že kar nekaj desetletĳ ob tem 
prazniku predstavi s svojimi potreti.

V Borovnici podelili tri plakete
Župan je podelil tri občinska priznanja, in sicer občinsko plaketo so prejeli:

- Iva Brancelj iz Brega,
- Kulturno društvo Borovnica,
- družinska kmetĳa Franca Turšiča.

Na Vrhniki veterani iz vse Slovenije
Vrhnika je bila v soboto, 20. marca, gostiteljica glavnega zbora Zveze veteranov vojne za Slovenĳo. Po-
membnost tega zbora so bile tudi volitve v vse organe zveze ter tudi za predsednika zveze. Zbor je bil v 
veliki dvorani Cankarjevega doma, katerega so se udeležili delegati iz vseh območnih zvez Slovenĳe.

Zunanji minister Ukrajine na 
Vrhniki
Zunanji minister Ukrajine Konstantin Grishchenko (spredaj), ob njem še žu-
pan dr. Marjan Rihar in Bojan Novak, organizator obiska, ter drugi člani 
delegacĳe.

Občinski praznik praznovali v Šentjoštu
Na proslavi so sodelovala občinska društva. Na fotografiji šentjoški pevci.

Obnovitvena dela na spodnji šoli 
na Dobrovi
V skladu s proračunskim načrtom obnovitvenih del, so prišla na vrsto tudi 
obnovitvena dela na spodnji šoli na Dobrovi. Predvidena je obnova strehe in 
fasade.

Nova pošta na Logu
Trak ob odprtju so prerezali: zunanji minister Ivo Vajgl (krajan Loga), župan 
dr. Marjan Rihar in generalni direktor mag. Alfonz Podgorelec. Vrhnika — Minister za zdravje dr. Andrej Bručan odpira dislocirano enoto reševalne postaje.

Sprejem Mirana Stanovnika
Log — Pričakali smo ga navĳači, prĳatelji, družina in seveda sokrajani z Loga. Najbolj smo 
bili veseli Miranove srečne vrnitve in njegovega vidnega zadovoljstva s svojim nastopom. 

Kako ne bi bil, saj 
je na letošnjem 
Dakarju, ki velja 
za najtežjo edicĳo 
že tako ali tako 
najtežjega sveto-
vnega puščavske-
ga rallyja, osvojil 
odlično petnajsto 
mesto med vsemi 
dirkači. 
Na njegov dose-
žek smo nazdra-
vili s šampanjcem 
in mu čestitali.
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Borovničani - zmagovalci
Atletika na OŠ dr. Ivana Korošca je že vrsto let vodilna športna panoga v občini, saj se njeni učenci redno uvrščajo med najboljše v državi kot posamezniki ali kot 
ekipa. Mladi Borovničani, ekipni zmagovalci Ljubljanskega maratona.

Sončno vreme in maškare v Horjulu
Na pustno nedeljo je Turistično društvo Horjul organiziralo sprevod maškar po Horjulu, ki se ga je ude-
ležilo več kot petdeset najrazličnejših pustnih šem.

Gradnja prizidka k 
OŠ Log – Dragomer
Oktobra lani se je začela gradnja prizidka k OŠ LOG – DRAGOMER in garaže 
za šolski kombi. 

Prenovljen Mercator 
Vrhnika — Župan dr. Marjan Rihar in predsednik poslovnega sistema Mer-
cator Zoran Janković sta prerezala trak. Od novega leta je bila Mercatorjeva 
trgovina v Trgovskem centru na Vrhniki zaprta. V upravi Poslovnega sistema 
Mercator so se odločili, da bodo trgovino obnovili in posodobili, vse v dobro 
svojega kupca in potrošnika. Obnova je trajala točno dva meseca, kot so od-
govorni predvidevali in obljubljali.

80. let Pihalnega orkestra Vrhnika

100 let čebelarstva v Borovnici
Ob 100-letnici so borovniški čebelarji pripravili zanimivo razstavo in slav-
nostno sejo. Minister dr. Jure Zupan na obisku v 

Metrelu v Horjulu
V petek, 30. septembra 2005, je minister za visoko šolstvo, znanost in tehno-
logĳo dr. Jure Zupan obiskal podjetje Metrel, d.d., v Horjulu. Najprej si je z 
direktorjem podjetja Zvonetom Teržanom,  poslanko Mojco Kucler Dolinar, 
županom Danielom Fortuno, predstavniki podjetja Metrel in predstavnikom 
Območne obrtne zbornice Vič - Rudnik ogledal proizvodnjo v Metrelu Me-
hanika in v Metrelu Merilna in regulacĳska oprema. Sledil  je ogled tovarni-
škega muzeja, ki so ga odprli pred nekaj meseci.

Na Vrhniki odkrili spominsko 
obeležje ob 15. obletnici MSNZ
Pripadniki Manevrske strukture narodne zaščite Vrhnika so v sodelovanju z županoma Vrhnike in Bo-
rovnice počastili dogodke izpred 15 let z odkritjem spominskega obeležja v nedeljo, 2. oktobra 2005.

V Polhovem Gradcu nov prizidek
Ravnateljica Osnovne šole Polhov Gradec Francka Hribernik in župan Lovro 
Mrak sta na evropski dan mobilnosti, 22. septembra, s prerezom traku sim-
bolično predala namenu dvesto metrov prenovljene ceste s pločnikom.

Predsednik 
Drnovšek na 
obisku pri županu
Vrhnika — Na vljudnostnem obisku pri 
županu Občine Vrhnika dr. Marjanu Ri-
harju se je v zadnjih mesecih zvrstilo kar 
nekaj pomembnih gostov, večina iz voja-
ških vrst. Tokrat (26. november) pa je žu-
pan gostil predsednika države dr. Janeza 
Drnovška, ki se je sredi septembra preselil 
na Zaplano. 

Ob koncu leta 2005 so štirje 
župani občin, ki jih zajema 

NAŠ ČASOPIS, svojim občanom 
izrekli božično novoletne čestitke 
in zaželeli v prihajajočem letu 
2006 veliko sreče, zdravja, 
predvsem pa dobro počutje v 
svojih bivalnih okoljih. Župan dr. Marjan Rihar Župan Lovro Mrak Vaš župan Alojz Močnik Vaš župan Daniel Fortuna
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30 let Glasbene šole Vrhnika
Vrhniška Glasbena šola je ob polni dvorani svojo 30-letnico obeležila 10. marca s slavnostnim koncertom, 
podelitvĳo priznanj in z izdajo zbornika. Med prisotnimi so bili tudi člani predsedstva EMU (Evropske 
zveze glasbenih šol), katere član iz Slovenĳe je tudi ravnatelj vrhniške glasbene šole Viktor Zadnik.

Spominski pohod po poteh Cankarjeve matere 
Občini Horjul in Vrhnika sta v okviru praznovanja dneva samostojnosti, 26. decembra 2005, s svojimi 
društvi organizirali Spominski pohod po poteh Cankarjeve matere od Vrzdenca do Vrhnike.

V Polhovem Gradcu 
novi zdravstveni 
prostori
Zadnji dan marca sta župan Lovro Mrak in mi-
nister za zdravstvo Andrej Bručan slavnostno 
prerezala trak novih zdravstvenih prostorov v 
Domu Jakoba Trobca v Polhovem Gradcu. V no-
vih prostorih bosta zobna in splošna ambulanta, 
svoj prostor pa bo imela tudi patronažna sestra.

V Šentjoštu umeten sneg
Športnemu društvu Šentjošt, ki upravlja z domačim smučiščem, je v letoš-
nji smučarski sezoni uspelo tisto, o čemer so pred desetletjem le sanjali. Po 
izgradnji ustrezne infrastrukture in z izposojo snežnega topa so v začetku 
januarja uspešno izpeljali prvo poskusno zasnežitev.

Podjetniški center na Vrhniki odprl vrata
V domu obrtnikov na Vrhniki je bil v četrtek, 26. januarja 2006, odprt Podjetniški center Vrhnika, kjer bo 
deloval vsak torek v času uradnih ur od 9. do 12. ure. Podjetniški center je tako postal skupni projekt ob-
čin Vrhnika in Borovnica, Območne obrtne zbornice Vrhnika in Centra za razvoj malega gospodarstva 
Ljubljana, ki bodo center v domu obrtnikov tudi vodili.

V Borovnici pelo 150 pevcev
Petek, 31. marca, je bil praznik petja v Borovnici. Na letošnji, že 12. revĳi 
borovniških pevskih zborov  so bili zbrani pevci borovniške kotline. Sedem 
zborov, 150 pevcev in polna dvorana  gledalcev so potrdili, da je živo petje 
še vedno  zaželeno. Ves trud in delo zborovodĳ in pevcev je bilo poplačano z 
aplavzom in velikim obiskom zvestih poslušalcev.

Dr. Janez Drnovšek Vrhniki podelil 
priznanje
Po petnajstih letih je Vrhnika v petek, 23. junĳa 2006, pričakala zasluženo 
odlikovanje in priznanje za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi sa-
mostojnosti in suverenosti Republike Slovenĳe. Spet se je pred lipo samostoj-
nosti zbralo veliko ljudi. Tokrat na slovesni podelitvi zlatega častnega zna-
ka svobode Republike Slovenĳe. Priznanje je podelil predsednik države dr. 
Janez Drnovšek. Zlati častni znak je izročil sedanjemu županu Vrhnike dr. 
Marjanu Riharju in županu Vrhnike in Borovnice iz časa osamosvojitvene 
vojne, Francetu Kvaterniku. 

Vrhnika je praznovala
Letošnji občinski praznik Občine Vrhnika, 10. maja, je bil še posebno slove-
sen. Praznovali smo 130-letnico rojstva Ivana Cankarja, slavnostne akademĳe 
pa se je udeležil tudi predsednik države dr. Janez Drnovšek, ki je lansko jesen 
postal krajan Zaplane in s tem občan Vrhnike. Na fotografiji gostje svečane 
akademĳe ob občinskem prazniku.

Novi bronasti 
zvonovi so 
zazvonili 
v Podolnici pri 
Horjulu

V petek, 11. avgusta 2006, so ob-
čani horjulske občine v Podolnici 
svečano dočakali nove bronaste 
zvonove, namenjene cerkvi svete-
ga Kancĳana na Vrzdencu, ki so 
bili vliti v livarni Feniks v Žalcu.

Kardinal Rode
blagoslovil Župnijski 
vrtec Vrhnika

Odprtje šole 
ob 130-letnici 
njenega 
obstoja
Pred 130-imi leti je bila v Borov-
nici velika slovesnost ob odprtju 
prve šolske stavbe. Šola je posta-
la nepogrešljiv del kraja. Uničil 
jo je katastrofalni požar l. 2003 in 
skorajda izbrisal plod skupnega 
dela številnih generacĳ. Občina 
se je nemudoma lotila obnove. 
Tri leta po nesrečnem dogodku, 
v soboto 30. septembra, so žu-

pan Alojz Močnik, predsednik Državnega zbora dr. France Cukjati ter ravnateljica OŠ dr. Ivana Korošca 
Borovnica ga. Nataša Lipovšek - Hrga s svečanim rezanjem traku odprli prenovljeno šolo, katere cena 
obnove (481 milĳonov SIT) je terjala sredstva vsaj štirih letnih proračunov občine.  D. D. 

Priznanje za 
življenjsko 
delo 
dr. Tonetu 
Krašovcu

Vrhničan dr. Tone Krašovec je v petek, 8. decembra, na tradicionalnem novo-
letnem srečanju Združenja Manager na Gospodarski zbornici Slovenĳe prejel 
priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta. V navzočnosti šte-
vilnih znanih slovenskih gospodarstvenikov je priznanje dr. Tonetu Krašov-
cu izročil sedanji predsednik združenja Franjo Bobinac.
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Vrhniški pustni karneval
V organizacĳi Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika je bila v nedeljo, 18. februarja 2007, na 
Vrhniki velika pustna povorka s pustnim rajanjem na Sodnĳskem trgu. Pustna povor-
ka se je sprehodila od Ceste gradenj po Stari cesti do Sodnĳskega trga. V povorki so so-
delovale organizirane skupine maškar iz Bevk, Drenovega Griča - Lesnega Brda, Stare 
Vrhnike, OŠ A. M. Slomška, vrhniška Pihalna godba in Konjeniško društvo Vrhnika.     

Log v 
vodi
Ponedeljek, 2. 7. 2007. Ta 
dan je rek »Lĳe kot iz ška-
fa« dobil svoj pravi pomen. 
Dež je padal, padal, padal 
... Graben v Molah je bil 
vedno bolj poln. Med moč-
nim dežjem so sledile še 
pošiljke toče. Graben je bil 
že poln, z neba pa je pri-

hajalo še več dežja. Kmalu ni bilo mogoče videti, kje je meja med cesto in grabnom. 
V hipu je ulica oživela. Ljudje v gumĳastih škornjih, dežnih plaščih ali z dežniki in 
metlami so stali na svojih dvoriščih in preprečevali vodi, ki je graben ni požiral, da 
bi jim zalila dom.                                                                                          Marina Kokalj

Najuspešnejši športniki Vrhnike
Športna zveza Vrhnike je v petek, 12. januarja 2007, v Cankarjevem domu podelila 
priznanja najuspešnejšim športnikom in športnicam v letih 2005 in 2006. Športnik leta 
2005 je postal boksar David Nagode, za leto 2006 pa sta največji priznanji prejela ka-
rateist Anže Pečar in gimnastičarka Mojca Rode. Pred polno veliko dvorano je vsem 
trem naj športnikom podelil zlate značke župan dr. Marjan Rihar. (Na fotografiji od 
leve: David Nagode, Mojca Rode, Anže Pečar in dr. Marjan Rihar.)                                         

Nov vrtec na Vrhniki
Na pogorišču nekdanjega vrhniškega vrtca je po dolgih letih le zrasel nov, prostoren, 
svetel in barvit vrtec. V uporabo je bil izročen 30. maja s slovesnostjo, ki se je je udele-
žilo veliko občanov in gostov. Slavnostna govornika sta bila ravnateljica vrtca Marta 
Samotorčan in župan dr. Marjan Rihar. Vrtec je blagoslovil vrhniški župnik Blaž Gre-
gorc.

Z občinskim praznikom novi simboli
Borovnica — Občina je 10. marca praznovala svoj občinski praznik. V ta namen je bilo 
kar nekaj prireditev. Slavnostna seja Občinskega sveta s podelitvĳo priznanj je bila v 
petek, 9. 3., v gasilskem domu na Bregu. Ob tej priložnosti je župan Andrej Ocepek od-
kril grb in zastavo kot nova simbola Občine Borovnica.

Pred 16 leti je padlo skladišče 
Podstrmec pri Borovnici
30. junĳa letos so borovniški in vrhniški veterani vojne za Slovenĳo praznovali 16. oblet-
nico uspešnega zavzetja jugoslovanskega vojaškega skladišča Podstrmec. Letošnja prire-
ditev v Brezovici pri Borovnici je bila še posebno zanimiva, saj so organizatorji dosegli, 
da je Delavnica za vzdrževanje streliva odprla svoja vrata tudi za širšo javnost.    

Odprtje prenovljene ceste v Seč
Horjul — V nedeljo, 30. septembra 2007, je bilo na Samotorici svečano uradno odprtje 
prenovljene ceste v Seč, ki se ga je udeležilo več kot 150 občanov in nekaj pohodnikov, 
ki so se v lepem sončnem vremenu odpravili na pohod po bližnjih hribih. Pred od-
prtjem ceste je bila v podružnični cerkvi svetega Mihaela maša. Po njej so se občani 
napotili na križišče pri kozolcu za Seč in Pil, kjer je bilo slovesno odprtje, ki so se ga 
poleg že omenjenih občanov in pohodnikov udeležili: nekdanji župan Daniel Fortuna, 
sedanji podžupan Franci Pišek in občinski svetnik Anton Gerjol.

Prepevajo že petintrideset let 
Horjul — V petek, 20. aprila 2007, je Mešani pevski zbor Prosvetnega društva Horjul 
v Prosvetnem domu proslavil petintridesetletnico obstoja. Tokrat so pevci prepevali 
pred polno dvorano obiskovalcev, zato je njihova pesem zadonela še lepše.     

Na Dobrovi nov župnĳski dom
Lep jesenski dan, 14. oktober 2007, ko je sonce obsevalo čudovito raznobarvno narav-
no okolico okoli novega lepo izdelanega župnĳskega doma na Dobrovi, bo mnogim 
ostal v lepem zgodovinskem spominu. Enkratni dogodek, ki s tem odpira številne 
nove možnosti in kakovostnejše prepotrebne površine, je velika pridobitev ne samo za 
veroučence, temveč za številne druge ljudi različnih generacĳ in rodov. Na prostoru 
nekdanje kaplanĳe je zrasla mogočna stavba. Velik projekt je začel graditi domači žup-
nik Alojzĳ Golob. Ob dogodku blagoslovitve novega župnĳskega doma sta se v srca 
številnih ljudi iz župnĳe Dobrova naselila mir in veselje.

Uspešen »Šport fejst« na Logu
Športni praznik Občine Log - Dragomer je bil v soboto, 8. septembra, v vsem sĳaju in 
veselju. Celodnevna prireditev »Šport fejst« se je dogajala na treh prireditvenih pros-
torih: v športnem parku Log in v Dragomerju ter na asfaltni ploščadi osnovne šole. 
Lahko kar na začetku zapišemo, da so sodelovali skoraj vsi občani kot udeleženci in 
kot gledalci.

Do Grmade po asfaltu
Polhov Gradec — Od začetka novembra se je do turistične kmetĳe Pri Mehačku pod 
vznožjem polhograjske Grmade mogoče pripeljati po asfaltu. Poskrbeli so za 2400 
metrov nove asfaltne prevleke (od Mačkovega Grabna do Mehačka).    

Neurja
Naš vsakdan vedno znova pretresajo po-
ročila o številnih neurjih in o naravnih 
katastrofah. Prav te dni smo bili priča eni 
največjih katastrof v delu Slovenĳe. Po-
moč in solidarnost sta se zopet izkazali v 
pravem in hitrem trenutku.
Tudi gasilci Gasilske zveze Vrhnika so 
sodelovali pri sanacĳi in zavarovanju 
premoženja ljudi. Sedaj je na vrsti Vlada, 
da bo pravilno in hitro ukrepala, saj si to 
ljudje na prizadetem območju zaslužĳo.
Ni še minilo tri mesece, ko so nam  poš-
teno zagodli tudi potok Bela, Hribski po-
tok ter drugi vodni kanali. Vrhnika je bila 
tik pred večjo vodno katastrofo. Enako se 
je dogajalo tudi v Občini Log - Dragomer 
in  Borovnici. Pred nekaj meseci in več so 
bile poplave tudi v Horjulski dolini ter v 
Polhograjski kotlini. Torej se neurja in ka-
tastrofe ponavljajo in nadaljujejo, čemur 
se bomo morali privaditi in jih sprejeti v 

naš vsakdan. 
Mogoče nas manjše »neurje« čaka že ob 
predstavitvah in soočenjih kandidatov za 
predsedniške volitve, ki bodo v nedeljo, 
21. oktobra. Volilna kampanja se je začela, 
volitve pa bodo pokazale, kakšno »neu-
rje« nas čaka. Volivci imajo vedno in pov-
sod prav. 
Tudi jaz doživljam razna manjša »neurja«, 
ki pa jih je mogoče  odpravljati sproti. Gra-
divo za objavo prihaja prepozno ali pa je 
preobsežno. Če besedilo ni objavljeno, če 
so tiskarske napake ali jih ni mogoče lek-
torirati ali glasila kdo ni prejel, je vse »ne-
urje« uperjeno vame (telefon 040 234 090 
po izidu kar »pregori«). Vendar  nič zato, 
takšnih »neurĳ« sem navajen in niso nič v 
primerjavi s prej opisanimi neurji – kata-
strofami, ki so terjala tudi življenja ljudi.
Zato za trenutek postojmo in se spomni-
mo prizadetih ljudi.

V. d. odgovornega urednika, 
Simon Seljak
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Dr. Janez Drnovšek
(1950 - 2008)

Regijska slovesnost na Vrhniki
Že tradicionalna regĳska slovesnost, ki jo pripravi ljubljanska izpostava Urada 
RS za zaščito in reševanje, je bila letos v veliki dvorani Cankarjevega doma na 
Vrhniki v četrtek, 6. marca 2008. Soorganizatorja svečane slovesnosti sta bila 
ZIC Vrhnika in Štab civilne zaščite Vrhnika.

Dinamiti državni prvaki
Horjul — V sredo, 2. aprila 2008, je bilo končano zimsko Državno prvenstvo v inline hokeju. V Športnem parku v Horjulu sta se v finalu pomerili domače moštvo 
Dinamiti in City park Strele iz Ljubljane. 

V Šentjoštu so ponovno uprizorili Sneguljčico
Šentjošt, 30. marec – Uprizarjanje ene najlepših svetovnih pravljic ima v Šentjoštu že dolgo zgodovino, saj 
so prvo postavili na oder že sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja.

Dogodki, dogodki …
Mesec marec, mesec pomladi in mesec številnih prireditev ter 
praznovanj. To pomeni, da so se zvrstili številni dogodki, ki so 
opisani tudi na straneh Našega časopisa. 
Najbolj vroče je bilo v borovniški dolini. Za pravo vročico je po-
skrbela nameravana gradnja »borovniških blokov«. Zgodila se 
je Civilna iniciativa, ki je dosegla razpis referenduma. Smo v 
demokratični državi in beseda, volja, mnenje ter drugačno raz-
mišljanje tudi nekaj velja. Ob vseh takih dogajanjih je borovni-
ški občinski praznik skoraj neopazno stekel mimo. V »prave« 
slovenske medĳe pa so le prišli. To pomeni, da se mora nekaj 
dogoditi in zgoditi in že so tu vplivni slovenski medĳi. Drugače 
pa manjši kraji tako niso zanimivi. Še dobro, da imamo lokalna 
glasila.
Dokaj mirno in brez pretresov pa je v horjulski dolini in na 
obrobju barjanskega območja v Logu - Dragomerju. Lepo sta 
uspela pomladanski sejem v Horjulu in odprto prvenstvo ŽA-
BIC, ponos Loga - Dragomerja. Seveda brez pomladanskega čiš-

čenja okolice in bivalnih površin ni šlo. 
V Dobrovi - Polhovem Gradcu zaenkrat še vedno razburjajo jav-
nost »zadrževalniki«, ki bodo tudi v prihodnje vroča tema raz-
govorov in sestankov. 
Na Vrhniki se je tema »zdravstvo« nekoliko pomirila ali pa 
samo preložila na daljši rok. Res je, da je bila polemika v glasilu 
mogoče neumestna, ampak zavarovancem je treba naliti čistega 
vina, saj zdravstvo plačujemo vsi, razreševati pa ga morajo za to 
plačane institucĳe.
Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti tudi smrti našega krajana, 
občana in nekdanjega predsednika države dr. Janeza Drnovška. 
Z njim sem se srečal petnajstkrat na različnih prireditvah. Ne 
morem pa pozabiti najinega pogovora in razgovora, ko sva sku-
paj hodila iz Starega Malna do Lintverna. Takrat sem začutil 
vso njegovo pozitivno energĳo in voljo do življenja. Resnično, 
od nas je odšel velik človek, ljudski človek …

V. d. odg. urednika
Simon Seljak

Nova častna občanka, nov 
razgledni stolp
Vrhnika — Na slavnostni akademĳi na predvečer občinske-
ga praznika je bilo podeljenih trinajst občinskih priznanj. 
Za novo častno občanko je bila razglašena dr. Helena Rož-
manc - Drašler. Na praznični dan pa je bil na Planini nad 
Staro Vrhniko odprt nov razgledni stolp. Odprtja se je ude-
ležilo veliko ljudi. 

Deset let Občine Horjul
Na proslavi je navzočim spregovorila ministrica za visoko šolstvo, znanost 
in tehnologĳo, gospa Mojca Kucler Dolinar, predvsem o dosežkih Slovenĳe 
v okviru EU. Horjulski župan pa je orisal razvoj Občine Horjul vse od njene-
ga nastanka z referendumom pred desetimi leti pa do danes. Na proslavi je 
župan podelil tudi priznanja in plakete Občine Horjul, ki so jih prejeli: Ivan 
Rožnik, Darinka Ke�e, Barbara Seliger, Danilo Fortuna in Anže Lončar.

120-letnica vrhniških turistov

Leta 1888 je bilo ustanovljeno Olepševalno društvo Vrhnika, ki je z leti in de-
setletji raslo, se razvĳalo in vplivalo na življenje na Vrhniki. Preimenovalo se 
je v Turistično društvo Blagajana Vrhnika, ki uspešno deluje tudi sedaj.

Borovniške atletinje tretje 
Kako veliko vrednost ima ta dosežek, vedo samo tisti, ki se ukvarjajo s šolsko atletiko, in tisti, ki večino 
prostega časa preživimo na igrišču. Vedeti je treba, da ekipo sestavlja 21 učenk, kar pomeni tri na vsako 
atletsko disciplino. KS

Ustanovitev KUD Kosec
Log - Dragomer — Obiskovalci so na ustanovnem zboru Kulturno-umetni-
škega društva izvolili izvršilni odbor, predsednika društva in druge organe, 
ki jih društvo potrebuje, ter sprejeli statut društva. Izbrano je bilo tudi ime: 
Kulturno umetniško društvo Kosec.   

Spomenik trem krasoslovcem
Vrhnika — Na prehodu barjanskega v kraški svet, ob enem izmed izvirov 
Ljubljanice in v prelepi okolici Močilnika so trĳe znani vrhniški krasoslovci 
dobili svoj spomenik. Muzejsko društvo Vrhnika je namreč v nedeljo, 14. de-
cembra, odkrilo spomenik trem vrhniškim krasoslovcem: Ivanu Michlerju, 
Francetu Habetu in Petru Habiču. Prav ti trĳe so vse svoje življenje posvetili 
jamarstvu in raziskovanju skrivnosti kraškega podzemlja ter znanje o krasu 
ponesli širom sveta.
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Brata Prek 
z zlatima značkama
Vrhnika — Tudi letos sta Športna zveza in Zavod 
Ivana Cankarja z Vrhnike pripravila slovesnost 
ob razglasitvi športnika Vrhnike za lani.

Socialni pok
Vendar pa smo bili priča velikemu »socialnemu poku«, ki je takoj po novem 
letu zajel vrhniške delavce IUV: 483 delavcev je ostalo na cesti po decembr-
skem stečaju usnjarne. Vsi medĳi so bili polni prispevkov o težavah, brezpo-
selnosti, o morebitni pomoči, pač vsi so se razpisali o stečaju in brezposelnih 
delavcih IUV.

Resnično so to velike težave in problemi, tudi za veliko vrhniških občanov.  
Z zaposlenimi, sedaj nezaposlenimi usnjarskimi delavci so namreč povezane 
družine, ki so veliko delovne dobe preživele v IUV. Na  vseh vrhniških ulicah 
je čutiti  neko nelagodje, opaziti temne in razočarane poglede, nezaupanje 
do vseh institucĳ in neznano pričakovanje prihodnosti. Vrhniški usnjarji so 
resnično razočarani in obupani. Ponujena jim je pomoč, ki pa je, vsaj tako 
lahko rečemo, le kaplja v morje. Vendar pa je tudi to neka svetla iskrica pri-
hodnosti.

Prav sedaj bi morale državne institucĳe pokazati voljo in socialni čut, da bi 
ohranili vsaj zdrava in pozitivna proizvodna jedra v IUV. Tako bi le obvaro-
vali in pridobili nekaj delovnih mest ter delavcem, njihovim družinam in s 
tem Vrhniki prinesli neko večjo, svetlo, obetavnejšo prihodnost. Tako je na 
Vrhniki brez novoletnih pokov petard nastal velik socialni pok.

Simon Seljak

Šest Borovničanov na 
Svetovnem prvenstvu
Od 6. do 14. decembra je potekalo Svetovno prvenstvo v floorballu na Češkem 
(Ostrava, Praga). Tudi slovenska reprezentanca se je udeležila tega prvenstva 
in prav prva postava reprezentance so bili naši Borovničani – Beno Bajec (vra-
tar), Anže Pristavec, Luka Časar, Rok Korošec, Tomaž Demšar in Aleš Kržič.

                                                                                 Saša Kržič

Občina Vrhnika je v petek, 8. maja, s slavnostno akademĳo v Cankarjevem 
domu na Vrhniki obeležila svoj občinski praznik. Slavnostni govornik je bil 
župan dr. Marjan Rihar, za kulturni program pa sta poskrbela Big Band Vrh-
nika in igralec Janko Petrovec. Podeljena so bila tudi tri občinska priznanja. 
Naziv častnega občana je prejel akademik in minister dr. Boštjan Žekš, zlato 
plaketo je prejel Stojan Jakin, direktor KP Vrhnika, srebrno pa magistra etno-
logĳe Tatjana Oblak Milčinski.

Ministrica 
se je 
zahvalila 
Vrhniki 

Vrhnika, 23. junĳ - 
Vrhnika je v središču 
mesta praznovala dan 
državnosti, kjer je bila 
slavnostna govornica 
obrambna ministrica 
Ljubica Jelušič. Zahva-
lila se je Vrhničanom za 
njihov prispevek med 
osamosvojitveno vojno 
in dejala, da bi bila uso-
da slovenske prestol-
nice brez njih verjetno 
drugačna, kot je bila. 

Uredništvo Našega časopisa v 
novih prostorih

Dobra promocija je velik izziv za naš kraj 
Borovnica — Prireditev, poimenovana po okusnih modrih jagodah, je že dvanajsto leto zapored ponesla ime našega kraja po širni Slovenĳi. 

Simona Stražišar, Foto: Ciril Hrovatin

Nova bevška šola ponos občine
Prvi šolski dan v Bevkah  je bil izjemno vesel, posebno mesto pa bo nedvomno našel v srcih učencev ter 
tudi v občinskih in šolskih kronikah. Ravnateljica Osnovne šole Log - Dragomer Mihaela Mrzlikar in 
župan Občine Vrhnika dr. Marjan Rihar sta na ta dan dprla prenovljeno Podružnično šolo Bevke. 

Vesna Erjavec

Ličkali koruzo kot nekoč
Log, 10. oktober – V soboto je pod okriljem Ludvika Rožnika, občinskega svetnika, potekala etnograf-
ska prireditev ličkanja koruze po starem načinu. Obiskovalci so na prireditvi, ki ohranja in promovira 
nekdanje kmečko opravilo – ličkanje koruze - uživali v prĳetni družbi in izvrstnih kulinaričnih dobro-
tah, ki so jih pripravile domače gospodinje.

20 let od akcije SEVER
Vrhnika — V soboto, 5. decembra, je Vrhnika pridobila še eno zaslužene obeležje, ki nas spominja na 
osamosvojitvene procese ter na vojno za Slovenĳo leta 1991. Na  nekdanji Postaji milice Vrhnika, Trg Kar-
la Grabeljška 1, je bila odkrita spominska plošča ob 20. obletnici policĳske akcĳe Sever, ko so organi za 
notranje zadeve preprečili politično  prireditev Miting resnice v Ljubljani.

Božično-novoletni bazar 2009
Borovnica — V četrtek, 3. decembra 2009, je bilo na OŠ dr. Ivana Korošca 
Borovnica še posebno veselo, saj so zagorele lučke na novoletni jelki in na-
znanile začetek že tradicionalnega, šestega božično-novoletnega bazarja. S 
pomočjo otrok, staršev, učiteljev in tehničnega osebja je večnamenski prostor 
zasĳal v praznični podobi.

 Janja Kavčič
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Vrtec Žabica odprl vrata
Vrhnika — Tik pred božično-novoletnimi prazniki, 22. decembra, sta ravnatelji-
ca Vrtca Vrhnika Marta Samotorčan in župan dr. Marjan Rihar slavnostno od-
prla vrata novega Vrtca Žabica, ki stoji zraven Vrtca Barjanček na Stari Vrhniki.

Cankarjevi dnevi 2010 
Vrhnika — Vrhunec praznovanja je bila slavnostna akademĳa ob prazniku 
Občine Vrhnika s številnimi znanimi gosti. Slavnostni nagovor je imel župan 
dr. Marjan Rihar. Ob tej priložnosti je podelil najvišja občinska priznanja. 
Zlato priznanje je prejel Igor Novljan, srebrne pa Društvo upokojencev Vrh-
nika, Muzejsko društvo Vrhnika in Dom upokojencev Vrhnika. Vsem dobit-
nikom iskrene čestitke.

Postavili 
kip 
dr. Ivanu 
Korošcu
Borovnica — Četrt sto-
letja od poimenovanja 
borovniške osnovne šole 
po našem rojaku dr. Iva-
nu Korošcu je le dozorel 
čas, ko smo Borovničani 
pred njeno pročelje po-
stavili tudi doprsni kip, 
ki ga je že daljnega leta 
1985 v ta namen izdelal 
akademski umetnik Ja-
kov Brdar.  

Damjan Debevec

Plezalni asi na loški steni
Log — V Športnem parku na Logu so se športni plezalci prvič letos pomerili 
v tekmi državnega  prvenstva v balvanskem plezanju, ki ga je organiziralo 
Športnoplezalno društvo Korenjak.

Prvi občinski praznik
Log - Dragomer, 28. maja – Občina Log - Dragomer je zadnji petek v maju v 
večnamenskem prostoru Osnovne šole Log - Dragomer obeležila svoj prvi 
pravi praznik. Doslej ga je praznovala kar ob koncu leta. Ob občinskem 
prazniku, 30. maju, dnevu, ko je bila leta 2006 z zakonom ustanovljena Ob-
čina Log – Dragomer, so pripravili proslavo, ki jo je zaznamoval prevzem 
občinske simbolike in spominskega traku.                       Vesna Erjavec

Občinski svet Občine Vrhnika z županom Stojanom Jakinom pred spomenikom Ivana Cankarja 

Dvajset let
Z letošnjimi volitvami županov in občinskih 
svetnikov, se je nekako izteklo tudi moje dvaj-
setletno aktivno delo pri Našem časopisu. S 1. 
oktobrom sem uradno odšel, vsaj upam, zaslu-
ženo v pokoj. Kot edinega zaposlenega me je s 1. 
novembrom zamenjal Gašper Tominc, kot sode-
lavec in novinar Našega časopisa. Sam pa bom 
ostal še nekaj številk v. d. odgovorni urednik. 
Mojih dvajset let pri glasilu je minilo kot bi tre-
nil. Prevetril sem res različna politična obdobja 
od leta 1990 pa do današnjih dni. Največ sem se 
novinarskega dela naučil od pokojnega uredni-
ka Toneta Janežiča. Bil je moj učitelj in mentor. 
Upam in vem, da me je dosti naučil in mi vnesel 
neko mirnost in odgovornost do bralcev glasila. 

Obdržal sem moto, da se glasilo piše tudi samo, to je s številnimi prispevki krajanov, občanov, predvsem 
bralcev Našega časopisa. Kolikor je bilo v moji moči, sem se konfliktov izogibal, saj so rumene strani pri 
drugih časopisnih hišah. Skratka, poizkušal sem ustreči vsem slojem bralcev, od najmlajših do najstarej-
ših, od neizobraženih do visoko izobraženih. 
Ob koncu pa le moram povzeti izrečene besede novega vrhniškega župana Stojana Jakina, ki je na kon-
stitutivni seji vrhniškega občinskega sveta dejal: »Hvala, Simon, dobrodošel, Gašper!« To  mi res veliko 
pomeni.

Simon Seljak 

Borovniški občinski svet je prvič zasedal v dvorani nad vrtcem, kjer je nastala tudi ta fotografija. 

Občinski svet Občine Horjul z županom Janĳem Jazbecem Občinski svet Občine Dobrova – Polhov Gradec. Ker so imeli v ložansko-dragomerški občini le en krog volitev, se 
je novi občinski svet sestal že 27. oktobra.

IZHAJA ZA OBČINE VRHNIKA, BOROVNICA, HORJUL, DOBROVA-POLHOV GRADEC in LOG-DRAGOMER 
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Začeli z deli na novem vrtcu
Vrhnika – Konec septembra so na objektu na Poštni 1, kjer je predviden nov 
občinski vrtec,  začeli z gradbenimi deli. Po prvotnem načrtu naj bi bil kon-
čan do konca leta, a se je med gradnjo zapletlo z nepredvidenimi dodatnimi 
deli. Odprli so ga naslednje leto, dan pred občinskim praznikom. 

Komunalni forenziki med smetmi
Vrhnika – Komunalno podjetje Vrhnika in Medobčinski inšpektorat sta se odločila, da bosta preverila, 
kaj vsebujejo zabojniki občanov na Vrhniki. Znano je namreč, da Cankarjevo mesto kroji slovenski vrh 
pri ločevanju odpadkov. Ugotovili so, da občani sicer dobro ločujejo, a kljub temu so še vedno našli nekaj 
»cvetk«, katerih »vrtnarji« so pozneje na dom prejeli opomin. 
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Vrhničan na zelenicah Lige prvakov
Vrhnika – Naš časopis je v uredništvu gostil že številne goste; med drugimi 
smo na kavo povabili tudi Primoža Arharja z Vrhnike, ki ga ljubitelji okro-
glega usnja poznate iz medĳev. Je nogometni sodnik, ki že štirinajsto leto kot 
stranski sodnik spremlja slovenske in tuje nogometne derbĳe. V svoji karieri 
je delil pravico na skoraj vseh zelenicah: od slovenske prve lige do Lige prva-
kov.

Obnovili vodnjak na Pakem
Borovnica – Od 22. do 24. julĳa je že  štirinajsto leto zapored potekala pri-
reditev Dan borovnic. Za obiskovalce so pripravili pester kulturni, šport-
ni in zabavni program, poseben čar pa je prireditvi vdahnil sejemski 
vrvež. Uvod v dvodnevno prireditev je bilo še praznovanje občinskega 
praznika, v okviru katerega so slovesno predali svojemu namenu obnov-
ljen vodnjak na Pakem.

V telesu sila, v mislih domovina
Borovnica, 25. september – TVD Partizan Borovnica je praznoval sto let od ustanovitve borovniškega Sokola, kar so med 
drugim obeležili tudi s temeljito prenovo telovadnega doma. V pestrem programu so nastopili metliški Sokoli, najbolj  pri-
zadevnim prostovoljcem zadnjih let pa so podelili posebna priznanja.

Blagoslovili obnovljeno 
notranjost cerkve sv. Marjete
Horjul, 24. julĳ  – Na poletno nedeljo je ljubljanski pomožni škof 
dr. Anton Jamnik  blagoslovil obnovitvena dela v horjulski cer-
kvi, ki so jih občani začeli že pred letom. Ob cerkveni slovesno-
sti je pomožni škof v imenu ljubljanskega nadškofa dr. Antona 
Stresa podelil priznanje Danielu Fortuni za vsestransko sodelo-
vanje v župnĳi, župljani pa so se ob tej priložnosti zahvalili tudi 
župniku ob okroglem jubileju in dvajsetletnici duhovniškega 
službovanja v Horjulu. 

Sto let rojstva Kristine 
Brenkove
Horjul, 27. oktober – V Osnovni šoli Horjul je potekala kulturna 
prireditev ob 35-letnici nove horjulske osnovne šole in 100-let-
nici, odkar se je v Horjulu rodila Kristina Brenkova, pisateljica, 
pesnica in prevajalka. Proslavo so med drugim obeležili tudi z 
razstavo, ki so jo pripravili učenci osnovne šole.

Odprli novo športno dvorano 
Polhov Gradec, 16. september – Obnova polhograjske osnovne šole je med drugim obsegala tudi izgradnjo nove športne 
dvorane, katere slavnostni trak so prerezali župan Franc Setnikar, ravnateljica Albina Jerman Slabe in minister Igor Luk-
šič. 

Predsednik Türk zajtrkoval z 
učenci
Polhov Gradec, 18. november – V okviru vseslovenskega projekta Tradi-
cionalni slovenski zajtrk je polhograjske učence obiskal predsednik RS 
Danilo Türk in skupaj z njimi pozajtrkoval. Predsednik si je ogledal krajši 
kulturni program učencev, zatem pa je s predstavniki šolskega otroškega 
parlamenta posadil drevo.

Vrata odprl 
najsodobnejši 
dializni 
center v 
Evropi
Dragomer, 14. marec – Delo-
vati je začel nov dializni cen-
ter družbe Frescenius medical 
Care, ki velja za najsodobnejši 
izobraževalni hemodializni 
center v Evropi. V centru se je 
kmalu po odprtju že zdravilo 
okoli sto bolnikov,  večinoma 
s primorskega konca. 

Dragomer, 9. december – Športno-kulinarični objekt v Športnem parku 
Dragomer, ki ga je zgradil Tehnocommerce v javno-zasebnem partner-
stvu z Občino Log - Dragomer, je odprl svoja vrata. V njem se bodo dobro 
počutili športniki, za katere so prvo nadstropje opremili s fitnesom in 
dvorano za skupinske vadbe. V pritličju in nadstropju pa bo v gostinskem 
lokalu s pridihom  Sredozemlja poskrbljeno za ljubitelje kulinarike.

Trofeje
Osrednji vrhniški kulturni hram gosti prav zanimivo slikarsko 
razstavo, ki presega svoje dosedanje razstavne okvirje. Z bese-
dami je težko opisati, to morate videti. Na razstavi umetnica 
med drugim razstavlja tudi namenoma pocukrano prikupne 
doprsne kipe živali, ki kot lovske trofeje štrlĳo iz razstavnega 
zidu. V očesnih vdolbinah imajo velike steklene oči, ki skrivajo 
svojo zgodbo. Takšno ali drugačno. In  prav  v tistem trenutku, 
ko  so odpirali razstavo v Cankarjevem domu, je vlada v Držav-
nem zboru prejela nezaupnico. Dobili smo nove trofeje, ki pa 
jih – po javnomnenjskih raziskavah – v svojo sobo ne bi obesilo 
kar devetdeset odstotkov volivcev. Dan pozneje sem poslušal 
po radiu, kako ljudje v znamenje veselja trobĳo, ko se vozĳo 
mimo hrama demokracĳe. Nova vlada bo imela zelo težavno 
nalogo, saj bo morala voziti slalom med velikimi pričakovanji 
ljudi in reševanjem potapljajoče se državne barke. Kako ji bo šel 
takšen slalom od rok, bo pokazal čas, dejstvo pa je, da se lahko 
kaj kmalu tudi ta znajde nad kaminom lovske koče.
Obstaja možnost ali vsaj namera nekaterih, da se tam znajde 
tudi tisti del Našega časopisa, ki pokriva eno od sodelujočih 
občin. Tudi tu bo čas pokazal, kaj se bo v resnici zgodilo, kljub 
temu pa se bomo v uredništvu še naprej trudili, da se to ne bo 
zgodilo.                                                                Gašper Tominc
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Namesto pirhov
Ne vem, v kakšnih časih živimo, 
ampak nekateri verjetno v dru-
gačnih kot jaz. Ali pa obratno. Ko 
človek že misli, da smo mogoče 
vendarle presegli delitev na vaše 
in naše, pa jo dobi pod nos, češ, 
kakšen časopis pa ste, da na na-
slovnici objavite pirh? Halo? Vča-
sih človek res ne more verjeti, kaj 
vse zmoti ljudi oziroma, v čem vse 
vidĳo sovražnika. Tudi uvodnik, 
za katerega sem prejel kar nekaj 
čestitk, je nekatere zmotil, da gre 
za moj osebni problem. Mogoče 
res, ampak takih je v naši državi 
še na stotine. Zato bom tokrat pi-
sal zgolj in samo o Našem časopi-
su …

Gašper Tominc, 
v. d. urednika, 393, 26. marec

Predsednik Türk na Vrhniki
Vrhnika, 24. marec – Akcĳe Očistimo Slovenĳo se je na Vrhniki udeležil tudi pred-
sednik države dr. Danilo Türk, ki je dejal, da je Vrhnika drugim občinam na po-
dročju ravnanja z odpadki lahko zgled. Ogledal si je še kompostarno Rosiko, Ke-
mis in CRO, obisk pa je sklenil v županovem kabinetu.

Usnjarna se je umaknila Siliku
Vrhnika – Del nekdanje usnjarne je v začetku maja klonil pod čeljustmi ba-
grov. Ne mestu med Tržaško cesto in Sušnikovo cesto je namreč podjetje Sili-
ko iz Brezĳ pri Dobrovi začelo graditi svoje prostore. Po predvidenem  načrtu 
naj bi se vanje vselilo v letu 2013. 

Rimska ladja ostaja v Ljubljanici
Vrhnika – Leta 2008 so pri obnovi brežine Ljubljanice pri čistilni napravi Tojnice naleteli na razbitino 
rimske tovorne ladje. V začetku oktobra so se arheologi lotili njenega natančnejšega dokumentira-
nja, nakar naj bi jo prenesli v sosednji bajer nekdanjih glinokopov. Toda usoda je hotela, da je polovi-
ca ladje pod brežino reke, od koder pa je zaradi pomanjkanja denarja in časa ni mogoče odstraniti. 
Ladja bo zato zaenkrat ostala na mestu samem. (Foto: Rok Šinkovec)

Borovnica, 11. avgust – V zgodnjem sobotnem jutru je do tal pogorelo skladišče 
borovniškega Lika. Požar je gasilo 128 gasilcev iz osemnajstih društev gasilskih 
zvez Vrhnika in Brezovica ter  štirinajstih poklicnih gasilcev ljubljanske gasilske 
brigade. Škoda je bila ocenjena od milĳona evrov navzgor. Foto: Viktor Škrbec

Borovnica – Ob 20. obletnici samostojnosti je luč sveta ugledala monografija Krajev-
na skupnost Borovnica v vojni leta 1991. Delo skozi arhivske dokumente in osebna 
pričevanja avtorjev prvič odkriva delovanje civilne obrambe na območju omenjene 
krajevne skupnosti v času pred vojno in med njo. Na fotografiji so avtorji knjige. 

V Horjulu je Loterĳa Slovenĳa odprla nov prizidek k Centru starejših, kar je pomenilo razširi-
tev  zmogljivosti za dobrih 50 postelj. Po novem jih ima tako 150, kar mu omogoča optimalnejše 
delovanje.

Horjul, 21. junĳ – V avli občinske hiše je ob občinskem prazniku odprla svoja vrata razstava sli-
karja Franceta Slane. Slavnostni govornik ob štirinajstem  rojstnem dnevu občine je bil župan 
Janko Jazbec, domača društva pa so poskrbela za kulturno kuliso. 

Polhov Gradec, 20. maj – V Polhograjski graščini so potekali tradicionalni Blagaje-
vi dnevi, na katerih so se z »Blagajevimi krožniki« predstavile domače turistične 
kmetĳe, gostinci in drugi. Obenem je v parku potekala še tržnica domačih izdel-
kov. Prĳetno popoldne je doživelo vrhunec z razglasitvĳo zmagovalcev kulinarič-
nih dobrot. (Foto: Nika Janša)

Polhov Gradec, 17. november – Turistično društvo Briše, ki ga številni poznajo kot 
organizatorja tradicionalnega Dneva pod Lovrencem v Polhovem Gradcu, je  dvaj-
set let obstoja obeležilo z velikim koncertom v OŠ Polhov Gradec. Nastopili so 
ansambli, ki so bili v  minulih letih glasbeni gostje omenjene prireditve pod Lov-
rencem. (Foto: Nadja Prosen)

Log, 21. in 22. april – Umetna plezalna stena v Športnem parku na Logu je že drugič gostila tekmo svetovnega pokala v balvanskem plezanju. 
Organizator, Športno plezalno društvo Korenjak, je kljub mrazu in močnemu dežju v športni park privabilo množico športnih navdušencev. V 
finalu  je bilo nepozabno vzdušje za gledalce  in tudi plezalce.

Log - Dragomer – Občina je občinski praznik  proslavila s sklopom kulturnih, 
športnih, zabavnih in družabnih prireditev, na katerih je vsak lahko našel nekaj 
zase. Vrhunec proslavljanja je bil 30. maja z občinsko proslavo s podelitvĳo občin-
skih priznanj. V okviru praznovanja ne smemo spregledati tudi prevzema nove 
avtocisterne PGD Log. 

NAŠ ČASOPIS  je vaš časopis
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Vrhnika, 10. maj – Cankarjevo mesto ima od občinskega praznika dalje novo tržni-
co. Brigita Šen Kreže, direktorica Komunalnega podjetja Vrhnika, ki je upravljavka 
tržnice in župan Stojan Jakin sta prerezala slavnostni trak na novo tlakovane in 
tudi delno infrastrukturno spremenjene tržnice. 

Zaplana, 18. maj – »Ave!« je vsakega prišleka pozdravil Gregor Mesec iz Go-
stišča Mesec, ki je skupaj s Turističnim društvom Blagajana in Inštitutom 
Ivana Michlerja pripravil prvi Rimski dan. Po Zaplani namreč poteka rimski 
zid, ki je na žalost zarasla razvalina, a omenjeni si želĳo, da bi postal turi-
stična zanimivost, saj se lahko po pomembnosti primerja s Hadrĳanovim in 
donavskim zidom.(Foto: GT)

Društvo vrhniških upokojencev je največje vrhniško društvo, v svojih vrstah pa med drugim zdru-
žujejo tudi več pohodnih sekcĳ. Te svoje pohodniške podvige vestno beležĳo v Našem časopisu, kar 
po eni strani predstavlja kroniko društvenega dogajanja, nekaterim pa je tudi vir navdiha za izlete. 
(Foto: društveni arhiv)

Vrhnika, 15. junĳ – Vrhniko je že 21. zapored zajela vročica Argonavtskih dni, ki 
zadnja leta poteka kot festival. Fotografija je iz odprtja, ki ga lahko zabeležimo 
kot spektakel luči in glasbe. Desetdnevni festival je minil v predstavitvi domačih 
društev, grškega melosa, italĳanskih melodĳ, slovenske glasbe in kopico spremlje-
valnih prireditev. (Foto: GT)

Stečaj borovniškega Lika Erles, 30. avgusta, je na cesto pognal 
138 delavcev in delavk. Z več kot 140 letno tradicĳo lesne in-
dustrĳe na Vrhniki in v Borovnici je konec. (Foto: ST)

Šestnajsto ponovitev najodmevnejše borovniške prireditve 19. 
in 20. julĳa so zaznamovali koncert Jasmina Stavrosa, razstave, 
sejemski dan in prevzem novega gasilskega vozila. (foto: DD) 

Šentjošt, 18. oktober – Podružnična osnovna šola v Šentjoštu je bila deležna korenite zunanje 
prenove, poleg tega pa je občina Dobrova – Polhov Gradec uredila tudi športno igrišče. Nova 
»obleka« šole je objektu še kako pritičala, kajti šolski objekt je praznoval 40 obletnico. Slavnost-
ni trak sta prerezala župan Franc Setnikar in ravnatelj OŠ Polhov Gradec Jernej Klemen. (Foto: 
NPV)

Horjul, 28. september – V Horjulu so stopili v jesen s prenovljenim igriščem, obiskal pa jih je tudi Lipko, maskota 
Eurobasketa. Prvi športnim se je tako tamkajšnjim osnovnošolcem zagotovo vtisnil v spomin. Slavnostni trak sta 
prerezala župan Janko Jazbec in ravnatelj šole Primož Garafol.(foto: NPV)

Žažarski in šentjoški gasilci (člani A) so julĳa odpotovali na gasilsko olimpĳado v Francĳo, kjer so se prvi 
veselili drugega mesta. Tako so v vas prinesli že drugo olimpĳsko odličje. Pred leti so namreč prvo mesto 
osvojila dekleta. (foto: facebook PGD Žažar)

NAŠ ČASOPIS  
je vaš časopis

Dobrova, 1. ma-
rec – Prebivalci 
Občine Dobrova 
– Polhov Gra-
dec se od prve-
ga marca vozĳo 
v prestolnico in 
nazaj s cenejšim 
javnim prevo-
zom. Odziv ob-
čanov je bil nad 
pridobitvĳo, za 
katero se je pri-
zadevala občina, 
pozitiven, po-
misleke so ime-
li le tisti, ki so 
bili posledično 
prikrajšani pri 
delodajalcu za 
stroške prevoza 
na delo. (Foto: 
ŠA)

Log, 1. junĳ – Občina Log – Dragomer je gostila kosce in grabljice z Ljubljan-
skega barja. Prireditve, ki jo je spremljal bogat etnološki in kulturni program, 
so se udeležili kosci iz Borovnice, Brezovice, Iga, Ljubljane, Vrhnike, Škofljice 
in občine gostiteljice. 

Na svetovnem prvenstvu v cheerleadingu in cheerplesu na Floridi je bila slovenska reprezentanca (skoraj pol-
ovica jo prihaja iz ŠŠD Log – Dragomer) druga najuspešnejša država prvenstva. 


