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Naslednja, 414., številka bo izšla v 
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Uredništvo: nascasopis@zavod-cankar.si 

oz. 01 750 66 38.
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Žledolom ohromil občino
Občina ne bo kupila Centra TC 
Do zelenjave s pomočjo rib
Upokojenci v sončni Izoli

Vojni dobičkarji
Koliko ur je bilo potrebnih, da so 
gasilci, člani Civilne zaščite, po-
godbeniki, vzdrževalci cest, de-
lavci Elektra, policaji in številni 
drugi premagali naravo ter nam 
zagotovili standard, na katere-
ga smo vajeni: prevozne ceste in 
elektriko? Kdo bi vedel, a številke 
gredo v dese�isoče delovnih ur, 
od  katerih so bile številne prosto-
voljne. Mnogi so se trudili ponoči, 
tvegali spore z delodajalci, pušča-
li lastne družine v skrbeh in celo 
utrpeli manjše poškodbe – in vse 
to za nas. Ko vidiš vso to energĳo 
na kupu, ki ji je skupno samo eno, 
to je pomagati drugemu, si rečeš: 
Kako srečna bi bila lahko Sloveni-
ja, če se ne bi sicer delila na črne 
in rdeče. Ali ste že kdaj pomislili, o 
čem bi se v Državnem zboru sploh 
pogovarjali, če ne bi bili skregani? 
Kaj če bi vsi dihali skupaj, tako kot 
je v začetku februarja dihala vsa 
Slovenĳa? To bi bil raj: za živce in 
blagostanje. Februarski žledolom 
je dokaz, da zmoremo in znamo 
potegniti skupaj, pa to ni bilo pr-
vič. Podobno je bilo na primer tudi 
pred leti ob jesenskih poplavah. 
A brž, ko nam nevarnost obrne 
hrbet, smo zopet vsi v svojih jar-
kih prepirov, iz katerih izrinemo 
razum in strpnost ter začnemo 
streljati vse povprek iz črnih in 
rdečih pušk. Oh, kaj pušk, topov. 
Me je pa v teh dneh še nekaj poš-
teno zmotilo, to je vojno dobič-
karstvo. Nič drugače namreč ne 
moremo reči pogoltnim trgovcem 
z elektroopremo, ki so tako rekoč 
iz ure v uro višali ceno električnim 
agregatom ter kovali mastne do-
bičke na račun stiske državljanov. 
Čeprav se je v teh dneh polomilo 
ogromno drevja, upam, da tiste 
šibe za njihove zadnje plati ven-
darle še rastejo. 

Gašper Tominc

Vse občine (Vrhniko, Borovnico, Horjul, Dobrovo - Polhov Gradec in Log - Dragomer) je zadnji januarski dan zaobjel žled, ki ni popustil do 
sredine naslednjega tedna. Podrlo se je na tisoče dreves, številni so ostali brez elektrike, vožnja v službo in iz nje pa je marsikje postala nevarna 
dogodivščina. Vsi dopisniki so pripravili obširna poročila o dogajanjih v »svoji« občini, še več fotografskega in pisanega materiala pa najdete na 
spletnih straneh (www.mojaobcina.si) omenjenih občin. V času redakcĳe Uprava za zaščito in reševanje RS še ni pripravila uradnih besedil, kako 
bo s popisom škode, zato budno spremljajte občinske spletne strani ali pa pokličite na občino. 

V Cankarjevem domu je na zadnji dan januarja potekala prireditev Športnik 
Vrhnike 2013 v organizacĳi vrhniške športne zveze. Laskavi naziv športnik leta 
so prejeli  Špela in Liza Urbančič, članici ŠŠD Log – Dragomer, ter Štefan Ha-
dalin, član smučarskega Športnega kluba Dol Ajdovščina. Ker je bil Štefan na 
prireditvi odsoten, ga je naš fotograf ovekovečil kasneje. Reportažo s športnega 
dogodka si lahko ogledate na športnih straneh.

Salon notranjih vrat LESNA - 
SPAR Vrhnika
• notranja vrata (CPL, furnir, color, 

steklena),
• vrata s skritimi podboji,
• talne obloge (parketi, laminati, 

vinil),
• okovje za vrata 

Svetovanje, montaže in adaptacije 
zamenjava, 
tel.: 070 426 208, 031 332 652 
e-mail: info@pro-portis.s 
web: www.pro-portis.si

Izkoristite pomladni sejemski popust 
v mesecu marcu !
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Razmere, ki so se iz ure v uro slabšale, so bile 
tako alarmantne, da se je v gasilskem domu 
v Sinji Gorici vzpostavil občinski štab Civilne 
zaščite pod vodstvom Viktorja Razdrha, ki je 
poskrbel za koordinacĳo na terenu. Drevesa 
so padala cel vikend, zato skoraj ni bilo ceste, 
ki bi bila prevozna, obenem je občino zajel 
električni mrk. Aktivirana so bila vsa gasilska 
društva v občini, štab pa je vzpostavil zvezo z 
županom, Elektrom in Upravo za zaščito in re-

ševanje RS. V pripravljenosti so bili tudi vzdr-
ževalci cest in Policĳa za zaporo cest. Prva od 
nalog, ki si jih je zadal štab Civilne zaščite, je 
bil preboj do vodovodnih črpališč, ki so potre-
bovala agregate, da ljudem ob vsem tem ne bi 
zmanjkalo še vode. Sočasno so sledile še druge 
naloge: v vrhniški dom upokojencev so mora-
li prepeljati nekaj oseb z odročnih krajev, saj 
zaradi izpada elektrike ni bila mogoča oskrba 
s kisikom; zaradi grožnje plazu so morali iz Si-
nje Gorice izseliti družino, zaradi pada daljno-
voda pa so morali gasilci reševati prestrašeno 
družino na Strmici. Nastanili so se pri svojcih 
ali sosedih. »Če bi bilo potrebnih več tovrstnih 
selitev, smo imeli pri Bajcu rezervirane sobe,« 
pravi Razdrh. Do najbolj odročnih zaselkov so 
se gasilci najprej prebili peš, da so vzpostavi-
li stik z domačini, v drugi fazi pa so skupaj z 
vzdrževalci cest vzpostavili tudi prevoznost 
cest do njih.

Gasilci intervenirali na 521 lokacĳah
Štab Civilne zaščite je v času zaključke re-
dakcĳe Našega časopisa (11. februarja) še 
vedno deloval, medtem ko je del štaba za ga-
silske intervencĳe z 10. februarjem zaključil 
s svojim delom. V štabu je bil vodja interven-
cĳ Benjamin Svenšek, poveljnik Gasilke zveze 

Vrhnika, ki je pojasnil, da je bilo dnevno na 
terenu od 20 do 30 ekip, to je po okoli dvesto 
gasilcev. »Morala med gasilci je bila izredno 
dobra, zelo so bili angažirani in nekateri so 
bili na terenu že od prvega dne dalje – seveda 
znotraj dovoljenih časovnih terminov.« Gasilci 
so bili neposredno povezani z interventno eki-
po nujne medicinske pomoči Zdravstvenega 
doma Vrhnika, tako da so se vsakemu izvozu 
reševalnega vozila priključili tudi gasilci zara-

di morebitnega oteženega dostopa do reševan-
ca. »Na srečo je v gasilskih vrstah kar veliko 
ljudi, ki dobro obvladajo delo z motorno žago 
ali pa so celo iz te stroke, zato so dela stekla 
hitreje in varneje, kot bi sicer.« Levji deleže in-
tervencĳ so tako nosili prostovoljni gasilci, ki 
so od 31. januarja do 10. februarja intervenirali 
na kar 521 lokacĳah po občini. Opravili so 1301 
prostovoljno delovno uro in kar 555-krat izvo-
zili z gasilskimi vozili. Poleg gasilcev so bili na 
terenu tudi pogodbeniki, državne službe, po-
samezniki in drugi. Statistika pravi, da je bilo 
do 11. feburarja v delo vpetih 443 ljudi (brez 
gasilcev), 168 delovnih strojev in 54 agregatov. 

Ljudje ponudili pomoč, nekateri bi 
vstopili v vrste CZ in gasilcev
Naravna katastrofa je očitno združila lju-
di, kajti, kot je pojasnil Razdrh, se je v štabu 
oglasilo več prostovoljcev, ki so ponudili svoje 
znanje in roke za odpravljanje težav. Glede na 
potrebe in njihovo znanje so potem zanje našli 
tudi primerno mesto ali pa se jim vljudno za-
hvalili za ponujeno pomoč, saj v tako zahtevno 
intervencĳo ne moreš poslati ljudi, ki niso pri-
merno usposobljeni in opremljeni. Na pomoč 
je priskočilo tudi 66 gasilskih tovarišev z 21 
vozili iz Pomurja, ki so pomagali vrhniškim 

gasilcem in jim na koncu pustili (posodili) še 
sedem agregatov. »Neverjetno, kako so ljudje 
začutili stisko in željo po pomoči drugim. Ob-
iskalo nas je več ljudi, ki so povpraševali, kako 
bi postali del Civilne zaščite ali se včlanili v 
gasilsko društvo.« 

Trd oreh – Zaplana
Prevoznost cest je bila marsikje zagotovlje-
na že v ponedeljek popoldne, a ker je državo 
znova zajel dež, temperature pa so bile okoli 
ničle, so se razmere še poslabšale. V torek in 
sredo so zato drevesa ponovno množično pod-
legala žledu. Vrhnika in nekateri kraji so sicer 
imeli elektriko, ostali pa so bili še vedno brez. 
Težavo so premagovali z mobilnimi agrega-
ti, ki so jih posojali gasilci in Civilna zaščita. 
Najslabše je bilo na Zaplani, ki se je znašla v 
vakuumu: sodi pod vrhniško občino, zanjo pa 
skrbi logaški Elektro, ki je imel več kot preveč 
dela na svojem koncu oziroma je posvečal po-
zornost visoki in srednji napetosti. Pomagal ni 
niti obisk premierke Alenke Bratušek, ki si je 
na Zaplani (6. februar) s svojo ekipo na terenu 
ogledala posledice ledenega divjanja narave. 
Čez nekaj dni so na nekatere konce pripeljali 
velike agregate, ki so jih priklopili na transfor-
matorske postaje, a ker so bili potrgani kabli, 
tudi to ni zaleglo za vse. Dogajalo se je na pri-
mer, da je en agregat preko transformatorske 

postaje napajal samo eno hišo, ker so bile žice 
do ostalih hiš potrgane. Posledično je nejevolja 
ljudi naraščala. Kot je za Naš časopis pojasnil 
Razdrh, je bilo s strani Civilne zaščite storje-
no vse, vendar na Elektru za primer Zaplane 
nekako niso imeli posluha. »Več dni smo se 
pogovarjali, vendar se stališča Elektra niso 
premaknila niti za las: še vedno jim je bila pri-
oriteta visoka napetost, kar je seveda z njihove-
ga strokovnega stališča razumljivo. Tudi ko so 
prispeli veliki agregati iz mednarodne pomoči 
in Slovenske vojske ter najema, ni bilo s strani 
Elektra strokovne podpore, kam jih priklopiti. 
Razumem, da so imeli resnično ogromno dela, 
a tukaj se pa naše in njihove poti nekako niso 
mogle srečati.« Zadeve so se premaknile na 
bolje šele 13. februarja, ko so se za isto mizo 
končno dobili predstavniki Civilne zaščite, 
Krajevne skupnosti, vrhniški župan in vodilni 
predstavniki Elektra Ljubljana. Kot je pojasnil 
župan Stojan Jakin, so jih po vztrajnem prepri-
čevanju le prepričali, da se je v petek, 14. fe-
bruarja, na teren odpravila ekipa električarjev, 
ki naj bi v naslednjih dneh poskrbeli tudi za 
nizko napetost. 

Ena najhujših ujm zadnjih desetletĳ
Tokratni žled je bil ena največjih vremenskih 

katastrof, ki je prizadela Vrhniko v zadnjih 
desetletjih, po mnenju nekaterih celo večja od 
divjanja neurja iz konca osemdesetih let. »Izka-
zalo se je, da so bile vse dosedanje vaje Civilne 
zaščite, gasilcev in drugih še kako dobrodošle, 
saj smo uporabili veliko izkušenj in znanja iz 
njih. Tudi številni občani so nam pomagali s 
konstruktivnimi predlogi in tam, kjer so sto-
pili skupaj, tudi pripomogli k hitrejši odpravi 
posledic, a hkrati so nekateri povzročali tudi 
zmedo oziroma izpostavljali osebne probleme 
pred skupnimi, kar je samo oviralo interven-
cĳe. Pri najbolj »zahtevnih« primerih smo se 
tudi osebno oglasili in jim razložili situacĳo,« 
je pojasnil Razdrh. »Moram pa reči, da so se 
nekateri kraji izredno dobro organizirali. Iz-
postavil bi Pokojišče, Bevke, Blatno Brezovico, 
Ligojno, Podlipo-Smrečje, Staro Vrhniko in 
tudi Zaplano, kjer so tako gasilci kot domačini 
postorili ogromno.«

Električni mrk »zmedel« zdravstveni 
dom
Žled jo je pošteno zagodel tudi Zdravstvene-
mu domu Vrhnika, kajti že od začetka tedna 
(3. februar) nima vzpostavljene notranje IT 
komunikacĳe. Izpad strežnika gre pripisati iz-
padu elektrike med vikendom. Kot je pojasnil 

Zahvala
Ujma, ki je v začetku  februarja prizadela 
Slovenĳo, ni prizanesla niti Občini Vrhni-
ka. Glede na škodo, ki jo je povzročila, nas 
je uvrstila med tiste občine, ki so bile najbolj 
prizadete. Vse ceste, razen avtoceste, so bile 
blokirane in neprevozne. K odpravi katastro-
falnega stanja je prispevala večina občanov, 
še posebno pa enote, ki so organizirane v 
sklopu Civilne zaščite. 
Zato bi se na tem mestu rad zahvalil vsem, 
ki ste kakor koli prispevali k normalizacĳi 
stanja, še posebno pa štabu Civilne zaščite 
Vrhnika in njegovemu poveljniku, vsem ga-
silskim društvom, delavcem podjetĳ, ki so so-
delovali pri odstranjevanju ovir, in delavcem 
Elektro gospodarstva.
Prav tako bi se rad zahvalil prostovoljcem iz 
drugih krajev in občin, ki so nam prišli po-
magat organizirano ali samostojno, ter vsem 
domačim prostovoljcem. Ponovno se je iz-
kazalo, da znamo v primeru, ko smo ogrože-
ni, delovati kot eden in upam, da bo takšno 
vzdušje trajalo tudi v prihodnje.

Župan Občine Vrhnika Stojan Jakin

Ekipa s Pokojišča Med Ligojno in horjulsko dolino so si pri preboju morali pomagati 
s težko mehanizacĳo.

Klavrn prizor z verdske železniške postaje. 

Gasilci pri odstranjevanju posledic žledu v Verdu V gozdovih na vrhniškem koncu naj bi bilo za milĳon evrov škode. Vidite cesto? Seveda ne.

Vrhniški konec ovit v žled in električni mrk

Najhujša ujma zadnjih 
desetletĳ  
Iz petka na soboto (31. januar, 1. februar) je številna območja vrhniške občine v 
svoje ledene kremplje objel led. Zaradi žledu je padlo na tisoče dreves, ki so ohro-
mili cestne povezave in prekinili električno napajanje. V ponedeljek, ki je sledil 
vikendu, je marsikdo moral ostati doma, saj je bila večina poti neprevoznih. Z 
eno največjih katastrof zadnjih desetletĳ na vrhniškem koncu, se je pod vodstvom 
občinskega štaba Civilne zaščite spopadla armada prostovoljnih gasilcev, pogod-
benikov, javnih služb in prostovoljcev, ki so deset dni skrbeli za normalizacĳo 
razmer. Škoda ki je nastala v gozdovih, naj bi po grobi oceni znašala okoli milĳon 
evrov. 
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Že v soboto, 1. 2. 2014, po 18. uri so se zače-
la podirati in lomiti drevesa na cesti Pokojiš-
če–Borovnica, zato jih  je gasilska enota PPZ  
in vzdrževalec cest v zimski službi Marko 
Debevec  na cesti proti Borovnici začela od-
stranjevati in poskušala obdržati prevoznost 
ceste, vendar se je po nekaj urah izkazalo 
da je zadrževanje v tem območju preveč ne-
varno, zato so cesto zaprli za ves promet. 
Naslednji dan, 2. 2. 2014, so se ob 7.00  zbrali 
vzdrževalec cest Marko Debevec, Roman De-
bevec in Boštjan Debevec,  prostovoljni  gasilci 
Gasilskega društva Verd, enote PPZ, vodja eno-
te Martin Bizjak, ki je imel stalni stik s štabom 
Civilne zaščite, gasilci Matjaž Rot,  Blaž Med-
en, Matej Meden, Grega Ravnihar, Aleksander 
Ravnihar, Vinko Vidmar, Kristjan Bizjak, Žiga 
Pelko in domačini profesionalni gozdarji, ki so 
zaposleni v podjetju skupina Gozd Ljubljana, 
Damir Pelko, Andraž Rot  in Tadej Meden, so 
tisti dan počistili cesto do Borovnice in akcĳo  
končali ob 20.00. Ker pa se je drevje še vedno 
podiralo in lomilo, so cesto zaprli in je bila 
prevozna le za nujne primere. Naslednji dan, 
v ponedeljek, se je ista skupina zbrala ob 7.00 
in se razdelila v dve skupini: ena je šla čistiti 
cesto proti Borovnici, tako da se je sproti vzdr-
ževala prevoznost ceste, druga skupina pa je 
reševala in čistila pot do pokojiške vrtine za 
oskrbo s pitno vodo, saj je elektrike zmanjkalo 
že v soboto zvečer, tako da so bili rezervoarji že 
precej prazni. S tem delom so omogočili, da je 
komunalno podjetje dostavilo agregat za črpa-
nje vode, za točenje goriva pa so se organizirali 
v enoti PPZ, saj je bilo potrebno točenje goriva 
vsake tri ure. Pot do vrtine je bila z vsakim ob-
hodom nevarna in delovna, saj so vsakokrat 
morali sproti odstranjevati veje in drevesa, ki 
so padala pod težo ledu, tako da prebivalci 
niso občutili pomanjkanja pitne vode. V času 
brez elektrike se je povečala poraba vode, ker 
domačini za napajanje živine niso mogli upo-
rabljati  svojih vodnjakov. Tudi ta naporen dan 
so z akcĳo  končali ob 20.00. V torek so ponovno  
potekale intervencĳe, predvsem odstranjevanje 

vej in zagotovitev prevoznosti cest, hkrati pa so 
se skupine lotile čiščenja daljnovoda električne 
napeljave za hitrejšo vzpostavitev elektrike v 
omrežje. Vse dni od sobote pa so gasilci oskrbo-
vali gospodinjstva z malimi električnimi agre-
gati tako, da so napajali zamrzovalne skrinje. V 
sredo smo na Pokojišču dobili prvi agregat od 
JP KPV, ki smo ga priključili na transformator  
Pokojišče, ki je napajal le vas Pokojišče, v sredo 
zvečer pa smo dobili še enega za vas Padež, ki 
nam ga je zagotovilo podjetje GUTNIK, d. o. 
o., z Loga pri Brezovici. Naslednji dan smo do-
bili še enega od CP Kranj za vas Zavrh. Ob tem 
se moram zahvaliti podjetju Elektro Ljubljana, 
vodstvu in delavcem enote na Vrhniki, ki si je 
vedno, ko je bilo treba priključiti agregat, od-
zvala zelo hitro in tudi pri oskrbovanju agre-
gatov z gorivom je zadolžitev prevzela enota 
PPZ. V soboto je bila akcĳa sekanja trase in 
reševanje nadzemne  električne napeljave do 
črpališča – vrtine Padež, ki je bila skoraj pov-
sem podrta, kabli pa zasuti s podrtim drevjem. 
Pri tem so priskočili na pomoč profesionalni 
gozdni delavec iz skupine Gozd Ljubljana  g. 
Šimen  Drašler z Verda in člani prostovoljnih 
gasilskih društev iz občine Vrhnika in Borov-
nica, ki so pomagali pri odstranjevanju drevja 
na cestah in daljnovodih. Da je bilo res veliko 
dela, pove že podatek o porabi goriva: 37 litrov  
za motorne žage. Menim,da so vsi prostovoljci 
pripomogli k hitremu priklopu električne ener-
gĳe, saj smo v ponedeljek, 10. 2. 2014, že oskr-
beli skoraj vsa gospodinjstva, razen dveh, ki še 
čakata na popravilo nizkonapetostnega voda.
Za konec bi dodal, da se je ponovno pokaza-
lo, kako potrebna je enota prostovoljnega ga-
silskega društva v tako odročnem kraju, da se 
izvedejo tako zahtevne akcĳe. Zato upam, da 
bomo le uspeli pridobiti zemljišče za izgradnjo 
doma in tako pridobiti tako potrebne prostore 
za shranjevanje opreme, ki jo gasilci potrebuje-
jo pri svojih intervencĳah in nudenju pomoči 
krajanom ob takih in podobnih nepredvidljivih 
nesrečah.

Bojan Pelko, predsednik

Brezplačno odlaganje 
vejevja in podrtega drevja
v Kompostarni Rosa 
Občina Vrhnika obvešča občane Občine Vrh-
nike, da lahko veje in  drugo podrto drevje 
brezplačno odložĳo v Kompostarni Rosa na 
Vrhniki. Odlaganje je mogoče od sobote, 15. 
2. 2014 do preklica, in sicer v naslednjih ter-
minih: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 
8. do 14. ure, sreda od 8. do 16. ure in sobota 
od 8. do 12. ure. Kompostarna Rosa je v  ne-
kdanjih skladiščih Industrĳe usnja Vrhnika v 
Ligojni. Natančnejša lokacĳa je razvidna na 
naslednji povezavi: www.roks-rec.si.

direktor Tomaž Glažar, je ekipa IT tehnikov 
odpravljala težavo cel teden. Posledica izpa-
da strežnika je bila ta, da je zdravstveni dom 
sprejemal samo najnujnejše primere. Veliko 
težav je bilo z zaključevanjem »bolnišk«, kajti 
dokumenti morajo biti napisani računalniško, 
zelo počasi je delal tudi laboratorĳ, saj se je vsa 
dokumentacĳa pisala »na roko«. Vsak zdrav-
nik se je pač znašel, kakor se je v okviru dovo-
ljenih norm lahko. Za nameček so imeli težavo 
še s kadrovskimi težavami, saj kar nekaj zapo-
slenih zaradi razmer na cestah ni moglo v služ-
bo. Zanimalo pa nas je še, kako je zdravstveni 
dom pripravljen na morebiten izpad elektri-
ke. Trenutno ne najbolje, kajti imajo samo en 
agregat za hlajenje zdravil. Glažar pravi, da so 
glede na izpade elektrike v letu 2012 načrto-
vali nakup agregata v lanskem letu, a se je za-
pletlo s prilivi iz zavarovalnice. Posledično v 
zaključku leta, kot je bilo prvotno načrtovano, 
niso mogli izvesti investicĳe, ki zato v letoš-
njem letu ostaja na vrhu prioritet. Načrtujejo 
nakup 70 kilovatnega agregata, investicĳa pa 
naj bi jih stala okoli 20 tisoč evrov.

Večje neposredne škode ni, bodo pa 
visoki stroški 
Župan Stojan Jakin ugotavlja, da žled ni na-
pravil večje škode na občinski infrastrukturi, 
kajti večina te je nastala v gozdovih, ki pa niso 
v občinskih lasti. Večji pa bodo stroški zim-
ske službe in povezanih del, kajti upravljalec 
ceste oziroma vršilec zimske službe ima za 
odstranjevanje lesa, žaganje in podobne sto-
ritve, drugačno tarifo. Župan je še dejal, da se 
po urbanih središčih mesta ponekod že vršĳo 
obrezi drevja in odvoz vej, akcĳa pa bo zago-
tovo stekla hitreje, ko bodo razmere to tudi 
dopuščale. Ker je v središču mesta kar nekaj 
dreves (tudi spomeniško zavarovanih) močno 
poškodovanih, bo občina s pomočjo izveden-
ca za dendrologĳo preverila o nadaljnji usodi 
teh dreves. Sicer pa je občinski svet na seji 13. 
februarja sprejel tudi poseben odlok, da ob-
čina lahko za odpravo posledic ledene ujme 
poseže po izrednih sredstvih. Občina si letno 
v proračunu »rezervira« 10 tisoč evrov, sred-
stva pa, če se ne porabĳo, prenese v naslednje 
leto. Tako se je do sedaj nabralo, vključno z 
letošnjim zneskom, 168 tisoč evrov, kar bo ob-
čina sedaj lahko tudi uporabila. Zagotovo bo 
kar nekaj sredstev šlo za refundacĳo sredstev 
delodajalcem, katerih delavci so kot prosto-
voljni gasilci sodelovali na intervencĳah. Kot 
je pojasnil predsednik vrhniške gasilske zveze 
Vinko Keršmanc, so gasilcem izdali 240 potr-
dil za refundacĳo in izrazil upanje, da ne bodo 
vsi delodajalci zahtevali refundacĳe ali pa vsaj 
ne v polni meri. Sicer pa so že gasilci sami no-
sili velik strošek. Po Keršmančevih besedah 
so imeli samo z gorivom za agregate preko 11 
tisoč evrov stroška.  

Odgovor policĳe na očitke 
inkasantstva
Zaradi žleda in podrtih dreves je bilo veliko 

cest zaprtih za promet. Najslabša povezava je 
bila do horjulske doline, kajti vse tri dostopne 
ceste (Podlipa, Ligojna, Dobrova) so bile urad-
no zaprte. Nekatere so bile sicer prevozne, a 
uradno zaprte. Ljudje so, logično, želeli priti 
domov ali v službo, zato prepovedi niso spo-
štovali. Nato pa je v četrtek (6. februar) med 
ljudmi odjeknila novica, da vrhniški polica-
ji stojĳo za zaporami na cestah in oglobljajo 
voznike, ki jih ne spoštujejo. Za odgovor smo 
poprosili tudi Policĳsko postajo Vrhnika, ki so 
nam preko tiskovnega predstavnika Policĳske 
uprave Ljubljana Vinka Stojnška odgovorili, 
da so oglobili tri voznike (160 evrov), ki »niso 
hoteli in niso upoštevali prometne signaliza-
cĳe, niti opozorila policistov (opozorilo ni za-
dostovalo).« Sicer pa so policisti voznike samo 
opozarjali na omenjeno prepoved vožnje (okoli 
dvajset, ki so opozorilo tudi upoštevali). Povod 
za takšno ravnanje je bilo dejstvo, da je bila Po-
licĳska postaja Vrhnika s strani predstavnikov 
Civilne zaščite obveščena, da kljub prepovedi 
(postavljena prometna signalizacĳa, prepo-
ved je izdalo Min. za promet) vozniki vozĳo 
na relacĳah, kjer je cesta zaprta in se s tem iz-
postavljajo nevarnostim (ves čas se podirajo 
drevesa na vozišče). »Vožnja je zaradi podira-
nja dreves in vzdrževalnih del zelo nevarna. 
Policĳa zato mora poskrbeti za varnost ljudi.«
Zadeva je dobila svoje strani celo v dnevnem 
časopisju, se je pa izkazalo, da je v takih raz-
merah resnično težko biti pameten: logično je, 
da zaradi razmer nihče noče prevzeti odgovor-
nosti za vožnjo po cestah, logično pa je tudi, da 
si ljudje želĳo domov. 

73 tisoč kubičnih metrov pod žago, 
škode za milĳon evrov
Gozdovi so zelo poškodovani, na srečo pred-
vsem listavci, pretežno bukev, ki nima tako ve-
like tržne cene, nad njo pa vihajo nosovi tudi 
lubadarji. Kot je pojasnil Janko Vidmar iz vrh-
niške krajevne enote Zavoda za gozdove Slo-
venĳe, bi bilo v primeru podrtih smrek zaradi 
lubadarja vse skupaj tempirana bomba, tako 
pa je vsaj nekoliko »lažje«. »Res pa je, da bukev 
hitreje propada kot smreka, zato se bodo mo-
rali lastniki gozdov podvizati.« Ocenjuje, da je 
v njihovi krajevni enoti 6300 hektarjev gozdov 
močno prizadetih in da bo potrebno posekati 
dobrih 73 tisoč kubičnih metrov lesa. Po prvih 
ocenah naj bi bilo tako škode (računajoč tudi 
stroške ureditve godnih vlak, pogozdovanja, 
nege in varstva mladih dreves) za milĳon ev-
rov. Naloga gozdarjev bo pripraviti sanacĳski 
načrt, v okviru katerega bodo morali najprej v 
prevozno stanje vzpostaviti gozdne ceste, nato 
pa se lotiti še spravila lesa. Opozarja, da to-
vrstno podrto drevje zahteva veliko pozornost 
gozdarja, kajti številna drevesa so med seboj 
prepredena, zvita in napeta. Napačen rez na 
napačnem koncu pa je lahko za neizkušenega 
uporabnika motorne žage tudi usoden.

Gašper Tominc, foto: arhiv Civilne zaščite, 
prostovoljnih gasilskih društev, Blaž Uršič, 

Damjana Medmeš in GT

Zahvala gasilcem, gozdarjem in 
posameznikom
Krajevna skupnost Pokojišče - Padež - Zavrh se zahvaljuje Prostovoljnemu ga-
silskemu društvu Verd, enoti Pokojišče - Padež - Zavrh, sodelujočim domači-
nom delavcem skupine Gozd Ljubljana in družini Suhadolnik z Zavrha, ki so 
prostovoljno priskočili na pomoč  pri odpravljanju posledic žleda.

Prošnja lastnikom zemljišč 
ob javnih poteh 
Po nedavni ujmi so veliko škodo utrpele tudi 
občinske ceste in ostala javna infrastruktura. 
Vzdrževalec občinskih cest je v večini že od-
stranil podrto drevje, ki je ogrožalo ceste in 
preprečevalo njihovo varno uporabo. Kljub 
temu ostaja na cestnih brežinah veliko podrtih 
dreves, vejevja, kamenja in ostalih predmetov, 
ki jih je potrebno odstraniti. Pozivamo vse ob-
čane, lastnike gozdov in ostalih površin ob ob-
činskih cestah, da v čim krajšem možnem času 
odstranĳo vsa drevesa in predmete, ki ogroža-
jo varnost ceste in posledično tudi varnost vseh 
uporabnikov cest.                         Občina Vrhnika

Zahvala štaba Civilne zaščite Vrhnika 
Vrhniško občino je prizadela ena 
največjih naravnih katastrof v za-
dnjih desetletjih. Strokovno delo 
in pripravljenost občanov na po-
moč, ne glede na vremenske raz-
mere, dan v tednu ali uro v dne-
vu, nam je omogočila, da smo jo, 
če ne premagali, pa vsaj omilili. 
Zato bi se rad zahvalil vsem, ki 
ste bili od petka, 31. januarja, pri-
pravljeni pomagati na katerikoli 
način, še zlasti pa prostovoljnim 
gasilcem, ki so nosili levji delež 
intervencĳ. Njihova požrtvoval-
nost je bila brezmejna ... Še enkrat 

so dokazali, da so najmočnejši steber zaščite in reševanja. Zahvalil in pohvalil bi tudi vse 
lokalne in državne javne službe, ki so pomagale, delavce Elektra, pogodbenike in vse posa-
meznike, ki so na tak ali drugačen način pomagali. Premagali so naravo. »Kapo dol junaki!« 
Kdor ne verjame moji trditvi, naj se zapelje na Ulovko ali pogleda daljnovode na Strmici.
Na koncu pa bi izpostavil »ekipo« štaba z vodjo intervencĳ Benjaminom Svenškom, ki se je 
strokovno spopadla z vodenjem tako zahtevne intervencĳe, kot je bila ta. Smo dober tim in 
tekom 14-dnevnega delovanja nisem zaznal nobenega negativizma in povišanih tonov. Le 
razumno in tehtno odločanje, saj smo na terenu vodili ljudi, ki so izpostavljali svoje življenje, 
da bi pomagali sokrajanom.
Hvala vam.                                                                       Viktor Razdrh, poveljnik štaba CZ Vrhnika

Benjamin Svenšek in Viktor Razdrh v štabu Civilne zaščite
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Izobraževanje za občane

MALE 
ČISTILNE NAPRAVE
Predavanje bo

v sredo, 5. marca 2014, ob 18. uri

v mali dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki
Občina Vrhnika

Podpisana še pogodba za 
šolski del Kulturnega centra
Vrhnika, 12. februar – V županovem kabinetu sta žu-
pan Stojan Jakin in Boris Hribar, direktor družbe AS 
– Primus iz Starega trga pri Ložu, podpisala pogod-
bo o gradbenih in elektroinštalacĳskih delih, ki bodo  
potekala v bodočem Kulturnem centru (nekdanja ši-
valnica IUV), in sicer v sklopu šolskih prostorov.
Spomnimo: v pritličju objekta naj bi  bila interpretacĳski cen-
ter (njegova uresničitev je odvisna od evropskih sredstev) in 
telovadnica, zgoraj bo domovala knjižnica, na vrhu pa šola. 
O pogodbah preostalih del smo že poročali, tokrat pa je osta-
la še ena zadnjih: za gradbena in elektroinštalacĳska dela za 
telovadnico, dvigalo in šolske učilnice. AS – Primus je bil iz-
bran na razpisu kot najugodnejši ponudnik, in sicer je ponu-
dil opravljanje del v višini dobrih 474 tisoč evrov. Občina ra-

čuna, da bo strošek investicĳe ublažila z dobrimi 32 tisoč evri 
sredstev iz Fundacĳe za šport, vendar pa na omenjeni funda-
cĳi še niso zaključili s postopki dodeljevanja sredstev za letos.
Po pogodbi morajo biti dela končana do prvega maja letos. 

Gašper Tominc, foto: GT

Zavod za gozdove Slovenĳe

Vabi lastnike gozdov na enodnevni

TEČAJ VARNEGA DELA V POŠKODOVANIH 
GOZDOVIH
Tečaj bo 17.  aprila 2014.

Kraj tečaja: poškodovani gozdovi v okolici Vrhnike.
Zaradi omejenega števila tečajnikov so obvezne pred-
hodne prĳave.
Prĳavite se lahko na 041 657 246 ali pri svojem revirnem 
gozdarju.
Kotizacĳa za tečaj znaša 25,00 €.

Župan Stojan Jakin in Boris Hribar, direktor družbe AS – Primus 
iz Starega trga pri Ložu

Drevesa so zaradi žleda, ki se je 
nabral na vejah, začela množič-
no padati. Veje so se lomile in 
ceste so bile iz ure v uro slabše 
prevozne. Vse, kar smo lahko 
naredili, je bilo, da smo zaprli 
ceste za ves promet in vozila 
preusmerili na začasno parki-
rišče na Mahu. Noč je bila dol-
ga. Brez elektrike in v središču 
vasi brez vode.  
Manjša ekipa bevških gasilcev 
je dežurala v gasilskem domu, 
pripravljena, da hitro posredu-
je, če bo kje potrebno. Večina je 
odšla na zaslužen počitek.  
V nedeljo,  2. 2. 2014, je bil čas 
za akcĳo. Začelo se je čišče-
nje cest, reševanje zaledenelih 
električnih kablov, urejanje do-
stopa do vodnih postaj ... Vse 

to je trajalo ves ponedeljek. Ves 
čas je bilo v akcĳi od 25 do 30 
gasilcev.  V skupinah so odha-
jali na teren, se mokri in pre-
mraženi vračali na čaj in kavo 
ter zopet odšli. Do ponedeljka 
zvečer so uspeli usposobiti vse 
ceste skozi Bevke in vse tri do-
stope v vas (z Loga, Drenovega 
Griča in Blatne Brezovice). Kar 
nekaj vaščanom smo priskrbeli 
agregat, da so vsaj malo ogreli 
stanovanja in usposobili zamr-
zovalne skrinje  ter hladilnike, 
nekateri  pa tudi pomolzli kra-
ve. Ker je  čez dan prišla elek-
trika, sta v torek začela redno 
obratovati tudi vrtec in šola.  
Zahvaliti se moram prav vsem, 
ki so v najtežji situacĳi prisko-
čili na pomoč. Vsi mladi fantje  

gasilci, za katere je bila to prva 
večja intervencĳa, ste dokazali, 
da se lahko zanesemo na vas. 
Bolj izkušeni gasilci ste pokaza-
li svoje znanje in ga zelo uspeš-
no prenesli na mlade. Vsak se 
je potrudil, kolikor se je najbolj 
lahko. S tako ekipo je čudovito 
delati!  
Hvala vsem v centru Civilne 
zaščite v Sinji Gorici, ki ste nam 
bili ves čas na voljo. Vedno smo 
imeli sveže informacĳe, kaj se 
dogaja okrog nas. Poskrbeli 
ste za našo prehrano, dodatno 
opremo in nam z nasveti olajša-
li marsikatero odločitev. 
Posebno zahvalo pa zaslužĳo 
vsi Bevčani, ki so ponudili svo-
jo mehanizacĳo (bager, traktor, 

plug, vitel, dvigalo, motorno 
žago ... ) ter priskočili na po-
moč tam, kjer samo človek ni 
dovolj. Na nas so se spomnili 
tudi vaščani, ki so nam priskr-
beli kuhalnik, da smo lahko ves 
čas imeli na  voljo vroč čaj. 
Kaj smo se naučili? Imeti za 
soseda človeka, s katerim se 
dobro razumeš, ki je priprav-
ljen priskočiti na pomoč, ko ga 
potrebuješ, ki ne vpraša, koliko 
mi daš, če ti naredim, ampak 
vstane in stori, kar je potrebno, 
je vredno zlata. Imeti za soseda 
človeka, ki skuha kavo, čaj, ko-
silo, ko ga ti zaradi nedelujoče 
električne plošče ne moreš, je 
vredno diamanta. Živeti v vasi, 
kjer so ljudje, ki gredo v led in 
rešujejo tvoje življenje in last-
nino, pa je neprecenljivo. Brez 
elektrike smo nemočni. Brez 
dobrih sovaščanov pa popolno-
ma onesposobljeni.  
Hvala vsem! 

Andreja Lenarčič, 
predsednica PGD Bevke

Usmeritve za sanacĳo 
poškodovanih gozdov
Kako začeti sanacĳo poškodovanih gozdov?
• V razmerah, ko je povsod  mnogo podrtega drevja, gozdar-

ji ne bomo mogli v startu odkazati vsega drevja in izdati 
ustreznih odločb.  V takih razmerah zakonodaja dopušča 
lastnikom  gozdov, da začnejo s sanacĳskimi deli tudi brez 
odločbe Zavoda za gozdove. Morajo pa o začetku del obve-
stiti Zavod za gozdove Slovenĳe oziroma svojega revirnega 
gozdarja. 

Kje začeti s sanacĳskimi deli?
• Najprej se lotite tistih parcel ali tistih delov parcel, v katerih 

prevladujejo iglavci (smreka).
• Prednostno sanirajte tudi tiste dele parcel, prek katerih po-

tekajo vlake v sosednje parcele. Tako boste omogočili do-
stop drugim do njihovih parcel.

Kaj naj posekam?
• Sekajte samo tisto, kar leži na tleh.
• Od stoječih dreves  sekajte pri smreki samo tista drevesa, ki 

imajo odlomljeno več kot  tretjino krošnje.
• Ker se listavci dobro obraščajo, puščajte vse stoječe poško-

dovano drevje, če ima vsaj še eno nepoškodovano vejo. To-
rej v prvi fazi sanacĳe sekate le štrclje. 

Ali lahko v svojem gozdu sekam brez tečaja za varno delo?
• Med ljudmi krožĳo informacĳe, da brez tečaja varnega dela 

za motorno žago lastnik ne sme izvajati sečnje v svojem 
gozdu .  Informacĳa ni točna. Lastnik lahko izvaja sana-
cĳska dela v svojem gozdu tudi brez tečaja varnega dela z 
motorno žago. Seveda bi  bilo dobro, da bi lastniki opravili 
ta tečaj, saj so poškodbe pri delu z motorno žago hude, za 
zdravstveno blagajno pa tudi drage.

Na kaj moram paziti pri izdelavi podrtih dreves?
• Pri poseku  podrtih dreves  se lotite le tistih, za katere se 

čutite, da ste jih sposobni posekati. prestala prepustite stro-
kovnjakom. Precenjevanje svojih sposobnosti je lahko tudi 
usodno. 

• Preden karkoli prerežete,  skušajte ugotoviti, kakšne so na 
tistem mestu napetosti v deblu (kam bo kaj odletelo, ko bo-
ste prerezali).

• Pri izruvanih drevesih na strmih pobočjih pazite, da vas ne 
pokoplje izruvani koreninski sistem. 

• Če imate možnost, se pri sečnji pomagajte s traktorjem. 
Janko Vidmar, Zavod za gozdove Slovenĳe

Cesta proti Logu

Na zasluženi malici

Vpis v vrtec
Starše obveščamo, da v vrtec vpisujemo 
otroke za šol. l. 2014/15. Vlogo za vpis 
otroka v vrtec lahko dobite na upravi 
vrtca ali na  spletni strani 
h�p://vrtec-vrhnika.si/
Komisĳa za sprejem novincev v vrtec bo 
obravnavala vse vloge, ki bodo prispele 
do 31. 3. 2014.

Tuje izkušnje za energetsko 
učinkovitost Vrhnike
Vrhnika aktivno razvĳa trajnostno energetsko politiko že od 
sprejema Lokalnega energetskega koncepta občine v letu 2009. 
S prĳavljanjem na javne razpise  je občina pridobila državna 
in evropska sredstva za investicĳe v izboljšanje energetske 
učinkovitosti vrtcev, šol, zdravstvenega doma in drugih ob-
jektov. Za uspešno vodenje energetske politike in pridobiva-
nje zunanjih sredstev se Občina Vrhnika usposablja v okviru 
projekta Green twinning, za kar je skupaj s partnerji iz drugih 
držav pridobila neposredno financiranje EU.
Namen projekta Green twinning je krepitev znanja in uspo-
sobljenosti občin za izvedbo trajnostne energetske politike. 
V okviru projekta so bila za sodelujoče občine organizirana 
usposabljanja na temo energetske učinkovitosti in obnovljivih 
virov energĳe, neposredna pomoč in prenos dobrih praks med 
sodelujočimi občinami iz EU, podpisnicami Konvencĳe župa-
nov. Projekt, ki traja od pomladi leta 2012, se bo  končal sredi 
leta 2014 s pripravo Akcĳskega načrta za trajnostno energĳo 
(SEAP) Občine Vrhnika, ki ga v okviru projekta pripravljajo z 
Gradbenim inštitutom ZRMK.
Občina Vrhnika je za namen sodelovanja v projektu oziroma 
dela na trajnostni energetski politiki občine pridobila 35.445,-
00 EUR evropskih sredstev, kar  je 75 % vseh stroškov (stroški 
dela in usposabljanja). Projekt je namreč uspešno kandidiral 
na evropskem razpisu v okviru programa Intelligent Energy 
Europe (IEE).
Več informacĳ o projektu Green twinning je na spletni strani 
h�p://green-twinning.eu/.

Dnevi, ko so padala drevesa
Bila je čisto navadna sobota. Mirna, tiha, nič posebnega. Deževalo je, zmrzovalo, 
narava se je odevala v ledeno skorjo. Večer se je začel s sporočilom na mobilniku: 
cesta Bevke–Log, podrto drevje. V gasilskem domu se je zbrala ekipa gasilcev, ki 
je odšla umaknit drevje. Potem pa se je začelo dogajati.
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Vrhnika, 13. februar – Občinski svet je na tokratni seji obravnaval 
14 točk dnevnega reda in vse tudi sprejel. Tako ima občina po 
novem nov odlok o oskrbi s pitno vodo, ki sledi Uredbi s pitno 
vodo, ter odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavin-
ske vode. Zaradi davka na nepremičnine so svetniki »prekvalifi-
cirali« sveženj občinskih in krajevnih parcel v javno dobro, ki naj 
bi bilo oproščeno davka. Med drugim so se strinjali z besedilom 
osnutka odloka o občinskih cestah in hkrati razveljavili doseda-

nji odlok o zimski službi, saj prej omenjeni odlok vsebuje tudi 
zimsko službo. Svet je še za eno leto podaljšal znižanje višine 
povračila za priključitev na plinovodno omrežje, prepovedal 
promet za tovorna vozila na relacĳi Mala Ligojna – Sinja Gorica 
ter potrdil cene gospodarske javne službe ravnanja z odpadki 
– te se za občane ne spreminjajo, se pa zvišujejo za gospodar-
ske subjekte. Obenem omenjeni odlok prinaša tudi spremembo 
beleženja količine odpadkov iz sedanjih litrov v kilograme. Na 
seji je bila predvidena obravnava občinskega prostorskega na-
črta, a ga je župan umaknil, ker ministrstvo za okolje in prostor 
še vedno ni dalo obveznega mnenja. Občinski svet je sejo sklenil 
s sprejetjem odloka, po katerem lahko občina za povračilo škode 
in stroškov ob ledeni ujmi, uporabi do sedaj zbrana sredstva v 
občinskem proračunu za elementarne nesreče. (gt)

V Mikavni kavarni se najde za vsakogar nekaj:
– odlične kave (tudi žitna in brezkofeinska), raznovrstni 
čaji in drugi topli napitki 
– torte, ki jih pripravljamo tudi po naročilu za rojstne dneve 
in druga praznovanja
– topli in hladni prigrizki  
– paleta domačih in tujih piv (temna, svetla, pšenična)
– vina in penine 
– širok izbor viskijev in konjaka

V prijetnem ambientu naše kavarne se lahko sprostite in 
v miru poklepetate. 

Najmlajše pa vabimo v našo igralnico, kjer organiziramo 
tudi praznovanje otroških rojstnih dni (poslikava obraza, 
balon animator, kinopredstava, ustvarjalne aktivnosti ...). 
V teh mesecih organiziramo tudi brezplačne aktivnosti za 
otroke (pravljične urice, ustvarjalne delavnice ali ogled risank 
na velikem platnu). 

Obiščite nas, prepričani smo, da boste našli nekaj za 
svoj okus!

Našli nas boste na naslovu Rožna ulica 2, Vrhnika 
(nasproti naselja Vrtnarija). 

Mikavna kavarna, Sašo Vukašinović, s. p.
Tel.: 031-375-360; e-pošta: mikavna.kavarna@gmail.com, 

FB: Mikavna Vrhnika

NAPOLNITE URBANO
v TIC-u na Vrhniki.

Uporabite jo lahko za 
vožnjo v Ljubljano in za 

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

Železniška proga Brezovica–Vrhnika 
Cesarska železnica Dunaj–Trst, t. i. Južna železnica, je sredi 19. 
stoletja prav nerodno obšla Vrhniko, po nekaterih virih men-
da prav po zaslugi vplivnih vrhniških prevoznikov. Od nje sta 
imela še največ Vrhničana Kotnik in Lenarčič, ki sta gradila 
železniške čuvajnice med Ljubljano in Logatcem ter postajno 
poslopje v Borovnici in pa bistriški gospod Galle s prostrani-
mi gozdovi okrog Borovnice. Za Vrhniko se je s preusmeritvĳo 
prometa na železnico in zatonom furmanstva ter splavarstva 
pričelo obdobje gospodarske krize. Med najglasnejšimi po-

budniki železniške povezave Vrhnike z Ljubljano je bil proti 
koncu 19. stoletja ljubljanski župan Ivan Hribar, ki je imel v 
lasti ligojnske rudnike premoga. Prizadevanja so se okrepila 
po uničujočem potresu leta 1895, ko je deželni zbor odobril fi-
nančna sredstva za pripravljalna dela, ministrstvo za trgovino 
in javna dela pa načrte. Dve leti pozneje so ljubljanski župan, 
Ivan Hribar, vrhniški župan, Gabrĳel Jelovšek, in upokojenec 
Johan Gruden dobili koncesĳo za gradnjo 11 km in 505 m dol-
ge proge s petimi novimi postajami in postajališči (Brezovica, 
Lukovica, Log, Drenov Grič in Vrhnika). 23. julĳa 1899 je bilo 
svečano odprtje nove proge. Do leta 1936 jo je upravljala delni-
ška družba Lokalna železnica Ljubljana–Vrhnika, nakar so jo 
prodali kraljevini Jugoslavĳi. Leta 1934 so na željo Vrhničanov 
progo podaljšali za 665 metrov do nove končne postaje Vrhni-
ka trg (po letu 1955 Vrhnika mesto). Načrtovana povezava z 
Idrĳo ni nikdar zaživela. Za vožnjo po približno 19 km dolgem 
odseku med postajama Ljubljana in Vrhnika so vlaki vozili 38 
minut. Pot do končne postaje pa je zaradi priklapljanja oz. od-
klapljanja tovornih vagonov trajala še dodatnih 15 do 20 minut. 
Četudi naj ne bi bila rentabilna, je odigrala pomembno vlogo 
med obema svetovnima vojnama, vrhniški industrĳi prinašala 
čedne dobičke, v letu pred ukinitvĳo pa s postaje Vrhnika me-
sto prepeljala kar 290.350 potnikov. 16. januarja 1966 je država 
progo uradno ukinila in prav hitro zatem pobrala tudi tire. 

Skladišče, parkirišče ali muzejček? 
Od železniške infrastrukture nekdanje lokalne vrhniške že-
leznice se do današnjih dni ni ohranilo prav dosti. Nekdanja 
železniška poslopja danes služĳo kot stanovanja, traso pa so v 
večjem delu občine v zadnjih letih modro spremenile v kole-
sarsko stezo in pešpot. Simbol gospodarskega vzpona in pri-
ča prehoda nekdanjega trga v mesto, stavba končne postaje 
vrhniške železnice (EŠD: 12530), je leta po ukinitvi služila kot 
skladišče, okoliško zemljišče pa za parkirišče. Slovenske želez-
nice so jo Občini Vrhnika oddajale za 262 EUR na mesec, vzdr-

ževale pa natanko toliko, kot se lahko vsak prepriča na lastne 
oči. Po lanskem silvestrskem požaru so zevajočo luknjo v stre-
hi morali za silo pokriti člani Turističnega društva Blagajana 
Vrhnika, ki jim ni vseeno za usodo najpomembnejše vrhniške 
kulturne dediščine. Od obljub o sanacĳi so ostale zgolj redno 
prihajajoče položnice za najemnino. Pobuda Turističnega in 
Muzejskega društva Vrhnika, naj občinsko vodstvo vendarle 
nekaj ukrene v smeri ohranitve postajnega poslopja, pa je kot 
kaže padla na plodna tla. Lanskega oktobra so stekli pogovori 
z lastnikom – SŽ in decembra je občinski svet potrdil predlog 
občinskega proračuna, v katerem je za nakup obravnavanega 
zemljišča namenjenih kar 40.000 EUR. Leto dni po odkritem 
pozivu Muzejskega društva k ureditvi postaje v smislu pred-
stavitve vrhniške novejše zgodovine je ideja še vedno živa, 
menda pa tudi pripravljenost Železniškega muzeja k postavit-
vi parne lokomotive v njeni bližini. Če k temu prištejemo še 
podporo domačega Turističnega društva ter ostalih društev in 
posameznikov, ki v sosednji Borovnici že skrbĳo za »železniški 
muzejček«, in seveda dejstvo, da bi s tovrstno pridobitvĳo po 
mnenju pobudnikov obogatili turistično ponudbo številnim 
obiskovalcem bližnje Cankarjeve spominske hiše ter načrtova-
nega interpretacĳskega centra, se že vprašaš, kje so pravzaprav 
zadržki. 

  Damjan Debevec

Postaja Vrhnika mesto. Se nekdanjemu ponosu obetajo boljši časi? 

Vozimo se lahko tudi s »šolskim 
avtobusom«
Občina Vrhni-
ka je lani jeseni 
sklenila pogod-
bo s prevozni-
kom LPP, po 
kateri se lahko 
s tako imenova-
nimi »šolskimi 
prevozi« vozĳo 
tudi ostali obča-
ni. Šolske linĳe 
so bile namreč 
s pogodbo prekvalificirane v redne linĳe, na katerih otroci upo-
rabljajo šolske karte, ostali občani pa gotovino ali urbano. Večina 
občanov namreč tega ne ve, zato bo nasvet zelo dobrodošel, sploh 
za tiste odročnejše kraje, kjer so povezave javnega potniškega pro-
meta že sicer redke. Tako lahko na primer občani po novem prise-
dejo tudi na »šolski« avtobus iz Padeža do Borovnice in obratno. 
Občino Vrhniko uvedba omenjenih linĳ javnega potniškega pro-
meta na letni ravni stane 177 tisoč evrov brez DDV. Urnike prevo-
zov najdete na spletni strani lpp.si pod zavihkom »javni prevoz«. 
Lahko pa jih tudi pokličete na 01 430 51 74, kjer vam bodo dali 
želene podatke. 

Gašper Tominc

Najava

JAVNEGA RAZPISA
za oddajo v najem Koče Star maln z zemljiščem

v lasti Turističnega društva Blagajana Vrhnika.

Razpisna dokumentacĳa je objavljena na internetni strani 
društva www.blagajana.si

ali pa jo v papirni obliki prevzamete na sedežu 
Turističnega društva

Vrhnika, Cankarjev trg 4, 
ob torkih in četrtkih od 17.30 do 19.30.

Tel.: 01 7551 341, e-naslov: drustvo.blagajana@kabelnet.net

Selitev upravne enote 
letos zagotovo še ne
Lani smo pisali o selitvi vrhniške upravne enote na novo loka-
cĳo – v objekt vojašnice na Stari Vrhniki. Kot so nam sporočili 
iz Ministrstva za pravosodje, je pogoj za selitev obnova ob-
jekta in njegova priključitev na plinovod. »Glede na dogovore 
z Občino Vrhnika, ki mora do objekta še izvesti plinovod in  
priključitveni vod do objekta, kar planirajo do konca leta 2014 
in za kar je potrebno še podpisati sporazum, je bila v letu 2013 
planirana  pridobitev projektne dokumentacĳe za investicĳ-
sko vzdrževalna dela in pa prenos objekta iz Ministrstva za 
obrambo na Ministrstvo za pravosodje. V letu 2013 je bila tako 
izvedena parcelacĳa in  prenos  objekta v upravljanje pravo-
sodnega ministrstva.« Vendar pa jim lani ni uspelo pridobiti 
celotne projektne dokumentacĳe za prenovo objekta, zato ra-
čunajo, da jim bo to uspelo letos. Vendar z obnovo še ne bodo 
začeli, saj zanjo ni dovolj sredstev. Torej bi upravno enoto lah-
ko selili najprej v letu 2015. 
Neuradno smo izvedeli, da je vrhniška enota ena od treh upra-
vnih enot, ki bodo  letos letu deležne investicĳskega vlaganja 
s strani države. 

Gašper Tominc

Simbol gospodarskega vzpona 

Železniška postaja Vrhnika mesto
Končna postaja (postajališče) železniške proge Brezovica–Vrhnika, nesporni simbol napredka in razvoja 
Vrhnike iz nekdanjega trga v mesto, danes žalostno propada. Turistično in Muzejsko društvo spodbujata k 
prenovi stavbe, Občina pa že načrtuje odkup.

Slovo tovornega prometa iz Male Ligojne
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Milan, kako je bilo pravzaprav  z odkritjem 
Žirovcove jame?
Po odkritju Ferranove buže sem dolgo iskal od-
govor na vprašanje, od kje priteka voda izpod 
Zaplane na Vrhniko. Mojo pozornost je priteg-
nil predel pod Vranjimi pečinami pri Miznem 
Dolu, kjer je veliko vrtač in je že samo po sebi 
imel velik potencial, da se dokopljem do želene-
ga odgovora. Naletel sem na pet ali šest vhodov 
v podzemlje, katerim sem meril temperaturo in 
jih opazoval več mesecev. Nekako je še največ 
obetal vhod RP1, kot Rajna peč 1, kjer sem od-
kril pulzirajoči prepih. Vanjo sem vrgel kamen, 
ki je padel kakih sedem metrov globoko. V redu, 
sem si dejal, mogoče je vredna poskusa. Najprej 
sem sam, kasneje pa s prĳateljem Ljubom za-
čel odpirati rov. Na koncu šestih metrov je bil 
poldrugi meter materiala, ki ga je bilo treba od-
straniti. Bilo ga je toliko, da me je, kar priznam, 
po treh ali štirih obiskih minilo in sem jo pustil 
za eno leto pri miru. Še vedno pa sem opravljal 
meritve na vhodu, kar mi ni pustilo spati. Potem 
sva se z Ljubom vrnila in nadaljevala trdo delo, 
ki se je začelo obrestovati. V globini sva zaslišala 
šumenje oziroma bobnenje. Prebila sva se skozi 
blato, prišla do dveh krakov in se lotila pravega, 
nato pa naletela na ogromen jašek. S »štriki« sva 
se spustila navzdol, kjer je bila nekoč verjetno 
velika dvorana, ki se je kasneje podrla. Tako sva 
v prvi »zaresni« raziskovalni »rundi« odkrila 
okoli 500 metrov rovov, kar je veliko. Navduše-
nje je bilo veliko in kmalu smo se vrnili številčno 
okrepljeni. Mogoče smo v njej opravljali tretji ali 
celo četrti raziskovalni »sprehod«, ko sem odkril 
razpoko, široko okoli meter. Skoznjo sem se opi-
rajoč z nogami in rokami na njene stene splazil 
več sto metrov naprej, dokler nisem prišel do 
ogromnega jaška z rovi v več smereh. Tedaj sem 
si dejal: »Te jame, še ne bo kmalu konec!«

Kaj so njene značilnosti?
Žirovcova jama je posebna glede kamninske se-
stave. Je namreč v dolomitu, kjer praviloma ni 
jam oziroma so zelo kratke. Da bi bile dolge več 
kot dva kilometra, jih skoraj ni – naša pa je dolga 
kar pet kilometrov. Druga njena  značilnost je, 
da je  zelo razvejana, v več plasteh, zato jo vstop 
vanjo priporočljiv samo z jamarjem, ki jo dobro 
pozna. 

Poimenovali ste jo Žirovcova, zakaj? 
Navada je taka, da se jamo najprej poimenuje 
po lastniku zemljišča, zato smo jo poimenovali 
Žirovcova. Sprva je imela delovni naziv RP1, ko 
pa sva z Ljubom odkrila približno petsto me-
trov rovov, sva se odločila, da jo poimenujeva 
po lastniku zemljišča. 

Večina ljudi si sploh ne predstavlja, kako najti 
jamo, kajti jame, ki vas zanimajo, imajo navad-
no dvajset ali trideset centimetrov premera. Za 
nas, navadne ljudi, je to nezanimivo
Vhodi v jame so po navadi zasuti. Da bi našli 
gromozanski vhod, je skoraj nemogoče – kar je 
bilo, so že vse odkrili. Nanjo opozarjajo drobne 
luknje, velike na primer kot kakšen koš za smeti, 
lahko tudi manjše. Priporočljivo je, da dogajanje 
na vhodu v jamo dve leti spremljaš in beležiš, 
nakar se odločiš za vstop. Nekateri gredo vanjo 
že prej, ker so neučakani, a se lahko kmalu izka-
že, da se jama konča že po nekaj deset metrih.

Kako potem  poteka raziskovanje?
Po navadi raziskujemo ob sobotah, ko imajo vsi 
čas, v njej pa se zadržimo okoli osem ur. Neka-
terim to sicer ni všeč, a menim, da se je sicer ne-
smiselno spustiti pod zemljo, če bi odnehal po 
štirih urah. Dela je namreč vedno veliko. 

Verjetno motivacĳa pade, če ni nič novega?
Seveda ali pa če ni dela. No, čeprav nas smo po 
navadi po trĳe ali mogoče štirje, da si razporedi-
mo delo. V jamah je okoli devet stopinj, a ko si 
moker in če ti pade še motivacĳa, potem te začne 
zebsti. Poleti je sicer bolje, ko so jame bolj suhe, 

pozimi pa je vse mokro. In ko moraš moker po 
tistem, ko sredi zime zlezeš na površje, še do pol 
kilometra oddaljenega avta, potem ti mraz res 
seže do zadnje kosti v telesu. 

Na predavanju v Cankarjevem domu ste pripo-
vedovali, da sta se dva v Žirovcovi jami izgubi-
la, nakar sta morala pet ur čakati, da ste se »sre-
čali«. Mar v jamah ne morete pobarvati kakšnih 
skal, kot jih na primer planinci z markacĳami. 
Vem, slišati je smešno, a če pomaga …
Ja, to se nam je primerilo in vse skupaj bi bilo 
lahko katastrofa. Dva sta se sredi raziskovanj 
odločila, da gresta domov, a sta se izgubila. Na 
srečo sta nas potem počakala na nekem mestu, 
sicer si ne predstavljam, kako bi iskanje pote-
kalo.  Sicer pa jamarji ne marajo nobenih oznak 
pod zemljo, niti svetlobnih niti barvnih. Nekako 
ne spadajo v neokrnjen svet. Jaz pravim, da je 
treba iti noter z nekom, ki jamo dobro pozna. To 
je edina prava rešitev. 
Koliko jame je ostalo neraziskane, je težko od-
govoriti? 
Upam, da je bo še dva kilometra. Zakaj lahko to 
trdim z lahkoto? Že sedaj je je veliko, zato me-
nim, da je bo glede na njeno dosedanjo razveja-
nost še približno toliko. 

Koliko časa pa potrebujete od začetka do konca? 
Odvisno je od hitrosti jamarja in od lokacĳe – kot 
končnega cilja – približno eno uro in pol. 

Jama ima dvanajst vhodov? 
Dva sta prava vhoda, preostalih deset pa je po-
tencialnih. Pri njih beležimo aktivnosti, a nismo 
100 % prepričani, da gre za medsebojno pove-
zani sistem. 
Kako ste odkrili drugi vhod v jamo?
Nekateri jamarji so glede na prisotnost kobilic v 
rovu "Stojan in prĳatelji" trdili, da je površje zelo 
blizu. Mojca Stritar je z lavinsko žolno zakoliči-
la potencialni vhod z zunanje strani in izmerila 
razdaljo do jame, ki je znašala le sedem metrov. 
S kopanjem smo poizkušali tudi z zunanje stra-

ni, pa nam ni uspelo. V jami se je kopanja lotil 
Andrej Hliš z ekipo. V treh akcĳah jim je preboj 
uspel. Pokazalo se je, da je Mojca z zunanje stra-
ni zgrešila le za en meter.

Na predavanju v Cankarjevem domu  smo 
poslušali tudi o prazgodovinskih najdbah: o 
morebitni človekovi prisotnosti in  jamskem 
medvedu. 
No, to je »lapsus« s predavanja, kajti to se je do-
gajalo v eni od sosednjih – bližnjih jam in ne v 
Žirovcovi. Našli smo koščke oglja, kar bi lahko 
kazalo na človekovo  prisotnost – domnevno, 
da si je z baklo osvetljeval jamo. Na kosti jam-
skega medveda smo naleteli nekoliko nižje. Je 
pa jama morala biti nekoč odprta, mogoče z do-
brim metrom širokim vhodom, ki se po nekaj 
metrih razširi v širši rov. Domnevam, da je bila 
ta jama nekoč povezana z Žirovcovo jamo, kaj-
ti med njima je kakih 30 metrov razlike. V tretji 
jami v neposredni bližini pa smo odkrili še črno 
žgano lončevino, izredno primitivne izdelave. 
Arheologi menĳo, da gre za zelo staro najdbo, a 
nekako več  zanimanja pri njih nisem požel. Do-
mnevam, da se je človek pred jamo grel s toplim 
zrakom iz nje ali pa je bival v njej. Mogoče je 
lahko v njej celo kuril, glede na to, da je mogoč 
naravni vlek dima iz nje. 

Kaj se zgodi, ko je jama ad acta?
To ni nikoli. Še vedno je kaj, kar je mogoče raz-
iskovati. Med jamarji je tako, da tisti, ki jo je raz-
iskoval, ima  prednost raziskovanja. Če pa deset 
let tak človek ni raziskoval, potem lahko razis-
kuje še kdo drug. Je pa res, da sčasoma jama iz-
gubi svoj čar, če je zelo težko prehodna oziroma 

če odkrĳeš drugo, zanimivejšo. Na primer kot 
Ferranova buža, ki se  končuje z sifoni, ki sicer 
so prehodni, a je težko. Žirovcova pa sploh ni ad 
acta, ima še ogromno potenciala, ki ga moramo 
raziskati.  
Ko govoriva ravno o sifonih: vi, jamarji, ste po-
sebneži, podzemni potapljači pa so posebneži 
na kvadrat. 
Da,  oni so pa res pogumni, ker v tisti kalni vodi 
čisto nič ne vidĳo. Mene včasih kar srh sprele-
tava, ko si nadenejo masko in jih slišim dihati 
– kot bi gledal Vojno zvezd. Mislim si: 'Ej, ste pa 
dobri!' Jaz tega zagotovo ne bi počel. 

Torej dela ne bo zmanjkalo. 
Seveda ne, zmanjka kvečjemu časa. Namreč, 
zadnja tri leta sem bil v jami z raziskovalnimi 
nameni kvečjemu trikrat ali štirikrat, več mi ni 
»zneslo«. 
No, ampak kakšno jamo pa verjetno še malce 
raziskujete oziroma proučujete? 
Seveda, pri nekaterih odprtinah opravljam me-
ritve, a se ne morem pohvaliti, da bo kaj iz njih.
Žirovcova jama je trenutno svet, v katerega 
vstopate vi, jamarji. Bi bil mogoče dostop va-
njo tudi za javnost?
Hmm, ne vem, je zelo slabo dostopna, tako da 
dvomim, da bi bilo zanimanje javnosti  zanjo. 
Poleg tega tudi ni v turističnem  pomenu tako 
lepa, kot so nekatere druge, ki so dostopnejše. 
Kapnikov ima zelo malo, kajti gre za dolomit, 
kapniki pa so navadno v apnencu. 
Lahko pa se z Žirovcovo jamo pohvalimo, da 
je 10. tisoča po vrsti v registru jam v Slovenĳi.
Točno tako. Leta 2010 se je register približeval 
dese�isoči zaporedni številki in na jamarski 
zvezi se so potem odločali, komu naj pripada ta 
čast. Želeli so nekaj posebnega in očitno se jim je 
Žirovcova jama zdela vredna te časti. No, saj če 
pomislimo, je res nekaj posebnega: dolga je pet 
kilometrov, kar za visokogorski svet ni redkost, 
za naše razmere pa vsekakor. Poleg tega je v do-
lomitu, kar je zopet svojstvena lastnost. Menim, 
da je bilo kar prav, da si je prislužila ta laskavi 
naziv, saj je bila največje odkritje tistega leta. 

Gašper Tominc

Jamar Milan Ferran s Stare Vrhnike o Žirovcovi jami

»Te jame še ne bo kmalu konec«
Pogovarjali smo se z Milanom Ferranom (56), ki sicer prihaja iz Sv. Petra iz Slovenske Istre, sicer pa je poročen na Stari 
Vrhniki. Z jamarstvom, ki ga je zanimalo že od nekdaj, se je začel ukvarjati pred »komaj« dobrimi desetimi leti kot član 
Jamarskega kluba Železničar. Čeprav ima za seboj manj jam, kot marsikateri njegov jamarski kolega, pa se lahko pohvali z 
izjemnimi odkritji: pred leti je odkril Ferranovo bužo, ki se ponaša z največjim podzemskim slapom, tokrat pa je pozornost 
pritegnil z Žirovcovo jamo, ki je edinstvena v slovenskem merilu. Zakaj?  Spoznajte v intervjuju.

Milan Ferran v južnih delih (foto: Peter Gedei)

Andrej Erznožnik v ključnem prehodu pri Provi 
(foto: Milan Ferran)
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Pred leti sem ob cesti iz Smrečja proti 
Šentjoštu naletela na nenavadne okru-
ške kamnin, ki so padali z brežine v 
obcestni kanal. Okruški so bili podo-
bni gomoljem, med seboj krhko sprĳeti 
in rdeče-zeleno obarvani. Posamezne 
kose sem prinašala domov in jih de-
korativno nameščala med kaktuse na 
vrtni gredi. Kasneje sta se v meni pre-
budili radovednost in želja, da bi o njih 
izvedela kaj več. Prek prĳateljev sem 
vzpostavila stik z  geologom iz Logatca, 
a nisem dobila konkretnega odgovora. 
Kasneje sem primerek kamnine oddala 

enemu izmed študentov naravoslov-
ja, ki so ravno v tistem času na našem 
koncu raziskovali sestavo zemeljske 
plasti na površju. Kljub daljšemu čaka-
nju tudi od njega ni bilo odgovora.
Spomladi leta 2011 smo se naključno 
spoznali z raziskovalcem opuščenih 
rudnikov, ki je pri svojem delu naletel 
že na vrsto različnih kamnin po obliki, 

sestavi in izvoru. Misleč, da je tovrstne 
kamnine že kdaj videl, sem mu poka-
zala nekaj vzorcev, vendar je dejal, da  
na take oblike gomoljastih sprimkov  
še ni naletel.  Ogledal si je kraj najdbe 
in vzorce odnesel prĳatelju geologu v 
Ljubljano. Tudi zanj je bila kamnina ne-
znana. Po zunanjem  ogledu jo je opisal 
takole: »Nedvomno gre za skupke, ki 
nastanejo iz več jeder. V jedru je nekaj, 
kar »vleče nase« okoliški material, v 
tem primeru očitno apnenec, da nasta-
nejo nekakšne kroglice, ki se nato zle-
pĳo skupaj. Vse to nastaja v horizontu 

tal, torej med 
površjem in 
kamnito pod-
lago in ne ne-
kje globoko v 
zemlji.«  
Ker pa samo 
iz zunanjega 
ogleda kam-
nine ni bilo 

mogoče dokončno določiti, jo je od-
nesel na Institut Jožefa Štefana v Ljub-
ljano in enega od gomoljev prerezal 
in pripravil zbrusek.  V prerezu je bil 
gomolj izjemno lep: v sredini bel, nav-
zven pa rdeče-zeleno obarvan.
Podatke je začel iskati  v arhivu Geo-
loškega zavoda. Tam je našel podo-
ben zbrusek za presevno mikroskopi-

jo in tudi analizo, ki ni bila še nikjer 
objavljena. Zaradi velike podobnosti 
zbruskov analiza ustreza tudi temu 
prerezanemu gomolju. Analiza navaja:  
Kalcitna  konkrecĳa. Sparitni kalcit s 
conarno zgradbo, zrna do prek 1 mm 
velikosti, rastejo pahljačasto proti ro-
bovom konkrecĳe. Septarĳska tekstura 
ni opazna, mestoma prisotne žilice klo-
rita. Dolomita ne opazujemo, vzorec 
reagira s HCl.  
Kamnino sta si ogledala tudi profesor 
na Naravoslovni tehniški fakulteti v 
Ljubljani in kustos Prirodoslovnega 
muzeja v Ljubljani ter podala nasled-
nje mnenje: Pedogene konkrecĳe iz ho-
rizontov groedenskih peščenjakov, na-
stale z remobilizacĳo karbonata v tleh 
kot spremljajoči proces pedogeneze 
(razvoja tal). Konkrecĳe so včasih tudi 
septarĳske (okrogle, v sredini votle, 
prazen prostor včasih zapolnjen s kri-
stali tega ali onega minerala), pogosto 
dolomitizirane (kemično in fizikalno 
spremenjeni apnenec pod vplivom viš-
jih temperatur in pritiskov). Geološka 
doba trias  (pred 230 do 190 milĳoni). 
Nima zveze z vulkanizmom.
Res so razlage zelo strokovne, meni 
slabo razumljive, vendar sem skozi po-
govore o poteku raziskav doumela to 
kamnino preprosteje. Zelo sem hvalež-
na vsem, ki so sodelovali pri raziskavi, 
in zadovoljna, da sem vztrajala, kajti  
izkazalo se je, da je kamnina resnično 
nekaj posebnega ne le za laike, ampak 
tudi za strokovnjake.       Sonja Malovrh

Gomolj v prerezu

Posamezniki, društva, klubi, skupine, podjetja, znalci, snovalci, ustvarjalci, 
skratka vsi, ki želite sodelovati ali soustvarjati prireditev ...
Prijazno vabljeni na informativen posvet v četrtek, 27. 2. 2013, ob 18. uri v 
malo dvorano Cankarjevega doma na Vrhniki. Zaželene predhodne prijave 
udeležbe. Informacije: turizem@zavod-cankar.si, 01 750 66 33, 051 661 060, 
ga. Marija Zakrajšek.

K sodelovanju zlasti vabimo vse, ki:
�� imajo nove ideje ali zanimive izkušnje 
�� se želijo vključiti v organizacijo največje prireditve v občini
�� želijo spoznavati tuje jezike
�� se želijo aktivno vključiti v lokalno skupnost
�� ustvarjati nova poznanstva (tudi mednarodna) ali 
�� koristno porabiti svoj prosti čas.

Želite soustvarjati Argonavtske dni na Vrhniki?

22

Skupek gomoljev

Letos Svet Evrope pripravlja ob 100. obletnici začetka prve svetovne vojne (1914–1918) spominsko 
slovesnost, posvečeno milĳonom v tej vojni padlih vojakov. Že ob koncu vojne je nastala pobuda, 
da bi padlim vojakom postavili spomenike. Tudi na Vrhniki so leta 1919 ustanovili Odbor za 
zgradbo spomenika padlim vojakom Župnĳe Vrhnika. Vodil ga je kaplan Frančišek Golmajer, ki 
pa je še isto leto odšel z Vrhnike in načrt je ostal neuresničen. Vrhnika je tako ena redkih občin 
pri nas, ki spomenik svojim, v letih 1914–1918 padlim občanom, še dolguje. Predlagamo, da se s 
postavitvĳo spomenika vključimo v spominske prireditve ob stoletnici.
Ne le da nimamo spomenika, po toliko letih je bilo treba sestaviti tudi seznam padlih, ki ga ob-
javljamo. Dvesto Vrhničanov je ostalo na bojiščih. Vaščani  Zaplane in Žažarja so sami postavili 

spominska obeležja svojim  padlim sovaščanom, zato te izpuščamo in objavljamo le preostalih 174 
imen. Občane prosimo,  naj nam sporočĳo popravke ali dopolnitve, zlasti pri datumih rojstva in 
smrti ter domača imena, če vedo zanje. Dobrodošli bodo tudi drugi podatki, npr. če živĳo njihovi 
potomci ali drugi sorodniki ali če je ostal spomin nanje na določeni domačĳi ali med sosedi v vasi. 
Pripombe pričakujemo v enem tednu po izidu Našega časopisa. Lahko jih sporočite po telefonu 
g. Janezu Žitku (01/7504804, GMS 031 507 717), pisno ali osebno pa v Muzejskem društvu ob po-
nedeljkih od 10. do 12. ure (Tržaška c. 23, 1360 Vrhnika). Če bi želeli, sporočite, pa Vas lahko tudi 
obiščemo. 

Muzejsko društvo Vrhnika

BEVKE
Celarc Jožef *9. 4. 1883 +28. 8. 1915 (Tomažonov)
Čelešnik Janez *31. 12. 1896 +1915 (Hanzetov)
Gostiša Janez *9. 2. 1897 +1. 11. 1916 (Šuštarjev)
Japelj Anton *22. 6. 1900 + (Martinov)
Jeraj Anton *21. 6. 1896 +1915 (Maharjev)
Jeraj Valentin *15. 2. 1897 +13. 11. 1917 (Ančkov)
Keržmanc Janez *20. 8. 1875 + (Tonosov)
Keržmanc Janez *1. 11. 1896 +28. 6. 1915 (Mojškern)
Keržmanc Luka *17. 10. 1877 + (Andrejačev)
Korenčič Franc *29. 1. 1881 +10. 9. 1915 (Korenčičev)
Korenčič Johan *4. 9. 1878 +30. 3. 1917 (Korenčičev)
Merlak Mihael *28. 9. 1895 +5. 1. 1916 (Janškov)
Petkovšek Bartolomej *14. 8. 1890 +8. 9. 1914 
(Janežev)
Setnikar Franc *4. 10. 1896 +25. 5. 1916 (Lavrov)
Skodlar Jakob *14. 7. 1872 +24. 12. 1917 (Rotarjev)
Trček Franc *28. 10. 1893 +17. 10. 1916 (Martinov)
 
BISTRA
Jereb Pavel *2. 4. 1897 +7. 4. 1917
Korenčan Johan *7. 2. 1878 +2. 2. 1917 (Lustkov)
Rihar Johan *19. 4. 1877 +5. 11. 1915 (v gradu)
Varšek Vincenc *22. 7. 1895 +21. 4. 1916 (v gradu)

BLATNA BREZOVICA
Heraver Janez *19. 12. 1896 + (Korelnov)
Heraver Lovrenc *3. 8. 1885 +1. 8. 1914 (Korelnov)
Jeraj Lovrenc *7. 8. 1879 + (Jerajev)
Jeraj Valentin *14. 2. 1895 + (Jerajev)
Petrič Anton *17. 1. 1900 +10. 10. 1918 (Francetov)
Petrič Franc *17. 1. 1897 +10. 4. 1917 (Lahov)
Pristopnik Jakob *7. 7. 1894 +14. 5. 1915 (Cenetov)
Rici Franc *9. 3. 1895 +1915 (Riclev, Mežnarjev)
Umek Andrej *14. 12. 1895 +14. 6. 1915 (Umkov)
Umek Anton *31. 1. 1891 + (Umkov)
Urbančič Franc *30. 11. 1887 +1916
Varšek Janez *2. 5. 1897 +24. 7. 1918 (Boštjanovcov)

DRENOV GRIČ
Bekš Matĳa *22. 2. 1876 +22. 7. 1916 (Bezek)
Dolenc Jakob *11. 5. 1886 +22. 10. 1915 (Šuštarjev)
Jelovšek Andrej *4. 11. 1888 + (Fikov)
Oblak Jakob *3. 5. 1873 + (Žontov)
Zalaznik Janez *15. 5. 1881 +17. 6. 1915 (Matičon)

LESNO BRDO
Jesenko Janez *10. 5. 1897 +31. 8. 1917 (Koren)
Velkavrh Jožef *6. 3. 1888 +24. 9. 1917 (Matevževc)
Velkavrh Janez *30. 12. 1897 +13. 2. 1917 (Matičkov)

MALA LIGOJNA
Kovač Andrej *23. 11. 1879 +6. 10. 1915 (Ogrinov)
Kovač Johan *10. 5. 1898 +20. 10. 1917 (Ogrinov)
Možina Anton *29. 12. 1874 +3. 12. 1917
Novak Franc *24. 1. 1888 +29. 6. 1916 (Kržetov)
Novak Janez *28. 10. 1889 +8. 5. 1915 (Kržetov)

PODLIPA
Burjak Janez *4. 1. 1887 + (Burjakov)
Corn Andrej *16. 11. 1884 + (Sovdat)
Corn Martin *8. 11. 1893 +7. 7. 1916 (Sovdat)
Filipič Andrej *22. 11. 1865 +23. 2. 1916 (Štantov)
Jereb Franc *23. 1. 1888 +1914 (Šimnovcov)
Jesenovec Leopold *10. 11. 1898 + (Povletov)
Križaj Anton *2. 6. 1880 +9. 9. 1914 (Kočarjev), Rovte
Kržič Franc *6. 8. 1892 +9. 9. 1914 (Kržičev)
Možina Anton *30. 1. 1896 +15. 5. 1915 (Rožancov)
Možina Matevž *6. 9. 1885 + (Rožancov)
Seljak Franc *23. 9. 1896 +1919 (Smrekarjev)

SINJA GORICA
Kunc Jakob *3. 4. 1890 +3. 10. 1914
Lavrin Janez *18. 12. 1870 +9. 3. 1917 (Lenček)
Lenarčič Janez *13. 5. 1890 +1915 (Knezov)
Ogrin Johan *11. 4. 1877 +1915 (Janezov)

SMREČJE
Dolinar Jakob *12. 4. 1893 + (Šuštarjev)
Fortuna Janez *16. 2. 1877 + (Zakajnc)
Trpin Blaž *3. 2. 1885 +1914 (Bučarjev)

STARA VRHNIKA
Celarc Janez *19. 6. 1879 +9. 7. 1916 (Spodnji Klobas)
Erznožnik Pave *27. 1. 1883 +14. 9. 1915 (Česnov)
Grom Bartolomej *5. 9. 1877 +7. 7. 1918 (Trevnov)
Grom Lovrenc *8. 8. 1887 +27. 2. 1915 (Godcov)
Jereb Anton *21. 12. 1895 + (Gromov Tonč)
Mesec Anton *11. 1. 1881 +1914 (Tišlerjev)
Mesec Janez *18. 4. 1875 +2. 7. 1915 (Kokal)
Nagode Johan *23. 3. 1896 + (Tagričen)
Ogrin Franc *9. 9. 1882 +22. 11. 1915 (Klobasov)
Ogrin Jože *16. 3. 1887 + (Andrecov)
Ogrin Matevž *9. 9. 1882 + (Srnelov)
Oblak Lovrenc *1. 8. 1884 +1. 9. 1916 (Šte�ov)
Pavlin Franc *7. 8. 1892 + (Deželov)
Petkovšek Ignac *29. 5. 1897 + (Lavrov)
Seljak Lovrenc *16. 8. 1896 +19. 10. 1918 (Skrotnik)
Suhadolnik Jakob *13. 4. 1892 +1918 (Markovcov)
Suhadolnik Jožef *15. 8. 1893 +1916 (Markovcov)
Strnad Franc *14. 10. 1893 +17. 6. 1915 (Pogoznik), vpi-
san v Žažarju

VELIKA LIGOJNA
Gladek Jurĳ *11. 4. 1889 +6. 12. 1918
Kunc Jože *10. 4. 1889 +19. 12. 1914 (Maravcov)
Mavsar Franc *1. 3. 1888 +8. 10. 1914 (Mikš)
Mavsar Janez *16. 5. 1886 + (Mikš)
Novak Andrej *6. 12. 1896 +1. 8. 1915 (Cankar)
Novak Franc *15. 6. 1891 +6. 6. 1915 (Cankar)
Novak Jožef *24. 3. 1893 +1. 4. 1918 (Cankar)
Ogrin Jože *3. 4. 1889 +1916 (Tonc)

VERD
Brenčič Jožef *15. 6. 1881 + (Fištrov)
Dobrovoljc Franc *26. 11. 1898 +1. 11. 1917 
(Mežnarjev)
Dolinar Janez *19. 8. 1889 + (Petrač)
Garafol Ignac *7. 7. 1885 +1916 (Garafolov)
Furlan Vincencĳ *17. 7. 1896 +17. 12. 1915 (Miklčev)
Jereb Janez *23. 4. 1889 +2. 8. 1915 (Nagodetov)
Kavčič Franc *22. 8. 1875 + (Vratarjev)
Knapič Ignac *8. 7. 1881 +19. 1. 1917 (Hrovatin)
Kobi Franc *25. 9. 1882 +30. 11. 1915 (Gregurčkov)
Kržič Jakob *15. 7. 1872 +10. 2. 1917 (Migovcov)
Maček Ivan *23. 11. 1886 +31. 5. 1915 (Matjažev)
Molek Anton *3. 1. 1897 +19. 6. 1918 
(Kete, lastnik Lenarčič)
Opeka Johan *20. 6. 1875 +9. 4. 1916 (Petričk)
Petrič Anton *25. 5. 1895 +14. 5. 1918 (Mklavov)
Treven Franc *4. 6. 1895 +29. 10. 1915
Vrhovc Jožef *27. 2. 1889 +13. 12. 1916 
(Klemenček - Kovač)
Žitko Ignac *26. 5. 1889 + (Lukcov)
Žitko Stanislav *13. 11. 1891 + (Hrencov)
Žitko Vincencĳ *5. 4. 1895 +6. 8. 1915 (Hrencov)

VRHNIKA
Bartelj Franc *4. 11. 1882 +15. 10. 1915 (Funckov)
Bartelj Mihael *23. 9. 1891 +2. 12. 1915 (Funckov)
Cankar Franc *10. 1. 1875 +1914
Corn Lovrenc *30. 7. 1890 + (Cornov)
Dremelj Franc *10. 2. 1899 +18. 9. 1917 (Dremljev)
Grabeljšek Franc *20. 12. 1877 +
Grajžar Vincenc *16. 7. 1896 +22. 11. 1914
Homovc Franc *6. 4. 1884 +12. 1. 1917 (Krištof)
Jeraj Valentin *1875 +10.–30. 11. 1917
Jeran Franc *1890 +22. 11. 1917
Jereb Rudolf *1897 +20. 11. 1917
Jeršinovec Friderik *10. 1. 1889 + (Fricov)
Jeršinovec Jožef *15. 3. 1892 + (Fricov)
Jesenovec Ivan *10. 1. 1892 +1914
Jesenovec Matevž *12. 8. 1880 +
Jesenovič Matĳa *18?? +

Jurjevčič Mihael *24. 9. 1889 +1915 (Modlič)
Jurjevčič Pavel *25. 1. 1884 +19. 10. 1914
Kavčič Karl *9. 2. 1888 +21. 7. 1918 (Repkov)
Kavčič Pavel *16. 1. 1891 +17. 6. 1915
Kenda Franc *18?? +4. 12. 1914
Kerč Ivan *18?? +9. 11. 1915
Kerže Janez *12. 12. 1891 +18. 8. 1915 (Tonikov)
Košmerl Baltazar *5. 1. 1899 +1917
Kozelj Damjan *18?? +?. 2. 1915
Krašna Franc*9. 9. 1893 +3. 7. 1916
Kraševec Anton *17. 1. 1874 +26. 9. 1918 (Tavčar)
Krže Mihael *9. 9. 1897 +13. 4. 1919 (Pancetov)
Kuhar Janez *29. 3. 1886 +1918
Kunstelj Jožef *14. 2. 1893 +21. 11. 1914 
(Katarinovcov)
Langenvalter Franc *28. 1. 1893 +1915
Lavrič Kozma *26. 9. 1882 +18. 2. 1915
Maček Anton *1897 +
Malavašič Josip *1897 +18. 1.–7. 2. 1916
Maren Anton *1897 +11. 3. 1917
Medič Franc *16. 4. 1868 +
Medved Johan *11. 12. 1887 +28. 11. 1914 (Pavkarjev)
Medved Matĳa *18. 2. 1884 +16.8.1915 (Pavkarjev)
Modrĳan Frančišek *14. 4. 1892 +
Modrĳan Gregor *12. 3. 1897 +30. 9. 1915
Možina Karol *9. 11. 1895 +16. 5. 1918
Mullej Karel *29. 5. 1892 +22. 11. 1918 (Mulajev)
Petavs Jakob *22. 10. 1891 +15. 6. 1915 (Janezov)
Plahtar Franc *19. 11. 1884 + (Pavkar - Plahtar)
Polonja Anton *18?? +28. 3. 1915
Potočnik Alojz *1874 +11. 10. 1915
Pustavrh Andrej *17. 11. 1897 +
Pustavrh Blaž *3. 2. 1897 +25. 11. 1915
Razdrerh Ivan *7. 5. 1876 +29. 8. 1916
Resnik Jernej *22. 8. 1885 +10. 5. 1916 (Štajercev)
Reven Ignac *4. 8. 1893 +27. 10. 1918
Rode Janez *22. 10. 1893 +6. 9. 1915 (Parov)
Rozman Jožef *23. 3. 1898 +22. 10. 1918
Ružička Jan *10. 9. 1889 +12. 9. 1916
Sedej Jernej *13. 8. 1896 +16. 7. 1915
Suhadolnik Josip *1. 8. 1896 +19. 5. 1917 (Krovcov)
Štanta Franc II. *2. 10. 1889 + (Žgajnar)
Štular Ignac *6. 7. 1877 +1. 3. 1918
Šurca Johan *29. 11. 1883 +24. 10. 1914 (Mevcov)
Šušteršič Franc *30. 3. 1889 +27. 1. 1918 (Markonov)
Turk Frančišek *10. 5. 1892 +23. 10. 1914 (Bošnarjev)
Turk Janez *1884 (1894)? +31. 7. 1916
Vihtelič Pavel *7. 1. 1893 +2. 9. 1914 (Mrovcov)
Verbič Bogomir Nikolaj *6. 12. 1896 +31. 1. 1917
Zavrl Franc *17. 10. 1898 +4. 12. 1917
Žibert Jožef *14. 2. 1879 +4. 2. 1915

Stoletnica: postavitev spomenika padlim v prvi svetovni vojni

Ali ste vedeli?

Nenavadne kamnine tik ob občinski meji 
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Molk je prekinilo delo oziroma knji-
ga Skrito povelje svakinje Tonĳa 
Mrlaka, igralke in pisateljice Drage 
Potočnjak. Svojci so dolgih  dvaind-
vajset let iskali in sestavljali mozaik, 
kaj se je v resnici zgodilo 27. junĳa 
1991. Predstavitev knjige Skrito po-

velje je bila v nabito polni dvorani 
Cankarjevega doma na Vrhniki v 
sredo, 22. 1. 2014. Med gosti so bili 
tudi številni sorodniki Tonĳa Mrla-
ka, njegovi vrhniški prĳatelji ter še 
posebno ugledni gostje: župan Vrh-
nike Stojan Jakin, dr. Boštjan Žekš, 
častni občan Vrhnike, vojni povelj-
nik TO Ljubljanske pokrajine pol-
kovnik Miha Butara, v. d. direktorja 
Policĳe polkovnik dr. Bojan Potoč-
nik in dr. Boris Žnidaršič, namest-
nik poveljnika Slovenske policĳe 
leta 1991. Razgovor z avtorico Drago 
Potočnjak je vodil Matej Šurc, novi-
nar in publicist ter soavtor trilogĳe 
V imenu države. Moderatorka celo-
tne prireditve je bila Sabina Mrlak. 
Za vmesne glasbene točke so poskr-
bele učenke vrhniške glasbene šole, 
Godalni kvartet in harmonikarica.
Zbrane v dvorani so pozdravili tudi 
vsi gostje, ki so poudarjali pomemb-
nost razkritja resnice o tragični se-
strelitvi helikopterja, saj je bil Toni 
izreden človek, resnično z velikim 
Č-jem. Bil je tudi tajni sodelavec 
takratne TO in samo čas ter pravi 
trenutek  sta bila potrebna, da bi z 
nekaj helikopterji prebegnil na slo-
vensko stran. Zato je knjiga name-
njena tudi, da se opereta Tonĳeva 
čast in dostojanstvo, pa tudi celotne 
njegove družine, ki je več kot devet 
let iskala razne dokumente in odloč-
be za njegovo rehabilitacĳo. 
Zelo zanimivo in avtentično je bilo 
razmišljanje polkovnika Mihe Bu-
tare, tedanjega vojnega poveljnika 
TO Ljubljanske pokrajine in tudi 
namestnika načelnika Manevrske 
strukture RS. Med  drugim je pou-
daril: »Skrito povelje avtorice Drage 
Potočnjakove je neprecenljiv prispe-
vek k realnemu zgodovinskemu ob-
ravnavanju osamosvajanja in vojne 
za Slovenĳo 1991. Toliko bolj zaradi 
tega, ker presega dosedanje uradne 
več ali manj klišejske izdelke, za 
katerimi se vse prevečkrat skrivata 

negotovost in strah pred tako ime-
novanimi lastniki osamosvajanja. 
In to prav pred tistimi, ki so nam 
dejansko ukradli državo in si pri-
lastili vse zasluge za osamosvojitev. 
Čeprav se v nekaterih pogledih ne 
strinjam povsem z Drago Potočnja-
kovo, je avtorica hrabro in proniclji-
vo opisala vrsto dramatičnih doga-
janj na način, ki odpira nov, veliko 
bolj življenjski pristop opisa zgodo-
vinskih dejstev s trpečim človeškim 
obrazom in to povezuje z osebno 
dramo družine. Zdi se mi, da je pov-
sem korektno opisala dejstva, ki so ji 
bila tako kot drugim prikrita, a se je 
do njih dokopala s svojim vztrajnim 
brezkompromisnim pristopom. Pri 
vsem tem je stremela za dosego ci-
lja, kar je tudi uresničila.
Skozi delo so se ji odpirala vpraša-
nja, na katere je več ali manj dobila 
vse odgovore. Za Drago Potočnjako-
vo ni bilo nobene prepreke na poti 
do pričakovane resnice. Odkrivala 
je dokument za dokumentom in do-

kazala, da imata naša osamosvojitev 
in vojna za Slovenĳo leta 1991 tudi 
svojo temno stran. Ves čas mojega 
poveljevanja TO ljubljanske pokraji-
ne je veljal moj ukaz vsem enotam 
in enotam protiletalske obrambe, da 
ne smemo streljati na sile, ki niso v 
bojnih akcĳah in so neoboroženi. V 
prvih urah vojne so iz Republiške 
koordinacĳske skupine na vsak na-
čin hoteli, da sestrelimo kakšnega 
miga ali kakšen helikopter, in to ta-
krat, ki niti eno plovilo ni letelo čez 
Ljubljano. Iz republiškega vodstva 
so takrat prihajali zločesti namigi, 
kot da ne želim sestreliti nobenega 
miga. Tone Krkovič me je klical iz 
Republiške koordinacĳske skupine. 
Na vsak način je hotel dobiti naše 
protiletalske rakete, češ da jih on 
nima dovolj in da bo on sam po-
skrbel, da se sestreli kakšno plovilo. 
Seveda mu lanserjev Strela 2M in 
raket nisem dal. Uporaba teh orožĳ 
je zahtevna; potreben je  dober po-
znavalec orožja in obenem dober 
strelec. Z Ludvikom Zvonarjem sva 
se odpravila na sedež 51. Območne-
ga ŠTO v Šiško. Člani štaba so nam 

poročali o stanju. Kmalu za tem 
smo slišali odmevno detonacĳo. V 
zrak se je začel dvigovati dim. To 
se je videlo skozi okno štaba v sme-
ri proti Rožni dolini. Kasneje smo 
zvedeli, da so sestrelili helikopter 
JLA. Pilotiral ga je Toni Mrlak. Ne-

srečni Toni, ki je dejansko sodeloval 
z nami, je letel na način, ki pa je zna-
čilen za vse pilote. Letel je čez Rožno 
dolino in po starem običaju naredil 
krožni prelet nad domačo hišo. Nje-
gov helikopter ni bil oborožen. Imel 
je nalogo, da posadki JLA na oddaj-
niku Krim pripelje kruh. Nekaj časa 
je bilo lažno prikazovano, kakor da 
smo ta helikopter sestrelili ljubljan-
ski teritorialci. To je bilo delo posad-
ke PLO iz Krkovičeve 30. Razvojne 
skupine s položaja na vrhu stolpnice 
TR 3. V vojni se dogaja marsikaj, ve-
liko je nesmiselnih odločitev. Med 
drugim smo v nekem zelo resnem 
trenutku dobili ukaz za sestrelitev 
helikopterja nad Ljubljano. Helikop-
ter je bil neoborožen. Imel je oznako 
Rdečega križa, zato nisem dovolil 
streljati nanj. Sama knjiga s svojo 

vsebino opozarja na mnoge neraz-
čiščene zgodbe in spodbuja bralce, 
predvsem pa avtentične udeležen-
ce vojnih dogajanj, da dopolnĳo ta 
zgodovinski čas z neraziskanimi in 
namerno zamolčanimi dogodki ter 
jih predstavĳo širši javnosti. Zdi se 

mi, da je zadnji čas, da se lotimo vo-
jaško zgodovinskega dela, kateremu 
bi lahko dalo naslov Temna stran 
osamosvojitve. V njej bi bilo lahko 
veliko prostora namenjenega veli-
kemu številu dogodkov in izkušenj 
posameznikov ter enot, s katerimi 
se bodo odstrle zavese nad neres-
ničnimi dogajanji na način, da ne 
zmanjšujemo pomena naše skupne 
zmage za domovino, katere pa vsi 
na žalost niso mogli doživeti.«
Po vseh nagovorih je sledila kratka 
predstavitev knjige z vprašanji Ma-
teja Šurca avtorici Dragi Potočnjak. 
Draga se je rodila leta 1958 in se po-
svetila igralskemu in pisateljskemu 
življenju. V slovenski prostor se je 
vrisala tudi kot dramska in filmska 
igralka, dramska pisateljica, gleda-
liška pedagoginja in dramska tera-

pevtka. Zaposlena je v Slovenskem 
mladinskem gledališču. Posnela je 
nekaj filmov in televizĳskih dram. 
Je avtorica več kot petnajstih igranih 
dram in nekaj deset radĳskih iger. 
Kot prva ženska je prejela Grumo-
vo nagrado kot najvišje priznanje 
za dramatiko pri nas. Potočnjakova 
je tudi nagrajena za vsa področja 
svojega dela in je članica Društva 
slovenskih pisateljev in slovenskega 
PEN-a. Kot svakinja Tonĳa Mrlaka 
se je odločila priti resnici do dna. S 
svojo pogumnostjo in odločnostjo 
se je dokopala do dokumentarnega 
gradiva, ki se dobesedno opira na 
preverjena dejstva, pričevanja in 
na triletno neutrudno preiskovalno 
delo. Zato je knjigo treba prebrati in 
tako še bolj spoznati našega rojaka 
Tonĳa Mrlaka. 
Ob koncu knjige je avtorica zapi-
sala: »Toni je ostal mlad. Za vedno. 
V vseh, ki smo ga pobliže poznali, 
živĳo najlepši spomini nanj. Zdi se, 
da je vsakomur od nas zapustil del 
svojega srca in duše. Vse, kar je imel. 
Veliko ljubezen do življenja in neiz-
merno spoštovanje do tega našega 
nenavadnega sveta. Tonĳa ni moč 
povrniti. Nobena preiskava ga ne bo 
vrnila. Povrniti je moč zgolj spomin, 
dostojanstvo in dobro ime, ki so mu 
ga umazali. Toni Mrlak je izgubil 
življenje, ker je verjel v svobodo in je 
imel rad nebo. Tako kot ga imajo rade 
ptice.« Ob koncu predstavitve knjige 
Skrito povelje so vsi prisotni vstali in 
s spontanim aplavzom nagradili vse 
pobudnike in organizatorje prire-
ditve. Tudi moderatorka Sabina Mr-
lak je v imenu družine izrazila za-
hvalo Cankarjevi knjižnici Vrhnika 
in Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika 
ter glavnemu pobudniku predsta-
vitve Vidu Draščku. Naj še dodam, 
da smo prisotni Vrhničani spoznali 
del prave resnice smrti našega Vrh-
ničana Tonĳa in s tem v spomin in 
srce dodali še nekaj novih spoznanj 
in resnic.                 Simon Seljak

Predstavitev knjige Skrito povelje

Toni je bil Vrhničan
Bilo je 27. junĳa 1991. Na uradni prvi dan vojne za Slovenĳo. Helikopter gazela SA 341, serĳska 
številka 664, je izginil nad ljubljansko Rožno dolino. Razglasili so ga za sovražnega, pozneje ovr-
gli, da se je primerila napaka – mitomanska sla »ljudi na položajih« je nato zdržema klesala lažno 
propagando, sprenevedanje in glušeč molk. Poleg pilota, kapetana I. razreda Antona (Tonĳa) Mrla-
ka, zavednega Slovenca in še posebno Vrhničana, je življenje izgubil tudi tehnik letalec in starejši 
vodnik Bojanče Sibinovski.

Draga Potočnjak s knjigo Skrito po-
velje

Polkovnik Miha Butara, takratni vojni 
poveljnik TO Ljubljanske pokrajine, 
največji poznavalec takratnih razmer 
in odnosov

Zahvala za prelepo predstavitev pred polno dvorano Tonĳeve žene Mile, ob njej 
pa Tonĳeva mama Nuša Mrlak

Zelo zanimiv komentar pred vso množico pa je povedala mlada študentka 
Marjetka Orel: »Mlad človek rabi objekt zgleda, ki pa ga na slovenskem 
območju težko najde. Potrebno je počistiti rjo v našem družbenem sistemu 
in pustiti nepopisanim mladim, da si ustvarĳo svojo zgodovino razvoja 
slovenske države. Pri tem imajo stari kot mladi pomembno nalogo, vendar 
bo izpolnjena šele ob združitvi teh dveh, danes skoraj nasprotujočih se 
polov. Predstavitev knjige Skrito povelje je bilo vsebinsko polno. Ravno 
prav napeto, da je imelo atraktiven apel, ravno prav osebno izpovedujoče, 
da je imelo emocialen apel in zadostno podkrepljeno z dokazi, da je imelo 
racionalen apel.«
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Ura je šest in trideset minut. 
Bivalna enota VDC  VRH-
NIKA se  prebuja. Na cesti je 
ogromno snega, zapadel je 
ponoči, tudi ceste so spolzke, 
vendar jih cestna služba že od 
trde teme posipa s kristalčki, ki 
jih je že Martin Krpan tovoril 
na svoji kobilici. Pot bo torej 
varna! Stanovalci so skoraj že 
vsi pokonci, gledajo se v ogle-
dala, umivajo zobe, dekleta 
si popravljajo frizure, skrat-
ka jutranji ritual je v polnem 
teku, spremljajo pa ga budne 
oči prĳaznega zdravstvenega 
tehnika, ki je zanje skrbel tudi 
ponoči. Medtem ena izmed 
stanovalk ob pomoči osebja 
pripravlja zajtrk: skuhati je 
treba čaj, mleko, narezati kruh, 
sir, salamo, pripraviti skodelice 
in krožnike ter še kaj. Skratka, 
dela ne zmanjka. Po jutranjem 
obedu sledi pospravljanje jedil-
nice in kuhinje, najhitrejši pa si 

v veži že izbirajo šale in kape, 
si obuvajo zimske čevlje ter  
druga oblačila in pridno čakajo 
na odhod v Varstveno-delovni 
center, ki stoji na bližnji Poti na 
Košace. Nekateri gredo tja kar 
samostojno, nekateri pa za pot 
potrebujejo spremstvo osebja, 
vsi seveda z istim ciljem: varno 
priti na delo. Zaposleni skozi 
pogovor in delo, ki jim ga nare-
kujeta njihov lastni program in 
sodelovanje s kooperanti, vodi-
jo dan, v katerem ne manjka 
dobre volje, zabave, smeha in 
seveda dela. Le-to je prilagoje-
no vsakemu posamezniku, po 
njegovih zmožnostih in željah.  
Vsi skupaj pa so zelo veseli in 
ponosni, da so lahko delček 
procesa marsikaterega obrtnika 
v občini in širši okolici, saj jim 
tako pomagajo pri enostavnih 
opravilih, ki morajo biti prav 
tako  kakovostno opravljena, 
oni so za pošteno delo tudi 

pošteno nagrajeni, obenem pa 
se počutĳo koristne. Delo jim 
trenutno dajejo: Franc Jeraj, s. 
p. , Mapa, d. o. o., Groplast, d. 
o. o., Bojan Oblak, EBB, d. o. o., 
ter podjetje Forplast. Njihova 
želja pa je krog delodajalcev  še 
povečati. Radi pridejo na delo, 
vsak ima tudi svojo zadolžitev, 
nam je povedala vodja VDC 
Vrhnika, Alenka Šajn, ki skupaj 
z drugimi zaposlenimi z njimi 
preživĳo večino dni v letu, jih 
motivirajo in usmerjajo pri 
delu. Med drugim nam je raz-
ložila, da VDC obiskujejo odra-
sle osebe z motnjo v duševnem 
razvoju, ki so v VDC deležne 
varstva, vodenja in zaposlitve 
pod posebnimi pogoji. »Pri 
nas dobĳo možnost aktivnega 
vključevanja v družbeno živ-
ljenje in delovno okolje,« je še 
dodala. Med ogledom hiše me 
pot zanese v sosednjo sobo, kjer 
je manjša skupina ravno začela  

risati. Veseli so mojega prihoda; 
razložĳo mi, kaj počnejo, eden 
od njih pa me nadalje vodi do 
spodnjih prostorov, kjer gospe 
šivajo blazinice, prte, predpas-
nike. Med nasmejanimi obrazi 
je veliko iskrenosti, vsi pa se že 
veselĳo čajanke, v sklopu kate-
re se bodo pogovorili o vsakda-
njih stvareh in rešili morebitne 
težave. Poleg zadolžitev, ki jih 
imajo v sklopu sodelovanja s 
kooperanti, se udeležujejo tudi 
plesa, telovadbe, logopedskih 
vaj, namiznega tenisa, fitnesa, 
imeli so celo šolo golfa, raz-
veseljuje jih skupina Tačk po-
magačk, Osnovna Šola Ivana 
Cankarja pa jih enkrat na teden 
gosti na  delavnici za izdelo-
vanje glinenih izdelkov. Ena iz-
med uporabnic gre celo korak 
dlje in pomaga na mladinskem 
oddelku Cankarjeve knjižnice. 
»Poglej, kaj sem naredila,« me 
povleče za rokav ena izmed 
uporabnic in mi pokaže svoj 
prtiček, ki ga je ravnokar iz-
delala, in je nanj zelo ponosna. 
Kljub ožjemu krogu ljudi, s 
katerimi se srečujejo vsak dan, 
jih okolica sprejema zelo po-
zitivno, postajajo razpoznavni 
in del vsakdana prebivalcev 
Cankarjevega rojstnega kraja. 
Mnogi izmed njih se v VDC 
pripeljejo iz Borovnice, Verda 
ter bližnje in daljne okolice, 
vseh skupaj pa je kar 42. Neka-
teri se pripeljejo samostojno z 
avtobusom, nekatere pripelje-
jo starši ali skrbniki, vsi pa za-
čnejo z delom nekje ob osmih 
zjutraj in so predani svojemu 
delu do tretje ure. Deležni so 
toplega obroka in besede, ki 
jim vidno dobro dene, jim po-
lepša dan in jih ponese novim 
delovnim zmagam naproti. V 
sklopu dela imajo tudi delav-
nice branja in osnov pisanja. 
»Ja, beremo,« se pohvali eden 
izmed uporabnikov in nada-
ljuje z izdelavo škatlic za tem-

pera barvice.  »Tale pa ni do-
bra,« me poduči in jo dene na 
stran. Na vprašanje, zakaj jo je 
odstranil, mi pokaže  poškodo-
van nosilec za pokrov škatlice. 
Okoli poldneva je čas za kosi-
lo, za katerega poskrbi podjet-
je Sodexo. Takrat se tudi ure-
dĳo, pojedo obrok, vzamejo v 
roke vsak svojo zobno krtačko, 
si umĳejo zobe in nadaljujejo z 
delom. Vodja Alenka Šajn mi je 
še razložila, da imajo v sklopu 
dela tudi pevske vaje, kjer va-
dĳo slovenske narodne, občas-
no pa gredo »zbĳat balinčka« 
k idrĳskim kolegom, kjer stoji 
matična enota VDC. Raje ima-
jo poletje kot zimo, vendar se 
tudi v snegu ne dajo: nataknejo 
krplje in zagrizejo kolena proti 
Sv. Trojici ali pa gredo trenirat 
smučanje za nastope na tek-
movanju Specialne olimpĳade 
Slovenĳe. Ura se približuje 
tretji. Za danes je dovolj! Po-
slovĳo se in gredo vsak na svoj 
konec, nekateri domov, slednji 
v bivalno enoto. Po prihodu v 
hišo imajo najprej malico ter  
krajši sestanek ob kavici. »Da-
nes bi jaz pripravil večerjo, jaz 
pa pobrisal mizo.« Vsak si iz-
bere svoje najljubše opravilo, 
ki ga mora kasneje tudi opra-
viti. Marko Kušar, vodja Bival-
ne enote Vrhnika, mi je kasneje 
razložil, da redno hodĳo na 
sprehode in imajo popoldan-
ske aktivnosti, v sklopu kate-
rih sami nakupujejo, kuhajo 
in postorĳo preostale aktivno-
sti v sklopu dnevnih opravil. 
So kot družina, zato je treba 
sklepati kompromise in se pri-

lagajati eden drugemu. Enkrat 
na teden tudi skupaj sestavĳo 
jedilnik, ki upošteva vse stan-
darde zdrave prehrane, ob-
časno pa si pripravĳo tudi 
kakšno eksotično jed. »Danes 
bo potrebno očistiti dovoz do 
hiše, saj je zapadlo kar nekaj 
novega snega.« Vsi se strinja-
jo in kmalu so lopate ogrete, 
sneg pa odstranjen s poti. Med 
cvrčanjem gladke mase po raz-
gretem teflonu se zasliši glas 
harmonike  enega izmed sta-
novalcev, krožniki in sok so na 
mizi. Palačinke so namazane, 
zaželĳo si dober tek. Zvečer 
sledĳo še: ogled mladinskega 
filma, družabne igrice in  dru-
ge obveznosti pred nočnim 
počitkom ter zaslužen spanec.
In načrti za prihodnost? Na to 
vprašanje mi je odgovorila di-
rektorica VDC Vrhnika Idrĳa, 
Maja Velikajne, in sicer: »Želi-
mo si nadaljnjega sodelovanja 
z vsemi že obstoječimi koope-
ranti, organizacĳami, društvi 
in občino, največja želja pa je 
čim prej ustanoviti še eno eno-
to VDC, in sicer enoto VDC 
Logatec.  Ker v tem trenutku 
ministrstvo ne dopušča novih 
vključitev uporabnikov ter s 
tem širitve naše dejavnosti, 
saj velja prepoved zaposlova-
nja, projekt ustanovitve enote 
VDC Logatec miruje. Z novo 
enoto bi zadostili potrebam 
in povpraševanju po storitvi 
VDC  in rešili stisko staršev, 
kam otroka vključiti po  kon-
čanem šolanju. 

Besedilo in fotografije: 
Blaž Uršič

Na obisku v VDC Vrhnika
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Lani oktobra smo že pisali o 
slikarskem uspehu Klavdĳe 
Jeršinovec z Vrhnike, tokrat pa 
se je proslavila kot kostumo-
gra�a. Kot študentka magistr-
skega programa kostumografi-
je na AGRFT je sodelovala pri 
oblikovanju kostumov za ope-
ro Orfej, za kar je prejela Pre-
šernovo nagrado. »Cel projekt 
nam je pobral približno pol 

leta, saj je bilo kostumov precej 
(solisti in zbor), nekateri pa so 
zahtevali tudi zelo veliko časa, 
na primer 10 metrska krinolina 
La Musice ali pa plašč Coron-
teja,« pojasnjuje Klavdĳa in 
dodaja, da so kostumografi 
delali tudi zahtevno masko. 
Projekt se je začel na pobudo 
vseh treh umetniških akade-
mĳ. Pevci so pri projektu so-

delovali na podlagi izbora, vsi 
ostali pa glede na zainteresira-
nost. Kot je priznala Klavdĳa, 
je bil to za vse velik izziv, saj 
so imeli zelo omejen proračun.
Izkušnje bodo zagotovo do-
brodošle, a kot pravi, je na trgu 
umetnosti, če lahko o njemu 
sploh govorimo, težko. »Tru-
dimo se vsak po svoje. Najbolj 
sem dejavna na šolskih projek-
tih, januarja smo v MGL upri-
zorili predstavo Andromaha, 
pripravljam se na snemanje 
kratkega filma »Svetlo črna, 
vsak teden rišem ilustracĳe 
za spletno objavo oddaje Mu-
zikalĳa na Radiu Študent. Če 
je le priložnost za kreativno 
dela, ga poprimem.« Kot še 
dodaja, se ne omejuje zgolj na 
kostumografijo, marveč se z 
veseljem loti vseh kreativnih 
del: od ilustriranja, preko ki-
parjenja, do fotografije in sli-
karstva. »Le upam, da se bodo 
možnosti pojavljaje, saj vsako 
sprejmem z navdušenjem.« 

GT

V gostilni Bajc sredi Sinje Gorice so z mesecem 
decembrom pričeli s Stand up večeri, ki jih vodĳo 
priznani komiki, ki še kako dobro vedo, česa lju-
dem v današnjih časih kronično primanjkuje.  
Seveda govorimo o smehu, ki ga ni prav nikoli 
preveč, zato ni čudno, da je bila gostilna dežev-
nega januarskega petka polna, iz nje pa se je raz-
legal smeh, ki sta mu botrovala stand up komika 
Janez Trontelj in Mladen Pahović, ki prihajata iz 
kolektiva Ceh za smeh. Na humoren način sta se 
dotaknila perečih tem, ki sicer polnĳo časopisne 
strani, vendar ljudi spravljajo le v obup in sla-
bo voljo. Omenjena komika sta njihovo vsebino 
predstavila na humoren način in jo ljudem pri-
kazala v smešni obliki ter še najzahtevnejši pu-
bliki nadela nasmeh na obraz. Aplavz občinstva 
je bil bučen. Na račun pa so prišla tudi žejna grla, 
skozi marsikatero je steklo pivo Human Fish. 
Brbončice pa so razveselili prigrizki gostilne. Za-

ključek večera je bilo žrebanje listkov, ki so jih ob-
iskovalci izpolnili pred predstavo in bodo dvema 
izžrebancema omogočili vstop brez denarnice v 
naslednji Stand up večer v gostilni Bajc, ki bo 14. 
februarja ob 20. uri.  

  Tekst in foto Blaž Uršič

ZŠAM Vrhnika je 18. januarja 
organiziral že 54. Občni zbor. 
Zbrali smo se v Gostišču Pr' 
Kranjcu na Vrhniki, kjer so po 
uradnem delu poskrbeli, da so 
gostje in člani odšli s prĳetnimi 
vtisi. Za dobro razpoloženje 
smo poskrbeli prav vsi: člani, 
gostitelj in povabljenci.
Ves čas delovanja združenja  
delujemo v dobro voznikov, 
mehanikov,  najmlajših udele-
žencev v prometu  in občanov.  
Naše delo je prostovoljno in 
trudimo se po svojih najboljših 
močeh. Kot se spodobi, smo 
začeli s pozdravnim govorom 
zbranim članicam, članom in 
vsem gostom. To delo je opra-
vil  predsednik ZŠAM Vrhni-
ka,  g. Franjo Čretnik. V nada-
ljevanju je Občni zbor vodil g. 

Karol Jurjevčič. 
Minulo leto smo zaznamovali 
z mnogimi aktivnostmi; neka-
tere so že stalne in usklajene, 
nekaj je bilo novih. Začeli smo 
tudi z usposabljanjem članov, 
tako da bomo tudi sami bolj 
ozaveščeni in varni v prometu. 
Novost, ki jo je treba zapisati, 
je, da smo pridobili prometne 
znake za poučevanje otrok v 
prometu. Priložnost za upora-
bo se je pokazala na poligonu 
varne vožnje v športnem par-
ku na Vrhniki. Spomnili smo 
se tudi  naših pokojnih članov 
in ustanovnega člana, gospo-
da Marjana Marklja, ki je pred  
petinpetdesetimi leti pognal 
življenje našemu združenju.
V imenu poveljnika unifor-
miranih članov, gospoda Ven-

česlava Jereba, je predsednik 
kronološko opisal aktivnosti 
uniformiranih članov v letu 
2013. Poudaril je, da smo kljub 
manjši kadrovski zasedbi  iz-
peljali vse aktivnosti, i jih ni 
bilo malo. Hvala vsem, ki 
ste delali v dobro združenja 
in občanov. Delo  ZŠAM no-
tranjsko-primorske regĳe  je 
predstavil predsednik NPR, 
g. Karol Jurjevčič. Natančno 
blagajniško poročilo izpod rok 
g. Jožeta Stanonika je dokazi-
lo za dobro in usklajeno delo. 
Proti koncu uradnega dela so 
nas pozdravili  tudi: gospod 
župan Stojan Jakin, povabljeni 
člani NPR, ZŠAM Dolomiti, 
predstavniki Moto kluba Nau-
portus in predstavnik ZZŠAM 
Slovenĳe.
Ciljev za leto 2014 je kar nekaj, 
ki jih bomo uresničili s skup-
nimi močmi. Pred nami je 55. 
obletnica delovanja našega 
združenja. Bodimo še naprej 
ponosni na opravljeno delo in 
sledimo ciljem tudi vnaprej. V 
spomin na letošnji jubilej so vsi 
člani prejeli spominske kape. 
Vsem članicam in članom želi-
mo srečno vožnjo!

Anita Čretnik, 
tajnica ZŠAM Vrhnika 

Prostovoljstvo in dobrodelnost 
gasilcev  sta vsesplošno znani. 
Od njih lahko vedno pričakuje-
te pomoč. Naše vodilo je poma-
gati vsem, ki so potrebni pomo-
či.  Božično-novoletno obdobje 
je čas, ko se dobrodelnost in so-
čutje pokažeta  v večji luči. Želja 
vsakega otroka je dobiti darilo 
ali manjšo pozornost. Težko 
je tudi otrokom, ki bi se radi 
udeležili plačljivih šolskih de-
javnosti, pa jim finančne zmož-
nosti tega ne dopuščajo. Z idejo 
o dobrodelni  pomoči je prišel 
med nas gasilec PGD Verd Ed-
vin Bradač, ki se je povezal z 
OŠ Antona Martina Slomška 

Vrhnika.  Idejo je podprlo tudi 
vodstvo šole in stekla je akcĳa 
izdelovanja novoletnih voščil-
nic učencev omenjene šole.  Ker 
si moramo za svojo gasilsko de-

javnost sredstva  pridobiti sami, 
smo ob zbiranju prostovoljnih 
prispevkov z raznašanjem ko-
ledarjev krajanom KS Verd 
ponudili tudi ročno izdelane 
voščilnice učencev. Odziv je bil 
dober, saj  so gasilci za namen 
šolskega sklada zbrali 300 ev-
rov.  Dosežen je bil postavljeni 
cilj: pomagati po svojih  naj-
boljših močeh.  Edvin Bradač je 
vrednostni bon, ob poveljniku 
in delegacĳi gasilcev z Verda,  
predal ravnateljici Darji Guzelj 
in učiteljici Mateji Glušič. Za 
dobro delo smo gasilci z Ver-
da prejeli iskreno zahvalo šole. 
Zahvala na tem mestu velja 
tudi krajanom KS Verd, ki so s 
svojim prispevkom darovali za 
šolski sklad.
Z gasilskim pozdravom: »Na 
pomoč!«  Franjo Čretnik

Zahvala gasilcem iz PGD Verd
Gasilci iz PGD Verd so tokrat priskočili »na pomoč« malo drugače. 
Odločili so se za dobrodelno akcĳo, katere pobudnik je bil gospod 
Edo Bradač. V mesecu decembru so zbirali prostovoljne prispevke 
s prodajo voščilnic, ki so jih izdelali učenci naše šole. Izkupiček v 
znesku 300 evrov so namenili šolskemu skladu OŠ Antona Martina 
Slomška Vrhnika. S tem denarjem bomo pomagali otrokom iz social-
no šibkejših družin, da se bodo lahko udeležili plačljivih dejavnosti. 
V imenu učencev in vseh zaposlenih se vam iskreno zahvaljujemo za 
vaš prispevek. Mateja Glušič, OŠ AMS Vrhnika

Malo pred sedmo uro na predvečer kulturnega 
praznika je v polni dvorani med obiskovalci, še 
bolj pa med nastopajočimi v zaodrju, kar bren-
čalo od pričakovanja. Na nastop so se namreč 
pripravljali pevci krajevnega mešanega pev-
skega zbora in plesalci folklorne skupine, ki je 
v osemdesetih letih plesala pod mentorstvom 
Tonke Permoser Žvab.
Zborovci, ki jih že nekaj let uri zborovodja Go-
razd Jan, so nastopanja že prav dobro vajeni, saj 
pred publiko zapojejo vsaj petkrat letno. Fol-
kloristi pa so prvič po dveh desetletjih premo-
ra nastopili na domačem odru jeseni leta 2012. 
Tokrat pa so se pripravljali na svoj drugi nastop. 
V prireditev nas je povedla Katarina Lenarčič, 
ki je v povezovanje programa vtkala odlomke iz 

slovenske literature in vzpodbudne misli. 
Kot se za državni kulturni praznik spodobi, so 
v zborovskem petju prevladovale domoljubne 
pesmi. Začeli so s Triglavom in nadaljevali s 
Slovensko deželo ter zaključili z dvema Prešer-
novima, K slovesu in nepogrešljivo Zdravljico. 
Za zborom so zavzeli oder folkloristi. V doma-
čih narodnih nošah in ob spremljavi mladega 
harmonikarja Matica Petrovčiča so spletli pev-
sko-plesni venček ljudskih pesmi in gorenjskih 
plesov: Navzgor se širi rožmarin, Fantje po polj 
gredo, Rašpla, Zibenšrit, Metwa in Židana ma-
rela. Vmes so nam predstavili zgodovino plesne 
skupine in z odra priplesali kar v dvorano, kjer 
so se zavrteli z obiskovalci. Za konec se jim je na 
odru pridružil še prikupen otroški par v gorenj-
skih narodnih nošah, ki je dal vedeti, da tradicĳa 
ne bo šla prav zlahka v pozabo. Naj se na tem 
mestu zahvalimo KUD Ligojna, da nam je poso-
dil otroški noši in tiste dodatke za noše odraslih, 
ki jih še nimamo.  
Tudi prireditev se je zaključila z zahvalo. Mi-
ran Kržmanc je namreč vse prisotne povabil na 
koncert ansambla Presenečenje, ki ga bodo 30. 
marca pripravili v dvorani na Drenovem Griču s 
posebnim namenom – zbirali bodo prispevke za 
naše gasilce, ki morajo po požrtvovalnem delu 
med ledeno ujmo obnoviti in dokupiti svoje 
orodje.  
Hvala sodelujočim za prešeren večer in obisko-
valcem za obisk in podporo. Vam, dragi bralci, 
pa velja povabilo na omenjeni koncert in sploh 
na vse dogodke, ki jih prirejamo v KUD Drenov 
Grič - Lesno Brdo. Kaj in kdaj pripravljamo, 
lahko vidite na krajevni spletni strani www.dre-
novgric-lesnobrdo.si. 
  Mateja Bartol, KUD Drenov Grič - Lesno Brdo

Tesna zmaga strelcev, pa vendarle
V veliko bolj, po temperaturi, prĳaznem morskem me-
stu Piranu smo strelci nastopili v 4. krogu II. državne 
lige v streljanju s standard zračnim orožjem. Najprej 
so se pomerili strelci s pištolo, kjer je med posamezni-
ki zmagal domačin Primož Erjavec, med ekipami pa so 
prav tako slavili domačini. Za njimi smo nastopili strel-
ci s puško. Zmagal je Izolan Karim Požar, drugi je bil 
strelec iz Ankarana Rocco Švetak, bronasto medaljo pa je 
osvojil Bojan Lampreht st., ki je po zadnji serĳi premagal 
sina Bojana ml. Oba sta tako obdržala vodilni mesti v 
skupni razvrstitvi. V ekipnem delu smo Vrhničani tesno 
zmagali za en krog pred ekipo Izole, nekaj krogov za 
obema pa so na tretjem mestu sledili strelci iz Ankarana. 
Tudi v ekipnem delu smo obdržali in celo za nekaj točk 
povečali prednost pred zasledovalci. 
Naslednji krog bo 9. 2. 2014 na strelišču SD Panovec v 
Novi gorici, kjer je organizator tekmovanja SD Anhovo.

 Bojan LamprehtBojan tokrat z bronom

Kostumografsko delo pri operi Orfej

Klavdĳa Jeršinovec, 
dobitnica Prešernove nagrade

Dobrodelnost gasilcev PGD Verd

Stand up večeri v Gostilni Bajc

54. Občni zbor ZŠAM Vrhnika

Prešeren večer na Drenovem Griču



NAS CASOPIS 413/24.2. 2014 C M Y K 11

1124. februar 2014
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si  Občina Vrhnika 

Spoštovane upokojenke 
in cenjeni upokojenc!
Ker bo drugih prispevkov kar veliko, je prav, 
da je uvod krajši in da vas seznanim le z de-
javnostmi, ki bodo potekale v marcu. Upam, 
da naš kotiček vestno prebirate in se sezna-
njate z dejavnostmi sproti. Vabim vas, da se 
udeležujete ponujenih aktivnosti.
V februarju smo na ogled postavili novo raz-
stavo slik, pozabavali smo se na »ta debel« če-
trtek, odplavali v Šmarjeških Toplicah, mar-
ljivo telovadili in plesali ter hodili, kolikor je 
dopuščalo vreme, in plačevali članarino.

Kaj napovedujemo:
Članarino je mogoče plačati ob ponedeljkih, 
sredah in petkih od 9. do 12. ure.
Ob sredah jo lahko plačate tudi v popoldan-
skem času od 16. do 18. ure.
Kopalni izlet bo 17. 3.  v Šmarješke Toplice.
Kulturna prireditev (recital ob dnevu žensk) 
v društvenih prostorih bo 12. marca ob 17. 
uri.
Zbor članov društva bo 21. marca ob 16. uri 
v OŠ IC. Na začetku  bo nastopila  glasbeno-
pevska skupina pri DU Vrhnika.
Zdravstveno predavanje smo zaradi slabega 
vremena prestavili na marec. Preprečevanje 
poškodb je pravi naslov za to obdobje.
Balinarke se pripravljajo na turnir MD v pi-
kadu.
Vse pohodniške skupine izvajajo svoje aktiv-
nosti po programu, ki ga bomo morali letos 

prilagajati glede na razmere v naravi, splošna  
telovadba, pikado, balinanje, ročna dela, klek-
ljanje in  pevske vaje pa potekajo po urniku.
Poiščite kaj zase in se družite, nasmejte se in 
uživajte. Pridite v pisarno in  podrobneje vas 
bomo seznanili z vsem, kar počnemo.
Za UO Elica Brelih

Člani ZB za vrednote NOB Vrhnika smo v 
naselju Podlubnik v Ško�i Loki obiskali tam 
živečega Vrhničana Staneta Pečarja, ki se je 
rodil 11. 2. 1928 v dvanajstčlanski  družini na 
Vrhniki.  Stane nas je vljudno sprejel v druž-
bi svoje žene in beseda je začela teči o njego-
vi rani mladosti, ki jo je preživel na Vrhniki. 
Med drugimi mladostniškimi dogodivščinami 
nam je opisal tudi, kako se je kmalu po začetku 
druge svetovne vojne vključil kot mladinec v 
delo SKOJ-a in kako je na prĳateljevo pobu-
do ukradel veliko orožja nemškim vojakom. 
Igor Demšar s Hriba na Vrhniki mu je pozimi 
okoli božičnih praznikov (bilo je veliko snega) 
med letoma 1943/44 namreč povedal, da je v 
spodnjih prostorih mežnarĳe vrhniškega žup-
nĳskega urada (stara šola) veliko orožja, stre-
liva in druge opreme. O tem je obvestil Lovra 
Krašovca, takratnega sekretarja SKOJ-a na 
Vrhniki. Sestanek so imeli Pr' Šimc, ob poto-
ku – Brenčičevi.  V skladišče orožja je skupaj z 
njim, Demšarjem in še enim, katerega imena se 
Stane ni spomnil,  vlomil tudi Stane Velkavrh 
– po domače Povšetov z Vrhnike. Bila je nede-
lja popoldan;  v tistem času so nemški vojaki 
veselo popivali v bližnji gostilni Pri Čempuhu. 
Na silo so vdrli vrata in iz skladišča odnesli 
mitraljez in tri  brzostrelke s pripadajočim 
strelivom, kar so skrili na Čempuhov kozolec, 

razstrelivo, vžigalne kapice, vžigalno vrvico, 
baterĳske svetilke in nekaj zimskih plaščev pa 
so skrili v bližnjo šupo. Z nošenjem orožja so 
se zamudili največ  petnajst minut, nato pa od-
šli vsak na svoj dom.
Seveda njihovo dejanje ni ostalo neopaženo. 
Nekdo jih je namreč izdal nemškim vojakom 
(Stane je povedal, kdo, in nas je zaprosil,  naj 
njegovega imena ne objavimo). Ponoči so vse 
zbudili in odvlekli v pisarno, kjer so jih prete-
pli. Pokazali so samo kozolec, kjer je bilo skrito 
orožje, šupe s preostalim ukradenim materia-
lom pa ne. Nato so jih nemški vojaki spusti-
li domov. Dostikrat po vojni se je spraševal, 
čemu so se imeli zahvaliti, da Nemci z njimi 
niso obračunali še na drugi način (najmanj vso 
družino odpeljali  v koncentracĳsko taborišče). 
Prepričan je, da so se Nemci ustrašili celo svo-
jih nadrejenih oz. gestapa, saj so imeli skladišče 
orožja popolnoma nezavarovano in neurejeno; 
mogoče je tudi, da je Nemcem kakšno ,,dobro,, 
besedo o njih ob izdaji izrekel celo izdajalec.
Minil je en teden po   tem dogodku, ko so pre-
ostalo ukradeno opremo in razstrelivo izročili 
že omenjenemu sekretarju SKOJ-a na Vrhniki 
Lovru Krašovcu, ki je poskrbel, da je vse po 
kurirskih zvezah našlo pot do partizanov. 
S Stanetom Pečarjem se je pogovarjal 
Miran Štupica.

Združenje borcev za vrednote NOB Vrhnika
Uradne ure pisarne združenja so vsako sredo popoldne od 16.00 do 18.00 
ure. Dobite nas na tel.št. 755-20-01, lahko pa nam pišete tudi na elektron-
ski naslov: zbnob.vrhnika@gmail.com. 
Člane združenja obveščamo, da smo ob izrednih primerih zunaj uradnih 
ur dosegljivi tudi na mobilni številki 030 696-818, kjer se vam bo oglasila 
podpredsednica ZB NOB Vrhnika. 

Čeprav smo volivke in 
volivci leta 2011 na refe-
rendumu jasno poveda-
li, da morajo biti arhivi 
nekdanje UDBE in nje-

nih funkcionarjev javno dostopni, sta se vlada 
Alenke Bratušek in koalicĳska večina v Držav-
nem zboru postavili nad nedvoumno izraženo 
ljudsko voljo in ponovno onemogočili dostop 
do arhivskega gradiva. 
V SDS smo si prizadevali, da se izognemo 
referendumu, zato smo skušali z ustreznim 
amandmajem zagotoviti stanje, ki je bilo 
vzpostavljeno v skladu z referendumsko vo-
ljo volivk in volivcev in ki bi zagotavljalo do-
stopnost arhivskega gradiva brez omejitev. 
Vlada Alenka Bratušek in koalicĳska večina v 
Državnem zboru sta amandma SDS zavrnili. 
V praksi to pomeni, da bodo morali razisko-
valci arhivskega gradiva v večini primerov 
čakati, da bodo zaposleni v Arhivu Republike 
Slovenĳe arhivska gradiva najprej pregledali 
in prebrali sami, in če bodo ugotovili, da ar-
hivsko gradivo vsebuje »občutljive osebne po-
datke«, bodo take podatke zakrili, šele nato 
bodo dostopni javnosti in raziskovalcem. To 
pa lahko traja leto, dve, tri ali kdo ve koliko. 
Za raziskovalce to praktično pomeni prefinjen 
način zaprtja tega dela arhivskega gradiva. 
Prvopodpisana pod referendumsko zahtevo 
in poslanka SDS Eva Irgl pravi: »Arhivi mo-
rajo ostati odprti zaradi vseh nas, ki imamo 
pravico do zgodovinske resnice. Zaradi zgo-
dovinarjev, ki lahko na podlagi arhivskega 
gradiva celovito in objektivno ovrednotĳo 
neko zgodovinsko obdobje, ter zaradi publici-
stov in raziskovalcev, ki lahko le na ta način 
svoje delo opravĳo natančno in strokovno.« 
Drugopodpisani publicist Igor Omerza po-
udarja, da »pri zapiranju arhivov ne gre za 
razlike med levico, desnico ali sredino, am-

pak za razliko med civilizacĳskim ravna-
njem in barbarstvom.« Medtem ko se tretje-
podpisani publicist Roman Leljak sprašuje: 
»Zločincem bomo varovali občutljive osebne 
podatke?« Mag. Andrej Aplenc, prežive-
li z Golega otoka, pa poudarja: »Poslanka 
SD Majda Potrata je dejala, da novi zakon 
o arhivih ščiti 'dostojanstvo' oseb, ki so na-
vedene v arhivih. Kakšno 'dostojanstvo' pa 
imajo tisti, ki so morili po ukazih UDBE?« 
Ker vlada in koalicĳa ne poslušata argumen-
tov, nam ne preostane drugega, kot da  voliv-
ke in volivci s svojim podpisom zahtevamo 
razpis referenduma, kjer bomo ponovno po-
vedali, da hočemo poznati resnico, do katere 
imamo pravico.

Oddajmo podpis:

• PROTI omejitvi  in zavlačevanju dostopa 
do arhivov UDBE;

• PROTI preprečevanju razkrivanja zločinov 
UDBE in onemogočanju rehabilitacĳe nje-
nih žrtev;

• PROTI zaščiti nekdanje UDBE, ki je z vse-
mi sredstvi, tudi z umori, kršila človekove 
pravice in temeljne svoboščine;

• PROTI kršitvi  temeljne pravice do infor-
miranosti in objektivne zgodovinske res-
nice.

Podpis za razpis referenduma lahko prispeva-
te na kateri koli upravni enoti ali krajevnem 
uradu po Slovenĳi v njihovem poslovnem času 
ali po elektronski poti, za kar potrebujete kva-
lificirano digitalno potrdilo, med 13. februar-
jem in 19. marcem 2014. Podpisan in potrjen 
obrazec, ki vam ga bodo na upravni enoti ali 
krajevnem uradu vrnili, oddajte poverjeniku 
SDS na stojnici ali pošljite po pošti na naslov: 
SDS, Trstenjakova ulica 8, 1000 Ljubljana.

V Barjančku, pri 
Gumbkih …
… smo januarja veliko raziskovali, ustvarjali 
in se skozi igro marsikaj novega in koristnega 
naučili. Naš tematski sklop se je glasil: Tudi 
odpadni material je lahko igrača. In otroci so 
dogovorjene naloge vzeli nadvse resno. V vr-
tec so prinesli res veliko odpadne embalaže 
najrazličnejših oblik, ob kateri smo spoznavali 
oblike, velikostne odnose, ugotavljali, kaj je 
v njih bilo … Na veliko polo papirja na steni 
smo jih obrisovali in potem ujemajoče tudi 
prilepili in pobarvali. Izdelovali smo različne 
stenske labirinte (uporabili smo različne tulce 
in PVC-cevi, ki jih uporabljamo pri gradnjah 
hiš), pa tudi manjše labirinte, po katerih smo 

spuščali frnikole različnih velikosti. Izdela-
li smo didaktično igro Varčujemo z energĳo, 
igro Spomin iz Fructalovih pokrovčkov, čutno 
pot iz odpadnih materialov, skozi cevi so otro-
ci spuščali frnikole in ugotavljali, kje in kdaj 
morajo cev dvigniti in  spustiti, da se frnikola 
prikotali do cilja … Otroci so tako tudi med-
sebojno sodelovali in si pomagali. Še bi lahko 
naštevala, a naj povem le, da je velika večina 
idej prišla od otrok in da so aktivno sodelo-
vali pri samem načrtovanju in izvedbi. Ves čas 
so bili aktivni, preizkušali so različne poti in 
načine reševanja nalog in pri tem zelo uživali. 
Midve pa sva jim prisluhnili, ponudili pomoč 
in jim omogočili učno bogato okolje, ki kar kli-
če k igri, učenju in sodelovanju. Dragi starši, 
hvala za vaše sodelovanje!

Jolanda Artač, vzgojiteljica

Podari malico
 
Tudi naša šola se je pridružila projektu Podari malico. Z zbranimi 
sredstvi smo omogočili kar nekaj brezplačnih šolskih malic otrokom 
iz družin, ki jih pestĳo finančne stiske. Starši lahko za projekt podarite 
sredstva bodisi v skupni sklad bodisi za izbrano šolo na spodnji po-
vezavi.
h�ps://www.easistent.com/podarimalico/41/Osnovna-sola-Antona-
Martina-Slomska-Vrhnika 

OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

Društvo invalidov Vrhnika
vabi na 

31. redni zbor članov 
Društva invalidov Vrhnika

v soboto, 15. marca 2014, ob 16. uri v Gostišču Bajc, 
Sinja Gorica, Vrhnika.

Po končanem uradnem delu zbora članov  bo zabava s plesom. Gradi-
vo za zbor članov je dostopno na sedežu Društva invalidov Vrhnika, 
Poštna 7 b, v času uradnih ur. Prĳave v društveni pisarni: ponedeljek 
od 8. do 12. ure in  sreda od 8. do 16. ure.   

Vabljeni!      
Predsednik: Ciril Podbregar

Združenje borcev za vrednote NOB 
Vrhnika 

Oddajte podpis PROTI zaprtju arhivov 
UDBE

Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček 

Februarja 2014 so  
praznovali naši člani 
okrogle jubileje:
Jožefa Osredkar,  
Dom starejših, Vrhnika (1914)
Viktor Kirn, Ribiška pot, Vrhnika (1921)
Valentin Bradeško, 
Sternenova c., Vrhnika (1923)
Francka Jesenovec, 
Drenov Grič, Vrhnika (1924)
Jože Končnik, 
Cesta gradenj, Vrhnika (1924)
Valentina Zalar, 
Na Klisu, Vrhnika (1929)
Rafael Miketič, Jagrova c., Vrhnika (1929)
Aleksandra Toplak, 
Dom starejših, Vrhnika (1934)
Francka Gabrovšek, 
Krožna pot, Vrhnika (1934)
Vsem jubilantom iskreno čestitamo za 
visoki jubilej,
čestitke pa tudi vsem, ki so februarja 
praznovali rojstni dan.
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Barjani pri izvirih Ljubljanice
Barjani smo morali prvi pohod v letu 2014 spremeniti, ker je bilo 
napovedano slabo vreme. Zbrali smo se pred šolo Ivana Cankar-
ja, od vodĳ Sonje in Vojka zvedeli nekaj o poteku našega pohoda 
in že smo šli raziskovat, kje izvira reka Ljubljanica. 
Najprej smo videli okljuko Male Ljubljanice, nato pa prečkali 
most preko Ljubljanice tik pod sotočjem Velike in Male Ljub-
ljanice. To sta dva povirna kraka reke Ljubljanice, ki izvirata 
ločeno: Mala Ljubljanica v bolj znanem Močilniku, Velika pa 
v bolj skritem Retovju. Spotoma smo se ustavili v Kotnik - Le-
narčičevem parku v Verdu, kjer smo si ogledali nekaj zanimivih 
dreves. 

Potem so se izviri, ki se združujejo v reko Ljubljanico, kar vrstili. 
Najprej smo prišli do izvira Na potoku tik ob mostu čez Ljubĳo, 
ki je prvi večji pritok Ljubljanice. S ceste smo videli območje, kjer 
izvira Ljubĳa, se spustili v malo zatrepno dolinico Matjaževko 
in že smo bili pri izviru Pod orehom v Retovju. Iz skalnih špranj 
pod potjo je povsod vrela voda na plan, le izviri Pod steno so 
bili suhi. Tu priteka voda le ob močnem deževju. Zaradi dežja 
in spolzke steze nismo šli do Malega okenca, ampak smo si ga 
le ogledali z vrha. Do drugega večjega izvira Velike Ljubljanice, 
Velikega okenca, smo prišli po gozdni poti in občudovali reko, 
ki se je valila mimo nas izpod skalne stene. 
V gozdu nad izviri smo se sprehodili med doli, globokimi ko-
tanjastimi dolinami, nastalimi nad podzemnim tokom vode. 
Opazili smo, da so že začeli cveteli leska, zvončki in zeleni teloh. 
Nad Pavkarjevim dolom smo se okrepčali s čajem in sendviči 
iz nahrbtnika in se mimo Grogarjevega dola vrnili na Vrhniko. 
Kljub deževnemu vremenu smo se imeli lepo, saj nas je kar ne-
kaj prvič videlo, kje in kako izvira mogočna reka. Sklenili smo, 
da si bomo to še kdaj ogledali s svojimi domačimi.
Besedilo: Marĳa Grom; Fotografije: Andreja Mole

Barjani od Moravč do Trojan
Vremenska napoved za drugi pohod Barjanov letos ni bila prav 
nič obetavna: na zahodu bo deževalo, na vzhodu bo oblačno. 
Naši odlični vodniki Elica, Milan, Jože in Frenk so  dobro »na-
študirali«, da gremo na vzhod. Peljali smo se proti Moravčam, 
kjer smo se ustavili na jutranji kavici. Med potjo nam je Elica 
pripovedovala same zanimivosti.
Po dobri jutranji kavi in krajšem klepetu smo se iz Moravč pe-
ljali do zaselka Hrastnik, kjer smo se po lepi gozdni poti usme-
rili po Rokovnjaški planinski poti proti Golčaju, od koder je lep 

pogled na Črni graben. Skozi bukov gozd in nato mešan smo 
se napotili proti vrhu 690 m visokega Golčaja. Tam stoji spo-
menik padlim borcem Radomeljske čete, ki so padli v boju z 
okupatorjem oktobra leta 1941. Na Golčaju stoji najstarejša cer-
kev v Črnem grabnu, cerkev sv. Neže, z najstarejšim zvonom na 
tamkajšnjem območju. Pot smo nadaljevali proti vasici Borje po 
mešanem gozdu. Nadaljevanje poti nas je privedlo do smerne 
table na Reber, kjer je PD Blagovica postavilo razgledni stolp. A 
zaradi slabe vidljivosti, strme, blatne in spolzke poti se do raz-
glednega stolpa nismo podali. Po lepi potki smo prišli  v Doline, 
kjer je ena sama domačĳa, Pri Baloh, Doline 1. Na spominski 
plošči piše: »V spomin in bodočim generacĳam v opomin.« Leta 
1944 so namreč očeta in mater petih otrok odpeljali, mučili in 
ubili nemški vojaki SS. Po makadamski poti smo se napotili do 
prelaza Učak, kjer stoji spomenik padlim francoskim častnikom, 
ki so jih pred  dvesto leti napadli rokovnjači. Na parkirišču nas 
je že čakal avtobus z našim prĳaznim voznikom Lojzetom. Do 
gostilne smo se zapeljali, tam pa smo si lahko izbrali trojanski 
krof, gibanico ali kremno rezino, čaj ali kavo … Kljub megli, ki 
nas je spremljala po celotni poti, smo se dobro razpoloženi  in 
bogatejši za nova spoznanja vrnili na Vrhniko.
Zapisala: Milena in Andrej Velkavrh
Fotografije: Andreja Mole
Celotno besedilo si lahko preberete na mojaobcina.si/vrhnika

Svizci čez Sv. Trojico na Storžev grič 
Tretji četrtek v januarju se je skozi Vrhniko vila kolona Svizcev; 
ne tistih pravih, ampak upokojenih učiteljev in šolskega osebja, 
ki so si nadeli to ime po svojem sindikatu SVIZ.
Vrhniški Svizci smo prevzeli štafeto od logaških z nalogo, da 
od letos naprej predstavimo svojo občino preostalim članom 
pohodniške skupine, tako kot so to počeli naši logaški kolegi. 
Nekaj let smo namreč z njihovo pomočjo spoznavali logaško 
občino od severa do juga, od vzhoda do zahoda in še pod zemljo.
Najprej smo se ustavili na kavici, in to, kot se spodobi, v Cankar-
jevem hramu. Nato smo zavili čez novo tržnico, kjer je vodnica 
Dragica omenila, da je bil v prostorih sodnĳe nekaj časa zaprt 
tudi Ivan Cankar. Pot nas je vodila na slavni Klanec do Cankar-
jeve spominske hiše. Tudi tam smo dobili zanimive informacĳe 
ne o Ivanu Cankarju, saj o njem vemo vse, kar je mogoče vedeti, 
ampak o njegovih prednikih. Ste vedeli, na primer, da je Cankar-
jev ded imel enaindvajset otrok z dvema ženama? 

Nadaljevali smo vzpon do cerkve  sv.  Trojice, ki jo je Cankar 
ovekovečil v svoji literaturi, mi pa smo izvedeli, kako in kdaj 
je bila cerkev na Vĳolski  gori, kot so jo nekoč imenovali, sploh 
zgrajena in kaj se je skozi stoletja dogajalo na tem prostoru. Na 
drugi strani Tičnice smo “občudovali” razrito območje, ki ga je 
nekdanja jugoslovanska armada uporabljala za usposabljanje 
vojakov, ki naj bi nas branili pred skritimi sovražniki. 
Tu je Dragica prepustila vodenje Sonji. Povzpeli smo se na 
Storžev grič in na kratko pomalicali. Še dobro, da je vreme 
vzdržalo brez dežja. Kako tudi ne, saj smo ga vsi podpirali z 
dežniki v nahrbtnikih! Po blatnih poteh smo jo mahnili mimo 
Storževe domačĳe, ki ponuja okrepčila v obliki domačih pĳač, 
spravljenih v “štirno” pod kozolčkom, a so bile vse steklenice 
prazne in z okrepčilom ni bilo nič. 
Le-tega smo dobili v Gostilni Pri Kranjcu v obliki okusne obare 
in žgancev z ocvirki. 
Napisala: Rada Pišler, Fotografija: Sonja Zalar Bizjak

Vandrovke po  poteh  okoli  Vrhnike
Torek, 21.  januar. Mokro in  megleno jutro, kar nič prĳetno 
za pohajanje. Ampak naša pohodniška skupina se je zbrala 
pred DU Vrhnika ob 8. uri in čakala na navodila vodnice Eli-
ce. Tako kot vsak torek smo  bile tudi tokrat polne pričako-
vanja, vesele in razpoložene. Zbralo se nas je  trideset in celo 
en pohodnik. Narava je v teh deževnih dneh precej razmoče-
na, zato je Elica izbirala poti, ki so bile primerne za tak dan. 
 Najprej nas je pot vodila po bolj strmi poti  na Sveto Trojico, 
nadaljevale smo skozi Staro Vrhniko in naprej proti Hamexu. 
Med potjo smo  opazovale že skoraj pomladno naravo, čeprav 
je bila še koledarska zima. Imele smo tudi učno uro botanike, 
saj je bilo že kar nekaj rastlinja, ki je sililo iz zemlje. Narava je 
že ponujala trobentice, zvončke, cvetočo lesko, regrat, liste pe-
gastega kačnika, jetrnik, črni in zeleni teloh …Tudi ptice so se 
že oglašale. Ko smo mi hodili v šolo, je bilo v tem času veli-
ko snega in zimske počitnice so bile namenjene preživljanju 
na snegu. Ne razumem, kaj se sedaj dogaja z naravo. Morda 

nas pa še preseneti? Dopoldne je kar prehitro  minilo. Druže-
nje smo nadaljevale ob dobri kavici v prĳetni gostilni in teden 
bo hitro naokoli in spet bomo  vandrale skupaj. Mogoče pa 
bomo naslednji teden že hodile po zasneženih stezicah. Kdo ve! 
 V naši skupini smo  same ljubiteljice in občudovalke  narave, 
zato imamo rade vse stezice in poti  v okolici Vrhnike. Vsako-
krat opazimo kaj drugega, novega, poučnega,  čeprav smo jih že  
mnogokrat  prehodile. 
Zapisala in fotografirala:  Fani Šurca

Zimzeleni z Zaplane na Vrhniko
»Pa to ni nobena zima, brez snega in kar naprej dežuje!« so se 
zjutraj  jezili Zimzeleni, ko smo se po novem letu prvič zbrali 
pred šolo. » Imaš dežnik? Pa ti, da tisti ni premajhen! Pa ano-

rak?« smo ocenjevali opremo za deževni dan. »Vreme je, torej 
gremo!« Kar 35 pohodnic in pohodnikov je nasmejanih začelo 
hojo proti Planini in zavetišču.  Koliko smo si imeli povedati! 
Kmalu je prĳetno kramljanje zmotil kar močan dež in vsa opre-
ma je prišla prav. Vajeni vsakega vremena smo zdaj gledali bolj 
okoli sebe. Beli cvetovi črnega teloha so bili že tako razprti, kot 
da smo v marcu. Tudi prve trobentice so sramežljivo kukale 
izpod rjavega listja. Pred nami je zaplahutala ptica ujeda in se 
jezila, da jo motimo pri počitku na mokrem drevesu. Pri koči 
smo se stisnili pod zasilno streho in pojedli dobro malico, ki jo 
je poklonil Janez za svoj praznik. Še posebno je teknila potica. 
Poiskali smo ne preveč blatno pot proti Jelovcu mimo kraške 
jame, kjer je Milan spomnil pohodnike na predavanje o 10 000.  
jami nad Vrhniko in razložil, da jama, pred katero stojimo, nima 
povezave z drugimi. Zaselek Jelovec je bil znan po mogočnem 
kozolcu, v katerega je strela udarila trikrat, potem pa ga niso 
več obnavljali. Proti dolini Bele in Starega malna smo videvali 
že zelene telohe in prve jetrnike. Iz doline smo se vzpenjali proti 
Strmici, a zavili po vrhniški priljubljeni poti, ki ji pravimo kar 
»po plinovodu«. Dežja sploh nismo več občutili, le luž je bilo 
vedno več in večje so bile. Na golih vejah so  se pozibavale ve-
like dežne kaplje in če si šel kje preblizu, je bilo kaj hitro nekaj 
mokrega za vratom. Na koncu prĳetnega, a deževnega pohoda 
smo se pogreli s čajem in kavico, med klepetom pa ugotovili, da 
smo hodili skoraj štiri ure. Nekdo se je spomnil, kako žilavi smo 
vrhniški pohodniki, saj so tri skupine odšle vsaka v svojo smer, 
in to je več kot sto udeležencev. »Slabega vremena sploh ni, je le 
vreme in opremiti se je treba za tisti dan, pa so užitki popolni!« 
Mi smo uživali.
Elica Brelih, foto: Joža Miklavčič

Sončki na Poti skozi Zalo
Dne 21. 1. 2014 smo se Sončki napotili po tematski poti skozi 
Zalo. Pot je zgodovinska in je nastala v okviru projekta »Duša 
tematskih poti«. Pohodnike vodĳo zeleno-rumene markacĳe, 
smerokazi in animacĳske table, ki so oblikovane v obliki ličnih 
kozolčkov, na vsaki tabli pa so odlomki in risbe iz knjige V Zali, 
ki jo je napisal naš pisatelj dr. Ivan Tavčar. Pohod  smo pričeli 
pri najvišje ležeči kmetĳi v Žirovskem vrhu, po domače »pr' Bu-
kovc«, iz leta 1639, v kateri je bila najdena ena izmed dveh Dal-
matinovih Biblĳ v Slovenĳi. Pod najvišjo točko, vrhom Zale (899 
m), smo nadaljevali mimo velikanskih mravljišč do lepe gozdne 
jase in naprej do Marĳinega znamenja v Zali. Tam naj bi po pri-
povedi medved nekoč raztrgal nekega človeka. Nad Mrakovo 
domačĳo se je odprl čudovit razgled na okoliške kmetĳe Žirov-
skega vrha in na Blegoš. Mladi gospodar domačĳe pri Mraku 
nam je dovolil, da smo si ogledali rezbarĳe znotraj in zunaj hiše, 
ki jih je naredil prejšnji gospodar kmetĳe gospod Ciril Mrak. Pot 
smo nadaljevali navzdol mimo drugih domačĳ do Mlina, ki stoji 
ob živahnem potoku Zali. Nato smo se povzpeli po asfaltni cesti 
do domačĳe Žirovski Vrh 72, kjer so nas pogostili z domačim 
žganjem, kruhom in zaseko. Nato smo se čez travnike povzpe-

li do ceste na grebenu Žirovskega Vrha in krenili vzporedno 
ob  Rupnikovi linĳi nazaj proti izhodišču. Cesti smo se deloma 
izognili in krenili na gozdno markirano pot do kmetĳe Bukovc, 
kjer  so nas pričakali z aperitivom – domačim žganjem, orehov-
cem in z »žirovskarjem«, posebnim žganjem z zelišči, nabrani-
mi na Žirovskem Vrhu. Postregli so nas z dobrim kosilom in 
kruhom, pečenim v krušni peči. Vse njihove dobrote smo lahko 
tudi kupili. Prehojena pot ni bila težka, vreme nam je bilo na-
klonjeno, uživali smo na svežem zraku in čudovitem razgledu 
na kmetĳe, ki so razporejene po okoliških hribih. 
Jelka Koderman, foto: Tatjana Rodošek
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 Pod Golčajem, skupinska

Barjani pri Velikem okencu v Retovju

Svizci na gozdni poti med Sv. Trojico in Storževim gričem
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Na podlagi 149. člena Zakona o var-
stvu okolja (ZVO-1 UPB1;  Uradni list 
RS, št. 39/2006, 49/2006-ZMetD, 66/20-
06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.
US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 
57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 
108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/20-
12, 97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11), 29. 
člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS UPB2; Uradni list RS, št. 94/2007, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-
21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: 
U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: 
U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.
US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF), 17. 
člena Zakona o prekrških (ZP-1 UPB8; 
Uradni list RS, št. 29/2011, 43/2011 Odl.
US: U-I-166/10-8, 21/2013), 3. in 7. člena 
Zakon o gospodarskih javnih službah 
(ZGJS; Uradni list RS, št. 32/1993, 30/
1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/20-
10-ZUKN, 57/2011) in Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, 365/09) je Občin-
ski svet Občine Vrhnika na 23. seji dne 
13.02.2014 sprejel

Odlok o odvajanju in čiščenju komu-
nalne in padavinske odpadne vode 

na območju občine Vrhnika 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen)

(1) Ta odlok o odvajanju in čiščenju ko-
munalne in padavinske odpadne vode 
na območju občine Vrhnika (v nadalje-
vanju: odlok), ureja način opravljanja 
obvezne gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in pa-
davinske vode (v nadaljevanju: javna 
služba) tako, da določa:
− vrsto in obseg storitev javne službe 

ter njihovo prostorsko razporeditev,
− pogoje izvajanja javne službe,
− izvajanje javne službe na območjih, 

ki so opremljena z javno kanalizaci-
jo,

− izvajanje javne službe na območjih, 
ki niso opremljena z javno kanaliza-
cĳo,

− pravice in obveznosti izvajalca in 
uporabnikov,

− financiranje javne službe, 
− meritve in obračun,
− vrste in obseg objektov in naprav za 

izvajanje javne službe,
− nadzor nad izvajanjem tega odloka 

in kazenske določbe in
− druge elemente potrebne za izvaja-

nje javne službe.
Namen odloka je:
− zagotavljanje učinkovitega izvajanja 

javne službe,
− uskladitev s predpisi, ki se nanašajo 

na varovanje okolja in posebej na 
varovanje voda,

− zagotavljanje trajnostnega razvoja 
javne službe, virov financiranja in 
nadzora izvajanja javne službe.

(2) Podrobnejša vsebina o tehnični  iz-
vedbi ter uporabi objektov  in naprav 
za izvajanje javne službe je opredelje-
na v Internem pravilniku o tehnični 
izvedbi ter uporabi javnega kanaliza-
cĳskega sistema v občini Vrhnika. (v 
nadaljevanju: Interni pravilnik).

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo 
naslednji pomen:
a. Izvajalec gospodarske javne službe (v 
nadaljevanju: izvajalec) je Javno podjetje 
Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., 
ki ima v najemu objekte in naprave 
za izvajanje gospodarske javne služ-
be odvajanje in čiščenje komunalnih 
in padavinskih odpadnih voda in jih 
vzdržuje. 
b. Upravljavec javnega kanalizacĳskega 
omrežja je pravna oseba, ki zagotavlja 
pogoje za izvajane gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunal-
ne in padavinske odpadne vode, na 
njenem oskrbovanem področju.

c.Uporabnik javne službe je vsaka pra-
vna ali fizična oseba, ki je lastnik ob-
jekta ali zemljišča, kjer nastaja odpad-
na komunalna voda.

d. Komunalna odpadna voda je voda, ki 
nastaja v bivalnem okolju gospodinj-
stev zaradi rabe vode v sanitarnih pros-
torih, pri kuhanju, pranju in drugih 
gospodinjskih opravilih. Komunalna 
odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v 
stavbah v javni rabi ali pri kakršnikoli 
dejavnosti, če je po nastanku in sestavi 
podobna vodi po uporabi v gospo-
dinjstvu. Komunalna odpadna voda je 
tudi odpadna voda, ki nastaja kot in-
dustrĳska odpadna voda v proizvodnji 
ali storitveni ali drugi dejavnosti ali 
mešanica te odpadne vode s komunal-
no ali padavinsko odpadno vodo, če je 
po naravi ali sestavi podobna odpadni 
vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen 
povprečni dnevni pretok ne presega 15 
m3/dan, njena letna količina ne presega 
4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi 
njenega odvajanja ne presega 50 PE in 
pri kateri za nobeno od nevarnih snovi 

letna količina ne presega količine ne-
varnih snovi, predpisane v veljavni 
zakonodaji.

e. Padavinska odpadna voda je voda, 
skladna s predpisom, ki ureja emisĳo 
snovi in toplote pri odvajanju odpad-
nih voda v vode in javno kanalizacĳo. 

f. Mešan kanalizacĳski sistem je sistem, 
ko odvajamo komunalno in pada-
vinsko odpadno vodo skupaj v enem 
kanalu.

g. Ločen kanalizacĳski sistem je sistem, 
ko odvajamo komunalno odpadno 
vodo posebej v kanalu za komunalno 
odpadno vodo in padavinsko odpad-
no vodo posebej v kanalu namenjenem 
padavinskim odpadnim vodam.

h. Javna kanalizacĳa je javna kanalizacĳa 
v skladu s predpisom, ki ureja emisĳo 
snovi in toplote pri odvajanju odpad-
nih voda v vode in javno kanalizacĳo. 
Je v lasti Občine in v upravljanju pri 
izvajalcu javne službe. Javna kanali-
zacĳa so tudi infrastrukturni objekti in 
naprave kanalizacĳe, namenjeni izva-
janju občinske gospodarske javne služ-
be odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode. Priključki 
stavb na javno kanalizacĳo, greznice 
in male komunalne čistilne naprave z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso 
objekti javne kanalizacĳe. 

i. Interna kanalizacĳa so cevovodi s 
pripadajočo opremo, ki so namenjeni 
odvajanju komunalne in padavinske 
odpadne vode iz stavbe v javno kana-
lizacĳo, nepretočno greznico, obstoječo 
greznico, malo komunalno čistilno na-
pravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 
PE.

j. Kanalizacĳski priključek je del interne 
kanalizacĳe in poteka od mesta pri-
ključitve na sekundarno kanalizacĳsko 
omrežje javne kanalizacĳe do vključ-
no zadnjega revizĳskega jaška, ki se 
praviloma nahaja ob parcelni meji ne-
premičnine, ki je priključena na javno 
kanalizacĳo. Če revizĳskega jaška ni 
na parceli, na kateri stoji stavba, kana-
lizacĳski priključek poteka do zunanje 
stene stavbe.

k. Primarno kanalizacĳsko omrežje javne 
kanalizacĳe je sistem kanalov ter z nji-
mi povezanih objektov in tehnoloških 
sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, 
črpališča in druge naprave za prečr-
pavanje odpadne vode, zadrževalniki 
čistilnega vala, razbremenilniki in 
podobno), ki so namenjeni odvajanju 
komunalne in padavinske odpadne 
vode, lahko pa tudi odvajanju indu-
strĳske odpadne vode, iz dveh ali več 
sekundarnih kanalizacĳskih omrežĳ. 
Primarno omrežje se zaključi z nave-
zavo na komunalno ali skupno čistilno 
napravo ali čistilno napravo padavin-
ske odpadne vode.

l. Sekundarno kanalizacĳsko omrežje je 
sistem kanalov ter z njimi povezanih 
objektov in tehnoloških sklopov (npr. 
peskolovi, lovilniki olj, črpališča in 
druge naprave za prečrpavanje odpad-
ne vode, zadrževalniki čistilnega vala, 
razbremenilniki in podobno), ki so na-
menjeni odvajanju komunalne in pa-
davinske odpadne vode, ki nastaja na 
območju poselitve ali njegovem delu, 
lahko pa tudi odvajanju industrĳske 
odpadne vode, ki nastaja na območju 
poselitve ali njegovem delu in se čisti 
v komunalni ali skupni čistilni napra-
vi. Sekundarno omrežje se zaključi z 
navezavo na komunalno ali skupno 
čistilno napravo ali čistilno napravo 
padavinske odpadne vode ali z nave-
zavo na primarno omrežje. 

m.MKČN je mala komunalna čistilna na-
prava za čiščenje komunalne odpadne 
vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo 
od 2000 populacĳskih ekvivalentov, 
skladno z zakonom, ki ureja male ko-
munalne čistilne naprave (v nadaljeva-
nju MKČN).

n.Obstoječa greznica je obstoječa grezni-
ca v skladu s predpisom, ki ureja emi-
sĳo snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz malih komunalnih čistilnih naprav 
in je obratovala na dan uveljavitve te 
uredbe (dne 1.11.2007).

o.Zbirni kataster gospodarske javne infra-
strukture (v nadaljevanju kataster GJI) je 
sistem zbirk prostorskih podatkov, ka-
tere na nivoju države vodi GURS. Ob-
čina pooblasti ĲS za vodenje zbirnega 
katastra gospodarske javne infrastruk-
ture, posredovanje podatkov držav-
nim organom v skladu z zakonodajo 
in plača stroške povezane s tem.

p.Kataster izvajalca javne službe (v nada-
ljevanju kataster ĲS) je sistem zbirk po-
datkov, ki vsebuje vse spremembe na 
javnih vodih in hišnih priključkih, ki so 
posledica posegov v komunalno infra-

strukturo. V primerih novogradenj in 
vzdrževanja komunalne infrastrukture 
stroške povezane z vpisom sprememb 
v kataster ĲS, poravna lastnik voda.

q.Populacĳski ekvivalent (v nadaljevanju 
PE) je enota za obremenjevanje vode, 
izražena z biokemĳsko potrebo po ki-
siku (v nadaljnjem besedilu: BPK(5)). 

II.  VRSTA IN OBSEG STORITEV 
TER PROSTORSKA OPREDELITEV 
JAVNE SLUŽBE

3. člen
(javna služba)

(1) Javna služba na območju ali nje-
govem delu, ki je opremljeno z javno 
kanalizacĳo, obsega:
− odvajanje in čiščenje komunalne 

odpadne vode, ki se odvaja v javno 
kanalizacĳo,

− vzdrževanje in čiščenje objektov jav-
ne kanalizacĳe,

− odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode, ki se s 
streh in javnih površin odvaja v jav-
no kanalizacĳo,

− vodenje evidenc v skladu z veljavno 
zakonodajo,

− odvajanje in čiščenje padavinske 
odpadne vode, ki se odvaja v  jav-
no kanalizacĳo z zasebnih utrjenih 
površin, ki niso večje od 1OO m2 in 
pripadajo stavbi, iz katere se odvaja 
komunalna odpadna voda ali pada-
vinska odpadna voda s streh.

(2) V okviru javne službe mora izvaja-
lec javne službe upravljati naprave iz 
drugega odstavka 13. člena tega od-
loka.

(3)  Odvajanje in čiščenje industrĳske 
odpadne vode ter padavinske odpad-
ne vode s površin, ki niso javne, se ne 
šteje za javno službo tudi če se takšna 
odpadna voda odvaja v javno kanali-
zacĳo in čisti v komunalni ali skupni 
čistilni napravi.
(4) Storitve iz prejšnjega odstavka iz-
vajalec javne službe izvaja v okviru 
prostih zmogljivosti javne kanalizacĳe 
kot posebno storitev z uporabo javne 
infrastrukture in v soglasju z lastni-
kom infrastrukture.

(5) V okviru javne službe mora izva-
jalec javne službe za stavbe v naselju 
ali delu naselja,  ki  ni  opremljeno  z  
javno  kanalizacĳo,  in  za  stavbo  ali  
za  funkcionalno zaokroženo skupino 
stavb zunaj naselja zagotoviti:
− redno  praznjenje  nepretočnih  

greznic  in  odvoz  ter  obdelavo  nji-
hove  vsebine  v komunalni čistilni 
napravi,

− prevzem  blata iz  MKČN  in obsto-
ječih  (pretočnih)  greznic ter  njego-
vo obdelavo najmanj enkrat na tri 
leta,

− izvedbo prve meritve in obratovalni 
monitoring ali izdelavo ocene obra-
tovanja za MKČN v skladu z Ured-
bo, ki ureja monitoring in izdelavo 
ocene obratovanja,

− evidenco  o  izvoru,  vrsti  in  količini  
prevzetega  blata  oziroma  odplak  
ter  druge evidence v skladu z ve-
ljavno zakonodajo.

4. člen
(izvajalec in uporabnik javne službe)
(1) Občina Vrhnika je lastnica objektov 
in naprav za odvajanje in čiščenje ko-
munalne in padavinske odpadne vode 
in zagotavlja izvajanje javne službe v 
obliki javnega podjetja na celotnem ob-
močju Občine Vrhnika v obsegu in pod 
pogoji, določenimi s tem odlokom.

(2) Izvajalec javne službe ter upravlja-
vec objektov in naprav za odvajanje 
in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode na celotnem območju 
občine Vrhnika je Javno podjetje Ko-
munalno podjetje Vrhnika,  d.o.o. (v 
nadaljevanju: izvajalec).

(3) Uporabniki javne službe so lastniki 
oziroma najemniki oziroma posestniki 
stavb, dela stavb, gradbeno inženir-
skega objekta ali utrjenega zemljišča in 
upravljavci javnih površin, za katerega 
se zagotavlja izvajanje javne službe.

5. člen
(program odvajanja in čiščenja)

Občina Vrhnika zagotavlja  izvajanje  
storitev  javne  službe  na  svojem  ob-
močju  v  skladu  z veljavno zakonoda-
jo, izvajalec pa javno službo na nave-
denem območju občine Vrhnika, izvaja 
skladno s predpisi in s Programom od-
vajanja in čiščenja komunalne in pada-
vinske odpadne vode (v nadaljevanju: 
program). Program izdela izvajalec 
skladno z Uredbo, ki ureja odvajanje 
in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode in ga sprejme župan, po 
sprejemu pa ga izvajalec objavi na svoji 
spletni strani.

6. člen
(čiščenje komunalne in padavinske 

odpadne vode) 

Čiščenje komunalne odpadne vode 
na območju občine se prostorsko za-
gotavlja:
− v Centralni čistilni napravi Vrhnika 

za komunalne in padavinske odpad-
ne vode, ki se vanjo odvajajo prek 
javnega kanalizacĳskega omrežja iz 
območĳ, ki so na to omrežje priklju-
čena,

− v MKČN z zmogljivostjo enako ali 
večjo od 50 PE in manjšo od 2.000 
PE za komunalne odpadne vode, ki 
se odvajajo prek javnega kanaliza-
cĳskega omrežja in z njimi upravlja 
izvajalec javne službe,

− v MKČN z zmogljivostjo manjšo od 
50 PE za komunalne odpadne vode 
iz stavb oziroma drugih objektov 
(v nadaljevanju: objektov), ki niso 
priključeni na javno kanalizacĳo in 
z njimi upravlja zasebni lastnik ali 
upravljavec, ki ga potrdĳo lastniki.

7. člen
(prevzem vsebin greznic in blata 

MKČN)

Ravnanje z blatom iz greznic in MKČN 
ter komunalne odpadne vode iz nepre-
točnih greznic se zagotavlja na Cen-
tralni čistilni napravi Vrhnika, ki je 
opremljena za obdelavo blata.

III. POGOJI IZVAJANJA JAVNE 
SLUŽBE

8. člen
(javna pooblastila)

(1) Izvajalec ima javno pooblastilo za 
vodenje katastra in posredovanje po-
datkov iz katastra javne kanalizacĳe.
(2) Izvajalec izdaja smernice za načr-
tovanje predvidene prostorske uredit-
ve, mnenja k dopolnjenim predlogom 
prostorskih aktov, projektne pogoje, 
soglasja k projektnim rešitvam, soglas-
ja za priključitev in soglasja k izvedbi 
priključkov na podlagi vloge in pred-
ložene dokumentacĳe, ki je podrobneje 
določena v predpisih o graditvi objek-
tov in prostorskem načrtovanju, Inter-
nem pravilniku in tem odloku.
(3) Izvajalec je dolžan izdati soglasje za 
priključitev najpozneje v 30-ih dneh od 
prejema popolne vloge.
(4)Izvajalec je dolžan posredovati in-
formacĳe iz katastra osebam, ki za to 
izkažejo upravičeni interes.
(5) Skladno z določili zakona, ki ureja 
dostop do informacĳ javnega značaja, 
je izvajalec dolžan posredovati vse 
informacĳe iz katastra, razen tistih 
informacĳ, za katere isti zakon določa, 
da prosilcem ne smejo biti posredo-
vane. Informacĳe javnega značaja se 
posredujejo v skladu z veljavno zako-
nodajo. 
(6) Izvajalec sodeluje pri tehničnih pre-
gledih objektov oziroma novozgrajene 
javne infrastrukture ter priključkov 
povezanih z javno infrastrukturo.

9. člen
(prevzem objektov in naprav javne 

kanalizacĳe)
(1) Obstoječ kanalizacĳski sistem, ki ni 
v lasti Občine, se lahko prenese v nje-
no last ter tako postane del javne ka-
nalizacĳe. S pogodbo med dosedanjim 
lastnikom ter Občino Vrhnika se dolo-
čĳo vse obveznosti dosedanjega lastni-
ka ter obveznosti Občine Vrhnika.

(2) Kadar je s pogodbo o opremljanju 
določeno, da bo novozgrajena kana-
lizacĳa s pripadajočimi objekti obra-
vnavana kot javna kanalizacĳa, je in-
vestitor novozgrajenih kanalizacĳskih 
objektov in omrežĳ le-te dolžan po 
končani gradnji prenesti v last Občini 
Vrhnika s pogodbo med dosedanjim 
lastnikom ter Občino Vrhnika. V po-
godbi se določĳo vse obveznosti dose-
danjega lastnika ter obveznosti Občine 
Vrhnika.

(3) Pred prevzemom objektov in na-
prav, ki niso v lasti Občine, je potrebno 
Občini Vrhnika predložiti:
− izvod projektne dokumentacĳe: pro-

jekt za gradbeno dovoljenje, gradbe-
no dovoljenje, uporabno dovoljenje, 
zaključno situacĳo, projekt izvede-
nih del z vodilno mapo, tehničnim 
delom in geodetskim načrtom no-
vega stanja ter vrisom v kataster 
javne infrastrukture, dokazila o za-
nesljivosti, navodila za vzdrževanje 
in obratovanje vgrajenih elementov 
in naprav,

− pridobljene služnosti v korist Obči-
ne Vrhnika za vse objekte in naprave 
kanalizacĳe, ki so predmet prenosa, 

− izdelano evidenco osnovnih sred-
stev s finančnim ovrednotenjem,

− izračunane stroške obratovanja,
− pri MKČN uspešno opravljene prve 

meritve MKČN,

− okoljevarstveno dovoljenje (v nada-
ljevanju OVD) za čistilne naprave, 
za katere je OVD potrebno,

− zapisnik o opravljenem terenskem 
pregledu objektov, omrežĳ in na-
prav, za odvajanje in čiščenje komu-
nalne in padavinske odpadne vode 
na celotnem območju občine Vrhni-
ka, izdanega s strani izvajalca javne 
službe.

(4) Občina kot lastnik in investitor za-
gotavlja podatke o novozgrajenih ob-
jektih in omrežjih javne kanalizacĳe in 
jih daje v upravljanje izvajalcu.

(5) Medsebojna razmerja med izvajal-
cem in lastnikom javne  kanalizacĳe 
glede razpolaganja s to komunalno 
infrastrukturo in druga, s komunalno 
infrastrukturo povezana vprašanja se 
podrobneje uredĳo v pogodbi o naj-
emu, vzdrževanju in uporabi javne 
infrastrukture.

10. člen
(sistem odvajanja)

Obstoječe kanalizacĳsko omrežje je 
grajeno v mešanem in ločenem siste-
mu. Vsa nova kanalizacĳska omrežja 
se morajo praviloma graditi v ločenem 
sistemu.

IV. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA IZVA-
JANJE JAVNE SLUŽBE

11. člen
(objekti in naprave javne kanaliza-

cĳe)
(1) Objekti in naprave javne kanaliza-
cĳe obsegajo primarno in sekundarno 
kanalizacĳsko omrežje. 

(2) Z objekti in napravami javne kana-
lizacĳe upravlja izvajalec.

(3) Izvajalec ima ves čas pravico dosto-
pa do objektov in naprav javne kana-
lizacĳe z namenom zagotavljanja red-
nega vzdrževanja in kontrole, ne glede 
na lastništvo zemljišča, na katerem so 
objekti in naprave javne kanalizacĳe.

(4) Izvajalec je dolžan po opravljenem 
rednem ali izrednem (intervencĳskem) 
delu vzpostaviti zemljišče v prvotno 
stanje v najkrajšem možnem času po 
izvedbi del.

12. člen
(objekti in naprave uporabnikov)

Objekti in naprave uporabnikov so:
− kanalizacĳski priključek,
− objekti in naprave za pred-
čiščenje odpadnih voda, peskolovi in 
lovilci olj,
− interna kanalizacĳa,
− interno črpališče,
− nepretočne greznice, obstoječe grez-

nice ter MKČN z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE in enako ali večjo 
od 50 PE za nestanovanjske stavbe v 
skladu z Uredbo in niso objekti jav-
ne kanalizacĳe in pripadajo stavbi 
ali gradbenemu inženirskemu ob-
jektu, v katerem nastaja komunalna 
ali padavinska odpadna voda.

V. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA 
OBMOČJIH, KI SO OPREMLJENA Z 
JAVNO KANALIZACĲO

13. člen
(obveznosti, vezane na priključitev 

objektov)
(1) Na območjih poselitve, kjer je zgra-
jena, se gradi, obnavlja ali rekonstru-
ira javna kanalizacĳa, je priključitev 
stavbe ali preureditev obstoječega pri-
ključka stavbe na javno kanalizacĳo, 
v kateri nastaja komunalna odpadna 
voda, obvezna. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega 
člena se lahko na teh območjih komu-
nalna odpadna voda izjemoma odvaja 
v MKČN z zmogljivostjo pod 50 PE 
ali nepretočno greznico, če so izpol-
njeni pogoji iz predpisa, ki ureja emi-
sĳo snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz MKČN, ki jih zagotavlja Občina in 
upravlja izvajalec javne službe, če je 
letna obremenitev zaradi nastajanja 
komunalne odpadne vode, preraču-
nana na 1 m dolžine kanalskega voda, 
ki ga je  treba zagotoviti za priključi-
tev stavbe na kanalizacĳsko omrežje 
javne kanalizacĳe, manjša od 0,02 PE, 
odvajanje komunalne odpadne vode iz 
stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, 
v kanalizacĳsko omrežje javne kana-
lizacĳe pa ni mogoče brez naprav za 
prečrpavanje.

(3) V kolikor je preračunana obreme-
nitev na 1 m dolžine kanalskega voda 
večja od 0,02PE,  odvajanje pa je mož-
no s prečrpavanjem, je uporabnik dol-
žan izvesti interno črpališče.

(4) V javno kanalizacĳo se mora nepo-
sredno odvajati tudi komunalna od-
padna voda, ki nastaja v stavbi zunaj 

območja naselja ali dela naselja, ki je 
opremljeno z javno kanalizacĳo, če je 
letna obremenitev zaradi nastajanja 
komunalne odpadne vode, preraču-
nana na 1 m dolžine kanalskega voda, 
ki ga je treba zagotoviti za priključitev 
na javno kanalizacĳo, večja od 0,02PE, 
odvajanje komunalne odpadne vode iz 
stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, 
pa je mogoče brez naprav za prečrpa-
vanje.

(5) Priključitev na javno kanalizacĳo iz 
tretjega in četrtega odstavka tega člena 
ni obvezna, ko bi bile tehnične rešitve, 
ki bi le to omogočile, nesorazmerno 
drage. V tem primeru je uporabnik 
dolžan vgraditi MKČN.

(6) Izvajalec mora v roku 30 dni po pre-
jemu uporabnega dovoljenja za javno 
kanalizacĳo oz. po njeni izgradnji, ob-
vestiti lastnika objekta, da je priklju-
čitev njegovega objekta na javno ka-
nalizacĳo obvezna in mu posredovati 
pogoje za priključitev. Priključitev na 
javno kanalizacĳo se mora pod nad-
zorom izvajalca opraviti v roku šestih 
mesecev od prejema obvestila o ob-
vezni priključitvi, razen če ni z odloč-
bo o odmeri komunalnega prispevka 
ali drugim pravnim aktom določeno 
drugače. 

(7) Objekt, iz  katerega se je do zgradit-
ve javne kanalizacĳe odvajala komu-
nalna odpadna in padavinska voda v 
greznico ali MKČN, se mora priključiti 
na javno kanalizacĳo tako, da lastnik 
na svoje stroške greznico ali MKČN 
odstrani ali očisti in izključi iz sistema 
odvajanja odpadne vode ter izvajalcu 
dopusti nadzor nad izvedenimi deli.

(8) Izvajalec lahko skladno s predpisi 
in v soglasju za priključitev na kanali-
zacĳo določi uporabniku storitve javne 
kanalizacĳe obveznost, da opravlja 
periodične meritve količin in lastnosti 
odpadne vode v skladu s kriterĳi, do-
ločenimi v Internem pravilniku. Nave-
dene obveznosti uporabnik izvaja na 
lastne stroške. Ravno tako uporabnik 
na lastne stroške nabavi in vzdržuje za 
to potrebne naprave. Uporabnik redno 
dostavlja izvajalcu poročila o oprav-
ljenih meritvah v skladu z veljavnimi 
predpisi.

(9) Uporabnik, ki odvaja v javno ka-
nalizacĳo industrĳsko odpadno vodo 
obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 
4.000 m3 na leto, mora v roku enega 
leta po uveljavitvi tega odloka izvesti 
merilno mesto v skladu s predpisi in 
zahtevami izvajalca javne službe. 

(10) Merilno mesto mora biti ob vsa-
kem času brez posebnega obvestila do-
stopno izvajalcu.

14. člen
(način priključitve)

(1) Za vsak objekt je dovoljen samo 
en priključek na javno kanalizacĳo. V 
primeru zahtevne konfiguracĳe terena 
ali ko to zahtevata položaj in velikost 
objekta, se izjemoma skladno s soglas-
jem izvajalca dovoli tudi izgradnja več 
priključkov.

(2) V primeru ločenega sistema odva-
janja odpadnih in padavinskih voda se 
mora izvajati dosledno priključevanje 
odpadnih vod na sanitarni kanal in pa-
davinskih vod na meteorni kanal.

(3) Kanalizacĳski priključek mora biti 
izveden tako, da na objektu ne nastane 
škoda zaradi vdora vode iz javne ka-
nalizacĳe. Odvajanje odpadne vode iz 
objekta, pri katerem je iztok odpadne 
vode nižji od temena javne kanalizacĳe 
se mora izvesti s črpanjem na nivo, iz 
katerega bodo odpadne vode gravi-
tacĳsko odtekale preko revizĳskega 
jaška v javno kanalizacĳo. V primeru, 
da na lokacĳi priključka obstaja nevar-
nost poplav, je potrebno odpadne vode 
črpati nad zajezitveno črto, od tega 
nivoja pa gravitacĳsko odvajati v revi-
zĳski jašek priključnega kanala. Zaje-
zitvena črta predstavlja nivo zemljišča, 
po katerem poteka javna kanalizacĳa. 
Podrobnosti so določene v Internem 
pravilniku.

(4) V primeru priključitve preko hišne-
ga črpališča mora biti le-to zasnovano 
tako, da ne povzroča prekomernega 
zastajanja odpadne vode.

(5) Vsak kanalizacĳski priključek mora 
imeti revizĳski jašek, ki izvajalcu služi 
za preverjanje razmer v priključni cevi 
in preverjanje emisĳ v odpadni vodi, 
uporabniku pa za vzdrževanje in čišče-
nje priključnega cevovoda. Revizĳski 
jašek mora biti postavljen na takšnem 
mestu, da lahko do njega nemoteno 
dostopata izvajalec in uporabnik. 

(6) V primeru, da priključek v celoti ne 
poteka po zemljišču, ki je v lasti last-
nika objekta, mora lastnik tega objekta 
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predložiti izvajalcu notarsko overjeno 
služnostno pogodbo ali izjemoma so-
glasje lastnika zemljišča, po katerem 
poteka.

(7) Izgradnja in vzdrževanje objektov 
in naprav iz 12. člena in iz prvega od-
stavka tega člena, ki se morajo graditi 
po enakih določilih kot veljajo za jav-
no kanalizacĳo, bremeni uporabnika. 
Uporabnik je s temi objekti dolžan 
gospodariti tako, da je omogočeno ne-
moteno odvajanje komunalne in pada-
vinske vode v javni kanalizacĳi.

15. člen
(pogoji priključitve)

(1) Priključitev objekta na javno kana-
lizacĳo se opravi ob izpolnitvi nasled-
njih pogojev:
− da to dopuščajo zmogljivosti in teh-

nična izvedba javne kanalizacĳe,
− da je izdelan projekt priključka,
− da je pridobljeno soglasje in so po-

ravnane vse obveznosti do lastnika 
infrastrukture,

− da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglas-
ja izvajalca.

Lastnik objekta je dolžan podati vlogo 
za priključitev in izvajalca obvestiti 
o fizični izvedbi priključka najmanj 
osem dni pred izvedbo del. Izdajanje 
strokovnih navodil, pregled in pre-
vzem kanalizacĳskega priključka izve-
de izvajalec na stroške uporabnika.

Po priključitvi objekta na javno kana-
lizacĳo, se novega uporabnika vpiše v 
evidenco uporabnikov javne kanaliza-
cĳe in v evidenco priključenih uporab-
nikov na čistilno napravo.

(2) K vlogi za priključitev na javni 
kanalizacĳski sistem uporabniku ni 
potrebno predložiti projekta hišnega 
priključka v primeru, da se gradi nova 
ulična kanalizacĳa in je priključek že 
obravnavan v projektu nove ulične 
kanalizacĳe in je za celotno območje 
izdelan projekt priključkov.

16. člen
(izvajanje priključkov)

(1) Priključek na javno kanalizacĳo lah-
ko izvede:
− izvajalec,
− drug, za to usposobljen  in  regi-

striran  izvajalec  gradbenih  del  
oziroma  druga  oseba  v  skladu  z 
Zakonom o graditvi objektov pod 
nadzorom izvajalca.

(2) Priključitev na javno kanalizacĳo 
izvede izvajalec.
 
(3) V primeru iz druge alineje prvega 
odstavka, nadzor nad deli pri gradnji 
priključka izvede izvajalec na stroške 
uporabnika. V ta namen izvajalec pred 
pričetkom del opravi ogled za izvedbo 
priključka. 

(4) Izvajalec ob pregledu priključka 
izdela izvedbeno skico ali geodetski 
načrt. Tehnični podatki kanalizacĳske-
ga priključka se vnesejo v bazo kanali-
zacĳskih priključkov. Stroške izdelave 
izvedbene skice ali geodetskega načrta 
in vnosa podatkov nosi uporabnik pri-
ključka v skladu z veljavnim cenikom 
izvajalca. 

(5) Izvajalec po priključitvi vpiše upo-
rabnika v evidenco priključenih upo-
rabnikov. 

17.člen
(material kanalizacĳe priključkov)

Priključek uporabnika mora biti grajen 
iz materialov, ki zagotavljajo popolno 
tesnost in ustrezajo evropskim nor-
mativom (SIST EN) na tem področju. 
Podrobnejše zahteve so navedene v 
Internem pravilniku.

18. člen
(spremembe  na priključkih)

(1) Sprememba dimenzĳe ali trase pri-
ključka, izvedba dodatnega priključka 
se obravnava na enak način kot za nov 
kanalizacĳski priključek.

(2) Ukinitev priključka na javno kana-
lizacĳo je mogoča le v primeru rušenja 
priključenega objekta ali spremembe 
mesta priključitve. Za izvedbo ukinit-
ve se smiselno uporabi prvi in drugi 
odstavek 16. člena.

(3) Vsaka sprememba priključka se 
evidentira v interni bazi priključkov 
na stroške uporabnika.

19. člen
(padavinske in tuje vode)

Javna kanalizacĳa je namenjena od-
vajanju komunalne in padavinske od-
padne vode. V javno kanalizacĳo, ki 
mora biti vodotesna, ni dovoljeno od-
vajati drenažnih vod, podtalnice, vod 
odprtih vodotokov, meteornih vod, 
kjer jih je mogoče speljati v ponikanje 
ali v vodotok, vsebine greznic, malih 
komunalnih čistilnih naprav in ostan-

kov čiščenja kanalizacĳskih priključ-
kov. Ravno tako ni dovoljeno odvaja-
nje kemikalĳ, olj, organskih odpadkov 
in jedkih snovi. V javno kanalizacĳo 
se sme odvajati samo komunalno od-
padno vodo v skladu z veljavno za-
konodajo.

20. člen
(industrĳske odpadne vode)

V javno kanalizacĳo se smejo odvajati 
tiste industrĳske odpadne vode, ki jih 
dovoljujejo proste zmogljivosti omrež-
ja in ustrezajo veljavnim predpisom o 
emisĳah snovi, ki se smejo odvajati iz 
virov onesnaževanja v javno kanaliza-
cĳo, pod pogoji, ki jih določa ta odlok 
in soglasje izvajalca.

VI. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA 
OBMOČJIH, KI NISO OPREMLJE-
NA Z JAVNO KANALIZACĲO

21. člen
(način odvajanja in čiščenja od-

padnih vod)

(1)  Na območjih, ki niso opremljene z 
javno kanalizacĳo in na katerih je po 
operativnem programu opremljanja 
naselĳ z javno kanalizacĳo predvidena 
gradnja javne kanalizacĳe, je obvezna 
izgradnja lastnih objektov za čiščenje 
odpadnih vod (mala komunalna čistil-
na naprava ali izjemoma nepretočna 
greznica v skladu z veljavno uredbo o 
malih komunalnih čistilnih napravah). 
Lastni objekti za čiščenje odpadnih 
vod, ki morajo biti zgrajeni v skladu 
z veljavnimi predpisi, imajo na teh 
območjih začasen značaj. Za gradnjo 
ustrezne male komunalne čistilne na-
prave oziroma greznice, si je povzro-
čitelj obremenitve dolžan pridobiti 
ustrezno dovoljenje. 
(2) Na območjih, kjer po operativnem 
programu opremljanja naselĳ z javno 
kanalizacĳo ni predvidena gradnja 
javne kanalizacĳe, so lastniki obsto-
ječih objektov dolžni obstoječe pre-
točne greznice odstraniti iz uporabe 
v zakonsko predpisanih rokih in jih 
nadomestiti z  MKČN ali izjemoma 
nepretočnimi greznicami, ki morajo 
ustrezati vsem veljavnim predpisom. 
Posamezni uporabniki lahko zgradĳo 
skupno MKČN s pripadajočim kana-
lizacĳskim omrežjem, ki nima statusa 
javne kanalizacĳe; za upravljanje s 
temi objekti pa morajo lastniki izbrati 
in pooblastiti odgovornega upravljav-
ca - vzdrževalca naprav. 

(3) Skladno z veljavnimi predpisi izva-
jalec na stroške lastnika ali uporabnika 
izdela obratovalni monitoring oziroma 
oceno obratovanja MKČN.

(4) Ob izdelavi ocene obratovanja je 
potrebno preveriti:
− način nastajanja komunalne odpad-

ne vode, ki se odvaja v MKČN, v 
zvezi s prepovedmi in omejitvami iz 
Uredbe o emisĳi snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz MKČN,

− način odvajanja očiščene komunal-
ne odpadne vode v zvezi s prepo-
vedmi in omejitvami iz Uredbe o 
emisĳi snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz MKČN,

− izpolnjevanje pogojev ustreznega 
čiščenja komunalne odpadne vode 
iz Uredbe o emisĳi snovi pri odva-
janju odpadne vode iz MKČN,

− zmogljivost MKČN glede na količi-
no komunalne odpadne vode, ki se 
odvaja vanjo,

− skladnost MKČN s standardi nave-
denimi v Uredbi o emisĳi snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz MKČN 
ali s priporočili o stanju tehnike čiš-
čenja komunalne odpadne vode v 
MKČN, ki jih ministrstvo objavlja 
na svojih spletnih straneh,

− vodenje obratovalnega dnevnika v 
skladu z Uredbo o emisĳi snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz MKČN.

22. člen
(pogodba o praznjenju)

Investitor, ki namerava graditi na ob-
močju kjer ni javnega kanalizacĳskega 
omrežja, mora pred izdajo soglasja z 
izvajalcem skleniti pogodbo o praznje-
nju malih komunalnih čistilnih naprav 
oziroma greznic.

23. člen
(prevzem in ravnanje z blatom in 

odpadnimi vodami iz greznic)
(1) Izvajalec prevzema in zagotavlja 
ravnanje, čiščenje in obdelavo blata iz 
nepretočnih greznic, MKČN in obsto-
ječih greznic na celotnem območju ob-
čine. Praznjenje individualnih greznic 
se izvaja na podlagi programa praznje-
nja greznične gošče oziroma na podla-
gi predhodnega naročila uporabnikov 
(najmanj enkrat na tri leta). Uporabniki 
morajo v ta namen omogočiti dostop 
do greznic. Izvajalec je dolžan voditi 
evidenco uporabnikov z individual-
nimi greznicami in količino načrpane 
greznične gošče.

(2) Izvajalec je uporabnika dolžan ob-
vestiti o obveznosti in datumu dejan-
ske izvedbe prevzema blata oziroma 
komunalne odpadne vode 14 dni pred 
izvedbo storitve elektronsko ali po poš-
ti. V kolikor praznjenje ni izvedeno v 
predpisanem roku in ali se uporabnik 
ne odzove na obvestilo se uporabniku 
določi nov termin. Obvestilo o izvedbi 
storitve z novim terminom se posredu-
je s priporočeno pošto najmanj 15 dni 
pred predvideno izvedbo storitve.

(3) Uporabniki javne službe iz prejš-
njega odstavka lahko zahtevajo spre-
membo datuma opravljanja obveznih 
storitev javne službe najmanj osem dni 
pred predvideno izvedbo storitve. V 
tem primeru mora biti obvezna stori-
tev izvedena najpozneje v 30 dneh po 
poslani zahtevi.

(4) Če uporabnik najavljenega časa 
opravljanja storitve ne odpove in ga v 
dogovoru z izvajalcem ne prestavi ter 
s tem onemogoči izvedbo storitve ali 
če izvajalcu ne omogoča opravljanja 
storitev, mora plačati nastale stroške. 
Stroška ravnanja z blatom izvajalec 
uporabniku v tem primeru ni upravi-
čen zaračunati.  

(5) Uporabnik ni dolžan plačati stro-
škov iz prejšnjega odstavka v primeru, 
ko zaradi daljše odsotnosti upraviče-
no ni mogel odpovedati najavljenega 
opravljanja storitve. 

(6) Občina za posamezne stavbe ali 
skupine stavb, do katerih dostop s 
cestnim motornim vozilom, name-
njenim prevozu komunalne odpadne 
vode in neobdelanega blata, ni mogoč, 
opredeli izvajanje službe v omejenem 
obsegu in s posebnimi prevoznimi 
sredstvi. Omejen obseg in način izva-
janja storitve sta opredeljena v Progra-
mu, ki ga za obdobje štirih let pripravi 
izvajalec.

(7) Praznjenje greznice ali MKČN je 
obveznost izvajalca. 

(8) Izvajalec lahko odda storitev praz-
njenja in čiščenja blata iz greznic in 
MKČN po pogodbi drugim podizva-
jalcem.

24. člen
(obstoječe greznice in MKČN)

(1) Storitve prevzema in ravnanja z 
blatom iz obstoječih greznic in MKČN, 
izvajalec javne službe na območju ob-
čine, zagotavlja iz prostornine prvega 
usedalnika, merjenega v m3.

(2) V primeru, da obstoječa greznica ni 
zgrajena v skladu s predpisi, je izvaja-
lec javne službe dolžan izprazniti do 
6 m3 vsebine iz obstoječe greznice ob 
enkratnem praznjenju v obdobju treh 
(3) let za enostanovanjsko stavbo. 

25.člen
(ravnanje z blatom znotraj kmetĳ-

skega gospodarstva)
(1) Blato iz MKČN ali greznic znotraj 
kmetĳskega gospodarstva se lahko 
zmeša skupaj z gnojevko oz. gnojnico 
in mora biti skupaj skladiščena naj-
manj šest (6) mesecev pred uporabo 
za gnojilo v kmetĳstvu skladno s pred-
pisom, ki ureja uporabo blata iz ko-
munalnih čistilnih naprav. Kmetĳsko 
gospodarstvo je izvzeto iz plačevanja 
storitev prevzema in ravnanja blata 
iz greznic ali MKČN. Izvajalec v tem 
primeru kot obvezno storitev javne 
službe zagotavlja samo prve meritve 
in obratovalni monitoring, oziroma 
oceno obratovanja za MKČN. Uporab-
nik te storitve plača po ceniku izvajalca 
javne službe.

(2) Lastnik kmetĳskega gospodarstva 
rejnih živali mora izvajalcu ob začetku, 
prenehanju ali kakršnikoli spremembi, 
v zvezi z opravljanjem te dejavnosti 
vložiti zahtevek za oprostitev plači-
la storitve, povezane z greznicami in 
MKČN do 50 PE, ki nastaja v kmetĳ-
skem gospodarstvu na območju občine 
Vrhnika za dostaviti obrazec o kmetĳ-
skem gospodarstvu in obrazec o stale-
žu rejnih živali ali kopĳo zadnjega iz-
piska iz registra živali (GVŽ), ki pa ne 
sme biti starejši od šest (6) mesecev, ter 
predložiti pisno izjavo, da je ravnanje 
z blatom namenjeno za gnojilo v kme-
tĳstvu skladno s predpisom, ki ureja 
uporabo blata iz komunalnih čistilnih 
naprav v kmetĳstvu.

(3) Če lastnik kmetĳskega gospodar-
stva izvajalcu ne dostavi ustreznih 
potrdil oziroma ne sporoči sprememb 
skladno s prejšnjim odstavkom, mu 
izvajalec zaračuna stroške odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda oziroma 
storitve, povezane z nepretočnimi 
greznicami, obstoječimi greznicami ali 
MKČN. Vse spremembe se upoštevajo 
naslednji mesec od dneva prejema po-
trdila, izvajalec javne službe uporabni-
ku za nazaj ne sme povrniti stroškov 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda 

in storitev, povezanih z greznicami 
ali MKČN, merjenih po m3 dobavljene 
pitne vode.

VII. MONITORING

26. člen
(obveznost opravljanja periodičnih 

meritev)
(1) Izvajalec v soglasju, ki ureja emisĳe 
snovi in toplote pri odvajanju odpad-
nih vod v vode in javno kanalizacĳo, 
določi uporabniku obveznost oprav-
ljati periodične meritve količin in 
kvalitete odpadne vode in izgradnje 
merilnega mesta.

(2) Naprave, s katerimi uporabnik iz-
vaja meritve, vzdržuje na lastne stro-
ške.

27. člen
(izvajanje meritev)

(1) Prve meritve in obratovalni moni-
toring odpadnih vod, določene v so-
glasju, izvaja uporabnik sam pri za to 
pooblaščenem izvajalcu, ki je pridobil 
pooblastilo Agencĳe RS za okolje.

(2) Izvajalec predpiše način vzorčenja, 
pogostost meritev in analizne para-
metre.

28. člen
(način merjenja, obseg meritev in 

poročanja)
(1) Izvajalec lahko v skladu z veljavno 
zakonodajo določi način merjenja koli-
čin, stopnjo onesnaženosti in pogostost 
meritev odpadnih voda. 

(2) Izvajalec lahko zmanjša pogostost 
in obseg meritev, ki so določene v so-
glasju, če uporabnik dokaže, da so 
lastnosti odpadne vode na priključku 
na javno kanalizacĳo ustrezne, vendar 
ne v manjšem obsegu kot predpisuje 
Uredba o prvih meritvah in obratoval-
nem monitoringu odpadnih vod ter o 
pogojih za njegovo izvajanje.

(3) O rezultatih meritev je uporabnik 
dolžan obveščati izvajalca v skladu z 
določili v soglasju, oziroma najmanj 
enkrat na leto, najkasneje do 31.1. teko-
čega leta za preteklo leto.

29.člen
(merilno mesto)

(1) Uporabnik mora izvajalcu pred-
ložiti v potrditev projekt za izvedbo 
merilnega mesta.

(2) Uporabnik mora v roku osmih dni 
po izgradnji merilnega mesta pisno za-
prositi izvajalca za nadzorni pregled 
merilnega mesta. Uporabnik mora iz-
vajalcu dovoliti dostop do merilnega 
mesta in mu omogočiti odvzem vzor-
cev odpadne vode in pregled delo-
vanja merilnih naprav. Merilno mesto 
mora biti dostopno izvajalcu 24 ur na 
dan.

(3) Kadar izvajalec presodi, da upo-
rabnik iz tehničnih razlogov ne more 
zgraditi merilnega mesta ali bi bila 
gradnja tega mesta nesorazmerno 
draga, lahko izvajalec predvidi druge 
načine za določitev količin in kvalitete 
odpadnih voda.

30. člen
(stroški)

Vse stroške za meritve plača uporab-
nik.

VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZ-
VAJALCA IN UPORABNIKOV

31. člen
(obveznosti izvajalca)

Zaradi izvajanja javne službe ima izva-
jalec naslednje obveznosti:
− zagotavljati javno službo odvajanja 

in čiščenja komunalnih in padavin-
skih odpadnih voda, ki se odvajajo 
v kanalizacĳsko omrežje javne ka-
nalizacĳe, skladno z  veljavno za-
konodajo,

− zagotavljati odvajanje in čiščenje 
padavinske odpadne vode, ki se s 
streh in javnih površin odvaja v ka-
nalizacĳsko omrežje javne kanaliza-
cĳe,

− zagotavljati odvajanje in čiščenje 
padavinske odpadne vode, ki se od-
vaja v javno kanalizacĳo  s  površin, 
ki  niso javne  površine ter  manjše 
od  1OO  m2, in industrĳske odpad-
ne vode, ki se odvaja v javno kana-
lizacĳo. Navedene storitve izvajalec 
javne službe izvaja v okviru prostih 
zmogljivosti javne kanalizacĳe kot 
posebno storitev z uporabo javne 
infrastrukture in v soglasju z lastni-
kom infrastrukture,

− zagotavljati prevzemanje in ravna-
nje z blatom iz pretočnih greznic in 
MKČN,

− zagotavljati odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode iz nepre-
točnih greznic,

− izdelovati Program odvajanja in čiš-
čenja v skladu z veljavno zakonoda-

jo,
− na poziv Občine sodelovati pri izde-

lavi programskih rešitev širitve jav-
ne kanalizacĳe v okviru opremljanja 
stavbnih zemljišč s komunalno in-
frastrukturo,

− izdajati ocene obratovanja MKČN 
ter voditi ustrezne evidence o teh 
objektih,

− obveščati uporabnike o načrtova-
nih prekinitvah odvajanja odpadne 
vode in o času trajanja prekinitev,

− voditi  kataster  o  objektih  in  na-
pravah  javne  kanalizacĳe  na  stro-
ške  lastnika infrastrukture,

− voditi predpisane evidence o javni 
infrastrukturi in druge evidence,

− izdelovati in posredovati na ustrez-
ne občinske in državne službe pred-
pisana poročila v zvezi z dejavnost-
jo odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda na območjih z urejeno javno 
infrastrukturo ali pa brez nje,

− redno obračunavati storitve javne 
službe in izvajati izterjavo dolgova-
nih zneskov,

− izvajati preglede javne kanalizacĳe 
in kanalizacĳskih priključkov ter 
MKČN,

− izvajati obnovitvena dela v skladu 
z zagotovljenimi finančnimi viri 
lastnika infrastrukture na objektih 
za odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda,

− uporabnikom omogočati priključe-
vanje objektov na javno  kanalizaci-
jo, kot  je določeno s tem odlokom, 
in jih o tem obveščati v rokih, dolo-
čenih v tem odloku,

− iz naslova zagotavljanja nemote-
nega delovanja javne kanalizacĳe 
nadzirati stanje kanalizacĳskega 
priključka in interne kanalizacĳe do 
vstopa v objekt uporabnika,

− izvajati priprave za hitro vnovično 
vzpostavitev delovanja kanaliza-
cĳskega omrežja po  naravnih  in  
drugih  nesrečah  oziroma  priprave  
za  nadomestno  začasno  odvajanje 
odpadne vode in v okviru priprav 
izdelati ustrezne načrte zaščite in 
reševanja,

− voditi evidence na podlagi poda-
tkov, ki jih pridobi od uporabnikov, 
upravnikov večstanovanjskih ob-
jektov, organov lokalne skupnosti 
ter državnih organov in služb na 
podlagi Zakona o javnih gospo-
darskih službah, Zakona o lokalni 
samoupravi in odloka, vendar v 
skladu s predpisi o varstvu osebnih 
podatkov,

− izdajati projektne pogoje in soglasja 
ter voditi evidenco o njih,

− izvajati dežurno službo,
− izvajati druge obveznosti tega od-

loka.
 

32. člen
(vzdrževanje in izvajanje investicĳ)

(1) Za izvedbo vzdrževalnih del na 
javni kanalizacĳi skrbi izvajalec jav-
ne službe, lahko pa določena dela v 
skladu s predpisi o javnem naročanju 
pisno naroči pri tretji osebi, ki je stro-
kovno usposobljena za ta dela. Stroški 
za vzdrževalna dela se krĳejo iz cene 
storitve javne službe.

(2) Investitor v novogradnjo javne ka-
nalizacĳe je Občina, ki pa izvajalca jav-
ne službe lahko s pogodbo pooblasti za 
vodenje in nadzor investicĳe.

(3) Če vzdrževalnih ali investicĳskih 
del ne izvaja izvajalec javne službe, 
ampak tretja oseba, mora izvajalec 
javne službe zagotoviti strokovni nad-
zor pri posegih v javno kanalizacĳsko 
omrežje, izvajalec del pa mora tak nad-
zor omogočiti.

(4) V primeru rekonstrukcĳe in novo-
gradnje javne kanalizacĳe mora projekt 
nove kanalizacĳe predvideti mesto pri-
ključitve vseh obstoječih in predvide-
nih objektov. Mesta priključitve mora-
jo biti vrisana v situacĳi in podolžnem 
profilu. V projektu za izvedbo morajo 
biti v situacĳi vrisani hišni priključki 
v celoti z vsemi višinskimi kotami za 
vsak obstoječ objekt, od mesta priklju-
čitve na javno kanalizacĳo do iztoka iz 
objekta.

(5) V primeru vzdrževanja, rekonstruk-
cĳe in novogradnje javne kanalizacĳe 
se v sklopu izvedbe izvedejo odcepi 
za hišne priključke do parcelne meje 
oziroma roba cestnega telesa tako, da 
je možna kasnejša izvedba priključka 
brez posega v cestno telo.  

(6) Izvajalec ima zaradi izvajanja javne 
službe brez soglasja lastnika pravico 
pristopati do kanalizacĳskih objektov 
in naprav, MKČN in greznic, vendar 
mora pisno ali ustno obvestiti lastnika 
prizadetega zemljišča.

33. člen
(obveznosti uporabnikov)

Uporabniki imajo naslednje obvezno-
sti:
− zgraditi objekt in naprave interne 

kanalizacĳe skladno s soglasjem za 
priključitev in projektno dokumen-
tacĳo;

− omogočiti izvajalcu pregled inter-
ne kanalizacĳe in sestavo odpadne 
vode v vsakem času, tudi izven 
obratovalnega časa;

− redno vzdrževati (pregledovati, či-
stiti,…) interno kanalizacĳo, z vse-
mi objekti in napravami, ter voditi 
dnevnik obratovanja posamezne 
MKČN in lovilca olja;

− redno kontrolirati sestavo odpadne 
tehnološke vode in rezultate na za-
htevo posredovati izvajalcu;

− pravočasno opozarjati na ugotovlje-
ne pomanjkljivosti na javni kanali-
zacĳi;

− obveščati izvajalca o vseh spremem-
bah pogojev za priključitev;

− redno plačevati odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda na podlagi izdanih 
računov;

− odvajati odpadno vodo, ki ne pre-
koračuje mejnih koncentracĳ, dolo-
čenih v uredbi, ki ureja emisĳe snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih 
vod v vode in javno kanalizacĳo;

− prĳaviti izvajalcu vsako spremembo 
količine in kvalitete komunalne od-
padne in padavinske vode;

− spremeniti priključek v primeru 
spremembe pogojev odvajanja od-
padne in padavinske vode;

− pri odvajanju odpadno tehnološke 
vode v javno kanalizacĳo najmanj 
štirikrat letno oziroma pri vseh 
spremembah proizvodnje, ki bi ime-
le za posledico spremembo sestave 
odpadne vode, predložiti izvajalcu 
analizo odpadne vode, izdelano v 
skladu z Uredbami Vlade RS;

− preprečiti spuščanje odpadne vode, 
ki ni primerna za spuščanje v javno 
kanalizacĳo in ne smejo odpadne 
vode pred spuščanjem v javno ka-
nalizacĳo redčiti z neonesnaženo 
vodo (pitno, hladilno, drenažno) da 
bi z redčenjem dosegli zahtevane 
lastnosti;

− v primeru, da naprava za predčišče-
nje ne dosega predpisanih učinkov, 
morajo izvajalca pisno obvestiti o 
spremembah načina obratovanja či-
stilne naprave ali o uvedbi dodatnih 
tehnoloških postopkov, ki bodo za-
gotovili doseganje zahtevanih učin-
kov predčiščenja;

− od izvajalca pridobiti soglasje za 
priključitev na javno kanalizacĳo;

− ne smejo preprečiti odvoda odpad-
ne vode drugemu uporabniku ali ga 
z nestrokovnim delom onemogoči-
ti;

− upoštevati, da ne smejo v javno ka-
nalizacĳo odvajati ali izliti odpadno 
vodo, ki vsebuje snovi v takšni kon-
centracĳi, ki bi lahko:

o povzročila požar ali nevarnost eks-
plozĳe,

o povzročila korozĳo ali kako drugače 
poškodovala kanal, naprave, opre-
mo in ogrožala zdravje zaposlenega 
osebja,

o povzročala ovire v kanalih ali kako 
drugače motila delovanje sistema 
zaradi odlaganja usedlin in lepljivih 
snovi,

o stalno ali občasno povzročala hi-
dravlične preobremenitve in tako 
škodljivo vplivala na delovanje jav-
ne kanalizacĳe,

o povzročala ogrevanje odpadne vode 
preko predpisane temperature,

o povzročala, da bi v kanalih nastajal 
vodikov sulfid,

o zavirala tehnološke postopke na či-
stilni napravi,

o povzročala, da nastaja neprĳeten 
vonj,

o povzročala onesnaženje z radioak-
tivnimi snovmi

− pisno obvestiti upravljavca o spre-
membah načina obratovanja čistilne 
naprave ali uvedbi dodatnih tehno-
loških postopkov, ki bodo zagotovili 
doseganje zahtevanih učinkov pred-
čiščenja, če naprava za predčiščenje 
ne dosega predpisanih učinkov;

− poravnati stroške in odpravo škode 
zaradi nepravilnega ravnanja.

34. člen
(posegi v območju kanalizacĳe)

(1) Uporabnikom in drugim nepoob-
laščenim osebam ni dovoljeno posegati 
v objekte in naprave javne kanalizacĳe. 
V varovalnem pasu kanalizacĳe se ne 
sme graditi objektov, spreminjati viši-
ne nadkritja (zasipa) kanalizacĳskega 
omrežja, zasipavati pokrovov jaškov 
in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi 
lahko povzročile poškodbe na kanali-
zacĳskem omrežju ali ovirale njegovo 
delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni 
dovoljeno posegati v obstoječe interne 
kanalizacĳske objekte in naprave dru-
gih uporabnikov ali jim celo preprečiti 
odvod odpadne vode v javno kanaliza-
cĳsko omrežje.

(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževa-
nju in rekonstrukcĳi cest, ulic in trgov 
vzpostaviti kanalizacĳsko omrežje in 
naprave v prvotno stanje.
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(3) Upravljavci drugih objektov in 
naprav (vodovodnega, elektro, PTT, 
toplovodnega, plinovodnega omrežje 
ipd.) morajo o opravljanju del na svo-
jih objektih in napravah v varovalnem 
pasu kanalizacĳe obvestiti izvajalca 
in izvajati dela tako, da ostanejo ka-
nalizacĳske naprave nepoškodovane. 
V primeru poškodb morajo na lastne 
stroške naročiti popravila.

IX. PREKINITEV ODVAJANJA IN 
ČIŠČENJA ODPADNE VODE

35. člen
(prekinitev odvajanja)

(1) Izvajalec lahko na stroške uporab-
nika brez objave prekine odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v naslednjih 
primerih:
− če z odvodom odpadne vode pov-

zroča nevarnost za vodni vir ali jav-
ni vodovod;

− če odpadna voda ogroža zdravje 
občanov in varno obratovanje javne 
kanalizacĳe;

− če odpadna voda prekorači dovo-
ljeno količino maščob, kislin, trdih 
predmetov, radioaktivnih strupenih, 
gorljivih, eksplozivnih, korozivnih 
in drugih škodljivih snovi, ki lahko 
same ali skupaj z drugimi ogrožajo 
nemoteno delovanje omrežja in na-
prav;

− če je bil priključek na kanalizacĳ-
sko omrežje izveden brez soglasja 
izvajalca ali v nasprotju z njim, ali 
če uporabnik brez soglasja izvajalca 
spremeni način izvedbe priključka;

− če uporabnik onemogoča pooblaš-
čenim delavcem izvajalca odčitava-
nje, zamenjavo in pregled merilca 
pretoka;

− če uporabnik brez privolitve izva-
jalca odstrani plombo na merilcu 
pretoka ali kako drugače spremeni 
izvedbo priključka;

− če uporabnik izvajalcu onemogoči 
izvajanje nujnih vzdrževalnih del;

− če je prostor, kjer se nahaja obračun-
ski vodomer nedostopen ali tako 
zanemarjen, da ni mogoče odčitati 
količine porabljene vode;

− če uporabnik ne vzdržuje merskega 
mesta in v njem instalirane merilne 
opreme;

− če uporabnik v sanitarni sistem ne-
dovoljeno odvaja padavinsko, dre-
nažno ali izvorno vodo;

− če uporabnik, ki mora izvajati redni 
monitoring, izvajalcu ne predloži 
analize odpadne vode ali če te ana-
lize ni opravil pooblaščeni laborato-
rĳ;

− če uporabnik ne plača računa niti v 
roku 7 dni po prejemu pisnega opo-
mina.

(2) Odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne in padavinske vode se pre-
kine za čas, dokler ni odpravljen vzrok 
prekinitve. Uporabnik mora plačati 
stroške prekinitve in ponovne priklju-
čitve.

36. člen
(povrnitev povzročene škode)

Uporabnik je dolžan povrniti škodo na 
objektih in napravah javne kanalizaci-
je, ki jo je povzročila njegova odpadna 
voda s tem, ko je zaradi njegovega rav-
nanja prišla v omrežje.

37. člen
(začasna prekinitev)

(1) Izvajalec ima pravico prekiniti od-
vajanje odpadne vode za krajši čas 
zaradi vzdrževalnih del na objektih 
in napravah javne kanalizacĳe, ven-
dar mora v času trajanja prekinitve 
pravočasno obvestiti uporabnike ne-
posredno ali preko sredstev javnega 
obveščanja.

(2) V primeru intervencĳe na objektih 
in napravah lahko izvajalec prekine 
odvajanje odpadne vode, vendar mora 
o tem takoj obvestiti uporabnike.

X. PREKINITEV ODVAJANJA OD-
PADNIH IN PADAVINSKIH VODA 
V PRIMERU VIŠJE SILE

38. člen
(prekinitev v primeru višje sile)

V primeru višje sile kot so potres, po-
žar, izpad električne energĳe, velike 
okvare, poplave povezane z nalivi, 
vdori in izlitji škodljivih snovi v kana-
lizacĳo, ima ĲS pravico brez povračila 
škode prekiniti odvajanje odpadnih 
voda, vendar mora o tem obvestiti 
uporabnike in postopati skladno s 
sprejetimi načrti ukrepov za take pri-
mere.

XI. FINANCIRANJE  IN PLAČEVA-
NJE STORITEV

39. člen
(viri financiranja)

(1) Viri financiranja javne službe so:
− cena odvajanja odpadne komunalne 

in padavinske odpadne vode;
− cena čiščenja komunalne in pada-

vinske odpadne vode;
− komunalni prispevek;
− okoljska dajatev za onesnaževanje 

odpadnih voda; 
− cena storitve, povezane z greznica-

mi in MKČN;
− sredstva občinskega proračuna;
− lastna sredstva občanov in pravnih 

oseb;
− sredstva državnega proračuna in 

državnih skladov;
− sredstva Evropske unĳe;
− različne dotacĳe ali subvencĳe;
− druga sredstva, namenjena izgrad-

nji javne kanalizacĳe.

(2) Cene odvajanja in čiščenja komu-
nalne in padavinske odpadne vode, 
potrjuje Občinski svet Občine Vrhnika.

40. člen
(obračun)

(1) Odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode se plačuje glede na koli-
čino v javno kanalizacĳsko omrežje od-
vedene vode. Enota za obračun je m3. 

(2) Količina meteorne vode se določi in 
obračuna v skladu z veljavnimi pred-
pisi.

(3) Velikost strešnih in zasebnih utrje-
nih površin posameznega uporabnika 
se določi na podlagi projekta za prido-
bitev gradbenega dovoljenja oziroma 
na podlagi podatkov iz uradnih evi-
denc.

41. člen
(obračun na podlagi porabe vode iz 

lastnega vodnega vira)
(1) Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz 
lastnih vodnih virov ali vodovodov 

plačajo stroške odvedene vode v koli-
čini kot jo načrpajo. Količina porablje-
ne vode se meri z internim vodome-
rom. Uporabniki, ki z lastnimi objekti 
in napravami izkoriščajo vodne vire in 
nimajo vgrajenih vodomerov, jih mora-
jo vgraditi.

(2) Uporabniki vode, ki z lastnimi ob-
jekti in napravami izkoriščajo vodne 
vire in nimajo vgrajenih vodomerov, 
plačujejo povpreček za količino kot jo 
določa Uredba o metodologĳi za ob-
likovanje cen storitev obveznih občin-
skih gospodarskih služb varstva okolja 
(0,15 m3 odvedene vode na osebo na 
dan).

42. člen
(obračun na podlagi nemerjene 

porabe vode)
(1) Če izvajalec ali uporabnik ugotovi-
ta, da je obračunski vodomer v okvari 
ali je ugotovljen nedovoljen način rabe 
ali če iz drugega razloga ni mogoče 
odčitati obračunskega vodomera, je 
osnova za obračun povprečna dnevna 
poraba v zadnjem, na osnovi odčitkov 
obračunanem obdobju.

(2) Če še ni bilo nobenega obračuna in 
vgradnja vodomera ni mogoča, se ob-
računa porabo na podlagi standardov 
porabe.

43. člen
(oprostitve)

(1) Uporabnik, ki vodo uporablja v 
reprodukcĳske namene (jo vgrajuje v 
izdelke, uparja ali uporablja v kmetĳ-
ski proizvodnji), jo odvaja neposredno 
v vodotok ali ponika, ima pravico za-
htevati, da se mu ta delež odšteje od 
obračuna odvajanja, stroška čiščenja 
in okoljske dajatve za obremenjevanje 
vode, pod naslednjimi pogoji:
− da se količina tako uporabljene 

vode meri s posebej vgrajenim vo-
domerom,

− da razpolaga s sistemom za ponika-
nje ali odvajanje vode v vodotok in 
da je za ta objekt pridobil tudi upo-
rabno dovoljenje in vsa soglasja za 
objekte za katere se zahteva.

(2) Nosilci dejavnosti, ki vodo uporab-
ljajo v skladu s prvim odstavkom tega 
člena, lahko ob izpolnjevanju določila 
iz prve alineje tega člena vložĳo zahte-
vek za oprostitev stroškov odvajanja, 
stroškov čiščenja in okoljske dajatve 
za obremenjevanje okolja zaradi odva-
janja  odpadnih voda za nosilce dejav-
nosti po 43. členu Odloka o odvajanju 
in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju občine Vrh-
nika (Priloga 1), ki je sestavni del tega 
odloka.
XII. NADZOR

44. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določb tega od-
loka opravlja Medobčinski inšpektorat 
in redarstvo (v nadaljevanju MIRED). 

45. člen
(obseg inšpekcĳskega nadzorstva)

Občinska inšpekcĳa pri opravljanju in-
špekcĳskega nadzora nadzira zlasti: 
–  ali se kanalizacĳska omrežje upo-

rabljajo za namen ter na način in 
pod pogoji, kot jih določajo ta odlok 
in predpisi, izdani na njegovi pod-
lagi; 

–  ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo 
in rekonstrukcĳo stavb in objektov, 
postavljanje kakršnih koli drugih 
objektov in naprav, postavljanje 
objektov za obveščanje in oglaše-
vanje, gradnjo gospodarske javne 
infrastrukture ter za druge posege 
v območju javnega kanalizacĳskega 
omrežja po tem odloku; 

–  ali se priključki na kanalizacĳsko 
omrežje  gradĳo, rekonstruirajo ter 
ali so zgrajeni in vzdrževani sklad-
no s pogoji določenimi v tem odlo-
ku in predpisi izdanimi na podlagi 
tega odloka; 

46. člen
 (vodenje inšpekcĳskega postopka)

(1) Vodenje inšpekcĳskega postopka, 
izrekanje ukrepov in vročanje inšpek-
cĳskih odločb se izvede po določbah 
zakona, ki ureja inšpekcĳski nadzor. 
(2) V primeru nujnih ukrepov v jav-
nem interesu se za kraj vročanja in 
mesto, na katerem se pusti obvestilo 
o poskusu vročanja, šteje tudi gradbiš-
če, objekt oziroma kraj izvajanja del, v 
zvezi s katerim se vodi postopek. 

47. člen
 (prisilna izvršba inšpekcĳskih 

ukrepov)
Prisilna izvršba inšpekcĳskih ukrepov, 
izdanih v skladu z določbami tega od-
loka, se opravlja po določbah zakona, 
ki ureja splošni upravni postopek.

48. člen
 (splošni inšpekcĳski ukrepi)

Pristojni občinski inšpektor z opozori-
lom, če oceni, da je to zadosten ukrep, 
ali z odločbo: 
1. odredi, da se v roku, ki ga določi, 
odpravĳo nepravilnosti, ki jih ugotovi 
v zvezi: 
–  z vzdrževalnimi deli na javnem ka-

nalizacĳskem omrežju v nasprotju z 
odlokom ali izvedbenimi predpisi; 

–  s priključki na javno kanalizacĳsko 
omrežje, ki se gradĳo, rekonstruira-
jo, ali so zgrajeni v nasprotju s so-
glasjem, oziroma niso vzdrževani 
skladno s soglasjem oziroma s pred-
pisi, ki urejajo priključitev na kana-
lizacĳsko omrežje; 

–  z gradnjo in rekonstrukcĳo stavb 
in objektov, postavljanjem kakrš-
nih koli drugih objektov in naprav 
ter izvajanjem kakršnihkoli del na 
pripadajočih zemljiščih v varoval-
nem pasu javnega kanalizacĳskega 
omrežja  v nasprotju s soglasjem; 

–  z gradnjo gospodarske javne infra-
strukture oziroma drugimi posegi 
v območju javnega kanalizacĳskega 
omrežja brez soglasja ali če niso iz-
polnjeni pogoji izdanega soglasja; 

-  z ukrepi kjer se posega v kanaliza-
cĳsko omrežje (odstranitev plomb, 
okvara na priključku…);

2. odredi, da se do pridobitve soglasja 
ali do izpolnitve pogojev iz izdanega 
soglasja ustavi: 
–  gradnja oziroma rekonstrukcĳa pri-

ključkov na kanalizacĳsko omrežje 
brez soglasja; 

–  gradnja gospodarske javne infra-
strukture oziroma drugi posegi v 
območju javnega kanalizacĳskega 
omrežja brez soglasja; 

–  gradnja ali rekonstrukcĳa stavb in 
objektov, postavljanje kakršnih koli 
drugih objektov in naprav ter izva-
janje kakršnihkoli del na pripada-
jočih zemljiščih v varovalnem pasu 

ali zunaj varovalnega pasu javnega 
kanalizacĳskega omrežja brez so-
glasja; 

3. odredi, da se do odprave ugotovlje-
nih nepravilnosti ustavi vsa dela ve-
zana na posege v javno kanalizacĳsko 
omrežje, če se ne odpravĳo ugotovljene 
nepravilnosti v roku, ki ga je določil; 
4. prepove izvedbo priključka na javno 
vodno omrežje: 
–  ki je zgrajen brez soglasja; 
–  ki je zgrajen v nasprotju s pogoji iz-

danega soglasja in niso odpravljene 
ugotovljene nepravilnosti v roku, ki 
ga je določil; 

–  ki ni vzdrževan v skladu s pogoji 
izdanega soglasja oziroma v skladu 
s pogoji iz tega odloka, in niso od-
pravljene ugotovljene nepravilnosti 
v roku, ki ga je določil; 

5. odredi odstranitev predmetov,  opre-
me ali materiala  s katerimi se posega 
v območju javnega kanalizacĳskega 
omrežja brez soglasja ali v nasprotju s 
pogoji iz izdanega soglasja ali se upo-
rablja v nasprotju s pogoji iz izdanega 
soglasja; 
6. odredi vzpostavitev prejšnjega sta-
nja ali drugačno sanacĳo priključka ali 
javnega kanalizacĳskega omrežja, če 
vzpostavitev v prejšnje stanje ni mož-
na, po drugi osebi, na stroške povzro-
čitelja. 

49. člen
 (začasni ukrep omejitve odvajanja 

odpadne vode)
(1) Pristojni občinski inšpektor sme 
v primerih iz tega odloka, ko bi bilo 
ogroženo odvajanje odpadne vode in 
bi lahko nastale škodljive posledice za 
kanalizacĳsko omrežje izvesti začasni 
ukrep omejitve odvajanja odpadne 
vode, ter druge ukrepe, da se odvrne 
nevarnost ali prepreči škoda na kana-
lizacĳskem omrežju. 

(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka je za-
časen in traja dokler so razlogi zanj. 

(3) O ukrepih iz prvega odstavka tega 
člena mora pristojni občinski inšpektor 
obvestiti Občinsko upravo, upravljav-
ca in policĳo. 

XIII. KAZENSKE DOLOČBE

50. člen
(globe za izvajalca)

(1) Z globo 1.400,00 € se kaznuje izva-
jalec, če:
−  prekine odvod odpadnih vod brez 

predhodnega obvestila uporabni-
kom (37. člen),

− ne izda soglasja kot to določa 8. 
člen,

− ne dopusti priključitve, kot to dolo-
ča 15. člen

− ne izpolnjuje obveznosti iz 23., 31. in 
57. člena.

(2) Z globo 400,00 € se kaznuje za pre-
kršek iz prvega odstavka tega člena 
tudi odgovorna oseba izvajalca.

51. člen
(globe za fizične osebe)

Z globo 400,00 € se kaznuje za prekršek 
fizična oseba, če:
− se ne priključi in ne uporablja javne 

kanalizacĳe (13., 14. In 15. člen),
− ne izprazni opuščene greznice in ne 

odstrani MKČN (13. člen),
− ne prazni greznice in MKČN v okvi-

ru javne službe in posreduje netoč-
ne podatke MKČN (21. In 22. člen),

− ne izključi greznice iz sistema odva-
janja odpadne vode (54. člen),

− ne evidentira spremembe priključka 
v interni bazi priključkov (18. člen),

− dovoli prazniti greznice ali MKČN 
pravni ali fizični osebi, ki ni poob-
laščeni izvajalec (23. člen),

− nepooblaščeno izvaja praznjenje 
greznic ali MKČN uporabniku (23. 
člen).

52. člen
(globe za pravne osebe – tehnološke 

vode)

(1) Z globo 1.400,00 € se kaznuje pra-
vna oseba, ki pri odvajanju tehnolo-
ških odpadnih voda:
− ne obvesti upravljavca javnega ka-

nalizacĳskega omrežja o izpustu 
nevarnih in škodljivih snovi v javno 
kanalizacĳo (33. člen),

− ne zaprosi za pregled merilnega 
mesta oziroma ne omogoči dostop-
nosti do le-tega v vsakem času, ter 
ne obvešča o rezultatih meritev (28. 
in 29. člen),

− prekine odvajanje odpadne vode 
drugemu uporabniku oziroma s 
svojim ravnanjem onesnaži vodo v 
omrežju (33. člen),

− ne izpolnjuje pogojev iz 33. člena,
− ne evidentira spremembe priključka 

v interni bazi priključkov (18. člen).

(2) Z globo 400,00 € se kaznuje za pre-
kršek odgovorna oseba pravne osebe, 

ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

53.  člen
(globe za pravne osebe - ostalo)

(1) Z globo 1.400,00 € se kaznuje pra-
vna oseba, ki:
− ne poskrbi, da pri vzdrževanju in 

rekonstrukcĳi cest ali ulic in trgov 
ostanejo objekti in naprave javne 
kanalizacĳe v prvotnem stanju (34. 
člen),

− pri opravljanju del na svojih objek-
tih ne zagotovĳo, da ostanejo objekti 
in naprave javne kanalizacĳe v pr-
votnem stanju (34. člen),

− ne opravljajo meritev, predpisanih v 
soglasju (26. člen),

− dovoli prazniti greznice ali MKČN 
pravni ali fizični osebi, ki ni poob-
laščeni izvajalec (23. člen),

− nepooblaščeno izvaja praznjenje 
greznic ali MKČN uporabniku (23. 
člen).

(2) Z globo 400,00 € se kaznuje za pre-
kršek odgovorna oseba pravne osebe, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DO-
LOČBE

54.  člen
(ukinitev greznic)

(1)V naselju, kjer obstaja javna kana-
lizacĳa se morajo nanjo priključiti vsi 
povzročitelji odpadnih voda, v roku 
šestih mesecev po uveljavitvi tega od-
loka.

(2) Objekt, iz katerega se je do zgradit-
ve centralne čistilne naprave komunal-
na odpadna voda odvajala v kanaliza-
cĳo preko greznice, mora greznico v 
roku šestih mesecev po končani grad-
nji čistilne naprave, izključiti iz sistema 
odvajanja odpadne vode, če ni prejel s 
strani izvajalca drugačnih navodil.

55. člen
(evidenca uporabnikov)

Uporabniki, ki niso vpisani v evidenco 
uporabnikov, se morajo prĳaviti izva-
jalcu v roku šestih mesecev od uvelja-
vitve tega odloka.

56. člen
(lokacĳa deponiranja blata in grez-

nične gošče)
(1) Določba prve alineje 6. člena in 7. 
člen se začne uporabljati z dnem pri-
četka obratovanja centralne čistilne na-
prave Vrhnika.

(2) Do pričetka obratovanja centralne 
čistilne naprave Vrhnika izvajalec goš-
če iz greznic ter blato iz MKČN odvaža 
na drugo, za to usposobljeno čistilno 
napravo. Vse stroške prevoza in čišče-
nja krĳe uporabnik.

57. člen
(Interni tehnični pravilnik)

(1) Izvajalec je dolžan v roku šestih me-
secev od uveljavitve tega odloka spre-
jeti Interni pravilnik o tehnični izvedbi 
in uporabi javnega kanalizacĳskega 
sistema v občini Vrhnika in ga objaviti 
na svoji spletni stani.
(2) Do uveljavitve novega Internega 
pravilnika o tehnični izvedbi in upo-
rabi javnega kanalizacĳskega sistema 
v občini Vrhnika se uporablja Interni 
pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi 
javnega kanalizacĳskega sistema v ob-
čini Vrhnika, Borovnica in Log - Dra-
gomer.

58. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prene-
ha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju 
odpadnih in padavinskih voda na po-
dročju občine Vrhnika (Naš časopis št. 
354 – uradno prečiščeno besedilo).

59.  člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po 
objavi v Našem časopisu.

Št. 007-6/2013
Datum: 13.02.2014
 Župan
 Občine Vrhnika
 Stojan Jakin  l.r.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. 
US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 
– Odl. US in 40/12 – ZUJF), 149. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. 
US, 112/06 – Odl US, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 97/12 – Odl. 
US), 3. in 7. člena Zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11), 3. člena Zako-
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na o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 43/11 
– Odl. US in 21/13), 3. člena Odlok o 
gospodarskih javnih službah v občini 
Vrhnika (Uradni list RS, št. 71/1995), 
Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni 
list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologi-
ji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 109/12) in 22. člena Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis št. 365, 26.10.20-
09) je Občinski svet Občine Vrhnika na 
svoji 23. seji dne 13.2.2014  sprejel

O D L O K
O OSKRBI S PITNO VODO V 

OBČINI VRHNIKA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se na območju občine 
Vrhnika ureja:
1. dejavnost izvajanja lokalne go-

spodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo in lastne oskrbe s pit-
no vodo,

2. obveznosti upravljavca in uporab-
nikov,

3. obveznosti upravljavca zasebnega 
vodovoda

4. vodovodno omrežje, objekte in 
naprave upravljavca in uporabni-
kov,

5. vzdrževanje, obnova in novo-
gradnja  objektov in naprav vodo-
vodnega omrežja, 

6. pogoje priključitve na javni vodo-
vod,

7. meritve in obračun porabljene 
pitne vode,

8. prekinitev dobave vode,
9. odvzem vode iz hidrantov,
10. varovanje javnega vodovoda,
11. vire financiranja oskrbe s pitno 

vodo,
12. prenos vodovodnega omrežja, 

objektov in naprav v upravljanje.

2. člen
(območja izvajanja oskrbe s pitno 

vodo)

(1) Občina mora zagotoviti izvajanje 
storitev javne službe na vseh poselit-
venih območjih na njenem območju s 
50 ali več prebivalci s stalnim prebiva-
liščem in z gostoto poselitve večjo od 
pet prebivalcev s stalnim prebivališ-
čem na hektar.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora 
biti z javnim vodovodom opremljeno 
tudi območje poselitve z manj kot 50 
prebivalcev s stalnim prebivališčem 
in gostoto poselitve manjšo ali enako 
pet prebivalcev s stalnim prebivališ-
čem na hektar, razen če se na območju 
poselitve izvaja lastna oskrba s pitno 
vodo ali samooskrba objekta s pitno 
vodo v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov, in sta hkrati izpol-
njena naslednja pogoja:
- da se iz posameznega zasebnega 

vodovoda oskrbuje manj kot 50 pre-
bivalcev s stalnim prebivališčem in

- da je letna povprečna zmogljivost 
posameznega zasebnega vodovo-
da manjša kot 10 m3 pitne vode na 
dan.

(3) Lastna oskrba s pitno vodo se iz-
vaja na območjih poselitve in za posa-
mezne stavbe ali gradbene inženirske 
objekte kjer  se oskrba s pitno vodo ne 
zagotavlja s storitvami javne službe in 
pod pogoji, določenimi s predpisi, ki 
urejajo oskrbo s pitno vodo.

II. POMEN UPORABLJENIH 
POJMOV

3. člen

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem 
odloku, imajo naslednji pomen:
1. Javni vodovod je vodovod, ki je 

kot občinska gospodarska javna 
infrastruktura namenjen izvaja-
nju javne službe; del javnega vo-
dovoda je tudi zunanje hidrantno 
omrežje za gašenje požarov, ki je 
neločljivo hidravlično povezano 
z javnim vodovodom in vodo-
vod, ki ga sestavlja en ali več 
sekundarnih vodovodov, lahko 
pa tudi en ali več primarnih ali 
transportnih vodovodov in je na-
menjen kot občinska gospodarska 
javna infrastruktura opravljanju 
storitev javne službe.

2. Uporabnik javnega vodovoda je 
vsaka fizična ali pravna oseba ali 
samostojni podjetnik, ki je lastnik 
ali najemnik objekta ali zemljišča 
in uporablja pitno vodo iz javnega 
vodovoda in je za priklop na vo-
dovodno omrežje pridobil soglas-
je upravljavca.

3. Magistralno vodovodno omrež-
je in naprave so: tranzitni vodo-
vodi, zajetja, vodna črpališča, 
prečrpališča, naprave za bogate-

nje podtalnice in čiščenje ter pri-
pravo vode, objekti za hranjenje 
vode, objekti za dvig ali reduci-
ranje tlaka v vodovodu in služĳo 
oskrbi s pitno  vodo več občinam 
ali regĳi.

4. Primarni vodovod je omrežje 
cevovodov ter z njimi povezani 
tehnološki objekti, kot so objekti 
za obdelavo vode, vodohrani in 
črpališča, ki so namenjeni trans-
portu pitne vode od enega ali več 
vodnih virov do sekundarnega 
vodovoda. Gradbeni inženirski 
objekti in oprema primarnega vo-
dovoda so občinska gospodarska 
javna infrastruktura.

5. Transportni vodovod je regio-
nalno ali magistralno vodovodno 
omrežje za dovajanje pitne vode 
od vira do vodovodnega omrežja 
za oskrbo s pitno vodo, ki je infra-
struktura lokalnega pomena.

6. Sekundarni vodovod je omrežje 
cevovodov ter z njimi povezani 
tehnološki objekti, kot so objekti 
za dvigovanje ali zmanjševanje 
tlaka v omrežju in za obdelavo 
vode na sekundarnem vodovodu, 
ki je namenjeno za neposredno 
priključevanje stavb na posamez-
nem poselitvenem območju. V 
sekundarni vodovod je vključeno 
tudi vodovodno omrežje, vključno 
z zunanjimi hidranti, in vodovod-
no omrežje za vzdrževanje javnih 
površin. Gradbeni inženirski ob-
jekti in oprema sekundarnega vo-
dovoda so občinska gospodarska 
javna infrastruktura. Priključki 
stavb na sekundarni vodovod 
niso objekti oziroma oprema jav-
ne infrastrukture.

7. Upravljavec javnega vodovoda 
(v nadaljevanju upravljavec) 
je pravna oseba, ki jo v skladu s 
predpisi, ki urejajo javno službo, 
Občina določi ali izbere za izva-
jalca javne službe. 

8. Priključek stavbe ali gradbene-
ga inženirskega objekta na javni 
vodovod (v nadaljnjem besedilu: 
priključek) je cevovod od javnega 
vodovoda do odjemnega mesta in 
njegova oprema; priključek je v 
lasti lastnika stavbe ali gradbene-
ga inženirskega objekta in ne sodi 
med objekte in opremo javne in-
frastrukture; priključni sklop na 
javni vodovod, odjemno mesto in 
obračunski vodomer so sestavni 
deli priključka. 

9. Obračunski vodomer je naprava 
za merjenje porabe pitne vode iz 
javnega vodovoda, ki je nameš-
čen pred odjemnim mestom in 
je osnova za obračun izvedenih 
storitev javne službe.

10. Odjemno mesto je mesto spoja 
interne vodovodne napeljave z 
obračunskim vodomerom (ven-
til za vodomerno uro); odjemno 
mesto je tudi mesto, kjer se izvaja 
odjem vode iz javnega vodovoda,

11. Interni vodovod je vodovodna 
inštalacĳa od obračunskega vodo-
mera dalje.

12. Interni vodomer je vodomer, ki 
je nameščen za obračunskim vo-
domerom in uporabnikom služi 
za interno porazdelitev stroškov 
porabe vode ter ga upravljavec ne 
vzdržuje in ne uporablja za obra-
čun porabljene vode.

13. Vodarina je sestavljena iz stro-
škov opravljanja storitev javne 
službe oskrbe s pitno vodo.

14. Omrežnina je sestavljena iz stro-
škov javne infrastrukture javne 
službe oskrbe s pitno vodo ter jav-
ne službe odvajanja in čiščenja ko-
munalne in padavinske odpadne 
vode ter so opredeljeni v Uredbi 
o metodologĳi za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva 
okolja.

15. Lastna oskrba prebivalcev s 
pitno vodo je oskrba stavb in 
gradbenih inženirskih objektov s 
pitno vodo na območjih, kjer ob-
čina javne službe ne zagotavlja in 
se pri odvzemu vode iz podzem-
nih ali površinskih voda izvaja 
na podlagi vodnega dovoljenja, 
izdanega v skladu s predpisi, ki 
urejajo vode.

16. Zasebni vodovod je vodovod, ki 
je v zasebni lasti in namenjen last-
ni oskrbi s pitno vodo. 

17. Pitna voda je voda v skladu s 
predpisom, ki ureja pitno vodo.

18. Oskrbovalno območje je ena ali 
več poselitvenih območĳ skupaj, 
ki ga s pitno vodo oskrbuje posa-
mezni vodovod.

19. Hidrantno omrežje so gradbeni 
inženirski objekti in naprave, s 
katerimi se voda od vira za oskr-
bo z vodo dovaja do zunanjih 
hidrantov, ki se uporabljajo za ga-
šenje požara ali se nanje priklju-
čĳo gasilna vozila z vgrajenimi 
črpalkami ali prenosne gasilne 
črpalke.

20. Obstoječe poselitveno območ-
je je naselje in območje, ki je z 
ustreznim prostorskim aktom, 
uveljavljenim najpozneje do 31. 
decembra 2005, določeno za širi-
tev naselja.

21. Predvideno poselitveno območ-
je je v skladu s predpisi s podro-
čja urejanja prostora določeno 
območje za širitev naselja, razen 
območĳ iz prejšnje točke. 

22. Izgube pitne vode iz vodovoda 
so razlika med načrpano ali od-
vzeto pitno vodo iz zajetja ali 
zajetĳ za pitno vodo, ki napaja 
vodovod, in pitno vodo, ki je iz 
vodovoda dobavljena uporabni-
kom javne službe, uporabnikom 
posebnih storitev ali prebivalcem 
pri lastni oskrbi s pitno vodo.

23. Kataster gospodarske javne 
infrastrukture je sistem zbirk 
evidentiranih podatkov infra-
strukture, ki jih na nivoju države 
zagotavlja Občina. Upravljavec ali 
skrbnik s pooblastilom Občine 
vodi sistem zbirk in ga posreduje 
GU Ljubljana.

III. DEJAVNOST IZVAJANJA LO-
KALNE GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE ZA OSKRBO S PITNO 
VODO 

4. člen

(določitev izvajalca javne službe 
oskrbe s pitno vodo)

(1)Obvezno gospodarsko javno službo 
oskrbe s pitno vodo zagotavlja Občina 
Vrhnika preko javnega podjetja na 
območju občine Vrhnika v obsegu in 
pod pogoji, določenimi s tem odlokom 
in drugimi predpisi.

(2)Javno službo iz prejšnjega odstavka 
na območju občine Vrhnika izvaja JP 
KPV, d.o.o., ki ima v najemu objekte in 
naprave vodovodne infrastrukture.

(3) Upravljavec opravlja javno službo 
oskrbe s pitno vodo sam. Posamezne 
dejavnosti, ki jih zaradi zakonskih ali 
tehničnih omejitev ne more izvajati 
sam, lahko prenese na druge pravne 
ali fizične osebe v skladu s predpisi 
in pod pogojem, da so izpolnjeni vsi 
predpisani tehnični, sanitarni ter dru-
gi standardi in normativi.

5. člen

(1)Občina določi območja, kjer se 
opravlja oskrba s pitno vodo s storit-
vami javne službe in območja, kjer 
se opravlja lastna oskrba prebivalcev 
s pitno vodo. Območja so lokacĳsko 
opredeljena s topološko pravilnimi 
poligoni, ki jih določajo točke z rav-
ninskimi koordinatami v državnem 
koordinatnem sistemu in so prikaza-
na na temeljni topografski karti, ki je 
sestavni del tega odloka.

(2)V primeru lastne oskrbe s pitno 
vodo mora zasebni vodovod imeti 
upravljavca, če oskrbuje: 
–  eno ali več stanovanjskih stavb, v 

katerih je skupno pet ali več sta-
novanj, v katerih prebivajo osebe s 
stalnim prebivališčem, 

–  eno ali več stanovanjskih stavb z 
oskrbovanimi stanovanji, stano-
vanjskih stavb za posebne namene, 
gostinskih stavb, upravnih ali pisar-
niških stavb, trgovskih ali drugih 
stavb za storitvene dejavnosti, stavb 
za promet ali stavb za izvajanje elek-
tronskih komunikacĳ, industrĳskih 
stavb ali skladišč in stavb splošnega 
družbenega pomena in 

–  eno ali več stavb ali gradbenih inže-
nirskih objektov, kjer je omogočena 
splošna raba vode iz zasebnega vo-
dovoda.

(3) Lastniki zasebnega vodovoda iz 
prejšnjega odstavka morajo skleniti 
pogodbo o upravljanju zasebnega vo-
dovoda s pravno ali fizično osebo in o 
upravljavcu zasebnega vodovoda pis-
no obvestiti Občino. 

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se 
pogodba o upravljanju zasebnega 
vodovoda ne sklene, če imajo stavbe 
iz tretjega odstavka tega člena enega 
lastnika, ki je hkrati upravljavec za-
sebnega vodovoda. Lastnik zasebnega 
vodovoda mora o njegovem upravlja-
nju pisno obvestiti Občino. 

(5) Občina zagotavlja vodenje evi-
dence zasebnih vodovodov in njenih 
upravljavcev na svojem območju.

(6) Če se oskrbovanci, ki se oskrbujejo 
s pitno vodo iz zasebnega vodovoda 
ne morejo dogovoriti o upravljav-
cu zasebnega vodovoda, Občina za 
upravljavca zasebnega vodovoda do-
loči izvajalca javne službe, ki oskrbuje 
sosednja poselitvena območja.

(7) Občine, ki jih javni vodovod oskr-
buje s pitno vodo, se morajo dogovori-
ti o upravljavcu celotnega javnega vo-
dovoda ali njegovega dela. V primeru, 
da do dogovora ne pride, o tem obve-
stĳo pristojno ministrstvo, ki ukrepa 
skladno z določbami zakona, ki ureja 
lokalno samoupravo.

6. člen

Dejavnost oskrbe s pitno vodo obse-
ga:

-  upravljanje z vodovodnim omrež-
jem, objekti in napravami za oskrbo 
s pitno vodo,

-  zagotavljanje zdravstveno ustrezne 
pitne vode uporabnikom in varnost 
vodooskrbe v skladu z veljavnimi 
predpisi,

-  izvajanje meritev in monitoringa 
kvalitete pitne vode,

-  vzdrževanje vodovodnega omrežja, 
objektov in naprav,

-  izvajanje potrebnih rekonstrukcĳ, 
novogradenj in tehnoloških izbolj-
šav,

-  razvoj, ki obsega planiranje in grad-
njo novih vodovodov, objektov in 
naprav,

-  priključevanje novih uporabnikov 
na vodovodno omrežje,

-  redno vzdrževanje priključkov,

-  vodenje in razvĳanje katastra 
upravljavca in zbirnega katastra 
gospodarske javne infrastrukture 
vodovodnega omrežja.

7. člen

Na oskrbovalnem območju, kjer Ob-
čina zagotavlja oskrbo s pitno vodo s 
storitvami javne službe, ni dovoljena 
oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo 
s pitno vodo. Vodni vir, ki zagotavlja 
pitno vodo javnemu vodovodu, se ne 
sme uporabljati za lastno oskrbo pre-
bivalcev s pitno vodo. 

8. člen

(vodenje evidence o javnih in zaseb-
nih vodovodih in o upravljavcih jav-
nih vodovodov )

(1) Pristojno ministrstvo vodi eviden-
co o upravljavcih javnih vodovodov. 
Potrebne podatke za vodenje evidence 
iz prejšnjega stavka in njihove more-
bitne spremembe, ministrstvu priskr-
bi Občina Vrhnika. 

(2) Pristojno ministrstvo vodi eviden-
co o javnih in zasebnih vodovodih. Po-
trebne podatke povezane z vodenjem 
evidenc iz prejšnjega stavka priskrbĳo 
ministrstvu upravljavci vodovodov, ki 
o posredovanih podatkih hkrati obve-
stĳo tudi Občino Vrhnika.

9. člen
(opremljenost naselĳ)

 
(1) Območje poselitve s 50 ali več pre-
bivalci s stalnim prebivališčem in z 
gostoto poselitve večjo od pet pre-
bivalcev s stalnim prebivališčem na 
hektar mora biti opremljeno z javnim 
vodovodom.
(2)  Ne glede na prejšnji odstavek mora 
biti z javnim vodovodom opremljeno 
tudi območje poselitve z manj kot 50 
prebivalcev s stalnim prebivališčem 
in gostoto poselitve manjšo ali enako 
pet prebivalcev s stalnim prebivališ-
čem na hektar, razen če se na območju 
poselitve izvaja lastna oskrba s pitno 
vodo ali samooskrba objekta s pitno 
vodo v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov, in sta hkrati izpol-
njena naslednja pogoja:
1. da se iz posameznega zasebnega vo-
dovoda oskrbuje manj kot 50 prebival-
cev s stalnim prebivališčem in
2. da je letna povprečna zmogljivost 
posameznega zasebnega vodovoda 
manjša kot 10 m3 pitne vode na dan.
(3) Na poselitvenem območju iz prve-
ga in drugega odstavka tega člena je 
treba zagotoviti vgradnjo hidrantov na 
sekundarnem vodovodu ali izjemoma 
na primarnem vodovodu v skladu s 
predpisom na področju varstva pred 
požari, ki ureja obratovanje javnih vo-
dovodov in hidrantnih omrežĳ.
(4) Če je hidrantno omrežje zasebni 
vodovod z vgrajenimi hidranti, je tako 
omrežje zasebno hidrantno omrežje, 
ki ga upravlja upravljavec zasebnega 
vodovoda.
(5) Občina v Odloku o programu opre-
mljanja stavbnih zemljišč ter podlagah 
in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno 
opremo na območju Občine Vrhnika 
opredeli poselitvena območja oziroma 
njihove dele, kjer se stavbe in gradbeni 
inženirski objekti ne bodo priključe-

vali na javni vodovod zaradi nesoraz-
merno visokih stroškov priključitve.

IV. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA

10. člen

Upravljavec ima pri oskrbi s pitno 
vodo zlasti naslednje obveznosti:
- skrbi za normalno obratovanje vo-

dovodnega omrežja, objektov in na-
prav,

- skrbi za zadostne količine pitne 
vode in zagotavlja higiensko ne-
oporečnost pitne vode ter redno za-
gotavlja kontrolo in preiskave kako-
vosti pitne vode v skladu z veljavno 
zakonodajo,

- redno vzdržuje in obnavlja vodo-
vodno omrežje, objekte in naprave 
z namenom odkrivanja morebitnih 
nepravilnosti,

- izvaja potrebne rekonstrukcĳe 
in novogradnje na vodovodnem 
omrežju,

- vzdržuje okolico vodovodnih objek-
tov in naprav, za katere je odgovo-
ren,

- kontrolira delovanje vodovodnih 
naprav in objektov,

- skrbi za brezhibno delovanje javnih 
hidrantov in hidrantnega omrežja,

- vzdržuje in obnavlja ali nadzira 
vzdrževanje in obnavljanje priključ-
kov, če jih na pobudo lastnika vzdr-
žuje nekdo drug,

- izvede ali nadzira izvedbo novih 
priključkov, 

- izdaja soglasja za priključitev na 
javni vodovod in soglasja k projek-
tnim rešitvam,

- redno vzdržuje obračunske vodo-
mere in skrbi za njihove redne in 
izredne preglede skladno z veljavno 
zakonodajo,

- redno odčitava vodomere in skrbi 
za redni obračun porabljene vode,

- neposredno ali preko sredstev jav-
nega obveščanja obvešča uporab-
nike o času trajanja in ukrepih ob 
redukcĳah ali prekinitvah dobave 
vode, o oporečni pitni vodi ter ob-
veznem prekuhavanju vode kot 
preventivnem zdravstvenem ukre-
pu na podlagi navodil republiškega 
zdravstvenega inšpektorata ali po-
oblaščenega zavoda za zdravstveno 
varstvo,

- v primeru višje sile skupaj z Ob-
činskim štabom civilne zaščite 
organizira  dobavo pitne vode, ter o 
nastopu višje sile poroča pristojnim 
občinskim organom,

- pripravlja predloge obnove, širitve 
in dopolnitve oskrbovalnega siste-
ma,

- sodeluje pri projektiranju vodovod-
nega omrežja, objektov in naprav,

- pripravlja sanacĳski program vodo-
oskrbe za eventualni oporečni vodni 
vir,

- obvešča pristojne organe o nizkem 
vodostaju izvirne in načrpane pod-
talne vode,

- skrbi za zavarovanje in varovanje 
vodnih virov,

- skrbi za razvoj vodovodnega siste-
ma in nove vodne vire, 

- stalno zagotavlja ustrezen kadrov-
ski nivo in tehnično opremljenost v 
skladu s stanjem tehnike,

- vodi bazo priključkov,
- vodi kataster gospodarske javne 

infrastrukture s pooblastilom lastni-
ka,

- letno oddaja (oz. po potrebi) digital-
no bazo za lastnikov predstavitveni 
medĳ,

- omogoči lastniku dostop do poda-
tkov katastra upravljavca,

- opravlja druga dela v zvezi z vodo-
oskrbo.

11. člen

Upravljavec je dolžan z javnimi vodo-
vodi gospodariti v skladu s predpisi 
tako, da ohranja oziroma povečuje nji-
hovo zmogljivost in kvaliteto. Uprav-
ljavec zagotavlja pogoje iz prvega 
odstavka tega člena na podlagi reali-
ziranih pogojev iz Programa oskrbe 
s pitno vodo in proračuna za tekoče 
leto, ki ga uskladi z občino.

12. člen

Upravljavec je dolžan v skladu s pred-
pisi hraniti vso projektno in tehnično 
dokumentacĳo ter drugo dokumenta-
cĳo, ki se nanaša na finančno in mate-
rialno poslovanje in jo ob prenehanju 
upravljanja v celoti predati lastniku.

V. OBVEZNOSTI UPORABNIKA

13. člen

Uporabnik ima naslednje obveznosti:
- za priključitev na javni vodovod ter 

za vse posege na objektih in napra-
vah mora pridobiti soglasje uprav-
ljavca,

- pridobiti mora soglasje upravljavca 
za povečanje dogovorjene količine 

vode,
- redno mora vzdrževati interno vo-

dovodno instalacĳo z vsemi objekti 
in napravami, vodomerni jašek in 
interno hidrantno omrežje,

- upravljavcu mora dovoliti in omo-
gočiti dostop do obračunskega vo-
domera,

- zaščititi mora obračunski vodomer 
pred zmrzovanjem in fizičnimi po-
škodbami,

- skrbeti mora za dostopnost in vid-
nost zasuna na lastnem priključku,

- naročiti vris priključka v kataster 
upravljavca,

- upravljavcu mora javljati vse okvare 
in nepravilnosti na  priključku,

- upoštevati mora varčevalne in osta-
le ukrepe v primeru višje sile ali ob 
prekinitvi dobave vode,

- redno mora plačevati prejete račune 
v plačilnem roku,

- urejati mora medsebojno delitev 
stroškov, kadar je obračun preko 
skupnega obračunskega vodomera,

- upravljavcu mora omogočiti vzor-
čenje pitne vode na katerikoli pipi 
internega odovodnega omrežja,

- pisno obveščati upravljavca o spre-
membi naslova, lastništva in spre-
membah na stavbi ali inženirskem 
objektu, ki imajo vpliv na odvzem 
in obračun vode.

14. člen

Uporabnik se sme oskrbovati z vodo 
iz javnega vodovoda samo na način, ki 
ne poslabšuje pogojev oskrbe z vodo.

15. člen

Uporabnik se sme oskrbovati iz jav-
nega vodovoda in hkrati iz lastnih vi-
rov le pod pogojem, da sta priključek 
in vse instalacĳe za vodo iz javnega 
vodovoda in instalacĳe za vodo iz 
lastnih virov izvedena ločeno in brez 
medsebojnih povezav.

VII. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA 
ZASEBNEGA VODOVODA

16. člen

(1)V okviru lastne oskrbe s pitno vodo 
iz zasebnega vodovoda mora upravlja-
vec zasebnega vodovoda na celotnem 
oskrbovalnem območju zagotoviti:
− oskrbo s pitno vodo vsem porabni-

kom pitne vode pod enakimi pogoji 
v skladu s predpisi, ki urejajo pitno 
vodo in storitve javnih služb,

− redno vzdrževanje objektov in opre-
me zasebnega vodovoda,

− vzdrževanje zasebnega hidrantnega 
omrežja in hidrantov, priključenih 
nanj, v skladu s predpisom, ki na 
področju varstva pred požari ureja 
obratovanje javnih vodovodov in 
hidrantnih omrežĳ,

− nadzor priključkov stavb na zasebni 
vodovod,

− monitoring količine iz vodnih vi-
rov pitne vode odvzete vode zaradi 
obratovanja zasebnega vodovoda v 
skladu s pogoji iz vodnega dovolje-
nja za rabo vode iz vodnih virov,

− obvezno udeležbo pri izobraževa-
nju upravljavcev zasebnih vodovo-
dov, ki ga organizira izvajalec javne 
službe,

− meritve količin dobavljene vode in 
obračun storitev,

− vodenje katastra zasebnega vodo-
voda,

− letno (oz. po potrebi) oddajo digital-
ne baze za lastnikov predstavitveni 
medĳ,

− dostop do podatkov katastra uprav-
ljavca.

(2) Upravljavec zasebnega vodovoda 
izdaja projektne pogoje in soglasja k 
projektnim rešitvam ter smernice in 
mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov in urejanje prosto-
ra.

VII. VODOVODNO OMREŽJE, OB-
JEKTI IN NAPRAVE UPRAVLJAV-
CA IN UPORABNIKOV

17. člen

(1) Vodovodno omrežje, objekti in na-
prave so lahko javni ali interni. 

(2) Vodovodno omrežje, objekti in na-
prave, ki niso del javnega vodovod-
nega omrežja, objektov in naprav, so 
internega značaja.
(3)V primeru, ko se gradi sekundar-
ni vodovod za dva ali več objektov 
po zasebnem zemljišču, je potrebno 
lastniku javnega vodovoda zagotoviti 
služnost in vpis v zemljiško knjigo. V 
kolikor ni pridobljena služnost, je tak 
vodovod internega značaja.
  
(4) Javno vodovodno omrežje, objekti 
in naprave so:
- magistralni vodovodi, objekti in na-

prave,
- primarni vodovodi, objekti in na-
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prave,
- sekundarni vodovodi, objekti in na-

prave.
- transportni vodovod.

(5) Interno vodovodno omrežje in na-
prave v lasti uporabnika so:
- interno vodovodno ali hidrantno 

omrežje, ki ga od javnega omrežja 
ločuje merilno mesto,

- vodovodni priključek s spojno cev-
jo od sekundarnega vodovodnega 
omrežja vključno z obračunskim 
vodomerom in z vsemi vgrajenimi 
elementi.

(6) Obračunski vodomeri so lahko:
- navadni mehanski ali vodomeri na 

daljinsko odčitavanje,
- kombinirani, navadni mehanski ali 

vodomeri na daljinsko odčitavanje.

18. člen
(kataster javnega vodovoda)

(1) Vodenje katastra javnega vodovo-
da zagotavlja občina v skladu s pred-
pisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, 
graditev objektov in geodetsko dejav-
nost.

(2) V katastru javnega vodovoda se 
vodĳo podatki o:
- objektih in napravah sekundarnega, 

primarnega in transportnega vodo-
voda,

- hidrantnih omrežjih in hidrantih, če 
so oskrbovani iz javnega vodovoda 
in priključkih.

(3) Med objekte, naprave in opremo 
javnega vodovoda, ki se evidentirajo v 
katastru javnega vodovoda, spadajo:
- vodovodna cev,
- vodohran,
- črpališče,
- razbremenilnik,
- jašek,
- naprave za obdelavo pitne vode,
- zajetje,
- objekti za bogatenje ali aktivno za-

ščito vodonosnika,
- drugi objekti, naprave in oprema 

javnega vodovoda.

(4) V katastru javnega vodovoda se 
evidentirajo tudi območja objektov 
javnega vodovoda.

(5) Lokacĳa objektov, naprav in opre-
me iz tretje točke tega člena se v kata-
stru javnega vodovoda vodi v skladu s 
predpisom, ki ureja vodenje zbirnega 
katastra gospodarske javne infra-
strukture.

(6) Občina mora posredovati spre-
membe podatkov v katastru javnega 
vodovoda, ki bi pomenile tudi spre-
membo podatkov v zbirnem katastru 
gospodarske javne infrastrukture, 
organu pristojnemu za geodetske za-
deve, v roku treh mesecev od nastan-
ka spremembe.

(7) Občina pooblasti upravljavca za 
vodenje in posredovanje podatkov v 
zbirni kataster gospodarske javne in-
frastrukture. 

VIII. VZDRŽEVANJE, OBNOVA 
IN NOVOGRADNJA OBJEKTOV 
IN NAPRAV VODOVODNEGA 
OMREŽJA, 

19. člen

(1) Vsa vzdrževalna, obnovitvena dela 
in novogradnje na objektih in napra-
vah vodovodnega omrežja, praviloma 
izvaja upravljavec. V kolikor del ne 
izvaja, in lastnik ne zagotovi nadzora, 
izvaja nadzor nad tehnično pravil-
nostjo izvajanih del.

(2) Redno vzdrževanje priključkov 
izvaja upravljavec v sklopu storitve 
javne službe.

(3) Redno vzdrževanje priključkov na 
javni vodovod obsega: 
–  preverjanje in redno vzdrževanje 

priključka tako, da ni negativnih 
vplivov na zdravstveno ustreznost 
pitne vode in javni vodovod ter da 
je priključek vodotesen, 

–  zagotavljanje delovanja obračunske-
ga vodomera v skladu s predpisi, ki 
urejajo meroslovje, in 

–  interventno vzdrževanje v prime-
ru nepredvidljivih dogodkov (npr. 
lomi in puščanje pitne vode na pri-
ključku, okvare obračunskega vodo-
mera in podobno).

V primeru, ko se vodomerno mesto 
nahaja znotraj objekta, vsa gradbena 
dela znotraj objekta vključno s preboji 
izvede uporabnik na svoje stroške. 
Prav tako izvede uporabnik vsa grad-
bena dela zgornjega ustroja na svoje 
stroške, v delu poteka priključka, kjer 
končna utrditev ni makadamska ali 
asfaltna.

(4) Vsa obnovitvena dela priključkov 

se izvedejo na stroške uporabnikov.

(5) Priključek je potrebno obnoviti:
- praviloma najkasneje, ko doseže 

starost 30 let,
- če dejansko stanje priključka kaže 

na stopnjo dotrajanosti, ki povzroča 
okvare in vodne izgube ali ogroža 
varnost vodooskrbe,

- če je priključek zgrajen iz zdravstve-
no neustreznih materialov,

- v primeru rekonstrukcĳe javnega 
vodovoda, ko se izvajajo vsa obno-
vitvena dela javne infrastrukture.

Prostor za vodomer mora biti pravilo-
ma zgrajen izven objekta na uporabni-
kovem zemljišču in mora biti v vsakem 
trenutku dostopen upravljavcu. Kadar 
se prostor za vodomer nahaja znotraj 
objekta, se mora vodomer ob obnavlja-
nju, vzdrževalnih delih na priključku 
ali rekonstrukcĳi objekta, prestaviti 
izven objekta na stroške lastnika. 

(6)  Uporabnik je dolžan za posege v 
območju priključka, vključno z uredit-
vĳo zemljišča nad potekom cevovoda, 
pridobiti predhodno soglasje uprav-
ljavca. 

(7) Pri večstanovanjskih objektih, ki 
imajo upravljavca in se vodomer naha-
ja znotraj objekta, izvedbo gradbenih 
del in delitev stroškov uredi uprav-
ljavec objekta. Kjer upravljavec ni do-
ločen ali ga zakonodaja ne zahteva se 
o izvedbi in delitvi stroškov lastniki 
stanovanj dogovorĳo med seboj.

(8) Upravljavec postavi lastnikom ob-
jektov in stanovanj oz. upravljavcu ob-
jektov rok za izvedbo gradbenih del.

(9) Redna menjava in umerjanje vodo-
merov se izvaja skladno z veljavno za-
konodajo.  

IX. POGOJI PRIKLJUČITVE NA 
JAVNI VODOVOD

20. člen

(1) Stavba ali gradbeni inženirski ob-
jekt morata biti priključena na javni 
vodovod, če se v njih zadržujejo ljudje 
ali se pitna voda uporablja za oskrbo 
živali, in leži znotraj območja javnega 
vodovoda, kjer se izvaja javna služba.

(2) Najkasneje v 6 mesecih po izgrad-
nji javnega vodovoda so se uporabni-
ki, ki se nahajajo na območju javnega 
vodovodnega, dolžni priključiti nanj.

(3)Na javni vodovod se mora priklju-
čiti vsako odjemno mesto posebej s 
samostojnim priključkom. Priključek 
sestavljajo priključna garnitura s spoj-
no cevjo v zaščiti od sekundarnega 
vodovodnega omrežja preko obračun-
skega vodomera z vsemi vgrajenimi 
elementi do odjemnega mesta.

21. člen

(1) Vsak uporabnik ima pravico prido-
biti na območju vodovodnega sistema 
priključek na vodovodno omrežje, če 
izpolnjuje z zakonodajo predpisane 
pogoje. 

(2) Uporabnik si mora pridobiti pred-
hodno soglasje upravljavca za vse 
gradnje ali rekonstrukcĳe, ki segajo 
v območje varovalnega pasu javnega 
vodovodnega sistema.

22. člen

(1) K vlogi za pridobitev projektnih 
pogojev ter izdajo soglasja in soglasja 
za priklop na javni vodovod mora in-
vestitor oziroma od njega pooblaščeni 
projektant projektne dokumentacĳe 
predložiti dokumentacĳo v skladu s 
predpisi, ki urejajo to področje.

(2) Soglasji iz prejšnjega odstavka se 
izda:
-  če je investitor objekta k vlogi za 

izdajo soglasja k projektni rešitvi 
predložil predpisano dokumentaci-
jo,

-  če je priključitev na javno vodovod-
no omrežje tehnično možna.

23. člen

-  V projektnih pogojih iz 21. člena 
tega odloka mora upravljavec do-
ločiti:

 -  minimalni odmik novogradnje od 
vodovodnega omrežja,

 -  pogoje in navodila za zaščito vodo-
vodnega omrežja proti vplivom no-
vogradnje,

 -  globino, dimenzĳo priključnih cevi 
in priključno mesto na javno omrež-
je,

 -  lokacĳo, obliko in velikost vodo-
mernega jaška,

 -  dimenzĳo in tip vodomera,
 -  tehnične pogoje za križanje pod-

zemnih komunalnih in drugih vo-

dov z vodovodom,
 -  pogoje zunanje ureditve objektov na 

mestu, kjer je predvidena trasa pri-
ključka,

 -  posebne zaščitne ukrepe za objekte, 
ki so locirani na vplivnem območju 
podtalnice oz. vodnega vira,

 -  posebne pogoje v primeru neustrez-
nega tlaka vode,

 -  ostale pogoje, ki so določeni s Pra-
vilnikom o tehnični izvedbi in upo-
rabi vodovodnih objektov in naprav 
centralnega vodovoda v občini Vrh-
nika, Borovnica in Log - Dragomer, 
katerega sprejme izvajalec (v nada-
ljevanju pravilnik).

24. člen

Priključek mora biti izveden v skladu 
s pravilnikom ter v skladu s pogoji 
soglasja  za priključitev na javni vodo-
vod, izdanih s strani upravljavca. 

25.člen

Upravljavec je dolžan izvesti priklju-
ček najkasneje v 30 dneh od popolne 
pisne vloge uporabnika za izvedbo 
priključka pod pogojem, da je upo-
rabnik izpolnil vse pogoje iz soglasja 
in poravnal vse obveznosti do Ob-
čine Vrhnika in upravljavca. Uprav-
ljavec sme priključiti uporabnika na 
javni vodovod, ko je preveril, da je 
uporabnik zgradil prostor za vodo-
mer v skladu z veljavnimi sanitarno 
- tehničnimi predpisi, tem odlokom in 
pravilnikom. 

26. člen

(1) Na predvidenem poselitvenem ob-
močju upravljavec ne sme priključiti 
stavb ali gradbenih inženirskih objek-
tov na javni vodovod, če na območju 
ni zagotovljenega odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda v skladu 
s predpisi, ki urejajo emisĳe snovi pri 
odvajanju odpadne vode in predpisi, 
ki urejajo odvajanje in čiščenje komu-
nalne odpadne in padavinske vode. 

(2) Na obstoječem ali predvidenem 
poselitvenem območju upravljavec 
ne sme priključiti na javni vodovod 
nestanovanjskih stavb ali gradbenih 
inženirskih objektov, če lastnik stav-
be oziroma inženirskega objekta ni 
pridobil vodnega dovoljenja in gre 
za rabo vode iz javnega vodovoda, za 
katero je treba pridobiti vodno dovo-
ljenje.

27. člen

Vse spremembe na odjemnih mestih 
upravljavec evidentira v internem in-
formacĳskem sistemu baze vodovod-
nih priključkov. Storitev vnosa v bazo 
priključkov plača lastnik priključka.

28.člen

(1) Uporabnik lahko pisno naroči od-
klop priključka, ki ga upravljavec iz-
vede na stroške uporabnika. Odklop 
se lahko izvede samo v primeru, ko 
uporabnik s pisnim dokumentom do-
kaže, da objekt ni naseljen.

(2) Če je bil izveden odklop, je v pri-
meru ponovnega priklopa uporabnik 
dolžan plačati vse stroške, ponovne 
priključitve.

29. člen

Spremembo dimenzĳe priključka, tra-
se, merilnega mesta priključka, izved-
bo dodatnega priključka in zahtevo za 
povečan odvzem vode se obravnava 
na enak način kot za nov priključek.
V primeru zahteve po dodatnem ob-
računskem vodomeru za isti objekt 
mora upravljavec  pridobiti soglasje 
Občine.

X. MERITVE IN OBRAČUN PO-
RABLJENE VODE

30. člen

Količina porabljene vode iz omrežja 
javnega vodovoda se meri z obračun-
skimi vodomeri. Z velikimi porabniki 
vode lahko upravljavec sklene poseb-
no pogodbo o dobavi vode in plačilnih 
pogojih.

31. člen

Obračunski vodomer mora imeti vsak 
uporabnik vodovodnega omrežja. 
Stroški upravljanja, vzdrževanja in 
zamenjave vodomerov bremenĳo 
upravljavca in se krĳejo iz naslova 
omrežnine. Stroški okvar, ki nastane-
jo na vodomeru zaradi nepravilnega 
ravnanja uporabnika (zmrzal, udar 
tople vode, mehanske poškodbe, itd.), 
bremenĳo uporabnika.

32. člen

Tip, velikost in mesto namestitve ob-
računskega vodomera določi uprav-
ljavec skladno s projektom in določili 
pravilnika. Uporabniku je prepoveda-
no prestavljati, menjati ali popravljati 
obračunski vodomer ter odstranjevati 
plombe.

33. člen

(1)Uporabnik je dolžan zgraditi in 
vzdrževati prostor za vodomer, ki 
mora biti vedno dostopen delavcem 
ali pooblaščenim osebam upravljavca, 
za vzdrževanje, redne preglede in od-
čitke vodomera.
(2)V primeru, da upravljavec ugotovi, 
da obračunskega vodomera ni mogoče 
odčitati, se obračuna povprečna pora-
ba vode na osnovi zadnjega obračun-
skega obdobja, če tega podatka ni, pa 
se obračuna s pavšalno porabo 6 m3 
na osebo. Uporabnik mora omogočiti 
odčitek oziroma odpraviti vse ovire 
za nemoteno odčitavanje najkasneje v 
roku enega meseca, v nasprotnem pri-
meru se prične obračunavati dvojna 
cena porabe vode. Če se ugotovi, da je 
bil vodomer odstranjen oz. je odčitek 
vodomera manjši od zadnjega odčitka, 
se uporabniku obračuna 10 - kratna 
povprečna poraba zadnjega obračun-
skega obdobja za obdobje od zadnjega 
odčitka do dneva ugotovitve kršitve.

34. člen

(1) Uporabnik ima poleg rednih pre-
gledov pravico zahtevati izredno 
kontrolo točnosti obračunskega vodo-
mera.
(2) Če se ugotovi, da je točnost vodo-
mera izven dopustnih meja, se upo-
rabniku obračuna povprečna poraba 
vode iz prejšnjega obračunskega ob-
dobja, stroške kontrole točnosti vodo-
mera nosi upravljavec.

(3) Če se ugotovi, da je točnost vodo-
mera v dopustnih mejah, se uporab-
niku obračuna dejanska poraba vode, 
stroške kontrole točnosti vodomera 
nosi uporabnik.

35. člen

Količina porabljene vode se meri v 
kubičnih metrih (m3) po odčitku na 
obračunskem vodomeru.

36. člen

(1)Upravljavec praviloma mesečno 
zaračunava stroške uporabnikom na 
osnovi povprečne mesečne porabe 
vode v zadnjem obračunskem obdo-
bju. Obračunsko obdobje je obdobje 
med zadnjima odčitkoma. Najmanj 
enkrat letno, ob menjavi obračunske-
ga vodomera ali ob odčitku obračun-
skega vodomera opravi upravljavec 
obračun porabljene vode za posamez-
no gospodinjstvo.

(2)V večstanovanjskih stavbah, kjer je 
na obračunskem vodomeru letna po-
raba vode več kot 1500 m3, upravljavec 
zaračunava uporabnikom porabljeno 
vodo mesečno, na podlagi dejanske 
porabe.

37. člen

(1)Upravljavec razdeli porabnike vode 
iz gospodarstva in negospodarstva, ki 
so pravne osebe, na dva razreda, pri 
čemer se upošteva količino porabljene 
vode v preteklem letu. V prvi razred 
se uvrstĳo tisti, ki letno porabĳo manj 
kot 500 m3, v drugi razred pa vsi osta-
li.  

(2)Odčitavanje pri pravnih osebah, 
uvrščenih v prvi razred, se izvaja 
najmanj enkrat letno. Akontacĳa vo-
darine temelji na osnovi povprečne 
mesečne porabe. V primeru, da želi 
uporabnik, da se dejanska poraba 
vode obračuna mesečno, mora stanje 
sporočiti do prvega delovnega dne v 
tekočem mesecu za pretekli mesec.

(3)Pri vseh ostalih pravnih osebah se 
odčitavanja opravljajo mesečno, obra-
čun pa temelji na dejanski porabi, ki 
je zabeležena na obračunskem vodo-
meru.

38. člen

(1) Večstanovanjski objekti, ki se na 
novo priključujejo na vodovodni si-
stem, morajo imeti za vsako stano-
vanjsko enoto svoj obračunski vodo-
mer praviloma lociran v skupnem 
jašku izven objekta. Dopustna je tudi 
priključitev več stanovanj objekta na 
en obračunski vodomer, vendar mora 
biti nameščen najmanj en obračunski 
vodomer na posamezen glavni vhod 
večstanovanjskega objekta. Lastnik ali 

upravljavec objekta mora poskrbeti za 
vgradnjo internih vodomerov, na pod-
lagi katerih izvede delitev stroškov 
enotnega računa upravljavca.

(2) Če lastnik oziroma upravljavec ob-
jekta ne zagotovi potrebnega števila 
vodomerov, je v večstanovanjskih 
objektih, kjer je po Stanovanjskem 
zakonu potrebno določiti upravnika, 
le-ta zavezanec za plačilo stroškov. V 
primerih, ko po Stanovanjskem zako-
nu določitev upravnika ni obvezna, pa 
se morajo lastniki stanovanjskih enot 
v roku šestih mesecev po uveljavitvi 
tega odloka dogovoriti o načinu delit-
ve stroškov, sicer upravljavec oskrbe s 
pitno vodo izstavi račun vsem lastni-
kom po ključu števila prĳavljenih oseb 
na stanovanjsko enoto. Storitev razde-
litve stroškov upravljavec računa po 
internem ceniku.

(3) Če so v objektu tudi uporabniki, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost, 
morajo vgraditi svoje obračunske vo-
domere, v kolikor so za to izpolnjeni 
tehnični pogoji. V primeru, da ti po-
goji niso izpolnjeni, mora pravna ali 
fizična oseba iz prvega stavka tega od-
stavka ugotoviti in upravljavcu sporo-
čiti delež porabljene količine vode teh 
porabnikov.

(4)  Uporabnik oz. upravnik v večsta-
novanjskem ali poslovnem objektu je 
dolžan upravljavcu sporočiti podatke 
o pravni ali fizični osebi, kateri bo 
upravljavec izstavljal račune za oskrbo 
s pitno vodo. 

39. člen

Račun za vodo se naslovi na lastnika 
objekta oziroma stanovanjske enote, 
v katerem je bila ta porabljena. Last-
nik in najemnik se lahko dogovorita, 
komu naj upravljavec pošilja račune za 
porabljeno vodo. O dogovoru morata 
pisno obvestiti upravljavca.

40. člen

V primeru, ko upravljavec prevzame 
v upravljanje zasebni vodovod in po-
stane to javni vodovod, na katerem 
uporabniki nimajo vodomerov, so 
uporabniki dolžni naročiti in omo-
gočiti, da upravljavec najkasneje v 4 
mesecih od prevzema na stroške upo-
rabnikov vgradi obračunski vodomer. 
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Dokler priključek ni opremljen z ob-
računskim vodomerom, se za obračun 
upošteva mesečna pavšalna poraba 
vode, in sicer:
- 6 m3 na osebo,
- govedo: 1,8 m3 na kravo molznico, 

1,2 m3 na kravo dojiljo in 0,6 m3 za 
vse ostale kategorĳe govedi,

- konji: 1,2 m3 na konja,
- drobnica: 0,18 m3 na glavo odrasle 

drobnice (ovce, koze), 0,10 m3 na 
odstavljena jagnjeta in kozliče,

- prašiči: 0,21 m3 na prašiča.

41. člen

Na osnovi porabljene količine vode in 
veljavnih cen, upravljavec zaračuna 
stroške oskrbe s pitno vodo uporab-
niku. Upravljavec je dolžan objavljati 
spremembe cen v občinskem glasilu 
in na spletni strani upravljavca. 

42. člen

Uporabnik je dolžan plačati račun 
za oskrbo s pitno vodo najkasneje do 
dneva zapadlosti računa. Če uporab-
nik obveznosti ne poravna v celoti v 
15 dneh po prejemu pisnega opomina, 
s katerim mora biti izrecno opozor-
jen na posledice neplačila, mu lahko 
upravljavec prekine dobavo vode.

43. člen

(1)Če se uporabnik s prejetim raču-
nom ne strinja, ima pravico, da v 
osmih dneh od prejema računa vloži 
pisni ugovor pri upravljavcu. Ugovor 
na izdan račun ne zadrži plačila.
(2)Upravljavec je dolžan na pisni 
ugovor uporabnika pisno odgovoriti 
v roku 8 dni od prejema ugovora in 
v tem roku ne sme prekiniti dobave 
vode. V kolikor uporabnik računa ne 
poravna niti v sedmih dneh po preje-
mu pisnega odgovora, se mu izda pis-
ni opomin. Če tudi takrat uporabnik 
računa ne poravna, se mu sedmi dan 
po prejemu opomina lahko prekine 
dobava vode.

XI. PREKINITEV DOBAVE VODE

44. člen

(1) Upravljavec lahko na stroške upo-
rabnika brez obvestila prekine dobavo 
pitne vode, če uporabnik pomanjklji-
vosti iz pisnega poziva ne odpravi v  
določenem roku, in sicer:
- če interna instalacĳa ni brezhibna in 

je zaradi te instalacĳe ogrožena kva-
liteta pitne vode v omrežju javnega 
vodovoda,

- če je bil priključek izveden brez so-
glasja upravljavca ali če uporabnik 
brez soglasja upravljavca spremeni 
način izvedbe priključka,

- če uporabnik odvzema vodo na 
nedovoljen način oziroma odstrani 
plombo na vodomeru, 

- če uporabnik onemogoča poob-
laščenim osebam upravljavca od-
čitavanje, zamenjavo in pregled 
vodomera in interne instalacĳe in 
internega hidrantnega omrežja,

- če uporabnik ne plača računa za do-
bavo vode v roku, predpisanem v 
42. členu tega odloka,

- če uporabnik ne dopusti na svojih 
nepremičninah upravljavcu oprav-
ljanja nujnih del na priključku,

- če lastnik objekta ali stanovanja oz. 
upravljavec objekta v primerih do-
ločenih v 19. členu, v roku ki ga po-
stavi upravljavec, ne izvede gradbe-
nih del pri vzdrževanju priključka,

- če je prostor, kjer se nahaja vodomer, 
nedostopen ali tako zanemarjen, da 
ni mogoče odčitati vodomera,

- če je namestitev vodomera možna, 
uporabnik pa ga ne namesti,

- če uporabnik krši objavljeno odre-
dbo o varčevanju z vodo,

- če uporabnik v večstanovanjskem 
ali poslovnem objektu skladno s 
četrtim odstavkom  38. člena tega 
odloka upravljavcu ne sporoči pra-
vne ali fizične osebe, ki prejema ter 
plačuje račune.

(2) Dobava vode je prekinjena dokler 
ni odpravljen vzrok prekinitve do-
bave vode. Za ponovno priključitev 
mora uporabnik plačati stroške izter-
jave, prekinitve, ponovne priključitve 
ter morebitne stroške, ki so nastali kot 
posledica prekinitve dobave vode. 
Upravljavec je dolžan uporabnika po-
novno priključiti najkasneje v enem 
delovnem dnevu po odpravi vzroka 
prekinitve dobave vode. 

45. člen

(1) Upravljavec ima pravico brez pov-
račila škode prekiniti dobavo vode:
- za čas izvedbe načrtovanih del na 

vodovodnem omrežju, 
- za čas odprave nepredvidljivih 

okvar na vodovodnem omrežju, ob-
jektih in napravah javnega vodovo-
da,

- v primerih višje sile (npr. potres, po-
žar, suša, onesnaženje vodnih virov, 
izpad energĳe, ipd.).

(2) Upravljavec mora o času trajanja 
prekinitve dobave vode pravočasno 
obvestiti uporabnike neposredno ali 
preko sredstev javnega obveščanja. V 
primerih iz tretje alineje prejšnjega 
odstavka se je dolžan ravnati v skladu 
s sprejetimi načrti ukrepov za navede-
ne primere.

(3) V izrednih razmerah in na podla-
gi strokovnega mnenja pooblaščene-
ga zavoda za zdravstveno varstvo je 
upravljavec dolžan obveščati uporab-
nike o obveznem izvajanju preventiv-
nih ukrepov. 

XII. ODVZEM VODE IZ HIDRAN-
TA

46. člen

(1) Hidranti na javnem vodovodnem 
omrežju so namenjeni izključno po-
žarni varnosti, ter morajo biti vsak 
čas dostopni in v brezhibnem stanju. 
Javne hidrante vzdržuje upravljavec 
oskrbe s pitno vodo. Upravljavec v 
sodelovanju z javno gasilsko službo 
enkrat letno pregleda javne hidrante 
na njihovem območju. 

(2) Odvzem vode iz javnih hidrantov 
brez dovoljenja upravljavca je pre-
povedan. Ta prepoved ne velja v pri-
merih, ko se voda iz javnih hidrantov 
uporabi za gašenje požarov in za od-
pravo posledic drugih elementarnih 
nezgod. O odvzemu vode je treba naj-
kasneje naslednji delovni dan pisno 
obvestiti upravljavca, z navedbo kraja 
uporabe, časa odvzema vode in količi-
ni porabljene vode.

(3) Za posamezen nedovoljen odvzem 
vode iz javnega hidranta se kršitelju 
zaračuna porabljena voda v višini 
predpisane količine za zagotavljanje 
požarne varnosti, ki znaša 72 m3.

(4) Odvzem vode iz javnih hidrantov 
je izjemoma dovoljen le s soglasjem 
upravljavca po predhodnem dogovo-
ru o uporabi in poravnavi stroškov za  
porabljeno vodo.

(5) Uporabnik mora po odvzemu vode 
pustiti javni hidrant v brezhibnem 
stanju, sicer je odgovoren za posledice 
in nosi stroške popravila, ki bi more-
biti nastali.

(6) Interni hidranti so sestavni deli 
instalacĳe objekta in morajo biti pri-
ključeni na vodovodno omrežje za 
vodomerno napravo. Interne hidrante 
vzdržuje uporabnik vode. O odvzemu 
vode je treba najkasneje naslednji de-
lovni dan pisno obvestiti upravljavca, 
z navedbo kraja uporabe, časa odvze-
ma vode in količini porabljene vode.

XIII. VAROVANJE JAVNEGA VO-
DOVODA

47. člen

(1) Na vodovodnih napravah se ne sme 
graditi, postavljati objektov ali nasi-
pati materiala, ki lahko povzroči po-
škodbe na vodovodu ali ovira njegovo 
delovanje in vzdrževanje. Sprememba 
nivelete terena nad vodovodom je 
možna le s soglasjem upravljavca in 
pod pogoji, ki jih le-ta določi.

(2) Kdor gradi, opravlja vzdrževalna 
dela, rekonstrukcĳe in druga dela 
ob vodovodnem omrežju, mora pred 
opravljanjem teh del pridobiti pred-
hodno soglasje upravljavca. 

(3) Pri trajni spremembi okolice mora 
investitor poskrbeti, da se prilagodĳo 
elementi oziroma globina vodovodne-
ga omrežja novi niveleti terena.

(4) Varovalni pas posegov v vodo-
vodno omrežje upravljavca pri ma-
gistralnih ali primarnih vodovodnih 
omrežjih je 5m na vsako stran voda, 
pri sekundarnih vodovodnih omrež-
jih je 3m na vsako stran voda.

48. člen

(1) Investitorji vzdrževanja in rekon-
strukcĳ infrastrukturnih objektov 
morajo po zaključenih delih vzpo-
staviti vodovodno omrežje v prvotno 
stanje.

(2) Upravljavci drugih omrežĳ (elektri-
ka, telefon, kabelska, plinovod, toplo-
vod, ipd.) morajo pri opravljanju del 
na svojih objektih in napravah zago-
toviti zaščito vodovodnega omrežja. 
V primeru poškodb morajo na lastne 
stroške naročiti popravilo pri uprav-
ljavcu. 

XIV. VIRI FINANCIRANJA OSKR-
BE S PITNO VODO

49. člen

Viri financiranja oskrbe s pitno vodo 
so:
- vodarina,
- omrežnina,
- lastna sredstva občanov in pravnih 

oseb,
- komunalni prispevek za izgradnjo 

javnega vodovoda,
- sredstva občinskega proračuna,
- sredstva državnega proračuna in 

državnih skladov,
- dotacĳe in subvencĳe, 
- druga sredstva namenjena, za iz-

gradnjo in delovanje vodovodnega 
sistema.

50. člen

Ceno oskrbe s pitno vodo na predlog 
upravljavca in v skladu z veljavnimi 
predpisi sprejme Občinski Svet Obči-
ne Vrhnika.

XV. PRENOS VODOVODNEGA 
OMREŽJA, OBJEKTOV IN NA-
PRAV V UPRAVLJANJE

51. člen

Obstoječi vodovod (lokalni ali vaški 
vodovod, itd.), ki ni v lasti Občine 
Vrhnika, se lahko prenese v last Ob-
čine Vrhnika z medsebojno pogodbo 
med dosedanjim lastnikom ter Obči-
no Vrhnika. V pogodbi se določĳo vse 
obveznosti dosedanjega lastnika ter 
obveznosti Občine Vrhnika.

52. člen

Za prenos vodovodnega sistema v 
lasti Občine Vrhnika v upravljanje 
morajo biti izpolnjeni praviloma na-
slednji pogoji:
- vodovod, ki se predaja, mora ime-

ti vso potrebno dokumentacĳo, 
uporabno dovoljenje, situacĳo in 
popis omrežja, objektov in naprav, 
evidenco priključkov uporabnikov, 
določeno vodovarstveno območje 
predpisu, ki ureja vodovarstveno 
območje za vodno telo vodonosni-
kov Ljubljanskega barja in okolice 
Ljubljane,

- vodovod, ki se predaja, mora ustre-
zati določilom tega odloka in navo-
dilom o tehnični izvedbi in uporabi 
omrežja, objektov in naprav,

- izdelana mora biti evidenca osnov-
nih sredstev s finančnim ovrednote-
njem,

- izračunani morajo biti stroški obra-
tovanja vodovoda, ki se predaja,

- zagotovljena morajo biti sredstva za 
potrebno sanacĳo vodovoda,

- izračunana mora biti takšna cena, 
ki upravljavcu omogoča nemoteno 
upravljanje prevzetega vodovoda,

- na vseh odjemnih mestih vodovoda 
morajo pred prevzemom oziroma v 
roku 4 mesecev od prevzema vodo-
voda vgrajeni obračunski vodomeri, 
ki morajo biti pregledani in žigosa-
ni, skladno z veljavnimi predpisi o 
meroslovnih zahtevah za vodome-
re,

- vodomerni jaški morajo biti dostop-
ni in grajeni skladno s pravilnikom 
za projektiranje, tehnično izvedbo 
in uporabo javnega vodovodnega 
sistema,

- pred prevzemom se mora izvršiti 
terenski pregled obstoječega vodo-
voda in narediti zapisnik o pomanj-
kljivostih na vodovodnem sistemu,

- urediti in pridobiti služnostne po-
godbe ali lastništvo za zemljišča, na 
katerih se nahajajo objekti in napra-
ve, 

- prevzem vodovoda mora biti doku-
mentiran z zapisniki o primopreda-
ji.

XVI. KAZENSKE DOLOČBE

53. člen

(1) Z globo 1.400,00 EUR se kaznuje za 
prekršek upravljavca:
- če ne dopusti priključitve, kot to do-

ločata 20. in 25. člen tega odloka,
- če prekine dobavo vode brez obve-

stila v nasprotju z 44. in 45. členom 
tega odloka,

- če ne izpolnjuje obveznosti iz 10., 
11., 12., 25. in 36. člena tega odloka.

(2) Z globo 400,00 EUR se kaznuje tudi 
odgovorno osebo upravljavca, če stori 
prekršek iz prvega odstavka tega čle-
na. 

54. člen

(1) Z globo 1.400,00 EUR se kaznuje za 
prekršek uporabnik – pravna oseba ali 
samostojni podjetnik: 
- če se priključi na vodovodno omrež-

je pred ali mimo obračunskega vo-
domera,

- če onemogoča osebam upravljavca 
preglede in odčitavanje vodomera,

- če odstrani plombe na vodomeru in 
na vodovodnih objektih in napra-
vah,

- če samovoljno odpira in zapira vo-
dovodne armature (zasune, hidran-
te ipd.),

- če prekine dobavo vode drugemu 
uporabniku,

- če koristi vodo iz hidranta v naspro-
tju z 46. členom tega odloka, 

- če ne prĳavi okvare na priključku,
- če v primeru pomanjkanja vode ko-

risti vodo v nasprotju z opozorili in 
navodili o racionalni rabi vode,

- če ne izpolnjuje obveznosti iz 13., 
14., 15., 20., 21.,25., 33., 38., 44.,46.,  
člena tega odloka.

(2) Z globo 400,00 EUR se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki sto-
ri prekršek iz prejšnjega odstavka tega 
člena. 

(3) Z globo 400,00 EUR se kaznuje za 
prekršek tudi posameznik, ki stori 
katerokoli izmed dejanj iz prvega od-
stavka tega člena. 

XVII NADZOR

55. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka 
opravlja pristojna občinska inšpekcĳa.

56. člen

(1)  občinska inšpekcĳa pri opravljanju 
inšpekcĳskega nadzora nadzira zlasti: 
–  ali se vodovodno omrežje uporab-

ljajo za namen ter na način in pod 
pogoji, kot jih določajo ta odlok in 
predpisi, izdani na njegovi podlagi; 

–  ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo 
in rekonstrukcĳo stavb in objektov, 
postavljanje kakršnih koli drugih 
objektov in naprav, postavljanje 
objektov za obveščanje in oglaše-
vanje, gradnjo gospodarske javne 
infrastrukture ter za druge posege 
v območju javnega vodovodnega 
omrežja po tem odloku; 

–  ali se priključki na vodovodno 
omrežje  gradĳo, rekonstruirajo ter 
ali so zgrajeni in vzdrževani sklad-
no s pogoji določenimi v tem odlo-
ku in predpisi izdanimi na podlagi 
tega odloka; 

57. člen

(1)  Vodenje inšpekcĳskega postopka, 
izrekanje ukrepov in vročanje inšpek-
cĳskih odločb se izvede po določbah 
zakona, ki ureja inšpekcĳski nadzor. 
(2)  V primeru nujnih ukrepov v jav-
nem interesu se za kraj vročanja in 
mesto, na katerem se pusti obvestilo o 
poskusu vročanja, šteje tudi gradbiš-
če, objekt oziroma kraj izvajanja del, v 
zvezi s katerim se vodi postopek. 

58. člen

Prisilna izvršba inšpekcĳskih ukre-
pov, izdanih v skladu z določbami 
tega odloka, se opravlja po določbah 
zakona, ki ureja splošni upravni po-
stopek.

59. člen

(1)  Pristojni občinski inšpektor z opo-
zorilom, če oceni, da je to zadosten 
ukrep, ali z odločbo: 
1. odredi, da se v roku, ki ga določi, 
odpravĳo nepravilnosti, ki jih ugotovi 
v zvezi: 
–  z vzdrževalnimi deli na javnem vo-

dovodnem omrežju v nasprotju z 
odlokom ali izvedbenimi predpisi; 

–  s priključki na javno vodovodno 
omrežje, ki se gradĳo, rekonstru-
irajo, ali so zgrajeni v nasprotju s 
soglasjem, oziroma niso vzdrževani 
skladno s soglasjem oziroma s pred-
pisi, ki urejajo priključitev na vodo-
vodno omrežje; 

–  z gradnjo in rekonstrukcĳo stavb 
in objektov, postavljanjem kakršnih 
koli drugih objektov in naprav ter 
izvajanjem kakršnihkoli del na pri-
padajočih zemljiščih v varovalnem 
pasu javnega vodovodnega omrežja  
v nasprotju s soglasjem; 

–  z gradnjo gospodarske javne infra-
strukture oziroma drugimi posegi 
v območju javnega vodovodnega 
omrežja brez soglasja ali če niso iz-
polnjeni pogoji izdanega soglasja; 

-  z ukrepi kjer se posega v vodovodno 
omrežje (odstranitev plomb, okvara 
na priključku…);

2. odredi, da se do pridobitve soglasja 
ali do izpolnitve pogojev iz izdanega 
soglasja ustavi: 
–  gradnja oziroma rekonstrukcĳa pri-

ključkov na vodovodno omrežje 
brez soglasja; 

–  gradnja gospodarske javne infra-
strukture oziroma drugi posegi 
v območju javnega vodovodnega 
omrežja brez soglasja; 

–  gradnja ali rekonstrukcĳa stavb in 
objektov, postavljanje kakršnih koli 
drugih objektov in naprav ter izva-
janje kakršnihkoli del na pripadajo-
čih zemljiščih v varovalnem pasu ali 
zunaj varovalnega pasu javnega vo-
dovodnega omrežja brez soglasja; 

3. odredi, da se do odprave ugotov-
ljenih nepravilnosti ustavi vsa dela 
vezana na posege v javno vodovodno 
omrežje, če se ne odpravĳo ugotovlje-
ne nepravilnosti v roku, ki ga je do-
ločil; 
4. prepove izvedbo priključka na jav-
no vodno omrežje: 
–  ki je zgrajen brez soglasja; 
–  ki je zgrajen v nasprotju s pogoji iz-

danega soglasja in niso odpravljene 
ugotovljene nepravilnosti v roku, ki 
ga je določil; 

–  ki ni vzdrževan v skladu s pogoji 
izdanega soglasja oziroma v skladu 
s pogoji iz tega odloka, in niso od-
pravljene ugotovljene nepravilnosti 
v roku, ki ga je določil; 

5. odredi odstranitev predmetov,  
opreme ali materiala  s katerimi se po-
sega v območju javnega vodovodnega 
omrežja brez soglasja ali v nasprotju s 
pogoji iz izdanega soglasja ali se upo-
rablja v nasprotju s pogoji iz izdanega 
soglasja; 
6. odredi vzpostavitev prejšnjega sta-
nja ali drugačno sanacĳo priključka 
ali javnega vodovodnega omrežja, če 
vzpostavitev v prejšnje stanje ni mož-
na, po drugi osebi, na stroške povzro-
čitelja. 

60. člen
(1)  Pristojni občinski inšpektor sme 
v primerih iz tega odloka, ko bi bila 
ogrožena varna uporaba pitne vode ali 
bi lahko nastale posledice za zdravje 
ljudi, živali, odrediti začasno prepo-
ved oziroma uporabo pitne vode in 
druge ukrepe, da se odvrne nevarnost 
ali prepreči škoda. 
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka je za-
časen in traja dokler so razlogi zanj. 
(3) O ukrepih iz prvega odstavka tega 
člena mora pristojni občinski inšpek-
tor obvestiti Občinsko upravo, uprav-
ljavca in policĳo. 

XVIII. PREHODNE DOLOČBE

61. člen

Upravljavec uskladi pravilnik s tem 
odlokom najpozneje v roku šestih me-
secev od uveljavitve tega odloka.

62. člen
Vodovode, ki niso v lasti Občine Vrh-
nika in ne izpolnjujejo zahtev iz 2. čle-
na tega odloka za lastno oskrbo pre-
bivalcev s pitno vodo, morajo lastniki 
prenesti v last Občine Vrhnika   najpo-
zneje do 31. decembra 2015.

63. člen

Do uskladitve cene oskrbe s pitno 
vodo z Uredbo o metodologĳi za ob-
likovanje cen storitev obveznih ob-
činskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja, se redno vzdrževanje 
priključkov izvaja na stroške uporab-
nika.

64. člen
V primeru obnove, vzdrževanja ali 
rekonstrukcĳe že obstoječega javnega 
vodovoda, ki nima vknjižene služ-
nostne pravice v korist lastnika jav-
nega vodovoda, se lastnika zemljišča 
pozove na ureditev zemljiškoknjižne-
ga stanja.

XIX. KONČNE DOLOČBE

65. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prene-
ha veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo, 
v občini Vrhnika, ki obsega: 
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini 

Vrhnika (Uradni list RS, št. 313/20-
05),

- Odlok o spremembah in dopolnit-
vah Odloka o oskrbi s pitno vodo 
v občini Vrhnika (Naš časopis, št. 
345/2008),

- Odlok o spremembah in dopolnit-
vah Odloka o oskrbi s pitno vodo 
v občini Vrhnika (Naš  časopis, št. 
363/2009),

- Odlok o spremembah in dopolnit-
vah Odloka o oskrbi s pitno vodo 
v občini Vrhnika (Naš časopis, št. 
373/2010).

66. člen

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

Številka: 007-7/2013
Datum: 13.2.2014 
 Župan
 Občine Vrhnika
 Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 49. a člena Zakona o lokal-
ni samoupravi (Ur.l. RS, št. št. 94/20-
07-UPB2, 27/2008, 76/2008, 100/2008, 
79/2009, 14/2010, 51/2010, 84/2010, 
40/2012-ZUJF) je 
Občinski svet Občine Vrhnika na 23. 
seji dne 13. 2. 2014 sprejel

ODLOK 
O RAZVELJAVITVI ODLOKA 

O PODELITVI KONCESĲE 
ZA OPRAVLJANJE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
REDNEGA VZDRŽEVANJA 

KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH 
CEST V OBČINI VRHNIKA

1. člen
S tem odlokom se razveljavi Odlok o 
podelitvi koncesĳe za opravljanje go-
spodarske javne službe rednega vzdr-
ževanja kategoriziranih občinskih cest 
v občini Vrhnika. 

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

Številka: 007-1/2014 (6-04)
Vrhnika, dne 13.2.2014
 Župan
 Občine Vrhnika
 Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 22. člena Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, 365/09), 4. In 
8. člena Odloka o prometni uredit-
vi v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 
304/04, 311/05, 374/10) je Občinski svet 
Občine Vrhnika na svoji 23. seji dne 
13.2.2014 sprejel 

ODREDBO
o prometni ureditvi občinske ceste 

LC 468091 Sinja Gorica – Mala 
Ligojna

1. člen
S to odredbo se določi prometna uredi-
tev občinske ceste LC 468091 Sinja Go-
rica – Mala Ligojna, na celotni dolžini 
odseka, ki poteka na območju Občine 
Vrhnika.

2. člen
Na celotnem odseku občinske ceste LC 
468091 Sinja Gorica – Mala Ligojna se 
prepove promet za tovorna vozila, ra-
zen za lokalni dovoz.

3. člen
Prometno ureditev se označi z ustrez-
no prometno signalizacĳo. 

4. člen
Ta odredba se objavi v uradnem ob-
činskem glasilu Naš časopis in prične 
veljati osmi dan po objavi.

Številka: 371-6/2014
Datum:   13.2.2014

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 49. a člena Zakona o lokal-
ni samoupravi (Ur.l. RS, št. št. 94/20-
07-UPB2, 27/2008, 76/2008, 100/2008, 
79/2009, 14/2010, 51/2010, 84/2010, 
40/2012-ZUJF) je Občinski svet Ob-
čine Vrhnika na 23. seji dne 13.2.2014 
sprejel

ODLOK 
O RAZVELJAVITVI ODLOKA O 
ZIMSKI SLUŽBI NA OBMOČJU 

OBČINE VRHNIKA

1. člen
S tem odlokom se razveljavi Odlok o 
zimski službi na območju občine Vrh-
nika (Uradni list SRS, št. 35-31.X.1989).

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

Številka: 007-2/2014
Vrhnika, dne 13.2.2014

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

Na podlagi Zakona o varstvu oko-
lja (Ur. list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 
– ZmetD, 66/06 – odl. US. 33/07 ZPNa-
črt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
48/12 in 57/12), Uredbe o metodologĳi 
za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/20-
12, 109/2012), Statuta Občine Vrhnika 
(Naš časopis, št. 365/2009) je Občinski 
svet Občine Vrhnika na 23. redni seji 
dne 13. 2. 2014 sprejel

v zadevi: Potrditev cen gospodarske 
javne službe ravnanja s komunalni-
mi odpadki
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S K L E P :

Občinski svet Občine Vrhnika potrjuje stro-
škovne cene gospodarske javne službe 
ravnanje s komunalnimi odpadki v Ob-
čini Vrhnika, ki vključuje: 

1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KO-
MUNALNIH ODPADKOV
1.1.Zbiranje komunalnih odpadkov:
cena javne infrastrukture0,0028 €/kg
cena storitve 0,1187 €/kg

1.2.Zbiranje bioloških odpadkov:
cena storitve 0,1313 €/kg

2.Obdelava komunalnih odpadkov
cena storitve 0,1127 €/kg

3.Odlaganje komunalnih odpadkov
cena storitve 0,0755 €/kg

Subvencĳa Občine Vrhnika iz prora-
čuna gospodinjskim uporabnikom za 
ceno storitve zbiranje komunalnih od-
padkov znaša v višini 0,0156 €/kg.
Nov obračun cen se uporablja od 1. 
marca 2014. 

Številka: 410-9/2014 (1-02)
Datum:   13.2.2014
  Župan
  Občine Vrhnika
  Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokal-
ni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-
UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.
US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.
US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 
Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) 
in 22. člena Statuta Občine Vrhnika 
(Naš časopis, št. 365/2009) je Občinski 
svet Občine Vrhnika na 23. redni seji 
dne 13.2.2014 sprejel naslednji

SKLEP O UKINITVI STATUSA 
JAVNEGA DOBRA

I.
Pri nepremičnini parc. št. 2437/2 k.o. 
Stara Vrhnika (2001), se ukine status 
javnega dobra.
Lastninska pravica pri nepremični-
ni parc. št. 2437/2 k.o. Stara Vrhnika 
(2001), se vknjiži v korist Občine Vrh-
nika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, 
matična številka 5883407000.

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

Številka: 478-15/2002
Datum: 13.2.2014

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokal-
ni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-
UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.
US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.
US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 
Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) 
in 22. člena Statuta Občine Vrhnika 
(Naš časopis, št. 365/2009) je Občinski 
svet Občine Vrhnika na 23. redni seji 
dne 13.2.2014 sprejel naslednji

SKLEP O UKINITVI STATUSA 
JAVNEGA DOBRA

I.
Pri nepremičnini parc. št. 2887/11 k.o. 
Vrhnika (2002), se ukine status javnega 
dobra.

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

Številka: 478-84/2012
Datum: 13.2.2014

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokal-
ni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-
UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.
US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.
US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 
Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) 
in 22. člena Statuta Občine Vrhnika 
(Naš časopis, št. 365/2009) je Občinski 
svet Občine Vrhnika na 23. redni seji 
dne 13.2.2014 sprejel naslednji

SKLEP O UKINITVI STATUSA 
JAVNEGA DOBRA

I.
Pri nepremičnini parc. št. 1916/3 k.o. 
Zaplana (2000), se ukine status javnega 
dobra.
Lastninska pravica pri nepremičnini 
parc. št. 1916/3 k.o. Zaplana (2000), se 

vknjiži v korist Občine Vrhnika, Trža-
ška cesta 1, 1360 Vrhnika, matična šte-
vilka 5883407000.

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

Številka: 478-32/2007
Datum: 13.2.2014

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokal-
ni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-
UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.
US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.
US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 
Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) 
in 22. člena Statuta Občine Vrhnika 
(Naš časopis, št. 365/2009) je Občinski 
svet Občine Vrhnika na 23. redni seji 
dne 13.2.2014 sprejel naslednji

SKLEP O UKINITVI STATUSA 
JAVNEGA DOBRA

I.
Pri nepremičnini parc. št. 2872/9 k.o. 
Vrhnika (2002), se ukine status javnega 
dobra.

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

Številka: 478-84/2013
Datum: 13.2.2014

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokal-
ni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-
UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.
US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.
US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 
Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) 
in 22. člena Statuta Občine Vrhnika 
(Naš časopis, št. 365/2009) je Občinski 
svet Občine Vrhnika na 23. redni seji 
dne 13.2.2014 sprejel naslednji

SKLEP O PRIDOBITVI STATUSA 
GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

I.
Pri nepremičnini parc. št.:
1. parc. št. 167/7, 422, 580/4, 580/5, 

580/6, 631, 1326/3, 1328/2, 1346/8, 
1395/3, 1438/2, 1438/5, 1438/7, 14-
38/8, 1438/9, 1646/4, 1660/15, 2185, 
2235, 2242/3, 2242/4, 2242/29,  22-
42/30, 2267, 2456, 2511/1, 2511/2, 
2511/3, 2511/4, 2511/6, 2511/7, 
2977/2, 2978/2, 3061/9, 3061/10, 30-
61/12, 3061/14, 3062/4, 3062/5, 30-
65/16, 3065/18, 3071/5, 3079/7, 30-
79/8,  3084/2, 3086, 1126 in 2243/0, 
vse k.o. Blatna Brezovica (1997), 

2. parc. št. 543/7, 543/6, 543/12 in 
543/9, vse k.o. Smrečje (2692),

3. parc. št. 1145/1, 2285/2, 2337/7 
in 2624/4, vse k.o. Stara Vrhnika 
(2001),

4. parc. št. 140/6, 211/8, 227/8, 229/5, 
1020/4, 1262/0, 1381/12, 1383/30, 
1459/5, 1471/3, 1471/10, 1483/7, 
1484/7, 1484/12, 1484/13, 1485/8, 
1486/7, 1486/12, 1487/4, 1498/3, 
1603/8, 1853/2, 1887/12, 1887/13, 
1887/14, 1911/1, 1911/2, 1911/3, 
1911/4, 1383/3 in 1381/5, vse k.o. 
Velika Ligojna (1998),

5. parc. št. 671/30, 671/35, 676/5, 
684/7, 878/3, 880/3, 880/6, 880/7, 
880/8, 883/11, 883/12, 917/12, 917/
13, 917/15, 1735/4, 1742/2, 1779/2, 
1848/32, 1854/3, 1856/3, 1891/0, 
1893/2, 1938/16, 1940/4, 135/21, 13-
5/22, 202/6, 203/18, 203/22, 221/9, 
221/10, 322/59, 322/64, 375/26, 63-
2/23, 643/4, 652/6, 652/8, 667/8, *1/2 
in 1/16, vse k.o. Zaplana (2000),

6. parc. št. 39/2, 248/2, 269/2, 272/2, 
277/1, 289/1, 468/2, 468/3, 665/8, 
823/2, 842/2, 995/2, 995/16, 995/17, 
995/18, 1002/2, 1011/2, 1022/3, 
1022/4, 1035/4, 1039/10, 1043/1, 
1043/2, 1043/25, 1070/2, 1070/42, 
1210/0, 1515/0, 1736/3, 1740/10, 
1771/4, 1771/5, 669/2, 669/3, 669/4, 
669/5, 669/6, 669/9, 995/20, 11/8, 
23/1, 19/4, 23/2 in 1024/0, vse k.o. 
Verd (2003),

7. parc. št. 697/1 k.o. Podlipa (1999),
8. parc. št. 2802/1, 2802/2, 2805/13, 

2805/14, 2807/16, 2807/17, 2807/18, 
2807/19, 2919/3, 3122/12, 3122/13, 
3122/14, 3122/15, 3167/0, 3176/2 in 
3241/6, vse k.o. Borovnica (2004),

9. parc. št. 1990/3 in 2043/0, obe k.o. 
Log (1996),

10. parc. št. 2818/5, 2818/1, 2658/4, 
2658/3, 2524/6, 2524/28, 2524/29, 
2527/1, 2528/10, 2528/12, 2528/13, 

2528/14, 2538/28, 2538/29, 2572/0, 
2614/4, 2658/6, 2669/3, 2675/47, 
2675/97, 2678/16, 2678/17, 2688/4, 
2689/2, 2699/5, 2699/122, 2699/124, 
2699/137, 2699/191, 2855/9, 2857/1, 
2860/5, 2860/9, 2882/8, 2900/5, 
2900/6, 2917/0, 2918/0, 2919/2, 
2919/4, 2919/6, 2927/0, 2929/0, 
2930/1, 2931/0, 2932/0, 2933/0, 
2934/0, 2950/0, 2900/19, 2053/10, 
2816/1, 2802/25, 2814/1, 2816/2, 
2816/3, 2818/2, 2818/4, 2818/12, 
2818/15, 2819/2, 2819/4, 2819/8, 
2824/10, 2824/13, 2824/14, 2832/1, 
2837/3, 2854/5, 2854/19, 2854/25, 
2854/29, 2854/64, 2085/4, 2085/3, 
2083/1, 2073/4, 2073/3, 2055/9, 
2055/8, 2053/22, 2053/21, 2053/20, 
2053/18, 2053/17, 2110/3, 2116/6, 
2197/14, 2214/10, 2237/2, 2250/7, 
2357/3, 2360/4, 2364/5, 2364/6, 
2424/6, 2424/7, 2424/10, 2430/4, 
2485/2, 2496/4, 2500/9, 2500/18, 
2503/7, 2514/6, 2514/7, 2518/2, 
2523/1, 2523/3, 2524/1, 2524/4, 25-
24/5, 2785/5, 2785/7, 2785/9, 2785/
10, 2785/12, 2788/5, 2789/1, 2011/9, 
2007/12, 2045/7, 2045/6, 2045/2, 
2038/12, 2038/6, 2016/1, 1982/5, 
1980/2, 1997/15, 1983/2, 2007/8, 
2002/24, 2000/4, 2007/7, 1966/4, 
1969/6, 1969/7, 1969/8, 1969/10, 
1973/2, 1974/2, 1981/2, 1982/4, 
1909/1, 1911/1, 1911/2, 1938/1, 19-
38/2, 1940/1, 1940/2, 1943/5, 194/5, 
*287/2, 693/2, 692/3, 689/6, 639/4, 
636/6, 636/4, 621/3, 614/3, 979/4, 
980/3, 723/2, 722/3, 707/3, 707/1, 
1848/3, 1796/14, 1783/13, 1783/12,  
1725/6, 1724/5, 1713/2, 1633/2, 16-
32/9, 1631/2, 1587/12, 1587/11, 15-
94/5, 983/2, 981/4, 1609/3, 2708/13, 
2708/14, 2708/15, 2708/29, 2708/30, 
2708/31, 2708/37, 2708/40, 2708/45, 
2710/6, 2715/9, 2718/2, 2718/12, 
2729/28, 2735/28, 2735/34, 2771/1, 
2825/2, 2825/7, 1027/6, 1027/7, 
2524/7, 2526/3, 2699/128, 2699/79, 
2900/7, 2656/2, 2656/22, 2656/40, 
2656/66, 2656/67, 2656/68, 2656/72, 
2656/94, 2656/95, 2656/96, 2735/37, 
2699/192, 2249/18, 2283/0, 2284/0, 
2053/11, 2053/15, 2832/2, 2829/12, 
2829/13, 2053/3, 1930/1, 1915/7, 
1930/2, 1935/27, 1940/7, 1943/4, 
1944/8, 1944/1, 2658/11, 2819/1, 
2502/6 in *290/4,   vse k.o. Vrhnika 
(2002),

 se v zemljiški knjigi vpiše za-
znamba statusa grajenega javnega 
dobra.

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

Številka: 478-4/2014
Datum: 13.2.2014

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

Na podlagi Statuta Občine Vrhnika 
(Naš časopis, št. 365/09), Poslovnika o 
delu Občinskega sveta Občine Vrhnika  
- UPB 2 (Naš časopis, št. 354/08), Meril 
in kriterĳev za povračila za priključi-
tev na distribucĳsko omrežje zemelj-
skega plina na Vrhniki (Nas časopis, št. 
363/09 je Občinski svet Občine Vrhnika 
na svoji 23. redni seji dne 13.2.2014 
sprejel

v zadevi: Sklep o znižanju višine 
povračila za priključitev na distribu-
cĳsko  omrežje zemeljskega plina na 
Vrhniki

S K L E P
1. Za eno ali več stanovanjske in po-

slovne objekte do priključne moči 
50 kW znaša povračilo za priključi-
tev v odvisnosti od priključne moči 
28,3864 €/kW.

2. Za večje porabnike plina znaša pov-
račilo za priključitev v odvisnosti od 
priključne moči: 

-  priključna moč nad 50 kW do vključ-
no 500 kW, 1419,32 € in 9,4329 €/kW 
za vsak nadaljnji kW

-  priključna moč nad 500 kW, 5.664,13 
€  in 8,3153 €/kW za vsak nadaljnji 
kW.

3. Sklep o znižanju višine povračila  
velja od 1.3.2014 do 1.3.2015.

4. Sklep se objavi v Uradnih objavah 
Našega časopisa.

Številka: 354-52/2014 (6-08)
Datum: 13.2.2014

Župan
 Občine Vrhnika
 Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/2011, 
110/2011-ZDIU12), Statuta Občine 
Vrhnika in Odloka o proračunu Ob-
čine Vrhnika za leto 2014, je Občinski 
svet Občine Vrhnika na 23. seji dne 13. 
2. 2014 sprejel

ODLOK 
O UPORABI SREDSTEV 

PRORAČUNSKE REZERVE ZA 
LETO 2014

1. člen
Ta odlok določa namen in višino pora-
be sredstev proračunske rezerve Obči-
ne Vrhnika v letu 2014.

2. člen
Sredstva proračunske rezerve v višini 
70.000 EUR se namenĳo za financiranje 
izdatkov za odpravo posledic naravne 
nesreče – žledoloma v letu 2014. Sred-
stva se namenĳo za:
- operativne stroške ob intervencĳah,
- odpravo posledic žledoloma na jav-

nih objektih in infrastrukturi.

3. člen
Dejanska poraba sredstev bo ugotov-
ljena in specificirana v okviru zaključ-
nega računa občine Vrhnika za leto 
2014.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po 
objavi v uradnem glasilu občine Naš 
časopis.

Vrhnika, 13. 2. 2014
Št. 410-17/2013 (4-01) 

Župan
 Občine Vrhnika

Stojan Jakin l.r.  

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur.l. RS, št 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-
21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: 
U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: 
U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.
US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in  
71. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš 
časopis, št 365/2009) je svet krajevne 
skupnosti Vrhnika Breg, na svoji 1. ko-
respondenčni seji, dne 24.1.2014 ter na 
podlagi 22. člena Statuta Občine Vrh-
nika (Naš časopis, št 365/2009) je Ob-
činski svet Občine Vrhnika na 23. redni 
seji dne 13.2.2014 sprejel naslednji:

SKLEP O PRIDOBITVI STATUSA 
GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

I.
Pri nepremični v solasti Krajevne 
skupnosti Vrhnika Breg, parc. št. 18-
74/3 k.o. Vrhnika (2002), se v zemljiški 
knjigi vpiše zaznamba statusa grajene-
ga javnega dobra.

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

Številka: 478-6/2014
Datum:13.2.2014
 Župan
 Občine Vrhnika

Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur.l. RS, št 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-
21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: 

U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: 
U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.
US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in  
71. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš 
časopis, št 365/2009) je svet krajevne 
skupnosti Vrhnika Center, na svoji 1. 
korespondenčni seji, dne 24.1.2014 ter 
na podlagi 22. člena Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, št 365/2009) je 
Občinski svet Občine Vrhnika na 23. 
redni seji dne 13.2.2014 sprejel nasled-
nji:

SKLEP O PRIDOBITVI STATUSA 
GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

I.
Pri nepremičninah v lasti ali solasti 
Krajevne skupnosti Vrhnika Center, 
parc. št. 1874/3, 2812/3 in 2812/7, vse 
k.o. Vrhnika (2002), se v zemljiški knji-
gi vpiše zaznamba statusa grajenega 
javnega dobra.

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

Številka: 478-6/2014
Datum:13.2.2014
 Župan
 Občine Vrhnika

Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur.l. RS, št 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-
21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: 
U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.
US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 
Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) 
in  71. člena Statuta Občine Vrhnika 
(Naš časopis, št 365/2009) je svet kra-
jevne skupnosti Sinja Gorica, na svoji 
redni seji, dne 21.1.2014 ter na podlagi 
22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš 
časopis, št 365/2009) je Občinski svet 
Občine Vrhnika na 23. redni seji dne 
13.2.2014 sprejel naslednji:

SKLEP O PRIDOBITVI STATUSA 
GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

I.
Pri nepremičninah v lasti Krajevne 
skupnosti Sinja Gorica, parc. št. 2708/9 
in 2708/11, obe k.o. Vrhnika (2002), se v 
zemljiški knjigi vpiše zaznamba statu-
sa grajenega javnega dobra.

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

Številka: 478-6/2014
Datum:13.2.2014
 Župan
 Občine Vrhnika

Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur.l. RS, št 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-
21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: 
U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: 

U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.
US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in  
71. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš 
časopis, št 365/2009) je svet krajevne 
skupnosti Vrhnika Vas, na svoji 1. ko-
respondenčni seji, dne 24.1.2014 ter na 
podlagi 22. člena Statuta Občine Vrh-
nika (Naš časopis, št 365/2009) je Ob-
činski svet Občine Vrhnika na 23. redni 
seji dne 13.2.2014 sprejel naslednji:

SKLEP O PRIDOBITVI STATUSA 
GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

I.
Pri nepremični v solasti Krajevne 
skupnosti Vrhnika Vas, parc. št. 18-
74/3 k.o. Vrhnika (2002), se v zemljiški 
knjigi vpiše zaznamba statusa grajene-
ga javnega dobra.

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

Številka: 478-6/2014
Datum:13.2.2014
 Župan
 Občine Vrhnika

 Stojan Jakin l.r.

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

SKLEP
o ustavitvi postopka priprave 

sprememb in dopolnitev Odloka 
o splošnih merilih in pogojih 

prostorskih ureditvenih pogojev za 
Občino Vrhnika

1. člen
Postopek priprave sprememb in do-
polnitev Odloka o splošnih merilih in 
pogojih prostorskih ureditvenih pogo-
jev za Občino Vrhnika, ki je bil začet s 
Sklepom o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o splošnih meri-
lih in pogojih prostorskih ureditvenih 
pogojev za Občino Vrhnika (Naš časo-
pis, št. 401/13), se ustavi.

2. člen
Postopek se ustavi, ker bo vsebina 
sprememb in dopolnitev prostorskih 
ureditvenih pogojev za Občino Vrh-
nika zajeta v Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vrhnika.

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

Številka: 3505-1/2013(5-08) 
Vrhnika, 12. 2. 2014 

Župan
Občine Vrhnika

 Stojan Jakin, l. r.

Številka: 352-4/2013 
Datum: 7. 2. 2014

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in spremembe) in Javnega 
razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 404/2013) župan Občine Vrhnika 
objavlja naslednjo

PREDNOSTNO LISTO
UPRAVIČENCEV ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Vrstni
red

Ime in priimek
prosilca Naslov Število

točk
Število
članov

1. Dĳana Maksimović Gradišče 18b 355 4
2. Helena Vasiljević Poštna ulica 7a 330 4
3. Goran Stojnić Krožna pot 8b 320 3
4. Natalĳa Kovačič Vrtnarĳa 1c 315 2
5. Maja Knez Na Klisu 2b 315 3
6. Tanja Smrtnik Čolić Gradišče 23 310 4
7. Merima Zukanović Verd 13 300 2
8. Gordana Stojnić Krožna pot 8b 300 1
9. Rebĳa Bajrić Tržaška cesta 22 295 4
10. Nina Bogdanović Tasić Pot v Močilnik 6a 295 3
11. Anel Duraković Gradišče 13b 285 3
12. Almira Vilić Vrtnarĳa 12c 285 3
13. Dĳana Muharemović Poštna ulica 7a 280 2
14. Xhavit Nishori Cesta 6. Maja 5 270 4
15. Igor Gomerčić Verd 132 270 1
16. Bojan Slabe Drenov Grič 139 250 1
17. Astrit Nishori Vrtnarĳa 8a 245 3
18. Janja Močivnik Vrtnarĳa 1b 245 3
19. Sanela Čatić Gradišče 17a 245 3
20. Cindy Zaman Tičnica 29 225 3
21. Nataša Hentak Pajnkihar Verd 5 220 2
22. Nevenka Hribar Gradišče 19 220 3
23. Rajko Čeru Dobovičnikova 16 220 3
24 Šaban Alagić Na Klisu 5 190 2
25. Bernarda Felicĳan Prezid 58 190 3

Z objavo te liste preneha veljati Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem št. 352-8/2008 
z dne 16. 6. 2008.
Ta lista se uporablja do oblikovanja nove prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Vrh-
nika.

 Župan
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Pokojiških gasilcev ne ustavĳo niti podirajoče se smreke.

2.300 ur gasilskih intervencĳ

Žled, kot ga ne 
pomnĳo najstarejši
 
Žled stoletja je pahnil Borovnico v temo za skoraj 40 
ur, Lašče, Pristava ter meniševske vasi Pokojišče, Pa-
dež in Zavrh pa so z agregati zakorakali še v drugi te-
den. Regionalna cesta Borovnica–Podpeč je bila sprva 
edino okno v svet, železniški promet so vzpostavili 
šele po petih dneh.
 
Še konec januarja so se nekateri pritoževali nad "zeleno" zimo. 
Ponekod je poganjal teloh, drevje se je pripravljalo na pomlad, 
še celo muhe so prilezle iz svojih skrivališč. Nato pa je začelo 
močno snežiti, ravno dovolj za priložnostno rekreacĳo z lopato in
intenzivno delo naših zimskih služb. Sneg se je sčasoma prevesil 
v leden dež, ki je pridno zmrzoval po cestah, stavbah in – drevju! 
Deževni petek se je prevesil v vse bolj deževno soboto, ko je drev-
je začelo popuščati pod težo ledenega oklepa. V popoldanskih 
urah so s cest že intenzivno odstranjevali prvo padlo vejevje, za-
tem drevje, na večer pa je velik del države in še posebej območja 
južno od Ljubljane ostal brez elektrike. Mogočna drevesa je kot 
paličice mikada razsulo po daljnovodih, cestah, železniških po-
vezavah in tudi stavbah. Življenje je obstalo, naokrog so krožile le 
gasilske ekipe, ki so reševale, kar se je še rešiti dalo. Najstarejši pa 
so ob toplih pečeh pravili, da tako uničujoče zime še ni bilo. 

Najhuje je bilo leta 1895 
In kaj o tem porečejo pisni viri? Papler je v šolsko kroniko zapi-
sal, da zime, kot je bila v letu 1895, "80 let stari ljudje ne pamtĳo".
Osmega februarja je nasulo en meter snežne odeje, ki pa je hitro 
skopnela, a je nato od 26. februarja do 6. marca znova zapadel 
sneg, do metra in pol na debelo. Tri dni ni bilo pouka, bolj odda-
ljeni so ga bili prosti kar štirinajst dni. Lampret je leta 1929 zapi-
sal, da so morali zaradi hudega mraza in delno pomanjkanja ku-
riva med 13. in 24. februarjem prekiniti pouk za deset dni. Močni 
zameti pa so ovirali železniški promet. Leta 1952 je med 13. in 15. 
februarjem zapadlo domala toliko snega kot leta 1895, se pravi 
skoraj poldrugi meter. Kljub mobilizacĳi ljudi za čiščenje proge,
cest in streh so pod težo snega klonile štiri stanovanjske hiše in 
nekaj gospodarskih poslopĳ. Otroci pa so smeli ostati doma le en
dan. Tako Košuta. 

Večina je elektriko dobila nazaj po skoraj 40 urah 
Ker je žled najhuje pritisnil konec tedna in so v ponedeljek dopol-
dne, po skoraj 40 urah intenzivnega dela električarjev (in gasil-
cev) na 110-kilovoltnem daljnovodu Kleče–Vrhnika, v Borovnici 
le zasĳale žarnice, so otroci tudi tokrat ostali doma le en dan.
Niti en dan dlje brez elektrike pa niso v naši dolini ostali vsi tisti 
prebivalci novega blokovskega naselja (pa tudi kakega drugega 
konca občine), ki imajo kjerkoli pod slovenskim soncem prĳatelje
oz. sorodnike s pečjo na drva, ali pa tisti, ki so v času vseprisotne 
naravne katastrofe epskih razsežnosti morda še imeli delujočo 
električno vtičnico. Veliki kolosi so na mah opusteli, izbe prene-
katere borovniške hiše pa so se zapolnile do zadnjega kotička. V 

temnih nočeh in sivih dneh pa je neumorno hreščalo, pokalo in 
grmelo iz okoliških gozdov. 

V akcĳi vsa borovniška gasilska društva 
Neumorno so bili v akcĳi tudi gasilci prostovoljnih gasilskih dru-
štev Borovnica, Brezovica pri Borovnici, Breg - Pako in pokojiška 
desetina PGD Verd. Začelo se je z intervencĳo na Lazih, kjer je
drevo padlo čez cesto in na ekološki otok, nato pa so se vrstile 
kot po tekočem traku. PGD Borovnica in Breg - Pako sta imela 
največ dela na Lazih, Cesti pod goro ter na stari progi, PGD Bre-
zovica na cesti proti Peklu ter na Pristavo in Lašče, medtem ko je 
pokojiška desetina poskušala ohraniti edino povezavo s svetom 
– cesto Borovnica–Pokojišče. To je bilo v vsem okolišu najtežje in 
najnevarnejše opravilo. V času enotedenskega čiščenja se je tod 
poškodoval tako njihov poveljnik kot še en gasilec iz Loga - Dra-
gomerja. 
V nenehnem pogonu je bil tudi borovniški vzdrževalec cest AGM 
Debevec, ki je komunalnemu podjetju sčistil pot do glavnega 
vodnega zajetja treh občin, obenem pa borovniškemu delu Bistre, 
ki je bil do tedaj odrezan, odprl koridor do Borovnice. Tu so sicer 
gasilci posredovali že v soboto zvečer, ko je zaradi padajočega 
drevja na cesti obtičalo kar pet vozil, v enem otrok, ki so ga pelja-
li z operacĳe. Stanje se je tedaj že slabšalo iz sekunde v sekundo,
drevesa so padala vsepovprek, eno izmed njih celo na gasilski 
avto. Podobne "sreče" je bil tudi Roman Debevec, ki mu je med 
posipanjem pokojiške ceste na traktor zgrmela smreka. Pokojiša-
ni so se poleg poti v dolino morali v nedeljo z agregatom prebiti 
še k vodnemu zajetju nad petim slapom v Peklu, sicer bi trojica 
vasi prav hitro lahko ostala brez pitne vode. Kak dan pozneje pa 
jim je uspelo sčistiti še gozdno cesto do Begunj pri Cerknici. Do 
ponedeljkovega poldneva sta bili pravzaprav od sveta odrezani 
le še hiši med Dolom in Bistro ter grajsko poslopje, do vrhniškega 
dela so z druge strani namreč že prodrli Verjani. Grozovito unič-
enje se je začelo takoj na Končevci, kjer je vrsta dreves omahnila 
tik ob kapelici. Hlod pri hlodu je ležal vse do Bistre. Na poti ene-
ga od večjih je bila tudi streha Ribčeve domačĳe, kar je sploh edi-
ni takšen primer v občini. V samem naselju jo je sicer še najbolj 
skupila cestna infrastruktura, medtem ko so jo hiše in grajsko 
poslopje dobro odnesli. Vanj sem vkorakal ravno v trenutku, ko 
se je "grajski vrtnar" odločil lastnoročno iz izolacĳe rešiti največ-
ji slovenski muzej. Dan pozneje pa sta se nekje na pol poti med 
čiščenjem regionalne ceste vsaka s svoje strani srečali ekipi PGD 
Brezovica in ekipa "Gozda". Zaradi pogodbenih kolobocĳ in ob-
sežnih poškodb drevja ceste kljub temu niso uradno odprli še 
vsaj deset dni, do nedavnih poplav. 
Poveljnik brezoviških gasilcev Damjan Turšič je poročal, da so 
bili v pogonu od sobote do sobote. Najhuje je bilo v nedeljo in po-
nedeljek, ko so čistili ceste proti Pristavi, Laščam in gostilni Pe-
kel. V akcĳi jih je bilo sprva štirinajst, naslednje dni pa stalno od
šest do sedem, ki so "mobilizirali" tudi vse lastnike kombinirk, 

plugov, vitlov ... Torkovo čiščenje proti Bistri je bilo v primerjavi 
s tem zanje menda "pravi komfort", četudi je drevje še padalo. 
Poškodoval se je le en gasilec, pri popravilu motorne žage, prav 
zadihali pa da so šele v petek. Na drugem koncu doline je bilo 
dvanajst ur na dan na delu sedem do osem brežanskih gasilcev. 
Dela na Bregu in Pakem jim ni zmanjkalo, še posebej bližnja Pod-
gora in stara proga sta bili problematični, sicer pa so ves čas kro-
žili tudi po Borovnici, Lazih in Dolu. Kjer so jih pač potrebovali. 
Predsednik brežanskega društva Janko Smole si je ob koncu od-
dahnil – da sta se med intervencĳami poškodovali le dve motorni
žagi, gasilec pa noben. Poveljnik gasilskega poveljstva Borovnica 
Jože Palčič je poleg Bistre, Podgore in stare proge izpostavil še 
preboj proti Junskemu griču. Na vrhuncu je imelo PGD Borov-
nica v akcĳi kar 34 gasilcev. Poškodb gasilci niso utrpeli, prav
tako na območju občine, razen v Bistri, menda padajoče drevje 
ni poškodovalo ne stavb ne vozil, slabše pa je bilo z daljnovodi in 
telefonĳo. Še posebej slednja je na desetinah koncev povsem raz-
trgana. Če povzamemo, so v času žledoloma, od sobote do sobo-
te, gasilci vseh treh društev izvedli kar 242 intervencĳ in opravili
skoraj 2.300 delovnih ur. Samo za gorivo so morali odšteti več kot 
1.000 EUR. 

Agregati za reševanje življenj 
V gasilskem domu v Borovnici so že v izhodišču vzpostavili im-
provizirani dežurni operativni center, ki je sprejemal klice na 
pomoč ter komuniciral z vrhniškim štabom CZ. Aparature sta 
tokrat s povezavo na agregat usposobila Igor Trček in Jože Žitko, 
v kratkem pa naj bi občina zagotovila sredstva za ureditev prave-
ga centra. Takoj v ponedeljek je v akcĳo stopil tudi Peter Žitko in 
prav kmalu je imela Borovnica že Mobitelov signal. V izhodišču 
intervencĳ je Janez Kržič predlagal, da bi prenosne radĳske po-
staje razdelili tudi voznikom plugov, ki bi nato sporočali, kje so 
kritična mesta, kar se je po Palčičevo izkazalo za odlično idejo. 
Ne le da so s tem imeli popoln nadzor nad stanjem cest, v veliki 
meri so s tem vzdrževali ažuren popis poškodb na električnih 
daljnovodih ter telefonskih linĳah. Kar je bilo, poleg dobrih od-
nosov z Elektrom (in akcĳ CZ Vrhnika), ključno za dokaj hiter
zagon električnega omrežja v Borovnici. Večina občine je dobila 
elektriko že v ponedeljek dopoldne, delu Podgore jo je z dovo-
ljenjem Elektra tri dni pozneje priklopilo podjetje Street, še kak 
dan pozneje jo je dobil del Ohonice, zgornji Dol, del Miklavičeve 
ceste, Lašče in Pristava. Vasi na Menišĳi so od CZ Vrhnika najprej
dobile agregate, 10. februarja pa menda vendarle tudi elektriko. 
Pri čemer je bilo ključno, da so domačini dobršen del trase dalj-
novoda že prej sami sčistili. Elektrika ni prišla nič kaj prehitro. 
Pojavljati so se namreč že začele napetosti zavoljo razdeljevanja 
agregatov, saj so jih gasilci najprej razdelili kroničnim bolnikom 
na dihalnih oz. dializnih aparatih, poplavljena klet ali centralna 
kurjava pač nista bili v prvem planu. 
Železniški promet proti Notranjski je bil od sobote, 1. februarja, 

Pokojiška cesta se je spreminjala iz minute v minuto.

Ribčeva domačĳa ni imela sreče.

"Bobi" rešuje bistriški grad.

Borovnica je elektriko dobila dokaj hitro. Golosek pri zdravstveni postaji je razburil občane.
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Prvi sklop projekta zajema odpravljanje vrsto let 
trajajoče problematike odvajanja in čiščenja od-
padnih fekalnih voda, ki imajo negativne posle-
dice na okolje in zdravje ljudi. V okviru skupine 
projektov se bodo zgradili vodi kanalizacĳskih 
sistemov ter več čistilnih naprav. Projekt se bo 
izvajal v osmih občinah, kjer še nimajo izgraje-
nega sistema za odvajanje in čiščenje komunal-
nih voda oziroma ta sistem še ni zgrajen v celoti. 
Vrednost celotnega projekta Čista Ljubljanica 
znaša 56.005.068 evrov in ga delno financira 
Republika Slovenĳa (13,03 %), delno Kohezĳski 
sklad Evropske unĳe (76,13 %), delno pa stroške 
pokrivajo občinski proračuni (10,84 %). Celoten 
projekt Čista Ljubljanica se bo zaključil do kon-
ca leta 2015. 
Projekt Čista Ljubljanica v Občini Borovnica je 
razdeljen v tri sklope, in sicer:  
- kanalizacĳa v naseljih Dol in Laze, 
- kanalizacĳa v naseljih Breg in Pako in 
- centralna čistilna naprava Borovnica. 
Trenutno se izvajajo gradbena dela na kanalizaci-
ji v naseljih Dol in Laze. Začela so se junĳa 2013, 
trenutno pa je izvedeno približno 40 odstotkov 
predvidene investicĳe. Preostala dva sklopa sta 
v zaključni fazi izbire izvajalca. Pogodbi za kana-
lizacĳo Breg - Pako in centralno čistilno napravo 
bosta podpisani predvidoma do konca januarja, 
gradnja pa se bo začela spomladi 2014. Celoten 

projekt se bo zaključil v sredini leta 2015. Trasa 
kanalizacĳe poteka čez zahtevna barjanska tla, 
na razmeroma veliki globini, kar dodatno ote-
žuje izkop. Sicer pa dela potekajo po načrtu.  
Operacĳo delno financira Evropska unĳa, in 
sicer iz Kohezĳskega sklada. Operacĳa se iz-
vaja v okviru Operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007–2013, razvojne prioritete "Varstvo okolja 
– področje voda", prednostne usmeritve "Odva-
janje in čiščenje komunalnih voda".             NN

Vpis v vrtec
 
Starše obveščamo, da sprejemamo vloge za 
vpis v vrtec za šolsko leto 2014/15. Vloge 
dobite v vrtcu ali na spletni strani www.os-
borovnica.si, oddate pa jih lahko po pošti na 
zgornji naslov ali osebno v tajništvu šole.
Če bo vlog več kot razpoložljivih mest, bo 
komisĳa za sprejem novincev v skladu s Pra-
vilnikom o sprejemu otrok v vrtec obravna-
vala vloge, ki bodo prispele do vključno 31. 
3. 2014. 

  Sonja Pristavec

Že v času zadnje naravne katastrofe – žledu, 
ki je prizadel borovniško dolino, so mnogi 
opozarjali, da borovniška Civilna zaščita ne 
opravlja svojega dela, po koncu ujme pa so 
se zahteve po temeljiti prevetritvi štaba CZ 
le še okrepile. Župana Andreja Ocepka naj 
bi že kako leto nekateri občani in celo gasilci 
spodbujali k vzpostavitvi učinkovitega štaba, 
saj naj bi obstoječi svoje delo slabo opravil že 
v času uničujočih poplav pred štirimi leti. Da 
intenzivno, baje že dva meseca, išče novega 
poveljnika, je na nedavni seji občinskega sveta 
zagotavljal župan sam, ki ima po občinskem 
statutu edini pristojnost imenovanja in raz-
reševanja štaba CZ. Obenem pa je zatrdil, da 
se je ta sestal že v soboto (1. februarja, op. p.) 
zvečer ter "alarmiral" in "razdelil naloge gasil-
cem", ki da so nato prevzeli operativo. Glede 
očitkov o slabem informiranju občanov v času 
električnega mrka pa je zgolj odvrnil: "Ljud-
je so vedeli vse." Mnenju, da občani v danih 
razmerah niso bili na slabšem, se je pridružil 
tudi poveljnik gasilskega poveljstva Borovni-
ca, Jože Palčič: "Župan je bil ves čas dosegljiv, 
tudi na vse krizne sestanke je prišel. Kakšno 
stvar več smo morali res mi oddelati, da bi pa 
zato ljudje kakorkoli trpeli, to pa nikakor. Smo 
dali vse od sebe." Trenutni poveljnik štaba 
CZ, Ciril Kos, po drugi strani zatrjuje, da se 
je "delalo normalno". Po dogovoru naj bi čla-
ni štaba delovali na različnih koncih doline, 
le "kemika" da trenutno nimajo in na sedežu 
CZ bodo morali urediti radĳsko postajo. Ko ni 
bil v gasilskem domu, naj bi bil na vseh kon-
cih, od Ljubljane, kjer je iskal dodatni agregat, 
do sedeža CZ na Vrhniki ali v zdravstvenem 
domu oz. kjer so ga potrebovali. "Vsak dan 
sem bil po celi fari in se pogovarjal z ljudmi, ali 
kaj potrebujejo," je našteval Kos in sklenil, češ 
da ni nič nenavadnega, če delo CZ "eni hvalĳo, 
drugi pa šimfajo". 

"Sistem zaščite in reševanja ne more 
biti odvisen samo od enega človeka" 

O pomenu in nalogah Civilne zaščite sem pov-
prašal poveljnika štaba CZ Vrhnika, Viktorja 
Razdrha, ki to organizacĳo uspešno vodi že 
skoraj dve desetletji, med zadnjo ledeno ujmo 
pa je krojil tudi usodo borovniškega prebival-
stva. "Zakon o varstvu pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami določa, da je CZ strokovno telo 
župana in poveljnik vodi zaščito in reševanje v 
določenih intervencĳah. Seveda poveljnik do-
loči vodjo intervencĳe, ki je prvi operativec. 
V primeru intervencĳe, kot je trenutna, CZ 
vključuje vse sile za zaščito in reševanje, ki so 
na območju občine. Tako gasilce, ki so najpo-
membnejša sila, in javne službe (zdravstveni 
domovi, javna komunalna podjetja …) kot 
gradbena podjetja, ki so namenjena za reševa-
nje iz ruševin. Potem so tukaj še razna društva, 
ki delujejo na območju občine: planinci, jamar-
ji, Rdeči križ, skavti, taborniki …" našteva 
Razdrh, ki raje uporablja izraz "sistem zaščite 
in reševanja, ki pa mora biti samoodziven. Ne 
more biti odvisen samo od enega človeka, tudi 
od poveljnika ne. Če poveljnika v nekem tre-
nutku ni, je tu njegov namestnik. Zato obstaja 
hierarhĳa." O tem, ali bi lahko delo CZ oprav-
ljali le gasilci, pa: "Ob večjih nesrečah, kot je 
bila zdajšnja, teh deset dni, je to praktično ne-
mogoče. Gasilci so tisto udarno kladivo, ki gre 
na teren in poskuša reševati. Njim se mora za-
gotoviti logistika (hrana, servis, mehanizacĳa 
…), kar je naloga CZ. Same gasilske enote niso 
namenjene večjim intervencĳam, ne nazadnje 
za to niti niso ustanovljene." Poleg tega ima 
CZ zakonsko podlago za mobilizacĳo kate-
regakoli podjetja, za direktno pomoč države 
ter v primeru nevarnosti in ogrožanja tudi za 
sprejemanje "takšnih odločitev, ki za sabo po-
tegnejo odškodnine".              Damjan Debevec

Pieteta?
Je to primerno, je to odnos in spoštovanje do okolice tega kraja? Pasji "kupček" in še eden tak, 
oddaljen le slabe tri metre, sta bila v času pogreba pred novo poslovilno vežico v Borovnici. 
Si morda predstavljate občutek žalujočih, ki so se prišli poslovit od pokojnika iz drugih kra-
jev, in tudi občutek nas, domačinov? Saj je vendar nemogoče, da smo Borovničani take pac-
ke, ali pač – zaradi posameznikov?! Dolžnost vsakega lastnika štirinožnega ljubljenčka je, da 
za sabo ne pušča takih sledi, predvsem pa ne, lepo vas prosim, na pokopališču. Pa tako malo 
je treba, da se to upošteva!                                                                                    Franc Klančar 

povsem ustavljen, tri dni pozneje pa so se prvi vlaki že začeli prebĳati proti Borovnici. Nadomestni 
avtobusni prevoz je bil potreben do 5. februarja zvečer, ko je sem pripeljal prvi potniški vlak. Do 
pomladi menda potniškega prometa južneje od Borovnice, zaradi obsežnih poškodb infrastruktu-
re, ne bo, vozni red vlakov pa je temu primerno okleščen. Ker se na borovniški železniški postaji 
po novem pri vleki tovora menjajo dizelske in električne lokomotive, smo za nekaj časa nazaj dobili 
tudi prometnika. Precej manj časa je za zagon potrebovala borovniška Pošta. Z delom so začeli v 
ponedeljek, v torek pa so skozi sneg, žled in polomljeno drevje neustrašni poštarji naslovnikom že 
razvažali pisma in pakete. 

Še o goloseku v borovniških parkih 
Precej razburjenja je v zadnjih dneh povzročila županova odločitev, da se v parku pod stebrom 
viadukta in pred zdravstveno postajo izvede posek v žledolomu zdelanih dreves. Občinska uprava 
ta skrajni ukrep pojasnjuje, češ "da so bila drevesa precej poškodovana ter da so ogrožala mimo-
idoče, kot tudi sosednje objekte. Morebitno povzročeno škodo, ki bi nastala, bi morala kriti lastnica, 
torej občina." V bran tej odločitvi je stopil tudi gasilski poveljnik Jože Palčič: "Z državne ravni je 
prišel dopis, ki nam ga je posredovala občina, naj se poseka vse, kar predstavlja nevarnost zdaj ali 
po koncu žledu. Okrog zdravstvenega doma so bila drevesa polomljena, in če bi še veter zapihal, 
kot je bilo napovedano za četrtek, je vprašanje, kako bi bilo. Tudi zaščitena drevesa (lipa, tisa) bi v 
primeru, da bi ogrožala ljudi, lahko posekali brez vprašanj." 

  Damjan Debevec, foto: DD, IT

Planinske poti na 
območju PD Borovnica
Planinsko društvo Borovnica vse planince in 
druge občane obvešča, da so od 1. februarja 
2014 pa do preklica (predvidoma v Našem 
časopisu) na območju našega društva, zaradi 
posledic žledoloma, zaprte naslednje planin-
ske poti:
- Evropska pešpot E7 (razen odsekov Za-

vrh-Padež, Laze-Gostišče Pekel) 
- Gostišče Pekel – 5. slap 
- Gostišče Pekel – Pristava – Pokojišče/5. 

slap 
- Padež – Vinji vrh 
- Laze – Zavrh 
- Zabočevo – Rakitna 
Odprte pa ostajajo: 
- Borovnica – Pokojišče 
- Zavrh – Pokojišče – Padež – 5. slap 
- Laze – Borovnica – Zabočevo/Ohonica 
Uporaba planinskih poti je sicer v skladu s 
5. členom Zakona o planinskih poteh (Ur. 
l. RS 61/2007 z dne 10.7.2007) izključno na 
lastno odgovornost.              PD Borovnica

Projekt Čista Ljubljanica
Namen projekta Čista Ljubljanica – odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda v porečju Ljubljanice 

Prejeli smo ... Prejeli smo ... Prejeli smo ... Prejeli smo ... Prejeli smo ...  

Borovniški štab Civilne zaščite ne deluje?
Štab Civilne zaščite Občine Borovnica naj bi ob zadnji ledeni ujmi odpovedal. 
Župan in poveljnik gasilskega poveljstva Borovnica trdita, da občani niso bili 
na slabšem, vedno glasnejše pa so zahteve po menjavi štaba. Poveljnik Ciril Kos 
vse zanika.
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Posadili so že 500 dreves
Borovniški sadjarji so na letošnjem občnem zboru z zadovolj-
stvom opravili pregled lanskega dela, ko je bil presežen mejnik 
petstotega posajenega sadnega drevesa. Od teh jih enajst krasi 
bregove Borovniščice ter vrtec na Bregu. Sadovnjak pod stebrom 
viadukta so tačas dodatno zaščitili pred košnjo z nitko, postavi-
li pa poskusno visoko gredo. Paplerjev bobovec jim še naprej 
cepĳo v Kozjanskem parku, doma pa lahko žal le žalostno ugo-
tavljajo, da drevesa iz časa Paplerjevega učiteljevanja počasi od-
mirajo. Še vedno sadĳo tudi krompir iz Tirolske, ki je kljub hudi
poletni suši in hladnemu junĳu dal zadovoljiv pridelek. Posajen
je bil celo na ilovnati terasi Permakulturnega centra na Dražici, 
po francoski metodi, pod slamo. Društvo je izvedlo še šestnajst 
biodinamičnih delavnic, pa enajst predavanj in štiri strokovne 
ekskurzĳe. Večletno izobraževanje je pognalo plod, saj je član-
stvo lani natočilo preko 10.000 litrov jabolčnega soka. Sadjarje 
smo obenem srečevali na Dnevu borovnic, v času borovniške-
ga semnja so imeli tudi svojo sadjarsko-vrtnarsko razstavo, v 
Ohonici so sodelovali pri promocĳski akcĳi evropske poslanke
Zofije Mazej Kukovič "Požen Evropo", se udeležili dneva odpr-
tih vrat poskusnega sadovnjaka na Brdu pri Lukovici ter Dneva 

Zemlje v Dolini pri Trstu. Tajnik Slavko Turšič je sodeloval tudi 
pri snemanju oddaje Na vrtu, učil otroke sajenja drevja na OŠ 
Ivana Cankarja na Vrhniki in imel več predavanj o biodinamiki, 
poleg tega pa je v Trstu opravil tečaj iz permakulturnega načrto-
vanja. V kraju je bil v tem času zasajen nov, kombiniran, visoko- 

in nizkodebelni sadovnjak s 30 drevesi, cepljenimi s cepiči iz 
genske banke kartuzĳanskega samostana Pleterje, podlage pa
so iz lokalne avtohtone lesnike. Ko bo visokodebelni del komaj 
začel roditi, bodo nizkodebelna drevesa že na koncu rodne dobe 
in jih bodo posekali. 
Poslovali so sadjarji, kakopak, pozitivno. Letos se nameravajo 
znova podati na štiri ekskurzĳe po domovini in tujini, poudarek
bo na izobraževanju za lastno pridelavo semen. Na tem podro-
čju, z medsebojno izmenjavo semen, se nameravajo pridružiti 
vseslovenski akcĳi Štafeta semen 2014. Priredili bodo še nekaj
predavanj iz sadjarstva, predvsem obrezovanja, in biodinami-
ke, pa razstavo sadja in vrtnin, še naprej pa bodo dopolnjevali 
gensko banko starih sort jabolk in hrušk, obnavljali zalogo bio-
dinamičnih preparatov in skrbeli za njihovo uporabo. Na več 
akcĳah, ki jih bodo popestrili z druženjem pri brunarici na Po-
kojišču, se bodo spoznavali tudi z divjimi užitnimi rastlinami. 
Ker ima njihov član Andrej Stražišar že razvito napravo za 
proizvodnjo oglja, Slavko Turšič pa skice za še dve napravi (ena 
je že v prototipni fazi), bodo poskrbeli za akcĳo izobraževanja
o uporabi oglja v kmetĳstvu, naprave pa predstavili na Dnevu
borovnic in obenem posneli oddajo za Naš vrt na TV Sloveni-
ja, studio Maribor.                          Damjan Debevec, foto: DD

Na "evrodogodku" v Ohonici so mnogi govorili, še največ pa je 
povedal predsednik sadjarjev Rudi Cerk.

Zahvala
 
Folklorniki Folklorne skupine 
Šumnik smo v začetku decembra 
pripravili letni celovečerni kon-
cert, ki smo ga poimenovali "Na 
pomoč!".
 
V skupini je kar nekaj gasilk in gasilcev, 
v zadnjem času so imeli domači gasilci 
precej dela s požari in drugimi interven-
cĳami, v naši dolini prostovoljno deluje-

jo kar tri gasilska društva – Brezovica 
pri Borovnici, Breg - Pako in Borovnica, 
člani in članice vseh društev so uspešni 
na gasilskih tekmovanjih, oktobra pa je 
minilo tudi deset let od velikega požara 
v osnovni šoli dr. Ivana Korošca. Vse to 
nas je folklornike vodilo v iskanju idej, 
katero temo bi izbrali za tokratni na-
stop. Decembra smo tako sobotni večer 

posvetili gasilstvu in gasilcem, ki pros-
tovoljno opravljajo to nevarno in člove-
koljubno delo. 
Ob tem bi se radi še enkrat zahvalili 
vsem sodelujočim. Gostjam, sestram 
Trobec, voditeljici Mateji Feltrin Nov-
ljan in vsem igralcem – Damjanu Tur-
šiču, Mileni Škulj, Janĳu Bolariču, Mar-
jeti Debevec, Urbanu Kržiču, Maticu 
Dobrovoljcu, Niki Suhadolnik, Tinkari 
Pečlin in Dejanu Turšiču. Hvala mento-
rici Jerneji Grdadolnik, ki nas je vodila 
skozi jesenske priprave, in mentorici "na 

porodniškem dopustu" – Sabini Mrzli-
kar. Da je bil večer glasbeno obogaten, 
sta poleg harmonikaša Andreja Jereba 
poskrbela tudi Martin Grdadolnik in 
Aljaž Kos. Hvala gasilskim društvom, 
PGD Borovnica in PGD Brezovica pri 
Borovnici za uporabo njihovih prosto-
rov, PGD Breg - Pako in PGD Brezovi-
ca pri Borovnici za pomoč pri izdelavi 

razstave o gasilstvu. V veliko pomoč 
pri tem sta nam bili tudi Slavica Mar-
ta Ošaben in Milena Škulj. Zahvala gre 
tudi vsem preostalim, ki so prispevali k 
temu, da je bil večer še lepši: Tanji Draš-
ler, FS Klas, AFS Marolt, FS Židan Pa-
razol, Alenki Ošaben, Marjanu Buniču, 
Marku Žitku, Marjanu Debevcu, Igorju 
Trčku, OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, 
Radiu Ognjišče, Tatjani Splichal in Am-
brožu Brezovšku. 
Hvala tudi vsem vam, ki ste redni ob-
iskovalci naših prireditev; to nam daje 

vedeti, da naše delo ni zaman. Tiste, ki 
to še niste, pa lepo vabimo, da le pridete 
pogledat, kako se trudimo ohranjati slo-
vensko izročilo in folkloro. Želimo vam 
plesa in petja polno leto 2014! 
Če želite vedeti še več o nas in o tem, 
kar počnemo, nas poiščite na našem fa-
cebooku. 

FS Šumnik                                                                                              

FitClub že drugo leto zapored ob petkih zvečer izvaja redno 
vadbo oziroma t. i. Boot camp treninge v TVD Partizan Borovni-
ca in občasno, predvsem v toplejših mesecih, tudi kak pohod ali 
vadbo na prostem. Po novem letu pa so spravili v pogon Level 
10, izziv preoblikovanja telesa. "Vabljeni vsi, ki bi radi naredili 

boljšo verzĳo samega sebe – izgubili kilograme, izgubili maš-
čobo in/oziroma povečali mišično maso, dvignili nivo energĳe,
vitalnosti, zdravja, kondicĳe in regeneracĳe po vadbi; da bi bili,
ko se pogledate v ogledalo, bolj zadovoljni s svojim videzom 
kot kadarkoli do zdaj. Idealno, da vaše novoletne zaobljube po-

stanejo resničnost!" zagotavlja dinamični organizator velneških 
delavnic Peter Weixler, Borovničanom bolj znan kot aktivni 
športnik. V času 12-tedenskega tekmovanja so udeleženci proti 
plačilu minimalne kotizacĳe deležni tako prilagojene vadbe, ki
je primerna za vsakogar, kot serĳe predavanj o zdravi prehra-
ni. Vrhunska fizična vadba je preplet vaj za moč in vzdržljivost,
dela se z lastno težo. Kombinacĳa vaj je takšna, da se dvigne
pulz in se obdelajo vsi večji sklopi mišic v telesu. Ker pa Weixler 
ugotavlja, da je kar "80 % tega, kako smo videti in kako se po-
čutimo, odvisno od prehrane", se je odločil, da bo "ljudi naučil 
tudi jesti". Tako polno uro pred vajami posveti predavanju o vsaj 
enem izmed področĳ zdrave prehrane, po želji pa pripravi tudi
posamezniku prilagojen program prehrane. 
A ker gre pri izzivu vendarle za neke vrste tekmovanje, kjer 
moraš v prvi vrsti premagati samega sebe oz. se izboljšati na 
področju izgubljanja kilogramov ali izgubljanja odstotkov tele-
sne maščobe ali pridobivanju mišične mase, se vadbi na rob iz-
vajajo tudi redne meritve z analizatorjem telesne sestave Tanita. 
Vsakič razglasĳo zmagovalca tedna, ki ob tem prejme manjšo
pozornost, ob koncu izziva pa zmagovalca, poleg boljšega po-
čutja in videza, čaka še bogata nagrada. Vadba sicer dvakrat na 
teden poteka tudi v Ljubljani, kamor so udeleženci prav tako 
lepo vabljeni. Po preteku prvega kroga bodo fitovci začeli nove-
ga, saj kot pravi Weixler, je njihov cilj "narediti Borovnico bolj 
zdravo, bolj fit".  

  Damjan Debevec, foto: DDPrva ura je namenjena predavanju in svetovanju o prehrani. "Kje imamo usta!? – Na ušesih!"

Silvestrska komedĳa – ponovitev

OBLAST
Vinko Möderndorfer 

Priredba, režĳa: Slavica Marta Ošaben  

SOBOTA, 8. marec 2014, ob 19. uri 
OSNOVNA ŠOLA BOROVNICA  

NIKAR NE POZABITE!  
Na nepozaben večer 

Vas vljudno vabi Kulturno društvo Borovnica, 

Gledališka skupina ŠOTA. 

 Društvo upokojencev Borovnica
 

VABI 

NA OBČNI ZBOR DRUŠTVA,  
KI BO V ČETRTEK, 13. 3. 2014,  

OB 17. URI V GOSTILNI GODEC. 

Nagrada za izgubljanje kilogramov
Dvanajs�edenski Level 10, izziv preoblikovanja telesa, v organizacĳi FitCluba Borovnica udeležencem za-
gotavlja izpolnitev novoletnih zaobljub, zmagovalcu pa za nameček še lepo nagrado.
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Otroci iz skupine Veseli vlak so spoznavali vr-
tec in poklice ljudi, ki vsak dan skrbĳo za dobro
počutje otrok: strokovne delavke, kuharice, pe-
rico, čistilke, hišnika. Pogovarjali so se, kakšno 
delo kdo opravlja, in se igrali igre z vlogami, v 
katerih so se poistovetili z zaposlenimi v vrtcu. 
Pogovarjali so se tudi o delu ravnatelja, njegove 
pomočnice v vrtcu in šolske psihologinje, ki jih 
večkrat obišče. Za zaključek so v skupino po-
vabili hišnika in z njim delavno preživeli ves 
dopoldan. Za prĳatelje na "roza vhodu" pa so
otroci pripravili še posebno presenečenje – za-
igrali so nam igrico Pravljica o rokavički. 

Otroci skupine Palčki so se posvetili skrbi za 
ptice. Bolj podrobno so spoznali kar osem vrst 
ptic stalnic, in sicer siničko ter njena sorodni-
ka čopasto siničko in plavčka, poleg njih pa še 
kosa, vrabčka, brgleza, taščico in škorca. Pred 
vrtec so postavili ptičjo hišico, ki so jo dobili v 
dar, vanjo so pridno trosili semena, da so se pti-
ce lahko pogostile. Ptičke so vključevali v raz-
lične dejavnosti. Igrali so se "ptičje" igre, posne-
mali gibanje ptic, jih opazovali na sprehodih, 
računali s pticami, jih razvrščali … Naredili pa 
so tudi lojene pogače za ptičke ter jih obesili na 
drevesa in grmovje v okolici vrtca. 

V skupini Žogice so mesec posvetili naravos-
lovnim dejavnostim. Postali so pravi razisko-
valci. Z eksperimenti so spoznavali različne 
snovi in njihove lastnosti. Preizkušali so, kaj 
plava in kaj ne; mešali so različne tekočine 
(voda, detergent, sok, olje) in ugotavljali, katere 
tekočine se mešajo in katere ne; raziskovali so 
izvor svetlobe, prepustnost skozi različne ma-
teriale in odkrivali, zakaj nastane senca; eks-
perimentirali so tudi z zvokom: iskali so izvor 
zvoka in preizkušali širjenje zvoka po različnih 
snoveh. Na svetovni dan brez televizĳe in raču-
nalnika, ki je bil 20. januarja, so skupaj s starši 
doma izdelovali preprosta glasbila iz odpadnih 
materialov, v vrtcu pa so za vse otroke priredili 
pravi koncert s svojimi inštrumenti. 
Otroci iz skupine Miške so se podali na razbur-
ljivo pustolovščino v "deželo dinozavrov". Ob 
knjigah, ki so jih otroci prinašali od doma, in 

dokumentarnem filmu Sprehod z dinozavri so
spoznavali rastlinojede in mesojede dinozavre 
iz pradavnine, njihovo življenjsko okolje, pre-
hranjevanje, telesne značilnosti in vzroke za 
izumrtje teh mogočnih živali. Dinozavre so 
upodabljali v različnih likovnih tehnikah, se 
igrali gibalno igro "jurski park", v domišljĳski
igri s figuricami dinozavrov in lesenimi kocka-
mi uprizarjali življenje dinozavrov. Igrali so se 
didaktične igre (spomin, povezovanje enakih 
dinozavrov, razvrščanje figuric po različnih
lastnostih), spoznavali nove besede in uživali 
ob branju pustolovskih zgodbic iz zbirke Zaliv 
dinozavrov. Posebno doživetje pa je bil tudi ob-
isk Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani, kjer so 
si otroci poleg stalne zbirke eksponatov ogle-
dali razstavo Živela, evolucĳa! Temo so zaklju-
čili z eksperimentom "izbruh vulkanov". 

Mateja Milosavljević 

Prav ste prebrali, že tako številčno Društvo podeželskih žena 
Ajda Borovnica krepi svoje vrste še s pripadniki "manj ne-
žnega" spola, ki pa jim menda ne pritiče prav nič več in nič 
manj dolžnosti ter pravic, kot jih predpisuje društveni statut 
članicam. Tako so se lahko v lanskem letu udeleževali teča-
jev pletenja, kvačkanja in vezenja, se podučili o smrekovih 
mazilih, izdelovali naravno milo, malo tudi kuhali, se udele-
žili ekskurzĳe na Koroško ali v Benečĳo ali pa pomagali pri
pogostitvi na ohoniški prireditvi evropske poslanke Zofije
Mazej Kukovič, pri Dnevu borovnic, tekmovanju koscev in 
grabljic ali gasilski veselici. Članstvo si je za konec tako ak-
tivnega leta nato še ogledalo komedĳo Udar po moško v Špa-
steatru. Na občnem zboru januarja letos so ajdovke v povzet-
ku ugotavljale, da so pozitivno poslovale, za naprej pa znova 

začrtale pester plan dejavnosti. Letos naj bi tako imele vsaj 
dva kuharska tečaja, dve strokovni ekskurzĳi, štiri delavnice,
udeležiti se nameravajo vseh večjih prireditev (srečanja kme-
tic Ljubljanskega barja, Dneva borovnic, tekmovanja koscev 
in grabljic, čistilne akcĳe …), ogledale pa si bodo tudi še kako
igro. Ena od pobud s strani članic je bila še, da bi se redno 
srečevale, morda celo tedensko. "Pripombo" na delo ajdovk je 
imel od navzočih le župan Andrej Ocepek, ki je dejal, da so 
"eno od pridnih društev, na katera se lahko zanesemo".

Zbor se je zaključil s predstavitvĳo najnovejše knjige Darje 
Rojec Nasveti in izkušnje iz prve roke ter seveda prĳetnim
druženjem. 

  Damjan Debevec, foto: DD

Ljubezen do fotografije je Simon spoznal že ob koncu osnov-
nošolskega izobraževanja, fotografski aparat pa je njegov zvest 
spremljevalec tudi zdaj, ko je srednješolec. Sprva je fotografi-
ral na manjših koncertih, vrata pa so se mu začela odpirati po 

vstopu na festival Metalcamp 2012, na katerem je sodeloval kot 
honorarni fotograf časnika Večer. Pridobljene izkušnje so bile 
neprecenljive, zato se je čez eno leto preizkusil kot samostojni 
fotograf na festivalu Metaldays 2013, ki se je poleti odvĳal v Tol-
minu. Bogatil si je znanje, pridobil material in tudi nepozabne 
spomine. V okviru šolskega projekta se je udeležil tritedenskega 

izobraževanja na Malti. Srečal se je z novim področjem, in sicer 
samostojnim fotografiranjem prostorov ter arhitekture. Z neka-
terimi dĳaki šole, ki jo obiskuje, sodeluje še pri drugih projektih.
Trenutno pripravljajo film, ki se bo snemal v okviru obšolskih

dejavnosti. Podal se je tudi na novo pot kot sodelavec Profanity 
webzina, kjer recenzirajo koncerte in podobne dogodke. 
Razstava Skozi objektiv in oko prikazuje del Simonovega boga-
tega fotografskega gradiva, ki ga je med 21. in 27. julĳem 2013

posnel med bivanjem na sotočju Tolminke in Soče. Takrat se je 
že desetič po vrsti odvĳal mednarodni festival metal skupin.
Na enem izmed najlepših in najkakovostnejših evropskih fe-
stivalov tovrstne glasbe Metaldays 2013 je nastopilo okoli 100 
skupin, navdušujoča pa je bila tudi množica gledalcev, saj se je 
tedenskega dogodka vsak dan udeležilo več tisoč ljudi. Simon 
je v fotografski aparat ujel različne utrinke ter se tako dodatno 
poglobil v to subkulturo. 
Program ob odprtju razstave je bil povezan s temo fotografij.
Pripravili sta ga glasbena in literarna sekcĳa, izvedli pa Žan,
Boris, Borut in Barbara. Predsednik društva Jože Zorman je ob-
iskovalcem predstavil avtorja in vsebino razstave, seveda pa se 
je zahvalil vsem, ki so jo pripravili in obogatili kulturni praz-
nik: Jožetu Pristavcu, Birosistemom, Cirilu Hrovatinu in MKD 
Arterĳa. Spregovoril je še avtor fotografij in pojasnil, da te ne
potrebujejo dodatne razlage, saj največ povedo same. 
Večer se je po odprtju in ogledu razstave nadaljeval v prostorih 
MKD Arterĳa. Tudi tu je imela metal glasba glavno besedo, iz
svojih glasbil pa so jo izvabljale skupine Warm Up, Fuck Logic 
in Sober Assault. 
Razstavo Skozi objektiv in oko si lahko v Galerĳi Barje ogledate
do 6. marca, vsak ponedeljek in četrtek od 17.00 do 19.00. Pri-
pravljamo pa tudi že novo prireditev, s katero bomo 22. marca 
2014 počastili svetovni dan vode. 

Simona Stražišar
Foto: Drago Videmšek

Drobcena pozornost za članice jubilantke

Letošnji kulturni praznik so obarvali metalci
Na predvečer letošnjega slovenskega kulturnega praznika je v Galerĳi Barje zaživela razstava fotografij Simona Pelka Skozi objektiv in oko. Po odprtju in ogledu
se je dogajanje preselilo v najbolj pisano borovniško hiško, kjer je MKD Arterĳa pripravila z metal glasbo obarvano noč. Razstavo si lahko ogledate do 6. marca
vsak ponedeljek in četrtek od 17.00 do 19.00.

Društvo podeželskih žena z novimi člani

Januarski živžav v vrtcu Borovnica
 
Novoletne počitnice so minile in polni sveže energĳe smo se lotili novih izzivov.
Čeprav nam zima ni hotela prinesti snega, nam v našem vrtcu ni bilo prav nič 
dolgčas.
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Horjul odrezan od sveta 
Agencĳa RS za okolje je za 
nedeljo zaradi vremenskih 
razmer za celotno Slovenĳo 
razglasila rdeči alarm. "Ob pa-
davinah bosta v notranjosti še 
nastajala poledica in žled, ob 
prehajanju padavin v sneg pa 
bo ta še dodatno obremenjeval 
drevesa in konstrukcĳe," so 
zapisali. A napovedi so se za-
čele uresničevati že večer prej. 
V soboto prek večera so vsem 
operativnim gasilcem na ob-
močju GZ Horjul začeli piskati 
telefoni s pozivom "drevje na 
cesti". Ne glede na okoliščine 
so izpustili delo iz rok ter kre-
nili svoji dolžnosti naproti. Kaj 
kmalu so se vsak na svojem 
območju srečali z grozovito 
realnostjo. Drevje se je lomilo 
in padalo vsepovprek. Komaj 
so s ceste ostranili padlo drev-

je in cesto naredili prevozno, 
že se je na istem mestu poja-
vil nov kup. Kljub sprotnemu 
odstranjevanju in nenehnemu 
posredovanju je bil Horjul z 
okolico do ponedeljka odrezan 
od sveta, saj je bila dostopnost 
iz vseh smeri zaradi padlega 
drevja onemogočena. A prid-
nim gasilcem PGD Podolnica 
je že v popoldanskem času 
uspelo sprostiti cesto Lesno 
Brdo–Vrhnika. Tako je bil pre-
hod in stik z zunanjim svetom 
spet vzpostavljen, medtem ko 
je bil dostop iz drugih smeri še 
nekaj dni uradno zaprt. 
  
Na zaprtih odsekih razdelili 
tudi nekaj kazni 
V javnosti je odjeknila novica, 
da so policisti Policĳske posta-
je Vrhnika na cesti Horjul–Li-
gojna razdelili nekaj kazni in 
oglobili voznike, ki niso upoš-
tevali znakov in signalizacĳe 
o zapori ceste. V odgovoru 
tiskovnega predstavnika PU 

Ljubljana Vinka Stojnška je za-
pisano, da so policisti voznike 
samo opozarjali na omenjeno 
prepoved vožnje, oglobili, s 
kaznĳo 160 evrov, pa so tiste, 
ki niso hoteli upoštevati opo-
zorila in prometne signaliza-
cĳe. Občina Horjul naj bi po 
zagotovilu podžupana na PE 
Vrhnika poslala dopis s proš-
njo po razveljavitvi. Uradnega 
odgovora še niso prejeli, župan 
Janko Jazbec pa je zatrdil, da 
obstaja dogovor, da naj bi bilo 
vsem, ki bodo na izdano kazen 
poslali ugovor, ugodeno. 
  
Vsak dan na terenu povpre-
čno 50 gasilcev, ki so v de-
vetih dneh opravili več kot 
3.000 delovnih ur 
Vse od sobote zvečer je bilo 
na delu vseh pet prostovoljnih 
gasilskih društev, ki so v prvi 

vrsti opravljala intervencĳska 
dela na cestah po celotni obči-
ni, in sicer vsak na svojem ob-
močju, saj poziva po skupni in-
tervencĳi z vrha ni bilo. Drevje 
so odstranjevali z državnih, 
občinskih in zasebnih cest ter 
v nekaterih primerih tudi s hiš 
in drugih objektov, na območju 
poteka daljnovoda in elektro-
vodov so priskočili na pomoč 
tudi delavcem elektropodjetja 
in odjemalcem, pomagali so 
pri razdeljevanju agregatov ter 
poskrbeli za nujno oskrbo ljudi 
na bolj odročnih območjih. 
Še kako prav pa je prišla po-
moč nekaterih občanov, ki so 
s svojimi motornimi žagami in 
traktorjem olajšali marsikatero 
delo. "Tako pri gasilcih kot pri 
drugih ljudeh se je znova izka-
zala volja pomagati v nesreči," 
pravi poveljnik PGD Horjul 
Marko Rožmanec, in z njim se 
bi prav gotovo strinjal marsik-
do. A razmere so bile pogosto 
tudi izredno nevarne in živ-

ljenjsko tvegane, posebej prve 
dni ujme, ko se je drevje vse-
skozi podiralo. Rožmanec ta-
kole opisuje eno od situacĳ: 
"V soboto smo jo dobesedno 
ucvrli iz gmajne, in sicer na 
relacĳi Horjul–Ligojna, saj se 
je vse podiralo. Imeli smo veli-
ko srečo, da smo jo odnesli še 
pravi čas, saj je veja padla čisto 
blizu enega od naših članov, 
spet drugič pa je nekaj članov 
še pravočasno odskočilo pred 
padlim drevesom." Na podo-
bne okoliščine so zagotovo na-
leteli v vseh društvih, a k sreči 
so jo vsi odnesli dobro, našla 
se je le kakšna strgana zaščit-
na obleka. Tu pa se je kot zelo 
pomembno izkazalo znanje 
gasilcev in krajanov o pravilni 
uporabi motorne žage in stroj-
ne mehanizacĳe, čemur bodo 
po zagotovilu Lada Prebila, 
predsednika Gasilske zveze 
Horjul, v prihodnje namenjali 
še več pozornosti. 
  
Agregati so krožili 
Precejšen del horjulske občine 
je bil vse od sobote pa do srede 
popoldne ujet v električni mrk, 
nekatere vasi in zaselki pa so v 
tem krču ostali še vse do kon-
ca tedna ali celo kak dan dlje. 
Začasne prekinitve oziroma iz-
pade pa lahko po izjavah pred-
stavnikov Elektra Ljubljana, ki 
so jih dali za javnost, pričaku-
jemo še lep čas. 
Po informacĳah aktivnih ga-

silcev s terena so ljudje dokaj 
strpno prenašali nekajdnevni 
izpad, a panika se je iz dneva v 
dan povečevala, predvsem za-
radi nedelujočih zamrzovalnih 
skrinj in morebitnih težav z 
vodo. Zato so se gasilci po po-
ročanju predsednika GZ Hor-
jul hitro lotili tudi čiščenja cest 
do vodovodov ter stopili v stik 
z vaškimi vodovodnimi od-
bori ter dostavili agregat, kjer 
je bilo to potrebno. V večini so 
prevzeli tudi odgovornost nad 
spremljanjem porabe goriva. Z 
agregati, ki so jih izposojala ga-
silska društva ali posamezniki, 
pa so si ljudje pomagali tudi po 
domovih; predvsem so služi-
li za napajanje zamrzovalnih 
skrinj, na večjih kmetĳah pa 
tudi za strojno molžo mleka. 
  
Občinski predstavniki pre-
gledovali teren in skrbeli za 
komunikacĳo in potrebe ob-
čanov 
Podžupan Franci Pišek in di-

rektorica občinske uprave Jana 
Jereb sta vse dni pregledovala 
teren, obiskala sta večino vasi 
ter ponudila pomoč, kjer je bila 

ta potrebna. »V začetku je bilo 
nekaj problemov z agregati, za 
šolo in vrtec jih je že v pone-
deljek uspel pridobiti GP Lon-
čar in tako je ta lahko v sredo 
odprla vrata, in prav tako so 
si jih ljudje na drugih krajih 
od nekje uspeli pridobiti,« je 
dejal Pišek in se dotaknil tudi 
največjih, ki na takšen izpad 
električne energĳe niso bili 
pripravljeni - tako pošta, kot 
trgovina in tudi novi del doma 
za ostarele so bili brez agrega-

ta. Pošta je bila zato do srede 
zaprta, trgovina je obratovala 
le nekaj ur, imela pa je veliko 
težavo tudi z dobavo živil, saj 
je bila cesta zaprta.  Pojavila se 
pa je težava pri oskrbi s pitno 
vodo, in sicer pri napajanju 
vode iz rezervoarjev, in sicer 
v krajih kje se ta prečrpava je 
bilo potrebno zagotoviti neko-
liko močnejši agregat oziroma 
vodno črpalko. Brez posledic 
so po poročanju podžupana 
to uredili v Podolnici, Žažarju, 
Vrzdencu in na Lesnem Brdu, 
v Horjulu in na Vrzdencu so se 
priklopili na stare vire, na Ko-
reni in Samatorici pa je prišlo 
do nekajurnega izpad. 
  
Občina sprostila rezervo za 
elementarne nesreče 
Po besedah podžupana je na 
občini Horjul že bil sprejet 
sklep, ki sprošča postavko pro-
računa za elementarne nesre-
če. Tako občani kot gasilci so 
pozvani, da zbirajo račune go-

riva, porabljenega za agregate, 
motorne žage ali drugo meha-
nizacĳo, s katero so odpravljali 
posledice naravne ujme, saj naj 
bi jim po zagotovilu podžupa-
na občina vse stroške povrnila. 
Prav tako je na spletni strani 
GZS objavljen obrazec imeno-
van Zahtevek za nadomestilo 
izgubljenega zaslužka za ob-
dobje izvrševanja nalog zašči-
te, reševanja in pomoči, ki ga 
lahko uveljavljajo delodajalci, 
katerih zaposleni so bili v času 
naravne nesreče kot gasilci de-
javni na terenu. Toda zahtevke 
bo v prvih dneh ujme morala 
kriti občina ali pa bodo ostali 
na bremenu posameznika, dr-
žava je namreč šele v sredo, ko 
so bile razmere na horjulskem 
že dokaj stabilne, aktivirala 
državni načrt, tako je na njeno 
pomoč mogoče računati šele 
od tega dne naprej. 
  
Učenci bodo zamujene dni 
nadomestili s sobotami 
Zaradi vremenskih nevšečno-
sti so bile v ponedeljek in torek 
zaprte številne šole in vrtci po 
Slovenĳi. Tudi horjulski vrtčev-
ski otroci in osnovnošolci niso 
bili izjeme. Tako v ponedeljek 
kot torek so ostali na svojih do-
movih, saj šola in vrtec zaradi 
izpada električne energĳe ni-
sta mogla otrokom zagotoviti 
osnovnih pogojev bivanja. V 
ponedeljek se je temperatura v 
učilnicah spustila na 15 stopinj 
in v torek kar na 13 stopinj, je 
povedal ravnatelj Primož Ga-

rafol. O zaprtju so starše ob-
veščali preko Radia 1, gasilskih 
odzivnikov, preko vrtčevske in 
šolske spletne strani ter preko 
spletne strani Ministrstva za 
izobraževanje, šolstvo in šport, 
obvestila pa so visela tudi na 
vratih šole in vrtca. 
V sredo so uspeli pridobiti agre-
gat tako za šolo kot tudi vrtec. 
Ta dan kot tudi vse naslednje 
dni tega tedna sta šola in vrtec 
delovala v omejenem obsegu 
vzgojno-izobraževalnega dela, 
saj so delo prilagodili  razme-
ram. V vrtcu je bila namreč pri-
sotna le dobra tretjina otrok, v 
šoli pa je bilo odsotnih več kot 
polovica učencev, in to pred-
vsem zaradi nedostopnosti do 
izobraževalnih ustanov. Po be-
sedah ravnatelja so v teh dneh 
v šoli in vrtcu skušali otrokom 
iz šolskega okoliša zagotoviti 
prĳetno bivanje, kajti mnogi 
domovi so ob odsotnosti elek-
trike ostali tudi  brez ogreva-
nja. Pri vzpostavljanju pa so 
jim pomagali Občine Horjul, 
GZ Horjul, Uprave RS za zašči-
to in reševanje ter posameznik, 
za kar se jim ravnatelj v imenu 
vseh šolnikov iskreno zahva-
ljuje, učencem pa sporoča, da 
tudi oni glede šolskega načrta 
ne bodo prikrajšani, tega bodo 
namreč nadoknadili z rednim 
poukom ob sobotah, kot to na-
roča pristojno ministrstvo. 
  
Varovanci Centra starejših so 
težave dobro prenesli 
Odsotnost električne energi-

Utrinki ledene ujme na območju Horjula
 
Ledena ujma, zaradi katere je sredi februarja za nekaj dni precejšen del Notranjske ostal odrezan od sveta, je 
prizadela tudi Horjulsko dolino. Življenje na domovih, šolah, vrtcih ter tudi v mnogih podjetjih se je za ne-
kaj dni ustavilo. Toda odgovorni, gasilci in drugi prostovoljci, so življenje poskušali spraviti na stare tirnice 
in so bili zato ves čas aktivni. Vsem tem so bile v zadnjih dneh tako s strani ustanov kot posameznikov prek 
različnih medĳev in omrežĳ izrečene mnoge besede občudovanja in hvaležnosti. Kakšen pa je bil utrip kraja in 
okoliških vasi v času naravne ujme ter kakšne so grobe posledice, si lahko preberete v spodnjih utrinkih.

"Naši junaki, ki so poskrbeli, da se varno vozimo v službo in da smo dobili elektriko," je zapisala 
vaščanka Žažarja.

Gasilci PGD Horjul v akcĳi odstranjevanja dreves s ceste.

Pri čiščenju ceste na sv. Urha so PGD Podolnica na pomoč prisko-
čili tudi vaščani.

Padlo drevo se je znašlo tudi na strehi šolske kuhinje.

Zahvala
Vsem gasilcem, številnim posameznikom, javnim 

vzdrževalcem in delavcem Elektra Ljubljana, ki ste 
pomagali našim občankam in občanom ob naravni 

katastrofi, ki nas je prizadela v začetku februarja, se 
iskreno zahvaljujem za vaše nesebično 

in požrtvovalno delo! 
Hvala vam! 

Župan 
Janko Jazbec 

V ZOO Rožman so sicer živali ostale nepoškodovane, a škoda je 
velika.
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je je enega  največjih izzivov, 
pravzaprav kar precej hudo 
oviro, pomenila za odgovor-
ne v Centru starejših Horjul. 
Slavi Kosec, direktorica Cen-
tra, ter Slavica Vekić, njena 
namestnica, sta pojasnili, da 
gre za moderno grajen dom, 
v katerem so vse naprave od-
visne od električne energĳe, 
kar je pomenilo, da niso delo-
vala dvigala, razsvetljava po 
sobah, delovala ni pralnica, 
zato so morali perilo voziti v 
pranje drugam, prav tako so 
posodo pomivali na roke, vso 
hrano so zaposleni morali sta-
novalcem znositi po stopnicah, 
kuhali pa so le na plin pri za-
silni razsvetljavi. Poudarili sta, 
da so najprej poskrbeli za vi-
talno ogrožene stanovalce oz. 
bolnike, konkretno tiste, ki so 
v tem času nujno potrebovali 
kisik (oxygenator), aspirator 
in podobno, kar so uredili s 
pomočjo servisnih vtičnic po 
hodnikih. Takoj za tem so za-
čeli z vzpostavitvĳo agregata v 
starem delu, ki je varovancem 
in zaposlenim kaj kmalu vsaj 
delno zagotovil udobnost obi-
čajnega življenja. Problem pa 
je nastal v novem delu, kjer po 
projektu agregat sploh ni bil 
predviden, posledično tu ni 
bilo kurjave. Po pripovedova-
nju so v ponedeljek dopoldan 
preko telefonske številke 112 
uspeli priti v stik z gospo Elzo 
Majcen, ki je razumela resnost 
situacĳe in našla agregat, ki so 
ga vzeli v najem. Tega so že 
zvečer s pomočjo gasilcev iz 
Horjula uspeli pripeljali, zjutraj 
pa so ga priklopili na omrežje. 
Tako je bila po celotnem domu 
le zagotovljena elektrika, ki je 
omogočila nemoteno delovanje 
vseh bistvenih elementov za 
preskrbo, sta povedali. 
Nedostopnost do doma starej-
ših, je bil naslednji velik pro-
blem, s katerim so se spopadli. 
Vsa usklajevanja so od sobote 
pa vse do ponedeljka potekala 
le na daljavo. Številke 112, 113, 
1970 so bile stalna veza z in-
formacĳami in nasveti pri od-
ločitvah vodstva. Delo so orga-
nizirali z osebjem, ki je bilo na 
voljo in se je uspelo prebiti do 
Horjula. »Na srečo je kar nekaj 
osebja doma iz Horjula in oko-
lice in so v izrednih razmerah 
vsi ti prišli na delo,« sta dejali 
sogovornici. Delo je bilo sicer 
prilagojeno izrednim razme-
ram – vsi prisotni so opravlja-
li le nujne stvari, potrebne za 
nemoteno oskrbo, saj so bile 
ekipe okrnjene. »Za svojo zav-
zetost zaposleni zaslužĳo vso 
pohvalo,« je dejala direktorica 
in nadaljevala: »Vsi zaposleni 
smo imeli vseskozi pred seboj 
dejstvo, da nas v Horjulu čaka 
150 varovancev in da je za njih 
na vsak način treba poskrbeti, 
saj nas k temu zavezuje naša 

poklicna etika in čut za sočlo-
veka. Zaposleni predstavljamo 
za naše stanovalce nadomest-
no družino, na katero se ved-
no lahko zanesejo, v običajnih 
in tudi izrednih razmerah.« V 
prvih dneh je bila tudi nered-
na dobava, vendar so se po 
besedah namestnice dobavite-
lji trudili, da so kolikor hitro 
je bilo mogoče dom oskrbeli 
s hrano in nujnim sanitetnim 
materialom za nemoteno oskr-
bo stanovalcev. 
Varovanci so po zagotovilu 
vodĳ vse težave precej dobro 
prenesli, saj so predstavniki 
generacĳe, ki je v življenju že 
marsikaj hudega skusila. »S 
skupnimi močmi in oboje-
stranskim razumevanjem in 
potrpljenjem  stanovalcev  smo 
težave hrabro in dostojanstve-
no prenesli ter sproti reševali 
z maksimalno angažiranostjo 
vseh prisotnih,« sta dejali in se 
v imenu vseh odgovornih Cen-
tra starejših Horjul zahvalili v 
prvi vrsti horjulskim gasilcem, 
ki so jim od prvega trenut-
ka stali ob strani s tehnično 
pomočjo, oskrbo z na�o ter 
omogočanjem komunikacĳe s 
svetom, prav tako so hvaležni 
bencinski črpalki v Horjulu, ki 
je že v nedeljo odprla svoja vra-
ta ter predstavnikom občine, 
ki so izkazali pripravljenost za 
pomoč. »Sodelovanje, komuni-
kacĳa in nudenje medsebojne 
pomoči med vsemi odgovorni-
mi institucĳami na tem območ-
ju je bila izredna in ponovno se 
je izkazalo, da v stiski ljudje na 
podeželju znamo stopiti sku-
paj.« 
  
V ZOO Rožman vse živali na 
varnem, a škoda je velika 
Na Vrzdencu, kjer je svoj dom 
našlo že preko 200 živali oziro-
ma 25 živalskih vrst, so na sre-
čo uspeli na varno spraviti vse 
živali. Toda škoda, ki jo je žled 
in sneg povzročil je ogromna, 
je povedal lastnik Jože Rožma-
nec. 
Pretekle dni domači skoraj 
niso zatisnili očesa, če že niso 
stražili in varovali živalskega 
vrta, pa jim spanca ni dovolil 
strah. Bali so se namreč, da bo 
katera od živali pobegnila in 
jo bodo tako izgubili. »Živali 
so bile izredno panične, po-
sebej zato, ker čudnih glasov, 
ki so prihajali od zgoraj, niso 
vajene, vselej glasovi prihajajo 
od strani in na to se znajo od-
zvati, tokrat pa so veje pokale 
nad njimi, zato tudi nismo po-
znali vseh njihovih reakcĳ,« je 
povedal lastnik.  A, na srečo 
se niti domačim niti živalim 
ni zgodilo nič, danes so vsi 
na varnem - nekatere živali so 
preseljene, druge so zagrajene 
v manjših ogradah. Poledenela 
drevesa, ki so padala vsepov-
prek so praktično poškodovala 

vse ograde, zato bo sanacĳa 
kar precejšen zalogaj, tako fi-
nančno kot časovno. Potrebno 
bo sčistiti gozd, posekati ne-
varne vrhove ter živalim nare-
diti nove domove, vse to do po-
mladi, saj jih takrat čaka drugo 
delo. Zato bo kakršna koli po-
moč prišla prav, predvsem so 
zaželene mreže ali ograje, pa 
tudi fizična pomoč bo prišla še 
kako prav. 
Po Jožetovih besedah bo ZOO 
Rožman že čez dva meseca 
izgledal drugače, kako, pa si 
boste lahko ogledali kar sami. 
Dobrodošli! 
  
V Metrelu bodo izgubljene 
delovne dni nadoknadili s 
sobotnim in popoldanskim 
delom 
Tako kot celoten Horjul, sta 
bili v času od sobote do torka 
zvečer, brez električne energĳe 
tudi podjetji Metrel d.d. in hče-
rinsko podjetje Metrel Mehani-
ka. V tem času sta bili podjetji 
tudi zaprti, o čemer pa so bili 
zaposleni v večji meri dan prej 
tudi obveščeni. Vse naslednje 
dni je delo potekalo skoraj ne-
moteno. Večina zaposlenih pa 
je kljub zapori cest na delo pri-
šla, manjkalo je le nekaj  zapo-
slenih iz bolj odročnih krajev. 
 Iz uprave so nam sporočili, 
da so zaradi zaprtja podjetĳ 
in motenj izpadov električ-
ne energĳe tudi v naslednjih 
dneh, izgubili tri delovne dne-
ve, zaradi česar bodo izgubo 
delovnih dni nadoknadili z 
delovnimi sobotami in s po-
poldanskim delom, saj ostajajo 
sprejete obveze do kupcev. Te 
namreč večinoma  ne zanimajo 
vremenske razmere in želĳo v 
vsakem primeru pravočasnost 
in zanesljivost dobav, so še za-
pisali. Glede škode zaradi kar 
nekaj nepravočasnih dobav pa 
pravĳo, da jo je težko oceniti in 
jo bo tudi težko nadomestiti. 
V svoji izjavi so še zapisali: 
»Pohvaliti moramo  celotno 
ekipo Elektro Ljubljana - PE 
Vrhnika za izreden trud in de-
lo  v  težkih in nevarnih  raz-
merah. Njim gre velika zahva-
la, da ni bilo še večje škode in 
da je Horjul dobil električno 
energĳo dokaj hitro, glede na 
velikansko škodo na elektro-
energetskem sistemu v tem 
okolišu. Hvala seveda tudi pri-
zadevnim gasilcem okoliških 
društev za požrtvovalno delo, 
ko so z motornimi žagami in 
drugo mehanizacĳo ter golimi 
rokami  več dni reševali pro-
met na cestah in pri tem tvega-
li celo svoja življenja.« 

 »Naš cilj – čim prej sprostiti 
elektriko do odjemalcev« 
Matjaž Filipič, Vrzdenčan, ki 
je sicer zaposlen v podjetju 
Elektro Ljubljana, kjer v nor-
malnih okoliščinah opravlja 

drugo delo, se je v času narav-
ne ujme po lastni presoji odlo-
čil, da v takšni situacĳi svoje-
mu kraju priskoči na pomoč, 
in po njegovi presoji je bila to 
prava odločitev. S svojo ekipo 
je z električno energĳo oskr-
bel precejšnje območje občine 
Horjul, za en del je poskrbelo 
tudi podjetje elektro Nagode 
iz Podolnice. Skratka domači-
ni, ki jim je bil teren poznan in 
zato je tudi delo lažje in hitreje 
steklo. »Predvsem pa smo bili 
učinkoviti po zaslugi solidar-
nih vaščanov in prostovoljnih 
gasilcev, ki so nam z ustrezno 
opremo in mehanizacĳo ves 

čas pomagali pri čiščenju cest 
in daljnovodov,« je pojasnil 
Filipič in dodal: »Če njih ne bi 
bilo, bi bili najverjetneje še da-
nes brez elektrike.« Ta je več-
ino Horjulcev razveselila že v 
torek popoldan, ko so uspeli 
urediti glavni vod, sledilo je 
saniranje stranskih vodov, in 
sicer je elektrika v soboto pri-
šla do odjemalcev na Koreni in 
Samatorici ter v nedeljo še do 
odjemalcev Žažarja. »Preteklo 
soboto smo priklopili še črpa-
lišče vode v Žažarju in tako 
dokončno pospravili agregate, 
vsaj za nekaj časa,« pojasni Fili-
pič, ki  opozarja vse odjemalce, 

naj bodo na morebitne izpade 
električne energĳe v prihod-
njih mesecih pripravljeni, saj je 
bilo kar nekaj napak odpravlje-
nih zgolj provizorično. »V da-
nih situacĳah smo se potrudili, 
da elektriko čim prej sprostimo 
do odjemalcev,« je povedal in 
dodal: »Pri tem pa smo morali 
biti še dodatno pozorni na ne-
predvidljive situacĳe – najbolj 
smo morali paziti na svojo last-
no glavo ter na vseh pet zlatih 
varnostnih pravil pri delu z 
elektriko.«   

Nadja Prosen Verbič, 
foto: arhiv občine in 

gasilskih društev 

• Izvajanje zimske službe 
Letošnje snežne padavine in nato še žledolom 
so veliko dela povzročili zimski službi, ki skr-
bi za ustrezno prevoznost cest v zimskih raz-
merah. Za pluženje in posipanje cest in javnih 
površin skrbi izvajalec zimske službe Janez 
Marolt, s. p., ki je bil izbran na javnem razpi-
su. Prav pa je, da tudi občani sami poskrbimo 
za očiščene dostope do hiš tako, da snega ne 
odmetujemo na pločnike, cesto, parkirišča, 
oziroma ga odlagamo tako, da javne površine 
ne postanejo deponĳe snega z zasebnih dvo-
rišč.

• Pasji iztrebki 
O problemu pobiranja pasjih iztrebkov smo v 
Našem časopisu že pisali. Stanje se je izbolj-
šalo, še vedno pa je videti, kako kuža kaka po 
pločnikih, cestah, zelenicah, igriščih, lastniki 

pa za svojimi psi ne počistĳo. Naj zato znova 
opomnimo lastnike, vodnike oziroma skrb-
nike živali, da morajo za živaljo počistiti iz-
trebke tako, da jih zavĳejo v plastično vrečko 
in odložĳo v zabojnik za ostanke komunalnih 
odpadkov. V kolikor bodo opažene kršitve, bo 
po opozorilu lahko sledila tudi kazen. Vsa po-
hvala pa lastnikom psov, ki pobirajo iztrebke 
in počistĳo za sabo; ti so lahko vzor vsem pre-
ostalim.

• Popravila javne razsvetljave 
Za vzdrževanje javne razsvetljave za leto 2014 
v občini je bil na razpisu izbran Matjaž Na-
gode, s. p. Občanke in občani pa lahko vsa 
opažanja glede popravila javne razsvetljave 
sporočite na občino. 

 • Neprehodne planinske poti 
Vremenski dogodki zadnjih dni so povzročili, 
da so planinske poti na našem območju po-
stale neprehodne in celo nevarne za uporabo, 
zato odsvetujemo vsako hojo po teh poteh, 
dokler se stanje ne normalizira.

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

Vabilo na gasilsko tekmovanje v spajanju 
sesalnega voda za pokal GZS
 PGD Žažar bo v soboto, 15. marca 2014, v športni dvorani OŠ 

Horjul organiziralo zaključno tekmovanje v spajanju sesalne-
ga voda z začetkom ob 15. uri in finalom v večernih urah.

Na tekmovanju, ki šteje za točke pokala Gasilske zveze Slovenĳe, pričakujemo vse najboljše 
slovenske ženske in moške ekipe, ki bodo zagotovo poskrbele za pravo mero napetosti v med-
sebojnih dvobojih.  
Po tekmovanju pa bo ansambel Prosen poskrbel še za pravo gasilsko zabavo, tako za tekmoval-
ce kot gledalce. 
Vse ekipe, ki bi se želele prĳaviti, vabimo, da pokličejo na GSM 031 380 493 ali pišejo na e-naslov 
janez.jazbar@siol.net, seveda pa vabimo tudi vse gledalce in navĳače, da se nam pridružĳo!
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Prĳetno vreme je tudi letos v Horjul pospremilo udeleženke 
in udeležence 14. odprtega državnega prvenstva Mažoretne in 
twirling zveze Slovenĳe, ki je potekalo v športni dvorani OŠ 
Horjul. Uradni del tekmovanja se je začel s slovensko in evrop-
sko himno, ki so jima prisluhnili vsi zbrani. Za tem je sledila 
zaprisega tekmovalcev in sodnic ter uradno odprtje pred-
tekmovanja. Odprla ga je predsednica Mažoretne in twirling 
zveze Slovenĳe Nada Skuk, ki je zbrane prĳazno pozdravila in 

izrazila veselje nad številom tekmovalk: "Vsepovsod se ljudje 
pritožujejo nad upadom števila aktivnih članov, a pri nas je rav-
no obratno. Twirling postaja šport, ki privlači vse več deklet, v 
zadnjem času pa smo sprejeli tudi nekaj fantov, kar je vredno 
pohvale." 
Več kot 150 tekmovalk iz štirinajstih društev se je v dveh dneh 
zvrstilo ob dveh sodniških mizah, za katerima so sedeli ter po-
zorno opazovali in beležili ocene nacionalni ter gostujoči sodni-

ki. V soboto so svojo natančnost in pripravljenost pri izvajanju 
obveznih elementov v twirlingu prikazale tekmovalke nižjega 
nivoja, v nedeljo pa tekmovalke višjega nivoja. Za vsak nivo po-
sebej so namreč točno določeni in predpisani tako telesni gibi 
kot elementi s palico. Tekma v predtekmovanju je bila namreč 
izjemno pomembna, saj je ta del kvalifikacĳ na mednarodna 
prvenstva, in sicer se letos najvišji nivoji twirlinga potegujejo 
za uvrstitev na Evropski pokal WBTF (svetovna federacĳa twir-
linga), ki bo julĳa v Nemčĳi, ter na Svetovno prvenstvo WBTF, 
ki bo avgusta v Veliki Britanĳi. V času čakanja na svoj nastop 
ali po njem pa so se tekmovalke lahko ogrevale, vadile ali pa 
so se sproščale na svežem zraku. Organiziran je bil tudi od-
mor, ki so ga s svojim nastopom popestrile najmlajše članice 
Mažoretne skupine Horjul, v drugem dnevu pa so se s spletom 
predstavili članice in člani folklorne skupine Horjul. 
Tekmovalke so na težko pričakovane rezultate morale počakati 
vse do konca tekmovalnega dne, ko je potekal uradni zaklju-
ček, na katerem je spregovoril tudi podžupan Franci Pišek, ki je 
vsem zbranim zaželel dobrodošlico v Horjulu. Tudi zaključek je 
bil, prav tako kot celoten dan, pripravljen profesionalno. Za kar 
je organizator – Mažoretna in twirling skupina Horjul – s strani 
Mažoretne in twirling zveze Slovenĳe, ki je prav tako pomagala 
pri pripravi, dobil veliko pohval. Organizator pa se je v prvi vr-
sti zahvalil številnim prostovoljcem in zvestim sodelavcem, ki 
so pripomogli k nemotenemu poteku tekmovanja, ter sponzor-
jem: Občini Horjul, Osnovni šoli Horjul ter trgovini Marcator 
Loka. Vodja programa Zdenka Troha je potrdila, da je s takšno 
ekipo mogoče dogodek pripraviti na visoki ravni, zato si lahko 
obetamo, da bo Horjul še kdaj gostil podobna tekmovanja. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv, skHorjulske tekmovalke, ki so se pomerile na nižjem nivoju. Zbrane tekmovalke višjega nivoja drugi dan tekmovanja

Vabilo RK Horjul 
Krajevni odbor RK Horjul vabi spoštovane občanke na pre-
davanje in preventivni pregled dojk, dne 27. marca in 3. apri-

la 2014 ob 18. in 19. uri. Predavanja in preglede 
pripravljamo v prostorih Osnovne šole Horjul, 
vodi jih spoštovana ga. onkologinja, dr. Vida 
Stržinar. 

Prĳave sprejemamo na tel. 041 520 428 in 051 353 036, vsako 
sredo od 10. do 11. ter od 15. do 16. ure. Vse občane vabimo na 
odvzem krvi za pregled holesterola in krvnega sladkorja, in 
sicer vsako prvo sredo v mesecu od 8.30 do 10. ure v prostorih 
RK, v stari občinski stavbi. 

Vabljeni!

Vabimo vas na večer na temo  

Samopodoba: kako se želim 
počutiti v svojem telesu? 
v četrtek, 6. marca 2014, ob 19. uri 
v Zadružnem domu, Slovenska cesta 7, Horjul.
Kaj bomo spoznavali na tem predavanju? 
Ogledali si bomo, kako dragoceno je telo, v katerem živimo, 
kot zakladnica vseh spominov od začetka našega življenja, vir 
pomembnih informacĳ o sebi in okolju, občutljiv instrument, 
ki zaznava vsa naša čutenja. 

Videli bomo, 
kako pomembno 
je verjeti telesu, 
da čuti prav, in 
njegova sporočila 
jemati resno. Ko 
spet – morda po 
dolgih letih ali 
celo desetletjih 
– navežemo pri-
sten stik s svojim 
telesom, lahko 

stopimo na pot boljšega počutja in celjenja dveh neločljivih 
svetov, telesa in duše. 
   
Večer na temo samopodobe bosta vodili priznani strokovnja-
kinji: 
Jana Lavtižar, spec. zakonske in družinske terapĳe, in Mara 
Lytrokapi, terapevtka po Feldenkraisovi metodi, 
ki bosta teorĳo podkrepili s prakso na prĳeten, nežen in nav-
dihujoč način. 
  
Obeta se nam lep večer, s katerega bomo odšli bogatejši. 
  
Vabljeni od blizu in daleč in vse generacĳe: mladi, zakonski 
pari, posamezniki – tako ženske kot moški! 
  
Predavanje se bo podprlo s prostovoljnimi prispevki.

Vpis v vrtec Horjul
 
Starše obveščamo, da poteka vpis 
otrok v Vrtec Horjul za šolsko leto 
2014/15. Tistim staršem, ki ste vlo-
go že oddali, nove vloge ni treba 
oddati. 
Vloge sprejemamo do 18. aprila 
2014. 
Obrazec za prĳavo otroka v vrtec 
dobite na sedežu vrtca, spletni 
strani Vrtca Horjul ali na sedežu 

Občine Horjul. Izpolnjeno vlogo pošljite na naslov Občina 
Horjul – za vrtec, Občinski trg 1, 1354 Horjul. 
V primeru, da bo vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o 
sprejemu odločala komisĳa. O sprejemu vašega otroka v vrtec 
boste pisno obveščeni.  
Vse starše, ki želĳo vstop pred 1. 9. 2014, obveščamo, da so vsa 
mesta zasedena in bodo njihove vloge obravnavane skupaj z 
vlogami za sprejem s 1. 9. 2014. 

  Ravnatelj Primož Garafol 

Spoštovani občani in 
ljubitelji pusta!
Vabimo vas, da se nam v  NEDELJO, 2. MARCA 2014,   
pridružite na pustni prireditvi v Horjulu v organizacĳi TD 
Horjul. 
 
Zbor pustnih mask bo ob 14. uri na parkirišču pri Metre-
lu, od koder bo sprevod krenil proti Občinskemu trgu, 
kjer bo poskrbljeno za pustno zabavo.  

Turistično društvo Horjul 

Že nekaj let pripravljamo v vrtcu prireditev v počastitev praznika, 
namenjenega kulturi. Ob dnevu, ko se spomnimo velikega pes-
nika, se zberemo v telovadnici vse skupine iz našega vrtca. Vsa-
ka skupina pripravi točko ali dve in jih predstavimo preostalim 
otrokom v vrtcu. Manjkati pa seveda ne sme niti državna himna, 
ki ji tiho prisluhnemo. Tudi letos so se na slavnostno okrašenem 
odru zvrstili otroci od najmlajših do najstarejših. Gosenice so 
nam zapele in zaplesale Ringa raja. Mravljice so zapele o dveh 
psih in Živali jeseni. Žabice so zapele in zaplesale ob pesmici Kri-
ca kraca in deklamirale Črni muc, kaj delaš. Kresnice so zaigrale 
pravljico Razbita buča in zapele pesmico o zajčku. Pikapolonice 
so si nadele kostume in zaigrale pravljico Zakaj je smreka tudi 
pozimi zelena. Murni so zapeli afriško pesem Ani Kuni ter zaple-
sali ob glasbi Sneg je tu. Pravi pevski zborček je skrit v igralnici 
Čebel. Zapeli so nam dve: Pesmico o snegu ter Prvi sneg. Metulji 
pa so deklamirali pesem Zaseda za medveda ter nas spomnili 
na ljudsko izročilo s pesmicama Pika poka pod goro in Šolen-
čke bom zbiksala.  Zahvaljujoč zaposlenim iz našega vrtca otroci 
doživĳo slovenski kulturni praznik kot gledalci in nastopajoči, 
začutĳo bogastvo našega jezika in se veselĳo ob druženju in na-
stopanju pred prĳatelji.                                           Majda Keršmanec

Konec tedna v znamenju twirling elementov
Horjul, 25. in 26. januar 2014 – Športna dvorana OŠ Horjul je zadnji konec tedna v januarju gostila predtek-
movanje za 14. odprto državno prvenstvo Mažoretne in twirling zveze Slovenĳe, na katerem se je zvrstilo več 
kot 150 tekmovalk z različnih koncev Slovenĳe, med njimi tudi enajst Horjulk.

Praznovanje kulturnega praznika v našem vrtcu
Letošnji začetek februarja smo govorili precej več o vremenu kot o kulturi. Ko smo premagali večino težav, ki 
nam jih je namenila narava, smo tudi kulturni praznik počastili, kot se spodobi.
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Komentar na županov intervju v pretekli šte-
vilki Našega časopisa

Spoštovani župan, 
ker sva že dolgo na ti, upam, da sem lahko tudi 
tokrat. Minilo je že več kot 7 let, odkar sem ti 
predal župansko funkcĳo, in do sedaj nisem 
komentiral tvojih izjav oziroma tvojega dela. 
Da sem se oglasil, me je spodbudil tvoj intervju 
v januarski izdaji Našega časopisa, v katerem si 
podal kar nekaj netočnih in neresničnih izjav. 
Ko navajaš, na katere investicĳe v tvojih dveh 
mandatih si najbolj ponosen, med drugim na-
števaš tudi vrtec in športni dvorani. Župan, ali 
misliš, da so občani pozabili, kdaj so bile te in-
vesticĳe zgrajene? Res ni primerno, da se kitiš 
s tujim perjem. 
Nespodobno je tudi, da se sedaj po slabih osmih 
letih spotikaš ob že prej narejene investicĳe, ko 
pa imaš s svojimi sedanjimi, mnogo manj ob-
sežnimi investicĳami že dovolj težav, kot jih že 
sam nekaj navajaš. Lahko pa bi si zaslužile še 
marsikateri komentar ... 
Župan, popolnoma neresnična pa je tvoja iz-
java, da se sedaj ukvarjaš s pridobitvĳo grad-
benega dovoljenja za vrtec, v katerem malčki 
že osmo leto uživajo. Pravnomočno gradbeno 
dovoljenje za vrtec je bilo pridobljeno leta 2005, 
pred začetkom gradnje vrtca, sicer ga sploh ne 
bi mogli začeti graditi. 
Ker v intervjuju omenjaš tudi prosvetni dom, 
želim o tem podati nekaj informacĳ, glede na 
to, da smo zadevo obravnavali na občini v času 
mojega županovanja. Nesporno je, da je Župni-
ja Horjul za časa župnika g. Nastrana na žup-
nĳskem zemljišču pred drugo svetovno vojno 
zgradila prosvetni dom in da je bil ta v lasti 
Župnĳe Horjul vse do nastopa komunistične 
oblasti po drugi svetovni vojni, ko je prosvetni 
dom Župnĳi Horjul zaplenila. Ko smo dobili 
samostojno, neodvisno, demokratično državo, 
je ta tudi sprejela zakon za popravo krivic, stor-
jenih pod komunistično oblastjo. Pred dobrimi 
desetimi leti smo z Upravne enote Ljubljana na 
Občino Horjul dobili zahtevek, naj se Občina 
Horjul opredeli glede vračila prosvetnega doma 
Župnĳi Horjul. Zadevo sem dal na obravnavo 
in odločanje na občinski svet, na katerega sem 
povabil tudi župnika g. Janeza Smrekarja in ta-
kratno predsednico prosvetnega društva Hor-
jul, go. Ivo Prebil, da sta lahko povedala svoja 
stališča. Občinski svet je soglasno (vseh 11 svet-
nikov) izglasoval, da se mora krivica popraviti 
in prosvetni dom vrniti Župnĳi Horjul. Župnik 
je izrecno dejal, da ne želi nobene najemnine za 
uporabo prosvetnega doma in naj se kulturna 

dejavnost naprej izvaja tako kot do tedaj, da 
pa mora občina poskrbeti, da se bo dom redno 
vzdrževal in obnavljal. V tem smislu je bila med 
Župnĳo Horjul in Občino Horjul tudi sklenjena 
pogodba, ki predvideva, da bo Občina Horjul 
v obnovo in vzdrževanje prosvetnega doma v 
povprečju vsako leto vložila 10.000 €. V skladu 
s to pogodbo smo že v času mojega županova-
nja na prosvetnem domu naredili novo streho, 
toplotno izolacĳo, fasado, sanitarĳe, vhodno 
avlo ... Od večjih del, ki so ostala neopravljena, 
so: zamenjava oken, ureditev garderob, notra-
nja pleskarska dela in morda še kaj. Če bi tudi v 
času tvojega županovanja spoštovali sklenjeno 
pogodbo, bi lahko bil prosvetni dom že v celoti 
obnovljen in še bolj v ponos kraju in krajanom. 
Pa tudi bojazni pred propadanjem prosvetnega 
doma in kulturne dejavnosti v Horjulu ne bi 
bilo, saj te tudi župnik nikdar ni oviral. 
Župan, to, kar si novinarki odgovoril na zadnje 
vprašanje – da boš ti odločil, komu boš v bo-
doče pustil vodenje Občine Horjul, je pa veliko 
podcenjevanje občanov naše občine. Pa saj ob-
čina ni last župana. Smo že več kot 20 let v de-
mokratični državi, kjer volivci odločajo, komu 
bodo zaupali župansko funkcĳo. 

Daniel Fortuna 
Spoštovani gospod Fortuna, 
veseli me, da kot nekdanji župan in občan še 
vedno spremljate, kaj se dogaja v naši občini, 
za katero lahko rečem, da je ena od razvitejših 
občin. Treba pa se je sprĳazniti, da vse stvari, 
ki so bile v najinih mandatih narejene, niso naj-
boljše, a v danih trenutkih je odločitev dana. 
Lahko pereva perilo drug drugemu, a s tem ne 
bova nikamor prišla, ne le midva, še manj bodo 
od tega imeli občani. Zato je škoda premlevati 
posamezne besede iz mojega intervjuja in jih 
gledati iz različnih zornih kotov. 
Povedati in poudariti sem želel, da smo tudi v 
letih mojega županovanja veliko postorili tako 
v šoli in vrtcu kot v športnem parku, nikakor 
pa se nisem želel kititi s tujim perjem. Tako vr-
tec kot športni park in športna dvorana so bili 
zgrajeni in predani v uporabo v času tvojega 
mandata, sam pa dobro veš, da so vse tri inve-
sticĳe ostale delno nedokončane, če ne drugače, 
pa na dokumentacĳi. Ker sem bil izzvan s tvoje 
strani, bi rad zadeve predstavil občanom, saj 
želim, da so pravilno razumljene. 
Športni park Horjul je bil zgrajen in predan v 
uporabo na odprtju konec aprila 2006. Pri iz-
gradnji so bili prisotni številni zapleti, kakšni, 
veš najbolj sam, posledica le-teh pa je bila tožba 
izvajalca del Razvojni zavod, d. d., Ljubljana do 
Občine Horjul za neporavnane obveznosti. Na 

podlagi sodne poravnave, ki nam jo je uspelo 
doseči, smo tako izvajalcu del v letu 2007 mo-
rali plačati še 64.114,09 EUR. Pri obratovanju 
športnega parka pa so se v letih mojega župa-
novanja pokazale še dodatne potrebe za nor-
malno obratovanje ter napake gradnje, ki smo 
jih uspešno odpravili (vodovodna inštalacĳa, 
zamakanje, asfaltna podlaga igrišča). Tako smo 
od leta 2007 do 2013 v objekt vložili dodatnega 
87.738,59 EUR. 
Naslednja investicĳa, ki je bila zgrajena in pre-
dana v uporabo v letu 2006, je bil vrtec. Vrtec je 
bil zgrajen v rekordnem času, za kar gre zaslu-
ga vsekakor tebi in takratnim zaposlenim ob-
čine, kar pa je prineslo tudi nekaj napak, ki smo 
jih morali sanirati (nadstrešek na terasah, fasa-
da, ograje na galerĳah, sanitarĳe), smo pa na 
objektu izvedli tudi nekaj izboljšav (ogrevanje 
sanitarne vode s kolektorji, dodatni oddelek). 
Skupno smo tako v objekt vrtca od leta 2007 do 
2013 vložili dodatnega 64.656,21 EUR. Očitaš 
mi tudi, da sem izjavil, da se sedaj ukvarjam 
s pridobitvĳo gradbenega dovoljenja za vrtec. 
Vsem je znano, da je bil vrtec zgrajen v letu 
2006 s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem. 
Če pa bi v tem delu natančneje prebral moj in-
tervju, bi videl, da se ukvarjam s pridobitvĳo 
gradbenega dovoljenja za nove požarne stop-
nice za evakuacĳo otrok iz zgornjih prostorov. 
Pri tem naj omenim še to, da še od takrat ostaja 
nerešeno vprašanje z lastniki zemljišča, na ka-
terem stoji ograja vrtca. 
Posebna zgodba pa je športna dvorana pri 
šoli. Odprtje in predaja v uporabo sta bila ob 
zaključku tvojega mandata. Dvorana je bila 
gradbeno dokončana, sledil pa je še dokončen 
obračun izvedenih del. S podjetjem Vegrad je 
bila v letu 2005 podpisana pogodba o gradnji, 
v kateri so bili dogovorjeni roki za plačilo ob-
veznosti, in sicer: 82 % vsake situacĳe v roku 
60 dni po prejemu računa, 3 % vsake situacĳe 
v letu 2008 in 15 % vsake situacĳe v letu 2009. 
Pogodba je torej vključevala odložena plačila 
za pokrivanje obveznosti, kar je dolgoročna 
obveznost oz. blagovni kredit. Dvorana je bila 
sofinancirana tudi s strani takratnega ministr-
stva za šolstvo in šport, ki naj bi za financiranje 
izgradnje dvorane zagotovilo sredstva v višini 
355.028,02 EUR, ter Fundacĳe za šport, ki naj bi 
prispevala 88.000 EUR. Ministrstvo je s pogod-
bo zagotovilo financiranje izgradnje z dinami-
ko financiranja v letih 2006, 2007, 2008 in 2009. 
V letu 2006 je občina tako že dobila sredstva v 
višini 97.563,02 EUR, preostanek pa naj bi bil 
izplačan v prihodnjih letih. Konec leta 2006 je 
tako občina imela, na podlagi končnih obraču-

nov, za izgradnjo dvorane prevzete obveznosti 
v višini 867.152,85 EUR. 
Ker smo v letu 2007 s strani ministrstva prejeli 
še vsa preostala sredstva za dvorano (257.465 
EUR) in sredstva Fundacĳe za šport (88.000 
EUR), smo se z izvajalcem del dogovorili, da 
poplačamo vse obveznosti že v tem letu, in ne 
šele v letih 2008 in 2009, ter na ta račun dosegli 
znižanje stroškov v višini 24.250 EUR, dodatno 
pa smo s strani izvajalca prejeli dobropis za ne-
ustrezno zunanjo ureditev v višini 3.990 EUR. 
Tako smo za dvorano v letu 2007 plačali skup-
no 838.912,85 EUR, od tega torej 257.465 EUR 
iz sredstev ministrstva, 88.000 EUR iz sredstev 
fundacĳe, preostanek pa iz sredstev proračuna 
občine. 
Čeprav si doslej trdil, da si mandat končal brez 
kreditov, te želim spomniti, da glede na zgoraj 
navedeno temu ni tako. Odložena plačila pred-
stavljajo namreč obliko prikritega zadolževa-
nja. 
Konec leta 2006, ko si mi predal župansko 
funkcĳo, je znašal presežek prihodkov nad 
odhodki 406.908,55 EUR, iz naslova investicĳ 
pa je imela občina odprte obveznosti v skupni 
višini 916.370,89 EUR (838.912,85 EUR šport-
na dvorana, 13.343,95 EUR ceste, 64.114,09 
EUR športni park). Presežek sredstev v višini 
406.908,55 EUR, skupaj s prejetimi sredstvi s 
strani ministrstva in fundacĳe (345.465 EUR), je 
bil torej v letu 2007 v celoti porabljen za delno 
poplačilo zgoraj naštetih obveznosti, ki pa mu 
je bilo treba dodati še 163.997,34 EUR tekočih 
sredstev, torej proračuna novega mandata leta 
2007, kar ne nazadnje pomeni, da smo tudi v 
mojem mandatu pripomogli k izgradnji zgoraj 
naštetih investicĳ. 
Tudi o kronologĳi okrog prosvetnega doma je 
bilo v preteklosti že veliko povedanega, zato ne 
vem, zakaj je to treba ponovno poudarjati, saj 
sem v intervjuju samo izrazil namero občine za 
nakup prosvetnega doma. Pri tem bi dodal, da 
bi prosvetni dom lahko dodobra obnovili, če bi 
bil v lasti občine, ker bi v te namene lahko ko-
ristili evropska sredstva. Tako pa smo zvezanih 
rok in v dom vlagamo sredstva iz občinskega 
proračuna, kar pa je v neskladju z zakonodajo. 
Želel sem le poudariti, da želim občanom do-
brega župana, ki bo gospodarno nadaljeval 
tam, kjer bomo v mojem mandatu končali, v 
kolikor se sam ne bom odločil znova kandidi-
rati oz. ne bom izvoljen. Zato je škoda, da si to 
razumel kot podcenjevanje občanov. 
Vsekakor želim delovati le v dobrobit občine in 
občanov, kot izhaja iz mojega intervjuja. 

Župan Janko Jazbec

Prejeli smo!  • Prejeli smo!  • Prejeli smo!  • Prejeli smo!  • Prejeli smo!  • Prejeli smo!  • Prejeli smo!  • Prejeli smo!  • Prejeli smo!  • Prejeli smo!  • Prejeli smo!  

Članska ekipa  - Dinamiti – v prvi ligi, kjer za 
enkrat tudi krojĳo vrh seznama, iz tedna v teden 
osvaja nove točke za državno prvenstvo, v tem 
mesecu pa so se le z malo truda, saj nasprotna 
ekipa Prevoj iz Lukovice v Horjulu sploh ni bilo, 
uvrstili v polfinale Pokala Slovenĳa. Kot vodilni 
v prvi ligi so izločali ekipe, ki so jim prišle po 
pak. Z najvišjo zmago v letošnji sezoni (18:0) 
so ugnali zadnje na lestvici ekipo Yetĳo, za tem 
so hokejske palice prekrižali z ekipo Brezovice, 
ki je prav tako kaj hitro klonila pod dobro igro 

Horjulcev, in tem podobnih je bilo še nekaj. 
V drugi ligi, kjer svoje hokejske mojstrovine pri-
kazujejo člani ekipe TNT, pa je vodilno mesto 
na lestvici še vedno odprto. Na zadnji tekmi 
se je horjulska ekipa vrhu tesno približala, saj 
je po izredno izenačenem začetku proti drugi 
ekipi Prevoj, zadnjo četrtino odigrala uspešneje 
in tako dosegla zelo pomembno zmago. Toda 
pred tem so bile odigrane tekme, ki se vrstĳo 
že vse od sredine oktobra, podobne aprilske-
mu vremenu – sĳalo je sonce, ko so Horjulci 

slavili, in padal je dež, ko so naši fantje poraže-
nih obrazov zapuščali hokejsko igrišče. 
Purani – mešanica horjulske izkušenosti in mla-
dostne razposajenosti, tako jih v enem od poro-
čanj na spletni strani Dinamitov poimenuje Rok 
Logar - letos iz tekme v tekmo dokazujejo, da 
so izvrstno pripravljeni. So namreč edina eki-
pa, ki na lestvici lahko še parira vodilnim Tajfl-
nom. Na zadnji ekipi, kjer so se spopadle palice 
Puranov ter Tajflnov, so ti, po izredno enako-
vrednem boju, morali okusiti poraz in zmago 

priznati horjulskim hokejistom. Ta zmaga, jim 
je vlila tudi motivacĳe in nadaljnjega upanja za 
preboj v višjo ligo državnega prvenstva. 
Letošnje leto pa, po rezultatih sodeč, lepšo in 
uspešnejšo pravljico pišejo mlajši člani – Dina-
miti mladi. Ti so se namreč šele z zmagami na 
zadnjih tekmah odlepili iz dna lestvice. S pri-
kazom takšnih tekem pa po dokazali, da zmo-
rejo mnogo več, zato bomo v nadaljevanju še 
držali pesti in čakali, da se zmagovalna prav-
ljica nadaljuje.                 Nadja Prosen Verbič 

Horjulski hokejisti tudi v novem letu nadaljujejo z osvajanjem zmag
Vstopili smo v novo koledarsko leto, kar pa za horjulske hokejiste ni pomenilo nikakršnih sprememb. Vse ekipe namreč uspešno nadaljujejo in osvajajo tekme za 
državno prvenstvo v vseh treh ligah.
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Agencĳa RS za okolje (Arso) je v nedeljo, 2. 
februarja, zaradi vremenskih razmer za ce-

lotno Slovenĳo razglasila rdeči alarm. Napovedi 
stroke so sicer bile, a le kdo bi si mislil, da bo 
narava na tak način in v takšnem obsegu opom-
nila na svojo veličino in moč. Ob padavinah sta 
namreč že nekaj dni prej v notranjosti države 
začela nastajati poledica in žled, ob prehajanju 
padavin v sneg pa je to še dodatno obremenjeva-
lo drevesa in konstrukcĳe, ki so kaj kmalu pod-
legla sili teže in se začela lomiti ter padati na vse 
strani. Pozivniki s strani 112 vsem operativnim 
gasilcem so se oglasili v soboto zvečer, izpustili 
so delo in odhiteli dolžnosti na pot. "Takšni pač 
smo, to je naša dolžnost, ki jo imamo v krvi," 
potrdi poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip 
Božnar, ki je nad hitro odzivnostjo vseh pros-
tovoljnih gasilcev znotraj desetih prostovoljnih 
gasilskih društev, ki jih pokriva Gasilska zveza 
Dolomiti, več kot zadovoljen. Po odzivih sodeč 
pa so nad posredovanjem gasilcev, civilne zašči-
te, elektro podjetja, občine in drugih zaslužnih 
pri odpravi posledic naravne ujme in vzposta-
vitvi stanja, zadovoljni tudi občani. 

Že prvo noč na delu preko 100 
prostovoljnih gasilcev, kasneje tudi 
preko 150 
Že v soboto, 1. februarja, zvečer se je sestal štab 
civilne zaščite občine Dobrova – Polhov Gradec, 
ki ga sestavljajo poveljnik, štirje člani ter župan. 
Po pripovedovanju župana Franca Setnikarja 
so ugotovili, da je stanje zaskrbljujoče, zato je 
štab v skladu s pooblastili aktiviral vse službe 
in operativne enote gasilskih društev v občini. 
Že prvo noč je bilo po poročanju poveljnika Ga-
silske zveze Dolomiti Filipa Božnarja na delu 
preko 100 prostovoljnih gasilcev, potem pa ves 
teden tudi po 150.  S strani društev je bilo ves te-
den zagotovljeno dežurstvo, v soboto in nedeljo 
tudi na občini, ki je ves čas nudila administra-
tivno podporo in koordinacĳo. Počivali nista 
niti podjetji za vzdrževanje občinskih cest, ki 
sta ne le plužili iz nedelje na ponedeljek zapadel 
sneg, pač pa z ustrezno mehanizacĳo pomagali 
gasilcem pri odstranjevanju dreves na cestah. 

Odstranjevali drevje iz objektov 
in čistili ceste, skrbeli za oskrbo z 
električno energĳo preko agregatov 
ter pomagali zaposlenim iz elektro 
podjetja 

Vse gasilske enote so bile najprej napotene na 
čiščenje cest. Gasilska društva so, pogosto s 
pomočjo služb za vzdrževanje cest in požrtvo-
valnih vaščanov, ki so bili opremljeni z lastnim 
orodjem – motorno žago, traktorjem, vitli in 
drugim, drevje odstranjevala vsak na svojem 
območju. Delo pa se je v razmerah, kakršne so 
vladale, pogosto izkazalo kot izredno nevarno 
in praktično brez konca, saj se je posebej v prvih 
dneh dogajalo, da so iz dela ceste odstranili do-
ločeno količino drevja in na istem mestu se je 

čez nekaj minut ponovno pojavil nov kup, pri-
poveduje poveljnik. Prioritetne so bile ceste, ki 
so vodile do objektov in druge infrastrukture, 
saj je bilo tem potrebno priskrbeti agregate in 
jih tako oskrbeti z električno energĳo. Zaradi 
nenehne nevarnosti padanja drevja so gasilci v 
mnogih krajih občine uradno cesto zaprli, a pre-
voznost na lastno odgovornost je sicer pogosto 
bila omogočena. 
Po pripovedovanju župana, je občini v torek 
uspelo v sposojo pridobiti prvi večji 160 kVA 
in manjši 40 kVA generator od podjetja, ki ga je 
pripeljalo iz Zagreba, tretjega pa je brezplačno 
posodilo podjetje GEOtrans. Tako so večjega 
postavili pri šoli v Polhovem Gradcu, ki je na-
pajal tudi ožji del Polhovega Gradca, manjša pa 
na podružničnih šolah v Šentjoštu in Črnem 
Vrhu. Tudi tu so posredovali gasilci, in sicer pri 
samem priključevanju ter kasneje pri oskrbi ge-
neratorjev z gorivom. Pouk in varstvo sta bila 
tako od srede naprej omogočena. Generatorje pa 
je bilo potrebno posredovati tudi na vodovodne 
objekte, kjer je bilo potrebno prečrpavanje ter v 
gospodinjstva, ki so električno energĳo potre-
bovala predvsem za delovanje zamrzovalnih 
skrinj. Po zagotovilu župana o moteni dobavi 
pitne vode v občini skoraj ne moremo govoriti, 
saj so bili na vsa črpališča nameščeni elektro ge-
neratorji, ki so zagotavljali nemoteno delovanje 
črpalk. Le v četrtek je prišlo do manjše poškodbe 
na cevovodu na sistemu Polhov Gradec, zato je 
bila na sistemu visoke cone le nekaj časa mote-
na dobava vode. Franci Koprivec, ki je bdel tudi 
nad tovrstno oskrbo, je dejal, da so agregati, ki 
so jih v večini posodila društva ali posamezni-
ki, prve dni krožili po vaseh. Proti koncu tedna, 
ko so mnoge vasi sicer že bile deležne električne 
energĳe, pa je občina dobila pomoč tudi v obliki 
agregatov s strani državnih organov in vsi ti so 
lahko odšli na območja, kjer so na elektriko še 
čakali. 
Vse dni pa so tako prostovoljni gasilci kot vaš-
čani po svojih močeh pomagali zaposlenim 

iz elektro podjetja pri vzpostavljanju električ-
nega omrežja. Odstranjevali so drevje, po-
magali so pri posekih okoli daljnovodov in 
električnih drogov, z orodjem in mehanizacĳo 
so priskočili na pomoč pri postavljanju drogov, 
vlečenju kablov in drugih delih, skratka: »Z nji-
hovo pomočjo je delo veliko hitreje potekalo in 
zato so imeli odjemalci prav gotovo kak dan prej 
elektriko,« pritrjujejo tudi električarji na terenu. 

»Predvsem z improvizacĳo smo se 
trudili za vzpostavitev čimprejšnjega 
napetostnega stanja.« 
Uroš Malovrh, ki je kot delovodja zaposlen v 
podjetju Elektro Ljubljana, je v zadnjih štirinaj-
stih dneh na terenu od jutra do večera. S svojo 
ekipo je pomagal osvetliti in z elektriko oskrbeti 
kar precejšnje območje občine Dobrova – Pol-
hov Gradec. Glede na to da je domačin, doma iz 
Setnika, so se ljudje redno obračali nanj. »Včasih 
je telefon zazvonil tudi po 140-krat, tako da niti 
nisem uspel drugega narediti kot odgovarjati na 
klice in beležiti težave ljudi,« pove. Poznavanje 
terena mu je bil v pomoč tudi pri koordinacĳi, 
zato so zadeve lažje tekle. Sam pravi, da so se 
elektro ekipe na terenu trudile za čimprejšnjo 
vzpostavitev napetostnega stanja, zato so v ve-
liki večini napake odpravljali z improvizacĳo. 
Delo je glede na razmere potekalo hitro, saj so 
bili deležni res velike pomoči gasilcev in vašča-
nov, brez katerih najverjetneje zadeve še danes 
ne bi bile urejene, pove in se ob tem iskreno za-
hvali vsem za nudeno pomoč. »Potrebno je bilo 
sistematično delo,« pravi, zato so se najprej lotili 
odpravljanja napak na daljnovodih, kasneje so 
prišle na vrsto večji kraji, šele kasneje odročne 
vasi. »Seveda pa do nekaterih bolj oddaljenih 
hiš še danes nismo uspeli priti, a teh je še izred-
no malo in tudi te bomo v naslednjih dneh spra-
vili na svetlo,« optimistično pove in pripomni, 
da so ljudje z neverjetno strpnostjo in potrpežlji-
vostjo čakali na dan, ko jih bo ponovno dosegel 
električni vod. »Občutek, ko ti uspe na nekem 
območju vzpostaviti električni tok in zasveti ce-
lotna vas, je res krasen,« opiše svoje doživljanje 
Malovrh in se hkrati spomni še na ljudi: »Tudi 
veselje ljudi ob takšnih dogodkih je nepopisno, 
na nekaterih koncih so ljudje od veselja celo pri-

žgali ognjemet in proslavili.« In to je tisto kar ga 
iz dneva v dan žene, da od jutra do večera nada-
ljuje svoje delo in razveseljuje ljudi po Slovenĳi. 

Moteno dobavo lahko pričakujemo še 
dve leti 

Ker je bil cilj delavcev elektro podjetja pred-
vsem, kako v najkrajšem času na območje pri-
peljati elektriko, se zadeve niso reševale povsem 
celostno in strokovno, pojasni Malovrh in napo-
ve, da odjemalci lahko pričakujejo še vsaj dve 
leti motene dobave električne energĳe, zaradi 
konkretne sanacĳe stanja na elektro omrežju. 

Vsi požrtvovalni gasilci in drugi 
občani deležni toplega obroka 
Vsakodnevno fizično naporno in psihično obre-
menjujoče delo človeka izčrpa, kar posledično 
vpliva na odzivanja, tako fizična kot čustvena. 
Prostovoljni gasilci, električarji, koordinatorji in 
drugi, ki so prve dni ujme skoraj v celoti pre-
živeli na terenu in bolj malo spali, so izčrpanost 
in utrujenost tudi pošteno občutili, zato so od-
govorni morali ukrepati še pravi čas, predno ni 
prišlo do večjih poškodb, prepirov ali česa po-
dobnega. Vodje enot so kaj hitro izdelale urnike 
in sklicale dežurstva, delo na terenu pa je po-
tekalo v omejenem obsegu. Pri vsem tem pa je 
za nemoteno delovanje človeku nujno potrebna 
tudi hrana. In zgodi se, posebej v moški družbi 
rado, da ta v pretirani delovni vnemi izostane 
oziroma zanjo ni časa, zato je pohvale vredno, 
da so imeli naši gasilci, na svojih območjih, za-
gotovljen topel obrok, ki je bil krit s strani obči-
ne. Ne gre pa tu zanemariti še številnih dobrih 
gospodinj in vaščanov, ki so poskrbeli za kavo, 
čaj ali prigrizek, ki je požrtvovalnim prostovolj-
cem dobro del. Dobro pa je dela tudi pohvala ali 
spodbuda, ki jim je vlila moči za nadaljnje delo. 

Občinske ceste sproti očiščene 
in skoraj ves čas prevozne, na 
regionalnih slika drugačna – ena še 
danes ni normalno prevozna 
»Dokaz, da župani vemo kako se stvari streže 
je, da smo večino cest skupaj z vzdrževalcem 
občinskih cest, prostovoljnimi gasilci in posa-
meznimi krajani sproti čistili, le te so bile sko-
raj ves čas prevozne, pa čeprav jih je 250 kilo-
metrov,« pojasni župan. Popolnoma drugačna 
slika je bila z regionalno cesto, za katero skrbi 
Direkcĳa za ceste RS, pa čeprav jo imamo v naši 
občini le v dolžini 20 kilometrov. Ta namreč ni 
bila očiščena, verjetno zato, ker je bila uradno 
zaprta. Občina je tako na lastno pest v sredo ak-
tivirala gozdarsko podjetje, ki se ukvarja s seč-
njo, in mu naročila, da je očistilo del ceste med 
Dobrovo in Polhovim Gradcem. Tako je bila v 
naslednjih dneh cesta na tem odseku lahko od-
prta za promet in javni prevoz, ki je v preteklih 
dneh potekal le do vasi Gabrje. Na novo težavo z 
regionalno cesto pa so na občini naleteli po ted-
nu dni, ko so urejali linĳo avtobusnega prevoza 
za osnovnošolce. Takrat se je izkazalo, da je na 
enem odseku regionalne ceste, ki pelje skozi so-
sednjo občino, še polno podrtih dreves in javni 
prevoz še ne bi mogel obratovati. Tudi to cesto 
so naročili očistiti in bila je očiščena še isti dan. 

»Mi smo državne organe prosili že od 
nedelje zvečer, vendar pomoči vse do 
srede nismo bili deležni.« 
Poveljnik civilne zaščite občine Dobrova – Pol-
hov Gradec Franci Koprivec, sicer tudi aktiven 
prostovoljen gasilec, je vse dni opravljal delo 
koordinatorja med gasilskimi društvi, občino, 
lokalnimi skupnostmi ter državnimi organi, 
predvsem v smislu potreb iz naše strani. Sam 
pripoveduje, da je že v nedeljo po presoji štaba 
poklical Upravo za zaščito in reševanje in prosil 
za konkretno pomoč, in sicer je bila takrat v prvi 
vrsti potreba po agregatih, saj je bila skoraj celo-
tna občina brez elektrike. Ker ustreznega odgo-
vora ni dobil je ponovno poskusil v ponedeljek, 
tudi preko elektronske pošte s strani občinske 
uprave je bil dan poziv po konkretni pomoči, a 
tudi tokrat brez uspeha. »Na Upravi za zaščito 
in reševanje so nas začeli resno obravnavati šele 
v sredo popoldne, po moji izjavi v medĳih, v ka-
terih sem jasno dejal, da je naša občina državne 
organe prosila za pomoč, vendar neuspešno,« 
pripoveduje župan. V četrtek je pomoč končno 

Padlo drevje na cesti - situacĳa, ki smo jo v prvih dneh ujme lahko pogosto doživeli. Snežena pravljica, ki je tokrat imela nesrečen 
konec.

Ledeni oklep, o katerem je in še piše vsa Slovenĳa, v nekaterih medĳih so se po izre-
čeni kritiki župana na račun državne pomoči celo dotaknili naših krajev, je povzro-
čil ogromno škodo, izpadi elektrike so bili obsežni, ljudje so bili v strahu za vodo, 
zaprte so bile ceste in uničenih je bilo ogromno gozdov. Nekaj utrinkov ledene ujme 
iz naših krajev sledi v nadaljevanju.

Naravna nesreča, 
kot jo ne pomnimo

Regionalna cesta Dobrova - Polhov Gradec je bila več dni uradno zaprta. Kazni, ki naj bi bile izreče-
ne, pa so po zagotovilu PE Vrhnika na tem področju za lase privlečene
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prišla, najprej v obliki treh manjših agregatov, 
ki jih je priskrbela Slovenska vojska, deset jih je 
konec tedna prispeval Rdeči križ Slovenĳe, še
pet manjših pa Uprava za zaščito in reševanje, 
večji agregat smo dobili šele v soboto, po enem 
tednu pozivanja, je povedal Koprivec in nada-
ljeval: »Tudi pomoč s strani vojakov je prišla po-
zno, a prišla je zelo prav.« Prvih devet vojakov je 
gasilcem na pomoč prišlo v soboto, naslednjih 
šestnajst v nedeljo in dvajset še v torek, in to 
popolnoma brez ustrezne opreme in orodja. Žu-
pan komentira: »Nikakor ne morem razumeti, 
da v današnjem času, v dobi vrhunskih strojev, 
država pošlje na teren vojake brez kakšnega koli 
orodja, kot da se vračamo v srednji vek – z ročno 
žago. Prepričan sem, da marsikateri vojak zelo 
dobro dela z motorno žago, vozi delovni stroj in 
podobno.« 

Naslovljeno pismo na predsednika 
države in predsednico vlade 

Župan Franc Setnikar je bil nad odzivom države 
v tokratni naravni ujmi javno razočaran, zato je 
v četrtek, 13. februarja, na predsednika države 
in predsednico vlade naslovil pismo, v kateri je 
navedel dejstva o začetni neaktivnosti države in 
pozval oba k potrebi po ureditvi statusa prosto-
voljnega gasilca, saj se je tudi tokrat izkazalo, da 
so prav prostovoljni gasilci največ pripomogli 
k hitremu odpravljanju posledic naravne kata-
strofe.

Občina poskrbela za komunikacĳski
suport in drugo pomoč občanov 
Tokrat na srečo, se prostori občine nahajajo na 
Dobrovi, kjer je bila elektrika prisotna že od 
nedelje. Tako je vsa komunikacĳa lahko koli-
kor toliko normalno potekala. Tudi obveščanje 
o spremembah poteka javnega prometa, delu 

zdravstvenega doma, ki je zaradi razmer ne-
kaj dni dežural le na Dobrovi, delu vrtca in šol, 
odpiralnem času trgovine in pošte v Polhovem 
Gradcu ter o moteni oskrbi s pitno vodo, ki je 
bila sicer zanemarljiva, je potekalo redno preko 
spleta in . Prav tako je občina preko patronaž-
nih služb in Pomoči na domu redno preverila, 
ali obstajajo kje posebni socialno, zdravstveno 
ali kako drugače ogroženi prebivalci, ki jih je 
nekaj s pomočjo gasilcev tudi oskrbela. Gasil-
ska društva so prav tako preko svojih gasilcev 
na terenu izvajala oglede pri potencialno najbolj 
ogroženih prebivalcih in jim v skladu z razpol-
ožljivimi možnostmi tudi priskočila na pomoč 
ter jih oskrbela s hrano in drugimi nujnimi po-
trebščinami.  

Škoda se beleži, številke iz dneva v 
dan rastejo 
Župan Franc Setnikar je povedal, da se poda-
tki o nastali škodi zbirajo, in sicer na področju 
gospodarske javne-občinske infrastrukture, ka-
mor sodĳo ceste, vodovodi, javna razsvetljava.
Obstaja pa že groba ocena škode na cestni in-
frastrukturi, ki je nastala zaradi padlega drevja, 
in sicer pri sanacĳi cest 500.000€, pri žaganju in
spravilu dreves 65.000€, na poškodbah javne 
razsvetljave 12.000€. 
Na področju vodne oskrbe objektov javnega vo-
dovoda v občini so nastale poškodbe varovalnih 
ograj na zajetjih in vodohranih, kar je ocenjeno 
na okoli 15.000 €, kjer pa še niso upoštevani stro-
ški ureditve dostopov do objektov. 
Naravna ujma pa je najbolj prizadela gozdove 

in gozdne prometnice. Po podatkih Zavoda za 
gozdove RS so na območju naše občine podrta 
drevesa v območju  150.000 m3, poškodovanih 
pa naj bi bilo okrog 33% gozdov. Lastniki goz-
dov bodo močno oškodovani, saj bo prav gotovo 
prišlo do zmanjšane vrednosti lesa, veliko pa 
jih bo stalo tudi samo spravilo poškodovanega 
lesa. Župan je še povedal, da se bodo natančnej-
ši podatki o poškodovanosti gozdov, zemljišč in 
stavb pričeli zbirati v naslednjem tednu, in sicer 
preko programa Ajda. 

Zaradi izrednih razmer polhograjski 
osnovnošolci ostali doma, a morali 
bodo v sobotno šolo 
Zaradi nevšečnosti, ki sta jih v preteklih dneh 
povzročila sneg in žled, so se v večini šol v 
Slovenĳi odločili, da bodo njihova vrata v po-
nedeljek in po večini tudi v torek ostala zaprta, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
je zapisalo, da je bilo teh kar 75 odstotkov. Tako 
je bilo tudi s polhograjskimi osnovnošolci in 
vrtčevskimi otroci. Matična in podružnični šoli 
ter vrtca so bili v ponedeljek in torek, zaradi iz-
pada električne energĳe, brez katere se otrokom
ne da zagotoviti nujnega varstva ogrevanje, 
prezračevanje, delovanje kuhinje idr.), zaprti. 
Obveščanje je šlo preko prometnih informacĳ
na radiu, številke 112, preko šolskega e-asisten-
ta in fizično preko hišnika in delavcev šole, ki
stanujejo v Polhovem Gradcu in okolici, je po-
vedal ravnatelj Jernej Klemen in dodal, da bi 
kljub trudu, lahko bilo predvsem pri obveščanju 

staršev vrtca, to še boljše. Ker je občini uspelo v 
torek pridobiti dva manjša in en večji generator, 
so šolski prostori v sredo lahko odprli vrata in 
organizirali nujno varstvo ter prehrani za učen-
ce in vrtčevske otroke. Naslednje dni je pouk 
potekal s prilagojenim urnikom, saj je bila v šoli 
oba dneva odsotna slaba polovica otrok, v vrtcu 
pa je bila prisotna le dobra tretjina oziroma četr-
tina otrok. Izostali so namreč učenci, ki so veza-
ni na prevoz iz Šentjošta, Črnega Vrha, Zaloga, 
Butajnove ter Loga in Hrastenic, skratka krajev, 
kjer ni vozil šolski prevoz zaradi zapore cest, je 
povedal ravnatelj. Po njegovih besedah bodo 
osnovnošolci zamujene dni pouka nadomestili 
v skladu z navodili pristojnega ministrstva, in 
sicer: »Najverjetneje bomo izvedli eno delovno 
soboto, ostalo pa bomo skušali nadoknaditi z 
drugimi dejavnostmi,« je pojasnil Klemen. Po-
zabil pa ni na zahvalo, in sicer se v prvi vrsti 
zahvaljuje gasilcem in civilni zaščiti ter občini 
za hitro odzivnost in pomoč pri vzpostavljanju 
normalnega stanja v šolskih objektih. Zahvala 
pa velja tudi ravnatelju in pomočnici na OŠ Do-
brova, ki sta omogočila, da so se v najkritičnej-
ših trenutkih vsa računovodska ter tajniška dela 
opravljala pri njih, ter vsem sodelavcem na OŠ 
Polhov Gradec, ki so omogočili, da je šola tudi v 
teh kritičnih dnevih funkcionirala. 

Schwartzmanovi rastlinjaki po 
Slovenĳi ostali celi, naročilo v Anglĳo
odposlano še pravi čas 
Podjetje konstrukcĳe Schwarzmann, ki v Pol-
hovem Gradcu deluje in izdeluje rastlinjake, 
industrĳske šotore in hale, po zagotovilu direk-
torja Boštjana Bevca naravna ujma ni posebej 
prizadela. Neposredne škode na infrastrukturi 
podjetja niso zaznali, prav tako niso prejeli in-
formacĳ o poškodbah na njihovih objektih po
Slovenĳi. »To nas navdušuje, saj imamo samo v
Slovenĳi rastlinjakov in industrĳskih šotorov
postavljenih preko 2500,« je povedal. Ob izpa-
du električne energĳe so sicer morali ustavili
celotno proizvodnjo,  zaradi nedostopnosti pa 
je bila onemogočena tudi dobava materialov. A 
skušali so se znajti, prodajni oddelek so preselil 
na domove zaposlenih, kjer je bila elektrika pri-
sotna in se je tako dalo upravljati s telefoni in 
ostalimi povezavami. 
Podjetje, ki ima svoje zastopnike tudi v Avstrĳi,
Švici, Francĳi ter Veliki Britanĳi, je svoje mon-
terske ekipe v tistem času na srečo imelo v Švici 
in Anglĳi, kjer je delo poteka normalno, je dejal
direktor. A brez skrbi seveda ni šlo. »Najbolj 
nas je skrbela odprema vzorčnega hangarja za 
vojaško letalo Eurofighter Tornado, katerega
naročnik je RAF, angleško kraljevo vojno letal-
stvo. S pomočjo požrtvovalnih gasilcev, sekačev 
in električarjev, ki so elektriko v Polhov Gradec 
pripeljali že v sredo zvečer, nam je uspelo han-
gar odpremiti pravočasno,« je povedal direktor 
Boštjan Bevec in se v imenu celotne ekipe za-
hvalil vsem. 

 Nadja Prosen Verbič, foto: NPV, RK in SV  

Gasilci PGD Podsmreka pri odstranjevanju drevja iz stanovanjskega objekta.

Zahvala župana 
Franca Setnikarja 
Iskreno se zahvaljujem  poveljniku civilne zašči-
te Koprivec Francĳu, poveljniku gasilske zveze
Dolomiti Božnar Filipu, vsem poveljnikom 
prostovoljnih gasilskih društev, vsem prosto-
voljnim gasilcem, občanom, podjetjem, občinski 
upravi, delavcem elektro podjetĳ ter vojakom za
odlično in odgovorno delo pri odpravljanju po-
sledic te naravne nesreče ter Upravi za zaščito 
in reševanje, za kasnejšo podporo in pomoč.   

Zahvala poveljnika Civilne 
zaščite D-PG 
Francĳa Koprivca 
V imenu Civilne zaščite bi se zahvalil vsem 
gasilskim društvom, krajanom in ostalim, ki so 
pomagali pri odpravljanju naravne nesreče, ki 
jo v naših krajih še nismo doživeli.

Kratka dejstva o največji katastrofi v zgodo-
vini Slovenĳe:
• Trgovina Mercator v Polhovem Gradcu je 

dobila agregat že v ponedeljek, vendar le za 
blagajni, tehtnico sadja in luči. Meso in mleč-
ne izdelke iz hladilnikov so zato morali zav-
reči. 

• Celo mobilni aparati niso delovali v ponede-
ljek, v torek pa je prvi začel delovati signal 
operaterja Tušmobil, Mobitel pa je dajal sig-
nal le za nujne klice, zato sem posodil telefon 
za nujno oskrbo. 

• Policĳska postaja Vič ni prejela nobene prĳa-
ve kraje agregata, čeprav so imeli gasilci kar 
nekaj dela s sumljivim golfom in so zato celo 
zapirali cesto v Dolenji vasi 

• Cesta Ljubljana - Polhov Gradec je bila urad-
no zaprta kar nekaj dni in avtobus ni vozil, 
osebni avti smo vozili slalom med različnimi 
podrtimi drevesi. Motorka v prtljažniku je 
bila del obvezne opreme. 

• Največja naravna katastrofa v slovenski 
zgodovini - škoda naj bi presegla 0,6 % BPD 
(vsega kar ustvarimo v enem letu) in smo 
upravičeni do evropske solidarnostne po-
moči. 

• Civilna zaščita je sosednje države že v nede-
ljo zaprosila za 100 velikih generatorjev ener-
gĳe in prvih  30 je prišlo iz Avstrĳe, Češke in
Nemčĳe. Naša občina je za center Polhove-
ga  Gradca najela  hrvaški agregat moči 200 
kW.  Američani so Slovenski vojski dne 8.2. 
podarili 10 agregatov moči od 15-100 kW, ki 
jih je ta razdelila v okolici Pivke. 

• Elektro podjetja imajo ob padcu daljnovodov 
okoli 30 % manj prodane električne energĳe
zaradi potrganih kablov kot sicer 

• V Postojni so po navedbah časnika Indepen-

dent , ki nas primerja s filmom ledena doba,
ljudje uporabili celo sekire, da bi osvobodili 
svoje avtomobile izpod 15 centimetrov debe-
lega ledu 

• Varovalni pas brez drevja ob srednjenape-
tostnih kablih (20 kV) je deset metrov, ob 
visokonapetostnih (110 kV) pa 15 metrov, za 
sečnjo skrbĳo večinoma podizvajalci.

• 80 % vseh električnih vodov poteka po zraku, 
ker je gradnja pod zemljo okoli 200 % draž-
ja, v hribovitih predelih pa zaradi plazenja 
zemlje vkopavanje kablov sploh ni možno 

• Brezje pri Dobrovi je bilo priča nenavadne-
mu polnočnemu požaru ob 110 kV daljno-
vodu, ki je prišel v stik z zemljo, prišlo je do 
»elektroobločnega varjenja«, ki ima na you-
tube.com preko 20.000 ogledov v nekaj dneh 

• Na območju Elektro Ljubljana, torej primest-
nih občin, je bilo 7.2. brez elektrike 15.000 
gospodinjstev oz. kar 700 transformatorskih 
postaj 

• Padlo je 33 velikih paličnih kovinskih stol-
pov visokonapetostnega daljnovoda, za-
časno delajo obvoze preko ostalih, ki pa so 
preobremenjeni. Kilometer novega 110 kV 
daljnovoda stane skoraj 300.000 EUR! 

• Padlo je preko 100 lesenih drogov in cca. 700 
km srednjenapetostnega daljnovoda.   

• 500.000 ha gozda je prizadetih, 4 mio m3 lesa 
bo treba odstranit zaradi žleda. Letno se sicer 
poseka pri nas okoli 3,5 mio m3 lesa, od tega 
20 % za kurjavo, ostalo za industrĳo in naraš-
čajoči izvoz. 

• Les v vsej svoji življenjski dobi skladišči 
ogljikov dioksid - 1 hektar gozda v Slovenĳi
v povprečju letno v nadzemni in podzemni 
masi 9 ton ogljikovega dioksida. Poleg tega 
proizvaja kisik. 

• Slovenska vojska se odzove na poziv civilne 
zaščite, v nedeljo se je najprej aktivirala v 
Pivki.

• Kmetĳsko ministrstvo je 10,2 milĳona evrov
namenilo za urgentno čiščenje 6.000 kilome-
trov gozdnih cest 

 Iz javnih občil in pogovorov zbral 
Sebastjan Vehar

Zaradi bolezni nekatera besedila niso jezi-
kovno pregledana. Bralcem se opravičuje-
mo in hkrati prosimo za razumevanje. 

Uredništvo Našega časopisa

V Zalogu je pod težo snega in ledu popustilo 
ostrešje gospodarskega poslopja, očitno vodo-
ravna lega ali njena vez ni zdržala, in raztegnila 
streho, pri čemer je ta uničila tudi »na varnem 
pod streho« parkiran avtomobil.

Rane se bodo celile leta
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Podatki za vpis v posamezni 
vrtec so objavljeni na splet-
nih straneh javnih vrtcev: 

OŠ Dobrova – 
VRTEC DOBROVA 
Cesta 7. maja 20, 
1356 Dobrova 
01/360 12 20 
www2.arnes.si/~odobrovalj 

OŠ Dobrova –  
VRTEC BREZJE 
Cesta 7. maja 20, 
1356 Dobrova 
01/360 12 20 
www2.arnes.si/~odobrovalj 

VRTEC pri  
OŠ POLHOV GRADEC 
Polhov Gradec 95, 
1355 Polhov Gradec 
059 082 658 
www.ospg.si 

VRTEC pri  
POŠ ŠENTJOŠT 
Polhov Gradec 95, 
1355 Polhov Gradec 
059 082 658 
www.ospg.si 

Vlogo oddajo: 
• starši, ki otroka prvič vpisu-

jejo v vrtec, 
• starši otroka, ki je na cen-

tralnem čakalnem seznamu 
v šol. letu 2013/14, 

• starši, ki so vlogo oddali po 
31. 3. 2013 in otrok ni sprejet 
v vrtec, 

• starši otrok, ki že obiskujejo 
vrtec, in želĳo otroka vklju-
čiti v drug javni vrtec na ob-
močju občine. 

Dodatne informacĳe:  
Vlogo s potrebnimi dokazili 
pošljete po pošti ali jo odda-
te na sedežu vrtca. Vloge, ki 
bodo prispele po 31. 3. 2014, 
bodo za šolsko leto 2014/2015 
upoštevane le, če bo prostih 
mest več kot oddanih vlog.
STARŠE OBVEŠČAMO, 
DA JE OBRAZEC VLOGE 
ZA VPIS Z NAVODILI O 
POTEKU VPISA OTROK 
V VRTEC DOSEGLJIV NA 
SPLETNI STRANI VRTCEV 
IN OBČINE DOBROVA 
- POLHOV GRADEC.

Pustovanje z Mačkom Murĳem 
v Polhovem Gradcu
Naše najmlajše vabimo na veselo pustovanje 
z Mačkom Murĳem, ki bo v Kulturnem domu Jako-
ba Trobca v Polhovem Gradcu v soboto, 1. marca 2014, ob 
16.00. Z Mačkom Murĳem se bomo naučili skupinski ples, se  
do sitega naplesali in naredili pravi pustni sprevod. Podelili 
bomo tudi simpatične nagrade za najboljše maske. Mĳaaaa-
uuu!!!

Za ribiče vlaganje rib v ribolovne vode pravzaprav ni nič nenavadnega, saj spada 
v njihovo osnovno dejavnost oziroma poslanstvo, ki med drugim  zajema skrb za 
vodni živelj, predvsem ribe. To počno vsako leto v skladu z Ribiško gojitvenim 
načrtom ( RGN ), ki določa dinamiko vlaganja v posamezne ribolovne in gojitvene 
vode. Poleg Gradaščice upravlja RdD še z Malo vodo, Božno in Horjulko. 
Predzadnji četrtek v januarju pa je bil za ribiče RdD prav poseben dan. Prvič do 
tedaj so v reko Gradaščico vložili namesto odrastlih potočnih postrvi kar njihove 
ikre. Po postopku »drstnih jamic«, ki ga je razvil dr. Dušan Jesenšek dr. vet. in 
ribogojci Ribiške družine Tolmin, kjer je že pokazal dobre rezultate pri vzreji zna-
menite soške postrvi, so jih ribiči vložili nekaj sto. V grobem gre pri tem postopku 
za posnemanje naravnega razmnoževanja rib (drst), le da namesto mame postrvi 
v tem delu nastopĳo ribiči, ki v rečno dno najprej izkopljejo ti. drstno jamico, va-
njo položĳo ikre potočne postrvi pridobljene v ribogojnici in jih nežno zagrnejo 
najprej z finim prodom, potem pa še z  večjimi prodniki. Prednost tega postopka 
pred drugimi je v tem, da se ribice izvalĳo in rastejo v istem okolju in niso pod-
vržene stresom, ki ga povzroča  odlov v gojitvenih potokih, transport in vlaganje 
odrastlih rib v povsem novo okolje. S tem je  preživetje ribic dvignjeno na 20 do 
25%, kar je precej več kot s standardnimi postopki, pravĳo ribiči RdD in upajo, da 
se bo postopek dobro obnesel tudi v Gradaščici. Prvi rezultati pa bodo vidni že na 
pomlad, ko bomo lahko opazovali drobne potočnice kako se skrivajo v plitvinah 
in v zavetju vodnih rastlin. Ribjim mamam, tistim pravim in tistim nadomestnim 
(RdD ), želimo pri tem pionirskem poskusu veliko uspeha. Mladim ribicam pa 
poleg tega še obilo čiste vode.

 Besedilo in fotografije: Lenart Levičar Bahtĳari

TE-TOL je po prenovi kotla bloka 3 in dograd-
nji skladiščnega in transportnega sistema že 
šesto leto uporabnik biomase, torej lesnih se-
kancev, ki jih kurĳo skupaj s premogom. Do-
zirana količina sekancev znaša okoli 20 %, kar 
predstavlja dnevno porabo okoli 330 ton, oz. 
okoli 10 polnih tovornih železniških vagonov! 
Deset odstotkov vse električne in toplotne 
energĳe proizvedejo iz lesne biomase, vendar 
njihova vloga pri omejitvi škode oz. kurjenju 
sekancev slovenskih gozdov zelo majhna, saj 
varno obratovanje objekta zahteva dolgoročne 
pogodbe - aprila leta 2013so sklenjene pogod-
be s štirimi dobavitelji iz hrvaške in Slovenĳe, 
ki skupaj za eno kurilno sezono dobavĳo okoli 
70.000 ton sekancev. 

Vlaga znižuje ceno bolj kot količina 
Druga ovira pri tem pa je dejstvo, da morajo 
biti sekanci dovolj suhi, saj svež polomljen les 
vsebuje med 50 in 60 % vode, dobavljeni se-
kanci pa le do 40 %. (Vsebnost vode je razmer-
je deleža vode in skupne mase mokrega lesa). 
Zatorej so informacĳe v medĳih s strani direk-
torja Zavoda za gozdove, da bo sedaj les raz-
prodan  za polovico cene v Avstrĳo in Italĳo 
resnične in ekonomsko logične, saj les s tako 
veliko vode dejansko nima polne cene. Edina 
logična in tudi pametna rešitev za tako veliko 
količino polomljenega lesa, ki se trenutno na-
haja v slovenskih gozdovih, je torej sušenje na 
prostem vsaj do oktobra, do naslednje kurilne 
sezone in potem predelava v sekance. 

Švedski model centralnega zbiranja 
Če pogledamo švedski model, kjer je pred ča-
som ujma povzročila podobno razdejanje v 
gozdovih, tam je občina odkupila ogromno 60 

ha veliko parcelo  in jo spremenila v skladišče 
lesa na prostem. Le nekaj zaposlenih upravlja 
s tem odprtim skladiščem in težko mehaniza-
cĳo za spravilo in tehtanje navoženega lesa od 
posameznih lastnikov. Vsaj pol leta kasneje, 
ko se je vsebnost vode dovolj zmanjšala, pa so 
taisti zaposleni prevzeli vlogo drobljenja lesne 
mase v sekance, ki pa se morajo shranjevati v 
pokrito skladišče in sproti odvažati odjemal-
cem – večjim kotlovnicam, toplarnam in tudi 
trgovini.  Vendar naš sogovornik vidi veliko 
razliko v kolektivni povezanosti in medseboj-
nem zaupanju ljudi na Švedskem in pri nas in 
dvomi v uspeh sodelovanja posameznih kme-
tov kot lastnikov gozdov in občine oz. države. 
Ker recimo slovenska vojska razpolaga z veliki 
prostranimi zemljišči na Notranjskem in če bi 
politiki bili dejansko zavzeti za sodelovanje 
tako vojske kot zavoda za zaposlovanje in lju-
di lastnikov gozdov… bi bila to lahko zgodba 
o uspehu! 

Sekanci ali peleti? 
Dejansko se ne izključujejo in ne konkurira-
jo, kajti biomasa se kuri v vseh treh oblikah 
v različnih pečeh za različne objekte oziroma 
velikosti in namene od proizvodnje toplote do 
proizvodnje toplote in električne energĳe: 
• polena iz lepega ravnega trdega lesa listav-

cev 
• sekance od 3 do 8 cm dolžine strojno režejo 

iz slabših dbel, vej in grčastih ostankov 
• peleti pa so pod temperaturo in pritiskom 

izdelani stisnjenci iz žaganja, najraje iz 
iglavcev, ki imajo edini dovolj lastnih veziv 
in se lepo držĳo skupaj v valjih premera 6 ali 
8 mm.

 Vehar Sebastjan

Toplarna je največji porabnik lesa v regĳi
Javno podjetje energetika Ljubljana d.o.o., pod katero spada TE-TOL (termoe-
lektrarna-toplarna) v Ljubljani,  smo zaprosili za nekaj informacĳ glede mož-
nosti uporabe podrte drevesne biomase v slovenskih gozdovih. Prĳazno se nam 
je odzval njihov svetovalec vodstva g. Janez Lipec. 

Ribiči so se lotili kopanja drstnih jamic v katere 
so položili ikre in sortiranja prodnikov s kateri-
mi so jih nato pokrili. 

Drstno jamico so zavarovali s posebno cevjo v 
kateri se je voda umirila preden so vložili ikre in 
jih pokrili s prodom.

Koncert z Otom Pestnerjem 
in gosti
KD Gregor Rihar pripravlja v petek, 11. aprila ob 
19. uri, koncert z Otom Pestnerjem in gosti. 
Lepo vabljeni v športno dvorano OŠ Polhov Gradec.

Dramska skupina Neptun vabi 
Dramska skupina Neptun vljudno vabi na dve predstavi v 
marcu: 
• V petek, 7. marca ob 19.30 uri, gostuje mladinska gledališka 

skupina iz Ambrusa z igro ROŽE v PUŠČAVI; 
• V soboto, 29. marca ob 19. uri, pa gostuje otroška gledališka sku-

pina iz Ambrusa z igro ŠKRAT KUZMA DOBI NAGRADO. 
Obe predstavi bosta odigrani v kulturnem domu Jakoba Trob-
ca v Polhovem Gradcu.

Ribiška družine Dolomiti 

Pionirsko delo ribičev
Ribiči Ribiške družine Dolomiti ( RdD) po postopku »drstnih jamic« 
vložili v reko Gradaščico oplojene ikre (ribja jajčeca)potočne po-
strvi. Posledice tega, za ribiče RdD pionirskega poskusa, bodo vidne 
že spomladi, ko se bodo iz vloženih iker izvalile mlade pikčaste le-
potice.

Vpis predšolskih otrok v javne 
vrtce za šolsko leto 2014/2015
OBČINA DOBROVA - POLHOV GRADEC O B V E Š Č A o 
vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2014/20-
15.  Vpis bo v vrtcih potekal vsak delovni dan od 3. do 31. 
marca 2014 v času uradnih ur.
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Po štirih mesecih se je naše dru-
ženje na temo Zdravega življe-
nja končalo. Čakala nas je le še 
zaključna delavnica, katere se 
je veselil čisto vsak posamez-
nik, saj je napovednik progra-
ma obljubljal zanimive vsebine 
in delavnice tudi za najmlajše.  
Zaključna delavnica se je od-
vĳala kar na dveh lokacĳah
v Polhovem Gradcu. Avla 
osnovne šole Polhov Gradec je 
tako gostila udeležence, ki jih 
je zanimala nordĳska hoja in
tematika preprečevanja raka. 
Za dinamičnost delavnice je 
poskrbel praktičen preizkus 
nordĳske hoje po samem Pol-
hovem Gradcu.  
Na drugem prizorišču, v šport-
ni dvorani v Polhovem Grad-
cu pa se je odvĳalo druženje
ob gibanju. Tako najmlajši kot 
tudi starejši so se za začetek 
lahko preizkusili v športnem 
plezanju s Plezalnim klubom 
Grif. Nekateri najmlajši so se 
odločili, da se bodo poduč-
ili o zdravem življenju preko 
lutkovnega filma. Zanimivo
pa je, da so nad filmom bili
navdušeni celo odrasli. Mari-

na, udeleženka delavnice, je 
po ogledu filma dejala, da si bi
ga moral ogledati prav vsak, 
od najmlajših do najstarejših. 
»Na zelo preprost, enostaven 
in praktičen način film povza-
me bistvo, kako in zakaj je po-
trebno zdravo jesti, kaj pomeni 
gibanje za naše življenje, zakaj 
je pomembna higiena. Kar me 
je najbolj navdušilo, da smo se 
preko filma naučili zgodbico za
pravilno umivanje rok,« je še 
povzela ob koncu.  
Za zaključek je sledilo čarobno 
potovanje z glasbo okoli sveta. 
Avtor Andrej Stremetski poje, 
pleše, se oblači v ljudska obla-
čila in igra na 24 različnih avto-
htonih glasbenih inštrumentov 
z vseh koncev sveta. Prikazal 
nam je 50 etnoloških ekspona-
tov in z značilnimi živalicami iz 
pliša prikazal življenje in običa-
je zanimivih ljudstev s petih 
kontinentov. Udeleženci pa so 
imeli priložnost nastopiti tudi 
na modni revĳi ljudskih oblačil.
Zabave tako ni manjkalo.  
Tiste najbolj zveste udeležen-
ce pa je čakala le še podelitev 
priznanj. Tisti, ki so redno ob-

iskovali delavnice so zatorej 
prejeli čisto pravo priznanje, s 
praktično nagrado, ki jih bo v 
vsakdanu spremljala še naprej, 
pri pripravi zdravih obrokov.  
Da pa je zaključna delavnica 
imela vse elemente delavnic, 
je Miha, kuhar osnovne šole 
Polhov Gradec, poskrbel za 
pripravo zdravega kosila. Vse 
udeležence je pričakal topel 
obrok, katerega so pohvalili 
prav vsi. 
V obdobju štirih mesecev se 
je zvrstilo kar 12 delavnic, od 
tega dve kuharski in tudi dve 
v organizacĳi domačinov. De-
lavnice so se, tudi po začetnih 
napovedih, izkazale za izjem-
no dobro sprejete in z zanimi-
vo tematiko za občane.  Da so 
bile kvalitetne, je pokazala tudi 
stalna udeležba, kjer je bilo v 
povprečju okoli  25 poslušalcev 
na delavnico. Tudi Lea Peternel 
z Zavoda za zdravstveno var-
stvo, je potrdila, da so delav-
nice v občini bile edinstvene in 
unikatne: » Glede na statistiko 
zdravstvenega stanja posamez-
nih regĳ se ZZV odloči za iz-
vedbo in organizacĳo delavnic,

saj želimo na ta način dvigniti 
zavedanje o zdravem življenju 
in tudi dvigniti zdravstveno ra-
ven. Občina Dobrova – Polhov 
Gradec je iz drugega razloga 
že izstopala pri teh kriterĳih.
Bila je prva in do sedaj edina, 
ki je Zavod kontaktirala sama 
in izrazila željo za izvedbo de-
lavnic. Kar je dober pokazatelj, 
da je županu in vsem ostalim 
sodelavcem mar za zdravje ob-
čanov. To je izredno pohvalno 
in občudovanja vredno.« Poleg 
programa, ki ga je pripravil Za-
vod, je občina pri sodelovanju 
izstopala. Že sama izvedba na 
dveh lokacĳah, na Dobrovi in
v Polhovem Gradcu, je še ena 
posebnost delavnic. Namen 
tega je bil k udeležbi privabiti 
čim več zainteresiranih. Druga 
posebnost, ki je še odlikovala 
delavnice na našem koncu, je 
soudeležba domačinov pri iz-
vedbi dveh delavnic, na temo 
zelišč v izvedbi mag. Marjetke 
Ferlan in folklore, ki so jo orga-
nizirali člani folklorne skupine 
Grof Blagaj.  
Kot že rečeno so udeleženci de-
lavnice sprejeli z odprtimi roka-

mi in bili nad izvedbo izredno 
zadovoljni. Marĳa Bizjan, ude-
leženka programa in prejem-
nica priznanja, je ob zaključku 
dejala: »Poleg zanimivih tema-
tik, ki so jih pripravili, sem bila 
navdušena tudi nad meritvami  
dejavnikov tveganja, ki smo jih 
lahko v sklopu delavnic izvedli 
kar dvakrat. Marsikdo se je tudi 
na podlagi rezultatov zamislil 
nad lastnim zdravim načinom 
življenja. Menim, da so bile 
meritve tudi dodana vrednost, 
saj le na podlagi izkušenj lahko 
posamezniki dojamejo kaj de-

jansko tvegajo. Zanimivo pa je, 
da so se rezultati druge meritve 
pri nekaterih izboljšale, kar mi 
da misliti, da so bile delavnice 
izredno kvalitetne in uspešne.«  
Na občini obljubljajo, da se bo 
izvedba delavnic še ponovila v 
prihodnjih letih. Seveda v nad-
grajeni in izpopolnjeni verzĳi.
»V izvedbi, ki bo občanom pri-
nesla novega znanja in novih 
izkušenj, saj nam je mar za 
zdravje občanov,« je dejal žu-
pan Franc Setnikar ob zaključ-
nem govoru.

Špela Arh

Dobrodelni koncert za Šolski sklad 

Veselo na Dobrovi
Dobrova, 19. januar 2014 – V večnamenski športni 
dvorani na OŠ Dobrova je v nedeljo potekal dobro-
delni koncert Veselo na Dobrovi. Z namenom zbiranja 
sredstev za Šolski sklad so starši in učitelji združili 
moči ter pripravili koncert, pri čemer so jim pomaga-
li tudi drugi šolski delavci, Občina Dobrova - Polhov 
Gradec in nekatera društva.
"Nocoj smo tu tudi za mnoge ljudi oziroma družine, ki, žal, potre-
bujejo vašo pomoč, in verjamem, da se bomo nocoj skupaj z vami 
dobro izkazali," je povezovalec Robi Kržič ob začetku nagovoril 
lepo zapolnjeno večnamensko športno dvorano OŠ Dobrova. In 
res so se izkazali, saj so Šolski sklad zapolnili z denarjem od pros-
tovoljnih prispevkov, prodanih vstopnic in domačega peciva, ki so 
ga pripravile predstavnice Društva kmečkih in podeželskih žena 
Dobrova - Horjul - Polhov Gradec. Obiskovalci, med katerimi je 
bilo opaziti župana Franca Setnikarja, predsednika KS Dobrova 
Marjana Pograjca ter dobrovskega župnika Alojzĳa Goloba, pa so
v zameno dobili odličen koncert, ki so ga oblikovali nastopajoči 
od blizu in daleč. K sami izvedbi dogodka pa so priskočili na po-
moč tudi člani Društva upokojencev Dobrova, ki so pripravili pri-
jetno ozaljšan oder, ter gasilci domačega društva PGD Dobrova, 
ki so poskrbeli za red in mir tako v dvorani kot zunaj. 
"Šola Dobrova nas to uči, pogumno v nove dni," se glasi him-
na OŠ Dobrova, ki so jo pod vodstvom Jelice Mišič veselo zapeli 
dobrovski otroci, združeni v Združenem pevskem zboru šole. 
Na pomoč pa so jim priskočili še vsi navzoči nekdanji dobrovski 
učenci, ki so ob spremljavi članov Pihalnega orkestra Ljubljana 
- Vič podoživeli utrip šole. Vse učence in obiskovalce je prĳaz-
no pozdravil ravnatelj OŠ Dobrova Viljem Kovačič ter se jim za-
hvalil, da so prispevali v Šolski sklad, ki je namenjen predvsem 
socialno šibkim učencem, poleg tega pa tudi financiranju določe-
nih dejavnosti, nakupov didaktičnih sredstev, pripomočkov ter 
avdio-video opreme, ki se ne financira iz javnih sredstev, in na-
darjenim učencem ter raziskovalni dejavnosti na šoli. Zbrane je v 

imenu sveta staršev pozdravil njegov predsednik Peter Grabner 
z besedami: "Danes je na Dobrovi veselo, naj bo veselo tudi vse 
šolsko leto," in tako izrazil zadovoljstvo nad izvedbo koncerta, 
kjer so največjo vlogo odigrali člani organizacĳskega odbora.
A tistega večera je imela glavno vlogo glasba, ki se je širila in 
prepletala v različnih zvrsteh, zvokih in barvah. Največji del je 

prispeval Pihalni orkester Ljubljana - Vič, ki je pod dirigentsko 
palico Josipa Grgasovića mojstrsko izvajal različne skladbe. Ob 
njegovi spremljavi je nastopila tudi Nuša Derenda, ki je zape-
la kar precejšen del lastnega repertoarja, z njo pa je zapela in si 
ogrela roke tudi publika. Vrhunska slovenska glasbenica je na 
odru opravila tudi kratek pogovor in navzočim razkrila kar ne-
kaj zanimivosti, med drugim, da je njeno rojstno ime Anuška in 
jo tako kličejo le najtesnejši prĳatelji. Pevka je med občinstvo raz-
delila veliko pozitivne energĳe in prĳaznih nasmehov, potem pa
oder prepustila plesnim točkam, ki jih je postavila plesna učitelji-
ca in nekdanja učenka dobrovske šole Nataša Potočnik. Najprej 
so se s točko Razglednice iz Slovenĳe predstavile plesalke član-
ske skupine Plesnega kluba Forma, nato pa je s točko Reciklaža 
navdušila plesna skupina Formamas – skupina rekreativnih ple-
salk nad tridesetim letom, ki v zadnjem času na raznih plesnih 
tekmovanjih dosega same izjemne rezultate. 
Publiki med koncertom ni bilo dolgčas, pravzaprav je večino časa 
prepevala skupaj z nastopajočimi, ljudje so ploskali ter si med 
seboj delili nasmeške. S pesmĳo Prvič in zadnjič se je koncert si-
cer zaključil, a s strani organizatorjev je bilo slišati, da se bodo 
trudili, da bo tovrstni koncert na Dobrovi v prihodnje uspešno 
obdržal tradicĳo in humanitaren namen.

  Nadja Prosen Verbič (Foto: npv) 

Vabilo
Kulturno društvo Črni Vrh v 
soboto, 1. marca 2014, 
ob 19. uri vabi na prireditev 
s krajšo veseloigro 
v izvedbi domače dramske 
skupine in z nekaj 
glasbenimi točkami, sledil 
pa bo pustni ples z 
ansamblom Mladi godci.

Športno druženje s plezalnim klubom Grif. Teoretično in praktično o nordĳski hoji. Zahvala župana organizatorkama ZZV Lei Peternel in Tjaši Jerman.

Najbolj zagrizeni na zaključek tudi ob začetku ujme
Sobota, 1. februarja 2014 bo marsikateremu ostala v spominu zaradi ujme, ki nas je prizadela. Preko 45 udeležencev zaključne delavnice Živimo zdravo, pa si bodo ta 
dan zapomnili tudi po odličnem vsebinskem in zabavnem programu.

"Šola Dobrova nas to uči, pogumno v nove dni," je zapel Združeni 
pevski zbor osnovne šole.

S plesno točko Razglednice iz Slovenĳe so se predstavile plesal-
ke članske skupine Plesnega kluba Forma.

Ravnatelj Viljem Kovačič se je 
zahvalil vsem, ki so prispevali 
v Šolski sklad.

Nuša Derenda je med občinstvo 
razdelila veliko pozitivne ener-
gĳe in prĳaznih nasmehov.
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Na Osnovni šoli Polhov 
Gradec plesna šola Bole-
ro tretje leto zapored o-
rganizira plesne vaje 
za učence. V letošnjem 

šolskem letu jih obiskuje 
kar 53 učencev oziroma 
učenk, ki so razdeljeni 
v tri starostne skupine. 
Njihova plesna učiteljica 
Katja Simić je nad na-
predkom navdušena. 
Sama pravi: "Neverjetno 
ponosna sem nad tem, 
kar smo naredili v tako 
kratkem času. Ples je v 
Polhovem Gradcu zaži-
vel, pleše vsako leto več 
otrok, tudi fantje so ved-
no bolj pogumni! Mlajše 
skupine gledajo in obču-
dujejo starejše in si želĳo
plesati njihove koreogra-
fije, čeprav so težje, kar
je znak, da se otroci za-
vedajo, da se je za uspeh 
treba (po)truditi. Starejša 
dekleta se udeležujejo 
tudi delavnic, ki jih vsa-
ke toliko časa pripravlja-

mo v Boleru v Ljubljani, 
kjer nadgrajujejo svoje 
znanje. Odlične pogoje 
za delo nam omogoča 
tudi šola, brez koordina-

cĳske pomoči gospe po-
dravnateljice Ilinke Kuc-
ler bi bilo vse veliko težje. 
Prav tako nas iz šole ter 
tudi iz občine večkrat 
povabĳo na kakšen na-
stop – plesalci namreč 
potrebujemo kilometrino 
na odru, da lahko svoje 
znanje resnično izpopol-
nimo! Delo v takih po-
gojih in s takimi plesalci 
je resnično le v užitek in 
vsak teden tako nestrpno 
pričakujem četrtek, ki je 
dan, ko se v Polhovem 
Gradcu pleše!" 
Eden izmed pomembnih 
nastopov je potekal sredi 
decembra, ko so mladi 
plesalci pripravili pred-
praznični program za 
starše, bratce in sestrice 
ter dedke in babice. Naj-
mlajši so si nadeli praz-

nična pokrivala in se 
zavrteli ob Beli snežinki 
ter še v dveh hip hop 
koreografijah; srednja in
najstarejša skupina pa sta 
ločeno, saj gre za različni 
koreografiji, zaplesali hip
hop v koreografiji Nike
Kljun in latino v koreo-
grafiji Katje Simić. Plesno
predstavo so zaključili s 
skupinskim hip hopom.
Nastopi pred domačo 
publiko pa niso edino, na 
kar se plesalci priprav-
ljajo. Njihovo urjenje ko-
rakov, poskokov in dru-
gih plesnih spretnosti je 
predvsem usmerjeno v 
tekmovanja. Prvo, šolsko 
tekmovanje bo potekalo 
že konec marca, na njem 
se bodo predstavile vse 
tri starostne skupine, a 
od tu naprej bo pot za naj-
boljše odprta le za sred-
njo in starejšo starostno 
skupino. Za izbrani eki-
pi bo sledilo področno 
tekmovanje, na katerem 
bodo torej najboljši pred-
stavljali polhograjsko 
osnovno šolo ter se tako 
pomerili s plesalkami in 
plesalci iz šol na ljubljan-
skem območju. Vsi upa-
mo, da bodo tudi letos 
uspešni ter bodo branili 
lanske odlične rezultate. 
Držimo pesti! 

  Nadja Prosen Verbič, 
foto: NPV 

Opravičilo in popravek
V pretekli številki nam jo je pošteno zagodel tiskarski škrat pri navajanju po-
pravka o avtorstvu članka o "Malem  Klekljarskem slovarju iz žirovskih del 
Tončke Stanonik" (avtorica Milka Bokal). Pravilno se glasi, da je avtor članka iz 
411. številke, ki govori o omenjenem slovarju, Gašper Tominc.  

Kaj se potopi in kaj plava
Skupina od 2- do 4-letnih otrok iz skupine Račke 
vrtca Dobrova je dokazala, da je tudi matematika 
lahko zabavna.
 Sami zase pravĳo: "Ker smo že veliki, smo v vrtcu na Dobrovi
v zgornjem nadstropju."  Ker so v vrtcu dobili no naravoslov-
ni peskovnik, je bila to idealna priložnost za test. V njihovi 
igralnici so poiskali različne predmete. Nekaj jih je bilo iz 
plastike, nekaj iz lesa, stekla in kovine. Večino predmetov so 
sami razvrstili na lesene, plastične, steklene in kovinske. V 
posodo iz peskovnika so nalili vodo. "Veliko vode! To je bilo 
zelo fino," so dejali otroci. Nato so nosili različne predmete iz
različnega materiala v vodo. Da preizkusa ni bilo prekmalu 
konec, jih je čakala že nova naloga. Obkrožili so posodo. "Vi-
deli smo, da lesene kocke plavajo na gladini vode. Velike in 
majhne. Čudno! Tudi vse plastične igrače so plavale ne glede 
na velikost. Potapljati se je začel le Nikov helikopter, ker je 
imel v trupu odprtine in se je napolnil z vodo. Čisto na dno pa 
so se potopili kovinski in stekleni predmeti različne velikosti", 
je ob zaključku njihovega preizkusa dejal Robert.  
Ob koncu so zavihali rokave in vse predmete znosili na mizo, 
ki je bila pogrnjena z brisačo. Manjšim otrokom so pomagali 
pri nalogi, saj so morali razvrstiti predmete pravilno. V prvem 
obroču so bili leseni predmeti, v drugem plastični, tretjem ko-
vinski in zadnjem stekleni. Eden izmed dečkov je celo ugoto-
vil, da so škarje plastične in kovinske. Nato so jih s prtički ob-
risali in pospravili na svoje mesto. Kdor je želel, je predmete 
tudi narisal. Ostali otroci pa so si izbrali igrače po želji. 
Ko so videli, da vodo prelivava nazaj v lĳak so seveda želeli
pomagati. No, pa naj še kdo reče, da matematika ni zabavna. 
Če ne verjamete, vprašajte otroke iz skupine Račk.

Špela Arh

Kaj se potopi in kaj plava?

Po uvodni predstavitvi name-
na srečanja in osebnosti Dušice 
Kunaver, ji je predsednik dru-
štva Tone Tomšič predal vode-
nje, ki je bilo za vse udeležence 
enkratno doživetje. 
 V sproščenem pogovoru je 
poudarila, da so  ljudske pri-
povedke  edina sporočila iz 
preteklosti, edina sporočila o 
miselnosti naših prednikov. 
Če se tu primerjamo z ostalim 
svetom, smo na to dediščino 
lahko ponosni, celo globja in 
boljša je od ostalih. Žal se tega 
ne zavedamo in uvažamo tuje 
običaje in šege, ki pa z našo 
kulturo nimajo nič skupnega 
: noč čarovnic, dan ljubezni…. 
Poveličujemo tuje junake ima-
mo pa svoje,  Peter Klepec, 
Kurenti, Martin Krpan, kralj 
Matjaž, ki je po mnenju Kuna-
verjeve lahko samo slovenski 
in ne madžarski… 
Zaradi tega spoznanja je zače-
la sistematično zbirati gradivo 

iz slovenskega ljudskega slov-
stva, vendar brez misli, da ga 
bi kdaj objavila. Ker pa se je v 
tem času nabralo toliko gradi-

va in na stotine izpisov iz knjig 
se je odločila svoje delo z listi-
čev razvrstiti v različne knjige 
in ga tako tudi objaviti. Poleg 
pripovedk zelo intenzivno zbi-

ra tudi šege letnega kroga (od 
januarja do decembra) in živ-
ljenjskega kroga (od rojstva do 
smrti). 

 Zelo veliko  o šegah izve v do-
movih za ostarele, kjer pogosto 
predava. Tam so po njenem 
mnenju danes zadnji kosci s 
koso, zadnje žanjice s srpom in 

zadnji mlatci s cepcem. Čez pet 
do deset let bo z njimi umrlo 
življenje starosvetne slovenske 
vasi, ki je ohranila naš narod 
skozi tisočletja. 
Dušici Kunaver zaradi njenega 
prizadevanja nekateri pravĳo
tudi romantična etnologinja. 
Samo njeno izvajanje pa je po-
pestrila s petjem ljudskih pes-
mi in vključila vse sodelujoče. 
Za izjemno predstavitev, se ji je 
na koncu zahvalil tudi župan 
občine Franc Setnikar ki je še 
posebej poudaril pomen ljud-
skega izročila in nujnost  ohra-
nitve  tega, kar nas je stoletja 
povezovalo klub različnim 
tujim pritiskom. Praznovanja 
se je udeležil tudi predsednik 
KS Dobrova Marjan Pograjc, 
predstavniki društev upoko-
jencev Horjul, Vrzdenec in Pol-
hov Gradec. Praznovanje pa se 
je zaključilo z dobrotami, ki so 
jih pripravile pridne roke čla-
nic društva.       Rajko Komat

Dobrovčana blestela na 
All-starsu
Ob izteku prejšnjega leta se je v Grosuplju odvĳal
tradicionalni  23. All-stars turnir.

 
Na srečanju so se pome-
rili mlajši pionirji, starej-
ši pionirji, kandidati za 
kadetsko reprezentanco, 
kandidati za mladinsko 
reprezentanco, kandida-
ti za reprezentanco mlaj-
ših članov, za vrhunec 
večera pa so poskrbeli 
najboljši košarkarji Lige 
Telemach. Letošnji All-
Stars v Grosupljem je pr-
vič v vsej svoji zgodovi-
ni imel tudi dobrodelno 
noto, saj sta organizator-
ja dogodka Košarkarska 
zveza Slovenĳe in KK

Grosuplje k sodelovanju povabila lokalno dobrodelno usta-
novo Fundacĳo DREVORED, ki bo z akcĳo Paket za nasmeh
zbirala hrano za socialno ogrožene posameznike in družine 
iz občine Grosuplje. Tokratni All-stars pa je bil še toliko bolj 
poseben, ker sta se na dogodku predstavila dva Dobrovčana 
in celo soseda. Oba sta košarkaša, za katera je selektor mlajših 
reprezentanc KZS, Rado Trifunovič, izrazil željo za njuno pri-
sotnost na dogodku, zato še toliko večja čast. Klemen Kostrevc 
(letnik 1999) je tekmoval v kategorĳi U14, Žiga Jurček (letnik
1998) pa v kategorĳi U16. Žiga je tekmoval na All-starsu že
drugič (prvič v sezoni 2012/2013 in letos drugič).  Iz iste dru-
žine je na All-starju že igral tudi njegov starejši brat Timotej 
Jurček. 

Klemen Kostrevc

Ludviku 
Pustovrhu v 
zadnji pozdrav 

"Polje, kdo bo tebe ljubil, ko bom jaz v grobu 
spal"
Ludviku Pustovrhu je na začetku letošnjega 
leta (13. januarja 2014) zapel navček. Njegov 
glas se je razlegal daleč po Prapročah, segal je 
tja čez njegove njive, ki jih je s tako skrbjo in 
ljubeznĳo obdeloval.
Mnogi pripovedujejo, kako je Ludvik prena-
šal zemljo v košu na vrh svojih strmin, kadar 
mu jo je dež spral navzdol. Koliko kmetom je 
pomagal pri telitvi, in kot pravi njegova žena 
Šte�a, s katero sta skupaj preživela 47 let, mu
je "pri tem kar ratalo". 
 Ludvik je bil tudi živi leksikon preteklega po-
grajskega življenja. Še posebej veliko je vedel 
povedati o graščini, saj je petnajst let delal v 
hlevu. S koliko praktičnega strokovnega po-
znavanja mi je razkazoval grajsko zidovje in 
kako dobro je poznal preteklost Praproč ... Za 
Lovrencem je natančno vedel za številne apne-
nice, v katerih so še pred vojno žgali apno. Še 
posebno nagnjenje pa je gojil do rož, vrtnih in 
travniških. Rdečih Miklavževih jabolčkov mi 
ni mogel pokazati, a priložnost, za katero sem 
hvaležna, je nanesla, da sem jih vseeno spo-
znala. 
Tak je bil Ludvik, delaven, zraščen z zemljo in 
življenjem domače vasi, kot lik iz slovenskih 
realističnih povesti. V naših spominih bo ži-
vel dalje, tudi s sestavkom dr. Barbare Ivančič 
Kutin o njem v prvi številki Domačih krajev. 
Garaškega dela vajeni njegovi rojaki po našem 
hribovju pa bodo z močno voljo in kančkom 
zdrave šegavosti na neki način nadaljevali nje-
govo pot. 

Milka Bokal

Še nedozoreli Miklavževi jabolčki, o kateri 
je Ludvik tako zavzeto govoril. 

61. obletnica delovanja Društva upokojencev Dobrova
Za svečano obeležitev obstoja in delovanja DU Dobrova je društvo povabilo na slovesnost Dušico Kunaver, 
zbirateljico ljudskega izročila in etnološkega gradiva, z bogatim knjižnim opusom iz različnih področĳ, ki
zajema več kot 70 del.

Predpraznična plesna predstava 
za starše
Polhov Gradec, 19. december – V športni dvorani Osnovne šole Pol-
hov Gradec so šolarji, ki v popoldanskem času enkrat na teden obis-
kujejo plesne vaje, svojim staršem, sestram, bratcem ter babicam in 
dedkom pripravili pravo predpraznično plesno predstavo.
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Na podlagi Zakona o kmetĳstvu (Uradni
list RS, št. 45/08), Statuta Občine Dobrova - 
Polhov Gradec  (Uradni list RS, št. 26/2012), 
Odloka o proračunu Občine Dobrova-Pol-
hov Gradec za leto 2014 (Uradni list RS, št. 
1/2013, 103/2013) in Pravilnika o ukrepih za 
razvoj podeželja na območju Občine Dobro-
va-Polhov Gradec od leta 2008 do leta 2013 
(Uradni list, št.: 25/08, 1/09) objavlja občina 
Dobrova-Polhov Gradec 

javni razpis
za sofinanciranje programa
pospeševanja in ohranjanja

kmetĳstva v občini Dobrova-Polhov 
Gradec za leto 2014

I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
programov kmetĳstva v občini Dobrova-Pol-
hov Gradec za leto 2014. 

Sredstva se namenĳo za:
1. Pomoči namenjene primarni kmetĳski

proizvodnji kmetĳskih proizvodov iz
Priloge I, Pogodbe o ustanovitvi ES

1.1. Naložbe v posodobitev kmetĳ  (4. člen 
Uredbe Komisĳe (ES) št.: 1857/2006)

1.2. Ohranitev podeželske dediščine (5. 
člen uredbe komisĳe (ES) 1857/2006)

1.3. Usposabljanje in informiranje članov 
kmetĳskih gospodarstev (15. člen 
Uredbe Komisĳe (ES) št.: 1857/2006)

2. Pomoči namenjene predelavi in trže-
nju kmetĳskih proizvodov

2.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na 
kmetĳi (ukrep de minimis)

2.2. Izboljšanje gospodarske vrednosti 
gozdov (ukrep de minimis)

2.3. Usposabljanje in informiranje nosilcev 
dopolnilnih dejavnosti (ukrep de mi-
nimis)

3.  Ostale pomoči, ki ne predstavljajo dr-
žavnih pomoči

3.1  Štipendiranje dĳakov in študentov 
kmetĳskih šol

V letu 2014 imajo prednost pri razpisu vloge 
na ukrepa:
2.1.  Naložbe v dopolnilne dejavnosti in 
3.1  Štipendiranje dĳakov in študentov 

kmetĳskih šol.

II.Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so podjetja v katerih 
število zaposlenih ne presega 5 zaposlenih in 
imajo sedež v občini Dobrova-Polhov Gra-
dec. Med ta podjetja (mikropodjetja, kot so 
opredeljena v Uredbi Komisĳe (ES) št.: 70/20-
01) se uvrščajo tudi kmetĳska gospodarstva.
Upravičenci so natančneje opredeljeni pri 
posameznem ukrepu. 

Pomoč se ne odobri za podjetja, ki so v te-
žavah.

III. Ukrepi in pogoji za pridobitev pomoči:

1. Pomoči namenjene primarni kmetĳski
proizvodnji kmetĳskih proizvodov iz Pri-
loge I, Pogodbe o ustanovitvi ES

1.1. Naložbe v posodobitev kmetĳ  (4. člen 
Uredbe Komisĳe (ES) št.: 1857/2006)
Namen: Sredstva se namenĳo za moderni-
zacĳo kmetĳskih gospodarstev, izboljšanje 
konkurenčnosti in izboljšanju velikostne 
in posestne strukture zlasti kmetĳ, ki jim je
kmetĳska dejavnost edini vir preživetja.
Cilj: Zmanjšanje proizvodnih stroškov, iz-
boljšanje preusmeritve proizvodnje, izbolj-
šanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje 
naravnega okolja ali izboljšanje higienskih 
razmer ali standardov za boljše počutje ži-
vali.
Višina pomoči: 
- do 30% na ostalih območjih,
- do 40% upravičenih stroškov pri nalož-

bah v primarno proizvodnjo na območjih 
z omejenimi dejavniki, 

- do 40% na ostalih območjih  ali do 50% 
upravičenih stroškov pri naložbah v pri-
marno proizvodnjo na območjih z ome-
jenimi dejavniki kadar je upravičenec 
mlad kmet. Pomoč se odobri v kolikor so 
naložbe opredeljene v poslovnem načrtu 
in se izvaja v petih letih od vzpostavitve 
ali prevzema kmetĳskega gospodarstva,

- nakup kmetĳskih zemljišč do višine 10 % 
upravičenih stroškov celotne naložbe, če 
je nakup kmetĳskih zemljišč sestavni del 
celotne investicĳe,

- najvišji znesek dodeljene pomoči za po-
samezno naložbo je 2500 €,

- najvišji znesek naložbe za dostope do 
kmetĳskih gospodarstev ali zemljišč (pri-
vatne poti) je 10.000 €.

Splošni pogoji upravičenosti:
- kmetĳsko gospodarstvo mora biti vpisa-

no v evidenco kmetĳskih gospodarstev,
- gradbena dela morajo biti izvedena sklad-

no z veljavnimi predpisi o graditvi objek-
tov, urejanju prostora in varstvu okolja, 

- končana naložba mora izpolnjevati novo 
uvedene minimalne standarde glede oko-
lja, higiene in dobrega počutja živali,

- naložbe v gnojne jame in gnojišča, ki so 
sestavni del novogradnje hleva morajo 
dosegati standarde nitratne direktive,

- naložba mora izpolnjevati enega izmed 
ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, 
izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, 
izboljšanje kakovosti, razen pri kmetĳskih
poslopjih, če gre za nadomestitev objekta 
starejšega od 30 let, oziroma popolna pre-
nova poslopja,

- upravičenec oziroma člani kmetĳskega
gospodarstva morajo biti lastniki zemljišč 
oziroma jih uporabljati v soglasju z lastni-
kom.

Vrste pomoči:
A. - naložbe v hleve s pripadajočo opremo 
(oprema za krmljenje, molžo, izločke, rejo),
- naložbe v skladišča za krmo vključno s pri-

padajočo opremo, 
- naložbe v objekte in opremo za pridelavo, 
- nakup in postavitev rastlinjakov vključno s 

pripadajočo opremo,
B. nakup kmetĳskih zemljišč, v vrednosti 

do 10 % celotne naložbe, če je nakup 
kmetĳskega zemljišča sestavni del celo-
tne investicĳe,

C. prva postavitev ali obnova travniških 
sadovnjakov,

D. naložbe v postavitev ali obnovo pašnika 
ali obore,

E. naložbe v agromelioracĳska dela na
kmetĳskih zemljiščih (stroški drenažnih 
del in čiščenja vodnih jarkov niso opra-
vičljivi stroški),

F. naložbe v dostope do kmetĳskih gospo-
darstev in zemljišč (dovozne poti, polj-
ske poti),

G. naložbe v nakup novih ali rabljenih kme-
tĳskih strojev.

Opravičljivi stroški:
- stroški izgradnje in izboljšanja nepremič-

nine,
- stroški nakupa novih ali rabljenih kmetĳ-

skih strojev in kmetĳske opreme vključno 
z računalniško opremo,

- stroški postavitve in obnove travniških 
sadovnjakov,

- stroški opreme za vzpostavitev nadzoro-
vane paše domačih živali in gojene divja-
di, vključno z oskrbo živali z vodo (nakup 
pašnega aparata, ograd, obor in opreme 
za oskrbo živali z vodo na pašniku),

- stroški nakupa kmetĳskih zemljišč, v vi-
šini 10% opravičljivih stroškov celotne 
investicĳe,

- stroški ureditve privatnih cest do kmetĳe,
- stroški agromelioracĳskih del povezanih

z ravnanjem terena in vzpostavitvĳo tra-
vinj,

- drugi stroški povezani s pripravo in iz-
vedbo projektov (honorarji arhitektov, 
študĳ izvedljivosti).

Omejitve:
Podpore se ne dodelĳo za:
- naložbe zunaj območja občine,
- nakup in zasaditev letnih rastlin,
- nakup živali,
- stroški za drenažna dela, opremo za na-

makanje in namakalna dela,
- naložbe za nadomestitev,
- DDV ni upravičen strošek, če je kmetĳsko

gospodarstvo davčni zavezanec,
- pomoč se ne odobri za dejavnosti, ki jih 

je upravičenec že izvedel, ali je z izvedbo 
pričel pred odobritvĳo sredstev,

- samostojne naložbe ali obnove gnojne 
jame in gnojišča niso upravičeni stroški. 
Ti stroški so upravičeni le, če so sestavni 
del novogradnje hleva,

- samostojen nakup kmetĳe in kmetĳskih
zemljišč,

- naložba ni upravičena, če je namenjena 
proizvodnji proizvodov, ki posnemajo ali 
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,

- ne glede na vir dodeljene pomoči (lo-
kalni, državni ali evropski viri), najvišji 
znesek dodeljene pomoči posameznemu 
upravičencu ne sme preseči 400.000 € v 
kateremkoli obdobju treh proračunskih 
let ali 500.000 €, če je podjetje na območju 
z omejenimi možnostmi (OMD). 

Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci 
do sredstev so kmetĳska gospodarstva, vpi-
sana v register kmetĳskih gospodarstev, s se-
dežem v občini Dobrova-Polhov Gradec.

1.2 Ohranitev podeželske dediščine (5. člen 
uredbe komisĳe (ES) 1857/2006)
Namen: Sredstva se namenĳo za ohranjanje
tradicionalne krajine in stavb na območjih 
določenih v Strokovnih zasnovah s področja 
varstva kulturne dediščine za območje obči-
ne Dobrova-Polhov Gradec.
Cilj: Ohranjati tradicionalno izročilo in kraji-
no na podeželju.
Višina pomoči: 
- do 60% upravičenih stroškov pri nalož-

bah namenjenih ohranjanju neproizvod-
ne dediščine na območjih z omejenimi 
dejavniki (ali do 50% na območjih izven 
OMD), 

- do 60% upravičenih stroškov pri nalož-
bah za ohranjanje kulturne dediščine na 
proizvodnih kmetĳskih poslopjih na ob-
močjih z omejenimi dejavniki (ali do 50% 
na območjih izven OMD), če naložba ne 
povzroči povečanja proizvodnje zmoglji-
vosti,

- do 60% dodatnih stroškov nastalih zaradi 
uporabe tradicionalnih materialov na ob-
močjih z omejenimi dejavniki (ali do 50% 
na območjih izven OMD),

- najvišji znesek dodeljene pomoči je 5000 
€.

Splošni pogoji upravičenosti:
- kmetĳsko gospodarstvo mora biti vpisa-

no v evidenco kmetĳskih gospodarstev,
- gradbena dela morajo biti izvedena sklad-

no z veljavnimi predpisi o graditvi objek-
tov, urejanju prostora in varstvu okolja, 

- naložba mora biti skladna z izdanimi kul-
turno varstvenimi pogoji,

- objekt ali območje kjer stoji objekt mora 
biti vključen v Strokovne zasnove s po-
dročja varstva kulturne dediščine za ob-
močje občine Dobrova-Polhov Gradec. V 
kolikor ni vključen v Strokovne zasnove 
mora imeti mnenje območnega Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, da je objekt z 
vidika varovanja kulturne dediščine po-
memben,

- upravičenec oziroma člani kmetĳskega
gospodarstva morajo biti lastniki objekta 
proizvodne ali neproizvodne dediščine.

Vrste pomoči:
H. zunanja obnova kmetĳskih poslopĳ,
I. zunanja obnova pomožnih kmetĳskih

objektov,
J. zunanja obnova ostalih objektov ne-

proizvodne dediščine, ki se nahajajo na 
kmetĳskih gospodarstvih (arheološke, 
etnološke, zgodovinske znamenitosti).

Opravičljivi stroški:
- stroški zunanje obnove kmetĳskih poslo-

pĳ,
- stroški zunanje obnove pomožnih kmetĳ-

skih objektov,
- stroški zunanje obnove ostalih neproiz-

vodnih objektov, ki se nahajajo na kme-
tĳskih gospodarstvih (arheološke, etnolo-
ške, zgodovinske znamenitosti),

- drugi stroški povezani s pripravo in iz-
vedbo obnove (vključno s stroški hono-
rarjev arhitektov, študĳ izvedljivost).

Omejitve:
Podpore se ne dodelĳo za:
- naložbe zunaj območja občine,
- DDV ni upravičen strošek, če je kmetĳsko

gospodarstvo davčni zavezanec,
- naložbe v stanovanjske objekte na kmeti-

ji.
Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci 
do sredstev so kmetĳska gospodarstva, s se-
dežem občini Dobrova-Polhov Gradec.

1.3 Usposabljanje in informiranje članov 
kmetĳskih gospodarstev (15. člen Uredbe 
Komisĳe (ES) št.: 1857/2006)
Namen: Pri programu izobraževanja kme-
tov se sofinancirajo izobraževanja in uspo-
sabljanja kmetov in organizacĳa strokovnih
seminarjev preko pooblaščenih organizacĳ
in ostalih izvajalcev strokovnega izobraže-
vanja.

Cilj: Dvig usposobljenosti članov kmetĳ-
skega gospodarstva z različnimi oblikami 
informiranja in usposabljanja ter izboljšanje 
konkurenčnosti kmetĳskih gospodarstev.
Višina pomoči: 
- do 100% upravičenih stroškov v obli-

ki subvencioniranih storitev in ne sme 
vključevati neposrednih plačil v denarju 
proizvajalcem.

Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenec, ki izvaja usposabljanje kme-

tov mora k vlogi priložiti letni program 
izobraževanja ali usposabljanja,

- upravičenec, ki izvaja izobraževanje mora 
zagotoviti dostopnost do pomoči vsem 
upravičencem na območju občine,

- če tehnično podporo zagotavljajo skupine 
proizvajalcev ali druge organizacĳe, član-
stvo v takih 

skupinah ne sme biti pogoj za dostop do 
storitev.

Vrste pomoči:
- na področju izobraževanja in usposablja-

nja kmetov in kmetĳskih delavcev,
- na področju svetovalnih storitev, ki jih 

opravĳo tretje strani, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti, niti niso v 
zvezi z običajnimi operativnimi stroški 
podjetja (npr.: davčno svetovanje, redne 
pravne storitve ali oglaševanje),

- na področju organizacĳe forumov za iz-
menjavo znanj med gospodarstvi, tekmo-
vanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na 
njih,

- publikacĳe, kot so katalogi in spletišča, 
ki predstavljajo dejanske podatke o pro-
izvajalcih iz dane regĳe ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacĳe in
predstavitev nevtralne in imajo zadevni 
proizvajalci enake možnosti, da so pred-
stavljeni v publikacĳi.

Opravičljivi stroški:
- stroški organiziranja programa usposab-

ljanja ali izobraževanja,
- na področju organizacĳ forumov, tek-

movanj, razstav in sejmov: stroški orga-
nizacĳe tekmovanj, sejmov, strokovnih
ekskurzĳ, stroški udeležbe na strokov-
nih posvetih, forumih, sejmih, razstavah 
in tekmovanjih, stroški izdaje brošur in 
drugih publikacĳ, če so namenjeni izobra-
ževanju, usposabljanju, posvetu, forumu, 
razstavi, sejemski predstavitvi, stroški 
simboličnih nagrad podeljenih v okviru 
tekmovanj do 100 € na nagrado na zma-
govalca,

- stroški svetovalnih storitev (stroški hono-
rarjev za storitve, ki ne spadajo med traj-
ne ali občasne dejavnosti in niso vezani na 
običajne operativne stroške podjetja kot 
so računovodske storitve, davčno sveto-
vanje, ipd),

- stroški izdaje publikacĳi, kot so katalogi
in spletišča, ki predstavljajo dejanske 
podatke o proizvajalcih iz dane regĳe ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so 
informacĳe in predstavitev nevtralne in
imajo zadevni proizvajalci enake možno-
sti, da so predstavljeni v publikacĳi.

Omejitve:
- stroški šolnin in šolanja za redno vpisane 

dĳake in študente niso upravičeni stro-
ški,

- stroški pogostitev niso upravičeni stro-
ški.

Ciljna skupina (upravičenci): 
Upravičenci sredstev iz tega ukrepa so iz-
vajalci storitev, ki so registrirani za izvajanje 
dejavnosti namenov točke 1.3 in katerih sto-
ritve so namenjene članom kmetĳskih gospo-
darstev območja občine.

2. Pomoči namenjene predelavi in trženju 
kmetĳskih proizvodov

2.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na 
kmetĳi (ukrep de minimis)
Namen: 
Posestna struktura kmetĳskih gospodarstev
v občini je razmeroma slaba, hkrati je veliko 
osamljenih kmetĳ. Dodaten vir zaslužka lah-
ko te kmetĳe najdejo v novih dejavnostih, s
čemer izboljšajo svoj ekonomski položaj. Po-
leg izboljšanja ekonomskega položaja kmetĳ
je namen ukrepa tudi ohranjaje poseljenosti 
podeželja.
Cilji: 
Ustvarjanje pogojev in možnosti za nova 
delovna mesta ter realizacĳo poslovnih idej
članov kmetĳskega gospodarstva. Ukrep je
namenjen naložbam potrebnim za začetek 
opravljanja nekmetĳske dejavnosti ali za po-
sodobitev že obstoječe.
Višina pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov pri nalož-

bah oziroma (ali do 40% na območjih iz-
ven OMD),

- do 60% upravičenih stroškov pri nalož-
bah kadar je upravičenec mlad kmet (ali 
do 50% na območjih izven OMD),

- najvišji znesek dodeljene pomoči je 5000 
€.

Vrste pomoči:
- predelava kmetĳskih pridelkov, medu in

čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev 
in gob,

- prodaja kmetĳskih pridelkov in izdelkov,
- turizem na kmetĳi (gostinska, nastanitve-

na in negostinska dejavnost),
- dejavnost, povezana s tradicionalnimi 

znanji na kmetĳi,
- pridobivanje in prodaja energĳe iz obnov-

ljivih virov,
- storitve s kmetĳsko in gozdarsko mehani-

zacĳo, opremo, orodji in živalmi ter odda-
ja le-teh v najem,

- izobraževanje na kmetĳah, povezano s
kmetĳsko, gozdarsko in dopolnilno de-
javnostjo na kmetĳi,

- ribogojstvo in predelava sladkovodnih 
rib,

- aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov 
ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih 
rastlin.

Splošni pogoji upravičenosti:
- kmetĳsko gospodarstvo mora biti vpisa-

no v evidenco kmetĳskih gospodarstev,
- gradbena dela morajo biti izvedena sklad-

no z veljavnimi predpisi o graditvi objek-
tov, urejanju prostora in varstvu okolja,

- izpolnjevanje vseh pogojev za opravljanje 
določene dejavnosti (registracĳa proiz-
vodnega obrata, izobrazba nosilca, regi-
stracĳa dopolnilne dejavnosti,…),

- upravičenec oziroma člani kmetĳskega
gospodarstva morajo biti lastniki zemljišč 
oziroma jih uporabljati v soglasju z lastni-
kom.

Opravičljivi stroški
- stroški izgradnje in izboljšanja objekta, ki 

je namenjen opravljanju dopolnilne de-
javnosti,

- stroški nakupa nove ali rabljene opreme 
in strojev vključno z računalniško opremo 
namenjeno opravljanju dopolnilne dejav-
nosti,

- drugi stroški povezani s pripravo in iz-
vedbo projektov.

Omejitve:
- naložbe zunaj območja občine,
- DDV ni upravičen strošek, če je kmetĳsko

gospodarstvo davčni zavezanec,
- honorarji arhitektov, študĳe izvedljivosti,
- preproste naložbe (naložba v objekt ali 

opremo ne sme le nadomestiti starega ob-
jekta opreme, brez povečanja proizvodnje 
zmogljivosti),

- skupna pomoč za naložbo ne sme pre-
segati 200.000 € v obdobju treh proračun-
skih let.

Ciljna skupina (upravičenci):  
- člani družine, ki so fizične osebe in imajo 

stalno prebivališče na naslovu nosilca de-
javnost,

- podjetja, ki imajo do 5 zaposlenih in so 
registrirana za opravljanje naštetih do-
polnilnih dejavnosti,

- skupine proizvajalcev, ki skupaj investira-
jo v dopolnilno dejavnost.

2.2 Izboljšanje gospodarske vrednosti goz-
dov (ukrep de minimis)
Namen: Nezadostna odprtost gozdov z 
gozdnimi prometnicami, zastarelost delo-
vnih sredstev povečujeta stroške povezane s 
pridobivanjem lesa, kar vpliva na nekonku-
renčnost gozdarstva
Cilj:
- izboljšanje konkurenčnosti gozdarstva,
- izboljšanje dohodkovnega položaja pri 

lastnikih gozdov,
- razvoj novih proizvodov ter uvajanje no-

vih proizvodnih tehnologĳ,
- izboljšanje varnosti pri delu,
- modernizacĳa proizvodnje,
- večja odprtost gozdov.
Višina pomoči: 
- do 40% upravičenih stroškov pri nalož-

bah oziroma (ali do 30% na območjih iz-
ven OMD)

- do 50% upravičenih stroškov pri nalož-
bah kadar je upravičenec mlad kmet(ali 
do 40% na območjih izven OMD),

- najvišji znesek dodeljene pomoči je 2500 
€.

Vrste pomoči:
- naložbe v gradnjo in rekonstrukcĳo gozd-

nih vlak,
- naložbe v nakup novih ali rabljenih stro-

jev in opreme za delo v gozdu,
Splošni pogoji upravičenosti:
- kmetĳsko gospodarstvo mora biti vpisa-

no v evidenco kmetĳskih gospodarstev,
- sofinancirajo se naložbe v zasebne gozdo-

ve,
- upravičenec mora biti lastnik ali solastnik 

gozda,
- upravičenost gradnje gozdne vlake mora 

potrditi Zavod za gozdove RS,
- naložba v gozdno vlako mora biti eko-

nomsko upravičena,
- stroški nakupa in dobave opreme, stroški 

usposabljanja,
- za nakup strojev ali opreme za delo v goz-

du, mora imeti vlagatelj v lasti najmanj 5 
ha gozda.

Opravičljivi stroški
- stroški gradnje, rekonstrukcĳe in opreme

vlake,
- splošni stroški povezani s pripravo pro-

jekta,
- stroški nakupa in dobave opreme.
Omejitve:
- naložbe zunaj območja občine,
- pri naložbi v nakup novih ali rabljenih 

strojev in opreme niso upravičeni stroški 
za nakup mehanizacĳe za strojno sečnjo,

- DDV ni upravičen strošek, če je upraviče-
nec davčni zavezanec,

- skupna pomoč za naložbo ne sme pre-
segati 200.000 € v obdobju treh proračun-
skih let.

Ciljna skupina:
Upravičenci do sredstev so zasebna kmetĳ-
ska gospodarstva, registrirana v občini Do-
brova-Polhov Gradec, ki kmetujejo skladno 
z načeli dobre prakse.

2.3 Usposabljanje in informiranje nosilcev 
dopolnilnih dejavnosti (ukrep de minimis)
Namen: Pri programu usposabljanja in izob-
raževanja se financirajo programi usposab-
ljanja ali izobraževanja, ki je namenjeno do-
polnilni dejavnosti, udeležbi na seminarjih, 
in organizacĳa strokovnih seminarjev preko
pooblaščenih organizacĳ in ostalih izvajalcev
strokovnega izobraževanja, namenjenih do-
polnilnim dejavnostim na kmetĳi.
Cilj: Povečati konkurenčnost kmetĳskih go-
spodarstev s spodbujanjem registracĳe do-
polnilnih dejavnosti.
Višina pomoči: do 100% upravičenih stro-
škov.
Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenec, ki izvaja izobraževanje ali 

usposabljanja mora k vlogi priložiti letni 
program izobraževanja ali usposabljanja,

- upravičenec, ki izvaja izobraževanje mora 
zagotoviti dostopnost do pomoči vsem 
upravičencem na območju občine, 

- upravičenci, ki kandidirajo za pridobitev 
sredstev različnih usposabljanj in izob-
raževanj to dokazujejo z dokazilom o 
udeležbi na izobraževanju ali usposablja-
nju in dokazilom o uspešnem zaključku 
usposabljanja.

Vrste pomoči:
- organizacĳa in udeležba izobraževanje in 

usposabljanje odraslih,
- organizacĳa in udeležba na forumih,
- organizacĳa strokovnih eksurzĳ,
- organizacĳa tekmovanj in razstav in so-

delovanje na njih,
- organizacĳa sejmov in sodelovanju na sej-

mih,
- svetovalne storitve kmetom,
- priprava publikacĳ, brošur, letakov,
- vzpostavitev spletnih strani.
Opravičljivi stroški:
- stroški usposabljanja ali izobraževanja,
- stroški organiziranja izobraževanja ali 

usposabljanja, 
- stroški udeležbe na strokovnih posvetih, 

forumih, sejmih, razstavah in tekmova-
njih,

- stroški svetovalnih storitev (stroški hono-
rarjev za storitve, ki ne spadajo med traj-
ne ali občasne dejavnosti in niso vezani na 
običajne operativne stroške podjetja kot 
so računovodske storitve, davčno sveto-

vanje, ipd),
- stroški izdaje brošur in drugih publikacĳ,

če so namenjeni izobraževanju, usposab-
ljanju, posvetu, forumu, razstavi, sejem-
ski predstavitvi,

- stroški informiranja preko medĳev in
drugih dejavnosti povezanih z informira-
njem,

- stroški simboličnih nagrad podeljenih v 
okviru tekmovanj do 100€ na nagrado na 
zmagovalca.

Omejitve:
- stroški šolnin in šolanja za redno vpisane 

dĳake in študente niso upravičeni stro-
ški,

- stroški pogostitev niso upravičeni stro-
ški,

- stroške izobraževanj za pridobivanje cer-
tifikatov nove dopolnilne dejavnosti na
kmetĳi mora upravičenec vrniti skupaj 
za zamudnimi obrestmi, če dopolnilna 
dejavnost ni bila registrirana v treh letih 
po prejemu sredstev.

Ciljna skupina (upravičenci): 
Upravičenci do sredstev so vsi člani kme-
tĳskega gospodarstva, ki imajo registrirano
dopolnilno dejavnost ali jo nameravajo re-
gistrirati v treh letih, organizatorji izobraže-
vanj in usposabljanj, ki delujejo na območju 
občine, lahko tudi izven občine.

3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo držav-
nih pomoči

3.1 Štipendiranje dĳakov in študentov 
kmetĳskih šol
Namen: Finančna pomoč je namenjena po-
pularizacĳi poklicnega, srednje šolskega, 
visokošolskega ali univerzitetnega študĳa na
kmetĳskih programih poklicnih srednjih šol 
in univerz.
Cilj: Spodbujati mlade, predvsem bodoče 
nosilce kmetĳskih gospodarstev, da se od-
ločajo za šolanje na kmetĳskih šolah, s čemer 
želimo doseči boljšo izobrazbeno strukturo 
na kmetĳah.
Višina pomoči: 
- do višine 450 € na dĳaka in študenta v te-

kočem šolskem letu.
Splošni pogoji upravičenosti:
- kmetĳsko gospodarstvo, katerega član je 

upravičenec, mora biti vpisano v eviden-
co kmetĳskih gospodarstev,

- uspešno zaključeno šolanje v preteklem 
šolskem letu,

- redno vpisan v srednješolski program ali 
univerzitetni študĳ v tekočem šolskem 
letu.

Vrste pomoči:
- enkratna pomoč dĳakom in študentom 

kmetĳskih šol in univerz.
Omejitve:
- enkratna pomoč se ne izplača dĳakom in

študentom, ki niso vpisani v kmetĳske
šole,

- dĳaki in študentje ponovno vpisani v isti 
letnik in študentje, ki izgubĳo status, do
pomoči niso upravičeni.

Ciljna skupina (upravičenci)
Dĳaki in študentje kmetĳskih šol in univerz, 
ki živĳo v skupnem gospodinjstvu z nosil-
cem kmetĳskega gospodarstva.

IV. Merila
Merila so natančneje opisana v razpisni do-
kumentacĳi.

V. Višina razpisanih sredstev
Sredstva bremenĳo proračunsko postavko 
11003 Proračuna občine Dobrova-Polhov 
Gradec za leto 2014. Okvirna višina razpisa-
nih sredstev je 48.000 €.

VI. Omejitve

Upravičeni stroški so le tisti stroški, ki so na-
stali po datumu odobritve sredstev in so bili 
plačani do predložitve zahtevka. 

Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača 
upravičencu je 50€.

Sredstva se ne dodelĳo upravičencu, ki je 
za isti namen, ki ga  navaja v vlogi za pri-
dobitev sredstev po tem javnem razpisu, že 
prejel javna sredstva Republike Slovenĳe ali
sredstva Evropske unĳe.

Sredstva se ne dodelĳo za izvajanje ukrepov
izven Občine Dobrova-Polhov-Gradec.

V kolikor bo na razpis prispelo več vlog, kot 
je na razpolago sredstev, se bo odstotek po-
moči sorazmerno znižal, razen pri vlogah na 
ukrepe, ki imajo v letu 2014 prednost (2.1. 
Naložbe v dopolnilne dejavnosti in 3.1 Šti-
pendiranje dĳakov in študentov kmetĳskih
šol).

VII. Razpisna dokumentacĳa

Razpisna dokumentacĳa (navodila in ob-
razci) je na voljo na internet naslovu: h�p://
www.dobrova-polhovgradec.si ali na sedežu 
občine. Lahko pa jo na osnovi poslane zahte-
ve na elektronski naslov info@dobrova-pol-
hovgradec.si, posredujemo tudi po elektron-
ski pošti. Kontaktna oseba občinske uprave 
za informacĳe je Helena Čuk.

VII. Način prĳave in roki:

Izpolnjeno razpisno dokumentacĳo vlagate-
lji pošljejo priporočeno po pošti, ali oddajo 
neposredno na sedežu občine. 

Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi 
podatki: Občina Dobrova-Polhov Gradec, 
Stara cesta 13, 1356 Dobrova s pripisom »ne 
odpiraj, javni razpis, kmetĳstvo«. Na hrbtni 
strani mora biti označen naslov pošiljatelja 
vloge. Vloge iz katerih ni razvidno, da se 
nanašajo na javni razpis se zavrže.

Rok za oddajo vlog: 4.4.2014

VIII. Obravnavanje vlog in postopek odo-
britve

Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 
8.4.2014, v prostorih občine Dobrova-Polhov 
Gradec. Odpiranje vlog ni javno. Prispele 
vloge bo pregledala in strokovno ocenila 
komisĳa, ki jo imenuje župan občine Dobro-
va- Polhov Gradec. 

S sklepom župana se zavrže vloge:
- ki so prepozno prispele 
- ki niso oddane na predpisani razpisni do-

kumentacĳi,
- nepopolne vloge, ki jih v navedenem 

roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni 
neustrezno.

in zavrne vloge:
- ki so neutemeljene,
- z nasprotujočimi podatki v vlogi in pri-

logah,
- ki so vložene v nepravilno opremljenih 

ovojnicah,
- vsebinsko neustrezne vloge,
- ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prĳavo.

Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in 
ima priložene vse priloge. 

Vlagatelje nepopolnih vlog komisĳa v roku
14 dni od odpiranja in strokovnega pregleda 
vlog pisno pozove, da jih dopolnĳo. Rok do-
polnitve je 8 dni od prejema poziva za do-
polnitev. Dopolnitve poslane po roku se ne 
upoštevajo.

IX. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku od-
loča na predlog strokovne komisĳe župan 
oziroma oseba, ki jo pooblasti župan. 

Vlagateljem katerih vloge izpolnjujejo pred-
pisane pogoje iz predpisov in javnega razpi-
sa in so za namen zagotovljena sredstva se 
izda odločba o pravici do sredstev.

V obrazložitvi odločbe o pravici do sredstev 
je utemeljena odločitev in v primeru pozitiv-
ne odločitve opredeljena višina dodeljenih 
sredstev, namen in upravičeni stroški za ka-
tere so sredstva namenjena.

Rok za izdajo odločbe o pravici do sredstev 
je 60 dni od ugotovitve vseh dejstev.

X. Pritožba na odločbo
Zoper odločitev v odločbi o pravici do sred-
stev lahko upravičenec vloži pritožbo na 
naslov občine v roku 8. dni od prejema od-
ločbe.

XI. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo za-
htevke na predpisanem obrazcu.

Upravičenci lahko vlagajo zahtevke za izpla-
čilo upravičenih sredstev do 30.4.2015.

Izplačilo se upravičencu izvrši po oprav-
ljenih delih na podlagi računa in potrdila o 
plačilu računa.

Na podlagi popolnega zahtevka, se izplačajo 
sredstva na vlagateljev transakcĳski račun. 
Nakazilo na transakcĳski račun šteje, da je 
bilo zahtevku v celoti odobreno.

Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se o spre-
membah odloči z odločbo. Na to odločbo 
pritožba ni dovoljena.

Zahtevke, ki so v nasprotju z zahtevami 
predpisov, javnega razpisa ali odločbe o pra-
vici do sredstev se zavrne.

XII. Spremljane namenske porabe sred-
stev:
Namensko porabo proračunskih sredstev za 
ohranjanje in razvoj kmetĳstva in podeželja 
v Občini Dobrova-Polhov Gradec spremlja 
komisĳa. Namen porabe sredstev lahko ugo-
tavlja tudi nadzorni odbor občine. 

Vlagatelj je dolžan vrniti nenamensko porab-
ljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudni-
mi obresti, ki se obračunavajo od dneva pla-
čila upravičencu do dneva vračila sredstev. 
V teh primerih ne more pridobiti sredstev za 
dobo petih let.
Če se ugotovi:
–  da so bila dodeljena sredstva delno ali v 

celoti nenamensko porabljena,
–  da je vlagatelj za katerikoli namen prido-

bitve sredstev navajal neresnične poda-
tke,

–  da je vlagatelj za isti namen in iz istega 
naslova ponovno pridobil finančna sred-
stva pred iztekom za to določenega obdo-
bja v razpisu,

–  da je vlagatelj odtujil (prodal) nepremič-
no in opremo sofinancirano iz proračuna 
občine, pred iztekom 5 let,

–  če investicĳe za katero je pridobil sred-
stva ni dokončal oz jo je končal v bistveno 
manjšem obsegu kot je predvideval v pri-
javi na razpis,

–  druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

XIII. Informacĳe
Dodatne informacĳe po telefonu: 01 3601
800, kontaktna oseba: Helena Čuk. Morebit-
na vprašanja je mogoče posredovati tudi po 
elektronski pošti: helena.cuk@dobrova-pol-
hovgradec.si.

Št.: 430-0006/2014-1
Datum: 18.2.2014

Župan:
Občine Dobrova-Polhov Gradec

Franc Setnikar, l.r.

Javni razpis za sofinanciranje
kmetĳske dejavnosti v občini

Na podlagi pravilnika objavljamo javni 
razpis namenjen pospeševanju razvoja po-
deželja v občini. Vsebina razpisa je podobna 
lanskemu, Sredstva so namenjena kmetĳ-
skim gospodarstvom v občini.

V kolikor boste kandidirali na razpis bodite 
pozorni na naslednja določila:
1. Vloge morajo biti oddane na predpisa-

nem obrazcu, ki ga lahko dobite na ob-
činski spletni strani.

2. Določen je le en datum za oddajo vlog in 
sicer 4.4.2014

3. Upravičeni stroški so le tisti stroški, ki so 
nastali po datumu odobritve sredstev in 
so bili plačani do predložitve zahtevka. 

4. Zahtevku za izplačilo morate predložiti 
račune in potrdila o njihovem plačilu.

5. Upravičenci lahko vlagajo zahtevke za 
izplačilo upravičenih sredstev do 30.4.20-
15.

6. Najnižja skupna višina pomoči, ki se iz-
plača upravičencu je 50€.

7. V kolikor bo na razpis prispelo več vlog, 
kot je na razpolago sredstev, se bo od-
stotek pomoči  pri posameznem ukrepu 
ustrezno znižal.                         Helena Čuk
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Zgodba z razreševanjem spo-
ra v javno-zasebnem part-
nerstvu, ki teče pred Stalno 
arbitražo pri Gospodarski 
zbornici Slovenĳe, se je ja-
nuarja nadaljevala na občin-
skem svetu. Ta je na izredni 
seji na mize dobil informa-
cĳo o poteku arbitražnega
postopka pri izvajanju jav-
no-zasebnega partnerstva v 
Športnem parku Dragomer. 

Kot so pojasnili pripravljavci 
gradiva, je družba Techno-
commerce, ker sporov ni bilo 
možno rešiti sporazumno, 
tožbo vložila konec maja. V 
tožbi, po kateri je bila sprva 
vrednost spora ocenjena na 
1.686.309,27 evra, pozneje pa 
precej zmanjšana, je Techno-
commerce občini očital ne-
uravnoteženost Pogodbe o 
javno-zasebnem partnerstvu, 
ker višina plačil in cena stori-
tev ne zagotavljata ustrezne-
ga obsega in kakovosti stori-
tev ter vzdrževanja objektov 
in naprav koncesĳe, potem
je vloževal izgubo iz poslo-
vanja in nenastali dobiček za 
leto 2012 v višini 320.629 ev-
rov, vztrajal, da je za občino 
gradil javno infrastrukturo, 
in iz tega naslova vloževal 
83.157,27 evra. Vloževal pa 
je še neplačilo za investicĳe
v skupno lastnino, neplačilo 
stroškov za pripravo parcele 
za začetek gradnje, neplačilo 
stroškov geodetske izmere, 
neplačilo stroškov postavit-
ve žične ograje in povrnitev 
stroškov arbitraže. Občina je 
tožbi v celoti nasprotovala, 
poleg tega pa je vloževala 
izstavitev računov, skladno 
z aktualno cenitvĳo iz leta
2013, izročitev ključev prosto-

rov, ki bi morali biti občinski, 
sklenitev pogodbe o uprav-
ljanju, vpogled v finančno
dokumentacĳo, povezano z
izvedbo projekta JZP, in po-
vrnitev stroškov arbitraže.  
Stalna arbitraža o sporu še ni 
razsodila, je pa iskala mož-
nost poravnave med javnim 
in zasebnim partnerjem. 
Tako je na ustni obravnavi 
senat Stalne arbitraže pred-

lagal dogovor o poravnavi, ki 
bi bil veljaven, če bi ga potr-
dil občinski svet. 
  

Preveč neznank 

Če bi svet potrdil dogovor, bi 
bila občina dolžna odkupiti 
nepremičnino, namenjeno 
izvajanju športnih aktivnosti 
v Športnem parku Dragomer. 
"Višina nadomestila bi bila 
enaka aritmetični sredini trž-
ne vrednosti, ki bi jo določila 
dva pooblaščenca ocenjeval-
ca vrednosti nepremičnin." 
Imenoval bi ju arbitražni 
senat, cenitev pa bi bila ob-
vezujoča za občino. To je po-
menilo, da se je svet odločal 
o dogovoru o poravnavi, ne 
da bi poznal tržno vrednost 
nepremičnine, zaradi česar 

z dogovorom ni bilo mogoče 
soglašati, kar je v gradivu za 
svetnike poudarila že občin-
ska uprava, nato pa so s tem 
mnenjem na seji soglašali še 
svetniki.  
Ti so v razpravi poudarili, da 
odločajo o najverjetneje zelo 
velikih vsotah, ki niso pred-
videne v proračunu, poleg 
tega pa je dogovor vseboval 
preveč neznank. Večinoma 

so se strinjali, da tega do-
govora ni dobro podpreti, 
nasprotna odločitev bi za 
občino pomenila pokop, re-
ševanje nasedle investicĳe pa
po besedah zbranih ne bi po-
menilo namenske porabe ob-
činskih sredstev. Predvsem 
zato, ker je občinska uprava 
svetnikom zagotovila, da ni 
bila storjena nobena napaka 
in da ni razloga za strah, da 
bi sodišče občini naložilo pla-
čilo stroškov.  
Ker občinski svet ni potrdil 
dogovora, bo arbitražni se-
nat izdal končno arbitražno 
odločbo, in sicer bo odločil 
o vseh zahtevkih tako tožeče 
kot tožene stranke. Kakšen 
bo izid spora, pa bomo poro-
čali, ko bo znana odločitev. 

V. E; Foto: V. E. 

Konec januarja so svetniki na izredni seji ob-
ravnavali spremembo proračuna. Kot je v uvo-
du pojasnil župan Mladen Sumina, je razlog 
za ponovno obravnavanje proračuna ta, da 
je občina tik pred gradnjo dela kanalizacĳe.
Kot je povedal, se naj bi sredi marca nadalje-
vala gradnja kolesarske steze, in sicer na od-
stavnem pasu regionalne ceste od križišča z 
osnovno šolo do načrtovanega avtocestnega 
priključka na Lukovici, sočasno pa bo občina 
v odstavni pas vgradila kanalizacĳske cevi. Ta
del kanalizacĳe sicer spada v kohezĳski pro-

jekt, vendar bo občina sredstva za gradnjo 
založila, glede na to, da še ni dobila odločbe 
o dodelitvi kohezĳskih sredstev. Na tej postav-
ki so za gradnjo zagotovili še 220 tisočakov. 
"Že ob sprejemanju proračuna smo vedeli, 
da bo rebalans zelo hitro, nismo pa vedeli za 
vse možne rešitve. Bilo jih je več, teoretično 
bi lahko do novega leta dobili tudi odločbo 
in bi bilo drugače. Izteklo pa se je tako, kot 
smo pričakovali," je dodal Sumina. Svetnikom 
je še dejal, da se z Direkcĳo usklajujejo glede
gradnje, hkrati pa delajo na tem, da bodo zalo-
žena sredstva dobili nazaj. Med drugim so na 
korespondenčni seji razveljavili sklep o izbiri 
Strabaga za gradnjo kanalizacĳe in začeli pri-
pravljati nov razpis za gradnjo na omenjenem 
odseku. "Za to smo se odločili zaradi možnih 
zapletov pri pričakovani refundacĳi Evrope; v

odnosu s kohezĳo ne smemo narediti nobene
napake in si zaradi nekih formalnih napak za-
praviti refundiranja tega vložka, ki bo pred 
izdajo odločbe. Refundacĳa v tem trenutku ni
zagotovljena, nimamo nobenega akta, ki nam 
bi to zagotavljal, vendar po mnenjih zunanjih 
sodelavcev ni nobenega razloga, da nam ne bi 
bila sredstva povrnjena. Navsezadnje so taka 
tudi ustna zagotovila." Sočasno z gradnjo ka-
nalizacĳe bo občina gradila oziroma sanirala
del vodovoda, ta projekt pa bo v celoti morala 
kriti občina sama; za to investicĳo je v rebalan-
su zagotovljenih 150.000 evrov. Poleg tega so v 
rebalansu manjše spremembe tudi na nekate-
rih drugih postavkah, sredstva se zvišujejo na 
postavki Ceste v Lipovce, saj je bila investicĳa
finančno zaključena šele letos, poleg tega pa je
bil opravljen še večji obseg del od predvide-
nega. Za 20 tisočakov so se znižala sredstva 
za vrtino Bevke in za gradnjo parkirišča Zrim-
škova hiša, splošna proračunska rezervacĳa se
je znižala za 17 tisočakov, na postavki pomoč 
na domu pa so se sredstva zvišala za 3.800 
evrov – namenjena bodo za izvedbo tečaja za 
družinske oskrbovalce. 
V razpravi so se svetniki večinoma strinjali, 
da občina nima druge možnosti, kot da sočas-
no z gradnjo kolesarskih stez v odstavni pas 
vgradi tudi infrastrukturo, ki je projektirana 
na tem odseku. Slišali pa smo tudi mnenje, da 
bi bilo vlaganje v to infrastrukturo lahko mr-
tev kapital, saj se v tej fazi, če sploh, zgrajena 
kanalizacĳa ne bo končala s čistilno napravo.
Svetniki so na seji potrjevali dva sklepa; več-
insko so soglašali z rebalansom (10 za, 1 proti 
in 1 vzdržan), občinski upravi pa so soglasno 
naložili, naj aktivnosti vodi tako, da občina 
zaradi morebitnih napak v postopku ne bo iz-
gubila možnosti povračila sredstev v okviru 
kohezĳe.

V. E; Foto: V. E. 

Objavili javno naročilo za gradnjo 
kanalizacĳe
Rok za oddajo ponudb je 25. februar do 9:30 ure.

Izbrani izvajalec bo kanalizacĳo gradil ob regionalni cesti med Osnovno šolo Log – Dragomer in
načrtovanim avtocestnim priključkom na Lukovici v delih, kjer trasa teče po odstavnem pasu. V 
javnem naročilu so še zapisali, da naj bi izvajalec z deli začel 1.5., zaključil pa naj bi jih do konca 
letošnjega leta.

V.E.

Brezoviška župnĳa si zadnjih nekaj let priza-
deva zbrati sredstva za nakup novih orgel, ki 
so velik finančni zalogaj. Zato so pripravili že
več dobrodelnih koncertov, tokrat pa jim je 
ček izročila še Občina Log - Dragomer. Tega 
je župan Mladen Sumina izročil po sveti maši 
ob godu zavetnika brezoviške cerkve. Ob tej 
priložnosti je zbranim med drugim povedal: 
"Nabava in postavitev orgel je velik in finanč-
no zahteven projekt. Upajmo, da nam bo s 
skupnimi močmi projekt uspelo uresničiti." 

Postavitev novih orgel je resnično velik pro-
jekt, saj bodo ene izmed največjih v tej deka-
nĳi, zanje pa bodo odšteli okoli 250 tisočakov.
Izdelal jih bo Tomaž Močnik iz Cerkelj na 
Gorenjskem, in sicer v romanskem slogu, ime-
le bodo trideset registrov in dva manuala. V 
cerkvi so sicer že zaključili prvo fazo ureditve; 
uredili so prezbiterĳ in ladĳski del pri oltarju,
prenavljajo pa tudi kor, v katerega naj bi nove 
orgle postavili še letos.  

  V. E; Foto: V. E. 

Brezoviška župnĳa
je 5.000 evrov bliže novim orglam
Donacĳo v višini 5.000 evrov je ob godu zavetnika cerkve, sv. Antona Puščavni-
ka, v imenu Občine Log - Dragomer župnĳi izročil župan Mladen Sumina.

Mesec dni po sprejemu proračuna že 
rebalans
Glavni razlog za spremembo je zagotovitev sredstev za gradnjo kanalizacĳe in
vodovoda ob regionalki v delu, kjer se bo marca nadaljevala gradnja kolesar-
skih stez. Predvideno je zadolževanje, in sicer v višini 370 tisočakov.

Občina ne bo kupovala TC Centra
Občinski svetniki namreč na januarski izredni seji niso potrdili dogovora o po-
ravnavi, sklenjenega pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenĳe.
Ta je vseboval preveč neznank; če bi občinski svet dogovor potrdil, bi bila ob-
čina dolžna odkupiti nepremičnino, in sicer po tržni vrednosti, ki pa v tem tre-
nutku še ni znana in ne predvidljiva.
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Ledeni oklep, ki je zajel državo, je veliko težav povzročil tudi v 
Občini Log - Dragomer. Ekipe civilne zaščite so en teden reše-
vale posledice žledoloma, kakršnega ne pomnĳo niti najstarejši
občani. Prve telefonske klice o padanju dreves so gasilci dobili 
že v soboto čez dan, prvo drevo je padlo v Dragomerju, temu 
pa so sledila drevesa po celotni občini. Razmere so bile iz ure v 
uro slabše in že v soboto zvečer je bil v ožji sestavi aktiviran štab 
civilne zaščite. "Vse razpoložljive ekipe obeh prostovoljnih dru-
štev v občini so bile na terenu že preko dneva, v večernih urah 
pa se je število intervencĳ povečevalo iz ure v uro. Aktivirani so
bili tudi pogodbeni izvajalci z mehanizacĳo, ki so pomagali in-
tervencĳskim ekipam po celotnem območju občine. Treba je bilo
zagotoviti prevoznost glavnih cest, postavljene so bile tudi nujne 
popolne in delne zapore nekaterih lokalnih cest," nam je sobotne 
razmere opisal župan Mladen Sumina, ki je sicer tudi poveljnik 
civilne zaščite. 
Razmere so bile še hujše v nedeljo; takrat je bilo na terenu največ 
intervencĳskih ekip, ki so reševale razdejanje, ki ga je povzročila
narava. Ozračje v nedeljo je bilo srhljivo mirno, brez ropotanja 
avtomobilskih motorjev, saj je večina občanov v izrednih razme-
rah raje ostala doma, večina občine je bila nekaj ur brez električne 
energĳe, drevesa, odeta v ledeni oklep, pa so pokala, se lomila in
podirala, dišalo je po lesu in motornih žagah, ki so zapele vsakih 
nekaj minut. V kriznih trenutkih je skoraj nenehno zvonila šte-
vilka 112 ali pa so se občani neposredno obrnili kar na štab civil-
ne zaščite, poveljnika obeh gasilskih društev, gasilce in župana. 
V ponedeljek sta bili zaradi izrednih razmer zaprti osnovna šola 
in enota vrtca Log, v okrnjeni obliki je potekala vzgojno-varstve-
na dejavnost v dragomerškem vrtcu, kamor so svoje otroke lahko 
pripeljali tudi loški starši. Medtem ko so otroci ostali doma, pa so 
se gasilci in zunanji izvajalci trudili zagotoviti varen dostop do 
šole. S strojno mehanizacĳo so odstranjevali podrta drevesa in
nalomljene veje, delo pa so imeli tudi na drugih delih občine. Na 
pomoč so hiteli še do konca delovnega tedna, ko je civilni štab na 
podlagi posamičnih ogledov in vpogleda v celovito stanje raz-
mer na območju Občine Log - Dragomer ocenil, da so se razmere 
normalizirale do takšne mere, da zaradi žledu ni več nevarnosti 
za ljudi in objekte. 

Požrtvovalni gasilci neprestano na terenu 
"To, kar so v teh dneh storili naši gasilci, je vrhunsko, ves čas 
so na terenu in pomagajo," je delo gasilcev iz obeh prostovoljnih 
društev (PGD Dragomer - Lukovica in PGD Log) pohvalil Sumi-
na, ki se je za posredovanje zahvalil vsem gasilcem, še posebej 
občinskemu gasilskemu poveljstvu, pohvalil pa je tudi zunanje 
lokalne izvajalce z mehanizacĳo, ki so bili pripravljeni pomaga-
ti v vsakem trenutku. Kot smo se prepričali, je bila organizacĳa
znotraj štaba civilne zaščite dobra, prostovoljni gasilci pa so po-
kazali, kako odlični operativci na terenu so. Čez dan so čistili, 
ponoči pa so v pripravljenosti čakali, polne roke dela so imeli dan 
in noč. Podrta drevesa, posamezne veje in krošnje, ki so padle na 
cesto, so nemudoma odstranili in tako zagotovili, da so bile ceste 
ves čas prevozne. Zaprti so ostali le posamezni odseki, pa še ti 
zaradi varnosti občanov, da ne bi ob morebitnih novih padcih 
dreves prišlo do poškodb. Kot nam je še ponosno zaupal župan, 
so občinski gasilci dobro organizirani, opremljeni in so mobilna 

enota, ki je usposobljena in v vsakem trenutku pripravljena na 
posredovanje. Dodal je, da se je občina že od same ustanovitve 
zavedala pomembnosti tega področja in je obema prostovoljnima 
gasilskima društvoma zagotovila kar najboljše pogoje delovanja 
z nabavo ustrezne opreme in vlaganjem v izobraževanje. 

Žled ni prizanesel nobenemu delu občine 
Nekje je bilo stanje nekoliko boljše, drugje pa slabše, kateri deli 
občine so bili najbolj prizadeti, pa je opisal župan: "Najhuje je bilo 
na Rimski cesti, Vrhovčevi cesti, Cesti pod Strmco, Poti za Stan, 
na obeh dostopih do pokopališč, praktično na vseh delih obči-
ne, kjer so cestišča ob gozdu ali pa tečejo skozi gozd." V mejnem 
pasu gozda so padle ali pa so poškodovane večinoma vse bukve, 
veliko je škode na smrekah, ki jih bo prednostno treba pospraviti 
zaradi dodatne škode, ki bi jo lahko povzročil lubadar. Več kot 
teden dni je bilo brez elektrike nekaj hiš Ob potoku, ob Cesti pod 
Strmco ter hiša ob regionalni cesti na Logu. "Kljub velikemu pri-

zadevanju in mnogim preventivnim aktivnostim intervencĳskih
ekip ni bilo mogoče obvarovati vseh, sedem stanovanjskih ob-
jektov je bilo več kot en teden brez elektrike. Nekateri so si sami 
pomagali z agregati, deloval pa je tudi en gasilski agregat. To je 
edina temnejša plat aktivnosti. Elektro Ljubljana je reševal te več-
je sisteme, manjši oziroma posamezni priključki pa so žal ostali v 
spodnjem delu prioritete," je še povedal Sumina. 
Po neuradnih podatkih je bilo poškodovanih sedem stanovanj-
skih objektov, kar nekaj gospodarskih in pomožnih objektov, 
med njimi garaže, nadstreški, lope, pa ograje ter tudi avtomobili, 
nepopravljiva pa je škoda v gozdovih in na drugem rastju. Nekaj 
je bilo tudi škode na občinski infrastrukturi; kot so nam pojasnili 
v občinski upravi, je bila poškodovana predvsem Rimska cesta, 
ki so jo že zasilno sanirali. Na občini računajo, da jim bo posle-
dice ledene ujme uspelo odstraniti s proračunsko rezervo, iz te 
bodo zagotovili tudi refundacĳo izgube osebnega dohodka ter
plačilo zunanjih izvajalcev in prehrane. 

Preventivno bi bilo treba veliko postoriti 
V katastrofalni ledeni ujmi, ki je silovito klestila po gozdovih, se 
je znova izkazalo, da se lahko življenje v hipu obrne na glavo in 
da moramo biti na naravne katastrofe, ki so čedalje pogostejše, 
pripravljeni – skorajda ne mine leto brez ujm, toče in poplav. To-
krat se je izkazalo, da je v gospodinjstvih dobro imeti možnost al-
ternativnega ogrevanja. Še na preostale vidike pa nas je opozoril 
župan, ki je med drugim izpostavil, da bi bilo treba v vplivnem 
pasu električnih vodov odstranjevati drevesa ali pa ta vsaj vzdr-
ževati v taki obliki, da v podobnih razmerah ne bi povzročala 
toliko težav in škode. V urbanem okolju bi bilo treba obrezovati 
rastje oziroma drevesa, da to ne bi povzročalo škode na lastnem 
ali sosednjem premoženju. Z urbanističnimi načrti pa bi bilo tre-
ba ustrezno regulirati gradnjo v neposredni soseščini gozda in 
na ta način preprečiti, da bi bili novozgrajeni objekti ogroženi. 
V vremenskih razmerah, ki smo jim bili priča, se je poleg tega iz-
kazalo, kako zelo je pomembno zagotavljanje prometne varnosti 
ob cestah in poteh, in sicer tako, da lastniki obrežejo svoje drevje, 
grmičevje in živo mejo, ki s svojo velikostjo in razraščenostjo po-
segajo v cestno območje in s tem zmanjšujejo prosti profil ceste,
so nam pojasnili na občinski upravi. Občane pa so še pozvali, naj 
v spomladanskih mesecih, ko se bo zelenje razraslo, to urejajo 
tako, da bo preglednost cest in poti ustrezna. 

  V. E., foto: V.E. in Andrej Gubič

Najmočnejši razlogi za to sta čustvena povezanost in doživlja-
nje odgovornosti za bolne in onemogle družinske člane, zadnje 
čase tudi ekonomski razlogi. Svojce, ki brezplačno skrbĳo za
svoje stare družinske člane, imenujemo družinske oskrbovalce; 
mednje štejemo tudi sosede, prĳatelje, prostovoljce in druge
neformalne ter brezplačne oskrbovalce na domu. Svojci so več-
inoma tudi sami v zelo težavnem položaju. Njihovo naporno 
delo jim zelo olajša strokovna in medsebojna opora ter potrebne 
veščine o oskrbi, negi in o tem, kako ohraniti lastno zdravje. 
Na nacionalnem Inštitutu Antona Trstenjaka za področje sta-
ranja in sožitja med generacĳami izvajamo po občinah tečaje 
za družinske oskrbovalce. Skupina z 20 udeleženci obdela na 
10 tedenskih učnih srečanjih, ki trajajo po dve in pol, najbolj 
potrebne vsebine oskrbe: nega onemoglega, demenca, razume-
vanje starosti in onemoglosti, komuniciranje s svojcem – zlasti 

ko je težaven, skrb zase, da oskrbovalec sam ne omaga, more-
bitni odhod svojca v dom za stare ljudi, umiranje in žalovanje. 
Številni dosedanji udeleženci tečajev so poudarjali, koliko jim 
pomagajo pridobljena znanja in praktične veščine, prav tako pa 
njihova medsebojna izmenjava izkušenj in opora pri napornem 
delu. Tečajniki prejmejo tudi posebej za ta tečaj pripravljen pri-
ročnik Družinska oskrba starejšega svojca in praktično knjigo o 
domači negi. 
Občina Log - Dragomer je v proračunu za leto 2014 namenila 
sredstva za izvedbo tečaja za družinske oskrbovalce. Tečaj bi 
predvidoma organizirali v pomladnih mesecih v popoldan-
skem času ob prĳavi vsaj 20 udeležencev iz Občine Log - Dra-
gomer. Prĳavni obrazec je na sedežu Občine Log - Dragomer.
Prĳave zbiramo do 15. 3. 2014.
  Inštitut Antona Trstenjaka v sodelovanju z občinsko upravo

Starajmo se doma – Tečaj za domače oskrbovalce
Slovenske in tuje raziskave kažejo veliko pripravljenost svojcev, da bi svoje stare družinske člane oskrbo-
vali doma.

Žledolom ohromil tudi Občino Log - Dragomer
Okoli 140 intervencĳ, dnevno na terenu okoli 50 ljudi, po zadnjih podatkih poškodovanih 7 stanovanjskih
objektov ter več gospodarskih objektov, vrtnih lop, nadstreškov in garaž, polomljene ograje, poškodovani 
avtomobili, na stotine podrtih dreves, potrgani električni kabli, poškodovane ceste, odpoved pouka v osnovni 
šoli; to so podatki, ki pričajo o razsežnostih žledoloma v Občini Log - Dragomer.
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Kaj je akvaponika? 
Pri akvaponiki gre za kombinacĳo dveh stvari.
Prva je hidroponika, to je gojenje zelenjave na 
hidroponskih ploščah oziroma s pomočjo vode 
ali substrata. Druga pa je akvakultura, to je go-
jenje vodnih organizmov, sladkovodnih ali pa 
tudi morskih. Akvaponika ta dva principa zdru-
žuje in s tem odpravlja predvsem slabe učinke 
hidroponike, pri tej namreč uporabljamo veliko 
umetnih gnojil, pri akvaponiki, kjer so prisotne 
ribe, pa tega tako rekoč sploh ni. Dovajamo samo 
potrebna mikrohranila, od železa do kalĳa in
kalcĳa, in to v zelo kontroliranih odmerkih.
  
Kako poteka ta proces? 
To si lahko predstavljamo kot rastlinjak, v kate-
rem imamo rastne ploščadi, na katerih uspeva 
naša zelenjava, zraven pa imamo še zabojnik z 
ribami, in ta sistem je povezan s cevmi, po kate-
rih se pretaka voda. Ker je zabojnik z ribami gra-
vitacĳsko višje od rastnih ploščadi, voda priteka
do zelenjave in se tako konstantno zaliva. Voda, 
v kateri so ribji iztrebki in amonĳak, se preta-
ka do biološkega filtra, kjer bakterĳe neaktivni
dušik, ki je v vodi, pretvorĳo v aktivni dušik,
ki ga rastline potrebujejo za svojo rast. Seveda 
pa v sistemu potrebujemo tudi energĳo, da gre
voda, ki so jo prečistile rastline in gramoz, nazaj 
k ribam. 
  
Kako ste se vi spoznali z akvaponiko? 
To je kar zanimiva zgodba. Same akvaponike 
nisem poznala, dokler me ni s tem seznanila ko-
legica, s katero sva skupaj delali pri mladinskem 
projektu v času študĳa. Konec leta 2012 me je po-
klicala in mi je predstavila svojo idejo z vidika 
akvaristike, prek tega pa smo potem prišli do 
Mateja Leskovca, diplomanta agronomĳe na bio-
tehniški fakulteti, ki je prvi pri nas, v Slovenĳi
izdelal diplomsko nalogo na temo akvaponike. 
On mi je predstavil ta koncept. Tako sem v za-
četku leta 2013 zares spoznala, kaj je to akvapo-
nika, za kaj gre, in začela zares malo raziskovati 
to stvar. Prej sem profesionalno delala bolj kot ne 
na rabi prostora, pravzaprav na povsem drugem 
področju. 
  
Prvi večji tovrstni sistem v Slovenĳi boste po-
stavili v Občini Log - Dragomer. 
Res je. Našli smo primerno zemljišče, ki ga bomo 
najemali, in sicer pri nadvozu čez avtocesto na 
Lukovici. To je kmetĳsko zemljišče, ki je zdaj na-
suto z gramozom in je dejansko neprimerno za 
konvencionalno kmetĳstvo; in tu je idealno po-
staviti tak sistem, ki je prĳazen naravi in okolju.
Možen je tudi električni priključek, moramo pa 
urediti še formalne pogoje. Je pa bil problem 
pridobiti vsa soglasja. V našem primeru gre za 
nezahteven objekt, rastlinjak, ampak vseeno se 
nahajamo znotraj Krajinskega parka Ljubljansko 
barje, znotraj Nature 2000, območja varovanja 
naravne in kulturne dediščine, tako da smo za 
vse skupaj morali pridobiti šest soglasĳ. To nam
je uspelo v roku dveh mesecev. 
  
Za kako velik objekt gre? 
Gre za okrog 300 m2 velik objekt oziroma za 
dva objekta po 150 m2. Mi res ne želimo kvariti 
naravno-kulturne krajine Ljubljanskega barja, 
ne želimo postavljati neke megalomanske zade-
ve. To bo testni sistem, tukaj bodo organizirani 
ogledi, praktične delavnice, predavanja, tako da 
bo to nekakšen izobraževalni center, ki bo na-
menjen tudi pridelavi zelenjave za trg. 
  
S pridobivanjem primernega zemljišča ste 
imeli precej velike težave. Zakaj? 
Smešno se sliši, da smo imeli težave. Ampak mo-
rali smo najti zemljišče z dostopom do elektrike, 
poleg tega nam ni bila prioriteta iti na prvoraz-
redno zemljišče, ki je primerno za konvencio-
nalno pridelovanje, naš cilj je bil predvsem najti 
neko degradirano zemljišče v bližini Ljubljane, 
saj je tukaj ugodna povezava s trgom. To sta bila 
glavna razloga. 
  
Kdaj naj bi postavili rastlinjaka? 
Mi mislimo, da naj bi do začetka poletja zadeva 
že stala. 

  
Katero zelenjavo in katere ribe je mogoče gojiti 
s pomočjo akvaponike? 
Najbolje uspevajo glavnata zelenjava, zelišča, 
dišavnice, paradižnik, kumarice, bučke, tudi 
jagode dobro uspevajo, pa jajčevci. Gomoljnice 
še niso bile tako zelo preizkušene, ampak tudi 
to želimo vzgajati v prihodnje. Naš Matej (Matej 
Leskovec, soustanovitelj podjetja Ponika, op. a.) 
ima v Idrĳi naseljene krape, nekaj časa je imel
tudi postrvi, lani je pa uvedel tilapĳo, to je sre-
dozemska vrsta ribe, ki ima zelo dobre lastnosti, 
se pravi zelo hiter prirast, zelo je odporna proti 
boleznim. Uporabĳo se lahko vse tiste vrste rib,
ki jih imajo pri nas v ribogojnicah. 
  
Ali je hrana, pridelana na takšen način, kako-
vostna, zdrava? 
Ja, ta hrana je vsekakor bolj zdrava kot hrana, ki 
se pridela na tradicionalen način, kjer uporablja-
mo veliko gnojil, veliko pesticidov proti škod-
ljivcem, proti plevelu. Tukaj tega ni in posledično 
tega ni v zelenjavi. Ker je ta hrana organska in 
pridelana na naraven način, je tudi boljša. Poleg 
tega ribe hranimo z naravno hrano; trenutno 
Matej hrani ribe s suho naravno hrano, ki se jo 
da kupiti. Zdaj pa razmišljamo tudi v tej smeri, 
da bi sami začeli pridelovati hrano za ribe, od 
črvov, ličink ... Tudi to je mogoče in tako je ves 
krog popolnoma naraven. 
  
Kako se borite proti škodljivcem? 
Pri zelenjavi se proti škodljivcem borimo z na-
ravnim zatiranjem. Vnesemo žuželke, ki napade-
jo listne uši ali škodljivce. Gre za zelo sonaraven 
cikel. Je pa treba poudariti, da je pri akvaponiki 
treba biti pazljiv v smislu, kako prihajaš v rastli-
njak – da imaš čisto obleko, zadoščeno mora biti 
standardnim higienskim pogojem. 
  
Običajno se pri gojenju zelenjave porabi zelo 
veliko vode, kakšna je poraba vode pri akva-
poniki? 
To je res, konvencionalno kmetĳstvo, če malo
pogledamo po podatkih, porabi do 70 odstot-
kov svetovne porabe vode. Medtem ko gre pri 
akvaponiki za zaprt krogotok: tukaj vodo zbereš 

z deževnico, potem pogledaš, ali je ustrezna, če 
ni, jo moraš še prečistiti. Se pravi, gre za naravno 
zbiranje vode in ta kroži znotraj sistema. Kot sva 
že prej rekli, se voda pretaka od rib do rastlin in 
obratno. Dovajaš je pa samo toliko, kolikor je iz-
hlapi iz sistema in kolikor je porabĳo rastline za
svojo rast oziroma za svojo biomaso. Ampak tega 
je zelo malo. Nekatere raziskave kažejo, da lahko 
prihraniš celo do 90 odstotkov vode. Zato je ta 
sistem dober tudi za sušna območja, tiste kraje, 
kjer vode primanjkuje; posledično se je najprej 
razvil v Avstralĳi, tam so svetovni pionirji tega
načina pridelovanja zelenjave. 
  
Je pridelava hrane možna vse leto? 
Je možna, morajo pa biti zagotovljeni ustrezni 
pogoji. Se pravi, ustrezna temperatura, saj je tak-
šen rastlinjak v našem klimatskem pasu treba 
ogrevati, in to smo mi tudi predvideli. Ko smo 
delali preračune za 300 m2 velik sistem, smo 
izračunali, da če vse optimalno deluje, se ti in-
vesticĳa 35.000 evrov povrne v dveh letih. Tako
kažejo ekonomski izračuni, kako bo dejansko, 
bomo pa vedeli, ko bo zadeva stala. 
  
Kakšne so prednosti akvaponike pred drugi-
mi načini pridelave hrane? 
Prednosti je več. Med njimi je prihranek pri vodi, 
to je ta, ki bi ga najbolj izpostavila; druga zadeva 
je, da ne uporabljaš umetnih herbicidov, pestici-
dov, umetnih hranil, da so naravni. Prednost je 
tudi, da ne potrebuješ zemlje, saj zadeva raste s 
pomočjo vode, ki jo zbereš z deževnico, tako da 
lahko akvaponske sisteme postaviš kjerkoli. Po-
tem pa še dvojni prihodek, od zelenjave in rib. 
Naš Matej je pa v diplomski nalogi ugotovil tudi, 
da sta razrast korenin in sama listna masa veli-
ko večja v akvaponskem sistemu v primerjavi z 

lončnim poskusom, tako da ima zelenjava večji 
donos, tudi hitreje lahko raste. V končni fazi, ker 
gre za zaprt prostor, se tudi lahko ogneš zuna-
njim pogojem, kot so suša, toča, ujme, tudi veter. 
To so poglavitne prednosti. 
  
Kakšne so slabosti? 
Stroški ogrevanja so lahko visoki, sploh če je 
daljša zima, če je debela snežna odeja. Voda za 
ribe mora imeti od 20 do 25 stopinj. Ko se tem-
peratura spusti pod to vrednost, se ribe počasi 
postavĳo v hibernacĳo, manj odvajajo, posledič-
no je manj hranil v vodi in zelenjava počasneje 
raste. Največja slabost in tudi največji strošek je 
ogrevanje, seveda če nimaš nekega alternativ-
nega vira ogrevanja, ali sonca ali geotermalne 
energĳe, oziroma če ne najdeš nekoga, ki ima
odvečen vir toplote, na primer pekarne, manjše 
pivovarne. 
  
Koliko zelenjave in rib naj bi mesečno pridela-
li v rastlinjakih v Občini Log - Dragomer? 
Pridelovali bomo predvsem glavnato zelenjavo, 
od solate, motovilca do brokolĳa, jagod, začimb-
nic in mikrokalčkov. Mesečno naj bi pridelali 
1.400 kilogramov zelenjave in 100 kilogramov 
rib. Pridelek seveda variira glede na količino rib 
in vrsto pridelka. Vemo, da je paradižnik težji od 

koriandra itd. Pri akvaponiki je pomembno pra-
vo razmerje med količino rib in zelenjavo; več 
rib imaš, več dušika proizvedeš, kar pomeni, da 
potrebuješ večjo rastno površino. 
  
Ali je akvaponika primerna tudi za samooskr-
bo manjših pridelovalcev? 
Absolutno ja. Ta sistem je zelo prilagodljiv. Naše 
podjetje gre v razmišljanju bolj kot ne v dve sme-
ri, v sisteme za večje pridelovalce in za te, manj-
še, se pravi hišne akvaponske sisteme, ko imajo 
ljudje na voljo površino ob hiši, na garaži, delav-
nici, strehi, v hiši ... nimajo pa možnosti pride-
lave na tleh. Pridelava na tak način je možna, s 
tem, da se je treba nekoliko izobraziti o akvapo-
niki, ker so tu stvari malo bolj zapletene. Se pa 
da naučiti, saj to ni neka višja znanost. 
  
Kako je z vzdrževanjem, koliko je treba biti 
prisoten v rastlinjaku? 
Sodelavec Matej pravi, da do 20 minut na dan. 
Sam ima doma 30 m2 velik sistem, ki mu dnev-
no ne vzame več kot 20 minut; potreben je pre-
gled rib, merjenje pH-vrednosti v vodi, pleti ni 
treba, samo pogledaš rastline, in to je to. 
  
Kakšni so načrti za v prihodnje? 
Naš okvirni načrt je, da se najpozneje do leta 2015 
v Slovenĳi postavi štiri ali pet večjih sistemov. V
načrtu je Prekmurje, kjer bomo imeli sestanek 
z župani treh manjših občin. Prekmurje ima to 
prednost, da lahko izkoriščamo tudi geotermal-
no energĳo; zmanjšajo se stroški ogrevanja, ker je
na voljo neki naravni vir, ki ga samo uvedemo v 
sistem. Razmišljamo o ideji združitve akvaponi-
ke z odvečno energĳo, da bi pokazali, da je mož-
no in da deluje, ter ta dva principa povezali. De-
lamo predvsem v dveh smereh. Trenutno je cilj 
razvoj manjših akvaponičnih sistemov, za katere 
se ljudje zelo zanimajo. Te smo razvili do pro-
dukta, ki je predstavljen tudi na naši spletni stra-
ni Ponnod.com. Druga smer pa je pridelovanje v 
večjih sistemih. Možnosti je več, da bi naš sistem 
kmetovalci vzeli za svojega oziroma ga vpeljali 
kot neko novost na svojih kmetĳah. Možnost pa
vidimo tudi pri že obstoječih ribogojnicah, ki so 
tudi del naše zgodbe; da bi te videle potencial ne 
le v gojenju rib, ampak tudi v gojenju zelenjave, 
da bi se obe dejavnosti povezali. Če bo kakšna 
ribogojnica za to, še ne vemo. 
  
Trg z zelenjavo je kar zasičen, kako se namera-
vate obdržati na trgu? 
Tako bi rekla ... Je že res, da je trg z zelenjavo zasi-
čen, z globalnega vidika. Kar se tiče Slovenĳe, je
pa zelo slabo samooskrbljena z zelenjavo. Nekje 
pri štiriintridesetih odstotkih smo, kar pomeni, 
da večino zelenjave še vedno uvozimo. Naš cilj 
je, da po postavitvi večjih sistemov na območju 
Slovenĳe združimo vse te pridelovalce pod eno-
tno blagovno znamko Ponnod in združeno na-
stopimo na trgu. S tem, ko si združen, si seveda 
močnejši in imaš tudi večjo pogajalsko moč. 
  
Ciljate torej na lokalno pridelano hrano? 
Ja, predvsem na lokalno pridelavo, da ponudimo 
nekaj, kar je pridelano na naraven, organski na-
čin in da ljudje vedo, iz katerega sistema je pri-
šlo, kaj jedo. Da je ta sledljivost jasna. 
  
Vaše podjetje je dobilo priznanje za najbolj 
okolju prĳazen postopek, ki ga podeljuje časo-
pis Finance, bili ste tudi na različnih tekmova-
njih. Kako vam to pomaga pri prodiranju na 
trg? 
Pomaga nam toliko, da ljudje slišĳo o nas, da
spoznajo, da to ni nek bavbav. To nam veliko 
pomeni predvsem v smislu, da gremo v pravo 
smer, predvsem v korak s trenutnim trendom 
povpraševanja po naravni hrani, na katero ljud-
je dajo vse več. Ni jim vseeno, kaj jedo, od kod 
zelenjava prihaja. Te nagrade pa niso finančno
podprte. A smo se prĳavili na razpis slovenske-
ga podjetniškega sklada, ki nam je dal zagonska 
sredstva, podjetje je pa treba nato plasirati na trg 
in biti tako konkurenčen, da se pojavi povpraše-
vanje in zadeva steče. 

  V. E. 

Dr. Vesna Miličić o akvaponiki 

Na Lukovici bodo zelenjavo gojili s pomočjo rib
Akvaponika, hkratna pridelava rib in zelenjave, je nov trend v organskem pridelovanju hrane, ki se je v zadnjem desetletju bliskovito razširil iz Avstralĳe v Ameriko
in Kanado, v Evropi je ta tehnologĳa še v povojih. Ponika iz Šmarjeških Toplic je prvo akvaponsko podjetje v Slovenĳi, ki je bilo ustanovljeno, da bo tržilo izdelke
in storitve, povezane z akvaponiko. Podjetje bo v Občini Log - Dragomer postavilo prvi veliki komercialni akvaponski sistem v Slovenĳi. O njihovih načrtih ter o
akvaponiki smo se pogovarjali s soustanoviteljico podjetja, dr. Vesno Miličić.

Dr. Vesna Miličić (foto: Iztok Levac)

Sistem_2011. (foto: Ponika)

Ponnodprime (foto: Ponika)
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Na tekmovanju IX. ELITE Beach Cup v Tropical Islands blizu 
Berlina sta ŠŠD Log - Dragomer zastopala Ingrid Sever in Ma-
tej Volčič, ki sta bila hkrati tudi edina Slovenca med tekmoval-
ci. Predstavila sta se v kategorĳi članskih partnerskih dvigov in
se domov vrnila s pokalom za 1. mesto. 

Za Žabice in Pegice je po novoletnih praznikih sledil mesec inten-
zivnih priprav na prvo tekmovanje, Rom Pom Pon 2014. Čeprav 
vreme 1. februarja ni bilo spodbudno za potovanja, je izpred OŠ 
Log - Dragomer z dvema avtobusoma v smeri Litĳe krenilo skoraj
90 tekmovalcev in njihovih spremljevalcev. Tekmovali so s 13 na-

stopi in dosegli 10 zmag, eno drugo, eno tretje in eno osmo mesto. 
Še posebej so se svojih nastopov veselili tisti, ki so se prvič pred-
stavili na tekmovanju. Navdušeno občinstvo v dvorani Dolanka, 
ki je pokala po šivih, je Žabice in Pegice poneslo in prikazali so 
izjemne nastope, zlasti Špela in Liza Urbančič, aktualni sveto-
vni in evropski prvakinji, ki sta za nastop v kategorĳi članskih
freestyle plesnih parov prejeli tudi najvišjo sodniško oceno tek-
movanja. Tekmovalci, predvsem naše najmlajše mini plesalke, so 
se medalj in pokalov zelo veselili, trenerjem in spremljevalcem 
pa se je največji kamen odvalil od srca šele takrat, ko sta avtobusa 
vožnjo v izredno slabih voznih razmerah zaradi žledu in podrtih 
dreves zaključila na domačem šolskem parkirišču. 
V društvu se iskreno zahvaljujemo staršem za vso podporo in za-
upanje in že komaj čakamo, da nas boste na tribunah spodbujali 
že na naslednjem tekmovanju, ki bo konec marca v Ljubljani. 

Katarina Andlovic

11 zmag za ŠŠD Log - Dragomer na uvodu nove tekmovalne sezone! 
Člani ŠŠD Log - Dragomer, ki kot Žabice in Pegice tekmujejo na tekmovanjih v cheerleadingu in cheer plesu, so 17. tekmovalno sezono začeli z mednarodnim tekmo-
vanjem 21. decembra v Nemčĳi, za večino pa je bil prvi veliki preizkus pripravljenosti tekmovanje Rom Pom Pon na Dolu pri Hrastniku prvo februarsko soboto.

KUD Kosec vas bo v marcu 
grel z obilico kulturnih 
dogodkov!
Iz letošnje pozne, vendar kar zoprne zime, ko nas zebe do ko-
sti, ko imamo pod stopali led, si moramo prizadevati, da nam 
ostane toplo srce. Kajti obstaja nekdo, ki skrbi za nas. Gasilci, 
civilna zaščita, električarji, prostovoljci so nam omogočili, da 
smo žledolom preživeli znosnejše. Poskrbeli so, da so nam 
poti bile hitro in varno dostopne. Kulturne dogodke, ki smo 
jih v mesecu februarju napovedovali, smo izpeljali uspešno in 
varno. Pod streho smo spravili praznovanje kulturnega praz-
nika in Semenjavo. Na tem mestu bi se zahvalila ravnateljici 
in učiteljicam OŠ Log - Dragomer za odličen nastop osnovno-
šolcev. Vse čestitke. 
Kulturna dogajanja bomo peljali tudi v mesec marec. Letos 
bomo prvič v počastitev mednarodnega dne 8. marca mar-
sikatero ženo, mamico, dekle, babico razveselili s šopkom 
najlepših želja. Ker 8. marec pride ravno na soboto, bomo 
10. marca, na dan mučenikov, počastili dan žena z odprtjem 
fotografske razstave Nevene Kralj s kulturnim programom. 
Neveno Kralj najbolj zanima narava s svojimi lepotami. Foto-
grafski motiv je dobila v slikanju plesni, ki so jo čisto prevze-
le. Ta motiv želi deliti tudi z nami. 
Za materinski dan, 25. marca, bomo v sodelovanju z OŠ Log - 
Dragomer organizirali kulturni program z odprtjem razstave 
likovne sekcĳe. Mamice čaka presenečenje.
Veseli smo, da so naši mladi osnovnošolski gledališki igralci 
imeli uvodno srečanje z mentorjem Emirjem Jušičem. Malo so 
se spoznavali, malo vzpostavili skupno energĳo, in že jih čaka
resno, vendar prĳetno druženje. Dobivajo se vsak ponedeljek
na OŠ Log - Dragomer ob 16.00. Vabljeni osnovnošolci. 
Tudi pri otroški folklorni sekcĳi imamo prĳave, tako da je
tudi ta sekcĳa v februarju zaživela. Dobivajo se vsak četrtek
ob 16.00 v OŠ Log - Dragomer. 
V marcu nas čaka še odgovorna naloga, sklic občnega zbora. 
Predstavili bomo delovanje društva, finančni plan in načrt
dela v tekočem koledarskem letu. Kot se spodobi za kulturo, 
bomo pripravili tudi razstavo izdelkov delavnic, ki so se odvi-
jale v lanskem letu. Formalnemu delu bo sledila predstavitev 
posameznih sekcĳ kulturnega društva in pogostitev s krat-
kim kulturnim programom.  
Na koncu marca pa nas v okviru Odbora za ohranjanje kul-
turne dediščine čaka velika čistilna akcĳa na območju Ljub-
ljanskega barja. S spomladansko akcĳo čiščenja okolja želimo
spodbuditi vsakega posameznika k urejanju svojega bivalne-
ga prostora. Z željo, da bi bilo skozi vse leto naše naravno in 
bivalno okolje čisto, vas vabim, da se akcĳe udeležite v čim
večjem številu. O poteku akcĳe vas bomo obvestili prek pla-
katov in e-pošte. 
  
Vabljeni občanke, občani, ljubitelji kulture, člani društva 
in tudi vsi drugi, ki bi se nam radi pridružili in vnesli sveži 
veter, pridružite se nam. Spremljajte nas lahko tudi na na-
šem facebooku – KUD Kosec. 

  KUD KOSEC Anica Vengust 

V januarju smo se pogovarjali o različnih smernicah v prehra-
ni. Najprej smo omenili temeljne napotke Svetovne zdravstve-
ne organizacĳe. Ta nam priporoča, da v prehrani omejimo sol,
maščobe, sladkor in rafinirane hidrate. Predvsem pa nam pri-
poroča, da se odrečemo industrĳsko predelanim živilom in
naj raje uživamo živila v naravni, nepredelani obliki. Pogovor 
smo nadaljevali in predstavili tako imenovano paleolitsko ali 

evolucĳsko prehranjevanje. Ta način predlaga, da se hranimo
tako, kot je to počel naš davni prednik, preden je postal živi-
norejec in poljedelec, to je brez mleka in žitaric. Sledil je po-
govor o prehrani glede na štiri krvne skupine, na koncu pa še 
o veganski dieti. Bilo je prav zanimivo, škoda je le, da nas je 
bila le peščica poslušalcev. 
Milica Lavrenčič 

Kiparska delavnica je potekala v dveh delih. V prvem delu je 
bil izbran material medeninasti tulci in siporeks. V prvi fazi 
se je obdelal siporeks v želeno obliko. Naslednja obdelava je 
vključevala nanos mavca, barvanje in končno zaščito izdelka 
z lakom. Izdelale so se vazice na tematiko, kot so cvetje, srčki 
in živalski trikotnik, pa vse do čarovnic. Udeleženci so vazice 
odnesli s seboj. 
Zdravko Pečan

Tel. 064 153 939, E-pošta: kud.kosec@gmail.com

Še nekaj utrinkov z januarskih dogajanj v KUD Kosec 
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"Osmega februarja mineva 165 let, odkar je v Kranju umrl naj-
večji slovenski pesnik France Prešeren. Ta dan Slovenci praznu-
jemo kulturni praznik. Prešernova poezĳa, čista, suverena in v
svoji daljnosežnosti brez dvoma večna, je v kričečem nasprotju 
z njegovim bednim in nadvse nesrečnim življenjem. Kljub temu 
pa sporočila njegovih pesmi sooblikujejo našo kulturno in na-
rodno zavest ter ostajajo osnova za slovensko identiteto. Z njeno 

pomočjo vedno znova odkrivamo temeljne življenjske vrednote. 
Tako Prešernova pesem ostaja živa, opojna in neumrljiva." Tako 
je voditeljica Brigita Žitko odprla prireditev ob kulturnem praz-
niku, ki jo je pripravil KUD Kosec v sodelovanju z osnovno šolo. 
V uvodnem nagovoru je obiskovalce večnamenskega prostora 
osnovne šole nagovoril tudi župan Mladen Sumina, ki je spre-
govoril o zgodovini organiziranja prireditev ob kulturnem praz-
niku v občini. 
Kot osrednja govornica je svoj pogled na kulturo zbranim pred-
stavila profesorica slovenskega jezika in večkrat nagrajena pisa-
teljica kratkih zgodb, Mirana Likar Bajželj. Ta je v svojem druž-
benokritičnem govoru med drugim povedala: "Prešeren je v isti 
pesmi, iz katere smo vzeli našo himno, zapisal tudi 'Edinost, sreča, 
sprava k nam naj nazaj se vrnejo; otrók, kar ima Slava, vsi naj si v róke 
sežejo, de oblast in z njo čast, ko préd, spet naša boste last!' Ne vem, 
kateri préd je imel v mislih, vem pa, da nam bosta vzeti čast in 

oblast, če nam že nista, če ne bodo ljudje imeli dela, če ne bodo 
mogli odločati o sebi in svojih otrocih in nobena literatura ne bo 
mogla pomagati in noben še tako do najvišjih ravni kultiviran 
jezik, ki nam je v drugačnih časih omogočil narodnostno pre-
živetje. Zdaj so drugi časi in preživĳo tisti, ki so finančno neod-
visni narodi in posamezniki." V nadaljevanju je še izpostavila, da 
bomo morali Slovenci stopiti skupaj, ter pozvala k razmišljanju 

o kulturi v širšem pomenu. "Naj bo naš kulturni praznik čas za 
razmislek o tem, kako bi lahko s svojo človeško naravo, s svojo 
človeško sposobnostjo prišli do tistega presežka, do tiste kultu-
re, ki bi nam omogočala, da bi zapeli skupaj, si povrnili čast in 
oblast, se zoperstavili vsakršnemu plenjenju in zapustili novim 
generacĳam tako podobo, da bodo v njej lahko sami ustvarjali
nove kulturne presežke, zaradi katerih se bodo lahko spoštovali 
sami in jih bomo spoštovali mi vsi drugi." 
Kulturni program so na letošnji prireditvi zaznamovala domača 
imena. Poleg mladinskega pevskega zbora in Orffove skupine,
ki sta zbrane navduševala z glasbo, so nas skozi Prešernovo živ-
ljenje popeljali še osmošolci. Prireditev pa je minila tudi v zna-
menju violinistke Petre Herič iz Dragomerja, ki jo glasba zvesto 
spremlja na njeni življenjski poti. Svojo virtuoznost je z odličnimi 
rezultati dokazala že na številnih domačih in mednarodnih tek-
movanjih, tokrat pa se je na domačem odru predstavila z Bachom 

in priredbo Avsenikovega Pastirčka. 
Drugi osrednji gost večera, dvaindvajsetletni Miha Erič z Loga, 
pa je navduševal s svojim glasbenim in likovnim ustvarjanjem. 
Najprej se je zbranim predstavil na ustni harmoniki, ki je le eden 
izmed inštrumentov, na katere igra. Glasba, ki jo ustvarja s svo-
jim bratom Julĳanom, ima korenine v bluesu, razširja pa se tudi
na področja psihedeličnega rocka, folka, countryja, funka in eks-
perimentalnega jazza. Skupaj z bratom aktivno igra in nastopa v 
več zasedbah. Glasba pa ni edino področje, ki zanima nekdanjega 
učenca log-dragomerške osnovne šole. Erič je namreč svoj študĳ
sprva nadaljeval na srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, smer
tehnik oblikovanja, kjer se je specializiral v smeri ilustracĳe in
grafičnih tehnik, nato pa še na akademĳi za likovno umetnost in
oblikovanje, kjer je lani diplomiral s serĳo grafik v visokem tisku.
Trenutno na podiplomskem, magistrskem študĳu ilustracĳe raz-
vĳa in raziskuje smeri svojega stila. Svoja dela je Miha Erič pred-
stavil na razstavi, ki je v osnovni šoli gostovala do 14. februarja.  

V. E.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Log 
- Dragomer opozarja, da je hitrost vožnje v naselju največ 30 
km/h.

PD Rega na Kofcah
V nedeljo, 26. januarja, smo se člani PD Rega zapelja-
li do Podljubelja (658 m), tam parkirali avtomobile, 
vodnik Jože pa je izbral snežno turo na Kofce. V hlad-
nem in meglenem jutru smo se podali po snežni poti 
smrekovega gozda ob potočku Jezernica. 

Velike količine vode so ustvarjale manjša slapišča in tolmunčke. 
Strme gozdne poti in travna pobočja s pašno ograjo so bili pokriti 
s snegom (debeline 15 cm). Gamaše, ki smo jih imeli s seboj, so 
nam prišle prav. Pri razpotju na Kal in ob lovski opazovalnici smo 
si, oviti v meglo, vzeli čas za počitek. Pot smo nadaljevali mimo 
zavetišča na Kalu (1.112 m). Pred nami se je začenjala strma, nato 
pa lepo položna snežna gaz čez smrekov gozd, skozi katerega so 

prodirali sončni žarki. Nad lepoto narave, ki jo je pobelil sneg, 
smo bili vzhičeni. Lesketajoče snežne odeje je bilo zdaj že 30 cm. 
Ob sončnem vremenu smo imeli čudovit razgled na Grintov-
ce, Begunjščico, Stol ter greben Velikega vrha in Kladiva. Pred 
vzponom na vrh je bila ob koči tudi opozorilna tabla nevarnosti 
snežnega plazu. Cilj naše lahke snežne hoje je bil planinski dom 
na Kofcah (1.488 m). Uživali smo zimsko idilo. Privoščili smo si 
tudi odlične čokoladne štruklje, poleg pa smo pokusili domači 
napitek, vse to v prĳetni družbi dveh Jožetovih znancev. Domači
napitek je bil res odličen, saj ga je gospa sama pripravila iz na-
branih zdravilnih zelišč. Počasi se je bilo treba vrniti v dolino. Za 
lažji sestop smo uporabili nove dereze. Sestopili smo po strmi 
snežni gazi smrekovega gozda, mimo kmetĳe Matizovec (1.072
m) do izhodišča naše poti.  
Z vodnikom Jožetom smo doživeli čudovit izlet na Kofce v du-
hu zimskih radosti.                                                                         Lili

Zelemenjava se predstavi s 
Semenjavo
KUD Kosec je v okviru Zeliščne sekcĳe organiziral
menjavo semen, vrtnarskih knjig, revĳ, posušenih ze-
lišč.
Ložanska Semenjava je prvi dogodek v sklopu Zelemenjave pri 
nas. Pod imenom Zelemenjava se združujejo dogodki, na ka-
terih menjamo semena, sadike, pridelke, izkušnje in nasvete o 
vrtu. Prva Semenjava se je zgodila lani v Ljubljani, od takrat pa 
je ideja rasla in se razširila zdaj že v 17 mest po Slovenĳi.   
Letos je Zelemenjava dobila tudi svojo spletno stran, www.zele-
menjava.si, na kateri lahko med drugim spremljamo dogodke, 
si delimo "drobtinice", modrosti z vrta, menjamo pa tudi, ko ni 
organiziranega dogodka. Vse menjave imajo skupni imenova-
lec: potekajo blagovno, torej brez denarja.  
Prva ložanska Semenjava je bila napovedana za torek, 4. febru-
arja, vendar je bila zaradi žledoloma in padajočih dreves v bli-
žini prvotne lokacĳe prestavljena na ponedeljek, 10. februarja,
v OŠ Log - Dragomer. Kmalu po 17. uri se je v učilnico številka 
10 nagnetlo kakih trideset navdušenih semenjalcev različnih 
starosti, od začetnikov do takih s tridesetletnimi izkušnjami, od 
takih z enim samim lončkom do tistih s celo njivo. V učilnici je 
prĳetno dišalo po čaju iz doma pridelanih zelišč, s katerim nas je
počastila ga. Ljubica Malavašič. Na mizi so semenjalce pričakale 
mini kuverte z raznimi semeni, ki nam jih je podarila ga. Darja 
Fišer, organizatorica prve, ljubljanske Semenjave, ter kup izvo-
dov revĳe Biobrazda, ki so nam jih podarili v trgovini Biobrazda
v Dragomerju. Oglasil se je tudi predstavnik projekta Hrana za 
zdravje & delovna mesta, ki nam je razdelil nekaj lično zavitih 
paketkov semen za fižol in ajdo.

Prva ložanska Semenjava 
Živahno menjavanje semen je potekalo neformalno in rahlo ka-
otično. Do novih semen pa smo prišli vsi, tudi tisti, ki so prišli 
samo malo "pofirbcat". Izmenjali smo nekaj telefonskih številk
in se dogovorili, da si zamenjamo še nekaj semen (prav zanimi-
vih, starih slovenskih sort). Prav vsi pa smo se strinjali s tem, da 
se vidimo na naslednjem dogodku. 

Kaj sledi? 
Po uspešno izpeljani Semenjavi se je želja, da nadaljujemo s po-
dobnimi dogodki, še okrepila. Naslednji dogodek, o katerem bo-
ste obveščeni tudi prek Našega časopisa, bo Flancarĳa, na kateri
bomo menjali sadike. Tudi tukaj se bo našlo kaj za vsakega, saj 
bomo poleg sadik menjali tudi semena, cvetlične lončke, knjige 
in vse drugo, kar je povezano z vrtom in vrtnarjenjem. Flancarĳa
se bo zgodila predvidoma v aprilu ali maju in se bo odvĳala po
vsej Slovenĳi na isti dan.
V poletnih in jesenskih mesecih bomo organizirali tudi Zele-
menjavo, t. j. menjavo presežkov z vrta. Vsi, ki vrtnarimo, smo 
že kdaj morali odvreči kako zelenjavo, ker je preprosto nismo 
mogli pojesti. Na Zelemenjavah boste odvečno hrano lahko pre-
prosto zamenjali za drugo. Zelemenjava se bo verjetno dogajala 
večkrat. 
Vsem tem dogodkom se lahko pridruži kdorkoli. Če želite po-
skrbeti, da ne bi katerega izmed dogodkov spregledali, se lahko 
prĳavite pri organizatorki prek e-pošte ali telefona, pa vas bo
sproti obveščala o prihajajočih dogodkih. 
  

Tudi za otroke smo poskrbeli.

Bilo je živahno.

Kulturni praznik v znamenju glasbe in likovnih del
Spomin na Prešerna so na slovesni prireditvi ob prazniku kulture počastili domači umetniki. Poleg rednih spremljevalcev log-dragomerških kulturnih prireditev, 
šolskega mladinskega pevskega zbora in Orffove skupine, sta se občinstvu tokrat predstavila še dva domačina – Petra Herič na violini in Miha Erič v dvojni vlogi,
na svojih "orglicah" in z razstavo grafik. O kulturi pa je spregovorila Mirana Likar Bajželj.

Osebna izkaznica  
ZELEMENJAVA (LOG - DRAGOMER) 
Kontaktna oseba: Mojca Premuš 
E-pošta: premus.mojca@gmail.com 
Tel.: 041 273 974 
  
SPREMLJAJTE NAS: 
Spletna stran: www.zelemenjava.si 
Facebook: Zelemenjava 
Twi�er: #Zelemenjava
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Kristalna olimpĳada
Z otroki iz skupine Kristalčki smo pripravili "zimske olimpĳ-
ske igre" v telovadnici TC Toscana. 
Ob slavnostnem odprtju iger so otroci po dvorani odnesli slo-
vensko zastavo in zapeli državno himno. Naši mali športni-
ki so se nato preizkusili v štirih disciplinah: teku na smučeh, 
drsanju ter vožnji s sanmi in vožnji z bobom. Na olimpĳadi
so sodelovali vsi prisotni otroci iz skupine. Pomembno je bilo 
sodelovati in ne tekmovati. Otroci so bili neverjetno vztrajni. 
Preizkusili so svoje spretnosti v vseh športih, pri tem pa so 
se neizmerno zabavali.                                           Mojca Erjavec

Že kar nekaj let Društvo upokojencev Log 
organizira tri dnevna bivanja za svoje čla-
ne v Hotelu Delfin v Izoli. Da je to zadetek
v polno, pove dejstvo, da je avtobus kar 
hitro poln, če je pa še kakšen sedež na vo-
ljo, ga zasedejo člani sosednjega društva 
v Dragomerju. Tako je bilo tudi letos. Vse 
niti so v rokah prekaljenega organizatorja 
Mateja Nika. 

Letošnjo vožnjo proti morju si bomo vsi 
še posebej zapomnili. Katastrofo, ki jo je 
povzročil žled, smo si ob cesti ogledali od 
blizu in si jo bomo zapomnili za vedno. 
Aplavz, ki je zapolnil avtobus, je bil na-
menjen vodji Mateju, ko je predlagal, naj 
vsak potnik nekaj prispeva za gasilce obeh 
društev – Loga in Dragomerja - Lukovice, 
ki so se v nemogočih razmerah borili z 

naravo. Zbralo se je 230 EUR, ki jih bodo 
gasilci porabili za tisto, kar bodo pač po-
trebovali. 
Od Razdrtega naprej pa – kot bi odrezal 
sledi o žledu in razdejanju, nič več, kot bi 
prišel v drug svet. Kot nagrada, da smo se 
udeležili te poti, je bila s soncem obsĳana
Izola. Komaj smo se nastanili, že smo se 
razlezli po mestu in vpĳali tako zaželeno

sonce. Da je ta skupina tam že vsa leta za-
želena, dokazuje to, da nam je dobrodoš-
lico (beri: s kozarci) pripravila direktorica 
hotela. Spomnila se nas je še iz lanskega 
leta, ko smo njo in preostale goste pre-
senetili z nastopom, ki se ga tudi mi radi 
spominjamo. Bil je namreč pust, in ker 
smo vsi morostarji, je padla ideja, da se 
predstavimo kot Argonavti. Odeli smo se 

(nekateri celo pomanjkljivo) Argonavtom 
primerno, se na hitro naučili pesmico in 
takoj postali zvezde večera. Tudi nagrada 
ni izostala. Letos je pust nekoliko pozneje, 
pa smo vseeno lepo zapolnili trenutke, ki 
so nam bili na voljo. Kaka skupina je bila 
bolj izletniško navdihnjena, nekateri so 
dodobra izkoristili bazen, drugi so hodili 
na sprehode po Izoli, spet tretji so šli po 

nakupih, pa tudi "šank" je bil kar dobro 
zaseden. Plesalci so kar dvakrat prišli na 
svoj račun. 
Kar naenkrat je bil tu čas odhoda. Projekt 
Izola je zopet uspel. Kako ne bi, ko pa je 
naš Matej brezhibno opravil svoj del po-
sla. 

Udeleženec Jože Jesenovec, 
Foto: Lilĳana Stepic

• Prejeli smo! • Prejeli smo! • Prejeli smo! •Prejeli smo! •
Po Rabu in Gonarsu še kraja hiše?
27. 1. 2014  ob 10. uri je bilo v Državnem zboru RS srečanje še 
živečih nekdanjih internirancev italĳanskih fašističnih tabo-
rišč in odprtje razstave Zadnji pričevalci. Slavnostni govornik 
je bil predsednik državnega zbora g. Janko Veber. Srečanja se 
je udeležila tudi 91-letna Jožefa Pikec z Loga - Mole. To so bili 
grozljivi časi: ljudje so bili lačni, žejni, malo oblečeni ... v ne-
gotovosti, ali bodo še videli svojo rodno hišo ali ne. Vse to je 
Jožefa preživela, ampak kar doživlja zadnja leta, je pa višek.  
Po Obvestilu o izračunu vrednosti nepremičnin z Gursa je 
namreč izvedela, da v katastru sploh nima svoje hiše (118 
m²), hišne številke in naslova; hiše, ki jo je zgradila s svojim 
možem Avguštinom leta 1949 in v kateri živi. Glede tega je 
bila Jožefa na Gursu (Ljubljana), kjer je dobila potrditev in do-
kaze, da je to res in da je to storila oseba, ki verjetno dobro 
ve, kako se temu streže! Zadevo je večkrat prĳavila Policĳi
Vrhnika, kjer so odgovorili, naj si poiščemo odvetnika. Zato 
smo primer posredovali tožilstvu in postopek je v obravnavi. 
Po temeljitem pregledu dokumentacĳe nam je jasno, zakaj
je ostala brez hiše. Po dobljenih uradnih dokumentih –  do-
kazih, ki smo jih posredovali direktorju geodetske izposta-
ve Ljubljana, g. Alešu Seliškarju, ministru dr. Pličaniču in 
ostalim – je razvidno, da je leta 2008 vnukinja Olga Štrukelj 
Skubic s pomočjo vodje geodetske izpostave Vrhnika - Loga-
tec, Tatjane Slavec, izbrisala hišo iz katastra in jo prenesla v 
kataster z drugo katastrsko številko na Olgo Štrukelj Skubic 
ter želela to vpisati še v zemljiško knjigo. Zahvaljujoč poš-
tenosti uradnice, ki je to vodila, slednjega ni storila. Hvala ji!  
6. 2. 2014  je Jožefa dobila tri modre kuverte – pošto od Tatja-
ne Slavec, vodje geodetske izpostave Vrhnika - Logatec, kjer 
so hišo prej izbrisali in prenesli na Olgo Štrukelj Skubic. Iz teh 
dokumentov je razvidno, da je Jožefa Pikec dobila svojo hišo, 
katastrsko številko in naslov nazaj v kataster. Tako da ni več 
izbrisana – 6 let je namreč živela "na črno".

Joži Pikec

Hitri polžki v januarju že 
na petih turah
Pohodniška skupina DU Log je izkoristila ugodne 
vremenske razmere in v januarju opravila pet po-
hodnih tur. Izleti so zajemali bližnje hribovje v oko-
lici Ljubljane. 
Načrtovali smo krajše in glede na višinsko razliko sprejemljive 
ture za širšo skupino pohodnikov. V povprečju se jih je udele-
ževalo po dvanajst pohodnikov. Naj ture na kratko naštejem in 
opišem. Na Sv. Ahaca in v okolico smo se podali že 2. januarja. 
Po triurnem pohodu smo imeli priložnost, da si v bližnji vasici 
Gradež pri Turjaku ogledamo številne jaslice, ki jih vsako leto 
okoli novega leta razstavljajo skoraj v vsaki tamkajšnji hiši. Spo-
znali smo različne izvore in izdelave jaslic (klekljane, v vrču, v 
mobitelu itd.). 
Pohod na Ratitovec, visok 1.667 m, smo izvedli 9. januarja; ta 
nam je še najbolj ostal v spominu. Ta gora je vedno lepa, naj bo 
poleti ali pozimi. Naše izhodišče je bila vasica Prtovč. Navzgor 
smo izbrali desno pot čez Razor. Dobršen del poti smo lahko ob-
čudovali cvetoče telohe. Malo pod razpotjem za planino Klom 
smo naleteli na tri gamse, ki so se brezskrbno pasli po travah. 
Na sedelcu smo se že srečali z zimskimi razmerami in si nadeli 
derezice, saj je zadnji del poti dokaj strm in nevaren za zdrs. 
Krekova koča je med tednom zaprta, zato smo imeli malico in 
čaj s seboj, v nahrbtniku. 
Po premoru smo skočili na pet minut oddaljeni razgledni vrh, 
požigosali transverzalno knjižico in naredili skupinsko fotogra-
fijo. Za nazaj smo izbrali krožno pot čez Povden. Zaokrožili smo
jo na Prtovču, kjer so nas čakali naši jekleni konjički. Na poti do-
mov smo imeli kratek postanek v starem delu Ško�e Loke, kjer
smo se okrepčali, nato pa krenili proti Logu. 
Naš naslednji cilj je bila Štefanja Gora iz vasi Adergas (16. janu-
arja). Krenili smo od bivšega samostana v smeri Štefanje Gore. 
Med potjo smo srečali prĳazne planinke, ki so dobro poznale
pot in nas usmerile še na vzporedni vrh Apnišče, katerega smo 
nato skupaj osvojili. Ob vrnitvi smo se povzpeli še do cerkvice 
na Štefanji Gori. Sledil je spust do kmečkega turizma Mežnar, 
kjer smo popili kavico kar pod kozolcem, saj je bila koča zase-
dena z avtobusom planincev. Po krožni poti smo se nato vračali 
na izhodišče. Na poti smo naleteli na nekaj ležečih smrek, ki jih 
je pred kratkim podrl vihar. Bližnje planinsko društvo je poskr-

belo, da je bila pot zopet prehodna. 
Naslednja tura je bila na vrsti 22. januarja, posvečena pa je bila 
našemu velikemu matematiku, fiziku in balistiku Jurĳu Vegi,
ki se je rodil 23. marca 1754 v Zagorici pri Dolskem. Za manjši 
prispevek nas je gospod Jože z veseljem povabil v muzej, nam 
natočil šilce domačega in nas nato seznanil s podrobnostmi o 
Vegi. Pohodniki smo se po obisku muzeja podali po Vegovi 
poti na Sv. Miklavža. Po kratkem odmoru pri cerkvici smo se 
po grebenski poti povzpeli še na Cicelj, od koder je bil lep raz-
gled na Kamniško-Savinjske Alpe. Pot smo nato nadaljevali v 
smeri Murovice ter skrenili nazaj v Zagorico. Da ne bi bilo tako 
pusto in suho v grlu, smo turo zaključili v Vegovem hramu v 
Dolskem. Lastnik hrama nam je povedal dodatne zanimivosti 
iz zgodovine, povezane z Jurĳem Vego.
V sredo, 29. januarja, pa smo se Hitri polžki povzpeli na Ključ. 
Prvi postanek smo naredili pri koči, kjer smo si vzeli čas za čaj 
in nekaj sladkega iz pekarne Marjetka. Prava zimska idila z iv-
jem nas je spremljala vse od Brezja. Od koče do vrha Ključa je 
deset minut. Tu so nekateri požigosali svoje dnevnike, potem 
pa nas je lepa grebenska pot pripeljala do cerkvice na Sv. Urhu 
nad Zaklancem. Turo smo zaključili v Podolnici pri Kozincu, 
kjer so nam postregli z dobrim krompirjevim golažem in sla-
dico. Mimogrede smo nazdravili še dvema slavljencema, ki sta 
praznovala rojstni dan. Tako smo zaključili kratek in lep zimski 
pohod po bližnji okolici. 
Trenutne razmere so za pohodnike neugodne, zato je večina 
planinskih poti uradno, z odlokom PZS, do nadaljnjega zaprtih. 
Kar nekaj časa bo treba izbirati pohode na območjih, ki jih žled 
ni prizadel, kot sta Primorska in Prekmurje. 

Lep pozdrav in varen korak želim. 

Besedilo in fotografije: Zlatko Verbič

Pravljičarka na obisku
Vrtec Dragomer gosti pravljičarko Zlato Brezovar 
vsako leto enkrat do dvakrat. Letos nas je presene-
tila pred prazniki. Popeljala nas je v svet pravljic.
Nekoč nam je zaupala, da ima doma zeleno sobo, polno knjig 
za otroke. Tja se zateče po ideje, ki nam jih predstavi, kadar 
nas obišče. Pravljice pripoveduje, otrokom pa kaže ilustracĳe.
Pripravi vsebine, primerne otrokovi starosti. V like se vživi, 
pripoveduje zanimivo, tiho in privlačno, da figure zaživĳo v 
otroških glavicah. Komaj jo čakamo. Lepo pospravimo igrače, 
umaknemo mize, sedemo okoli nje in poslušamo. Včasih pri-
pravi pravljice, primerne imenu skupin. Za Kresničke je pri-
pravila knjigo Kresniček Nino. Otroci so pozorno poslušali in 
jo na koncu presenetili, ko so povedali, da smo vsebino več-
krat brali v skupini. Seveda, ko pa je pravljica vsakič drugač-
na, odvisno od tega, kdo jo pripoveduje.
Dobrodošli, gospa Zlatka. V vrtcu vas bomo veseli vsakič, ko 
boste prišli. Se vidimo kmalu!                       Zapisala: Dragica Slana

Upokojenci iz Loga - Dragomerja v sončni Izoli
Da si star toliko, kolikor se počutiš, je že zguljen rek, a za to je treba tudi kaj postoriti. Nekateri starejši 
vzdržujejo svojo telesno in duševno kondicĳo s športom, spet drugi delujejo v pevskih zborih ali kakih drugih
aktivnostih. Zdravilišča in hoteli so kot naročeni za ljudi, ki so radi aktivni.
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Za zbiranje prostovoljnih 
prispevkov potrebujete 
dovoljenje upravne enote!
Prostovoljne prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne 
(društva) in fizične osebe, ki imajo dovoljenje upravne eno-
te, na območju katere imajo sedež ali stalno prebivališče. V 
Zakonu o varstvu javnega reda in miru (ZJRM, Uradni list 
RS, št. 70/2006–ZJRM-1) je zapisano, da se dovoljenje izda v 
primerih, ko prosilec izkaže upravičen razlog. Kot upravičen 
razlog se šteje elementarna ali druga nesreča, v kateri je pro-
silec utrpel veliko premoženjsko škodo. Nepridobitni pravni 
osebi se dovoljenje izda tudi, če izkaže, da bo zbrane prispev-
ke uporabila za humanitaren ali splošno koristen namen, ki ga 
lahko uresniči v okviru zakonitega opravljanja registrirane ali 
v temeljnem oziroma drugem aktu določene dejavnosti. 
Prosilec za izdajo dovoljenja mora poleg vloge, ki vsebuje 
podatke o vložniku, razlog zbiranja prispevkov, obdobje, ob-
močje in način zbiranja, priložiti še oštevilčene nabiralne pole, 
ki jih overi upravna enota. Le-ta v dovoljenju določi način zbi-
ranja prostovoljnih prispevkov in rok veljavnosti dovoljenja, 
in sicer glede na namen in način zbiranja prispevkov. 
Dovoljenje ni potrebno, če se prostovoljni prispevki zbirajo 
v prostorih verskih skupnosti za verske namene ali če kateri 
drug predpis določa drugačne pogoje za zbiranje prispevkov. 
V prej navedenem zakonu so zapisane globe, s katerimi se 
kaznuje fizične oziroma pravne osebe, ki zbirajo prostovoljne 
prispevke v nasprotju z zakonom. Za nadzor nad izvajanjem 
tega zakona je pristojna Policĳa. Svetujemo vam, da preden 
začnete z zbiranjem, poskrbite za dovoljenje.

Upravna enota Vrhnika

Pri modelu SX4 S-Cross lahko izbirate 
med dvema motorjema, bencinskim 1,6-li-
trskim štirivaljnikom in sodobnim 1,6-litr-
skim Fiatovim turbodizlom. Oba ponujata 
88 kilovatov (ali bolj domačih 120 'konjev'), 
le da ima varčnejši zgolj šeststopenjski roč-
ni menjalnik, tišji pa možnost izbire med 
ročnim 5-stopenjskim menjalnikom ali 
neskočnostopenjskim CVT-jem. Pri obeh 
pa lahko obkljukate prednji ali štirikoles-
ni pogon, ki se upravlja z vrtljivim gum-
bom in štirimi programi (samodejni način, 

športni način, program za blato in sneg ter 
možnost zapore srednjega diferenciala).
Opreme so štiri, Start, Comfort, Premium 
in Elegance, kjer pri vseh dobite elektrome-
hanski servovolan, ročno klimatsko napra-
vo, električni pomik stekel, pet varnostnih 
blazin in dve varnostni zavesi, stabilnostni 
ESP ter dnevne luči. Comfort ponuja še 
radio s CD-predvajalnikom, tempomat, 
vzdolžno nastavljiv volanski obroč in po 
višini nastavljiva prednja sedeža, Premi-
um aluminĳasta 16-palčna platišča, usnje 

na volanskem obroču, dvopodročno sa-
modejno klimatsko napravo in pomoč pri 
speljevanju v klanec, Elegance pa lahko še 
nadgradite z opremo Elegance+ (17-palčna 
aluminĳasta platišča, panoramsko strešno 
okno, ksenonski žarometi, LED dnevne 
luči, sistem prostoročnega telefoniranja, 
ogrevani usnjeni sedeži, parkirna tipala 
spredaj in zadaj ...). Najcenejši osnovni 
SX4 C-Cross stane s stalnim promocĳskim 
popustom 15.900 evrov, najdražji (Elegan-
ce+ s štirikolesnim pogonom) pa 26.000 
evrov.

 (Povzeto po revĳi Avtomagazin)

Prihodnost je v naših rokah
Smo dinamično podjetje s področja avtoma�zacije proizvodnje, 
strojegradnje in pogonske tehnike. Zaradi povečanega obsega 
dela iščemo nova sodelavca:

1. PRODAJNI INŽENIR m/ž
- VI. ali VII. stopnja izobrazbe elektro smeri 
- znanje angleškega jezika
- vozniški izpit B kategorije
- organizacijske in komunikacijske sposobnos�
- 5 let delovnih izkušenj na področju 

avtoma�zacije

Predvideni obseg del in nalog novega sodelavca:
- priprava ponudb
- delo s strankami na terenu

2. SERVISER m/ž
- V. ali VI. stopnja izobrazbe elektro smeri 
- znanje angleškega jezika
- vozniški izpit B kategorije
- izkušnje na področju servisiranja elektronskih 

naprav

Predvideni obseg del in nalog novega sodelavca:
- servisiranje elementov pogonske tehnike v 

servisu in na terenu

Če vas zanimajo novi delovni izzivi, se nam pridružite. Čaka vas 
prijetno delovno okolje in s�mula�vno plačilo.

Vaše prijave pričakujemo do 15. marca 2014.

PS, d.o.o., Logatec
Kalce 30 b, SI-1370 Logatec, Slovenija
T: 01 750 85 10, F: 01 750 85 29
E: ps-log@ps-log.si, W: www.ps-log.si

Globalno druženje za projektni  menedžment PMI Slovenĳa 
združuje profesionalce na področju projektnega vodenja, ki v 
Slovenĳi deluje od leta 2002. Po desetih letih obstoja smo se obr-
nili navzven z željo posredovati znanje širši družbi. V ta namen 
organiziramo strokovna srečanja, usposabljanje in mentorstvo 
na temo dobrih praks projektnega vodenja. Povezujemo se z 
gospodarskimi in drugimi profesionalnimi združenji ter izob-
raževalnimi institucĳami z namenom izvajanja družbeno od-
govornih projektov, s katerimi prispevamo k razvoju znanja 
in sposobnosti projektnega menedžmenta. Posredovanje tega 
znanja družbi je eno od pomembnih področĳ uresničevanja po-
slanstva našega združenja, še posebno v  zdajšnjem času velikih 
izzivov in sprememb. Z družbami želimo sodelovati zaradi po-
večanja učinkovitosti projektov in doseganja boljših rezultatov 
pri uresničevanju poslovnih strategĳ. 
Glede na to, da je projektno vodenje nepogrešljiva veščina 
– »life skill«, smo v PMI Slovenĳa leta 2012 začeli s pobudo za 
posredovanje znanja in izkušenj tudi med osnovnošolci. V ta 
namen smo v slovenščino prevedli gradivo Poganjki projektov, 
ki pomaga učiteljem pri načrtovanju in izvajanju projektov, v 
katerih aktivno sodelujejo učenci. Cilj priročnika je posredovati 
dobre prakse s področja projektnega vodenja in znanje, ki ga 
učenci in učitelji lahko uporabĳo pri izvajanju projektov v šoli. 
Na spletni strani Poganjki projektov – poganjkiprojektov.com 
– lahko podrobneje spoznate primere uspešne uporabe projek-
tnega pristopa v slovenskih osnovnih šolah. Prek povezave na 
spletni strani PMIEF lahko brezplačno prenesete priročnik na 
svoj računalnik. Združenje PMI Slovenĳa prostovoljno uspo-
sablja učitelje in izvaja mentorstvo pri uporabi standardov 
projektnega vodenja. V enem letu smo v Slovenĳi  organizirali 
seminarje za  tristo osnovnošolskih učiteljev. Veseli smo vsake 
šole, ki želi prejeti naše brezplačno projektno usposabljanje in 
mentorstvo.
Izvajanje projektov po globalno priznanih in preizkušenih stan-

dardih, ki jih je ISO, mednarodna organizacĳa za standarde, 
leta 2012 sprejela in objavila pod ISO 21500:2012 ima številne 
prednosti in veliko dodano vrednost za podjetja v gospodar-
stvu, javnih in državnih institucĳah. Navajamo nekaj najpo-
membnejših koristi:
– hitro prilagajanje  potrebam okolja in potrebam strank ter 

kupcev,
– uresničevanje dobrih poslovnih strategĳ,
– izraba priložnosti in investicĳ, ki prinašajo največjo vrednost, 
– optimalna uporaba finančnih, kadrovskih idr. virov,
– inovativna in v rezultate naravnana kultura zaposlenih,
– učinkovito obvladovanje ključnih tveganj,
– hitra odzivnost pri razvoju novih izdelkov in storitev.

Upamo, da se bodo  obetavna podjetja zavedla pomena znanja 
in veščin projektnega vodenja in izkoristila pomoč, ki jo nudi 
združenje PMI Slovenĳa pri doseganju poslovnih strategĳ. 

Alenka Slabe, predsednica PMI Slovenĳa

Projektni menedžment PMI Slovenĳa se predstavi
V zadnjih letih se vse več aktivnosti v gospodarstvu  in tudi v institucĳah izvaja projektno. Za doseganje 
želenih rezultatov  je potrebno za pripravo in izvedbo projektov učinkovito načrtovanje in dosledno izvaja-
nje. Za to pa sta potrebna znanje in sposobnost projektnega vodenja in timskega dela.

Okretni Suzuki SX4 S-Cross
Če lahko rečemo, da Suzuki s prejšnjim zastopnikom ni imel ravno naj-
boljšega partnerja za slovenski trg, bo odslej drugače. Madžarski Suzuki 
(kjer imajo tudi tovarno) bo s slovensko podružnico in sedmimi že uve-
ljavljenimi prodajalci (med drugim tudi Avtohiša Lušina - Gosteče pri 
Ško�i Loki) začel novo obdobje, kjer pričakujejo, da bi v dveh letih po-
večali tržni delež iz letošnjega 0,4 odstotka na dober odstotek celotnega 
trga. Tudi po zaslugi novega avtomobila Suzuki SX4 S-Cross.
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Akcija velja tudi ob nakupu modela  Comfort ali Deluxe!
4X

BREZPLA���!

www.avto-lusina.si
e-pošta: prodaja@avto-lusina.si AVTO LUŠINA d.o.o.

Gosteče 8, 4220 Škofja Loka
tel.: 04 50 22 000
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Zakaj se spomladi dvoživke tako mno-
žično selĳo?
Jeseni, ko pritisne mraz, se žabe, moče-
radi in druge dvoživke zatečejo v gozd, 
kjer se zarĳejo globoko v blato. Tam na
varnem pred zmrzaljo otrple prezimĳo.
Ko napoči pomlad, se ob prvem večjem 
deževju in otoplitvi začnejo množično 
seliti do bližnjih mokrišč, kjer odlagajo 
mrest. Dvoživke so zelo pomembne v 
ekologĳi in  so pomemben člen v pre-
hranjevalni verigi narave tako v  pome-
nu plenilcev kot plena. V Krajinskem 

parku Ljubljansko barje najdemo kar 13 
vrst dvoživk od 19, ki  živĳo v Slovenĳi.
Večina izmed  njih so žabe in krastače, 
ki jih je deset vrst: zelena rega, zelena 
krastača, navadna krastača, hribski urh, 
pisana žaba, zelena žaba, debeloglavka, 
rosnica, sekulja in plavček. Preostale tri 
vrste dvoživk na Ljubljanskem barju so 
še navadni močerad ter navadni in ve-
liki pupek. 
Pri popisu črnih točk za dvoživke (ob-
močja večjega števila povoženih dvo-
živk) v Krajinskem parku Ljubljansko 
barje v letu 2013 je bilo enajst črnih točk. 
Celoten popis, ki vsebuje tudi karte čr-
nih točk, si lahko ogledate na: h�p://
www.ljubljanskobarje.si/uploads/dato-
teke/koncno_porocilo_crne_tocke.pdf. 

Največje zgostitve prehajanj dvoživk 
čez cesto so bile na cestah: v Dragi pri 
Igu, od Podpeči do Tomišlja, na cesti 
med Pĳavo Gorico in Gumniščem, od
Brega pri Borovnici do Goričice, od Bi-
stre prosti Borovnici, proti Bevkam ob 
osamelcu Kostanjevica in severno ob 
Kremeniških gozdovih. V želji, da bilo 
na opisanih odsekih cest v  prihodnje 
čim manj povoženih dvoživk, smo na 
Krajinskem parku Ljubljansko barje 
pripravili naslednja priporočila: če je 
le mogoče, se v času pomladanskih se-

litev dvoživk izognimo vožnji 
po zapisanih odsekih cest; če je 
le mogoče, se po zapisanih od-
sekih cest ne vozimo v obdobju 
pomladanskih selitev dvoživk 
v od 19. do 5. ure zjutraj. Če se 
ne moremo izogniti vožnji po 
zapisanih odsekih cest v nave-
denem obdobju in času, vozi-
mo po teh odsekih z zmanjšano 
hitrostjo. Na odseku od Bistre 
proti Borovnici in Brega pri 
Borovnici do Goričice bomo v 
času spomladanske selitve dvo-
živk postavili začasne ograje za 

dvoživke, ki jih bomo prenašali na dru-
go stran ceste s pomočjo prostovoljcev.
Če želite tudi vi pomagati dvoživkam, 
da bodo varno prišle do vode, se lah-
ko prĳavite na elektronski naslov in-
fo@ljubljanskobarje.si  ali po telefonu 
08 205 23 530 in o dogajanju vas bomo 
pravočasno obveščali. Lahko pa akcĳo
spremljate tudi na naši spletni strani 
www.ljubljanskobarje.si.

Plavček (foto: Davorin Tome)

 Med živila štejemo vse tiste pro-
dukte narave, ki imajo poleg pre-
hrambne tudi energĳsko vrednost,
so živa oziroma vitalna. Hranila pa 
so tako predelana in obdelana živi-
la, da se njihova prvobitna vitalnost 
izgubi. Zdrava prehrana vključuje 
hrano, ki našemu telesu pomaga 
opravljati telesne funkcĳe. Zdrava
prehrana naše telo založi s potreb-
nimi vitamini in minerali ter drugi-
mi nujnimi elementi prehrane.  
Če želimo živeti zdravo, je dobro, 
da upoštevamo prehrambno pira-
mido. Osnovna pravila:
prehrana naj bo čim bolj pestra; 
uživajmo čim manj hrane, ki vse-
buje veliko (nasičenih) maščob; 
zmanjšati je treba količino sladkor-
ja in soli. 
Prehranska piramida je grafični
prikaz živil in količine, ki naj bi jo 
zaužili vsak dan. Pri tem je dobro 
upoštevati, da višje ko so na pre-
hranski piramidi uvrščena živila, 
manj jih moramo na dan pojesti. Na 
dnu prehranske piramide so škrob-
na živila (testenine, kruh ipd.). Več-
ina teh živil so žita v naravni obliki. 
Dnevno potrebujemo največ enot te 
skupine (6–11). Blizu dna sta tudi 
sadje (2–4 enote) in zelenjava (3–5 enot). Višje v pi-
ramidi so pretežno živila živalskega izvora (mleko, 
jogurt, sir, meso oz. beljakovine; 2–3 enote). Živila iz 
te skupine je priporočljivo zaužiti v manjši količini. 
Pomembna so zaradi vsebnosti beljakovin, kalcĳa …
Na vrhu prehranske piramide pa so (nasičene) maš-
čobe, olja, sladkor. Živil iz te skupine se moramo čim 
bolj izogibati, saj škodujejo našemu zdravju.
Prehrambno vrednost prehrane lahko ohranite tako, 
da jeste sveže sadje in zelenjavo. Zelenjavo je veliko 
bolje popariti kot kuhati, lahko pa jo tudi na hitro 
prepražite na ognju. Zelenjavo je na splošno bolj pri-
poročljivo nastrgati kot lupiti. Če želite v njej obdr-
žati čim več hranilnih snovi, je ne namakajte v vodi. 
Izogibajte se pretiranemu soljenju hrane, saj ima naša 
hrana dovolj natrĳa že v naravni obliki. Priporočlji-
vo je tudi, da se izogibate hrani iz bele moke (peci-
vo, kruh, riž, testenine). Zdrava prehrana vključuje 

surovo sadje in zelenjavo, 
stročnice, ribe, polnozrnate 
testenine, riž in moko. 
Po drugi strani je za dol-
goročno ohranjanje zdravja 
priporočljivo izogibanje čez-
mernim količinam mlečnih 
proizvodov, obdelanemu 
in dimljenemu mesu, hrani 
z veliko maščob ter že pri-
pravljeni in prekuhani hrani. 
Doma raje ne imejte visoko-
kalorične hrane, kot so pe-
civo, piškoti, sladoled, čips 
in podobno. Takšna hrana 
lahko upočasni ali celo iz-
niči vaše napore pri kontroli 
telesne teže. Seveda jo lahko 
jeste, a le občasno. 
Držati pa se je treba tudi tako 
imenovanega zdravega krož-
nika!
Zdrav krožnik je sestavljen 
iz: 2/5 zelenjavne prikuhe, 
2/5 priloge, 1/5 mesa/rib/na-
domestkov.
Na naše prehranjevalne na-
vade pa vpliva tudi stres. 
Na stres se lahko odzovemo 
s prenajedanjem ali izgu-
bo apetita. Primeri rešitev: 

dnevni jedilnik, redno uživanje polnovrednih (to-
plih) obrokov in izogibanje sladkorjem ali vmesnim 
prigrizkom doma spečeno pecivo ali doma priprav-
ljena sadna sladica. 
Zdrava prehrana je stvar razumnega izbora, ne obse-
denosti s tem, kaj in kdaj boste jedli. Svoje prehranske 
navade spreminjajte postopoma, da se bo vaše telo 
lahko prilagodilo. Jejte počasi in dobro prežvečite 
vsak grižljaj. Uživajte v hrani. Pomembno je, da jeste 
manj in da se izogibate obilnim obrokom, saj pred-
stavljajo napor za prebavni trakt. Zelo mastno hrano 
zamenjajte za manj mastno. Vsak dan pojejte veliko 
sadja in zelenjave, ki vsebujeta nujno potrebne vita-
mine in minerale ter vlaknine. Kontrolirajte svojo že-
ljo po prigrizkih, če že morate, izberite zdrav zalogaj! 
Postanite odgovorni za svojo vsakodnevno zdravo 
prehrano.

Špela Arh

Se znamo zdravo prehranjevati?
V zadnjih mesecih je Občina Dobrova – Polhov Gradec organizirala vrsto brezplačnih de-
lavnic na Dobrovi na temo »živimo zdravo«. Ker gre za temo, ki se dotika širšega kroga 
bralcev, smo jo izvzeli iz občinskih strani in jo posredujemo tukaj – na skupnih straneh. 
Na 5. delavnici je bil predavatelj mag. Branko Đukić, univ. dipl. živil. tehnol., ki je govoril 
o osnovah zdravega prehranjevanja.

Akcĳa Pomagajmo žabicam čez cesto tudi
v Krajinskem parku Ljubljansko barje
   
Spomladi s prvimi otoplitvami, po navadi v začetku marca, se za-
čnejo dvoživke zbujati in se seliti do vodnih teles. Na žalost tudi na 
območju Ljubljanskega barja pri tej selitvi prečkajo prometne poti 
in pri tem jih večina konča pod kolesi vozil. Ker je cesta v tistem 
času zaradi številnih mrtvih živali na cestišču tudi nevarna in spolz-
ka, lahko ogrozi varno vožnjo voznikov. 
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Pozdravljeni! Imamo šest mesecev starega 
maltežana in mu doslej še nismo krajšali 
krempljev. Zanima nas, kako in na koliko 
časa naj mu jih krajšamo. Najlepša hvala 
za odgovor in lep pozdrav. Marĳa

Spoštovani! Potreba po krajšanju krempljev 
je pri psih zelo različna. Praviloma je krem-
plje treba večkrat krajšati psom malih pasem, 
med katere spada tudi maltežan. Pri njih se 
namreč zaradi majhne telesne teže kremplji 
ne morejo sami dovolj brusiti med hojo. Na 
brušenje krempljev poleg telesne teže vpli-
va tudi količina sprehodov, podlaga, po 
kateri psa najpogosteje sprehajate, kot, pod 
katerim krempeljček pride v stik s tlemi, in 
seveda tudi genetska pogojenost. Tudi če se 
boste odločili, da boste vašemu psičku sami 
krajšali kremplje, je priporočljivo, da prvo 
krajšanje opravi strokovnjak, ki vam bo tudi 
pokazal, kako se to opravi na pravilen način. 
Če ima vaš kuža bele krempeljčke, je krajša-
nje nekoliko lažje, saj je pri takih krempljih 
po navadi lepo viden začetek »živega« dela 
kremplja, ki je rožnate barve. Poleg tega, da 
krempljev ne skrajšate preveč, je pomembno 
tudi, da jih odstrižete pod pravilnim kotom, 
ki je 45 o glede na podlago in da to opravite s 
pravilnim priborom – kleščami, ki jih kupite 
v specializiranih trgovinah za male živali. 
Po svojih izkušnjah maltežančkom krajšamo 
kremplje vsake tri mesece, kar nekako sov-
pada s celotno nego oz. striženjem, za ka-
terega se odloča večina lastnikov te pasme.  
Kljub na videz banalni stvari so posledice 
predolgih krempljev lahko pri psih pre-
cej resne in za psa boleče. Predvsem, če  se 

krempelj vraste v blazinico, kar se predvsem 
zgodi na t. i. prvem prstu tačk, ki leži neko-
liko višje in se ne brusi v stku s tlemi. Pre-
dolgi kremplji tudi motĳo pravilen stop pr-
stov na tla, kar lahko povzroči deformacĳo
prstnih sklepov in posledično težave s hojo.  
Kako boste torej vedeli, kdaj so kremplji pri 
vašem psu predolgi? Pravilo je, da ko pes 
stoji normalno in izravnano na vseh štirih 

nogah, se kremplji ne smejo dotikati tal, s 
čimer bi izpodrival prstke od tal navzgor. 
Krajšanje krempljev je pogosto potrebno 
tudi pri hišnih kuncih, morskih prašičkih in 
včasih tudi pri mucah, ki živĳo samo v sta-
novanju, s čimer se lahko vsaj delno izogne-
mo praskam na pohištvu. 

Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov: 

Najbolj pasji salon, Cankarjev trg 7, 1360 
Vrhnika ali pa pokličete na telefonsko števil-
ko: 031/34-34-53.

• Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika •

Veterinarski nasveti - odgovarja: Manca Pavšič, dr. vet. med.

Krajšanje krempljev pri psih
Urnik odvoza 
MEŠANIH 
KOMUNALNIH 
ODPADKOV v občini 
Vrhnika v letu 2014
Pobiranje s SMETARSKIM VOZILOM 
A = ponedeljek: 13. jan, 10. feb, 10. mar, 
7. apr, 5. maj, 2. jun, 30. jun, 28. jul, 25. 
avg, 22. sep, 20. okt, 17. nov, 15. dec; 
VRHNIKA (Idrijska, Betajnova, Notranjska, 
Gabrče, Grilcev grič, Švabičeva, Turnovše, 
Raskovec, Pavkarjeva pot, Močilnik, 
Kolesarska, Med vrtovi, Pot k studencu, 
Prisojna pot, Ob potoku, Ob beli, Opekarska, 
Mokrice, Rožna, Kuclerjeva, Vrtnarija, Pod 
Hruševco, Zlatica, Kolodvorska, Možinova, 
Sivkina, Ob progi, Ljubljanska-del)

C = ponedeljek: 27. jan, 24. feb, 24. mar, 
*22. apr (torek), 19. maj, 16. jun, 14. jul, 
11. avg, 8. sep, 6. okt, 3. nov, 1. dec, 29. 
dec; VRHNIKA (klanci, Dobovičnikova, Pri 
lipi, Pot na Košace, Na klancu, Pot k Trojici, 
Čuža, Petkovškova, Vas, Tičnica, Stara ces-
ta, Cankarjev trg in ZAPLANA

D = ponedeljek: 6. jan, 3. feb, 3. mar, 31. 
mar, 28. apr, 26. maj, 23. jun, 21. jul, 18. 
avg, 15. sep,13. okt, 10. nov, 8. dec, 5. 
jan 2015. VRHNIKA (Mirke, Lošca, Prečna 
pot, Pot v Močilnik, Usnjarska, Mrakova, 
Sušnikova, Kopališka, Ob Ljubljanici, 
Ribiška pot, Ob igrišču, Robova (od Loke 
do Mantove), Tržaška cesta – desna stran 
smer Logatec do Gradišča, Voljčeva, Na 
Klisu, Hrib, Kurirska, Cesta 6. maja, Na 
Zelenci, Krožna, Poštna, Krpanova, Cesta 
gradenj, Tržaška cesta – desna stran smer 
Ljubljana do priključka avtoceste)

E = torek, 14. jan, 11. feb, 11. mar, 8. apr, 
6. maj, 3. jun, 1. jul, 29. Jul, 26. avg, 23. 
sep, 21. okt, 18. nov, 16. dec; JANEZOVA 
VAS – vse ulice, STARA VRHNIKA, 
PODLIPA, KROŠLJEV GRIČ

F = torek, 21. jan, 18. feb, 18. mar, 15. 
apr, 13. maj, 10. jun, 8. jul, 5. avg, 2. sep, 
30. sep, 28. okt, 25. nov, 23. dec; SINJA 
GORICA, DRENOV GRIČ, LESNO BRDO

H = torek, 7. jan, 4. feb, 4. mar, 1. apr, 29. 
apr, 27. maj, 24. jun,  22. jul, 19. avg, 16. 
sep, 14. okt, 11. nov, 9. dec, 6. jan 2015; 
VRHNIKA (Delavsko naselje, Partizanski 
tabor, Robova)
BEVKE, BLATNA BREZOVICA, MALA 
LIGOJNA, VELIKA LIGOJNA 

I = četrtek, 16. jan, 13. feb, 13. mar, 10. 
apr, 8. maj, 5. jun, 3. jul, 31. jul, 28. avg, 
25. sep, 23. okt, 20. nov, 18. dec; VERD, 
BISTRA
 
Pobiranje s KOMBIJEM   
C = ponedeljek, 27. jan, 24. feb, 24. mar, 
*22. apr (torek), 19. maj, 16. jun, 14. jul, 
11. avg, 8. sep, 6. okt, 3. nov, 1. dec, 29. 
dec; ZAPLANA

L = sreda, 15. jan, 12. feb, 12. mar, 9. 
apr, 7. maj, 4. jun, 2. jul, 30. jul, 27. avg, 
24. sep, 22. okt, 19. nov, 17. dec; STARA 
VRHNIKA, Trojica, Tankovska, Star 
maln, Mala in Velika Ligojna, Mirke, 
Bevke, Blatna Brezovica.

M = sreda, *2. jan 2014 (čet), 29. jan, 
26. feb, 26. mar, *24. apr (čet),21. maj, 
18. jun, 16. jul, 13. avg, 10. sep, 8. okt, 
5. nov, 3. dec, 31. dec; POKOJIŠČE, 

DRENOV GRIČ, LESNO BRDO

N= četrtek, 9. jan, 6. feb, 6. mar, 3. apr, 
*2. maj (pet), 29. maj, 27. jun, 24. jul, 21. 
avg, 18. sep, 16. okt, 13. nov, 11. dec, 8. 
jan 2015. PODLIPA, SMREČJE

Urnik odvoza (dnevi v tednu) organskih 
odpadkov ostaja nespremenjen. 

Urnik odvoza 
MEŠANIH 
KOMUNALNIH 
ODPADKOV v občini 
Borovnica v letu 2014
Pobiranje s SMETARSKIM VOZILOM 
B =  ponedeljek, 20. jan,  17. feb, 17. mar, 
14. apr, 12. maj, 9. jun, 7. jul, 4. avg, 1. 
sep, 29. sep, 27. okt, 24. nov, 22. dec; 
BOROVNICA, DOL  

K = četrtek; *3. jan (petek), 30. jan, 27. 
feb, 27. mar, *25. apr (petek), 22. maj, 
19. jun, 17. jul,14. avg, 11. sep, 9. okt, 6. 
nov, 4. dec, *2. jan 2015. BOROVNICA 
(Ljubljanska, Demšarjeva, Cesta pod 
goro), OHONICA, DRAŽICA, BREZOVICA 
PRI BOROVNICI, NIŽEVEC, ZABOČEVO, 
PAKO, BREG. 

Pobiranje s KOMBIJEM
M = sreda, *2. jan 2014 (čet), 29. jan, 26. 
feb, 26. mar, *24. apr (čet),21. maj, 18. 
jun, 16. jul, 13. avg, 10. sep, 8. okt, 5. 
nov, 3. dec, 31. dec; BOROVNICA (del - 
Cerkova ulica, Pot v Jele, Brezovica pri 
Borovnici, Zabočevo, Breg, Pako, Dol)

Urnik odvoza (dan v tednu; SREDA) or-
ganskih odpadkov ostaja nespremen-
jen. 

Urnik odvoza 
MEŠANIH 
KOMUNALNIH 
ODPADKOV v občini 
Log - Dragomer 
v letu 2014
Pobiranje s SMETARSKIM VOZILOM 
G =  torek; 28. jan, 25. feb, 25. mar, *23. 
apr (sreda), 20. maj, 17. jun, 15. jul, 12. 
avg, 9. sep, 7. okt, 4. nov, 2. dec, 30. dec; 
LOG, Jordanov kot     
   
J = četrtek, *27. dec, 23. jan, 20. feb, 20. 
mar, 17. apr, 15. maj, 12. jun, 10. jul, 7. 
avg, 4. sep, 2. Okt, 30. Okt, 27. Nov, *26. 
dec (petek), DRAGOMER, LUKOVICA, 
Pot na mah, Barjanska, Pot na Plešivico  
 
Pobiranje s KOMBIJEM
M = sreda; *2. jan 2014 (čet), 29. jan, 
26. feb, 26. mar, *24. apr (čet),21. maj, 
18. jun, 16. jul, 13. avg, 10. sep, 8. okt, 
5. nov, 3. dec, 31. dec. LOG (del - Cesta 
na breg, Pot na Ferjanko, Jordanov kot) 
DRAGOMER (Pod Lovrencem)

Urnik odvoza (dnevi v tednu) organskih 
odpadkov ostaja nespremenjen. 
LOG – ponedeljek, DRAGOMER, 
LUKOVICA - četrtek

Za dodatne informacije pokličite na tel. 
750 29 59 (ga. Rupnik). Informacije so tudi 
na www.kpv.si
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Odvoz kosovnih odpadkov v 
letu 2014  
Kosovne odpadke v občinah Borovnica, Log - Dragomer in 
Vrhnika bomo letos odvažali štirikrat. Spomladi jih bomo od-
važali marca in maja, jeseni pa septembra in novembra, in si-
cer ob sobotah:

15. marca 2014 
17. maja 2014
13. septembra 2014
15. novembra 2014

Obrazec Prĳavljam odvoz kosovnih odpadkov na spletni stra-
ni JP KPV, d. o. o., (www.kpv.si) pravočasno izpolnite in ga 
oddajte. Na obrazcu označite kosovne odpadke, ki jih želite 
oddati. Odvoz kosovnih odpadkov lahko naročite tudi na in-
fo@kpv.si. ali na tel. št. 750 29 59 (ga. Rupnik). 
Zaradi organizacĳe rednega odvoza kosovnih odpadkov vas 
obveščamo, da bomo upoštevali samo pravočasno prejeta na-
ročila. Izpolnjeni elektronski obrazci morajo prispeti k nam 
vključno do srede pred soboto, ko odvažamo kosovne odpad-
ke.

Akcĳa zbiranja PET-embalaže 
(plastenk)
V Javnem podjetju Komunalno podjetju Vrhnika, d. o. o., smo 
se odločili, da bomo ob jubilejni, 50-letnici delovanja podjetja 
pripravili več različnih dogodkov, povezanih z delovanjem 
podjetja. Med drugim bomo skupaj z osnovnimi šolami orga-
nizirali akcĳo zbiranja PET-embalaže (plastenk). Zato bomo 
po šolah postavili zabojnike za zbiranje PET-embalaže, ki jo 
bomo zbirali po različnih frakcĳah in jo, ko bodo zabojniki 
polni, tudi odpeljali. Zbrane plastenke bomo prodali, sredstva 
pa namenili sodelujočim šolam za nakup različnih potrebščin. 
Z akcĳo želimo že najmlajše ozavestiti, da je zbiranje take em-
balaže koristno, saj tako razbremenimo ekološke otoke, pred-
vsem pa varujemo okolje.
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Vsak ljubitelj rastlin in pridelovalec si 
želi pridelati domačo zdravo hrano na 
svojem vrtu in vzgajati rastline v doma-
čem okolju brez uporabe agrokemikalĳ. 
Trend in naša naloga je prav gotovo raz-
strupljanje okolja v katerem živimo in 
ustvarjanje naravnega okolja.  Pesticidi 
- ubĳalci življenja, ki vplivajo na večino 
negativnih sprememb na ljudeh in okolju 
so večinoma neopravičena izbira. Zato 
vsi skupaj poskrbimo za zdrav pridelek 
brez uporabe agrokemikalĳ, zdravo no-
tranje bivalno okolje in izkoristimo na-
ravne in inovativne metode za uspeh pri 
oskrbi rastlin. 
Rastline v vrtu, sadovnjaku, koritih in 
lončkih potrebujejo za svojo rast in razvoj 
kakovostno zemljo, hranila in sredstva 
za krepitev in odpornost pred boleznimi 
in škodljivci. Vse to lahko dobĳo v obliki 
umetnih gnojil in agrokemikalĳ, ki pa po 
večini škodujejo rodovitnosti zemlje, ko-
ristnim mikroorganizmom v tleh, vnašajo 
v rastline nevarne snovi in rušĳo naravno 
ravnovesje. Rastline zrastejo na hitro, ko 
bi jedli v restavracĳah s hitro prehrano in 
pridelek je prazen in prepojen z kemič-
nimi snovmi.  Na srečo je ozaveščenost 
ljubiteljev rastlin vse večja po svetu in na 
razpolago imamo kakovostne in veliko 
boljše naravne, organske in trajnostne re-
šitve za vzgojo rastlin brez agrokemikalĳ 
in umetnih gnojil. 
Organsko naravno trajnostno vrtnarjenje 
temelji na uporabi hranil v naravni organ-
skih obliki, kakovostnih zemelj brez šote 
in krepitve rastlin, ki deluje ciljno na do-
ločeno vrsto ali skupino rastlin. Takšen 
sistem lekarne in organskega izbora za 
rastline je celosten in deluje na naraven 
in varen način. 

Vitaliziramo rastline s čisto energĳo 
iz narave 
Priporočamo preizkušen sistem oskrbe 
rastlin z homeopatskimi naravnimi pri-
pravki za rastline, ki vsebujejo neznatno 
količino učinkovin, po drugi strani pa 
velik energetski potencial za vitalizacĳo 
rastlin. Homeopatĳa je celostni sistem 
zdravljenja, ki ga je pred 200 leti utemeljil 
in v praksi potrdil nemški zdravnik dr. 
Samuel Hahnemann (1755 - 1843)
Temelji na načelu zdravljenja podo-

bnega s podobnim (similia similibus cu-
rentur) in na poseben način pripravljenih 
zdravil. Homeopatĳa je bila poznana že 
v času Darvina. Homeopatĳa krepi ras-
tline in spodbujati njihovo vitalnost, saj 
stimulira mikrofloro v zemlji in rast kore-
nin.  Omogoča lažjo dostopnost hranil v 
zemlji in da rastline postanejo in ostanejo 
zdrave. Deluje na principu energĳskega 
vplivanja na biološke procese v rastlinah. 
Homeopatĳa za rastline uporablja enaka 
načela kot homeopatĳa za zdravljenje 
ljudi, le da jih smiselno prenaša na ras-
tline. Pozitivni učinki takega delovanja 
so vitalne, krepke in odporne rastline. 
Homeopatĳa za rastline omogoča oskrbo 
in zdravljenje rastlin s podobnim – samo 
krepitev rastlin in natančno diagnostici-
ranje in ukrepanje. Ključ do uspeha  so 
tehnike potenciranja in razredčevanja  in 
zapletene, dorečene in logične kombina-
cĳe matičnih tinktur. Osnova so 25 letne 
izkušnje na rastlinah in seveda vzpon 
novega sistema oskrbe rastlin v zadnjih 
2 letih. 

Organsko naravno trajnostno 
vrtnarjenje
Takšen način vrtnarjenja je okolju prĳa-
zen in ljudem neškodljiv način urejanja 
vrtov in pridobivanja zdravega domače-
ga pridelka brez uporabe agrokemikalĳ. 
Metode in izdelki, ki jih uporabljamo so 
naravne in primerne za vsakogar. Z njimi 
je je mogoče ustvariti naraven organski 
vrt na kakršnem koli zemljišču, v koritih, 
lončkih, tako v mestih središčih kot na 
idiličnem podeželju. Naravni organski 
pristop vrtnarjenja upošteva čudovito 
in neizmerno zapletenost živega sveta v 
katerem živimo in v katerem so vsi živi 
organizmi medsebojno povezani. Na-
ravno organsko trajnostno vrtnarjenje se 
vključuje v občutljivo naravno okolje in 
deluje skladno z naravo. 
Ključne sestavina, ki jo uporabljamo je 
kakovostna organska masa, med katerimi 
je najbolj poznan humus. V naših vrtovih 
je organske mase premalo, zaradi pretira-
ne uporabe umetnih gnojil. V ta namen je 
potrebno opraviti v začetku rastne dobe 
in jeseni temeljno organsko gnojenje. Po 
potrebi  s temeljnimi organskimi gnojili, 
če je zemlja  manj rodovitna dognojujemo 

tudi v rastni dobi ali ko zamenjamo ras-
tline – ob novi setvi ali sajenju. 
Kakovostna organska gnojila vsebuje 
osnovno organsko maso, ki deluje po-
stopoma, organske stimulatorje rasti, 
ki delujejo takoj in na dolgi  rok in iz-
boljševalce rasti, ki pomagajo rastlinam 
ob suši in takrat, ko zmanjka dostopne 
hrane za rastline. Najbolj poznan vir 
za povečanje organske mase v zemlji 
je prav gotovo hlevski gnoj, katerega 
pa po večini ni za dobiti dovolj zrelega 
in brez primesi semen pleveli. Njegovo 
delovanje povečujemo z naravni hu-
mifikatorji  kot je leonardit, ki je zelo 
bogata naravna sestavina nastala v tleh 
v procesu humifikacĳe – tvorbe humu-
sa. Leonardit daje številne prednosti in 
učinke pred vsemi drugimi naravnimi 
stimulatorji kot so hitrejša rast, kakovost 
pridelka, večja dostopnost hrane za ras-
tline, hitrejše kompostiranje in drugo. 
V vsakem organskem vrtu seveda ne sme 
manjkati tudi kompost, ki lahko če je ka-
kovostno pripravljen nadomesti uporabo 
hlevskega gnoja. Kompostu je potrebno 
med pripravo dodajati organska gnojila, 
ki vsebujejo veliko koristnih mikroor-
ganizmov, leonardita ali mikorize. Mi-
koriza je naravni proces simbiotskega 
sožitja med rastlino in glivo. Mikoriza in 
rastline ustvarĳo povezanost, ki pripelje 
do bistveno hitrejše rasti korenin, lažje 
prenašanje suše, boljšo dostopnost hranil 
v zemlji,  odpornost rastlin na zunanje 
strese in še marsikaj. Za pripravo zem-
ljišča v vrtu ali pripravo zemlje v koritih 
in lončkih je pomembno, da izbiramo 
organske zemlje, ki ne vsebujejo umetnih 
– mineralnih gnojil, temveč ob pripravi 
sami dodajamo organska naravna gnoji-
la. Pri organskih zemljah, ki ne vsebujejo 
šote, ki je naraven vir, ki je pri nas za-
ščiten in postaja vse manj kakovostna v 
pripravljenih zemljah je ključna zračnost, 
rahlost in sposobnost zadrževanja vode 
v sušnih razmerah. V rastni dobi rastli-
ne tudi potrebujejo dodatna hranila, zato 
jih organsko dognojujemo. Splošna do-
gnojevanja opravljamo lahko s tekočimi 
organskimi gnojili. V času pomanjkanja 
vode – suše, pa lahko dodajmo gnojila 
skozi list – organsko listno dognojevanje. 
Takšna gnojila imajo hranila v oblikah, ki 
lahko vstopĳo v liste in rastlina dobi po-
trebno količino hrane takoj. 

Marko Hočevar univ.dipl.inž.agr.

Depo
V javnem podjetju Komunalnem podjetju 
Vrhnika, d. o. o., smo lani odprli Center 
ponovne uporabe Vrhnika, imenovan 
Depó.  Že beseda "depó" pove, da je to 
prostor za shranjevanje različnih stvari, 
ki jih bomo še potrebovali. Vse občane, 
ki imate kjer koli shranjene predmete, 
ki ste se jih naveličali, so pa še vedno 
uporabni, zanimivi kot surovina ali po-
trebni popravila, vabimo, da jih oddate 
v Depó. V Depójevi delavnici jih bomo 
pregledali, očistili, popravili ali ob-
novili. Tako si boste lahko iz ponudbe 
Depója po ugodni ceni privoščili naj-
različnejše stvari za dom in rekreacĳo. 
Zbrane odslužene predmete bomo to-

rej po obdelavi in predelavi iz zbirnega 
centra preusmerili v Center ponovne 
uporabe – Depó,  od tod pa spet v upo-
rabo. Tako bomo poskrbeli tudi za manj-
še obremenjevanje narave z odloženimi 
predmeti. Pravzaprav zna človek že od 
samega začetka svojega obstoja ravnati 
z odsluženimi stvarmi. Te je prevzel ali 
našel novi lastnik, jih predelal in nato še 
dolgo uporabljal. Življenjska doba pred-
metov se je tako podaljšala. Poleg tega 
pa tako ni bilo treba surovin za uporab-
ne predmete črpati iz naravnih virov in 
nevarno ter drago posegati v okolje. Tako 
ravnanje je zdaj eden od načinov traj-
nostnega razvoja. Z razvojem novih ma-
terialov so se začeli razvĳati tudi načini 
predelave odsluženih predmetov, ki so 

potem spet postali zanimivi in za mnoge 
laže dostopni. Velikokrat je človek ob tem 
dobil tudi kakšen nov navdih in bogatil 
svojo ustvarjalnost. Spoštovani občani, 
vabimo vas, da se oglasite v Depoju in 
si ogledate, kaj vam ponuja. Obiščete ga 
lahko vsak delovni dan v tednu od 8. do 
14. ure. Vse, kar smo v Depóju pripravi-
li za vas, si lahko ogledate tudi na naši 
spletni strani www.kpv.si.

• Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika •

Ustvarimo naravno okolje
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Krvodajalska akcĳa 
Kri je tekoče tkivo, ki v telesu opravlja pomembne naloge, zato je nepo-
grešljiva pri zdravljenju bolnikov. Oskrbo s krvjo pa zagotavljate prav vi, 
spoštovani krvodajalci, spoštovane krvodajalke. Vabimo vas, da se nam 
spet pridružite na krvodajalski akcĳi, ki bo za občane Vrhnike, Borovnice 
in Loga - Dragomerja: 
V  TOREK,  18. 3. 2014,  OD 7.00 DO 13.30,
V  SREDO, 19. 3. 2014,  OD 7.00 DO 13.30
v Cankarjevem domu na Vrhniki. Kri – to enkratno bogastvo, od katere-
ga je odvisno življenje vseh ljudi, si lahko delimo med seboj! Vse vas, ki 
še niste darovali krvi in ste zdravi, prĳazno vabimo v naše vrste. Prido-
bite si izkušnjo, kaj pomeni darovati del sebe in zagotoviti kri
ne le drugim, tudi sebi, če bi bilo potrebno.
Prĳazno vabljeni!

Tečaj prve pomoči za bodoče voznike 
motornih vozil
Vabimo vas na tečaj in izpit iz prve pomoči za voznike motornih vozil. 
Tečaje organiziramo enkrat na mesec, po potrebi tudi večkrat, nudimo 
brezplačno izposojo literature.
Prĳave sprejemamo:
vsak dan od 8. do 14. ure v pisarni OZ RK Vrhnika, Poštna ulica 7B, po 
telefonu, št. 7502-447, 
ali na e-naslov: rk.vrhnika@siol.net

Pravočasno poskrbimo za  svoje 
zdravje.
Kako?
Redno si merimo krvni tlak.
Redno si merimo krvni sladkor.
Nadzorujemo holesterol in trigliceride.

Kje in kdaj?
Na Območnem združenju Rdečega križa Vrhnika, Poštna ulica 7B,
vsak prvi torek v mesecu od 8. do 10. ure.
Za merjenje krvnega sladkorja, holesterola in trigliceridov morate biti 
obvezno tešči!

Pomagajmo  –  Zima 2014
Vsi posamezniki in pravne osebe lahko prostovoljne prispevke za akcĳo 
Zima 2014 nakažete na:
 – Rdeči križ Slovenĳe, Mirje 19, Ljubljana,
– TRR: SI56 0310 0111 1112 208,
– sklic: 00 937054,
– BIC banke: SKBASI2X,
– koda namena: CHAR,

Večina bank in pošt ne bo zaračunavala provizĳe.
Akcĳo bodo podprli tudi Mobitel, Simobil, Tušmobil in Debitel s 
SMS-donacĳami na številko 1919 – s ključno besedo ZIMA posameznik 
prispeva 1,00 evro, s ključno besedo ZIMA5 pa prispeva 5,00 evrov.

Letovanje socialno ogroženih otrok
V času   prvomajskih in poletnih počitnic je bilo organizirano povsem 
brezplačno letovanje otrok iz socialno ogroženih družin. Letovanje je 
bilo  poravnano iz sredstev FIHO in sredstev  trgovskega podjetja En-
grotuš. V času prvomajskih počitnic je letovalo osem  otrok,
enako število tudi v času poletnih počitnic. V obe obliki letovanj, za sta-
rejše  in a otroke, so vključeni starejši in otroci iz občin Vrhnika, Borov-
nica in Log - Dragomer.

Preventivna dejavnost: merjenje tlaka, 
sladkorja,  holesterola in trigliceridov
Merjenje tlaka, sladkorja, holesterola in trigliceridov je akcĳa, ki na Ob-
močnem združenju Rdečega križa Vrhnika zelo uspešno  poteka že vrsto 
let. Akcĳa poteka vsak prvi torek v mesecu v prostorih OZ RK Vrhnika 
od 7.30 do 10. ure. Akcĳo vodita inž. farm. Mĳa Čelešnik in med. sestra 
Anka Ščukovt.

Predavanja
Za občanke vseh treh občin smo organizirali predavanje Ginekološki 
raki. Predavateljica je bila spec. ginek. onkologinja, prim., mag. Vida 

Stržinar, dr. med. Ne gre pozabiti tudi na predavanje oz. predstavitev 
knjige Nasveti iz prve roke – avtorice Darje Rojec, v kateri je zbrala ze-
liščne recepte in recepte s hrano, ki jih je zbrala od bolnikov, ki so si 
poleg medicinskega zdravljenja pri premagovanju terapĳ pomagali tudi 
z domačimi recepti.

Velik pomen in pozornost smo namenjali tudi izvajanju programov s 
področja javnih pooblastil.

Krvodajalstvo – javno pooblastilo 
– krvodajalske akcĳe
Za občine Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer so  bile tudi letos orga-
nizirane  tri dvodnevne krvodajalske akcĳ, in sicer v marcu, julĳu in no-
vembru. 
Vseh treh krvodajalskih akcĳ se je  letos udeležilo 797 krvodajalcev. Pre-
cej naših občanov daruje kri tudi na Zavodu za transfuzĳo v Ljubljani.

Izlet za krvodajalce
Vsako leto za krvodajalce  organiziramo tudi izlet; letos je bil organiziran 
izlet v Varaždin -  Trakoščan – gradovi in baročno mesto. Kot vedno so 
se zadovoljni vrnili domov.

Darovanje organov in tkiv – javno 
pooblastilo
Izvajali smo tudi aktivnosti za motiviranje prebivalstva za darovanje 
organov in tkiv po smrti. Vsak, ki želi po smrti darovati organe in tkiva 
za presaditev, lahko svojo odločitev izrazi pri pooblaščeni osebi v pisarni 
OZ RK Vrhnika in drugih prĳavnih mestih. Motiviranje prebivalstva za 
darovanje organov in tkiv po smrti je postala spremljajoča aktivnost na 
krvodajalskih akcĳah.

Prva pomoč – javno pooblastilo
Država je pooblastila Rdeči križ Slovenĳe kot edino organizacĳo za izva-
janje programa usposabljanja prve pomoči, kar nam nalaga tudi Zakon 
o Rdečem križu, saj je pripravljen kakovostno in je usklajen z zahtevami 
in standardi Evropske unĳe, predvsem pa v skladu z razvojem stroke 
prve pomoči.
Na Območnem združenju Rdečega križa Vrhnika smo letos izvedli na-
slednje programe: 
– enajst tečajev s preizkusom znanja za bodoče voznike motornih vozil,
– dva tečaja za gospodarske in negospodarske družbe,
– tri tečaje PP – Osnove temeljnih postopkov oživljanja brez in z upora-

bo defibrilatorja, in sicer za Občino Vrhnika, Društvo upokojencev  in 
Dom upokojencev,

– tri brezplačne tečaje za občane o uporabi defibrilatorja – na Vrhniki, v 
Borovnici in na Logu – Dragomerju.

Aktivnosti ekipe prve pomoči RK 
Vrhnika
Aktivni so tudi člani ekip prve pomoči RK Vrhnika – trenutno imamo  
trinajst članov. Vsi imajo opravljen 70-urni tečaj za bolničarje.

• Že v spomladanskih mesecih začnejo z dopolnilnim usposabljanjem, 
da ohranjajo pridobljeno znanje,  hkrati pa se pripravljajo tudi na re-
gĳsko preverjanje ekip PP CZ in RK. 

• Letos so se naši člani ekipe PP 15. junĳa udeležili regĳskega prever-
janja v Grosupljem. Ekipe, ki so sodelovale na preverjanju, so mora-
le ustrezno oskrbeti poškodovance in jih pripraviti za transport do 
zdravstvene ustanove. Soočili so se s poškodovanci v naslednjih ne-
srečah: opekline – požar v šoli, prometna nesreča, delovna nesreča, 
pretep z uporabo strelnega orožja in težko vbodno rano ter trk kole-
sarja in mamice z otroškim vozičkom.

Naša ekipa je svoje delo dobro opravila in dosegla  deveto mesto od 
sedemnajst sodelujočih.

• Na srečanju Turističnega društva Blagajana – Tu smo doma – so naši 
člani udeležencem nudili prikaz temeljnih postopkov oživljanja.

• Kot ekipa PP RK Vrhnika smo se udeležili tudi Evropskega prvenstva 
v košarki v Ljubljani.

Dobrodelni koncert
6. oktobra smo v Slomškovi športni dvorani na pobudo in ob veliki po-
moči ga. Slavi Štirn organizirali že drugi dobrodelni koncert, katerega 
izkupiček od prodanih vstopnic je bil namenjen pomoči pri nakupu šol-
skih potrebščin. Gledalci so za program, ki so ga oblikovali domači in 
drugi glasbeniki, z nakupom vstopnic prispevali dobrih 1.700 EUR, tej 
vsoti pa je lokalni Lions klub dodal še 3.000,00 EUR. Pomoč pri nakupu 
šolskih potrebščin je prejelo 65 otrok iz občin Vrhnika, Borovnica in Log 
- Dragomer že pred začetkom šolskega leta, torej pred našim koncertom. 
Zasluga za to velja trgovini Kocka s Stare ceste, ki nam je omogočila od-
log plačila in priznala tudi popust ter tako pripomogla k hitrejši pomoči 
otrokom.  Petinšestdeset otrok je tako lahko že pred koncertom prejelo 
pomoč.

To je le nekaj glavnih poudarkov opravljenega dela v  minulem letu. Da 
smo ga s skupnimi močmi  uspešno izvedli,  velja velika zahvala tudi  
prostovoljcem, ki nesebično darujejo svoj prosti čas. V zahvalo smo jim 
ob zaključku leta podelili priznanja za nesebično in  prostovoljno delo, 
pomoč in podporo pri uresničevanju humanitarnega poslanstva. V letu 
2013 smo obeležili  tudi pomemben jubilej:  pred  šestdesetimi leti (takrat 
je RK Vrhnika predsedoval dr. Zoltan Žekš) je bila na Vrhniki organizi-
rana prva krvodajalska akcĳa, katere organizacĳa je bila zaupana ga. Ivi 
Pečar in od takrat naprej ni prekinila s prostovoljnim delom pri Rdečem 
križu Vrhnika na vseh področjih, zato smo ji podelili še posebno pri-
znanje.

Za OZ RK Vrhnika: Mojca Marolt

NOVI PEUGEOT 308

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,6–5,8 l/100 km. Izpuh CO2: 93 –134 g/km. Podrobnejše informacije o porabi goriva in emisijah CO2 novih 
osebnih vozil Peugeot najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si.

novi308.si

Novi peugeot 308 smo bogato opremili in vam ga skupaj s programom cenejšega vzdrževanja Moj Peugeot in štirimi leti jamstva 
ponujamo po odlični ceni: 13.990 evrov za bencinski motor in samo 300 evrov več za dizelski.
*  Peugeot 308 za 13.990 €. Ponudba velja za peugeot 308 ACCESS 1,6 THP z meglenkami in kljukami v barvi karoserije ob nakup s pomočjo Peugeot Financiranja (produkt povezani). Štiri leta 

jamstva vključuje dve leti pogodbene garancije in dve leti jamstva OPTIWAY oziroma do 60.000 prevoženih kilometrov.

PREVZAME VAŠE CUTE.
NOVI PEUGEOT 308 za 13.990 €*

Samo 300 € doplačila za dizelski motor

AVTO LEV d.o.o. Vrhnika, Ljubljanska 16a, 1360 Vrhnika, tel. 01 755 80 10

AVTO LEV VRHNIKA.indd   1 1/28/14   3:28 PM

Prostovoljci RK, 
predsednik in 

sekretarka – v slogi je 
moč.
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PREVENTIVNI PREGLEDI 
DOJK – februar, marec
Prim. mag. Vida Stržinar, dr. med., 
specialistka ginekologĳe, onkolo-
ginja
Rak dojk ogroža ženske vseh staro-
sti, vendar je pred 40-tim letom zelo 
redek. Najbolj so ogrožene ženske 
med 45. in 75-tim letom starosti. Za 
vse vrste raka velja, da jih uspešno 
zdravimo, če jih odkrĳemo zgodaj, 
ko je bolezen še omejena na organ, 
ki ga prizadeva. Takrat je tudi zdrav-
ljenje enostavno in ne povzroča več-
je škode organizmu in ne pušča in-
validnosti, zato je tako pomembno 
ozaveščati ljudi in jim predstaviti 
spremembe in simptome, ki so lahko 
znamenje, da imajo raka, da ne za-
mudĳo zgodnje faze bolezni. 
Ob predavanju se boste naučile oz. 
obnovile  znanje pravilnega samo-
pregledovanja dojk, dr. Stržinarjeva 
bo odgovarjala  na vsa vaša vpraša-
nja, sledil bo pregled dojk.
PREGLEDI S PREDAVANJEM BODO 
V FEBRUARJU IN MARCU OB ČE-
TRTKIH OB 17. URI.
Za naročilo pokličite na telefonsko 
številko 031-881-745 vsak dan od 
16. do 20. ure, da vas bomo razvr-
stili v dogovorjene termine.
ULTRAZVOČNA 
DIAGNOSTIKA
Saša Staparski Dobravec, dr. med., 
specialistka radiologinja
Ultrazvok trebušnih organov (jetra, 
trebušna slinavka, ledvice, vranica), 
sečnega mehurja, prostate in testi-
sov, ščitnice, vratnih žil.
Prim. Anton Kenig, dr. med., speci-
alist pediater in specialist radiolog
Ultrazvok trebušnih organov (jetra, 
trebušna slinavka, ledvice, vranica), 
sečnega mehurja, prostate in testi-
sov, ščitnice ter vse  druge vrste ul-
trazvočnih preiskav.
ULTRAZVOK KOLKOV 
NOVOROJENČKOV
Doc. dr. Rina Rus, specialistka pe-
diatrinja
Za zgodnje odkrivanje nepravilnosti 
v razvoju kolka je zelo pomemben 
UZ-pregled kolkov, v najzgodnej-
šem obdobju po rojstvu otroka. Tako 
lahko odkrĳemo morebitne nepra-
vilnosti in preprečimo kasnejše teža-
ve otroka pri hoji in vseh aktivnostih 
od takrat, ko shodi, naprej.
V večini primerov se preiskavo opra-
vi do tretjega meseca starosti. Naj-
novejša priporočila so, da bi morali 
imeti vsi otroci opravljen UZ kolkov 
med 6. in 8. tednom starosti.
Pri pregledu leži novorojenček ali 
dojenček na nasprotnem boku. Otro-
ka drži mati ali medicinska sestra. 
Preiskava je povsem neboleča in ne-
invazivna. Ultrazvočno preiskavo 
opravimo z ustrezno UZ-sondo.
KARDIOLOŠKA 
DEJAVNOST
Marko Hudnik, dr. med., specialist 
kardiolog
Poleg kardioloških pregledov in sne-

manja EKG opravljamo tudi ultraz-
vočni pregled srca (ehokardiografi-
ja). Preiskava je neboleča in varna za 
preiskovanca in zdravnika. Potrebna 
je skoraj pri vseh srčnih obolenjih. 
Dr. Hudnik jo priporoča tudi šport-
nikom, predvsem zaradi izključitve 
pomembne prirojene srčne napake, 
ki je pri veliki telesni aktivnosti lah-
ko usodna.

DERMATOLOGĲA
Prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med., 
specialist dermatovenerologĳe
Na voljo je dermatološko svetovanje 
s področja vseh kožnih bolezni in 
alergĳ ter dermatoskopĳa.

GINEKOLOŠKA 
DEJAVNOST
Prim. mag. Vida Stržinar, dr. med., 
specialistka ginekologĳe, onkolo-
ginja
Ginekološki pregledi in svetovanje, 
ginekološki UZ, ginekološko-onko-
loško svetovanje,
preventivni pregledi dojk.
Robert Likar, dr. med., spec. gine-
kologĳe in porodništva
Svetuje in odgovarja na vaša vpra-
šanja v  povezavi z:
• načrtovanjem nosečnosti in more-

bitnih težav z zanositvĳo, zdrav-
ljenjem neplodnosti

• s pomočjo pri vodenju nosečnosti, 
porodnim načrtom

• možnostmi lajšanja porodne bole-
čine

• drugim mnenjem glede ginekolo-
ških težav, vrste in možnosti ope-
racĳ

• razlago različnih načinov operacĳ 
pri uhajanju urina, zdrsu rodil in  
drugih ginekoloških težavah.

ONKOLOŠKO 
SVETOVANJE
Prim. mag. Vida Stržinar, dr. med., 
specialistka ginekologĳe, onkolo-
ginja
V okviru STUDIA R odpiramo novo 
dejavnost: dr. Vida Stržinar bo ime-
la – vam bo nudila onkološko sveto-
vanje.
Zdravnica ima dolgoletno prakso iz 
onkologĳe, zadnjih nekaj let je bila 
vodja specialističnih ambulant in 
triaže na Onkološkem inštitutu v 
Ljubljani.
Je magistra onkoloških znanosti.
Na vse omenjene specialistične 
preglede se lahko naročite vsak 
dan od 8. do 19. ure na telefonsko 
številko 031-881-745.

ARTERIOGRAFĲA
Primož Rus, dr. med., spec.
Začenjamo z relativno novo, nein-
vazivno, nebolečo meritvĳo togosti 
arterĳskega žilja. Namenjena je od-
krivanju sprememb na malih ar-
terĳah in aorti.  Za bolnike na zelo 
enostaven način lahko odkrĳemo 

spremembe na arterĳskem žilju, ki 
pokažejo, kdaj  sta potrebna nadalj-
nja diagnostika in zdravljenje bolez-
ni srca in ožilja, kot so arterĳska hi-
pertenzĳa, ateroskleroza, sladkorna 
bolezen, ki lahko pripeljejo do srč-
nega infarkta, možganske kapi ipd.
Preprečevanje bolezni je najpo-
membnejša metoda skrbi za naše 
zdravje. Odvisna je od zgodnjega 

odkrivanja dejavnikov tveganja, na 
katere nam še z večjo gotovostjo po-
kaže izvid arteriografije. Namenje-
na je vsem: zdravim  ljudem med 
30. in 70. letom in tudi bolnikom z 
boleznimi srca in ožilja.
Naročanje poteka osebno v ambu-
lanti Stara cesta 4A na Vrhniki, po 
telefonu 01-7504-755 ali na e-naslo-
vu: ambulanta.dr.rus@gmail.com.

V naši ordinacĳi pomaga tudi 
dr. LJUBOMIRA PREBIL BOŽO-
VIČ, dr. med., spec. družinske me-
dicine.

Zdravstveni center za preventivo, 
zdravstveno svetovanje in 

izobraževanje
Primož Rus, dr. med.

• Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje •

- Ambulanta družinske medicine
- Referenčna ambulanta
- Ultrazvočna diagnostika
- Specialistični pregledi

Vse informacije dobite na 
spodnjih telefonih 
ali na spletnem naslovu:

AVDIO · VIDEO
BELA TEHNIKA
AVDIO · VIDEO
SERVIS
BELA TEHNIKA
T>> 041 690 498

Krožna pot 3 (za zdravstvenim domom), 1360 Vrhnika, Simon Furlan s.p.
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Neizbežna minljivost vse-
ga živega je naravni pojav. 
Nastanek čudovitega mav-
ričnega loka na nebu je tudi 
naravni pojav, ki nas vedno 

znova prevzame zaradi svo-
je pravljične barvitosti in 
razsežnosti. Lom svetlobe 
ustvari kratkotrajen pojav, ki 
kaj hitro ugasne, vendar se v 

naravi okoli nas vseskozi ob-
navlja v različnih oblikah in 
velikostih, kot so ujeti sončni 
žarki v neštetih kapljicah ju-
tranje rose ali ujeta svetloba v 
meglicah padajočega slapa in 
podobno.
Na Vrhniki je leta 1993 v de-
cembrskih meglicah nastala 
slikovita Mavrica, mešani 
pevski zbor, ki neprekinjeno 
že 20 let plemeniti in ohranja 
kvalitetno zborovsko petje. 
Zavedajoč se evolucĳske za-
menljivosti, smo se v mavrični 
družini zato odločili za rojstvo 
mlajšega pevskega sestava, ki 
ga sestavljajo naši otroci in 
vnuki. Otroški pevski zbor 
»Mlada mavrica« bomo pred-
stavili na jubilejnem koncertu, 
5. aprila 2014. Zapeli bodo ob 
spremljavi Orkestra Simfoni-
ka Vrhnika.

Prvi DO RE MI koraki » Mlade Mavrice«. Na prvo vajo, ki je bila 
25. januarja letos, je prišlo 30 otrok.

Letos mineva  dvajseto šolsko 
leto, odkar se je glasbena šola 
preselila v prostore na Trgu 
Karla Grabeljška. Jugoslo-
vanska ljudska armada je leta 
1991 zapustila svoj vrhniški 
dom, ki je tako postal prazen. 
S tem se je pokazala prilož-
nost za glasbeno šolo, da se 
preseli iz skromnih  razmer 
rokodelskega doma na Tr-

žaški cesti, zraven Cankar-
jevega doma. Padla je ideja 
in gonilna sila tega projekta 
je postal takratni ravnatelj 
Viktor Zadnik. Vso podporo  
sta ponudila tudi takratni 
Izvršni svet občine, s pred-
sednikom Vilĳem Grando, in
takratni župan Vinko Tom-
šič. Stavba se je prenovila in 
selitev šole je potekal v letu 
1993, kar je pomenilo resnič-
no velik motiv za izboljšanje 
glasbenega znanja številnim 
mladim učencem in kulturno 
izobrazbo čim večji populaci-
ji otrok.
Prva je zbrane nagovorila 
ravnateljica Dominika Na-
veršnik in med  drugim po-
udarila: »Iz Glasbene šole 
Vrhnika izhaja vrsta profe-
sionalnih glasbenikov, uči-
teljev in skladateljev. Prav 
tako orkestri in raznovrstne 
glasbene zasedbe. Vse to 
govori v prid takratni odlo-
čitvi po selitvi in z veseljem 

in vztrajnostjo vsi zaposleni 
zasledujemo skupni strateški 
nacionalni cilj ohranitve in 
razvoja kulturnosti naroda in 
krepitve glasbenega talenta 
kot pomembnega dejavnika 
pri razvoju bodočih generacĳ. 
S selitvĳo leta 93 se pozornost
lokalne skupnosti prav nič ne 
zmanjšuje; večje kapacitete 
Cankarjevega doma so nam 
radodarno na razpolago za 
večje koncerte orkestrov in 
različnih zasedb, ki so izjemna 
motivacĳa za delo učencev in
predstavljajo velik doprinos k 
razvoju ustvarjalnosti. Kljub 
temu smo se odločili, da se 
nam danes predstavĳo manj-
še zasedbe; manj nastopajo-
čih je na odru, težje je, zato 
vas prosim za en spodbuden 
aplavz za naše nastopajoče, 
ki jim prepuščam oder …« 
Med gosti so bili tudi tvorca 
projekta Vinko Tomšič in Vili 
Granda ter sedanji župan Sto-
jan Jakin. Prav Vinko Tomšič se 
je v kratkem nagovoru spom-
nil lepih spominov izpred 
dvajsetih let ter poudaril, da se 
veseli vseh uspehov nadarje-
nih vrhniških glasbenikov, ki 
so šli skozi šolanje na Vrhniki.  
Po nagovorih so besedo pre-
vzeli mladi nadarjeni glasbe-
niki s prelepimi glasbenimi 
užitki. Od polne dvorane  so 
prejeli lepe in dolge aplavze. V 
šolski avli pa se je po uspelem 
koncertu nadaljevalo prazno-
vanje ob obujanju spominov 
izpred  dvajsetih  let.

Simon Seljak

Gostje javnega nastopa učencev glasbene šole Vrhnika

Ravnateljica Dominika Na-
veršnik  med svojim nagovo-
rom

Na večer slovenskega kul-
turnega praznika, 8. februar-
ja, je Glasbena šola Vrhnika v 
veliki dvorani Cankarjevega 
doma  pripravila koncert 
Maša v čast svetemu Domi-
niku Saviu. Koncert so iz-
vedli Simfonični orkester in 
pevski zbor učencev Glasbe-
ne šole Vrhnika. Kot solistki 
sta nastopili pevki mezzoso-

pranistka Neža Peterle in so-
pranistka Ana Leben.
Zelo zanimiv in prvič izve-
den koncert je  bil v prepolni 
dvorani Cankarjevega doma. 
Ob tem je treba poudariti, 
da je na nastopih in prire-
ditvah vrhniške glasbene 
šole mogoče slišati različne 
zvrsti glasbe, od klasične do 
jazzovske, zabavne in tudi 

diksilend in narodno-za-
bavno glasbo. Kot novost so 
pripravili koncertno mašo.  
Koncertna maša  Missa in 
honorem sancti Dominici 
Savio, Maša v čast sv. Do-
miniku Saviu, je ciklična 
skladba s šestimi stavki, ki 
vsebujejo liturgično vsebi-
no. Vsak stavek ima svojo 
specifičnost, dinamiko in
značaj. Rdeča nit skladbe  sta 
mladost in ljubezen do nara-
ve, ki je bila pri malem Do-
miniku še posebno izrazita.  
Stavki Kyrie eleison, Gloria, 

Sanctus, Benedictus in Ag-
nus Dei so bili napisani v prvi 
polovici leta 2012 za priredi-
tev v Logatcu, vendar nikoli 
izvajani kot koncertno delo. 
Skladba je v celoti zaključena 
šele s  tretjim stavkom – Cre-
do, ki je nastal novembra lani 
ravno za  tokratno priložnost.  
Avtor krstne uprizoritvene 
maše je bil učitelj nauka o 
glasbi in solfeggia ter diri-
gent Simfoničnega in Pihal-
nega orkestra GS Vrhnika 
Jaka Jerina. Koncert je po-
vezovala ravnateljica Do-
minika Naveršnik, ki je ob 
koncu povedala: »Čestitke 
vsem nastopajočim, orke-
stru in pevskemu zboru, ki 
so vztrajno hodili na vaje. 
Čestitke tudi solistkama Ani 
Leben in Neži Peterle ter 
mentoricam Nadici Grozda-
novi Panič, Kristini Smrke 
in Heleni Grbac. In nenaza-
dnje vodji in gonilni sili tega 
projekta, Jaki Jerini. Da smo 
današnji koncert izpeljali, je 
bilo potrebnih veliko vaj in 
logističnih rešitev, zato za-
hvala tudi vsem staršem, ki 

so, kljub v tem tednu še po-
sebno težkim okoliščinam, 
otroke vozili na vaje in omo-
gočili izvedbo koncerta.«  
Ob koncu moram dodati, da 
so nastopajoči resnično pre-
kosili sami sebe in koncert 
izvedli v veselje polne dvora-
ne, saj so od poslušalcev pre-
jeli neverjetno dolg aplavz. 
Resnično smo doživeli pre-
lep kulturni večer z dobro 
glasbo, ki so jo vsi pohvalili 
in zaželeli, da  bi bilo podo-
bnih koncertov še več.

Simon Seljak

Solistki Neža Peterle in Ana Leben

Vsi izvajalci Maše v čast svetemu Dominiku Saviu

Jaka Jerina, avtor in dirigent 
koncerta

Kulturni praznik

Koncert glasbene šole

Otroški pevski zbor » Mlada Mavrica« 20. obletnica vselitve: javni 
nastop učencev
Glasbena šola Vrhnika je 29. januarja v svoji dvorani pripravila javni nastop 
učencev ob počastitvi 20. obletnice vselitve v prostore  nekdanjega doma JLA. 
Pred številnimi gosti, starši,  nekdanjimi in sedanjimi učitelji so nadarjeni mla-
di glasbeniki v dvaindvajsetih točkah izvedli prelep koncert in pokazali vso 
svojo nadarjenost  ter razkošen glasbeni talent. 

17. regĳsko tekmovanje mladih glasbenikov
okolice Ljubljane in Zasavja
 

Vrhnika, 14. februar – V Glasbeni 
šoli Vrhnika je potekal zadnji dan in 
hkrati tudi zaključni koncert 17. re-
gĳskega tekmovanja mladih glasbe-
nikov okolice Ljubljana in Zasavja. 
Mladi glasbeni talenti so tekmovali 
od torka do petka na štirih lokacĳah
(Trbovlje, Domžale, Logatec, Cerkni-
ca in Vrhnika) v desetih disciplinah 
(trobenta, rog, pozavna, tuba, evfo-
nĳ, tolkala, harmonika, kitarski duo,
klavirski duo in komorne skupine 
z godali in klavirjem). Kot je bilo 
rečeno na zaključnem koncertu na 
Vrhniki, na katerem so se predstavili 
najboljši od najboljših, je vsako leto 
nivo prikazanega znanja višji. Tek-
movanja se je udeležilo tudi 5 učen-
cev vrhniške glasbene šole, od kate-
rih so zlato priznanje osvojili štirje 
in si s tem tudi zagotovili vstopnico 
za nastop na državnem tekmovanju 
v mesecu marcu nekje na Primor-
skem. Kot je za Naš časopis poveda-
la ravnateljica Glasbene šole Vrhni-
ka Dominika Naveršnik, so učenci, 
ki nastopajo na regĳskem tekmova-
nju, zelo marljivi, kajti dnevno mo-
rajo vaditi po uro ali več, zlasti pred 
tekmovanjem. Številni od teh se tudi 
kasneje, ko stopĳo v svet odraslih, če
ne profesionalno, pa vsaj amatersko 
ukvarjajo z glasbo. (gt, foto: gt)
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VABILO NA SKLADOVE PRIREDITVE

Cankarjev dom Vrhnika, 
četrtek, 20. 3. 2014,

ob 18. uri.
Vstopnina 3 EUR, otroci 

gratis vstopnice. 

VĲA VAJA 2014
Območna revĳa plesnih skupin

občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer

Cankarjev dom Vrhnika, 
sobota, 29.3. 2014,
ob 16. in 19. uri.

Vstopnina 4 EUR. 

47. OBMOČNA REVĲA ODRASLIH  
PEVSKIH ZBOROV IN SKUPIN  

občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Vrhnika
Tržaška cesta 25, 1360 Vrhnika Tel.: 01 750 20 39; e-naslov: oi.vrhnika@jskd.si 

Predprodaja vstopnic v TIC-u Vrhnika, Tržaška cesta 9, Tel.: 01 755 10 54 in pred 
prireditvĳo v Cankarjevem domu Vrhnika.

 
 

Zato ne preseneča, da je razstavo o Rĳavcu
pripravilo Muzejsko društvo Vrhnika, ki 

je v njegovih fotografskih škatlah že večkrat 
iskalo želene motive. Zbirka je zelo obsežna, 
delček pa je za seminarsko nalogo pregledal 
tedaj še študent etnologĳe Aljaž Ciber. »Po 
pisnih virih, predvsem po zapisih v Našem 
časopisu, je vsebinsko in časovno opredelil 
dogodke, ki jih je Miloš Rĳavec fotografiral.
Tako je nastala razstava, ki nam poleg kratke 
predstavitve avtorja in njegove širše družine 
prikaže utrip življenja Vrhnike in Vrhničanov 
v nekaj desetletjih prejšnjega stoletja,« je o 
razstavi dejala prva gospa muzejskega dru-
štva Marĳa Oblak Čarni. 
Kdo je bil pravzaprav Miloš Rĳavec? Rodil se
je leta 1928, odraščal in živel je na Gradišču, 
šolal se je za pilota, a si je kasneje služil kruh 
v Liku in na občini. Žilica po letanju v njem 
ni nikoli popustila, zato je bil med pobudniki 
za ustanovitev letalskega krožka in bil men-
tor, leta 1987 pa soustanovitelj modelarskega 

društva in njegov prvi predsednik. Tako je za 
letalstvo navdušil prenekaterega Vrhničana, 
verjetno tudi svojega nečaka Tonĳa Mrlaka,
ki je med osamosvojitveno vojno tragično pre-
minul v sestreljenem helikopterju v Rožni do-
lini. 
Vzporedno s tem pa je v njegovem življenju 
rasla tudi ljubezen do fotografije. Ovekovečil 
je na stotine zasebnih  in javnih dogodkov 
v domačih in drugih krajih, kar je v  zdajš-
njem času neprecenljive vrednosti s stališča 
lokalne zgodovine. Na razstavi se tako lahko 
sprehodimo po njegovem družinskem albu-
mu in »obiščemo« vrsto gasilskih, športnih, 
družabnih, kulturnih in drugih dogodkov. 
Fotografije odlikuje motivna pestrost in dobra
kompozicĳa, kar jim daje visoko zgodovinsko
vrednost. Če ste živeli v drugi polovici 20. sto-
letja, ste Vrhničan in vam vsaj malo diši no-
stalgĳa, potem razstave ne smete spregledati.
Z Rĳavcem boste poleteli v zgodovino.

Gašper Tominc, foto: GT

Miloš Rĳavec z nečakom Tonĳem Mrlakom in
nečakinjo Jano Mrlak pred cerkvĳo na Kurenu
(foto: fotografski zajem  fotografije na razstavi)

»Kar nas je danes tukaj, bi lahko svojim dru-
štvom in predsednikom povedali in pred-
stavili, kaj smo se mi tukaj danes šli, ker jaz 
mislim, da ljudje niti niso vedeli, predsedniki 
ali pa člani, o čem bo ... al' se to k'r neki gre ... 
Ampak jaz danes tu vidim, da je to zelo za-
nimiva zadeva in da bom jaz svojim članicam 
in članom povedala, predsednicam in pred-
sednikom, tudi predsedniku Zveze kulturnih 
društev in da bi tole okroglo mizo kasneje še 
enkrat ponovili.«
»V bistvu je situacĳa taka ... Kako je to težko
organizirati. V časopis daš, javno ljudem po-
veš in jih povabiš, ampak še vedno si naredil 
premalo za to promocĳo, ker smo navajeni
imet jumbo plakate. Kako to bolje povedati? 
Pošlješ e-pošto, osebno poveš in še v časopis 
daš. Kaj bi lahko še več storili?«
»Tukaj gre za osebni interes, prav res osebni. 
Na žalost je danes tako egoistična družba, da 
lahko tudi pri kulturi rečeš, da kulture ni.« 
»Ena izmed najbolj uspešnih kulturnih miz je 
bila, ko smo pozvali ljudi, tudi v zvezi z raz-
pisom, da naj pridejo, da bodo znali izpolniti 
razpisno dokumentacĳo. Takrat je bilo tu pet-

deset ljudi, od vsakega društva dva, trĳe in še
najmanj so se pogovarjali o tem, kako se izpol-
njuje obrazce, ampak so govorili o tem o čemer 
bi se mi danes radi pogovarjali.«
»Strinjam se s tem ... Jaz to razumem, kot za-
četek enega gibanja. Začetek je bil narejen z 
revitalizacĳo obstoja Zveze kulturnih društev.
Namreč pet let društva sploh niso več čutila 
interesa se povezovati in jih ni nič brigalo za 
to, da bi zveza sploh lahko obstala in delova-
la. Na občni zbor se dvakrat niso odzvala in je 
bilo pred tem da se vse ukine. Precej mesecev 
smo delali na tem z ogromno osebnega kon-
takta, da se je sedaj včlanilo enajst društev. Na 
prvem občnem zboru je bilo toliko dela, da se 
še ni spregovorilo o konkretnih zadevah, am-
pak zato obstaja Zveza kulturnih društev. Tam 
naj bi se govorilo o problemih. Recimo, da je 
to nek začetek povezovanja in upam da se bo 
tudi nadaljeval in vaša iniciativa se k temu pri-
doda. Mora se delati na tem naprej.«
»Mogoče predlog, da se gre osebno od vrat do 
vrat, se jih povabi, se jim da zapisnik v roke in 
že takoj določi datum.«
»Nekaj je treba ponuditi, ne samo naslov. Izho-
dišča, poante, sklepe. Recimo ugotovitev, da je 
devet let od tega, ko je imela Vrhnika nazadnje 
kulturno politiko oziroma politiko o kulturi.«
»No, glede na to, da smo začrtali osrednje štiri 
točke; 1. (Programsko) Vsebino, 2. Financira-

nje, 3. Materialni in drugi pogoji delovanja in 
4. Drugo; in da se niso, z izjemo enega društva, 
ki je zelo na splošno navedel tri točke, odzvali 
niti s predlogom, pobudo ali vprašanjem, kaže 
na to, da ni interesa (op. pisca: očitno kultur-
na društva nimajo niti vednosti o tem, da se je 
sprejel nov zakon na področju kulture). Argu-
menta neobveščenosti in slabega vremena ne 
morem sprejeti kot alibi za vsa društva, ker je 
bila zadeva znana že vsaj tri tedne.«
Zgornji pogovor je  potekal po predstavit-
vi prve alineje prve točke programa okrogle 
mize. Namreč, dne 27. decembra 2013 je bil 
sprejet nov Zakon o uveljavljanju javnega in-
teresa v kulturi, ki v 14. členu določa:
»Lokalna skupnost sprejme svoj lokalni program 
za kulturo za obdobje štirih let, pri čemer lahko 
program vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki 
presegajo to obdobje. Lokalne skupnosti, v katerih 
živĳo avtohtona italĳanska ali madžarska narodna
skupnost ali romska skupnost, v pripravo lokalnega 
programa za kulturo vključĳo navedene skupnosti.
Glede vsebine lokalnega programa za kulturo se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o nacio-
nalnem programu za kulturo. 
Lokalnim skupnostim, razen mestnim občinam, ni 
treba sprejeti lokalnega progama za kulturo, če opre-
delĳo javni interes na področju kulture, prioritete,
ukrepe ter cilje in kazalce za njihovo doseganje v 
drugem dokumentu razvojnega načrtovanja lokalne 
skupnosti. 
Dve ali več lokalnih skupnosti lahko oblikujejo 
skupni program za kulturo, ki ga sprejmejo pristoj-
ni organi lokalnih skupnosti.«
V vednost je zadnji lokalni program za kulturo 
sprejel Občinski svet na Vrhniki 1. aprila leta 
2004 za obdobje 2004–2007. Program je  temelj 
za črpanje sredstev iz evropskih kulturnih 
skladov in v navezavi s tem dejstvom smo po-
dali tudi predlog, da se, po vzoru progresiv-
nih občin, zaposli tri mlade brezposelne prek 
javnih del, ki bi skrbeli za razpisno dokumen-
tacĳo na področju kulture in delovali kot pod-
porni steber društvom. Poročilo zaključujem 
zgolj z navedbo tistih dveh točk, o katerih je  
bila daljša razprava; torej o mladinski kultu-
ri in Pravilniku o sofinanciranju ljubiteljske
kulture v Občini Vrhnika, ter pobudo, da se 
v tem letu spremeni pravilnik in najkasneje v 
naslednjem letu sprejme lokalni program za 
kulturo. 
Okroglo mizo Kultura je, kulture ni je orga-
niziralo Humanistično in Umetniško Društvo 
»O« v sodelovanju s Cankarjevim domom na 
Vrhniki 6. 2. 2014, v vednost zgodovine časo-
pisja pa je treba dodati, da so se vabilu odzvali 
predstavniki organizacĳ ZIC Tatjana Ob-
lak Milčinski, JSKD Vrhnika Nataša Bregant 
Možina, ZKD Vrhnika in KD Stara Vrhnika 
Anka Grom, KUD Drenov Grič - Lesno Brdo 
Mateja Bartol, Klub vrhniških študentov Žiga 
Petrič, CKV Niko Nikolčič, samostojni kultur-
ni ustvarjalec Vasja Stojanovski in člani dru-
štva O Jošt in Vid Drašler, Hana Troha, Žiga 
Valentič ter Žiga Gruden. Vsem prisotnim se 
v imenu društva O iskreno zahvaljujemo za 
konstruktivno okroglo mizo. 

ŽG, Foto: Simon Seljak

Razstava dokumentarnih fotografij

Iz zbirke Miloša Rĳavca
Vrhnika, 21. januar – Osrednji vrhniški kulturni hram do 6. marca gosti raz-
stavo dokumentarnih fotografij Miloša Rĳavca, Vrhničana, ki je skozi objektiv 
spremljal lokalno dogajanje v drugi polovici 20. stoletja. Njegove fotografije so
se že velikokrat izkazale kot edine »preživele« prejšnjih časov. Ker pa so števil-
ne od njih tudi motivno dokumentarno naravnane, so nepogrešljive pri obujanju 
lokalne zgodovine. 

Če ste živeli v drugi polovici 20. stoletja, ste 
Vrhničan in vam vsaj malo diši nostalgĳa, po-
tem razstave ne smete spregledati. Z Rĳavcem
boste poleteli v zgodovino. 

Mladi oder se imenuje sreča-
nje otroških gledaliških sku-
pin, ki je v sredo, 12. 2. 2014, 
potekalo v organizacĳi JSKD
Območne izpostave Vrhnika 

v Cankarjevem domu na Vrh-
niki. 
Nastopile so štiri otroške 
gledališke skupine. Mlajša 
skupina Dren iz Podružnične 
šole Drenov Grič se je pred-
stavila s kratko gibalno reci-
tacĳo lužiško-srbske pravljice
Pametni veter. Starejša sku-

pina Dren je imenitno  od-
igrala igrico Maxa Velthuisa 
Zaljubljeni žabec. Obe skupi-
ni mentorsko vodi Katarina 
Lenarčič. Tudi iz Borovnice 

sta prišli dve skupini.  Bo-
rovničke se imenuje skupi-
nasedemnajstih igralcev z 
Osnovne šole Borovnica pod 
vodstvom Slađane Zvizdalo 
in Vesne Strašek. Nastopili so 
s predstavo Alenke Goljev-
šček Ali je zmaj požrl mamo, 
ki je nastajala kot skupinski 

ustvarjalni projekt, kar se je 
odražalo tudi v živosti izved-
be mladih igralcev. Iz Kultur-
nega društva Borovnica pa 
prihaja skupina Ta mlad, ki 
je pripravila mladinsko igro 
Olge Paušič Psi, ljubezen in 
kurje oko. Že sam naslov na-
poveduje zanimivo mešanico 
tem, ki so bile pravzaprav res-
ne, mladim pomembne, a za-
igrane s pravo  mero humorja 
in igrivosti.
Srečanje so iz dvorane nav-
dušeno spremljali malčki iz 
vrtcev Borovnica, Vrhnika in 
iz Župnĳskega vrtca, pa otro-
ci iz Podružnične šole Drenov 
Grič in Osnovne šole Ivana 
Cankarja Vrhnika. Predstave 
si je ogledal tudi strokovni 
spremljevalec JSKD, igralec 
Gašper Jarni, ki je po prire-
ditvi vodil okroglo mizo z 
mentoricami. Vse skupine 
bodo dobile pisno oceno in 
napotke za nadaljnje delo. 
Nekaj najboljših predstav iz 
osrednje slovenske regĳe pa
bo selektor uvrstil na državno 
srečanje otroških gledaliških 
skupin.

NBM

OŠ Drenov Grič: Zaljubljeni žabec

Okrogla miza: Kultura je, kulture ni

Mladi oder na Vrhniki
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Marec v TMS
TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENĲE
Bistra pri Vrhniki, telefon: 01/750 66 70, www.tms.
si, info@tms.si

Nova stalna razstava: NAŠ DRAGI AVTO, prvo sto-
letje avtomobilizma na Slovenskem 
Na razstavi o več kot 100-letni zgodovini avtomo-
bilizma na Slovenskem smo prek treh značilnih 
obdobĳ (do prve svetovne vojne, med obema voj-
nama in od druge svetovne vojne do osamosvo-
jitve) prikazali razvoj avtomobilskega prometa. 
Odprtje 28. 2. 2014 ob 18.00.

Gostujoča razstava: GOTO 1982, razvoj računal-
niške kulture na Slovenskem, ki so jo pripravili 
v Muzeju novejše zgodovine Slovenĳe skupaj z 
Računalniškim muzejem in v sodelovanju s Teh-
niškim muzejem Slovenĳe, muzejem Peek&Poke z 
Reke, zavodom Arnes in nekaterimi posamezniki. 
Na ogled do 30. 6. 2014.

Občasna razstava: S TEHNIKO DO ZDRAVJA, 
prispevek slovenskih znanstvenikov k razvoju 
medicine. Z razstavo  želimo javnosti na poljuden 
način približati dosežke slovenskih znanstveni-
kov, ki so bili dolga leta na nekaterih področjih 
biomedicinske tehnike med vodilnimi v svetu. 
Predstavljeni so najvidnejši znanstveniki in njiho-
vi dosežki ter kaj je posamezno odkritje pomenilo 
v svetovnem merilu. Na ogled do 3. 12. 2014.

Občasna razstava Tvigi in Vid iz Bistre: volk v 
Slovenĳi 
Z razstavo želimo predstaviti odnos do volka v 
preteklosti in osvetliti problematiko volkov dan-
danes. Na ogled do 30. 4. 2014.

Stalne zbirke: gozdarska, lesarska, lovska, ribi-
ška, elektro, tekstilna, kmetĳska in prometna ter 
žitni mlin in kovačĳa na vodni pogon, rekonstru-
iran obrat furnirnice in žaga venecĳanka; gozdna 
učna pot v gozdu nad Bistro; Tomos – razvojna 
dejavnost slovenske industrĳe motornih koles; 
mlinarstvo, kolarstvo, podkovsko kovaštvo, pe-
karstvo, tekstilĳe nekoč in danes.

so, 1. 3., ob 9.30 delavnica polstenja (obvezne pri-
jave)
ne, 2. 3., od 15.00 prikaz ročnega kovanja podkev
od to, 4. 3., do pe, 7. 3. teden študentske kulture 
(prost vstop za študente)
pe, 7. 3., ob 13.00 voden ogled muzejskih zbirk za 
upokojence (vodstvu se lahko pridružite z naku-
pom muzejske vstopnice)
so, 8. 3., ob 9.30 delavnica Spoznajmo kaligrafijo 
(obvezne prĳave)
ne, 9. 3., ob 15.00 voden ogled nove stalne razsta-
ve NAŠ DRAGI AVTO, prvo stoletje avtomobilizma 
na Slovenskem. Vodil bo avtor razstave mag. Boris 
Brovinsky.
so, 15. 3., ob 9.30 delavnica peke kruha v krušni 
peči (obvezne prĳave)
so, 15. 3., ob 14.00 delavnica izdelovanja naravnih 
rastlinskih mil (obvezne prĳave)
ne, 16. 3., od 14.00 delavnica za otroke: izdelovanje 
copatk iz filca (delavnici se lahko pridružite z na-
kupom muzejske vstopnice)
so, 22. 3., ob 9.30 delavnica rezbarstva (obvezne 
prĳave)
ne, 23. 3., ob 15.00 ukročena elektrika, prikaz poiz-
kusov Nikole Tesle
ne, 23. 3., ob 16.00 poljudno predavanje Nove akro-
pole z naslovom TESLA, čudežna moč imaginacĳe
od to, 25. 3., do pe, 28. 3., od 9.00 do 13. 00  Drugi 
dnevi lesarstva, Les je zakon! 
Sodelavci in študentje Oddelka za lesarstvo Bio-
tehniške fakultete UL vam bodo prek delavnic, po-
skusov in demonstracĳ predstavili aktualne teme.  
Mlade želimo navdušiti za les in lesene izdelke ter 
posledično za študĳ poklicev s tega področja. Po-
kazati jim želimo, kako z upoštevanjem tradicĳe 
gradimo sedanjost in soustvarjamo prihodnost. 
Skupine si lahko ogledajo demonstracĳe po pred-
hodni prĳavi  zunaj napovedanega urnika.
ne, 30. 3., od 15.00  prikaz sestavljanja črk in tiska-
nja na tiskarski stroj Tiegl
Za sobotne delavnice so obvezne prĳave po tele-
fonu številka 01/750 66 72, 041/957 146 ali elektron-
ske pošte programi@tms.si.
Nedeljske prireditve si lahko ogledate z nakupom 
muzejske vstopnice, sobotne delavnice so plačlji-
ve.
Odprto: od torka do petka od 8.00 do 16.00, sobo-
te od 9.00 do 17.00, nedelje in prazniki od 10.00 
do 18.00, ponedeljki zaprto.

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENĲE – MUZEJ POŠ-
TE IN TELEKOMUNIKACĲ 
Polhov Gradec 61, telefon: 01/364 00 83, www.tms.
si, muzejpt@tms.si
Stalne zbirke: Zgodovina pošte, Zgodovina tele-
komunikacĳ, razstava Telegrafistke in telefonistke 
in predstavitev zgodovine Polhograjske graščine. 
Odprto: od torka do petka, nedelje in prazniki od 
10.00 do 17.00 (vstop do 16.00) 
petki ob 15.00:  voden ogled za upokojence (zniža-
na vstopnica za upokojence)
ne, 2. 3., ob 15.00  javno vodstvo po muzejskih 
zbirkah

Klepetati v tišini ... 
Kofi brejk
Klub Zakon bo v okviru svojega delovanja po-
stregel tudi s čisto nenavadnimi kofi brejki. 
Gre za srečanja, kjer bomo ob okusni kavici utr-
jevali  znanje, ki smo ga pridobili na tečaju slo-
venskega znakovnega jezik, pod mentorstvom 
Tinkare Belčič Jerina. 
  
Začeli bomo v torek, 4. 3. 2014, ob 19. uri v dvo-
rani kluba Zakon, kofi brejk pa si bomo pri-
voščili vsak drugi torek. V marcu torej 4. in 15., 
v aprilu pa 1., 15. in 29. 

Kaj je o tečaju zapisala mentorica Tinkara Bel-
čič Jerina?   
»Sem certificirana tolmačica slovenskega zna-
kovnega jezika. Leta 2011 sem se preselila iz 
Ljubljane na Vrhniko. Med študĳem sem pouče-
vala različne stvari in moja želja je bila, da bi po-

učevala tudi slovenski znakovni jezik.  
V študentskem klubu Zakon so bili nad mojo 
idejo navdušeni in so na svoji spletni strani in 
na strani, ki jo imajo na  voljo v Našem časopisu, 
objavili obvestilo o tečaju slovenskega znakov-
nega jezika  prve stopnje. Na razpis se je odzva-
lo pet oseb z Vrhnike in iz okolice ter tudi ena 
iz Novega mesta. Odziv me je navdušil in tako 
smo oktobra 2011 začeli s tečajem. Od takrat na-
prej imam vsako leto tečaje različnih stopenj. 

Jeseni 2013 smo začeli s tretjo stopnjo. Vesela 
sem nad trudom in vztrajnostjo tečajnic in tečaj-
nikov, njihovega napredka in želje po še. Profil 
tečajnikov je bil različen – od študentov do za-
poslenih, vsak pa ima svoje razloge, zakaj se je 
prĳavil na tečaj. V učilnici v klubu Zakon smo se 
učili teorĳo in predvsem prakso. Veseli me, da 
so tečajniki naučili vedoželjne člane Zakona in 
natakarje nekaj kretenj, tako da se lahko pri njih 
naroči pĳača v slovenskem znakovnem jeziku :) 

Za tiste, ki mogoče prvič slišite besedno zvezo 
znakovni jezik, naj povem, da je to vizualno-
znakovni jezikovni sistem z določeno postavit-
vĳo, lego, usmerjenostjo in gibom rok in prstov 
ter mimiko obraza, ki ga za komunikacĳo upo-
rabljajo gluhi in je tudi naravno sredstvo za spo-
razumevanje gluhih oseb (2. člen, ZUSZJ).«  

 Hana T.

• K l u b  Z a k o n  •  K l u b  Z a k o n  •  K l u b  Z a k o n •  K l u b  Z a k o n • 

Dokumentarni film: 

Toplo srce Afrike 
Toplo srce Afrike je 
zgodba o Malavĳu, nje-
govih prebivalcih, slo-
venskih misĳonarjih in 
naši vpletenosti v boju 
proti revščini. Jezuita 
p. Stanko Rozman in 
p. Lojze Podgrajšek ter 
laiški misĳonar Matjaž 
Legan gradĳo most so-
lidarnosti med Sloveni-
jo in eno najrevnejših 
držav na svetu, Mala-
vĳem. Delo na duhov-
nem področju v misĳonu sv. Jožefa v 
Kasungu  poteka z roko v roki z delom 
na področjih sociale, zdravstva in šol-
stva. Župnĳa je v zadnjih desetih letih 
postala kraj moralnega in siceršnjega 
napredka.  Misĳonarji skrbĳo za izkop 
in vzdrževanje vodnjakov, obnavljajo 
in gradĳo šolske in zdravstvene usta-
nove, s projektom PAO skrbĳo za obo-

lele z AIDS-om in sirote na podeželju, 
proti  podnebnim spremembam se 
borĳo s pogozdovanjem … Toplo srce 

Afrike je tudi zgodba o 
vesoljnem bratstvu, kjer 
nihče ni tako reven, da 
ne bi mogel česa dati, in 
nihče tako bogat, da ne 
bi mogel česa sprejeti. 
Ne nazadnje je to zgod-
ba o nas samih in našem 
pogledu na svet. 

Film je nastal lani je v 
sodelovanju TV Slove-
nĳa in Misĳonskega 
središča Slovenĳe. Po 
ogledu filma bo krajši 

pogovor s scenaristom Petrom Perše-
tom in Stanetom Kerinom, Ravnate-
ljem Misĳonskega središča Slovenĳe. 
Pogovor bo vodila Marjana Debevec. 
Film bo na sporedu Cankarjevega 
doma na Vrhniki v petek, 28. 3., ob 
19. uri. Prostovoljni prispevki bodo 
namenjeni pomoči misĳonarjem v 
Malavĳu.

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in 
turizem Vrhnika
Gledališki abonma in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

SPREMENJEN TERMIN! 
(namesto 28. februarja)

Petek, 7. marca 2014, ob 19.30 

György Spiró
PRAH
Drama, prva slovenska uprizoritev
Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana
Režĳa: Vinko Möderndorfer
Igrata:
Ženska: Maja Sever 
Moški: Valter Draga

Zakonski par srednjih let živi življenje, v kate-
rem se kar najbolj odražajo številne tegobe tako 
imenovane tranzicĳe iz nekdanjih skromnih 
socialističnih razmer v še bolj krut čas divjega 
kapitalizma in vsakršnih – materialnih in mo-
ralnih – kriz. Igra se začne, ko pride mož prej 
domov iz službe, ves presunjen, ker je zadel 
precejšno vsoto na loterĳi. 
Predstava traja uro in pol in nima odmora.
Vljudno vabljeni!

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in 
turizem Vrhnika
Gledališki abonma in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

Petek, 21. marca 2014, ob 19.30 
Ken Ludwig 
SLEPARJA V KRILU
Leading Ladies

Komedĳa, prva slovenska uprizoritev 
Slovensko ljudsko gledališče Celje

Režĳa: Boris Kobal
Igrajo: Pia Zemljič, Andrej Murenc, Vid Kle-

menc, Nina Rakovec in drugi. 
Brezposelna angleška igralca Jack in Leo po-
skušata v Ameriki uspeti s preigravanjem pri-
zorov iz Shakespeara. Ko že skoraj popolnoma 
obupata nad igralsko kariero in življenjem, pre-
bereta v časopisu, da stara in zelo bogata gospa 
iz Yorka išče svoja izgubljena nečaka, ki sta se 
kot otroka z mamo odselila v Anglĳo in ju od 
takrat ni videla. Jack in Leo se domislita načrta, 
ki bi jima prinesel veliko denarja.
Predstava traja 1 uro in 40 minut in nima odmora.
Vljudno vabljeni!

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in 
turizem Vrhnika
Otroški abonma 11. šola in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

Sobota, 1. marca 2014, ob 16. uri
Pavel Polák po motivih bratov Grimm
VOLK IN KOZLIČKA
Lutkovna predstava

Lutkovno gledališče Maribor
Produkcĳa PLP

Režĳa: Pavel Polák
Igrata: Metka Jurc in Davorin Kramberger
 
Znana pravljica v novi hudomušni preobleki 
nagovarja na sodoben in samosvoj način. Pri-
kazuje spretnost in pogum, ki sta potrebna za 
zmago nad nevarnostjo. Kdo bo koga – volk 
kozlička ali kozlička volka? Saj je vse samo igra, 
a kljub temu srečen konec pomirja. 
Predstava traja 40 minut; 3+.
Vljudno vabljeni!

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in 
turizem Vrhnika
Otroški abonma 11. šola in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

Sobota, 22. marca 2014, ob 16. uri

Tatjana Lehenova – Katarina Aulitisová
DEVET MESECEV

HIŠA otrok in umetnosti v koprodukcĳi z 
lutkovnim gledališčem FRU-FRU

Režĳa: Katarina Aulitisová in Lúbo Piktor 
Igrata: Ajda Rooss in Árpád Balázs-Piri    

Veste, kako ste prišli na svet? Kajti tudi mnogi 
očki in mamice ne vedo tega najbolj natančno. 
Da pa bi bila stvar popolnoma jasna, se je rodila 
predstava Devet mesecev, v kateri se bo natančno 
izvedelo, da vsi dojenčki – angleški, francoski, 
revni, bogati, beli in črni – pridejo na svet po-
polnoma enako. 
Predstava traja 40 minut, 4+.
Vljudno vabljeni!

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
Cankarjev dom Vrhnika
ŠPAS TEATER MENGEŠ

UDAR PO MOŠKO 2
Stand up komedĳa

Igrata: Vid Valič in Denis Avdić

NEDELJA, 9. marca 2014, ob 19.30 

Vid Valič & Denis Avdić – najboljša in najbolj 
priljubljena domača stand-up komika – sta v 
minulih dveh sezonah z Udar po moško na-
smejala celotno Slovenĳo. Občinstvo je dvour-
no predstavo vsakokrat nagradilo z gromkim 
aplavzom, ki je pričal, da so se vsi odlično za-
bavali. Po 222 ponovitvah, ki si jih je ogledalo 
111.000 gledalcev, in zadnji, dobrodelni na Kon-
gresnem trgu v Ljubljani, na katero sta privabila 
več kot 15.000 ljudi, prihajata na odre z novimi 
duhovitimi šalami v nadaljevanju UDAR PO 
MOŠKO 2.
Naj se smeh širi! Vedno in povsod.
Vabljeni!

Razstave v Cankarjevem domu na Vrhniki 
Do 6. marca 2014 bo v avli

odprta fotografska razstava 
IZ ZBIRKE MILOŠA RĲAVCA,

ki smo jo pripravili skupaj z Muzejskim društvom Vrhnika.

Do 9. marca 2014 bo v galerĳi
na ogled razstava NAŠI PRSTKI USTVARJAJO, 

na kateri se predstavljajo učenci OŠ Ivana Cankarja,
ki obiskujejo krožke oblikovanje gline, čipkarski krožek in 

ročne spretnosti. 

V soboto, 8. marca 2014, ob 18. uri
bo ob prireditvi Ženska ženski

odprta razstava ŽENSKA V BURUNDĲI, 
na kateri se bo predstavil fotograf Grega Česnik.

Razstava v avli bo na ogled do 20. maja 2014.

V torek, 11. marca 2014, ob 18. uri
Vas vljudno vabimo na odprtje razstave, 

na kateri bo svoja dela predstavil oblikovalec Blaž Tomšič.
Likovna razstava IGRA BARV IN OBLIK

bo v galerĳi na ogled do 6. aprila 2014.

Vse razstave si je mogoče ogledati 
od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure,

ob nedeljah od 10. do 12. ure
in ob drugih prireditvah v Cankarjevem domu na Vrhniki.

Vabljeni!
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Program prireditev za marec 2014
 Cankarjev dom Vrhnika

Do 6. 3. 2014.
Vstop prost.

MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

IZ ZBIRKE MILOŠA RIJAVCA
Fotografska razstava

Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

Do 9. 3. 2014.
Vstop prost.

OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

NAŠI PRSTKI USTVARJAJO
Razstava učencev, ki obiskujejo krožke: 

oblikovanje gline, čipkarski krožek, ročne spretnosti. 
Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
1. 3. 2014,
ob 16. uri.

Vstopnina: 5 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
OTROŠKI ABONMA 11. ŠOLA in IZVEN

Lutkovno gledališče Maribor
Pavel Polák po motivih bratov Grimm

VOLK IN KOZLIČKA
Lutkovna predstava
Režija: Pavel Polák

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki
NEDELJA,
2. 3. 2014,
ob 17. uri.
(95 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

KO LETIJO VRANE
Art film za otroke; družinska animirana komedija, 8+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki 

PONEDELJEK,
3. 3. 2014,
ob 18. uri.

Vstop prost.

GLASBENA ŠOLA VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

KONCERT
Mladinskega pihalnega orkestra Glasbene šole Vrhnika 

in 
Orkestra Glasbene šole M. B. Rašana iz Labina

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
5. 3. 2014, 
ob 18. uri.

Vstop prost.

OBČINA VRHNIKA
MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

Izobraževanje za občane
Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
6. 3. 2014, 
ob 18. uri.
(179 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

ADELINO ŽIVLJENJE
Art film; romantična drama, 15+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
7. 3. 2014,
ob 19.30.

Vstopnina: 15 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN

Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana
György Spiró

PRAH
Drama

Režija: Vinko Möderndorfer
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
8. 3. 2014,
ob 18. uri.

Vstopnina: 5 €.

HUMANITARNO DRUŠTVO ADRA SLOVENIJA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

ŽENSKA ŽENSKI 
Kulturno-humanitarna prireditev in  
odprtje razstave Ženska v Burundiji 

Gostje: pevka Darja Švajger, Ženski pevski zbor Tonja,  
potopisec Grega Česnik in drugi

Avla in Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
9. 3. 2014,
ob 19.30.

Vstopnina: 17 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
ŠPAS TEATER MENGEŠ 

UDAR PO MOŠKO 2
Vid Valič in Denis Avdić

Komedija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki 

PONEDELJEK,
10. 3. 2014, 
ob 19. uri.
(100 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

PANIKA
Slovenska komedija, 15+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
11. 3. 2014,
ob 18. uri.

Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Blaž Tomšič

IGRA BARV IN OBLIK
Likovna razstava bo odprta do 6. aprila 2014.

Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
12. 3. 2014,
ob 18. uri.
(98 min.)

Vstop prost.

TURISTIČNO DRUŠTVO BLAGAJANA
OBČNI ZBOR

Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
13. 3. 2014,
ob 19. uri.
(112 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

ZORAN, MOJ NEČAK IDIOT
Art film; komedija, 15+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
14. 3. 2014,
ob 18. uri.

Vstop prost.

ŽUPNIJSKI URAD VRHNIKA - ORATORIJ
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

ZGODBA O PRIJATELJIH
Dobrodelni koncert

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
15. 3. 2014,
ob 17. uri.
(92 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

JUSTIN BIEBER BELIEVE
Glasbeni dokumentarni film

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
16. 3. 2014,

od 13. do 19. 
ure.

Gratis vstopnice 
dobite na OŠ.

OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA
PLESNO POPOLDNE

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhnika

TOREK,
18. 3. 2014,

od 7. do 14. ure.
Vabljeni!

RDEČI KRIŽ VRHNIKA
KRVODAJALSKA AKCIJA

Cankarjev dom Vrhnika

SREDA,
19. 3. 2014,

od 7. do 14. ure.
Vabljeni!

RDEČI KRIŽ VRHNIKA
KRVODAJALSKA AKCIJA

Cankarjev dom Vrhnika

ČETRTEK,
20. 3. 2014,
ob 18. uri.

Vstopnina: 3 €,
otroci: 

gratis vstopnice.

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA
VIJA VAJA

Območna plesna revija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
21. 3. 2014,

ob 19.30.
Vstopnina: 15 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN

Slovensko ljudsko gledališče Celje
Ken Ludwig

SLEPARJA V KRILU
Komedija

Režija: Boris Kobal
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
22. 3. 2014,
ob 16. uri.

Vstopnina: 5 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
OTROŠKI ABONMA 11. ŠOLA in IZVEN

HIŠA otrok in umetnosti in Lutkovno gledališče FRU-FRU
Tatjana Lehenova – Katarina Aulitisova

DEVET MESECEV
Lutkovna predstava po knjigi Tatjane Lehenove: Je Miška miška?

Režija: Katarina Aulitisova in Lubo Piktor
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
23. 3. 2014,
ob 18. uri.

Vstopnina: 4 €.

ŠŠD LOG - DRAGOMER
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

ZA SVETOVNE PRVAKINJE Z VRHNIKE
Akrobatsko-plesni spektakel 

za podporo Žabicam in Pegicam na svetovnem prvenstvu ICU 2014.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK,
24. 3. 2014,
ob 19. uri.
(55 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

ZELENA UTOPIJA
Slovenski film, 15 +

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
26. 3. 2014,
ob 18. uri.

Vstop prost.

GLASBENA ŠOLA VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

BALETNI VEČER
z gosti

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
27. 3. 2014,
ob 19. uri.
(114 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

SKRIVNOSTNO ŽIVLJENJE WALTERJA MITTYJA
Pustolovska komedija, 15 +

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
28. 3. 2014,
ob 19. uri.
(50 min.)

Prostovoljni 
prispevki.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

TOPLO SRCE AFRIKE
Dokumentarni film o Malaviju

Po projekciji pogovor s scenaristom - Petrom Peršetom 
in

ravnateljem Misijonskega središča Slovenije – Stanetom Kerinom.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
29. 3. 2014,

ob 16. in 19. uri.
Vstopnina: 4 €.

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA
47. OBMOČNA REVIJA

ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN SKUPIN
občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK,
31. 3. 2014,
ob 19. uri.
(125 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

REŠEVANJE GOSPODA BANKSA
Biografska komična drama, 15 +

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Predprodaja vstopnic za prireditve
Turistični informacijski center (TIC) Vrhnika, Tržaška cesta 9

Tel.: 01 755 10 54, e-pošta: tic@zavod-cankar.si
Ponedeljek – petek: od 8. do 18. ure

Sobota: od 8. do 14. ure 
in pol ure pred predstavo na blagajni Cankarjevega doma Vrhnika.

Nakup vstopnic prek spleta: www.mojekarte.si. 
Dodatne informacije o prireditvah in morebitne spremembe:

www.zavod-cankar.si, www.vrhnika.si
 
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
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Kultura  Vrhnika - Cankarjevo mesto50 27. januar 2014
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

Knjižna čajanka
V četrtek, 20. marca 2014, ob 9. uri vas vabim na KNJIŽNO 
ČAJANKO; njen naslov je RAJ POD TRIGLAVOM. Ob diše-
čem slovenskem čaju in pecivu vam želim predstaviti knjižne 
novosti povezane s Slovenĳo. Prisrčno vabljeni na mladinski
oddelek Cankarjeve knjižnice Vrhnika.

Zlata Brezovar

Potopisno predavanje KVŠ: 
Skrivnostna Sibirĳa
Je mogoče med nepreglednimi prostranstvi Sibirĳe odkriti še
kaj drugega kot enoličnost in surove življenjske razmere? Sto-
pite na popotniški vlak in se skupaj z Mojco Ekart odpeljite od 
najglobljega jezera na svetu proti ogledu popolnega sončnega 
mrka v Altajskem gorovju. Na poti skozi geografsko središče 
Azĳe bomo izvedeli, kdo je bila Princesa Ukoka in kakšno zla-
to so v svojih grobnicah zapustili jezdeci, ki so osvajali sibir-
ska ozemlja še pred Džingiskanom. Prav tako bomo spoznali, 
kateri narodi še dandanes verjamejo v moč duha narave in 
kako lahko sobivata verovanji, kot sta budizem in šamanizem. 
Sopihanje vlaka bodo prekinjali zvoki grlenega petja, ki je po 
besedah tuvinskega šamana takšno, kot je narava v Sibirĳi:
ostra in surova, a prav zato tako pristna.
V četrtek, 20. marca. 2014, ob 18. uri nam bo v čitalnici Can-
karjeve knjižnice Vrhnika predavala Mojca Ekart. Je profeso-

rica ruščine in španščine,  sicer pa ljubiteljska popotnica in 
raziskovalka starodavnih kultur.

Kuhajmo s srcem
Društvo Kneipp Vrhnika organizira predavanje Emilĳe Pavlič,
prĳateljice z ekrana, ki prikazuje zdrav in preprost način pri-
prave hrane za mlade in starejše. 
Se vidimo v sredo, 26. marca. 2014, ob 18. uri v čitalnici Can-
karjeve knjižnice.

Razstave:
V marcu vas vabimo na ogled razstave nakita iz bakra Ateljeja 
Zrno na zrno na odraslem oddelku in v čitalnici Cankarjeve 
knjižnice.

Klub Orfej in Center Astera
Druženje z razlogom ...
Povezali smo se v želji, da bi skupaj utrli 
pot, ki bi ljudem pomagala odpreti vrata  
njihovih src, da bi ponovno skupaj ljubili 
in ustvarjali trenutek, ki je tu in tistega, ki 
prihaja. Srce nas tiho vodi po pravi poti. 
Prišel je čas, da drug drugemu pokaže-
mo, kako delovati in živeti. Prebuditi 
nove vrednote! Klub Orfej v Sinji Gorici 
je bil ustanovljen z namenom druženja 
v kontekstu različnih dejavnosti, od pre-
prostih debatno klubskih srečanj, raznih 
predavanj – potopisnih, poljudnih ... –, 
samozdravljenja, plesa z etnonabojem ... 
Vabljeni tudi v čitalnico na domači čaj ali 
domače slovensko pivo Volk Turjaški.

NAPOVEDNIK
TRANSMISĲSKA MEDITACĲA, vsak 
torek ob 18. uri; to je sodobna oblika 
skupinskega meditativnega dela za do-
brobit človeštva. Poteka v sodelovanju z 
mojstri modrosti in je namenjena preob-
likovanju energĳ pri prehajanju z višjih,
duhovnih ravni  na nižje.
Večeri SALSE za ljubitelje plesa, ritma, 
druženja ... vsak torek ob 19.30. Za vse 
začetnike in tiste, ki bi le radi izboljšali 
svojo tehniko v ritmih salse ali le obno-
vili znanje, so na voljo tudi delavnice in 
preplesavanja pod mentorstvom izvrst-
ne in srčne plesne pedagoginje Karmen 
Intihar.
ŠOLA AFRIŠKEGA BOBNANJA vsak 
petek in soboto, terminsko po dogovo-
ru.
DOTIK DIVJINE – tematski izleti v na-
ravo vsak konec tedna, odvisno od vre-
mena. 
28. 2. – KRHKOST NAŠE CIVILIZACI-
JE (Kako delovati in živeti) ob 19. uri. 
Kako opremiti dom (kuhanje, ogrevanje, 

razsvetljava ...)  Hrana (kako jo pridelati 
(permakultura), kako ugodno priti do 
zdrave hrane), ozimnica, povezovanje, 
izmenjava semen. Voda (kako do neopo-
rečne vode).
1. 3. – PUSTNA DELAVNICA za otroke 
ob 16. uri
1. 3. – Orfejevo druženje ob 20. uri: KO-
CANI ORKESTER so devetčlanska za-
sedba makedonskih trubačev, ki navdu-
šuje  občinstvo po vsej Evropi.
7. 3. – Orfejevo druženje ob 19.30. Za-
sedba NURAGI je ime za stara svetišča 
na Sardinĳi. Prav tam je domača četveri-
ca glasbenikov s svojimi prvimi nastopi 
predstavila svoj nabor slovenskih ljud-
skih pesmi.
8. 3. – Feng shui v praksi, z naslovom 
KAM ODTEKA MOJ DENAR? Ob 17.30.  
Tokrat si bomo ogledali nekaj  preprostih 
trikov, ki pomagajo, da denar ne izginja 
tako hitro. 
8. 3. – PRAVLJICE ZA ODRASLE  ob 
20.30. Zgodbe. Ljudske zgodbe. 
13. 3. – ZDRAVILNI UČINKI POSTA 
ob 18. uri. Marjan Videnšek, legenda 
posta na Slovenskem, bo predstavil na-
čine za krepitev zdravja in prečiščevanje 
organizma s postom ter koristne učinke 
le-tega. 
14. 3. – Orfejevo druženje ob 19.30. Za-
sedba PET ZA PET. Vabljeni na nastop 
odličnega vokalnega interpreta Aleša 
Hadalina z vokalno petčlansko skupino 
PetzaPet, ki se posveča večglasnemu pet-
ju slovenskih ljudskih pesmi. 
15. 3. – PERMAKULTURA ob 16.30. Ali 
je mogoče vrt negovati brez prekopava-
nja in okopavanja? Seznanili se bomo s 
preprostimi tehnikami negovanja zemlje, 
kako se izogniti prekopavanju, hkrati pa 
poskrbeti za rodnost in živost zemlje.
15. 3. – IZMENJAVA SEMEN po preda-
vanju permakulture.
16. 3. – Predstavitev knjige ˝MISLI, KI 
JOKAJO˝ ob 18. uri, avtor Andrej Pe-
gan. Knjiga je napisana z namenom, da 
tudi drugi po taki ali podobni poškodbi 
dobĳo voljo do rehabilitacĳe in s čim se
morajo spopadati in boriti, da nekaj do-
sežejo. 

19. 3. – POSTAVITEV DRUŽINE, Bošt-
jan Trtnik ob 18. uri. Postavitev družine 
je posebna metoda razreševanja družin-
skih konfliktov po metodi, ki jo je razvil
nemški družinski terapevt Bert Hellinger 
in je dandanes mednarodno priznana ter 
razširjena v več kot 35 državah sveta.
20. 3. – Vračanje k naravi. PREDAVANJE 
O VOLKOVIH V SLOVENĲI ob 18.30.
21. 3. – Orfejevo druženje ob 19.30. Vab-
ljeni na  VEČER PRVINSKIH ZVOKOV 
BOBNOV IN PIŠČALI, ki jih mojstrsko 
izdeluje Sebastjan Geršak. 
22. 3. – GLINČKI, kiparska delavnica za 
otroke ob 16. uri. Obiskala nas bosta Žan 
in Glinček ter nas popeljala na pot iska-
nja skritega zaklada. Vabljeni, da skupaj 
najdemo ta zaklad.
22. 3. – Predstavitveno predavanje 
ZDRAVLJENJE S PONOVNO POVE-
ZAVO IN PONOVNA POVEZAVA ob 
19. uri. Izvedeli boste, kaj je zdravljenje 
s ponovno povezavo in na sebi začutili 
zdravilne frekvence ponovne povezave.
23. 3. – KONOPLJA KOT ZDRAVILO 
ob 18. uri. Si predstavljate zdravilo, ki 
stane slabe štiri evre in je tako vsestran-
sko, da lahko ozdravi tudi raka? 
27. 3. - PROBLEM OBVEZNEGA CEP-
LJENJA ob 18. uri.  
28. 3. – BRENCL BANDA, ob 19.30,  po-
novno zaradi velikega zanimanja
29. 3. – PREVENTIVA PRI RAKU ob 19. 
uri.
30. 3. – SPREHOD V SVOJ GLAS, pev-
ska delavnica ob 18.30. Ste eden izmed 
tistih, ki vam je všeč petje, pa so vas pre-
pričali, da nimate posluha? Sam sem pre-
hodil to pot, zato lahko razumem, kako 
se počutite in vam pri tem, da se poza-
bavate s svojim glasom, tudi po svojih 
močeh pomagam.
Vsi dogodki so objavljeni na spletni 
strani  www.CenterAstera.si. Če želite 
prejemati obvestila o naših aktivnostih, 
nam pišite na e-naslov: info@Cente-
rAstera.si. Vsi poznavalci naših razmer 
veste, da klub sprejme omejeno število 
obiskovalcev,  zato vas prosimo, da svoj 
obisk OBVEZNO potrdite na: info@Cen-
terAstera.si.

Novosti v januarju 2014

0 SPLOŠNO: KNJIŽNIČARSTVO, 
ENCIKLOPEDĲE, ZBORNIKI ...
ŠTRANCAR, M.: iPriročnik Mac: 
uporaba in triki za OS X 
ŽENSKE v znanosti, ženske za 
znanost

1 FILOZOFĲA. ETIKA. OKULTI-
ZEM. PSIHOLOGĲA.
BYRNE, R.: Hero 
JONES, A. L. T.: Knj. 1, Razodetja 
nove Lemurĳe
JONES, A. L. T.: Knj. 2, Sporočila 
za razsvetljenje človeštva, ki se 
transformira
JONES, A. L. T.: Knj. 3, Protokoli 
pete dimenzĳe
MOODY, R. A.: Utrinki večnosti
MOODY, R. A.: Življenje po živ-
ljenju
PERRY, F.: Ko strela trešči v ko-
librĳa
STEINER, R.: Posvečena zavest
VIRTUE, D.: Prisluhnite ange-
lom 
WEOR, S. A.: Revolucĳa dialek-
tike 

2 VERSTVO
GLOBOKAR, R.: Teološka etika 
med univerzalnostjo in partiku-
larnostjo 
LOPERT, M.: V iskanju resnice, ki 
odzvanja v človekovi notranjosti
PERŠE, B.: Cerkveni manage-
ment v luči posvetnega 
PETEANI, L.: Narodi v luči božje-
ga ljudstva in njihovo poslanstvo 

3 SOCIOLOGĲA. POLITIKA.
EKONOMĲA. PRAVO. VZGO-
JA. ETNOLOGĲA.
ADAM, F.: Na razpotju družbene 
krize : quo vadis, Slovenĳa
BOROTA, B.: Glasbene dejavno-

sti in vsebine 
KANDUČ, Z.: Politika, pravo, 
ekonomĳa in kriminal
KOŠIR, K.: Socialni odnosi v šoli 
KOTNIK, R.: Nova paradigma v 
izobraževanju
KOZOROG, M.: Festivalski kraji
POLJAK Istenič, S.: Tradicĳa v
sodobnosti
PROPP, V. J.: Zgodovinske kore-
nine čarobne pravljice 
SOBAN, B.: Zločin brez kazni 
ŠENK-Ileršič, I.: Mednarodno 
poslovanje

5 OKOLJE. MATEMATIKA. AS-
TRONOMĲA. FIZIKA. KEMĲA.
BIOLOGĲA.
ŽAKELJ, V.: Čas je za ekosocia-
lizem 

6 MEDICINA. TEHNIKA. KME-
TĲSTVO. VODENJE. INDUSTRI-
JA. OBRT.
KAŠA - mati naša
KINSLOW, F. J.: EV – občutek
KUHARSKA knjiga za fante
MACKAY, D. J. C.: Trajnostna 
energĳa - brez razgretega ozračja
MERLJAK, M.: Knjiga za zdravo 
življenje
OFFIZIA, M.: Iz morja v ponev 
ROJKO, M. M.: Reiki in jaz 
SCHEICHER, M.: Sladko življe-
nje Damjana Murka 
WOLFE, D.: Superhrana

7 UMETNOST. ARHITEKTU-
RA. FOTOGRAFĲA. GLASBA.
ŠPORT.
BOETHIUS, Anicius Manlius 
Severinus De institutione musica 
CIUHA, J.: Labirint časa
GOLOB, Z.: Grafike
KAJTNA, T.: Nekateri psihološki 
vidiki rizičnih športov
LAZARINI, F.: Frančiškanska 

cerkev v Mariboru 
MAKS, vezni igralec mesta 
MIKŠA, P.: Zgodovina sloven-
skega alpinizma 
MRAK, M.: Bogo Leskovic
NA krilih smučarskih letalcev
UPRAVNA enota Hrastnik
WINCKELMANN, J. J.: Zgodo-
vina umetnosti starega veka 

81 JEZIKOSLOVJE VR
BRATOŽ, S.: English for educa-
tion studies 
LENARČIČ, S.: Priljubljena ime-
na

82 KNJIŽEVNOST
HISPANISTIČNA razpotja : Ro-
jas, Cervantes, Machado, García 
Márquez 

82-1 POEZĲA.
JESIH, M.: Lahkoda 
PIRKOVIČ, I.: Slovenska pesem
STIBILJ, B.: Sonetni venec ; Pes-
mi 
ŠEŠKO, D.: Svetlobe v temo! 

82–3 ROMANI. KRATKA PRO-
ZA.
BARBERO, A.: Beneške oči 
BEVC, C.: Libar 
BOLANO, R.: Oddaljena zvezda 
CANKAR, I.: Črtice 
DANGEROUS women 
GERRITSEN, T.: Tiho dekle 
LE Clézio, Jean-Marie G.: Afri-
čan 
OPREŠNIK, M.: Usodno raz-
kritje
ROGAN, C.: Brodolom 
VOGEL, B.: Alf 

82–4...9 ESEJI. HUMOR. SPOMI-
NI. DNEVNIKI. POTOPISI.
MANDEL´ŠTAM, O. E.: Hrum 
časa 

Grubar U.: OKROG sveta do srca 
SIVEC, I.: Zlato kraljestvo

82C-P-M MLADINSKO LEPOS-
LOVJE.
MIHELČIČ, M.: Lilly the lady-
bird 
MOJ svet : slikovni slovar in po-
tipanka 

9 DOMOZNANSTVO. GEO-
GRAFĲA. ZGODOVINA. BIO-
GRAFĲE.
GOLEC, B. Valvasorjeva hiša v 
Krškem - napačna in prava 
GUSTINČIČ, M.: Moto avto vo-
dič 4
MICHELET, J.: Rimska zgodovi-
na 
NEĆAK, D.: Ostpolitik Willyja 
Brandta in Jugoslavĳa (1963–
1969) 
SLANA, M.: Boljševik Starogor-
ski

Najbolj brane ali iskane knjige v 
januarju 2014
1. Petiška, E.: Stare grške bajke 
2. Russell, R. R.: Zguba: dnevnik 
3. Partljič, T.: Hotel sem prĳeti
sonce 
4. Seliškar, T.: Bratovščina Sinje-
ga galeba 
5. Brown, S.: Adamov padec 
6. Sparks, N.: Najdaljša pot 
7. Deveraux, J.: V zlato odeti dne-
vi 
8. Sophocles Antigona 
9. Crusie, J.: Pepelkin dogovor 
10. Brown, D.: Inferno 

Novosti prejšnjih mesecev lahko pre-
birate na naših straneh na svetovnem 
spletu: www.ckv.si in na www.
mojaobcina.si/vrhnika. 

Izbor: Niko Nikolčič

Obratovalni čas v Cankarjevi knjižnici 
Vrhnika
Oddelek za odrasle – 01 75 53 114
ponedeljek - petek: 9:00 – 19:00; sobota: 7:30 – 12:30
Mladinski oddelek – 01 75 53 714 
ponedeljek - petek: 10:00 – 18:00
sreda:10:00 – 16:00; sobota:7:30 – 12:30
Čitalnica in domoznanski oddelek - 01 75 53 715 
ponedeljek - petek: 10:00 – 18:00; sobota: 7:30 – 12:30
Krajevna knjižnica dr. M. Boršnik Borovnica – 01 75 46 145
ponedeljek, četrtek: 14:00 – 19:00; torek, sreda, petek: 8:15 – 13:00
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5124. februar 2014
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Šport in rekreacĳa

Športna zveza Vrhnika je v petek, 31. januarja, kot že veliko let doslej, pri-
pravila in izvedla prireditev Športnik Vrhnike za leto 2013. V nabito polni 
dvorani Cankarjevega doma, kjer so se zbrali športniki, športni delavci in 
seveda ljubitelji športa na Vrhniki, so bile podeljene pohvale in priznanja 
za športne dosežke  minulega leta. Razglašena sta bila tudi športnica in 
športnik Vrhnike za lani. Z veseljem je bilo pogledati polno dvorano mladih 
in starejših športnikov, ki so v  minulem letu promovirali našo občino v do-
movini in tujini. Zato to prireditev lahko upravičeno imenujemo Praznik 
vrhniškega športa. Pomen temu prazniku pa so namenili s svojim obiskom, 
poleg župana Vrhnike Stojana Jakina, še župan Borovnice Andrej Ocepek 
in župan Loga - Dragomerja Mladen Sumina ter nekateri nosilci naslova 
športnik Vrhnike iz  prejšnjih let. Med gosti je bil tudi lanski nosilec naslova 
najboljšega športnika invalid Aleš Sečnik, ki je kljub neprĳetnemu vremenu
s svojim vozičkom prišel v dvorano. S strani Olimpĳskega komiteja Slove-
nĳe in Združenja športnih zvez se je prireditve udeležil generalni sekretar
dr. Tone Jagodic, ki rad prihaja med vrhniške športnike. Celotni praznik 
vrhniškega športa pa je povezoval naš občan Boris Ličof, sicer športni novi-
nar Radia Slovenĳa.  V uvodu je predsednica Športne zveze Vrhnika Irena
Oblak pozdravila vse goste, še posebno pa številne športnike, trenerje, šport-
ne delavce in vse starše mladih športnikov. Poudarila je tudi, da športnike 
odlikuje lastnost, ki je je sicer v naši družbi premalo. Spoštljivi so drug do 
drugega in do rezultatov, ki jih dosega nasprotnik, zato med njimi ni niti 
podcenjevanja niti nespoštovanja niti barantanja. Ob koncu nagovora je 
vse prisotne povabila še k pomoči Strelskemu društvu Vrhnika, ki bo letos 
obeležilo šestdeset let delovanja in bo ob tem dogodku svečano odprlo novo 
strelišče, ki ga sami urejajo v  nekdanji vojašnici na Stari Vrhniki. Slavnost-
ni govornik je bil župan Stojan Jakin, ki je poudaril, da so športniki ponos 
Vrhnike, saj so najboljši promotorji v domovini in  tujini. Veselil se je tudi 

številnih mladih, ki se ukvarjajo s številnimi športnimi panogami, kar krepi 
fizično in psihično moč v  zdajšnjem težkem življenju.
Nato je sledilo podeljevanje posameznih pohval, priznanj in plaket. Na pred-
log športnih društev in posameznikov je Športna zveza Vrhnika mladim in 
malo manj mladim športnikom podelila natanko  petdeset pohval. Podelje-
vali so jih nekdanji nosilci »športnika«, in sicer: Miha Prek, Aleš Prek in 
Helena Gutnik. Prejemniki bronastih plaket so osvojili naslov državnega 
prvaka v mlajših kategorĳah, v kategorĳi veteranov in invalidov ali pa so
osvojili slovenski pokal. Devetim prejemnikom je plakete podelil Miran Sta-
novnik.  Srebrne plakete je podeljevala Alenka Bikar, poslanka Državnega 
zbora in trikratna športnica Vrhnike. Teh plaket je bilo sedemnajst, prejeli 
pa so jih za naslov državnega prvaka v mladinskih ali članskih kategori-
jah.  Posebni priznanji je podelila Mojca Suhadolc, športnica Vrhnike za 
leti 1995 in 1999. Dobitnika sta bila Šola nogometa Dren (ŠD Dren, Dre-
nov Grič - Lesno Brdo) in Društvo autosport Jazon Vrhnika. Vrhunec pa 
je bilo podeljevanje devetih  zlatih plaket, ki jih  je podelil dr. Tone Jagodic. 
Med  njimi so bili izbrani tudi športniki Vrhnike za leto 2013. Ta prestižni 
naslov in zlato značko so iz rok župana Stojana Jakina prejeli: športnici 
Špela Urbančič in Liza Urbančič, članici ŠŠD Log - Dragomer in športnik 
Štefan Hadalin, član smučarskega Športnega kluba Dol Ajdovščina. Vsi do-
bitniki so od polne dvorane prejeli velike aplavze. Med podeljevanjem so za 
kulturno-športno-zabavni program poskrbeli: plesalke OŠ Ivana Cankarja 
Vrhnika, nogometni talent Majk Čeček iz Cerknice in Kvazi godalni kvartet 
Podokničarji iz Primorske. Po uradnem delu je sledil še zabavni del, kjer so 
se družili vsi športniki in preostali gostje; sklepala so se nova prĳateljstva in
obujali športni dogodki in spomini iz minulega leta. Ob tem pa samo hvala 
športnikom, ki ste resnično ponos Vrhnike.

Simon Seljak

Irena Oblak, predsednica 
Športne zveze Vrhnika Prva skupina prejemnikov pohval, podeljeval Miha Prek. Pohvale je podelil tudi Aleš Prek.

Helena Gutnik je podelila pohvale tretji skupini.

Bronaste plakete je podelil Miran Stanovnik. Srebrne plakete je podelila Alenka Bikar.

Prejemniki zlatih plaket in trĳe športniki z zlatimi značkami

Praznik vrhniškega športa

Najboljšim podelili priznanja Špela in Liza Urbančič (Šolsko športno društvo 
Log - Dragomer) sta v kategorĳi cheer plesnih
parov v sezoni 2013 dosegli zgodovinske uspe-
he slovenskega plesa freestyle in jazz cheer. Na 
svetovnem prvenstvu v Orlandu na Floridi sta 
osvojili zlato medaljo in postali svetovni prva-
kinji. Na tem prvenstvu sta osvojili tudi brona-
sto medaljo, postali sta tudi dvakratni državni 
prvakinji in Slovenĳo zastopali na Evropskem
prvenstvu na Škotskem, kjer sta postali tudi ev-
ropski prvakinji ter osvojili še peto mesto. Ne-
premagljivi sta bili tudi na štirih mednarodnih 
tekmovanjih. Na lestvici evropske cheer lige 
za leto 2013 sta sestri Špela in Liza uvrščeni na  
mesto mesto v kategorĳi članskih plesnih parov
freestyle. Sta tudi članici Plesnega kluba For-
ma in tekmujeta ter dosegata odlične rezultate 
v modernem tekmovalnem plesu v disciplini 
showdance.

Štefan Hadalin  (Sport klub Dol Ajdovščina)  
je član moške C-reprezentance alpskih

disciplin. Po mnenju njegove krovne organi-
zacĳe, to je Smučarske zveze Slovenĳe, je eden
izmed najbolj nadarjenih in  obetavnih mladih 
tekmovalcev pri nas in tudi na mednarodnem 
nivoju. Štefan s svojim neizmernim trudom, 
marljivostjo in odpovedovanjemter ljubeznĳo
do alpskega smučanja dokazuje, da je eden iz-
med tistih mladih športnikov, ki ves svoj prosti 
čas  namenĳo tekmovalnemu športu. V svoji sta-
rostni kategorĳi v svetovnem merilu zaseda 1.

Športniki Vrhnike
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mesto v smuku, 3. mesto v veleslalomu, 6. 
v slalomu in 13. mesto v superveleslalomu. 
Štefan dokazuje, da je vsestranski smučar, 
uspešen v vseh disciplinah. Ravno zaradi 
tega dejstva na Smučarski zvezi Slovenĳe – 
v alpskih disciplinah – nanj polagajo veliko 
upanja. Na Olimpĳskem festivalu evropske
mladine (EYOF) je med štiriindevetdesetimi 
tekmovalci dosegel  mesto mesto in zlato 
medaljo v slalomu in  peto mesto v veleslalo-
mu. S svojo predanostjo in dobrimi uvrstit-
vami se je v letošnji sezoni pridružil najbolj-
šim tekmovalcem v evropskem pokalu. Kot 
predtekmovalec je že nastopil v svetovnem 
pokalu moških, in sicer v Kranjski Gori ter v 
smuku in superveleslalomu na težavni in za-
htevni progi v Val Gardeni. Vseskozi je od-
ličen dĳak Prešernove gimnazĳe v Kranju.

Zlate plakete so bile na prireditvi podeljene 
še naslednjim športnikom: 
skupina Pegice (ŠŠD Log- Dragomer), ki 
jo sestavljajo: Ingrid Sever, Bojana Lončar, 
Natalĳa Turk in Anja Turk je na svetovnem
prvenstvu v Orlandu, ZDA, v konkurenci 23 
ekip osvojila naslov svetovnih prvakinj v ka-
tegorĳi dekliških dvigov;
Ida Grom (ŠŠD Log - Dragomer) je kot re-
prezentantka Slovenĳe postala svetovna
podprvakinja v kategorĳi skupin na član-
skem svetovnem prvenstvu v Orlandu na 
Floridi; 
Nina Vehar (Savate klub Vrhnika) je bila v 
letu 2013 udeleženka najvišjega in medĳsko
najbolj odmevnega dogodka: svetovne boril-
ne olimpĳade 2013 – World combat games 
2013 v Sankt Petersburgu; 
Primož Suša (Klub letalcev Vrhnika) je osvo-
jil naslov državnega prvaka na Odprtem 
državnem prvenstvu Slovenĳe in Hrvaške
v Tolminu, v športni panogi jadralno padal-
stvo-preleti, v kategorĳi članov;
Jan Rĳavec (Lokostrelsko društvo Logatec) 
je lokostrelec, ki tekmuje  v športni panogi 
tarčno lokostrelstvo, kar je olimpĳska disci-
plina,  in sicer z  ukrivljenim lokom. V kate-
gorĳi članov je tako osvojil naslov državne-
ga prvaka na finalu absolutnega državnega
prvenstva v disciplini 2 x 70 v Kočevju; 
Slavko Turšič (Lokostrelski klub DLL-Po-
tens)  je na Evropskem prvenstvu v Terni v 
Italĳi med triintridesetimi tekmovalci v polj-
skem lokostrelstvu, disciplini arrowhead, 
zmagal in s tem osvojil naslov evropskega 
prvaka. 

Srebrne plakete so prejeli: ŠŠD Log - Dra-
gomer - Ajda Sedlar, Ines Macanović in Lea 
Grom, članici Plesne skupine Lollypops Ka-
rate kluba Vrhnika Žana Erznožnik in Klara 

Japelj, članica Atletskega društva Kronos 
Martina Jan, član Strelskega društva Vrh-
nika Bojan Lampreht mlajši, člana Društva 
Autosport Jazon Tomaž Trček in Nik Kimo-
vec, član Avto moto društva Buhc Andrej 
Velkavrh, član Avto moto kluba Atom Aleš 
Prek, člana Športnega društva Viteško loko-
strelski red Vilĳem Rok Grahovar in Renata 
Nolimal, dve ekipi Lokostrelskega kluba 
DLL-Potens: ekipa 3 D krog (Slavko Turšič, 
Doroteja Oblak in Alen Kužnik) in ekipa 
sestavljeni lok (Slavko Turšič, Urban Rav-
njak in Klemen Povirk) ter ekipa jadralnih 
padalcev Kluba letalcev Vrhnika.

Bronaste plakete so prejeli: članice Gimna-
stičnega društva Vrhnika – mlajše deklice, 
skupinska sestava brez rekvizita v postavi:  
Maša Gabršček, Neža Podvratnik, Zala Rus, 
Ula Telban in Ajda Garbajs; članice Šport-
nega društva rokometna šola Vrhnika, eki-
pa mlajše deklice B, člani Atletske sekcĳe
Športnega društva Vrhnika Rok Skvarča, 
Gaja Poklukar Bastarda, Žan Dobrovoljc, 
Iza Obal in Tjaša Železnik, Ana Kostanje-
vec iz Športnega društva Viteško lokostrel-
ski red Vilĳem in Bojan Lampreht starejši, 
član Strelskega društva Vrhnika.

Pohvale so prejeli: Tomaž Mole (Športni 
klub 2002), Mario Španič, Vanja Joksovič, Job 
Japelj, Jan Japelj, Rok Ogorevc in Jošt Pleste-
njak (Teniški klub Vrhnika), Miha Podobnik 
in Luka Podobnik (Namiznoteniška sekcĳa
Športnega društva Vrhnika),  Ožbe Kuhar, 
Ajda Ratkovič, Meta Mramor, Nina Žižmond 
in Nastja Podvratnik (Gimnastično društvo 
Vrhnika), Meta Dobrovoljc, Jurĳ Medic,
Ožbe Drašler, Ambrož Jilek, Jan Rom in Žan 
Žuber (Strelsko društvo Vrhnika), ekipa sta-
rejših deklic Športnega društva rokometna 
šola Vrhnika, selekcĳa starejših dečkov U-15
in selekcĳa mlajših dečkov U-13 Nogomet-
nega kluba Vrhnika, nogometna ekipa U-10 
in nogometna ekipa U-9 iz Športnega dru-
štva Dren, Drenov Grič - Lesno Brdo, Aljaž 
Pavačič, Vid Velkavrh, Matjaž Trdan, Roman 
Kostanjevec in Julĳ Podgoršek (Športno dru-
štvo Viteško lokostrelski red Vilĳem), Klara
Trček, Jakob Kužnik, Aljaž Kužnik in Rok 
Mušič (Smučarsko društvo Vrhnika), Tjaša 
Žakelj (Šolsko športno društvo Log - Drago-
mer), Maša Mesojedec (Športno plesni klub 
AK-RO), Matic Dobrovoljc, Miha Možina, 
Gašper Štirn, Jernej Marčič, Anita Švajger in 
Vita Slak (Atletska sekcĳa Športnega društva
Vrhnika), Jaka Fefer in Maja Petrovič (Atlet-
sko društvo Mass Ljubljana), Zahid Abdako-
vić (Športno društvo Zaplana), Robi Vovk, 
Irena Grom in Brigita Grom (Varstveno-de-
lovni center Vrhnika - Idrĳa, Enota Vrhnika)
ter Matevž Čuden in Miha Prek (Avto moto 
klub Atom).

Čas od sredine januarja do 11. februarja, ko pišemo te 
novičke, je bil zaznamovan predvsem s pripravo vsega 
potrebnega za izvedbo tradicionalne prireditve Športnik 
Vrhnike za leto 2013 ter z zaključevanjem vseh opravil, 
povezanih s tem dogodkom. Dva dni pred prireditvi-
jo smo se sestali člani odbora in pregledali opravljeno 
delo. Ocenili smo, da so zadeve pripravljene tako, da 
bo prireditev gladko potekala. V nadaljevanju smo še 
največ skrbi  namenili organizacĳi vstopa v dvorano.
Zaradi pričakovanja številnih obiskovalcev, ki smo jih 
več kot samo veseli nagrajenci, organizatorji in seveda 
nastopajoči, smo »okrepili« rediteljsko službo in  tako 
zagotovili kulturen vstop v dvorano, brez kakršnega 
koli pregovarjanja ali prerivanja.
Izvedbo prireditve bodo ocenjevali nagrajenci in obis-
kovalci, sami pa menimo, da smo še enkrat več dokazali, 
da smo kos tudi organizacĳi tako zahtevne prireditve,
kot je omenjena.  V zadovoljstvo vseh nas je potekala 
praktično brezhibno. Člani odbora pa smo si, kot po na-
vadi, pomanjkljivosti,  ki smo jih sami opazili, vestno za-
pisali. Vsako leto namreč pred pripravo prireditve naj-
prej pogledamo zapiske in se potrudimo, da ne delamo 
enakih napak. Več o prireditvi lahko preberete v poseb-
ni reportaži, ki jo je pripravil sodelavec Našega časopisa 
Simon Seljak.  Čeprav zaradi izrednih vremenskih raz-
mer naš transparent še visi čez cesto in vabi na priredi-
tev, pa organizatorji v tem času pripravljamo zaključno 
poročilo, ki ga moramo v petnajstih dneh po prireditvi 
posredovati Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika. Kot smo 
obljubili vsem, ki sodelujejo pri prireditvi, tudi vestno 
in hitro plačujemo račune, ki so povezani z  izvedbo do-
godka. Prepričani smo, da le tako korektno poslovanje 
vodi v nadaljnje uspešno sodelovanje. Našo zahvalo pa 
boste lahko prebrali v posebnem okvirčku na strani, kjer 
je objavljena reportaža. 
Kljub zahtevnosti in obsežnosti pa prireditev ni bila 
edina zadeva, ki nas je  zaposlovala v tem času. Člani 
delovne skupine, imenovane za  operativno delo pri 
pripravi sprememb Pravilnika o sofinanciranju športa v
Občini Vrhnika, nismo pozabili, za izvedbo kakšne na-
loge smo bili imenovani s strani Izvršnega odbora. Na 
januarskem sestanku smo se seznanili s podatki, ki smo 
jih prejeli od Področnega centra Notranjske in se do-
govorili, da jih bomo upoštevali pri oblikovanju meril. 
Župana smo tudi spomnili na dogovor s septembrske 
seje, ki je bila sklicana za »razširjeno sestavo« komisĳe.
Dogovorili smo se, naj bi se oblikovala skupina, ki bi za 
potrebe pravičnejšega sofinanciranja uporabe športnih
objektov pripravila spremembe pravilnika v delu, ki za-
deva vrednotenje objektov za izvedbo letnega programa 
športa.
Župan se je kljub siceršnjim izrednim vremenskim raz-
meram bliskovito odzval na našo pobudo. Nekaj  udele-
žencev se nas je danes že sestalo na delovnem sestanku  
z županom. Trenutno se že usklajuje termin za naslednje 
srečanje. Prepričani smo, da se bodo zadeve premaknile 
z »mrtve točke« in da bo naša vztrajnost pripeljala do 
rezultata, s katerim bo zadovoljna večina izvajalcev let-
nega programa športa v naši občini. Da vseh nikoli ni 
mogoče zadovoljiti, pa tako ali tako vemo vsi. 
V zadnjem mesecu smo se odzvali povabilu OZVVS 
Vrhnika - Borovnica na odprtje razstave Veterani ne 
skrivamo. V obdobju vojne za Slovenĳo je namreč Šport-
na zveza Vrhnika kot upravljavka telovadnice Partizan 
nudila prostor za namestitev pripadnikov teritorialne 
obrambe in s svojimi športniki sodelovala na slovesnosti 
ob dvigu zastave v parku pred Partizanom. 
Na povabilo Olimpĳskega komiteja Slovenĳe - Združe-
nja športnih zvez smo se udeležili javne predstavitve 
olimpĳske reprezentance Slovenĳe.
Odzvali smo se tudi vabilu na Občni zbor Športnega 
društva Dren, Drenov Grič - Lesno Brdo. Z vsem, kar 
smo slišali in videli, smo zadovoljni, saj društvo v zado-
voljstvo krajanov in širše okolice dela dobro. Ogromno 
energĳe  namenja  kakovostnemu delu z najmlajšimi,
kar se kaže tudi v doseženih rezultatih, ki so gotovo pre-
segli vsa pričakovanja. 
Predstavniki Športne zveze Logatec, s katero tudi zgled-
no sodelujemo, so  se udeležili naše prireditve in so nas 
že povabili na njihovo razglasitev športnika Logatca, ki 
bo v drugi polovici marca. Tako kot prejšnja leta tudi 
letos ne bomo manjkali.  
Spletno stran www.sportnazveza-vrhnika.si redno do-
polnjujemo z aktualnimi novicami. Prosimo vas, da nam 
posredujete informacĳe o dogodkih v vaših društvih in
klubih. 
Vsem našim članom je za potrebe oglaševanja v parku 
pred telovadnico Partizan na voljo oglasni pano. 
Za vse informacĳe nas pokličite na telefonsko številko
041 820 764 ali nam pišite na e-naslov sportnazvezavrh-
nika@gmail.com.
Uradne ure so vsak torek od 16. do 18. ure v pritličju 
poslovnega dela telovadnice Partizan.

Športna zveza Vrhnika

Novičke 
Športne zveze Vrhnika

Zahvala
Športniki in športni delavci vemo, da so na tekmovanjih besede odveč, saj 
govorĳo samo dejanja. Danes ni tekmovanja, zato si bomo privoščili nekaj
besed zahvale. 
Športna zveza Vrhnika se kot organizatorka tradicionalne prireditve 
Športnik Vrhnike za leto 2013 zahvaljuje Občini Vrhnika in Zavodu Ivana 
Cankarja Vrhnika. Brez njunega prispevka prireditve ne bi mogli pripra-
viti v takem obsegu.  
Prireditve tudi ne bi uspeli izpeljati brez Komisĳe za izbor športnika leta,
ki jo sestavljajo: Borut Fefer, Vid Drašček, Matjaž Justin, Boštjan Koprivec 
in Simon Seljak ter brez Odbora za pripravo prireditve, v katerem smo: 
Irena Oblak, Bojan Lampreht, Marjan Možina, Jože Nagode in Danilo To-
dorovič.  Odbor za pripravo prireditve je v tej sestavi deloval štiri leta, 
Komisĳa za izbor športnika leta pa še kakšno leto dlje. Hvala torej vsem
navedenim za večletno uspešno delo. Rezultati vašega dela so bili vidni 
in smo o njih slišali. Hvala tudi Jerneju Feferju in Sreču Železniku, ki sta 
se na našo prošnjo za sodelovanje pri tehnični izvedbi prireditve odzvala 
takoj in brez pomisleka.
Da smo letos kljub obilici snega, ki je prvič zapadel na dan pred priredit-
vĳo, sploh lahko prišli oziroma da smo se pripeljali in parkirali v bližini
Cankarjevega doma Vrhnika,  velja zahvala prizadevnim delavcem Javne-
ga podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.,  ki so uro pred prireditvi-
jo odstranili kolikor največ je bilo mogoče snega s parkirišč in pločnikov. 
Iskrena hvala povezovalcu prireditve Borisu Ličofu, ki je z nami sodelo-
val  ves mandat, to je zadnja štiri leta. Boris ima pri tem, tako kot nekateri 
izmed nas, tudi že nekaj let predhodne podlage z vmesnimi prekinitvami. 
Lepo je slišati, da se tudi najmlajši, ki prvikrat stopajo na oder, ob tako 
prĳaznem povezovalcu, ki najde prave besede, s katerimi jih opogumi in
počasti, počutĳo pravi mali junaki. Še enkrat, hvala Boris. Za prĳetno in
sproščeno vzdušje so poskrbeli tudi vsi nastopajoči: plesalke Osnovne šole 

Ivana Cankarja Vrhnika, ki se že vrsto let na državnem tekmovanju v Šol-
skem plesnem festivalu uvrščajo na najvišja mesta in ki vadĳo pod skrb-
nim vodstvom prof. Mateje Šraj Miklič; kvazi godalni kvartet Podokničar-
ji, ki je poskrbel za slovesno, pa vendar ne preveč resno vzdušje v dvorani. 
Fantje so nam zraven še pokazali, da si je mogoče med  igranjem na godala 
podajati tudi nogometno žogo. Z znanjem obvladovanja nogometne žoge 
nas je pa posebno navdušil in presenetil  nogometni talent Majk Čeček, ki 
nam je pokazal, kaj vse se zmore, če postane žoga najboljša droga. Brez 
veščih  rok Karmen Zupančič, s. p., Cvetje - darila Karmen, si tudi ne zna-
mo več predstavljati odra za nagrajence. Iskrena hvala, Karmen, da k delu 
pristopiš kot nekdanja aktivna športnica, z vsem žarom, domiselnostjo in 
občutkom za lepoto, šport in športnike. Za učinkovito pripravljeno pro-
jekcĳo se zahvaljujemo Medĳskemu studiu Primož Lampreht, s. p. Hvala
tudi podjetju Avtotrade, d. o. o., Vrhnika, ki z osebjem Gostilne Bajc pri-
pravi vrhunsko pogostitev in se vsakokrat izkaže s čim novim. Dober glas 
o vaši pogostitvi na naši prireditvi že seže v deveto vas. 
Poseben pomen je prireditev pridobila tudi zaradi prisotnosti »visokih 
gostov«: dr. Toneta Jagodica, generalnega sekretarja naše krovne organi-
zacĳe Olimpĳskega komiteja Slovenĳe-Združenja športnih zvez, Alenke
Bikar,  nekdanje vrhunske atletinje, sedaj poslanke Državnega zbora RS; 
Mirana Stanovnika - Puščavskega lisjaka; Mojce Suhadolc, prve nosilke 
naslova športnik Vrhnike in vseh naslednjih nosilcev tega prestižnega na-
slova. Vsi prisotni smo prav posebno počaščeni zaradi prisotnosti »žu-
panske trojke«: župana Občine Vrhnika Stojana Jakina; Občine Borovnica 
Andreja Ocepka in Občine Log - Dragomer Mladena Sumine.
Zahvala tudi vsem vam, ki ste dodobra napolnili dvorano. Ob pogledu na 
množico zadovoljnih obrazov vseh starosti je poplačano delo nagrajencev 
in tudi pripravljavcev prireditve. Prepričani smo, da v tem letu volje in 
energĳe ne bo zmanjkalo niti prvim niti drugim, zato za konec samo še:
Na svidenje na Športniku Vrhnike za leto 2014.

Športna zveza Vrhnika, predsednica Irena Oblak

Športnici Vrhnike Špela in Liza Urbančič

Športnik Vrhnike Štefan HadalinPosebni priznanji je podelila Mojca Suhadolc.
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Na dolgi rok je najuspešnejše 
dobro in načrtno delo v spod-
budnem in zdravem okolju. 
Tega se zavedamo tudi  na 
Drenu, zato podeljena prizna-
nja na prireditvi Športnik Vrh-
nike 2013 le še potrjujejo naše  
kakovostno delo. Letos sta po-
hvali za športne dosežke preje-
li selekcĳi U-10 (letnik 2002) in
U-9 (letnik 2003), posebno pri-
znanje pa naša nogometna šola 
Dren. Da naše delo ni le muha 
enodnevnica, dokazuje ekipa 
U-11, ki je se je v zimski ligi 
v Ljubljan, kot prva uvrstila v 
ligaški del boja za prvaka. Eki-
pa U-11 je osvojila prvo mesto 
in se uvrstila na zaključni tur-
nir četverice najboljših. Več na 
spletni strani h�p://sd-dren.si/

Prvi tudi po drugem delu!
Dečki iz selekcĳe U-11, ki so se
kot vodilna ekipa uvrstili med 
najboljših šest ekip v zimski 
ligi v Ljubljani, so obdržali 
svoje vodilno mesto. Pred dru-
gouvrščeno ekipo Domžal ima-
jo prednost šestih točk, pred 
četrtouvrščeno ekipo Olimpĳe
pa kar neverjetnih 14 točk na-
skoka. V polfinalu zimske lige 

sta tako nasprotnika prvouvr-
ščeni Dren proti četrtouvršče-
ni Olimpĳi ter drugouvrščene
Domžale A proti tretje uvršče-
nemu NK Bravo. Končnico zim-
ske lige bodo odigrali v soboto, 
1. marca 2014, v ŠC Triglav za 
Bežigradom. Vabljeni!

Športnik Vrhnike v barvah 
Drena
Na prireditvi Športnik Vrhni-
ke, ki je potekala v petek, 31. 
januarja 2014, smo bili ob vsto-
pu v dvorano Cankarjevega 
doma prĳetno presenečeni, ko
smo opazili, da kuliso na odru 
predstavlja naša (drenovska) 
klubska oprema. Priznanje za 
dobro delo sta v nadaljevanju 

prejeli naši selekcĳi U-9 (letnik
2003) in U-10 (letnik 2002). Fant-
je, rojeni leta 2003, pod vod-
stvom trenerja Iztoka Grudna, 
so aktualni prvaki zimske lige 
pod okriljem MNZ Ljubljana 
in redni udeleženci zaključnih 
turnirjev, kjer so po predlan-
skem osvojenem  drugem me-
stu letos z nekaj smole osvojili  
sedmo mesto med 37 ekipami, 
kar je prav tako izreden uspeh. 
Ekipa U-10 pod vodstvom tre-
nerja Jana Zaletela je na za-
ključnem turnirju, ki je potekal 
na Drenovem Griču, osvojila  
tretje mesto med 51 ekipami v 
svoji starostni kategorĳi. Zelo
dober vtis je ekipa pustila tudi 
na mednarodnem tekmovanju 

Cordial Cup. 
Na prireditvi Športnik Vrhni-
ke je posebno priznanje dobila 
naša nogometna šola Dren, ki 
upravičeno sodi med najboljše 
nogometne šole v MNZ Ljub-
ljana. Dobro delo nogometne 
šole Dren se kaže tudi v starej-
ših selekcĳah, ki so svoje prve
nogometne veščine in znanje 
osvojile prav na Drenu, sedaj 
pa igrajo in trenirajo za NK 
Vrhnika. Na tem mestu česti-
tamo ekipama U-13 in U-15 za 
prejeti pohvali.

U-10 v Kamniku

Tudi letos smo se udeležili tur-
nirja v Kamniku, ki je potekal v 
nedeljo, 2. februarja 2014. Pred 
začetkom turnirja smo si želeli, 
da bi ponovili, če ne izboljšali 
lansko predstavo, ko smo osvo-
jili četrto mesto. Vendar nas je 
že na prvi tekmi čakal težak 
nasprotnik – NK Domžale, ki 
smo ga premagali. Drugo tek-
mo smo igrali proti ekipi iz Tr-
bovelj. Kljub boljši igri nam ni 
uspelo zadeti, tako je bil rezul-
tat neodločen. Zadnjo tekmo 
v skupinskem delu smo igrali 
proti ekipi iz Portoroža. Tudi 
v tej tekmi, kljub ustvarjenim 
priložnostim, žoga ni hotela v 
gol. So pa Primorci izkoristili 
eno izmed redkih priložnosti 
in z malce sreče zatresli našo 

mrežo. 
Naš nasprotnik v četrtfinalu
je prihajal iz Komende, ki je 
bil enakovreden nasprotnik- 
in nam prvi zatresel mrežo. 
Vendar nas to ni zaustavilo, še 
naprej smo igrali svojo igro in 
v zadnjih minutah izenačili. 
Čakali so nas kazenski streli 
in upali, da se bo tokrat sreča 
končno obrnila na našo stran. 
Z odličnimi streli naših igral-
cev in odlično obrambo na-
šega golmana smo se veselili 
polfinala. Prvi nasprotnik v
polfinalu: Rudar Trbovlje. V tej
tekmi moram pohvaliti naše ig-
ralce in golmana, saj so se srčno 
borili in trudili, da ne bi prejeli 
zadetka. In ko smo že mislili, 
da bodo o izidu zopet odločali 
kazenski streli, so nasprotniki 

zadeli gol in nas premagali.
Še enkrat moram pohvaliti na-
šega golmana Marka za odlič-
ne obrambe, saj se je izkazal 
takrat, ko je bilo najbolj po-
trebno. Tudi preostali igralci v 
ekipi so se zelo dobro borili in 
z malo sreče bi se lahko uvrstili 
tudi v finale. Med dvajsetimi
sodelujočimi ekipami smo za-
sedli dobro peto mesto.

V Kamniku tudi U-9 z  
dvema ekipama
V nedeljo, 19. januarja 2014, smo 
z dvema homogenima ekipama 

odšli na tekmovanje v Kamnik. 
Predhodno postavljeni cilj tur-
nirja je bil, da bodo vsi otroci 
lahko igrali in imeli možnost 
dokazovanja svojega, doslej 
pridobljenega znanja s trenin-
gov, z nekaj sreče pa bi morda 
lahko osvojili tudi pokal. Ekipa 
A je prikazala všečen nogomet 
in se prebila iz skupine, a nato 
nesrečno izgubila v nadaljeva-
nju z rezultatom 1 : 0, ki pa bi 
bil lahko tudi obraten. Ekipa B 
je bila sprva malce neodločna, 
a kljub temu pokazala nekaj 
izvrstnih podaj in predvsem 
preigravanj, ki se jim posveča-
mo tudi na treningih. Obema 
ekipama je bilo videti, da smo 
imeli le eno menjavo, zato je 
bila tudi utrujenost otrok ve-
lika. Kljub temu si vsi po vrsti 
zaslužĳo čestitke trenerja.

Radi igramo nogomet!
Na tekmovanje RIN sta v Že-
leznike odšli ekipi U-10 in U-8, 
ki sta tekmovali z leto starejši-
mi fanti. Tekmovanje se je za U-
10 začelo odlično, saj so na prvi 
tekmi premagali Interblock, 
nato pa so zaradi fizične moči
morali priznati premoč doma-
činom iz Železnikov z mini-
malnim porazom. Za konec so 
štirikrat zatresli mrežo ekipi 
Žiri, v tekmovanju streljanja 
kazenskih strelov pa so osvojili  
drugo mesto. 
Tudi dečki iz selekcĳe U-8 so s
3 : 0 premagali Interblock, nato 
pa s solidno igro, a preveliko 
razliko v fizični moči morali
priznati premoč nasprotnima 
ekipama. V streljanju iz sredi-
ne na prazen gol je tudi ekipa 
U-8 zasedla  drugo mesto. Oba 
trenerja sta bila s svojima eki-
pama zadovoljna, saj so otroci 
prikazali osvojeno znanje, ki ga 
pridobivajo s treningi.
Ena izmed treh homogenih 
ekip iz selekcĳe U-9 se je ude-
ležila zadnjega turnirja v prvi 
fazi tekmovanja Rad igram 
nogomet v Ivančni Gorici. Na 
prvi tekmi proti Borovnici so 
bili še rahlo zaspani, kar se je 
pokazalo tudi v igri. V nasled-
njih dveh tekmah pa so se fant-
je prebudili in pokazali svojo 
pravo kombinatorno igro, ki so 
jo kronali s kar nekaj zadetki v 
nasprotnikovi mreži.

Novi člani vedno 
dobrodošli!

Kdor bi se želel zabavati in tre-
nirati, se nam lahko pridruži 
na treningih nogometa, ki sedaj 
potekajo v šolski dvorani OŠ 
Antona Martina Slomška, in 
na treningih akrobatike, ki jih 
imamo v dvorani Partizan. Za 
točne termine in več informa-
cĳi obiščite našo spletno stran
h�p://sd-dren.si/ ali pa pošljite
e-pošto na nogomet@sd-dren.
si.

Uspešni mladi 
judoisti z Vrhnike
Mladi judoisti in judoistke Judo kluba Vrhnika so bili uspeš-
ni na mednarodnem judo turnirju Veseli december 2013, ki 
je potekal 21. 12. 2013 na Jesenicah. Nastopilo je tudi sedem 

tekmovalcev in tekmovalk Judo kluba Vrhnika, ki so v kon-
kurenci desetih klubov iz Avstrĳe, Italĳe in Slovenĳe ekipno
osvojili  sedmo mesto ter dosegli naslednje posamične uvr-
stitve:  prvo mesto: Maks Žučko Ogrin, Rebeka Caserman, 
Anamarĳa Kroupa;  drugo mesto: Erazem Jazbinšek; tretje
mesto: Dewi  Bajrektarjević, Tia Horvat;  četrto mesto: Filip 
Grom.

Vsem čestitamo.                           
Predsednik kluba, Miro Bilič

Prvo  mesto – Rebeka Caserman

* MNC Dren * sd-dren.si * MNC Dren * sd-dren.si * MNC Dren * sd-dren.si * MNC Dren * sd-dren.si * MNC Dren * sd-dren.si * MNC Dren * sd-dren.si * MNC Dren * 

Kakovost Drena je opaziti povsod!
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Dekliška rokometna 
šola Vrhnika
Januar je bil za naše rokometašice zelo uspešen. Na ligaških tek-
mah so igrale suvereno in prepričljivo. Največje veselje in ponos 
pa so doživele na prireditvi Športnik Vrhnike 2013. Na podelitvi  
so starejše deklice prejele pohvalo, mlajše, letnik 2001 in mlajše, 
pa bronasto priznanje Športne zveze Vrhnika. Starši, trenerji in 
vsi, ki redno spremljamo uspehe deklet DRŠ Vrhnika, smo lahko 
upravičeno ponosni. Dekleta, kapo dol! Kakšni pa so rezultati 
prvega dela tekmovalne sezone 2013/14, v katerem dekleta vseh 
sekcĳ  celotno obdobje prikazujejo dobre predstave na gostova-
nju  in tudi na domačem parketu?

Mlajše deklice B-CENTER  (deset ekip)
V skupini nastopata ekipi A in B, ki sta nanizali že kar  veliko 
zmag in skupaj zadeli več kot tristo golov; na lestvici ekipa A za-
seda tretje mesto, ekipa B pa peto. Na lestvici Fair-play sta ekipi 
zasedli visoki prvo  in tretje mesto. Na lestvici najboljših strelk 
prepričljivo vodi Hana Gabrovšek s 87 goli, pridružili pa sta se ji 

še Saša Bleiweis (8./37) in Eva Guštin (9./32). 

Mlajše deklice A-CENTER (sedem ekip)

Naše lanske prvakinje v drugi del sezone vstopajo brez poraza. 
Na lestvici so prepričljivo zasedle prvo mesto in kar 220-krat za-

tresle mrežo nasprotnic. Na lestvici Fair-play zasedajo  drugo 
mesto, na lestvici najboljših strelk sta uvrščeni dve igralki: Jer-
neja Cankar (2./73) in Tia Robida (4./50). 
Starejše deklice B-CENTER  (šest ekip)
Dekleta letnika 2000 in mlajša prikazujejo dobro igro in se 
uspešno upirajo nasprotnicam; na lestvici zasedajo četrto  mesto 
s 199 zadetki. Na lestvici Fair-play je vodilna ekipa, na lestvici 
najboljših strelk sta uvrščeni dve igralki: Jerneja Cankar (4./53) 
in Klavdĳa Leben (7./40).
Starejše deklice A-CENTER  (sedem ekip)
Tudi naša malo starejša dekleta na tekmah uspešno zastopajo 
barve kluba; na lestvici zasedajo četrto mesto z 281 zadetki, na 
lestvico najboljših strelk je uvrščena Veronika Cvelbar (4./74). 
Kadetinje – CENTER  (osem ekip)
Najstarejša klubska dekleta na lestvici zasedajo osmo mesto. 
Nasprotnicam se je mreža zatresla kar 295-krat, na lestvici Fair-
play pa so tik pod vrhom najuspešnejših. 
V nadaljevanju tekmovalne sezone želimo dekletom in njihovim 
trenerjem še veliko uspehov. Vas pa vabimo, da jih pridete spod-
bujat. Tako boste pripomogli k njihovemu uspehu. 

Veronika Hudobreznik 

1. 2. 2014  – Zaprte planinske 
poti na Planino

»Planinsko društvo 
Vrhnika vas obveš-
ča, da so planinske 
poti na Planino 
zaradi padajočega 
drevja do nadalj-
njega ZAPRTE.   
Prosimo vas, da 
zgornje obvestilo 

upoštevate z vso resnostjo. 
Odprtje poti bo objavljeno na spletni strani 
društva in Planinske zveze Slovenĳe.«

Planinska zveza Slovenĳe je na svojih splet-
nih straneh zapisala:
»Izredne vremenske razmere v Slovenĳi v za-
dnjih dneh so botrovale žledu in predvsem na 
območju Julĳskih Alp tudi velikim količinam

novozapadlega snega, zato je v gozdovih in dru-
gih območjih zaradi žledoloma in snegoloma 
velika količina podrtega drevja. Naravna nesre-
ča je med drugim povzročila tudi ogromno ško-
do na planinskih poteh, saj so le-te zaradi velike 
količine podrtega drevja neprehodne (in bodo 
popolnoma ali delno neprehodne precej časa), 
zadrževanje na teh območjih pa bo še nekaj časa 
smrtno nevarno.
Planinska zveza Slovenĳe tudi na priporočilo
Uprave za zaščito in reševanje RS, naj se ljudje 
ne odpravljamo v gozdove, do nadaljnjega zapi-
ra vse planinske poti na prizadetih območjih.« 
in prilaga naslednjo preglednico:

Stanje planinskih poti po 
občinah na dan 12. 2. 2014.
Ko se bodo razmere umirile, bodo planinska 
društva, skrbniki planinskih poti, z markacisti 
PZS pregledala planinske poti in nam sporočila, 
ali so poti že varno prehodne. Vse do tedaj bodo 
posamezne planinske poti zaprte. Seznam po-
novno odprtih planinskih poti na prizadetih 
območjih bomo ažurno objavljali na spletnem 
mestu PZS, h�p://stanje-poti.pzs.si. 

12. 2. 2014 – Iz žleda Slovenĳe v
vročo Afriko med ledenike
Vremenska ujma je na glavo postavila kakršne 
koli načrtovane pohode planinskih skupin Dru-
štva upokojencev Vrhnika. Iti ali ne iti, to sploh 
ni bilo vprašanje, vsi smo  se strinjali z Eličino 
in Sonjino idejo, da se Zimzeleni, Sončki in Bar-
jani dobimo ta torek v mali dvorani Cankarje-
vega doma na Vrhniki in se ob Sonjini pomoči, 

z Vojkovo podporo, odpravimo iz žleda v vročo 
Afriko med ledenike. 
Da, prav ste prebrali. Sonja in Vojko sta se na-
mreč od 14. do 30. decembra 2010, skupaj s še  
devetnajstimi pohodniki, odpravila na vrh ali 
raje streho Afrike, na Kilimandžaro, z najvišjo 
točko Uhuru Peak (5895 m), ki leži v severovz-
hodni Tanzanĳi ob meji s Kenĳo. Sam vrh leži
na robu kraterja ognjenika Kibo. Njuno pot na 
to »Bleščečo  se goro«, kot se Kilimandžaro ime-
nuje v svahilĳu, sta nam skozi bogato besedo
in z odličnimi fotografijami predstavila v dveh
urah, pa ne šolskih, ampak pravih.
Skupino pohodnikov ali raje udeležencev tre-
kinga smo spremljali od njihovega prihoda na 
letališče Moši, kjer so se sredi decembra srečali 
s 30 ˚C in  v taki  vročini nadaljevali pot z avto-
busom do Aruše, ki so si jo natančno ogledali, 
in v malem hotelčiču tudi prespali in ob tem 
ugotovili, da imajo tam mnogo temnopoltih 
prĳateljev, saj jih je vsak pozdravil: »Hello, my
friend (Pozdravljen, moj prĳatelj).« Pohodniki so
se počutili kot črnec sredi Ljubljane nekaj dese-
tletĳ nazaj.
Iz Aruše so se odpravili na obisk zavarovanega 
območja kraterja Ngoro Ngoro, bogatega z žival-
skim in rastlinskim svetom. To območje naselju-
je tudi pleme Masajev, ki še vedno živi po starih 
plemenskih običajih. V del  njihovih običajev 
– lov – so se vključili tudi naši pohodniki. 
Naslednji dan je že sledila pot proti vstopu v na-
rodni park Kilimandžaro (mimogrede, letališče 
v Moši se imenuje Kilimandžaro, pivo – Kili-
mandžaro, ustekleničena voda  – Kilimandžaro 
… Dobra blagovna znamka, kajne?) in takrat 
se je začelo zares, njihov treking se je začel za-
res. Vodniki, nosači, večurni pohodi, »prasice«, 
pa ne prave, iz katerih pri nas delamo ocvirke, 
ampak transportne vreče, v katerih so bile vse 
potrebščine za dva pohodnika. Te so rade volje 
prepustili nosačem in urno so se najprej pod 
krošnjami tropskega gozda in nato (z nadmor-
ske višine 1900 m) čez raznoliko pokrajino po-
dali do koče Mandara na višini 2720 m.
Po prenočevanju v  omenjeni koči jih je naslednji 
dan čakal treking, dolg res samo nekaj  več kot 
trinajst kilometrov, a zato preko močvirnega te-
rena in gozdičkov resastih dreves do nadmorske 
višine 3702 m, na kateri je bila naslednja koča 
Horombo. Še kratek vzpon, dobrih 150 m nad-
morske višine zaradi aklimatizacĳe, vračanje v
kočo, kjer pa so se čez noč že srečali z nizkimi 
temperaturami, redkim zrakom, drgetanjem in 
čakanjem na jutro.
Tudi to je prišlo in »zagnali« so se z upočasnje-
nim korakom in pospešenim dihanjem nadalj-
njih  trinajst kilometrov po dolžini in skorajda 
1050 m visoko do naslednje in zadnje koče Kibo 
na višini 4750 m. Ob poti jih je spremljala le vi-
sokogorska puščava. V koči so se poskušali se-
greti, kaj pojesti, popiti, se aklimatizirati in vsaj 
malo spati. Redkim je to uspelo v celoti.
Kruto jutro ali raje noč, kajti na pot so krenili 
ob 23.00, je junaško dočakala le deveterica po-
hodnikov, ki je, skupaj z nekaj vodniki, krenila 
do naslednjega cilja – Gilmaǹ s Pointa, 5681 m 
visokega, Tu je razum pri nekaterih še deloval, 
da so prisluhnili telesu in se obrnili. Druge pa 
je čakal še vrh – Uhuru Peak, 5895 m, in redki 

so ga dosegli, a zmagovalci so bili vsi. Na poti 
proti vrhu so se srečali tudi s hitro izginjajočim 
ledenikom iz naslova tega članka, imenovanim 
Ledena katedrala, in še nekaj drugimi ledeniki. 
A avanture še ni bilo konec, kajti  vrnitev 1145 m 
nižje, do koče Kibo, je izčrpala še zadnje atome 
moči udeležencem, nekaj ur spanju podobne-
ga, naslednji dan spust do koče Horombo, še 
en dan krutega pešačenja do vhoda v narodni 
park. Na koncu jim je bilo vseeno, kakšen avto-
bus jih bo pripeljal do Aruše, kjer so po toliko 
dneh ponovno zaužili sadove civilizacĳe, jih na

kratko zaužili in se odpravili na še krajši spanec. 
Naslednji dan jih je namreč čakala celodnevna 
vožnja z luksuznim avtobusom do Dar es Sala-
ama. In tu se je Sonjino in Vojkovo predavanje 
končalo. Zato jima je 88 zvestih poslušalcev in 
gledalcev hvaležnih, da so skupaj z njima delili 
lepote bisera črne Afrike. 
Skozi celoten zapis sem šel, kot bi hodil z zapr-
timi očmi, a vedel sem, da si boste ogledali tudi 
nekaj priloženih fotografij, ki vam vsaj delno
ponujajo utrinke  z opisane avanture.
Besedilo: Milan Jerman
Fotografije: Sonja Zalar Bizjak, Vojko Bizjak,
Simona in Zdravko Kokot, Joža Miklavčič
Vsa dogajanja v planinskih skupinah starejših 
(Zimzeleni in Sončki) najdete v Upokojenskem 
kotičku Našega časopisa, vse objavljene članke 
pa si lahko v celoti preberete in si ogledate še 
več fotografij na spletni strani Planinskega dru-
štva Vrhnika: www.pd-vrhnika.si.

Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček

Iz marčevskega koledarčka
Datum Dogodek Odhod Ur pohoda Organizator / vodnik

8. 3. SVETA TROJICA 7.00 4 BOŠTJAN RAVNIK

22. 3. OBČNI ZBOR 
V OŠ IVAN CANKAR 8.00 VARUHI NARAVE IN 

PD

Elica Brelih je predstavila predavatelja, Sonjo 
Zalar Bizjak in Vojka Bizjaka.

Mogočno drevo baobaba – kruhovca s še mogoč-
nejšim deblom

Stari in mladi lovci nomadskega plemena Hatsabi

Drevesasti grinti so rastline, prilagojene na mrz-
lo podnebje na višini do 4000 metrov

Ledenik Kersten na pobočju pod vrhom in Mt. 
Meru v daljavi

Trĳe od devetih srečnežev, ki so v spremstvu gor-
skih vodnikov uspeli osvojiti Uhuru peak, 5895 
metrov, najvišji vrh Afrike.
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POSEBNE CENE ZA 
DIJAKE IN ŠTUDENTE

AVTOŠOLA

PRVIH 10 UR PO 19€

PRIPELJI PRIJATELJA IN PODARIMO 
�����������������������������

PRIJAVE IN INFORMACIJE NA:  tel.: 041/601-707 ali e-mail: avtosola@avtotrade.si

Avtotrade d.o.o, Vrhnika
������������������������
tel.: 041/601-707
www.avtotrade.si

������������������������������������������������
�����������������������������������������������

�����������������������������������
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od 24.2. do 28.2.
in 24.3. do 31.3.

ob 17.00

v podjetju

Avtotrade

������������������������������

IZPIT ZA TRAKTOR�����������������
������������������

����������
�����������������

Zbiram stare gramofonske plošče in kasete 
narodnozabavnih ansamblov ter tudi drugih 
izvajalcev. Kdor bi jih podaril ali prodal po 
simbolični ceni, naj me pokliče na št. 041/321-
320. Pri večji količini dam v ceno računalnik 
ali računalniške komponente
V Rovtah prodam zazidljivo parcelo od 700 
do 1000 m2, sončna lega, dostop asfalt,ob par-
celi voda, elektrika, kanalizacĳa. Cena 30 eur/
m2. Dodatne informacĳe na tel. 041 620 850.
Star mizarski ponk, skrinje, omare, mize, vo-
zičke in  druge stare predmete kupim. Tel.: 031 
878 351.
Odkupujemo krave in telice za zakol. Tel.: 
031/387-922.
Prodam parcelo, na prĳetni in mirni lokacĳi ob
gozdu na Vrhniki (Raskovec) prodamo zazid-
ljivo ravno parcelo v izmeri 957 m2. Vsa infra-
struktura, na katero se objekt mora priključiti, 
je ob parceli. Dostop je urejen po asfaltirani 
cesti.  Parcela je vpisana v zemljiško knjigo in 
je brez bremen.
Cena po dogovoru. Za dodatne informacĳe
prosim pokličite po  telefonu št.: 041/552-006.

Kupim gozd v okolici Borovnice. Tel. številka 
041 566 – 164, med 19. in 20. uro zvečer.
Prodam mizarski ponk, močne masivne iz-
vedbe z lesenimi vĳaki. Ima dva predala s pre-
kati. Tel: 041 971 665.
Kupim motorno žago, lepo ohranjeno, malo 
rabljeno, brezhibno; takoj kupim za gotovino. 
Tel.: 041/541-858.
Na Dolu pri Borovnici prodam zazidljivo par-
celo, 1100 m2, po ugodni ceni. Tel: 041 439 499.
V centru Vrhnike oddam s 1. januarjem eno-
sobno stanovanje, v bloku, 33 m2, z balkonom, 
svetlo, popolnoma opremljeno. Telefon: 051 
232 499.
Prodam manjšo samostojno stanovanjsko 
hišo na Bloški Polici, 80 m2, zgrajena l. 1850, 
adaptirana l. 1975. Priključki: vodovod, elek-
trika, telefon, poleg hiše stoji gospodarsko po-
slopje, hiša ima tudi lasten vrt. Hiša s pripa-

dajočim zemljiščem (970 m2) je bremen prosta 
in vpisana v zemljiško knjigo. Ob hiši je tudi 
prostor za parkiranje. Hiša je potrebna adap-
tacĳe. Cena po dogovoru. Za več informacĳ,
prosim, pokličite: 041 502 870.
Prodam bone trgovine Dollar (www.dollar.
si): jogĳi, posteljna dna, posteljnina, odeje,
vzglavniki, bioprogram ... Bon v vrednosti 100 
EUR prodam za 80 EUR. Na voljo več bonov. 
Boni so primerni tudi kot darilo. Tel.: 041 369 
170.
Lektoriram in korigiram diplomske naloge, 
magisterĳe in druga besedila v slovenščini in
angleščini. Tel. 031/350-076.
Ugodno oddam v najem prostor za obrtne de-
javnosti, skladiščenje, pisarniške prostore, 200 
m2, v Mali Ligojni. Tel.: 01 755 22 94 ali 040 
250 473.
Porat Červar – oddam lep apartma za do štiri 
osebe, zelo ugodno, za velikonočne in prvo-
majske praznike. Vsa infrastruktura, spreha-
jalne in kolesarske poti so blizu. Inf.: 041 828 
455.
Nudim pomoč v gozdu pri spravilu lesa, ki ga 
je zajela ledena ujma v naši občini. 068/ 136-
146.
Zelo uspešno z večletnimi izkušnjami inštrui-
ram kemĳo in kemĳsko računstvo za osnovne
in srednje šole, gimnazĳe, maturo in popravne
izpite. Inf.: 031 352 124. Atokem, Zlatko Šorn, 
s. p.
Prodam suha bukova drva, ugodna cena. Pri-
peljem tudi na dom, če je potrebno. Obenem 
prodam tudi češnjeve in brestove plohe. Loka-
cĳa: Horjul. Tel: 031 852 871.
Prodam cepilnik na sveder, Jagodic, 220 €. Lo-
kacĳa: Horjul. Telefon: 031 852 871.

Objavite brezplačen mali oglas na straneh 
Našega časopisa. 
Vsebino oglasov sporočite na 01 75 06 638 
ali na  nascasopis@zavod-cankar.si 

 Naš časopis

• Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi •
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GRADBENA DELA
IN IZKOPI
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Bojan Nadlišek s.p.
Vas 18, 1360 Vrhnika, T: 01 7553 418

��������������

www.parketarstvo-rode.si

Vedežujem in rešujem vse vaše probleme v zelo hitrem 
času. Rešujem tudi zakonske probleme, zato pokličite, ne 
bom vam žal. Tel: 051 251 489

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR!

KIA, REKORDER V NIZKI PORABI, 
NAJDALJŠI GARANCIJI IN 
NAJBOLJŠI CENI

4,2 l/100 km

CEE’D SPORTSWAGON 2014
PRILAGODLJIV POSLOVNI ALI DRUŽINSKI KARAVAN •
PROSTORSKI PRESEŽKI • POPOLNOMA VAREN IN 
IZJEMNO VARČEN

�������������������������������������������������������������������������
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MESECEVDO

OD
+ +0EUR

BREZ
POLOGA 0BREZ

OBRESTI

% EOM

BREZ
STROŠKOV0EUR

MOŽNOST NAKUPA TUDI PO NEPREMAGLJIVIH POGOJIH FINANCIRANJA!

84

SPORTAGE 1.7 CRDi
SODOBNI DIZELSKI MOTOR Z ZAVIDLJIVO NIZKO PORABO •
NAJATRAKTIVNEJŠI IN NAJBOLJ PRODAJAN ŠPORTNI TERENEC* •
NEPREKOSLJIVA VARNOST • BOGATA SERIJSKA OPREMA

5,3 l/100 km

3,2 l/100 km

NOVI RIO 2014
REKORDNO NIZKA PORABA • NIZKI STROŠKI 
VZDRŽEVANJA • POPOLNA VARNOSTNA IN 
BOGATA SERIJSKA OPREMA 

ŽE ZA149EUR
/MESEC

ŽE ZA129EUR
/MESEC

ŽE ZA179EUR
/MESEC

ŽE ZA279EUR
/MESEC

POPOLNOMA NOVI PRO_CEE’D 2014 
DINAMIČEN ŠPORTNI KUPE • BOGATA STANDARDNA IN VARNOSTNA 
OPREMA • ATRAKTIVEN, VEČ KRAT NAGRAJENI ŠPORTNI DIZAJN  •
IZJEMNO NIZKA PORABA

MOŽNOST NAKUPA TUDI PO NEPREMAGLJIVIH MOŽNOST NAKUPA TUDI PO NEPREMAGLJIVIH POGOJIHPOGOJIH

149ŽE ZA149

3,7 l/100 km

DIZELSKI
M OTO R

Akc. ponudba velja za nakup novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.d. po rednem maloprodajnem ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko VBS Leasinga d.o.o. in Summit Leasinga d.o.o. Financ. zajema: obdobje financ. do 84 mes., fiksna OM in EOM 0%; 0,9%; 1,9%; 2,9%, stroški odobritve 0 EUR. Primer izračuna KIA 
pro_cee'd 1.4 CVVT LX Fun, cena 12.550 EUR (MPC 13.350 EUR - Joker popust »Staro za novo« 400 EUR - Joker »Iz zaloge« 400 EUR - Joker »EOM =0% financ.«), z odplač. dobo 84 mes. ter 0% pologom, je obrok leasinga 149 EUR/mesec, fiksna OM 0%, stroški financ. 0 EUR, EOM 0%, skupaj za plačilo potroš. 12.550 EUR, kar je enako 
nabavni vrednosti vozila. KIA Sportage 1.7 CRDi LX Fun, cena 21.170 EUR (MPC 23.670 – Joker »Staro za novo« 1.000 EUR – Joker »Flotna prodaja« 1.5000 EUR – Joker »EOM = 2,9% financ.«), odplač. doba 84 mes., 0% polog, je obrok leasinga 278,77 EUR/mesec (zaokr. 279 EUR), fiksna OM in EOM 2,9%; stroški financ. 0 EUR, znesek za 
plačilo potroš. 23.416,6 EUR. Cena KIA Rio 1.2 CVVT LX Base 3V, cena 10.520 EUR (MPC 11.970 EUR – Joker »Družina« 500 EUR – Joker »Flotna prodaja« 950 EUR – Joker EOM = 0,9% financ.«), z odplač. dobo 84 mes. ter 0% pologom je obrok leasinga 129 EUR/mesec (EOM = 0,9%). Cena KIA SW 1.4 CVVT LX Fun, cena 14.090 EUR (MPC 
14.990 EUR – Joker »Staro za novo« 400 EUR – Joker »Flotna prodaja« 500 EUR – Joker EOM =1,9% financ.«), z odplač. dobo 84 mes. ter 0% pologom je obrok leasinga 179 EUR/mesec (EOM = 1,9%). Veljavnost: 15.2.-31.3.2014. Financ. se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in 
ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Vse ostale info. o porabi goriva in emis. CO2 na voljo v priroč. o varčni porabi goriva in emis. CO2, na prod. mestu in na www.kia.si/emission. Pogoji garanc. so na voljo v garanc. knjižici vozila, oz. pri poobl. zastopniku vozil Kia. Slike so simbolične. KMAG d.d., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

Kombinirane porabe goriva: 3,2 – 8,2 l/100km, emisije CO2: 85 – 195 g/km CO2.
www.facebook.com/KIASlovenija

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR!
AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA
01-755-79-05 (prodaja), 01-755-79-00 (servis) www.avtotrade.kia.si

POMOČ NA DOMU IN VARSTVO OTROK NA 
VRHNIKI
ČE POTREBUJETE :

 ČIŠČENJE HIŠE ALI STANOVANJA
 POMOČ STAREJŠIM PRI  NEGI IN OSKR-
BI
 OBČASNO VAROVANJE OTROK
 ENERGETSKO ČIŠČENJE PROSTORA Z 
METODO »Tesla metamorfoza«
POKLIČITE:  041-816-922 
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www.usluge-lavanda.si

Popravek
Pri zahvali za Petra Kav-
čiča se je v zadnji številki 
prikradla napaka pri nava-
janju sosedov – pogrebcih. 
Pravilno se glasi: »Boris 
Cimprič, Rok Samotorčan, 
Andrej Osredkar, Tone 
Kustec, Franc - Frančišek 
Japelj in Franc Podlipec.« 

IZDELAVA KOVINSKIH NADSTREŠKOV, DVORIŠČNIH VRAT, OGRAJ IN DRUGIH KOVINSKIH IZDELKOV

Koprivec in družbenik k.d.
www.koprivec-druzbenik.siLesno Brdo 41a, 1360 Vrhnika

Tel/fax: 01 75 04 090, gsm: 031 323 795

janez@koprivec-druzbenik.si 

Smo mlado podjetje 
na področju orodjarstva. 

Naš cilj je zagotavljati visoko kakovost 
naših izdelkov in storitev, predvsem pa 

zadovoljstvo naših strank.

Nudimo naslednje storitve: 
rezanje na žični eroziji, erozijsko vrtanje, 
struženje, klasično rezkanje, ploskovno 
brušenje, brizganje plastike, štancanje.

ORODJARSTVO ZDRAVKO KOGOVŠEK, S. P., Vrhnika, 
e-pošta: orodjarstvo.kogovsek@gmail.com
GSM: 031/372-061,041/552-006.
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Tiho sedaj si odšel
kot lepa misel, ki mine,
in nam pusti le spomine.

V 87. letu se je poslovil od nas
dragi mož, oče, tast, dedek in 

pradedek

  MARTIN
VRHOVNIK st.

         1927–2014

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prĳateljem, sosedom in znan-
cem za izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje. Zahvaljujemo 
se celotnemu osebju Doma upokojencev Vrhnika za skrb in nego. 
Zahvala tudi Pogrebni službi Vrhovec, pevcem in trobentaču, g. 
dekanu Blažu Gregorcu za opravljen pogrebni obred in DU Vrh-
nika. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi  njegovi

ZAHVALA
LOJZE GOSAR

22. 8. l932 – 14. 1. 2014                   
Ob odhodu moža in očeta Lojzeta Go-
sarja v Očetovo naročje se zahvaljujeva 
vsem, ki ste bili z nami v teh trenutkih. 
Hvala g. župniku Jožetu Gregoriču, ki 
je ganljivo orisal duhovni lik pokojnega  
Lojzeta in nam približal njegov odnos z 

Bogom. Hvala vsem duhovnikom, ki so somaševali z njim. Hvala 
medicinskemu osebju z Vrhnike, urgentnega oddelka v Ljubljani 
in Nevrološke klinike. Hvala tudi vsem,  ki ste ga spremljali na 
onkološkem  in kardiološkem oddelku. Posebna hvala medicin-
skemu osebju  ZD Ljubljana Vič. Hvala  Urbanističnemu inštitutu  
RS in vsem sodelavcem; hvala Novi Slovenĳi  ter občinama  Log
- Dragomer in Brezovica. Hvala Pogrebni službi  Pieta. Nenaza-
dnje hvala vsem sorodnikom, sosedom, znancem, prĳateljem in
članom  Marĳinega dela, ki so nama dali občutiti vso konkretno
skrb, ljubezen, pozornost in skupnost.

Žena Dolores in hči Judita
Lukovica, januar 2014

Noč v korakih mirnega je sna vzela,  
kar življenje da,  
pot zdaj tvoja vodi tja,  
kjer so drugi doma.

ZAHVALA
V 87. letu starosti je za vedno 

odšla naša ljubljena mama, babica, 
prababica, sestra in teta

MARĲA
KUZMIČ, 

rojena ZORC 
22. 3. 1927 – 29. 1. 2014

Iskreno se zahvaljujemo za izrečeno sožalje, tolažilne besede in 
darovane sveče. Hvala pevcem za zapete pesmi, duhovniku za 
opravljen obred, Pogrebni službi Vrhovec in sestri Ivanki. Hvala 
vsem, ki ste jo imeli radi in ki ste jo v tako velikem številu po-
spremili na pot večnega počitka in miru. Za vedno bo ostala v 
naših srcih. 
Sin Branko z družino, hči Olga z družino in snaha Marjetka z 

družino

Ni več tvojega smehljaja, 
le trud in delo tvojih pridnih rok ostaja.  
Spočĳ se zdaj utrujena od bolečin,  
za vse še enkrat hvala Ti. 
Dobrota Tvojega srca,  
nikdar ne bo pozabljena.

ZAHVALA
V 93. letu starosti nas je zapustila 
draga mama, babica in prababica

MARĲA
ZALAR

1921–2013
Iskrena hvala vsem sorodnikom, prĳateljem, vaščanom, društvu
upokojencev in OŠ Horjul za izrečeno sožalje, pomoč in podpo-
ro ter darove, cvetje in sveče. Velika zahvala patronažni sestri 
Barbari in dr. Janji Pirc, ki sta ji pomagali  v njeni težki bolezni. 
Hvala gospodu župniku Janezu Smrekarju za lepo opravljen ob-
red in Pogrebni službi Vrhovec. 

Vsi njeni
Horjul, december 2013

ZAHVALA

MARĲA
SLABE

Ob smrti naše drage mami, mame in tašče se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom in prĳateljem za darovano cvetje, sveče in
sveto mašo. Hvala vsem, ki ste nam nudili kakršno koli pomoč 
in nam jo pomagali negovati v njenih zadnjih dneh. Hvala za so-
čuten govor ob njenem slovesu. 

Vsi njeni
Vrhnika, Izola, Zaplana, 8. januar 2014

ZAHVALA
Ob izgubi drage mame, babice in 

prababice

MARĲE
OMRZEL 

1915–2014

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, da-
rovali sveče in nam izrekli sožalje. Zahvala gospodu kaplanu, 
pevcem in Pogrebni službi Vrhovec za lepo opravljen pogreb. 

Žalujoči: vsi njeni

V 107. letu starosti nas je zapustila 
naša draga mama, stara mama, 

prababica in teta

MARĲA
RIHAR

rojena Bizjan
1907–2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem,
vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sve-
če ter darove za svete maše, Društvu upokojencev in Župnĳski
Karitas Dobrova za izkazano pozornost, g. župniku Alojzĳu Go-
lobu za številne obiske in lepo opravljeno pogrebno slovesnost. 
Še posebna zahvala ge. Kristini Vrhovec za njeno nepogrešljivo 
pomoč. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni
Gabrje, februar 2014

Mnogo si ustvaril,
zdaj vsak korak
spomin je nate
in hvaležna misel, 
luč je, ki ne ugasne …

ZAHVALA
Z bolečino v srcu sporočamo, da se je 
za vedno poslovil naš dragi oče, ata 

in pradedek

PETER NAGODE st.
s Podolnice 9
(1924–2014)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem 
in prĳateljem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k več-
nemu počitku. Hvala za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče 
ter darove za svete maše. Zahvala tudi Pogrebni službi Lavan-
da, pevcem, pogrebcem in g. župniku Janezu Smrekarju za lepo 
opravljen pogrebni obred. Vsem, ki ste kakor koli prispevali, še 
enkrat iskrena hvala.
Dragi ata, za vedno boš ostal v naših srcih.

Vsi njegovi
Podolnica, januar 2014

Pred kratkim še vedra in upanja polna,  
s tegobami v zdravju, a ne zares bolna, 
je naša ljubljena mami bila, 
a danes čez noč od nas je odšla.

ZAHVALA
Ob smrti drage mame in stare mame

MARĲE
DEMŠAR

17. 12. 1936 – 30. 12. 2013 
iz Butajnove

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prĳateljem in
znancem za vso pomoč in podporo. Vaša bližina, topla beseda 
in stisk roke so nam v teh žalostnih dneh veliko pomenili. Hvala 
vsem, ki ste imeli našo mamo radi, jo spoštovali, ji pomagali, 
zanjo molili in se v tako velikem številu od nje zadnjič poslovili. 
Hvala gospodu župniku za lep obred zadnjega slovesa, pevcem 
za ganljivo petje in Pogrebni službi Lavanda za tankočutno orga-
nizacĳo pogrebnih storitev.

Žalujoči otroci: Jože, Vida, Irma, Anka z družinami

»Jaz vem, da je moj odkupitelj živ in se bo 
poslednji vdignil nad prah. 
Še potem, ko bo ta moja koža raztrgana, 
bom iz svojega mesa gledal Boga.«

 

ZAHVALA
 

STANISLAV 
KVATERNIK

(1941–2014)
 
Ob nenadni smrti našega dragega moža in očeta se vsem sorod-
nikom, prĳateljem, sosedom in znancem zahvaljujemo za izre-
čeno sožalje, darove, molitve in pomoč. Hvala vsem, ki ste se v 
tako velikem številu udeležili zadnje evharistĳe, ki smo jo ob-
hajali z njim. Spominjajte se ga v molitvi.
 

Žena Majda ter otroci Simon, Ana, Luka, 
Tadej in Eva z družinami
Dragomer, 24. januar 2014

Ni smrt tisto, kar nas loči in življenje ni, 
kar druži nas. 
So vezi močnejše, brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas. 
(Mila Kačič)

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage žene, 

mami, sestre in mame 

ANICE JURCA
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem, sose-
dom, vaščanom, sodelavcem in znancem, ki ste nam v teh težkih 
trenutkih stali ob strani, izrekali sožalje, darovali sveče, cvet-
je, denarne prispevke in za svete maše. Posebna zahvala velja 
medicinskemu osebju Zdravstvenega doma Vrhnika za skrb in  
lajšanje bolečin, gospodu Janku Novaku za lepo opravljen po-
grebni obred, Pogrebni službi Vrhovec, sekstetu Odoica in gospe 
Marinki Kupec za besede slovesa. Iskrena hvala tudi vsem, ki 
vas nismo posebej imenovali, pa ste nam kakorkoli pomagali in 
jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Vsem in 
vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni

Odšla za vedno si od nas, draga mama,  
vedi, da nikoli ne boš sama, 
v srcu z nami boš vedno in povsod. 

ZAHVALA
Ob izgubi žene, mame, babice in 

prababice

KRISTINE 
VELKAVRH

8. 3. 1932 – 29. 1. 2014

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem in znan-
cem, ki ste se prišli poslovit od nje in jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Hvala tudi za izrečeno sožalje ter darovano cvetje in sveče.  

Žalujoči: mož Rudi, sinova Rudi in Andrej z ženama, vnuki 
in pravnuki ter sestri Mici in Ančka
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Nagradna križanka

Ime in priimek:

Točen naslov:                        Telefon:

NAŠ ČASOPIS
Izdajatelj: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. Soizdajateljice: občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Log - Dragomer. Urednik: Gašper Tominc. Časopis izhaja praviloma vsak zadnji ponedeljek v 
mesecu. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v omenjenih občinah. Ponatis posameznih delov ali celote časopisa za objavo v drugih medĳih je mogoč samo s pisnim dovoljenjem uredništva. Uredništvo si pri-
družuje pravico, da nenaročenih prispevkov ne objavi. Pisma bralcev morajo biti obvezno  opremljena s polnim naslovom s telefonsko številko. Naslov: Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika. Telefon: 01 7506 638. 
Oblikovanje in prelom: Tomograf, Tomo Cesar, s. p. Lektoriranje: Marjetka Šivic in Katarina Molk. Tisk: Set Vevče, naklada 13 500 izvodov. Cena zahval: 68,72 evra

Križanka Našega časopisa
Nagradno geslo pretekle križanke, ki je potekala pod pokrovi-
teljstvom Brunarice Grič iz Šentjošta, se je glasilo: »Kvaliteta je 
naše geslo«. V uredništvo smo prejeli ogromno pisem z rešitva-
mi, sreča pa je bila naklonjena sledečim: Marĳi Kuzma iz Dola 
pri Borovnici, Doroteji Demšar iz Šentjošta in Jani Marušič z 
Vrhnike. Nagrajenci bodo prejeli bone za kosilo v Brunarici Grič. 
Rešitve (nagradno geslo) za tokratno križanko pošljite najkas-
neje do 15. marca na naslov Naš časopis (Tržaška cesta 9, 1360 
Vrhnika), trĳe nagrajenci pa bodo prejeli praktične nagrade.

Na voljo v Turistično informacijskem centru
na Vrhniki, Tržaška cesta 9, vsak dan 

od 8h do 18h, v soboto od 9h do 14h. 

DARILO Z OKUSOM
Že veste, da imamo na 
Vrhniki vrhunsko 
pražarnico kave? 
Poskusite mešanice iz 
najboljših kavnih zrn. 
Na prodaj so tudi lične 
skodelice iz 
porcelana z 
izvirnimi 
ilustracijami 
Ivana Cankarja.

Vrhn*ške  iskr*ce
Ja, ta žled je pa res ad hudiča,še hujš! Sa včas djal, d' če ni, še vajska ne vzame. Ta žled je pa kr vse padru, tud t'm u kasarn, 
»Cankarjev« na Kašacah. Tist park je čist palomlen. Smreke sa je še kr dobr adnjesle. Breze pa sa br'z vrhov, kar je pa vej astal 
pa  dv'l visĳe,d' zgledaje kt kšne vrbe žalujke. Una vrba pr vhodu se je pa kr na kapĳe vabesla. Sm brau, da sa se zdej strelci z 
Vrhnke u kasarna vselil, pa sa j'm tud drva kr na prag dastavl. J'h saj zebl na bo!
J.Sulc

 ŠIVILJSTVO
MATEJA PETKOVŠEK s.p.

Na klancu 12a, 1360 Vrhnika
Tel.: 031/ 532-534

ŠIVANJE PO MERI
• maturantske in svečane obleke
• plašči, kostimi, bluze

• všivanje idrijske čipke

ŠIVILJSKA POPRAVILA
• ter predelava in obnova starih oblačil
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TC Mercator, Robova cesta 6, Vrhnika | T: 01 755 71 61 | M: 041 342 000 | mega.phone@siol.net

akcija na obrokeakcija na obrokeakcija na obrokeakcija na obrokeakcija na obroke

24x6 €24x6 €24x6 €24x6 €24x6 €24x6 €24x6 €24x6 €*

SAMSUNGSAMSUNGSAMSUNGSAMSUNG
GALAXYGALAXYGALAXYGALAXY

XCOVER 2XCOVER 2XCOVER 2XCOVER 2XCOVER 2

ZIMSKAZIMSKAZIMSKAZIMSKAZIMSKAZIMSKAZIMSKAZIMSKAZIMSKA
AKCIJA!AKCIJA!AKCIJA!AKCIJA!AKCIJA!AKCIJA!

SAMSUNGSAMSUNGSAMSUNG

POVEČANA

ODPORNOST

NA VODO

IN PRAH!
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*Sklenitev novega narocniškega razmerja ali*Sklenitev novega narocniškega razmerja ali
 podaljšanje obstojecega za 24 mesecev. podaljšanje obstojecega za 24 mesecev.

RECIKLIRANJE ZA NASMEH -
SODELUJEMO PRI PROJEKTU RDEČI NOSKI!

 10% POPUST NA BARVE IN TONERJE 
OB VRAČILU PRAZNE KARTUŠE / TONERJA.
 Bodi EKO, prazne kartuše ali tonerja ne odvrzi v navadne smeti. 
Pri nas lahko poskrbimo za pravilno reciklažo starih kartuš in tonerjev.

PRODAJA NA OBROKE 

DO 24 MESECEV

EUR

T: 01 750 51 70
M: 041 26 48 48
M: 070 21 08 14

Molek servis Peter Molek s.p.
Vrtnarija 3, Vrhnika 
E: prodaja@molek.si
www.molek.si

RAČUNALNIKI - NOVI IN RABLJENI   FOTOKOPIRANJE   IZPOSOJA BLAGAJN   SERVIS RAČUNALNIKOV IN PRENOSNIKOV

Procesor ARM Cortex-A9 2 jedrni 1.5 GHz
Pomnilnik 1 GB DDR3 SDRAM
Shramba 4 GB
Grafika vgrajena Mali 400
Wi-Fi IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 
802.11n
Vgrajene Naprave Čitalec kartic (Micro SD)
Vmesniki 1 x USB 2.0, 1 x HDMI
Operacijski sistem Android 4.2
Barva črna
Vključeni Dodatki Napajalnik, IR kabel za daljinec, 
HDMI kabel
Dimenzije 16 x 34 x 90 mm (Višina x 
Globina x Širina)
Teža 35 g
Garancija 24 mesecev

Procesor i5 4440 3,1Ghz
RAM 4GB DDR3 
Disk SSD 120GB
DVD-RW enota

Vmesnik: USB 3.0
Fortmat: 2,5”
Hitrost prenosa: 5Gb/s (Max)
Kapaciteta: 1TB
Barva: črna

Prestigio PAD2411 
Multimedijski Vmesnik

Računalnik Mega 2000 i5

Seagate zunanji disk 
2,5” 1Tb Expansion

AKCIJA!

64,90
EUR

SUPER
AKCIJA!

139
EUR

AKCIJA!

449
 redna cena:

EUR
EUR

499

AKCIJA!

64
 redna cena:

EUR

EUR

74

všečkaj nas na FB-ju. 
Smo pod Molek.servis
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14,90eur
Tudi za Tudi za Tudi za 
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www.molek.si

Tablični računanik 
PRESTIGIO MultiPad 7.0 
Prime Duo 3G
7.0’’LCD,800x480
Cortex A9 Dual Core 1,2 GHz
notranji spomin: 4GB
spletna kamera
Android 4.1
Baterija 3000mAh
Bluetooth
GPS, WiFi
3G
Grancija:  24 mesecev

NOVO!

+ spominska 

 kartica 8GB

3G


