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Prihaja spomladanski sejem
Horjulki med hokejsko smetano
Krištof Zupet v mesecu kulture
Mamice z malčki v vrtcu

Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Leto XLI, 414. številka                                                                                                                                                                                               31. marec 2014

Naslednja, 415., številka bo izšla v 
ponedeljek, 28. aprila. Prispevke bomo 

sprejemali do ponedeljka, 14. aprila.
Uredništvo: nascasopis@zavod-cankar.si 

oz. 01 750 66 38.
Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika

Investicĳe občine
O smradu v mestu
Stoletnica Jožefe Osredkar
Slomški na Sivih celicah
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Zagoreli so gozdovi
Dragomerčani na loško pošto?
Ravnateljica o rezultatih NPZ
Prihaja modernizacĳa ceste 
Bevke–Log

Razpis za male čistilne naprave
Dobra praksa občine za zgled
Nova zbirka v grajskem parku
Rotar doniral podsmreškim 
gasilcem

Praznovale so vode
Gramozna jama, nikdar 
pozabljena
Nova vrtčevska enota

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

Življenje na 
minimumu
»Pri tem mi ni to všeč, pri drugem 
tisto, pri tretjem ono …« Tako sem 
nedavno tega poslušal prĳatelja, 
ki ni niti dokončal faksa niti našel 
dela. Pravi, da zanj ni dela. Ja, res 
je hudo, časi niso potica, marveč 
trda skorja kruha. »Ampak, ljubi 
bog, nekaj pa moraš delati? Saj ne 
moreš sedeti in samo čakati, da ti 
nekdo ponudi službo?« »Ah, daj, 
saj itak vsa dela podelĳo po vezah. 
Brez veze sploh poskušati.« Ja, res 
je« brezveze«, kajti tako razmišlja-
nje te res ne bo nikamor pripeljalo 
v življenju, sem si mislil. Mlad in 
krepak, kot je, bi lahko poprĳel za 
marsikatero delo, a mu pač ni do 
tega. Dobiva neko socialno podpo-
ro, da si pokrĳe najnujnejše stroške 
in to je zanj dovolj. Nima ženske, 
nima otrok, avto, telefon in  drugo  
deluje minimalno. In tako je že kar 
nekaj let – življenje na minimalno. 
Res živi, a  kakovost njegovega 
življenja se že kaže: počasi po-
staja nedorasel težavam, izzivom, 
pada mu samozavest. Vse postaja 
brezsmiselno, vanj se zažira malo-
dušje. Ko vidiš takega človeka, se 
zaveš, da delo resnično krepi telo 
in duha, pa čeprav bi včasih nede-
ljo najraje potegnili kar do petka. 
Narava je že vedela, da je človeko-
vo mesto v delu in posledično tudi 
razvĳanju osebnosti. Na vrhniških 
straneh pišemo, kako na tem ob-
močju mladini padajo motorične 
sposobnosti, kar  je velik potenci-
al za nezaposlenost, razlog pa je 
– kaj drugega kot – virtualni svet.  
Menda je mladini v primerjavi z 
rezultati izpred desetletĳ napredo-
val samo trebušni mišični sistem 
– »radiatorčki«, kot posledica bom-
bardiranja s fotografijami in video-
posnetki izklesanih teles, pri vsem  
drugem pa so nazadovali. Težko 
verjeti, a nekateri naj bi imeli zara-
di padanja motorični sposobnosti 
celo težave pri umivanju zob. Od 
tu je le še korak do »življenja na mi-
nimumu«, toda kot pravĳo: »Vsak 
si je svoje sreče sam kovač.« Naj 
vaše življenje ne bo na minimu-
mu. Odprite okna, povabite sonce 
v svojo sobo in zadihajte pomlad. 
Ker »se bomo brali« šele po prazni-
kih, vam želim vesele velikonočne 
praznike in obilico pirhov.

 Gašper Tominc

Vrhniko že nekaj časa pesti smrad, ki naj bi prihajal iz kompo-
starn. Ali se z novo uredbo iz decembra lani obetajo kaj boljši 
časi za Cankarjevo mesto? Preverite na vrhniških straneh.

GeoAdria d.o.o.
PODJETJE ZA GEODETSKE STORITVE
gsm: 041/513-321      email: info@geoadria.si

Vse geodetske storitve na enem mestu:
- ureditev meje
- parcelacija
- izravnava meje
- geodetski načrt
- zakoličba
- vpis stavbe v kataster stavb
- vzpostavitev etažne lastnine
- pridobitev hišne številke

www.geoadria.si
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SAME BABE

CONTRIO
CANKARJEV DOM VRHNIKA, 

PETEK, 4. APRIL 2014, OB 19. URI

Občino Log - Dragomer je zajel največji požar v njeni zgodovi-
ni: ognjeni zublji so pogoltnili kar 1,5 ha gozda. Več o neljubem 
dogodku, ki mu naj bi botrovala človeška malomarnost, piše 
na  straneh Loga - Dragomerja dopisnica Vesna Erjavec.

• NE SPREGLEJTE • NE SPREGLEJTE • NE SPREGLEJTE • NE SPREGLEJTE •

32. pohod na Štampetov most

12. april ob 9. uri, železniška postaja Verd

Spomladanski sejem v Horjulu

6. april, od 10. do 17. ure na Občinskem trgu

Koncert Ota Pestnerja

11. april ob 19. uri v športni dvorani OŠ Polhov Gradec

»V imenu resnice« – Barbara Furjan in Lucienne Lončina

Klub Orfej, Sinja Gorica, 12. april ob 19. uri
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Župan Stojan Jakin je uvodoma pojasnil, da v 
primeru prehoda na kanalizacĳo oziroma male 
čistilne naprave ne gre za kaprico občine, mar-
več za zahtevo Evropske unĳe oziroma države. 
»Občina bo gradila kanalizacĳo po večjih urba-
nih naseljih, manjši kraji pa si bodo morali sami 
zagotoviti male čistilne naprave.« Po njegovem 
bo smotrneje, da bi ti kraji imeli skupne male 
čistilne naprave, seveda pa je vse odvisno od 
organiziranosti vasi in posameznikov. 
Predavateljica dr. Levstekova je dejala, da kla-
sične greznice prečistĳo le od 20 do 40 odstot-
kov odpadne vode, zato je izpust nazaj v naravo 
še vedno obremenjujoč za okolje. Pri malih či-
stilnih napravah je nivo očiščenja odpadne vode 
do 85%, kar je za okolje sprejemljivo. Tak nivo 
se doseže z usedalniki in osrednjim areacĳskim 
reaktorjem, kjer s se pomočjo vpihovanje zraka 
sproži aerobna razgradnja delcev (sistem posne-
ma pretok v rekah in potokih). 
Predstavila je nekaj osnovnih tipov malih čistil-
nih naprav, za katere pa je dejala, da ima vsaka 
svoje prednosti in slabosti. »Ni univerzalne in 
najboljše, je pa na trgu ogromno različnih tipov 
naprav, zato previdnost ne bo odveč.« Po njenem 
je še najbolje, da se občani odločĳo za čimbolj eno-
stavno napravo, hkrati pa priporoča tudi posvet 
s katerim od poznavalcev tovrstnih naprav pri 
lokalnem komunalnem podjetju. Opozorila je na 
zavajanje kupcev, češ da naj bi nekatere naprave 
čistile 99%, da ne nastaja odvečno blato, da naj bi 
bila izstopna voda primerna za zalivanje rastlin 
in pranje avtomobila ter podobno. Nič od našte-
tega ni res in po njenem mnenju zgolj navadno 

zavajanje kupcev. Občani naj bodo pozorni tudi 
na potrebne certifikate, izjavo o lastnostnih in 
druge potrebne listine, ki spremljajo napravo. 
Kot je dejala predavateljica, naj imajo občani pri 

nakupu male čistilne naprave v mislih, da jo 
bodo imeli 25 let in kupĳo tudi temu primerno 
veliko - preveč ali premalo obremenjene čistilne 
naprave namreč ne delujejo pravilno. Ker je četrt 
stoletja relativno dolga doba in obstaja možnost, 
da prodajalca oziroma pooblaščenega servisa 
sploh ne bo več, je primerno, da je naprava čim-
bolj enostavna. Cene za male čistilne naprave so 
na trgu različne, se pa večina gibljejo okoli dveh 
do treh tisoč evrov.
Kaj se zgodi po vgraditvi male čistilne naprave? 
Potrebno jo je prĳaviti lokalnemu komunalne-
mu podjetju, ki preveri njen učinek, občan pa 
je upravičen do 90% zmanjšanja takse za obre-
menjevanje okolja. Vsake tri leta naj bi potekal 
odvoz blata iz naprave, obenem naj bi komunala 
ravno tako vsake tri leta vršila oceno obratova-
nja naprave.  
Na predavanju je bilo slišati tudi vprašanje, če 

smejo občani kar v obstoječo greznico namesti-
ti sistem za vpihavanje ter na ta način narediti 
»domačo« malo čistilno napravo. Dr. Levsteko-
va je to odsvetovala, kajti taka greznica ne bo 
dobila izjavo o lastnostih, ki je eden od ključnih 
dokumentov za uspešno registracĳo male čistil-
ne naprave. 
Občane je tudi zanimalo, če bo občina sledila 
zgledu nekaterim sosednjim občinam, ki ponu-
jajo subvencĳe za nakup malih čistilnih naprav, 
vendar je župan odkimal, kajti po njegovem je 
že sama gradnja sistema kanalizacĳe tako drag, 
da enostavno zmanjka denarja še za te namene. 
Jakin je še pojasnil, da se bodo morali vsi tisti, 
ki živĳo po urbanih središčih in imajo greznico, 
do leta 2017 pa bo v njihovem kraju zgrajena ka-
nalizacĳa, morali priključiti nanjo, greznice pa 
zasuti. 

Gašper Tominc, foto: GT

Predavateljica dr. Levstekova med demonstrira-
nje razlike čiščenja vode pri mali čistilni napravi 
in greznici.

Operacijo delno financira
Republika Slovenija
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Tako se v Verdu obnavlja še vodovod, ureja 
meteorno odvodnjavanje s ceste, del naselja 
pa se bo opremil tudi z  javno razsvetlja-
vo. Dela izvaja JP KPV, d. o. o. s pogodbeno 
vrednostjo  386.926,65 € brez DDV, ki za-
jema izgradnjo vodovoda, meteorne kana-
lizacĳe ter odcepe za izvedbo priključkov 
pri odpadni kanalizacĳi ter 62.432,27 € brez 
DDV oz. 76.167,37 € z DDV za izgradnjo javne 
razsvetljave. Trenutno se vrši gradnja infra-
strukture na odseku ''G-proti Drašlerju'' ter 
zaključuje na odseku Konjski klanec. Ker ob 
sami gradnji ne prihaja do večjih zapletov, se 
bo investicĳa v Verdu predvidoma zaključi-
la v skladu s sprejetim terminskim planom 
konec meseca maja. Do sedaj smo v Verdu 
za izgradnjo vodovoda, meteorne kanali-
zacĳe in z odcepi za odpadno kanalizacĳo 
porabili 117.684,53 € brez DDV ter 28.039,77€ 
z DDV na javni razsvetljavi. Del javne ceste, 
ki je bil v osnovnem stanju makadam, pa 
se je na željo in ob sofinanciranju krajanov 
ter Krajevne skupnosti Verd tudi asfaltiral. 
Druga ekipa JP KPV, d. o. o. izvaja dela na javni 
infrastrukturi na območju Notranjske in Ga-
brč. V letu 2013 so v pretežni meri končali na 
delu Notranjske ceste, od Idrĳske do križišča 
z Gabrčami, sedaj pa se nadaljuje z izgradnjo 
proti Gabrčam. V tem sklopu se bo poleg ka-
nalizacĳe, namenjene za odvajanje odpadne 
vode, obnovil vodovod ter zgradil meteorni 

kanal za odvajanje voda s ceste. Sočasno bodo 
krajani na delu, kjer se obnavlja infrastruktu-
ra, pridobili pločnik in javno razsvetljavo. Po-
godbena vrednost za izgradnjo javne razsvet-
ljave in ceste s hodnikom znaša 437.800,09 € 
brez DDV oz. 534.116,11 z DDV in 323.624,76 
€ brez DDV za rekonstrukcĳo vodovoda, iz-
vedbo meteornega kanala za odvajanje ceste 
ter izgradnjo sanitarnega kanala, ki ga ne po-
kriva projekt Čista Ljubljanica. Za izgradnjo 
javne razsvetljave in ceste s hodnikom se je 
do sedaj porabilo 79.529,65 € brez DDV oz. 
97.026,17€ z DDV ter 170.947,00€ brez DDV na 
ostali infrastrukturi. Dela napredujejo in se 
bodo predvidoma končala konec julĳa, nato 
pa se ista ekipa preseli na drugo gradbišče in 
začne z izgradnjo infrastrukture na Mirkah. 
Za Staro Vrhniko se v mesecu junĳu načrtu-
je uvedba izvajalca v delo. Poleg osnovnega 
projekta Čista Ljubljanica, s katero se gra-
di Centralna čistilna naprava na Tojnicah 
in kanalizacĳa v naseljih Verd, Notranjska, 
Gabrče, Mirke in Stara Vrhnika, predstav-
lja izgradnja ostale infrastrukture, finančno 
gledano, za Občino Vrhnika zajeten zalogaj. 
Vendar pa Občina v sočasni izgradnji celotne 
infrastrukture vidi veliko prednost, saj je mo-
goče le tako dela izvajati istočasno ter občane 
z zaporami cest oz. omejitvami prometa in 
ostalimi motnjami bremeniti le enkrat.

Občinska uprava Občine Vrhnika

S prvim 
marcem 
zaprl vrata 
študentski 
servis
Poslovalnica e-Študentskega 
Servisa na Vrhniki je z začet-
kom marca samo še spomin. 
Kot so nam sporočili iz servi-
sa, so se za potezo odločili, ker 
so jih v to prisilile razmere na 
trgu. »Študentsko delo upada 
že vse od leta 2008, zato smo 
primorani zapirati posloval-
nice. Žal je to že 6 poslovalni-
ca, ki jo zapiramo v zadnjem 
času.« Sporočajo pa, da bodo 
podjetjem in študentom, ki 
z njimi delajo v tem okolišu, 
še naprej zagotavljali stalno 
podporo preko spleta in v 
preostalih 18 poslovalnicah 
po Slovenĳi. (gt) 

Pripravite se ne spremembe

Po letu 2017 namesto greznic kanalizacĳa ali male čistilne naprave
Vrhnika, 5. marec – Po letu 2017 se bodo morali občani posloviti od greznic, kajti te bodo morali zamenjati z malimi čistilnimi napravami ali s priklopom na kana-
lizacĳo. Občina Vrhnika je v ta namen povabila v goste strokovnjakinjo dr. Meto Levstek iz Javnega Podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o., 
ki je v Cankarjevem domu pripravila za občane predavanje na to temo.

Ob projektu Čista Ljubljanica se na Vrhniki 
obnavlja tudi ostala infrastruktura.
Ob izgradnji kanalizacĳe za odvajanje odpadne vode, poznana pod projektom 
Čista Ljubljanica, ki večinoma poteka po javnih cestah, se obnavlja tudi osta-
la infrastruktura v lasti občine. 

Tudi župan čestital stoletnici
Vrhnika, 25. februar – V vrhniškem domu upokojencev so obe-
leževali jubilej kot ga le malokdaj: Jožefa Osredkar je praznovala 
100. rojstni dan. Ker prihaja iz Ligojne, so ji zapele tamkajšnje 
ljudske pevke Trl'ce, med drugim pa so ji čestitali tudi predsed-
nica Krajevne skupnosti Ligojna Mojca Gutnik, Franc Kočevar iz 
Župnĳe Vrhnika, direktor doma upokojencev Štefan Kociper in 
pa tudi župan Stojan Jakin. Slavljenki je izročil šopek in zaželel 
še vrsto zdravih let. (gt, foto: Leon Novak)
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Za storitev je moški strankam zaračunaval od  
100 do 140 evrov. Po do sedaj zbranih poda-
tkih je  bila policĳa obveščena o dveh primerih 
in sicer v enem primeru je stranka moškega 
odslovila v  drugem pa na koncu plačala 35 
evrov (od prvotnih 140). »V primeru, da se 
osebe sklicujejo na razna naročila podjetĳ, lo-
kalnih skupnosti,… za opravljanje določenih 
storitev ipd, predlagamo, da stranke ta dejstva 
preverĳo pri pristojnih, na katere se te osebe 
sklicujejo. V kolikor stranke niso prepričane 

ali same niso zahtevale servisnih uslug, poli-
cĳa priporoča, da se »serviserje« ne spušča v 
objekte. Običajno si takšne osebe izbirajo sta-
novanjske hiše izven strnjenih naselĳ, v kate-
rih stanujejo starejši občani,« so nam sporočili 
iz PU Ljubljana. V primeru vsiljivosti ali suma 
kaznivega dejanja pa lahko občani pokličejo 
na interventno številko 113 ali anonimni tele-
fon 080 1200. Tudi sicer lahko sporočĳo vse po-
datke o podobnih dogodkih. (gt)

Vandali popackali središče Vrhnike
Vrhnika, 10. marec – Po Vrhniki so se iz sobote na nedeljo (8. do  9.) pojavili grafiti v obliki 
nakracanih napisov, kot so denimo »Vrhnika«, »Nimam za burek«, »A maš 2 € za pivo« in po-
dobni. Vandali niso zbirali mest za pisanje, zato pred njimi niso bile varne niti povsem nove 
fasade, kot je na primer eno leto stara na stavbi Doma krajevne skupnosti (Tržaška 11). Kot so 
nam povedali predsedniki KS Vrhnika – Center, Breg in Vas (Karol Jurjevčič, Peter Sečnik in Jure 

Jakopič), so podali prĳavo zoper storilce na Policĳi, dejanje vandalov pa ostro obsodili, saj gre 
po njihovem mnenju za mladostno objestnost, brez kančka občutka za tujo lastnino. Iz Policĳske 
uprave Ljubljana so nam sporočili, da so bili o dogodku obveščeni v nedeljo, 9. marca. »Policisti 
so z ogledom kraja dejanja in z zbiranjem obvestil ugotovili, da so neznanci v noči na 9. 3. 2014 z 
napisi poškodovali fasado Doma krajevne skupnosti na Vrhniki in še nekaj stavb fizičnih oseb in 
podjetĳ. Pristojni na krajevni skupnosti so podali predlog za pregon kaznivega dejanja (kazenski 
zakonik za tovrstno kaznivo dejanje predvideva, da mora lastnik podati predlog za pregon). O 
storilcih policisti še zbirajo obvestila.« Verjetno so isti storilci premaknili tudi kamnito skulpturo 
pri brvi čez Ljubljanico (med Verdom in Vrhniko). Mogoče bi končala v vodi, če le ne bi bila za-
nje pretežka …

Gašper Tominc, foto: GT

Trenutno so na Eko skladu objavljeni naslednji 
javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih fi-
nančnih spodbud občanom: 
• za baterĳska električna vozila;
• za nove naložbe rabe obnovljivih virov energi-

je in večje energĳske učinkovitosti stanovanj-
skih stavb;

• za nove naložbe rabe obnovljivih virov ener-
gĳe in večje energĳske učinkovitosti večstano-
vanjskih stavb.

Eko sklad je v za-
dnjih dveh javnih 
pozivih, ki sta bila 
objavljena konec 
februarja, razpisal 
21 milĳonov evrov 
za nove naložbe v 
ukrepe učinkovi-
te rabe energĳe in 
rabe obnovljivih 
virov energĳe v 
stanovanjskih stav-
bah, od tega do 7,5 
milĳona evrov iz 

sredstev Sklada za podnebne spremembe za do-
ločene naložbe v stanovanjskih stavbah na de-
gradiranih območjih, to je na območjih občin, 
ki so sprejele odlok o načrtu za kakovost zraka 
zaradi prekomerne obremenitve s prašnimi del-
ci PM10.
Spodbude so namenjene za vgradnjo solarnega 
ogrevalnega sistema, vgradnjo kurilne napra-
ve za centralno ogrevanje na lesno biomaso, 
vgradnjo toplotne črpalke, priključitev starejše 
stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir 
energĳe, vgradnjo energĳsko učinkovitega le-
senega zunanjega stavbnega pohištva, toplotno 
izolacĳo fasade in strehe, vgradnjo prezračeva-
nja z vračanjem toplote odpadnega zraka, grad-
njo ali nakup pasivne oz. skoraj nič energĳske 
stanovanjske stavbe in celovito obnovo starejše 
stanovanjske stavbe, nakup stanovanja v tri in 
večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovlje-
ni v pasivnem oziroma skoraj nič energĳskem 
razredu ter vgradnjo termostatskih ventilov 
in hidravlično uravnoteženje večstanovanjske 
stavbe.
Višina spodbude je pri večini ukrepov, za ka-
tere je mogoče dodeliti nepovratna sredstva, 
omejena na 25 % priznanih stroškov naložbe, za 
določene naložbe na območjih občin, ki so spre-
jele odlok o načrtu za kakovost zraka, so ne-
povratne finančne spodbude višje in znašajo do 
50 % priznanih stroškov naložbe, hkrati je za 
vsak posamezen ukrep določena omejitev viši-
ne spodbude v absolutnem znesku. 
Tehnične zahteve posameznega ukrepa, ki je 
predmet spodbude v stanovanjskih stavbah, so 
v primerjavi z lanskim javnim pozivom spre-
menjene pri vgradnji kurilne naprave za cen-
tralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno 
biomaso. V skladu s trenutno veljavno uredbo 
o emisĳi snovi v zrak iz malih in srednjih kuril-
nih naprav bo za vse naprave z ročnim polnje-

njem goriva (npr. s poleni) zahtevana obvezna 
vgradnja lambda sonde. Poleg tega bo za kuril-
ne naprave, ki omogočajo uporabo dveh ali več 
vrst goriv (npr. polena in peleti), to je kurilne 
naprave s kombinirano kurjavo, preverjana 
skladnost z zahtevami javnega poziva glede to-
plotno-tehničnih karakteristik za vse vrste go-
riv, ki jih lahko ta naprava uporablja.
Z namenom spodbujanja energĳsko učinko-
vite obnove starejših stanovanjskih stavb so 
višje spodbude za ta ukrep, nepovratne fi-
nančne spodbude za gradnjo novih stanovanj-
skih stavb pa so na voljo samo za tiste stavbe, 
ki bodo grajene v pasivnem oziroma skoraj nič 
energĳskem standardu. 
Poleg tega so v primerjavi z lanskim javnim po-
zivom nižje spodbude za vgradnjo centralne-
ga sistema prezračevanja ali lokalnih naprav 
za prezračevanje z vračanjem toplote odpadne-
ga zraka z rekuperacĳo, pa tudi za nakup sta-
novanja v tri in večstanovanjski stavbi, zgrajeni 
ali prenovljeni v pasivnem oz. skoraj nič energĳ-
skem razredu.

Hkratna pridobitev ugodnega kredita 
in nepovratnih sredstev
Dodatna ugodnost, ki jo bo Eko sklad ponudil 
investitorjem občanom tudi v letošnjem letu, je 
možnost najema ugodnega kredita ob hkratni 
pridobitvi nepovratnih sredstev za naložbe ob-
čanov, ki lahko združujejo enega ali več različ-
nih ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira. Ob-
restna mera kreditov je trimesečni EURIBOR + 
1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene 
v besedilu javnega poziva 49OB13, ki bo veljal še 
do konca aprila, razpisana sredstva so povišana 
za dva milĳona evrov.
Vsi javni pozivi so dosegljivi na spletni strani 
www.ekosklad.si, kjer je na voljo tudi dokumen-
tacĳa za prĳavo. Pozor - za vse ukrepe velja, da 
morajo biti izvedeni po oddaji vloge za prido-
bitev nepovratne finančne spodbude! 
V razpisu za leto 2014 je možno za nekatere 
ukrepe pridobiti višjo subvencĳo, če je naložba 
izvedena na območju s sprejetim odlokom o na-
črtu za kakovost zraka.

Za podrobnejše informacĳe, pomoč pri izpol-
njevanju vlog in preverjanje možnosti prido-
bitve subvencĳ, se lahko obrnete na energet-
sko svetovalno pisarno ENSVET na Vrhniki, 
Tržaška cesta 1, Vrhnika, mala sejna soba 
v kleti občinske stavbe ali na spletni strani 
www.ensvet.si. V energetsko svetovalni pi-
sarni vam bomo, poleg o novih nepovratnih 
spodbudah, ki jih Eko sklad nudi občanom, 
nudili tudi neodvisne strokovne nasvete o 
rabi obnovljivih virov energĳe in večje ener-
gĳske učinkovitosti stanovanjskih stavb. De-
lovni čas pisarne bo vsako drugo sredo od 16
:00 do 20:00, prĳave za svetovanje sprejemajo 
na Občini Vrhnika na tel. št. 01/7555-419 pri 
ga. Marjanci Tomažin.

Patricjo Božič, energetski svetovalec

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 objektov. Za uspešno vodenje energetske politike in pridobivanje zunanjih sred-
stev 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 usposobljenosti občin za izvedbo trajnost-
ne energetske politike. V okviru projekta so bila za sodelujoče občine organizirana usposabljanja 
na temo energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energĳe, neposredna pomoč in prenos do-
brih praks med sodelujočimi občinami iz EU, podpisnicami Konvencĳe županov. Projekt, ki traja 
od pomladi leta 2012, se bo  končal sredi leta 2014 s pripravo Akcĳskega načrta za trajnostno 
energĳo (SEAP) Občine Vrhnika, ki se ga v okviru projekta pripravlja z Gradbenim inštitutom 
ZRMK. 
Občina Vrhnika je za namen sodelovanja v projektu oziroma dela na trajnostni energetski poli-
tiki občine pridobila 35.445,00  evrov evropskih sredstev, kar  je 75 % vseh stroškov (stroški dela 
in usposabljanj). 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/ 

Matej Černetič

Nepovratne finančne spodbude 
Eko sklada 
Eko sklad je 28. februarja 2014 v Uradnem listu RS objavil javne pozive, na podla-
gi katerih bo v letu 2014 ponudil 20,8 milĳonov evrov nepovratnih finančnih spod-
bud, in sicer 21 milĳonov za ukrepe učinkovite rabe energĳe in rabe obnovljivih 
virov energĳe na stanovanjskih stavbah.

Pozor pred goljufivimi plinskimi 
serviserji
Vrhnika - 4. in 10. 3. 2014 so bili Vrhniški policisti obveščeni o moškem, ki na 
območju Vrhnike ponuja storitev servisiranja plina. Pri tem se je lažno skliceval 
na naročilo pristojne občine, glede potreb servisiranja plina v gospodinjstvih. 

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 predhodne prĳave.
Prĳavite se lahko na 041 657 246 ali pri svojem revirnem gozdarju.
Kotizacĳa za tečaj znaša 25,00 €.
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Osnovna težava pri emisĳah neprĳet-
nega vonja je njihova merljivost - kako 
močno nekaj smrdi - kajti le na podlagi 
tega je mogoče tudi ukrepati. Sicer ob-
stajajo metode, tako imenovane olfak-
tometrične meritve, ki jih opravljajo 
posebni »vohljači«, ki, zelo na splošno 
povedano, na terenu zajamejo zrak in 
beležĳo stopnjo smradu, nato pa v la-
boratorĳu primerjajo z neko nevtralno 
snovjo. Vse lepo in prav do tu, a potem 
se zakomplicira. Kot nam je pojasnila 
dr. Gomiščkova, postopek še zdaleč ni 
niti tehnično niti praktično enostaven. 
Pa če že na nek način ugodimo tehnični 
plati, se zaplete pri praktični: kako za-
gotoviti ob določenem času (ko smrdi) 
ekipo na terenu. Za nameček pa je še 
vprašanje, kdo bi to lahko izvedel. Kot je 
dejala naša sogovornica, ki je pol drugo 
desetletje delala v Avstrĳi na področju 
gospodarjenja z odpadki in se je sreče-
vala s številnimi tovrstnimi primeri, se 
v Slovenĳi tovrstne meritve zelo redko 
izvajajo in niso vsakdanja praksa.
Korak v smeri reševanja tega proble-
ma naj bi bila uvodoma omenjena nova 
uredba, ki prenaša nekatere dobre prak-
se iz Avstrĳe, kjer imajo okoli 560 kom-
postarn odprtega tipa. Kot je pojasnila 
dr. Gomiščkova, so med drugim vnesli 
tudi določili, da mora imeti vsaka kom-
postarna meteorološko postajo in pritož-
ni knjigi. »Ena mora biti v kompostarni, 
druga pa na nekem nevtralnem mestu, 
kamor lahko občani zapišejo težave s 

smradom.« Knjiga je lahko tudi elek-
tronska, v tem primeru potrebe po dveh 
ni. Inšpekcĳa ima možnost, da na pod-
lagi časa vpisa v knjigo, meteoroloških 
pojavov in tehničnega postopka, ki se je 
tedaj vršil v kompostarni, ter ukrepov, 
ki jih je upravljavec naprave ob analizi 
pritožbe dolžan izvesti, ustrezno ukre-
pa. Tovrstna praksa je v Avstrĳi, ki tudi 
nima posebne uredbe o neprĳetnih vo-
njavah, največ doprinesla, da so uprav-
ljavci kompostarn izkoristili tehnične 
možnosti, ki zagotavljajo, da se nepri-
jetne vonjave ne širĳo v okolico.  Na ta 
način naj bi proces kompostiranja počasi 
optimizirali in odpravili smrad. 
Ljudje iz soseščine vrhniških kompo-
starn, s katerimi smo govorili, za to 
možnost pritožne knjige niso vedeli, 
izrazili pa so dvom, da bo to kaj dopri-
neslo h kvaliteti bivanja. Po njihovem 
gre za odlično teorĳo, ki pa v praksi ne 
bo dobila potrditve. Po njihovem bi bila 
prava rešitev uredba o emisĳah o nepri-
jetnem vonju, ki pa se še vedno naha-
ja v predalu na okoljskem ministrstvu. 
Še vedno pa ostaja odprto vprašanje, 
zakaj v Avstrĳi, ki ima na stotine več 
kompostarn kot mi, sistem deluje brez 
smradu? Dr. Gomiščkova odgovarja, 
»da je razlog v višji zavesti upravljavcev 
kompostarn, ki bodo storili sami od sebe 
vse, da iz obrata ne bi vele neprĳetne 
vonjave«. Če pa si dobiček izbori mesto 
pred zavestjo, potem utegnejo nastati 
smrdljive težave… 

Predstavniki Občine Vrhnika in Civilne 
iniciative, ki se bori proti smradu (kot 
pravĳo, so trenutki, ko je smrad tako 
močan, da jih sili na bruhanje ali pestĳo 
glavoboli), so se že večkrat oglasili na 
okoljskem ministrstvu. Zadnji sestanek je 
bil 10. marca, na katerem so bile prisotne 
tudi pristojne inšpekcĳske službe. Te naj 
bi večkrat obiskale kompostarni, a razen 
ene večje v lanskem letu, novih kršitev 
niso zaznale. »Z ministrstvom in Civil-
no iniciativo še vedno iščemo rešitve, a 
glede na to, da nimamo pravnih orodĳ, 
težko kakorkoli ukrepamo. Naše roke so 
zvezane,« so nam pojasnili na vrhniški 
občini. Mogoče je ena od možnih rešitev 
na vidiku, kar pa bo pokazal čas. Aprila 
bo namreč občinski svet sprejemal pros-
torske akte za širitev ene od kompostarn. 
Ali ji dovoliti širjenje, se sedaj sprašujejo 
svetniki. Možna sta dva odgovora: da, 
ker naj bi po besedah kompostarne vzpo-
redno s širitvĳo izvedli tudi tehnološko 
posodobitev objektov in naprav; ne, ker 
kompostarna lahko še naprej deluje, kot 
je že do sedaj, smrad pa bi se z večjimi 
količinami materiala samo še povečal. 
Težko je biti pameten, zgolj čas bo poka-
zal (ne)primernost odločitve. 
Nedvomno bi bilo veliko lažje, če bi bila 
na Vrhniki samo ena kompostarna: tedaj 
bi občani vedeli, da smrdi zgolj iz nje. Do-
kler pa sta v mestu dve, se lahko izgovar-
jata druga na drugo in glede na izkušnje 
ter obstoječo zakonodajo, bo tako verjet-
no še dolgo trajalo.            Gašper Tominc

Problematika smradu na Vrhniki sega že nekaj desetletĳ nazaj, 
vendar se zdi, da je zadnja tri leta iz dneva v dan slabše. Smrad 
dnevno prizadene več kot 2.000 prebivalcev, ki smo čez ves dan 
in vso noč izpostavljeni prekomernim emisĳam smradu. Smrad 
domnevno izhaja iz vsaj štirih onesnaževalcev v neposredni 
bližini velikega vrhniškega stanovanjskega naselja Vrtnarĳa in 
Zlatica, torej urbanega okolja, kjer je koncentracĳa prebivalcev 
izjemno velika. Kadar smradu čez dan ni, gre zahvala zgolj 
ugodnim vremenskim razmeram in vetru. Vrhničani se tako 
že več let borimo proti smradu, podpisujemo peticĳe, opoza-
rjamo pristojne državne institucĳe in Občino Vrhnika, ministr-
stvo sprejema nove in nove uredbe, stanje pa se iz leta v leto le 
slabša. 
Sprejeta uredba ne rešuje temeljnih zahtev po odpravi 
smradu
Največjo odgovornost za nevzdržno stanje, poleg kakopak sa-
mih onesnaževalcev, nosi Ministrstvo za kmetĳstvo in okolje, 
saj je regulativa (osnutek Uredbe o emisĳi vonja) v predalu že 
od leta 2009. Od takrat se kljub številnim dobro znanim perečim 
zadevam (Koto, bioplinarne, Papir Servis, in mnogi drugi) ni 
zgodilo veliko. Je pa bila konec lanskega leta sprejeta Uredba o 
predelavi razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali dige-
stata (Ur. l. 99/2013 z dne 3. 12. 2013). Uredba je po naši oceni za 
urejanje razmer na Vrhniki veliko razočaranje, saj v ničemer ne 
pripomore k reševanju temeljnih zahtev občanov po zdravem 
življenjskem okolju, ki nam jo na papirju zagotavlja najvišji pra-
vni akt Ustava Republike Slovenĳe (72. člen). Ker pa ustreznega 
regulatornega okvira ni, tudi pristojne inšpekcĳe nimajo pravne 
podlage za odločnejše ukrepanje proti onesnaževalcem.

Zavedanje po večji družbeni odgovornosti odločevalcev in 
onesnaževalcev bi moralo biti večje
Ministrstvo, ARSO in ostali odločevalci ter onesnaževalci bi se 
morali zavedati tudi potrebe po družbeni odgovornosti. Evrop-
ska unĳa je 2011 objavila »A Renewed EU Strategy 2011-14 for 
Corporate Social Responsibility. European Commission«. Com(2011) 
681 Final. Brussels, 25.10.2011." Družbena odgovornost koristi 
podjetjem, ljudem in celotni družbi ter odpira pot iz sedanje 
družbene in gospodarske krize. Prispeva tudi k uresničevanju 
trajnostnega razvoja in k bolj konkurenčnemu gospodarstvu. 

Rešitev iz krize je pač odvisna tudi od prenove vrednot. EU 
poziva, da se skrbi za družbene, okoljske, etične in človekove 
pravice v poslovanju in da naj se razvĳejo inovativni izdelki, 
storitve in poslovni modeli, ki prispevajo k prĳetnemu življenju 
ljudi v družbi, kar vodi k višji kakovosti in bolj produktivnim 
zaposlitvam. Koliko družbene odgovornosti premorejo naši 
onesnaževalci, presodite sami.
Če se stanje smradu ne bo izboljšalo, se bo še Cankar začel v 
grobu obračati in bo klical materi: »mati, skodelico čistega zra-
ka, prosim!«.
Pred vrati je vroče poletje. Razmere na območju Vrtnarĳe in 
Zlatice na Vrhniki pa so že sedaj tako nevzdržne in katastro-
falne, da krajani na tak način ne moremo več živeti. Ne samo, 
da so nam kratene ustavno zagotovljene pravice do zdravega 
življenjskega okolja, prav tako nam je močno znižana kakovost 
bivanja, krateno kakovostno spanje, zaradi prekomernih emisĳ 
s tem ogroženo naše zdravje in znižana vrednost stanovanj. Ne-
znosen smrad lahko predstavlja tudi stres za ljudi in posledice 
se lahko kažejo v slabem počutju, večji obolevnosti, razdražlji-
vosti in alergĳah. 
Poziv pristojnemu ministrstvu in inšpekcĳam naj ukrepajo
Zaradi vsega navedenega smo predstavniki Civilne iniciative 
najbolj odgovorne na Ministrstvu za kmetĳstvo in okolje pozva-
li na dialog, da nemudoma in brez odlašanja začnejo resno in 
odgovorno urejati to perečo problematiko smradu na Vrhniki. 
Odgovorne je k ukrepanju pozvala tudi Varuhinja človekovih 
pravic, na katero smo se obrnili. Tretji delovni sestanek na mi-
nistrstvu je predviden konec aprila 2014. Če takrat ustreznih re-
šitev (še) ne bo na mizi, potem se nam očitno obeta poletje, kot 
ga še ni bilo. Koliko je še sploh prostora za naše potrpljenje? 

Civilna iniciativa Vrtnarĳa – Zlatica, iniciativa za 
trajno odpravo smradu na Vrhniki
Združimo moči v boju proti smradu

Civilna iniciativa Vrtnarĳa – Zlatica, iniciativa 
za trajno odpravo smradu na Vrhniki
Facebook: Nočemo smradu na Vrhniki
E-pošta: ci.vrtnarĳazlatica@gmail.com

Kje se nahajata 
pritožbeni knjigi?
Na CRO Vrhnika so nam pojasnili, da imajo eno pritožbeno 
knjigo, v fizični obliki. Nahaja se pri njih, na naslovu Pot na 
Tojnice 40, pri tehtalcu v kontejnerju in je tudi vsem vidna. 
Direktor Marko Kocjančič nam je še sporočil, da je ta tudi na 
vpogled inšpekcĳskim službam MKO ob vseh rednih in iz-
rednih pregledih. »V 19. členu uredbe (knjiga pritožb) jasno 

piše, da mora imeti predelovalec odpadkov v kompostarni na 
vidnem mestu, ki je dostopno javnosti, knjigo pripomb, nikjer 
pa ne navaja knjigi (v dvojini).« 
Kompostarna Rosa je odprla pritožbeno knjigo 3. marca, in 
sicer kar na elektronskem naslovu rosa@roks-rec.si, za drugo 
knjigo (ki naj bi bila dostopna javnosti) za drugo knjigo pa 
si želi, da bi bila na občini. »Naše mnenje je, da bo striktno 
evidentiranje pritožb s konkretnimi imeni in naslovi, datumi 
in urami in naše takojšnje odgovarjanje nanje, podkrepljeno s 
podatki lastne meteorološke postaje, lahko dokončno razčisti-
lo, kje je vir nastajanja smradu v okolju,« povedal Matajž Rus 
s Kompostarne Rosa.

Kaj morate navesti v knjigi pritožb? 
1. Ime, naslov in telefonsko številko pritožnika 
2. Datum in uro prejetja pritožbe 
3. Predmet pritožbe
Predelovalec mora odgovoriti katera dela so bila izvajana v 
času pritožbe in pripraviti odgovor pritožniku.

Zadnje čase naj bi ponovno bolj smrdelo. Vršĳo kompostar-
ne kaj posebnega?
»Ne razumemo čedalje večjega števila pritožb občanov, saj 
ne delamo nič drugače, kot običajno – z upoštevanjem do-

ločil okolje-
va r s t ve n e g a 
dovoljenja in 
nove Uredbe. 
Ob rednem 
premeščanju 
materiala iz 
intenzivnega 
v naknadno 
zorenje pa se 
trudimo uskla-
diti proces z 
opt imalnimi 

klimatskimi pogoji, tako da enostavno ne moremo prevzeti 
vso krivdo za vsak smrad, ki se pojavi na Vrhniki na svoja ple-
ča. V kolikor nam bo s sprejetjem novih prostorskih načrtov 
omogočena gradnja, bomo zaprli (in odsesovali preko dodat-
nega biofiltra) še plato med objekti in potem bo celoten objekt 
pod podtlakom. S tem bodo morebitni izpusti ob odpiranju 
objekta in manipulacĳah na platoju popolnoma onemogoče-
ni. Pri tem pa močno upamo na razumno odločanje občinskih 
svetnikov pri sprejemanju OPPN Tojnice, kar bi omogočilo 
dokončno urbanistično ureditev tega prostora ter dokončno 
ureditev vseh vplivov centra za ravnanje z odpadki na oko-
lje in na okolico,« nam je sporočil Kocjančič iz CRO Vrhnika. 
Matjaž Rus iz Kompostarne Rosa pa nam je odgovoril, da 
pri njih poteka vse v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, 
kar je ugotovila tudi inšpektorica, ki se je 18. 3. nenapovedano 
zglasila in opravila pregled poslovanja. Sicer pa imajo tudi v 
tej kompostarni načrte za posodobitev proizvodnih obratov: 
»V decembru 2013 smo pripravili betonsko podlago in po-
krili prostor za skladiščenje in pakiranje zrelega komposta in 
s tem ponovno prispevali k manjši obremenjenosti okolja. V 
letošnjem letu pa je v teku večja investicĳa – pokritje in zaprtje 
površin, kjer se dogaja prenos odpadkov in priprava zrelega 
komposta. Tudi ta investicĳa bo zmanjšala vplive na okolje, 
kar je dolgoročni cilj in vizĳa našega podjetja: predelati bio-
loško razgradljive odpadke tako, da sledimo naravi in njenim 
naravnim ritmom in v čim manjši meri obremenimo okolje.«

Zbral Gašper Tominc, foto: Deviantart

VSE FOTOGRAFIJE SO SIMBOLNE

Težave s smradom na Vrhniki

Samo visoka zavest kompostarjev bo pomagala 
Vrhnika, 21. marec - Okoliške prebivalce vrhniških kompostarn skrbi, da se bo v prihajajočem poletju 
ponovil lanski scenarĳ, ko so si morali dnevno zatiskati nosove. Bojda naj bi imeli obe kompostarni 
optimalne tehnične rešitve, ki naj bi preprečevale povzročanje emisĳ neprĳetnega vonja, a smrad je kljub 
še vedno prisoten. Pogovarjali smo se z dr. Tanjo Gomišček iz Ministrstva za kmetĳstvo in okolje, ki je 
avtorica uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata, torej od-
padkov, ki jih predelujeta kompostarni.

Problematika smradu na Vrhniki in dejavnosti 
Civilne iniciative Vrtnarĳa – Zlatica
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Izkušnja bralke z redarstvom

Beseda proti besedi
Vrhnika – Bralka z Vrhnike nas je opozorila na njej 
neljubi dogodek, ki se je zgodil jeseni leta 2012, ko 
je parkirala na modri coni pri Mercatorju v središču 
mesta. Kot pravi, je nastavila uro, redarji pa so jo 
kljub temu oglobili. 
Globo je odnesla na sedež medobčinskega redarstva, kjer so ji 
na računalniku dali na vpogled fotografije njenega avtomobila, 
a kot pravi, se ura na nekaterih fotografijah zaradi kota foto-
grafiranja ni videla, na drugih pa dokaj nerazločno. Njeno pri-
pombo, da bi fotografijo povečali, kot pravi, nekako niso želeli 
slišati. Bralka domneva, da redarski uslužbenec ure verjetno 
sploh ni videl, ker je bila nameščena zgoraj levo v družbi vinjet 
(njej in možu se je do sedaj zgodilo že štirikrat, da so jo redarji 
spregledali, a jima je vedno uspelo še zadnji hip opozoriti re-
darje na to dejstvo). Zato se je pritožila in priložila še fotografijo 
doma slikanega avta z uro, kjer pa je zanalašč – da ne bi slučaj-
no prihajalo do očitkov, da je ponaredila sliko – nastavila uro 
na povsem drug termin, kot je pred časom parkirala in dobila 
globo. Z omenjeno fotografijo naj bi jim dokazala, kje na vozilu 
se nahaja ura. A očitno je bil pregled dokumentacĳe na redar-
stvu zelo hiter, kajti priloženo fotografijo so razumeli narobe 
in po njenih besedah naj bi ji odgovorili, da se tako ali tako 
vidi, da je ura nastavljena na napačen čas. Bralka je še enkrat 
vložila pritožbo, nakar je prejela poziv z vrhniškega sodišča za 

vpogled v dokumentacĳo in podajo izjave. Kasneje ji je bilo na 
sodišču s strani redarstva, kot pravi bralka, rečeno, da četudi je 
imela uro, pa je parkirala nepravilno, saj je bilo vozilo zapeljano 
čez modro črto - zato naj bi ji globa ne ušla. Epilog: bralka je do-
bila 20 evrov globe in plačilo 40 evrov sodne takse. Kot še pravi 
bralka, se ne more znebiti občutka, da smo v takih primerih, ko 
je beseda proti besedi, občani manj vredni kot uradne osebe. 
Za komentar smo prosili tudi medobčinsko redarstvo, kjer so 
nam odgovorili sledeče: »Prekrškovni organ SU MIRED vsako 
zadevo prouči skladno z Zakonom o prekrških, ter ostalo po-
dročno zakonodajo in v primeru vložitve zahteve za sodno var-
stvo to odstopa na pristojna sodišča. Konkretnih primerov pre-
krškovni organ ne komentira, lahko pa v navedeni zadevi pove, 
da je bila zadeva odstopljena v odločanje za to pristojnemu so-
dišču, ki je v danem primeru tudi odločilo in potrdilo odločitev 
prekrškovnega organa in jo je v sodbi prejel tudi kršitelj.«

Gašper Tominc

Zdravstveni dom Vrhnika želi obrniti trend

Učencem pada telesna 
zmogljivost
Vrhnika, 25. februar – Učenke občin Vrhnika, Bo-
rovnica in Log – Dragomer so pred 25 leti dosegale 
90,3% telesno najzmogljivejših v Slovenĳi, sedaj 
pa samo 65,5%. Učenci so pred 25. leti dosega-
li 78,5% telesno najzmogljivejših, sedaj pa samo 
še 34,8%. Ugotavljajo tudi velike spremembe pri 
telesnem razvoju, predvsem pri telesni teži in pod-
kožni zamaščenosti osnovnošolskih otrok. 
To so bili osnovni poudarki, ki jih je v sejni sobi predsta-
vil strokovnjak Janko Strel, prof. šp. vzg., ki je po naročilu 
Zdravstvenega doma Vrhnika na podlagi športnih karto-
nov pripravil prerez stanja pri osnovnošolski mladini na 
omenjenem območju. Športnovzgojni karton je nacionalni 
sistem za spremljavo telesnega in gibalnega razvoja otrok 
in mladine (enajst testov), v katerega so vključene vse slo-
venske osnovne in srednje šole. Kot je dejal profesor Janko 
Strel, imajo otroci z nizkimi rezultati vsesplošne težave, saj 
je njihova zmogljivost skromna. Takih, ki imajo skupek re-
zultatov nižji od 40, je kar 11%, medtem ko jih je bilo konec 
osemdesetih in v začetku devetdesetih le 4,5%. Gibalno 
zmogljivejši imajo več energĳe, boljši učni uspeh, pa tudi 
samopodoba in socialna vključenost sta boljši. Dečki imajo 
veliko slabše rezultate kot dekleta. Vse te negativne trende, 
ki naj bi bili posledica virtualnega sveta računalnikov, je 
po mnenju profesorja Janka Strela mogoče obrniti, a je po-
trebno načrtno skupinsko delo.  
Ugotovitve so po mnenju direktorja zdravstvenega doma 
Tomaža Glažarja zaskrbljujoče, zato je po njegovem potreb-
no čimprej ukrepati. Zdravstveni dom je prevzel pobudo in 
v okviru projekta »Skupaj za zdravje« sklical sestanek vseh 
županov, ravnateljev in ravnateljic osnovnih šol, vrtcev in 
predstavnikov športnih zvez na omenjenem območju. Kot 
je dejal Glažar, bodo v zdravstvenem domu organizirali 
posebno Svetovalnico, ki bo v povezavi z zdravstvenim 
osebjem ZD Vrhnika, šolami, vrtci in športnimi organiza-
cĳami, v sodelovanju s strokovnjaki iz zdravstvenega in 
športnega področja pomagala posameznikom, da bodo s 
pomočjo ustreznih telesnih aktivnosti izboljšali svoje tele-
sne zmožnosti in okrepili svoje zdravje. Ker pa imajo na 
zdravje otrok največji vpliv starši, bodo poskušali preko 
srečanj v vrtcih in šolah poskušali pomagati staršem, da 
jim bo to uspelo. »V okviru delavnic in individualnih sveto-
vanj jim bomo pomagali usmeriti otroke v za njih ustrezne 
dejavnosti«. 
Predstavniki šol so bili na uvodnem sestanku načeloma za 
omenjeni projekt, vendar so opozarjali na administrativne 
ovire, zasičenost programov, pomanjkanje strokovnega ka-
dra in  slabo odzivnost staršev na predavanja. Ugotavljali 
so, da so starši otrok, ki obiskujejo vrtec, bolj zainteresirani 
za vabila na predavanja in delavnice ter posledično tudi 
dovzetnejši za nasvete glede vzgoje otrok. 
Program »Skupaj za zdravje« naj bi trajal več let oziroma 
sta trajanje in učinkovitost odvisna od denarnih sredstev. 
Te naj bi v začetni fazi zagotovil iz svojih rezerv vrhniški 
zdravstveni dom, kasneje pa upa na pomoč občin oziroma 
namerava kandidirati celo za sredstva Norveškega finanč-
nega mehanizma. Projekt naj bi stekel še v tem šolskem letu.
Kot je na sestanku dejal profesor Janko Strel, je vrhniški 
zdravstveni dom redka izjema, če ne celo edini v Slovenĳi, 
ki je pobudnik in gonilo tovrstnega projekta. Po mnenju 
Glažarja so poslanstvo zdravstvenega doma tudi dejavno-
sti na preventivnem področju in ne samo v kurativi. 

Gašper Tominc

Oba projekta so po naročilu Blagajane 
in Zavoda Ivana Cankarja je vzela v 

roke ekipa iz vrhniškega arhitekturnega 
biroja Delavnica in Fakultete za arhitektu-
ro, ki so upoštevali starožitnost objektov 
in jo nadgradili z današnjimi potrebami 
ter pričakovanji. Kot je pojasnil Maj Ju-
vanec iz omenjenega biroja, je Miklčeva 

kašča v Verdu v zadnjem času doživela 
več prostorskih sprememb, zato bi jo ob 
morebitni obnovi morali rekonstruirati v 
avtentično obliko. Program, ki bi se odvi-
jal v notranjosti, je seveda stvar dogovora, 
ena od možnih opcĳ je »Od žita do kruha«, 
po katerem bi kaščo vsebinsko navezali na 
mlin v Starem malnu in kasneje še na peko 

kruha v Cankarjevi spominski hiši. Na 
predstavitvi je bilo mogoče slišati tudi, da 
bi Muzejsko društvo Vrhnika v kašči po-
stavilo stalno razstavo o zgodovini Verda, 
kar bi bilo po njihovem velik poklon kraju 
in dopolnitev lokalne turistične ponudbe.  
Vizĳo razvoja Starega malna sta predsta-
vila Uroš Jereb in Damĳan Gašparič, prav 
tako iz omenjenega arhitekturnega biroja. 
Območje Starega malna so v biroju razde-
lili na tri točke: mlin, turistična koča in iz-
vir Bele – Lintvern. Mlin se je leta 1918 do-
končno sesedel sam vase, zato je od njega 
ostalo bore malo. Posledično izgradnja no-
vega objekta ne bi mogla slediti natančni 
rekonstrukcĳi nekdanjega mlina, marveč 
bi bil objekt enostavnejši, prav tako naj ne 
bi bil celovit sistem mletja, marveč samo 
najnujnejši mlinski elementi. Turistično 
kočo, ki je v zadnjih letih doživela vrsto 
adaptacĳ, bi »očistili«, notranjost pa v ce-
loti namenili gostom. Kuhinja oziroma 
»šank« bi bil v sosednjem modularnem 
objektu. Zgodba bi se zaključila pri izviru 
Bele, kjer bi postavili interaktivno razlago 
izvira, mogoče še kakšno otroško igralo, 
ki bi se vklapljalo v program in okolje ter 
revitalizirali sam izvir v simpatičnejšo ob-
liko. 
Vse to so samo idejne rešitve, ki bodo mo-
goče – odvisno od razpoložljivih sredstev 
– realizirane v naslednjih letih. Osnovne 
smernice za razvoj območja Starega malna 
je že pred leti podal Odbor za Star maln, ki 
je, kot je bilo mogoče slišati na prireditvi, 
pričakoval nekoliko več poudarka pri na-
vezavi območja Star maln na Planino nad 
Vrhniko. Sicer pa so vse to samo idejne re-
šitve, ki bodo mogoče – odvisno od razpol-
ožljivih sredstev – realizirane v naslednjih 
letih.
Profesor Borut Juvanec iz Fakultete za 
arhitekturo je na prireditvi ugotavljal, da 
ima vrhniški konec veliko tovrstnih ob-
jektov ljudske arhitekture, na ljudeh pa je, 
da to arhitekturo posvojĳo in jo imajo za 
svojo, kajti le na ta način bo ta zaživela v 
vsem svojem sĳaju in namenu.   

Gašper Tominc

Idejna rešitev ureditve mlina na območju Starega malna, ki so jo pripravili v Delavnici.

Člani ekipe iz arhitekturnega biroja Delavnica in skrajno desno prof. Juvanec.

Kaj bo s Starim malnom in kaščo v Verdu?
Vrhnika, 25. februar – Natančnega odgovora verjetno nihče ne pozna, kajti vsakemu projektu tlakuje pot de-
nar, za katerega se pa ve, da ga ni na pretek. A ideje in težnje vendarle obstajajo, tudi za projekta Star maln 
in kaščo v Verdu. Konec februarja jih je v Cankarjevem domu predstavilo Turistično društvo Blagajana. 
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V noči na 2. februar ko je lede-
ni oklep postal preprosto pre-
težak za naravo smo vsi vaš-
čani Ligojne izgubili elektriko 
in nekatere cestne povezave. 
Vse te dobrine smo jemali za 
samoumevne vse dokler nam 
ni ledena ujma pokazala svo-
je moči. Pred tem si verjetno 
še nihče ni predstavljal koliko 
škode in kakšen kaos nam lah-
ko ledeno vreme povzroči. A 
kljub nevarnostim ki so še ved-
no pretile v gozdovih so gasilci 
pričeli čistiti ceste že v nedeljo. 
Tvegali so svoja življenja in de-
lali. Ko nam je zmanjkalo vode 
so očistili cesto do vodnega za-
vetja in nas oskrbeli z vodo že 
po 24 urah. Očistili so veliko 

cest, državnih in občinskih. 
Pomagali so tudi pri vzposta-
vitvi elektrike. Ker pa je vzpo-
stavitev trajala po nekaterih 
delih vasi tudi cel teden so 
potrkali na vsaka vrata in po-
nudili agregat. Priklopili so ga, 
počakali da smo malce segreli 

hišo in vodo, ohladili skrinjo 
in hladilnik nato pa so odšli 
naprej in razveselili še druge. 
Kar veliko dela so imeli. Poka-
zali so nam da v hudih trenut-
kih lahko računamo na njih. 
Prostovoljno so delali cele dne-
ve, v glavi pa so imeli le en cilj: 
nesebično pomagati drugim. 
Za konec pa še misel: 'Resnič-
no bogastvo človeka je dobro, 
ki ga stori drugemu!'  Naj vam 
bodo gasilci zgled, tudi vi lah-
ko storite nekaj dobrega in po-
magate drugim.

Najlepša hvala gasilcem PGD 
Ligojna da so nesebično po-
magali!

KS Ligojna

Spuščanju gregorčkov 
ponovno prisostvovalo več sto 
ljudi
Vrhnika, 15. marec – Obrežje potoka Bele na Vrhniki je spominjalo na 
mravljišče, kajti sedaj že tradicionalnega spuščanja gregorčkov – lad-
jic, ki preganjajo temo – se je udeležilo na stotine občanov. Nekateri so 
gregorčke izdelali doma, drugi pa v vrhniškem domu upokojencev, 
kjer so pred spustom potekale delavnice. Tam je posebna komisĳa 
tudi ocenjevala plovila – tista, ki so jih izdelali na delavnicah,  in tista, 
ki so nastala na domovih. Prva ladjica je zaplula po gladini ob pol še-
stih zvečer, še pred tem pa je plovila blagoslovil dekan Blaž Gregorc. 
Vodostaj Bele tudi letos ni bil naklonjen podvigu, saj so se gregorčki 
le počasi prebĳali proti cilju,  ponekod so jim pomagali tudi gasilci, 
a vse to ni okrnilo otroške navdušenosti. Prireditev se je  končala ob 
živi glasbi in podelitvi nagrad najbolje ocenjenim plovilom.

Gašper Tominc, foto: GT in Blaž Uršič

Vodja štaba Civilne zaščite Vrhnika Viktor 
Razdrh je dejal, da so se predhodne vaje iz-
kazale za zelo dobrodošle, vsekakor pa vsega 
ni mogoče načrtovati in predvideti. Štab so 
vzpostavili prvega februarja. Po desetih dneh 
so ukinili interventni del štaba, štiri dni kas-
neje (14.) pa še operativni del. V tem času je 
bilo angažiranih 3164 gasilcev, pripadnikov sil 
zaščite in reševanja, javnih služb, društev in 
prostovoljcev. Na terenu je bilo 168 delovnih 
strojev, stroški intervencĳ pa se bodo najver-
jetneje gibali okoli 250 tisoč evrov (trenutno 
219, od tega je večina (130) za stroške pogod-
benih izvajalcev z gradbeno mehanizacĳo). 
Osrednji steber so bili gasilci, ki so po bese-
dah Benjamina Svenška, poveljnika GZ Vrh-
nika, ki je v štabu skrbel za interventni del 

operacĳ, »obiskali« kar 521 lokacĳ in opravili 
7977 prostovoljnih delovnih ur. Poškodova-
ni so bili 4 gasilci, na srečo samo lažje, kljub 
temu pa so na svoji opremi zabeležili za okoli 
13 tisoč evrov škode. Oba – Razdrh in Sven-
šek – sta izpostavila izredno složnost in eno-
tnost tako znotraj štaba Civilne zaščite kot 
med gasilci ter se vsem sodelujočim zahvalila. 
Med glavnimi pomanjkljivosti so izpo-
stavili komunikacĳo oziroma usklajenost 
delovanja z Elektrom in Telekomom, kate-
rih načrti zaščite in reševanja se ne sklada-
jo z občinskimi. Ker sta obe državni firmi 
močno centralizirani, je župan Stojan Jakin 
predlagal Elzi Majcen, vodji ljubljanske ob-
močne izpostave Uprave RS za zaščito in re-
ševanje, naj povpraša še druge okoliške ob-
čine po izkušnjah z omenjenima firmama in 
nato družno predlagajo uskladitev načrtov. 
Rečeno je bilo tudi, da je Civilno zaščito neko-
liko presenetilo dejstvo, da nekateri pomemb-
ni vrhniški javni zavodi, kot sta Zdravstveni 
dom in Dom upokojencev, ne razpolagajo z 
električnimi agregati. Tudi bencinski črpalki 
naj bi bili brez njih, zato so se morali gasil-
ci v noči, ko je Vrhniko zajel električni mrk, 
oskrbeti z gorivom na bencinski črpalki na 
Barju. Nekaj pripomb je med drugim lete-
lo še na obrazce Gasilske zveze Slovenĳe 
in Uprave RS za zaščito in reševanje, ki naj 
bi povzročali nepotrebno podvajanje del.
Nekatere težave bo občina lahko rešila sama 
oziroma njeni zavodi, je dejal župan Jakin, in 
kot primer navedel načrtovani nakup agregata 
za zdravstveni dom, druge pa se bodo morale 
reševati višje – na nivoju države. Sicer pa so se 
vsi prisotni strinjali, da je šlo za eno največjih 
ujm v zadnjih desetletjih in da je bil zato vzpo-
stavljeni štab Civilne zaščiten povsem opravi-
čen ter da je zastavljeno nalogo dobro opravil. 

Gašper Tominc, foto: gt

Z vašo pomo�jo smo izpeljali še eno prijetno dru�enje
ob praznovanju Gregorjevega 2014. 

Hvala vsem za sodelovanje:
An�e Str�inar,

Modelarski klub Vrhnika, PGD Vrhnika, 
PGD Stara Vrhnika, KPV Vrhnika,

Patricija Novak, Jurij in Jošt Cankar, Jaka Nadlišek. 
DRUŠTVO KMEČKIH IN 

PODEŽELSKIH ŽENA 
VRHNIKA

DOM
UPOKOJENCEV 
VRHNIKA

Modelarski klub Vrhnika, PGD Vrhnika, Modelarski klub Vrhnika, PGD Vrhnika, Modelarski klub Vrhnika, PGD Vrhnika, 

ob praznovanju Gregorjevega 2014. 

Modelarski klub Vrhnika, PGD Vrhnika, Modelarski klub Vrhnika, PGD Vrhnika, Modelarski klub Vrhnika, PGD Vrhnika, 

ARHEOLOŠKE ZNAMENITOSTI VRHNIKE

Vsi, ki vas zanima zgodovina Vrhnike imate tokrat posebno priložnost, da 
se podate po zanimivih zgodovinskih točkah z arheologinjo.

Najprej se bomo ustavili ob reki Ljubljanici, kjer je bilo v rimskem času 
rečno pristanišče in trg, nadaljevali pot do Kočevarjevega vrta, kjer so bila 
skladišča za rečni tovor in po Stari cesti- nekdanji rimski prišli do poko-
pališča, kjer je stal poznorimski castrum. Med potjo se bomo pogovarjali o 
rimskih cestnih povezavah, kulturi, trgovini, bitkah.

Za pot bomo potrebovali približno 3 ure.
Dobimo se v soboto 5. aprila ob 10. uri 
pred TIC-em (Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika).

Brezplačno vodenje 
vsako 1. soboto v 

mesecu

ARHEOLOŠKE NAJDBE 
in spominki

ČAROBNI NAKIT ANTIKE

V letu 2006 so ob glavni promet-
nici arheologi naleteli na nadvse 
zanimivo najdbo. Našli so dober cm 
velikega skarabeja, narejenega iz 
modre fajanse. Najverjetneje je bil 
v Navport prinešen kot spominek s 
potovanj ali ga je izgubil popotnik, 
ki ga je sam nosil kot amulet za 
srečo.

V TIC-u na Vrhniki je naprodaj 
replika skarabeja v obliki prstana, 
obeska, uhanov in zapestnice.

GASILCI PGD VRHNIKA
vas 5. 4. 2014 vabimo na
DAN ODPRTIH VRAT

Spoštovani občani in občanke!
Vabimo vas, da se v soboto, 5. aprila 2014, med 9. in 17. uro, oglasite v našem Gasilskem 

domu na Vrhniki, Jelovškova ulica 3, kjer vam bomo z veseljem razkazali našo opremo in 
pripomočke ter odgovorili na vsa vaša vprašanja, povezana z gasilstvom in našim delom. 

Spoznali boste gasilce, gasilska vozila in tehniko. Lahko boste preizkusili različna orodja za 
gašenje, si ogledali prikaz pravilnega nudenja prve pomoči in še mnogo drugih uporabnih 

ter zanimivih stvari za vas in vaše najmlajše. Če rabite nov gasilni aparat ali pa želite starega 
pregledati vam ga bo podjetje Trček & Co. strokovno pregledalo, lahko pa boste kupili novega 

za vaš avto, stanovanje, podjetje…
Vljudno vabljeni!                                   Vaši gasilci PGD Vrhnika

Delavnice v Domu upokojencev Vrhnika so zgled medgeneracĳ-
skega sodelovanja.

Spust po potoku Bela Najboljših šest gregorčkov, ki so prepričali komisĳo.

Želeli bi več usklajenosti z 
Elektrom in Telekomom 
Vrhnika, 20. marec – Civilna zaščita je v občinski sejni sobi predstavila ana-
lizo delovanja ob februarskem žledu, na kateri je izpostavila timsko delo in 
izredno požrtvovalnost vpletenih v odpravo posledic žleda, a po drugi strani 
tudi pomisleke nad Elektrom in Telekomom, katerih načrti zaščite in reševa-
nja niso usklajeni z občinskimi. 

Zahvala gasilcem PGD Ligojna ob ledeni ujmi
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Blagajev  volčin  v  okviru  
zavarovanih  rastlin
Med vsemi predpisi, ki jih v Slovenĳi po-
znamo o varstvu narave, je najstarejši 
predpis o zavarovanju rastlin. Kot prvi 
državni akt lahko štejemo odredbo iz leta 
1896 o zavarovanju planike na Goriškem. 
Dve leti pozneje, leta 1898, je Deželni zbor 
za Kranjsko na pobudo Slovenskega pla-
ninskega društva  sprejel Zakon veljaven 
za vojvodino Kranjsko o varstvu planike 
in blagajevega volčina. Tedaj je blagajev 
volčin postal simbol naravovarstvenih 
prizadevanj. 

Odkritje blagajevega volčina
22. maja 1837 je neki kmet s Polhograjske 
gore prinesel cvetočo dišečo vejico graš-
čaku Blagayu, ki je imel sloves botanika. 
Ker grof te rože ni poznal,  jo je v pismu 
naslednji dan poslal prĳatelju, kustosu 
ljubljanskega muzeja, Henriku Freyerju, 
ki je bil velik poznavalec rastlin in ga pro-
sil za določitev vrste. Freyer je spoznal, 
da gre za nov, znanosti nepoznan volčin 
in ga poimenoval po najditelju Daphne 
Blagayana. Da gre za povsem novo vrsto 

volčina mu je potrdil tudi nemški botanik 
Reichenbach in ga obenem zaprosil za več 
cvetličnih vzorcev. Ko mu jih je Freyer po-
slal, jih je Reichenbach izdal v herbarĳski 
zbirki Flora germanica eksiccata. To je bil 
za takratno Evropo pomemben botaničen 
dogodek in že naslednje leto si je te rože 
prišel ogledati saški kralj Friderik Avgust 
II, ki je bil izrazit ljubitelj rož. S Freyerjem 
sta se povzpela na sv. Lovrenc, kjer sta si 
ogledala rastišče. To pa je blagajevemu 
volčinu pripomoglo, da je dobil ime kra-
ljeva roža. V spomin na kraljev obisk je dal 
grof Blagay ob vznožju Lovrenca postavi-
ti velik kamniti spomenik, na katerem v 
latinščini napis sporoča potomcem: «da je 
prišel semkaj kralj iz ljubezni do botanike 
in da bi videl rojstni kraj igalke, ne da bi se 
ustrašil višine« 
Skoraj 30 let je blagajev volčin veljal za po-
sebnost gore sv. Lovrenca, kasneje pa so jo 
začeli odkrivati tudi na Balkanskem pol-

otoku. Poznana so nahajališča na Hrva-
škem, v Bosni in Hercegovini, Srbĳi, Črni 
gori, Makedonĳi, Albanĳi, Grčĳi, Bolgarĳi, 
Romunĳi in predgorju Karnĳskih Alp v 
Italĳi. Prvič je bila odkrita že leta 1780 v 
Romunĳi. Vendar jo niso prav določili. Po-
imenovali so jo Lerchenfeldov volčin. Šele 
leta 1884 so spoznali, da je to kranjska bla-
gajana. Tudi v Slovenĳi nismo ostali le pri 
enem nahajališču. Leta 1871 jo je Dežman 
odkril na Jeterbenku. Na širšem polhograj-
skem hribovju so jo odkrili Paulin, Boršt-
narjeva in Piskernikova. Voss in Piskerni-
kova sta jo našla tudi v okolici Vrhnike, 
Kolatschek, Logar, Horvat in Petkovšek pa 
v okolici Zidanega mosta in Kozjega. Wra-
ber jo je leta 1957 našel na Pašnici, pred leti 
pa je Mikuletič iz Tolmina našel rastišče na 
Trebuši, to je pri nas najzahodnejše naha-
jališče. Za večino naših nahajališč velja, da 
je blagajev volčin preživel že ledeno dobo, 
torej je pravi terciarni relikt.
Zacveti zgodaj spomladi. Cvetovi so na-
meščeni na  vrhu grmičastega poganjka 
v glavičastem socvetju in prĳetno dišĳo. 
Čašni listi so barviti in smetanovo rumene 
barve. Steblo je tanko, rjavkasto obarva-

no, na njem so premenjalno nameščeni 
celorobi odebeljeni bleščečo zeleni listi, ki 
ostajajo skozi vse leto zeleni. Letno zraste 
približno 30 cm. Razmnožuje se predvsem 
vegetativno, so pa tudi primeri, da so zras-
le lepe rastline iz semen. 
Najbolj pogosta nahajališča so v montan-
skem in subalpinskem pasu do 1900 m 
nadmorske višine. Z ozirom na različna 
nahajališča je poznana pod več imeni kot 
so še: Igalka, blagajana, blagajka, kozlovec, 
kraljeva roža… Med botaniki velja blaga-
jev volčin za eno najlepših rož - kraljevska 
roža slovenske cvetane.
V Slovenĳi je znano več kot 3200 rastlin-
skih vrst. To je z ozirom na majhno povr-
šino Slovenĳe zavidljivo visoka številka. 
Vzrok taki raznolikosti rastlinstva je vpliv 
panonske nižine, Sredozemlja, Alp in Di-

narskega gorstva. Po številu rastlinskih 
vrst na kvadratni kilometer spadamo v 
sam evropski vrh . Tudi endemičnih ras-
tlin, ki rastejo pretežno samo v Slovenĳi je 
okoli 60. Te rastline dokazujejo posebnosti 
naše flore.
Leta 1989 je bil v okviru Uprave RS za 
varstvo narave izdelan seznam ogroženih 
vrst v Slovenĳi. To so tiste rastline, katerih 
število z leti upada. Izmed 550 pregleda-
nih rastlin so jih 342 spoznali za ogrože-
ne. Na tako imenovani rdeči seznam je 
uvrščen tudi blagajev volčin. Ogrožen je 
predvsem zaradi trganja in ruvanja. Zara-
di močno spreminjajočih življenjskih pros-
torov, bodisi zaradi človeških posegov ali 
naravnih sprememb, postajajo ogrožene 
vrste  tudi nekatere rastline, ki rastejo na 
močvirskih travnikih, pa tudi rastline iz 
suhih negnojenih travnikov. V Slovenĳi 
je doslej izumrlo okoli 30 rastlinskih vrst, 
vendar nobena takšna, ki ne bi rastla še na 
drugih ozemljih. Globalno pa je  izumira-
nje velik problem. Domneva se, da bo med 
cvetnicami in praprotnicami do leta 2050 
izumrlo 60.000 rastlinskih vrst od skupno 
250.000. Največji trend izumiranja je na 
otokih in v tropskem pasu.
Da bi ohranili biotsko raznovrstnost na 
slovenskem, se moramo prizadevati prav 
vsi in ne le naravovarstveniki. Kajti vsaka 
rastlina ima svojo vlogo v ekosistemu, pri 
tem pa je lahko koristna tudi za človeka, 
četudi tega še nismo spoznali.
Tudi v naši krajevni skupnosti Podlipa - 
Smrečje se nahaja več rastišč blagajevega 
volčina. Največje se razprostira po seve-
rovzhodni strani Čukovega gozda v bli-
žini Samĳe. To je strnjeno rastišče na po-
vršini 2 ha /izmera v letu 2013/. V zadnjih 
letih so se v smeri jugozahoda pojavili 
povsem novi manjši strnjeni zasevki. Več 
posameznih rastišč pa  je tudi na pobočju 
Trčkovega gozda.
Če vas bo spomladi, ko že diši po preora-
ni zemlji in se v brazde njiv polaga prvi 
krompir, pot zanesla v ta del naše občine, 
se sprehodite po svetlih bukovih in boro-
vih gozdovih. Opojni vonj te prelepe kra-
ljeve rože vas bo vodil vse do rastišča. Ko 
jo uzrete,  jo ne utrgajte, le obstanite in ob-
čudujte to stvarstvo narave.   

Sonja Malovrh

Predavala bo predstavnica 
Semenarne Ljubljana, Barbara 
Lončar. Semena, ki ste jih  skrbno 
pridelali v  minulem letu, lahko 
izmenjate z učenci, učitelji naše 
šole in  drugimi občani. 
Vabljeni na prĳetno druženje!

Blizu. Zelena. Zanimiva. Prečudna. Vrhnika!
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika je pred  nedavnim izdal drugo 
izdajo turistične brošure Blizu. Zelena. Zanimiva. Prečudna. 
Vrhnika! Gre za brezplačno publikacĳo, ki na 40 straneh z 
bogatim slikovnim materialom in idejami vabi k odkrivanju 

Vrhnike in okolice.  
Lani  je bila knji-
žica natisnjena v 
nakladi 1.000 slo-
venskih izvodov 
in po 500 izvodov 
v treh tujih jezikih, 
a je slovenskih že 
kmalu po izidu 
zmanjkalo, saj je 
po njej veliko pov-
praševanje. Tako 
se je ZIC povezal 
z lokalnimi gostin-
ci in pravkar izdal 
brošuro v nakladi 
4.000 izvodov. Dru-
go izdajo brošure 
so omogočili: Go-
stilna Bajc, Slašči-

čarna Berzo, Gostilna Bistra, Gostilna Cankarjev hram, Piz-
zerĳa in mehiška restavracĳa Flamingo, Gostilna in pizzerĳa 
Papatek, Gostilna Jurca, Gostilna pri Kranjcu, Gostilna Rajski 
vrt Nada (ribiški dom), Hotel Mantova, Kavarna in slaščičar-
na Park, Izletniška kmetĳa Kuren in Zavetišče na Planini. 
Kmalu  boste lahko kupili tudi digitalni katalog, ki z enako 
vsebino kot tiskana brošura, a v obliki turističnega spominka 
predstavlja Vrhniko v slovenskem, nemškem in italĳanskem 
jeziku. 

Pojdimo na izlet
Pred  nedavnim pa je ZIC izdal tudi brošuro Pojdimo na izlet! 
v treh tujih jezikih. V letu 2011 je izdal publikacĳo v sloven-
skem jeziku, zaradi povpraševanja pa je tokrat knjižica na-
tisnjena tudi v angleščini, nemščini in italĳanščini. Knjižica 

ponuja ideje za izlete po občinah Brezovica, Dobrova - Pol-
hov Gradec, Horjul, Log - Dragomer in Vrhnika. Knjižico so 
financirale omenjene občine s sofinanciranjem Las Barje z za-
ledjem.

Vse navedene in številne druge publikacĳe, promocĳsko 
gradivo ter spominke lahko dobite v TIC Vrhnika, 
Tržaška cesta 9, 051 661 063.

Il Ljubljansko barje occidentale e il suo entroterra montuoso

Facciamo una gita
»Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali«

Unione europea Repubblica di Slovenia

Lastnoročni Freyerjev opis Blagayevega volčina (vir: Proteus)

Ali ste vedeli?
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Pustovanje v Gostilni Bajc
Krofi, maske, ples, Ansambel Naveza in obilica dobre volje. 
Da, berete o pustovanju v Gostilni Bajc v Sinji Gorici, ki je 
letošnje preganjanje zime popestrila še z izvrstno kulinarično 
ponudbo, izborom mask ter tako pod svojo streho zvabila šte-
vilne obiskovalce, ki, verjemite, »niso šli žejni preko vode«.
Tako je zima zdaj že skoraj zbežala; prvo mesto za masko so 
prejeli policistke in zaporniki, drugo sta zasedli maski jam-
skega človeka, tretje pa je v samostan odnesel menih. Za na-
grade so prejeli parkirne ure, brisače ter bone za 50 evrov, ki 
jih  bodo lahko unovčili v jedilnicah Gostilne Bajc ali bližnji 
Bistri, Ansambel Naveza pa je igral še dolgo v noč in zabaval 
zabave željne, ki pa jih je bilo, verjemite, veliko. Več naj po-
vedo fotografije.  

Besedilo in foto: Blaž Uršič

Valentinov stand up v Gostilni Bajc
Valentinovo: dan ljubezni, zaljubljencev, darilc, srčkov, Kupi-
dovih puščic in še marsičesa, kar je povezano z ljubeznĳo in 
izkazovanjem tega lepega čustva, ki večino ljudi obogati za 
prĳetne občutke, nasmeške, marsikomu pa po trebuhu takrat  
letajo kar drobni »metuljčki«. Tega se dobro zavedajo tudi v 
Gostilni Bajc v Sinji Gorici, kjer so prav v ta namen organi-
zirali Valentinov Stand up in tako raztegnili smejalne mišice 
okoli štiridesetim gostom, ki so se ob prigrizkih in pivu Hu-
man Fish zabavali v družbi dveh stand up komikov iz Ko-
lektiva Ceh za smeh. Gašper Bergant in Klemen Mauhler sta 
tokrat s svojim prihodom na oder povzročila pravo poslastico, 
saj sta se dotaknila tematik, ki ljudi po navadi ne zabavajo, 
ampak jih le zagrenĳo. Vendar pravi mojstri znajo tudi iz ne-
mogočega narediti mogoče in tako je bilo tudi tokrat, saj se je 
smeh razlegal po  vsej gostilni, ki pa je imela tisti večer le eno 
»čokoladno napako« in še ta je prihajala iz kuhinje. Da, prav 
ste prebrali, »napako«; gre namreč za sladico iz čokoladnega 
mousseja, poimenovano »čokoladna napaka«, ki so jo postre-
gli s prelivom iz gozdnih sadežev in tako poleg preostale ku-
linarične ponudbe potrdili pravilo, da gre ljubezen tudi skozi 
želodec. To je bil namreč že tretji stand up večer v Gostilni 
Bajc, kateremu pa bo v soboto prvega marca ob devetnajstih 
sledilo pustovanje, na katerem bodo izbrali tri najboljše pust-
ne maske in jih tudi nagradili, instrumente pa prepustili An-
samblu Naveza! 

Besedilo in foto: Blaž Uršič

�

�

V času od  5. do 7. aprila smo bili povabljeni v Italĳo v Gorico, 
kjer smo predstavili 38 kuncev v petnajstih pasmah  od osmih  
gojiteljev. Uspešne ocene niso izostale. 20. aprila smo sodelo-
vali s kunci, golobi in kokošmi v sklopu razstave rjavih krav 
v Tolminu. Za  slovesnost smo tudi spustili golobje jato v po-
zdrav. V Komendi smo skupaj z Društvom Mengeš - Kamnik 
razstavili naše živali 42 kuncev v  devetih  pasmah od osmih  
gojiteljev, 14 kokoši v štirih  pasmah  od treh gojiteljev in 12 go-
lobov ene pasme od enega gojitelja. Na razstavi ALPE-ADRIA 
V CELOVCU od 19. do 20. oktobra smo razstavili 45 kuncev v  
enajstih pasmah od šestih  gojiteljev. Živali so bile ocenjene z 
dobro oceno 95,1 točke. Glavna pa je bila društvena razstava 
na Vrhniki v gasilskem domu od 22. do 24. novembra. Gostili 
smo tudi tekmovanje za pokal kunčjih samcev celotne R Slo-
venĳe. Tekmovalo je 122 kuncev v 29 pasmah od 27 gojiteljev. 
Uspešno smo dosegli  dvajset pokalov. Na društveni razstavi je 
bilo razstavljenih 66 kuncev v  dvajsetih pasmah od  petnajstih 
gojiteljev, 24 živali perutnine v  šestih pasmah petih gojiteljev 
in 63 golobov v sedmih pasmah treh gojiteljev. Rezultati so bili 
dobri; doseženih petnajst  pokalov za kunce in osem za golobe. 
Od 13. do 15. decembra smo se udeležili Super pokala za kunce 
na Ravnah na Koroškem. Od  sedemnajstih kolekcĳ smo dose-
gli deveto mesto. Razstave  v Ško�i Loki od 13. do 15. decembra  

se je udeležilo  devet gojiteljev z 39 kunci v  trinajstih pasmah,  
enajst kokoši v štirih  pasmah in 24 golobov v  treh pasmah. 
Živali so bile dobre ocenjene. Zahvaljujemo se PGD VRHNIKA 
za pomoč pri naši razstavi. DGPMŽ VRHNIKA želi povečati 
članstvo v svojih vrstah, zato vabimo gojitelje malih pasemskih 
živali,  naj se nam pridružĳo in pokažejo svoje delo z živalmi na 
naši razstavi in državni  ter v tujini.
Imena nagrajencev – prejemnikov pokalov in priznanj iz na-
vedenih tekmovanj – si lahko preberete na spletni strani www.
mojaobcina.si/vrhnika

UO DGPMŽ Vrhnika

No, razen tega, da jih še vedno lahko pere-
mo in iste plenice uporabljamo od rojstva 
do kahlice za enega ali dva otroka. Oblika 
modernih pralnih plenic je podobna tistim 
za enkratno uporabo. Njihova uporaba je 
preprosta, zapirajo se z ježki ali pritiskači, 
ni jih potrebno likati ali dodatno zlagati, 
velikost pa se prilagaja z gumbi. 
O tem, ali pralne plenice manj ali bolj vpli-
vajo na okolje od tistih za enkratno upora-
bo, je bilo napisanega že veliko. Zato stro-
kovnjaki skušajo vplive na okolje oceniti 
preko analize življenjskega cikla obeh vrst 
plenic, a v tem primeru tudi analize ne 
dajo enoznačnega odgovora. Ugotavljajo 
namreč, da se pralne plenice bolje odreže-
jo pri porabi surovin in odpadkih, medtem 
ko plenice za enkratno uporabo porabĳo 
manj vode in električne energĳe. Britanska 
agencĳa za okolje v analizi življenjskega 
cikla plenic iz leta 2008 zaključuje, da so 
okoljski vplivi pralnih plenic lahko višji ali 
nižji od plenic za enkratno uporabo, kar je 
odvisno predvsem od načina pranja in su-
šenja. Starši lahko občutno znižajo vpliv 
na okolje, tako da plenice sušĳo na zraku, 
kadarkoli je to mogoče; čim manjkrat upo-
rabĳo sušilec; ko menjajo naprave, izberejo 
energetsko učinkovitejše (A+); ne perejo 
plenic na temperaturi nad 60 °C; perejo 
plenice v polnem stroju (tudi skupaj z dru-
gim tekstilom); uporabljajo plenice še pri 
drugem otroku (izmenjava ali prodaja); s 
skrbnim doziranjem pralnega praška, upo-
rabo pralnih oreščkov ali pralnih krogel.
Starši, ki se odločĳo za plenice za enkratno 
uporabo, njihovega vpliva na okolje torej 
ne morejo spremeniti, medtem ko imajo 
starši, ki uporabljajo pralne plenice, na 
voljo vrsto možnosti, da te vplive bistveno 
znižajo. 
Na trgu najdemo biološko razgradlji-
ve plenice za enkratno uporabo, ki jih je 
možno kompostirati. Zadrega nastane 
pri ugotavljanju kakovosti tako prido-
bljenega komposta, saj po izkušnjah iz EU 
praviloma presega dovoljene vsebnosti 
cinka v kompostu za neomejeno uporabo. 
Proizvajalci v otroške kreme namreč do-
dajo cinkov oksid, ker preprečuje vnetne 
reakcĳe in občutljivost kože na zunanje 
vplive. Vse plenice za enkratno uporabo, 
torej tudi biološko razgradljive, vsebujejo 
natrĳev poliakrilat, ki ga ni možno kom-
postirati. Natrĳev poliakrilat daje občutek 
suhosti v plenicah, krivĳo pa ga za nasta-
nek pleničnega izpuščaja in uroinfekta. 

Sporna je tudi prisotnost dioksina, ki na-
staja kot stranski produkt beljenja papirja 
za plenice za enkratno uporabo. V njih je 
sicer prisoten le v sledeh, a je dioksin ne-
varen pri izredno majhnih količinah in 
je na seznamu najbolj rakotvornih snovi.
Starši, ki se odločajo za uporabo pralnih 
plenic, kot enega najpomembnejših nava-
jajo zdravstveni vidik. Pri pralnih pleni-
cah krem skorajda ni potrebno uporabljati, 
ker koža na dojenčkovi ritki ni vzdražena. 

Večina krem je namreč izdelanih na pod-
lagi na�nih derivatov, z dodanimi dišava-
mi in drugimi hormonskimi motilci. Na 
trgu je široka izbira pralnih plenic, nareje-
nih iz naravnih, ekoloških materialov, kot 
so konoplja, bambus, ekološko pridelan 
bombaž ali volna. Pralne plenice iz bam-
busa so narejene iz vrste moso, s katero se 
pande ne prehranjujejo in izredno hitro 
raste, nekatere vrste tudi do enega metra 
na dan. Vsebuje snov bamboo kun, ki de-
luje protiglivično in protibakterĳsko, torej 
škropljenje takšnega bambusa ni potreb-
no. Ekološko pridelan bombaž pa je pride-
lan na naravi prĳazen način, brez uporabe 
kakršnihkoli škropiv in z gensko nespre-
menjenimi rastlinami.
V prid pralnim plenicam brez dvoma go-
vori ekonomičnost. Za starše je nakup pral-
nih plenic občutno cenejši od tistih za en-
kratno uporabo. Za slednje v dveh letih in 
pol odštejejo okvirno 1.400 evrov, medtem 
ko jih nakup kompleta pralnih plenic stane 
okrog 400 evrov. Stroški plenic za enkrat-
no uporabo se porazdelĳo preko dveh let 
in pol, medtem ko je nakup pralnih plenic 
enkraten strošek, zato starši pralne plenice 
pogosto dojemajo kot dražje. Če bi plenice 
prali posebej, bi to v dveh letih in pol stalo 
dodatnih 120–190 evrov. Večinoma pa se 
perejo skupaj z drugim perilom in je torej 
strošek nižji, zaradi pogostejšega pranja pa 
je potrebnih manj drugih otroških oblačil.
Otrok do kahlice porabi okvirno 5.000 
plenic za enkratno uporabo, kar letno 

predstavlja 874 kg odpadkov, ki večinoma 
končajo na odlagališčih, kjer razpadajo 
med 200 in 500 leti. Po statističnih poda-
tkih se je v Slovenĳi leta 2012 rodilo 21.938 
otrok, ki bodo plenice uporabljali 2,5 let. 
Tako lahko grobo ocenimo, da letno na-
stane preko 38.000 ton odpadnih plenic, 
njihovo odlaganje pa nas vsako leto stane 
več kot 3,8 mio evrov. Za odpadne plenice 
namreč ne velja podaljšana odgovornost 
proizvajalca, kar pomeni, da nakupna 
cena plenic ne vključuje stroškov ravna-
nja z njimi potem, ko postanejo odpadek. 
Ta strošek v celoti nosĳo gospodinjstva.
Plenice za enkratno uporabo predstavljajo 
2–3 % odpadkov iz gospodinjstev. V krajih 
po Evropi, kjer ločeno zberejo preko 80 % 
odpadkov, ugotavljajo, da plenice pred-
stavljajo 15 % mešanih ostankov. Odpad-
nih plenic za enkratno uporabo ni možno 
kompostirati ali reciklirati, saj so sestavlje-
ne iz različnih materialov: plastike, bom-
baža, ostankov krem in fekalĳ. Zato se jih 
lahko odlaga le v zabojnik z mešanimi 
odpadki, zaradi vonja in drugih tveganj 
je zato te zabojnike potrebno pogosteje 
prazniti. To pa dviguje ceno odvoza in 
odlaganja odpadkov. Zvišujejo delež odlo-
ženih biološko razgradljivih odpadkov na 
odlagališčih, kar je v nasprotju s cilji EU o 
zniževanju njihovega odlaganja. 
Otrok do kahlice povprečno porabi okvi-
rno 5.000 plenic za enkratno uporabo.
Številne občine in pokrajine po Evropi so 
se zaradi ekonomskih in okoljskih razlo-
gov odločile, da na različne načine promo-
virajo in podprejo uporabo pralnih plenic. 
Mnoge med njimi staršem subvencionira-
jo nakup, kot na primer Flamska regĳa v 
Belgĳi ter številne občine v Italĳi. V špan-
ski pokrajini Katalonĳa zaradi zniževanja 
stroškov uvajajo uporabo pralnih plenic v 
vrtcih, okoljskih vplivov in kot dodatna 
spodbuda staršem. V Veliki Britanĳi 80 % 
občin podpira njihovo uporabo, poznajo 
tudi specializirane pralnice za pralne ple-
nice. Te delujejo tako, da starši tedensko 
oddajo plenice v pralnico in obenem dobĳo 
svežo zalogo, storitev pa zajema tudi mož-
nost njihove oddaje in prevzema na domu. 
Tako se straši izognejo začetnemu nakupu 
pralnih plenic, saj jih skupaj s storitvĳo 
pranja preprosto najamejo pri pralnici.
Poleg manj odpadkov, bolj zdravih ritk in 
nižjih stroškov je uporaba pralnih plenic 
tudi spodbuda lokalnemu gospodarstvu. 
Pralne plenice namreč skoraj vedno iz-
delujejo mala ali srednje velika lokalna 
podjetja, ki jih imamo tudi v Slovenĳi. 
Namesto večanja dobička velikim multi-
nacionalkam tako prispevamo k razvoju 
gospodarstva doma, kar je v kriznih časih 
še kako dobrodošlo.

Erika Oblak, Ekologi brez meja

Delovanje DGPMŽ Vrhnika v letu 2013
V letu 2013 je Društvo gojiteljev pasemskih malih živali (DGPMŽ) VRHNIKA delovalo aktivno in uspeš-
no. Na vseh področjih smo se dobro  izkazali in vedno dobili lepa priznanja.

Pralne plenice – vsekakor da
Tudi vi ob omembi pralnih plenic najprej pomislite na bele kvadratne 
bombažne plenice, ki smo jih uporabljali še pred dvajsetimi leti? A pral-
ne plenice so se do danes spremenile tako zelo, da z njimi nimajo skoraj 
nič več skupnega. 
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Člani Komisĳe za lepše okolje smo v mesecu 
marcu podali naše poročilo za preteklo leto na 
občnem zboru TD Blagajana. Kot vedno smo si 
tudi za  letošnje leto začrtali nove cilje. Zaveda-
mo se, da bo naše delo povezano tudi s kakšno 
akcĳo čiščenja po žledolomu, ki je prizadel naše 
kraje. Tako kot vsako leto se bomo odpravili na 
teren in opazovali urejenost okolice vaših hiš. 
Naše delo se bo pričelo s sejmom Vse za dom 
in vrt, ki se bo odvĳal 26. aprila na vrhniškem 
sejmišču. Prĳazno vabljeni.
Prav je, da zapišemo kaj vse bomo ocenjevali na 
terenu. Iščemo: najlepšo urejeno hišo z okolico, 
najlepši kotiček (vrtna lopa, skalnjak, bujno 
cvetoča gredica,…)-sem spada vse kar vas osre-
čuje, na kar ste še posebej ponosni in bi z vese-
ljem delili z nami, iščemo tudi najbolj urejeno 
krajevno skupnost in najlepši javni objekt.
Na teren se bomo podali glede na vremen-
sko situacĳo. Vsako leto nas kaj preseneti zato 
bomo poizkušali poiskati najustreznejši termin 
obiska in slikanja. Prosimo vas, da nam tudi 
sami, preko spletne pošte, pošljete slike s tere-
na in tako skupaj lažje prikažemo upravnemu 
odboru pravo podobo. 
Tudi najlepši kotiček ujemite v pravem času, saj 
se nam zgodi, da smo včasih na terenu po cve-
tenju. Seveda se lahko v naš izbor prĳavite tudi 
sami. Z veseljem vas bomo obiskali.
Tako kot lansko leto tudi letos iščemo najlepši 

javni objekt. Žalosti nas, da si nekateri posa-
mezniki jemljejo pravico in uničujejo zunanjo 
podobo  naše občine z grafiti, predvsem pa z 
barvo, ki zahteva večji poseg v pročelje stavb. 
Seveda je vse povezano s stroški, žalostno je 
tudi dejstvo, da vse to kazi zunanji videz kraja. 
Zapišemo lahko le to, da obstajajo tudi medĳi 
preko katerih lahko izražamo svoje mnenje, 
imamo tudi pravico javnih shodov, demonstra-
cĳ, ni pa potrebno, da uničujemo javne in za-
sebne objekte.
Vsako leto pregledujemo tudi krajevne skupno-
sti zato smo se letos odločili, da bomo tisto, ki 
nas bo najbolj navdušila z urejenostjo in prĳaz-
nostjo nagradili s priznanjem Blagajana.
Prosimo tudi krajane vrhniških krajevnih skup-
nosti, da korajžno predlagate sebe ali soseda za 
katero izmed kategorĳ ocenjevanja. Prĳave zbi-
ramo  do 1. 7. 2014. Obvestite nas lahko z izpol-
njenim glasovalnim lističem ali po elektronski 
pošti na naslov drustvo.blagajana@kabelnet.
net. Na elektronski naslov nam lahko pošljete 
tudi fotografije objekta za katerega menite, da 
si zasluži priznanje. Seveda pa se lahko osebno 
oglasite v pisarni TD Blagajana v času uradnih 
ur (ob torkih in četrtkih od 18.30 do 19.30 ure).
Že v naprej se vam zahvaljujemo za sodelova-
nje in pozdravljamo vse ljubitelje lepega in pri-
jaznega okolja. 

Anita Čretnik

TURISTIČNO DRUŠTVO BLAGAJANA VRHNIKA
VABI NA SEJEM

VSE ZA VRT IN DOM
V SOBOTO, 26. APRILA 2014, od 8. do 14. ure

na trgu za sodiščem,
kjer boste lahko kupili marsikaj za svoj vrt in dom.

Med obiskovalce sejma bomo tudi letos brezplačno 
razdelili balkonske okrasne rastline in kompost.

Medĳska pokrovitelja:
NAŠ ČASOPIS IN RADIO ORION

Proizvajalci biohrane, vrtnarji, drevesničarji, izdelovalci orodja za 
vrtičkarje, vrtnih klopi in lop, cvetličnih korit in  drugih, času pri-
mernih artiklov prisrčno  vabljeni, da se udeležite našega sejma. 
Svoje izdelke boste lahko prodajali ali pa pripravili samo promocĳ-
sko predstavitev. Sejem bo na Sodnĳskem trgu na Vrhniki.
SEJEMSKA PRISTOJBINA: 12,00 € ALI 15,00 € (odvisno od prostora, 
ki ga boste zavzeli).
SEJEMSKI POGOJI: obratovalni čas sejma:  od   8. do 14.  ure   na 
trgu za sodiščem.
Pričakujemo, da boste svoje izdelke na tem sejmu ponudili po proiz-
vodnih cenah. Pristojbine boste plačali pooblaščeni osebi na sejmu.
Prĳave pošljite na naš naslov (TD Blagajana, Cankarjev trg 4, Vrhni-
ka) do 16. 4. 2014!
Skupno dovoljenje za vse prodajalce sejma Vse za vrt in dom  bo pri-
dobilo Turistično društvo Blagajna. Zato vas prosimo, da ob prĳavi  
predložite vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Prosi-
mo, da našo zahtevo upoštevate, da bi se izognili morebitnim nelju-
bim zapletom s strani inšpekcĳskih služb. Hvala in lep pozdrav!

TD  Blagajana Vrhnika
                                                                                                
TD Blagajana, tel. Fax.:  01/ 7551 341,  
Davčna št.:SI 62766520, TRR 02027-0254167166
E-mail: drustvo.blagajana@kabelnet.net.

Prĳava Vse za vrt in dom
sobota, 26. aprila 2014

Ime in priimek:

Naslov: 

Ponudba: 

Želim stojnico (obkrožite):  DA    NE

Kontaktna oseba: 

Telefon:

Prvi del zbora je bil namenjen kulturi. Nastopili so učenci 
Glasbene šole Vrhnika, in sicer kvartet flavt: Ema Purhat, 

Ema Mrzelj, Lucĳa Kosednar in Mirĳam Kodba pod mentor-
stvom prof. Tanje Repe ter duet violin Lea Kumar in Regina 
Laznik z mentorico prof. Nežo Filipič. Nato so se predstavile 
učenke Osnovne šole A. M. Slomška, ki obiskujejo turistični 
krožek. Predstavile so nalogo Turizmu pomaga lastna glava, ki 
jo je razpisala Turistična zveza Slovenĳe z delovnim naslovom 
Z glavo v naravo. Učenke Sara Bradeško, Marĳa Klun in Sandra 
Petrovič z mentoricama Katjo Gojkovič in Tanjo Vojska so s to 
nalogo zasedle  drugo mesto in od vseh prisotnih prejele velik 
aplavz. V uvodnem delu je zbrane prva nagovorila predsed-
nica društva Mirjam Suhadolnik, ki je podala tudi poročila o 
delu in aktivnostih društva v  minulem letu. Med  drugim je še 
posebej povedala: »Žal smo se v preteklem letu od prvega do 
zadnjega dne ukvarjali, lahko rečemo celo borili za prevzem 
Starega malna nazaj v posest. Da smo to dosegli, gre zahva-
la tudi županu Stojanu Jakinu, ki nam je pomagal, da smo z 
najemnikom podpisali dogovor o sporazumni prekinitvi naj-
emne pogodbe in vse do izročitve ključev. S tem smo prekinili 
naraščanje pravdnih stroškov in povzročanje škode v objektu, 
odpisati pa smo morali celoten dolg za najemnino. Kot ste lah-
ko zasledili, je že objavljen razpis za oddajo Starega malna v 
najem, v februarju smo skupaj z Muzejskim društvom, ZIC-
em in Delavnico pripravili predstavitev Strategĳe in Elabora-
ta ter Idejnega projekta kašče v Verdu z naslovom od Zrna do 
žita z namenom, da je javnost seznanjena z idejami, načrti ali 
podlago za pripravo ponudb potencialnih najemnikov Starega 
malna. Sodelovali smo v pustnem sprevodu na Vrhniki, bili 

soorganizatorji gregorjevih lučk v vodo, prevzeli smo delavni-
co, ki je  potekala v Domu starejših občanov in se veselili med-
generacĳskega druženja. Pridobili smo tudi nov prapor našega 
društva, ki ga ponovno nosi edina praporščakinja v občini, 
Sonja Malovrh. Sodelovali smo na Argonavtskih dnevih, pri 
projektu Festivala hrane, izvedli že tradicionalno prireditev 
srečanje priseljenih občanov z domačini Tu smo doma na Sv. 
Trojici, na sejmu Vse za vrt in dom podelili balkonske cvetlice 
in barvali cvetlične lončke. Zopet smo izdali koledar za leto 
2014 z najboljšimi fotografijami iz domačega kraja. Obseg dela 
in prizadevanj Turističnega društva je v preteklosti večkrat 
presegel okvire prostovoljne, predvsem ljubiteljske dejavnosti. 
Kar nekaj članov in družin živi z društvom. Ukvarjamo se z 
administracĳo, financami in vedno novimi predpisi in zahte-
vami države, ki obremenjujejo društva, strokovna pomoč pa 
je ovrednotena. Zbrani smo zato, da bi skrbeli za lep  videz 
kraja, pripomogli k razvoju turizma in pri tem uživali. Zato, 
ker radi to delamo.« Nato so bila podana še druga poročila o 
delu društva ter  načrti za letos. Člani so vse soglasno sprejeli 
ter nagradili tudi z aplavzom. Resnično to pomeni, da so z de-
lom upravnega odbora in vodstvom zadovoljni, čeprav je bilo 
nakazano kar veliko težav, tako od Močilnika pa do Starega 
malna. Letos bo potrebno še veliko aktivnosti in strpnosti, saj 
je turizem na Vrhniki potreben in zaželen. Tudi letošnja kata-
strofa, žled, je naredil veliko škode v Močilniku, Starem malnu 
in na Sv. Trojici. Obnova in čiščenje sta se že začela. Dela bo 
veliko, kar člani društva čutĳo in v veliki meri pomagajo. Kot 
pravĳo, v slogi je moč. 

Simon Seljak

Delovno predsedstvo občnega zbora in predsednica društva Mir-
jam Suhadolnik

Predstavitev naloge Z glavo v naravo: Sara Bradeško, Marĳa 
Klun in Sandra Petrovič

Izbor za najlepšo urejeno hišo z okolico, najlepši kotiček (vrtna lopa, skalnjak, bujno cvetoča 
gredica,…), najbolj urejeno krajevno skupnost in najlepši  javni objekt

GLASOVALNI LISTIČ

STANOVANJSKA HIŠA (vpišete naslov) 

NAJLEPŠI KOTIČEK (vpišete naslov) 

NAJBOLJ UREJENA KRAJEVNA SKUPNOST

JAVNI  OBJEKT V OBČINI (vpišete naslov in ime objekta)

MOJ NASLOV

Glasovnico do 1. julĳa 2014 pošljite na naslov: Turistično društvo Blagajana, Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika. 
Glasovnica se nahaja tudi na internetni strani TD Blagajna /www.blagajana.si/, lahko jo pošljete tudi po e-
pošti na naslov: drustvo.blagajana@kabelnet.net. 

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

Komisĳa za lepše okolje ne počiva

126. občni zbor TD Vrhnika

Delovanje presega amaterizem
Po vsej verjetnosti je Turistično društvo Blagajana Vrhnika eno najstarejših društev v občini, ki je naslednik 
Oglaševalskega društva, saj so lani praznovali 125. obletnico aktivnega delovanja. Tako so se letos člani 
zbrali že 126-ič zaporedoma, kar pomeni resnično lepo delovno in predvsem aktivno obdobje. Redni občni 
zbor je bil v sredo, 12. marca, v Mali dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki, kjer so se zbrali najbolj delavni 
in aktivni člani društva.
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Vrhnika bo v maju oranžna!
Skavti letos obeležujemo 15. obletnico delovanja na Vrhniki. 
Ena večjih prepoznavnosti so naši oranžni kroji. Višek praz-
novanja bo svečana proslava »Vedno pripravljeni«, ki bo 30. 
maja ob 19. uri v Veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhni-
ki. Vsi vljudno vabljeni, da nas še bolje spoznate! Osnovni na-
men skavtov je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, 
duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo 
lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani 
krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti. Neformalne 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvajamo s pomočjo skavt-
ske metode, ki je v svetu priznana kot ena najučinkovitejših 
neformalnih vzgojnih metod za vzgojo samostojnih ljudi in 
okoljsko vzgojo. Veseli smo, da smo v vseh teh letih postali 
prepoznavno in dejavno društvo na celotnem vrhniškem ob-
močju. Poleg proslave, ki bo 30. maja ob 19. uri, pripravljamo 
še druge dogodke, ki upamo, da vam bodo polepšali maj. Bo-
dite pripravljeni!                         Argonavti - vrhniški skavti

Skupščina vrhniških borcev

Pritegnili mlade člane
V mali dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki je v 
ponedeljek 24. 3. 2014 potekala skupščina Združe-
nja borcev za vrednote NOB Vrhnika. Tako so člani 
združenja ocenili delo in aktivnosti za prejšnje leto 
ter sprejeli program dela in finančni načrt za letošnje 
leto.
Na sami skupščini se je zbralo okoli 60 članov in še nekaj gostov, 
kar je naj bi bilo do sedaj največja udeležba. Vrhniško združenje 
borcev za vrednote NOB združuje člane iz dveh občin, Vrhnike 
in Log-Dragomerja. Ob koncu leta je bilo 214 članov, 10 je bilo 
novo sprejetih, umrlo pa jih je 17. To pa pomeni, da se članstvo z 
leti tudi stara in naravno zmanjšuje. Zato je bilo večkrat slišati, da 
je potrebno v druženje privabiti predvsem mlajše člane, ki simpa-
tizirajo z idejami in programom. 
Zbrane so prvi nagovorili gostje skupščine, med njimi župana 
Log – Dragomerja in Vrhnike, predstavnica združenja iz Logat-
ca, predstavnik veteranov Vrhnike in Borovnice ter predstavnik 
policĳskih veteranov. Vsi so obsodili sedanje stanje v družbi in 
tudi omaloževanje in potvarjanje zgodovinskih dejstev o delo-
vanju partizanov za svobodno in samostojno Slovenĳo. Obsodili 
so tudi postavljanje domobranskih spomenikov v Rovtah in v za-
dnjem času v Grahovem. Pohvalili pa so delovanje in sodelovanje 
z vrhniškim združenjem, ki je zelo aktivno.
Prvi pa je nato zbrane nagovoril predsednik združenja Jani Ki-
kelj, ki je podal tudi poročilo o delu v lanskem letu. Med ostalim 
je poudaril: »Kot predsednik sem se udeleževal raznih spomin-
skih in članskih srečanj, ki so jih organizirala društva in organi-
zacĳe v naših in sosednjih občinah, prav tako praporščak. Spom-
niti moram tudi na delo socialne komisĳe in skupine za urejanje 
pomnikov; socialna komisĳa je v božičnem času z obiski naših 
starejših članov le tem pripravila kar nekaj veselja, saj vedno do-
brovoljno sprejemajo obiske članov ZB. Skupina za urejanje pom-
nikov je opravila veliko delo s pripravo predloga za razglasitev 
pomnikov nepremične kulturne dediščine. Uredili so tudi spo-
menik Tankovski brigadi in okolici, postavila 2 nadomestni spo-
minski plošči (ki sta bili tekom let nasilno odstranjeni), uredila je 

spomenik na Štampetovem mostu in mostu v Ligojni.«
Soglasno so nato prisotni člani sprejeli vsa poročila ter tudi pro-
grame aktivnosti in delovanja v letošnjem letu. Od programa naj 
navedem samo nekaj najbolj pomembnih, saj bodo o ostalih ob-
veščali v Našem časopisu:
5. - 27. 4. urejanje TV17
12. 4. sprejem pohodnikov železničarjev na TV17
27. 4. sprejem pohodnikov po vrhniški planinski poti in tovari-
ško srečanje na TV17
6. 5. proslava ob Dnevu osvoboditve Vrhnike
10. 5. pohod po poteh okupirane Ljubljane
11. - 12. 7. vzpon na Triglav in osrednja proslava v počastitev spo-
mina na partizanske patrulje, ki so se leta 1944 povzpele na vrh 
Triglava – Rudno polje
14. 9. udeležba na proslavi priključitve Primorske in obisk Go-
narsa
17. 10. spominski večer pisatelja Karla Grabeljška
V decembru obisk članov združenja v Domu upokojencev na 
Vrhniki in v domovih.
Po uradnem delu pa je sledilo v predverju doma še tovariško sre-
čanje, ki tako poglablja še večje prĳateljske medsebojne odnose.

Simon Seljak

Predsednik združenja Janez Kikelj in delovno predsedstvo Preko 60 udeležencev skupščine Združenja borcev za vrednote 
NOB Vrhnika

V spomin 
V četrtek  6. marca smo se poslovili od naše tovarišice Anice Kirn in 
jo pospremili v poslednji dom. Gospa govornica je lepo opisala njeno 
življenjsko pot in njeno ljubečo nrav, ki jo je izkazovala družini in 
okolici. Čutim dolžnost, da Vrhničanom povem, da je bila taka tudi 
na delavnem mestu. Ko je prišla na Vrhniko, je začela z delom na ob-
čini na oddelku za borce in invalide. Vse, ki so potrebovali njeno po-
moč, je pozorno poslušala, se z njimi o težavah pogovorila in storila 
vse, kar je bilo potrebno, da se jim je stanje izboljšalo. Pri delu ni bila 
samo vestna delavka, bila je tudi delavka s srcem. Ko se je upokojila, 
je še vedno delala v socialno-zdravstveni komisĳi pri občinskem od-
boru ZZB NOB Vrhnika. Več  mandatov je bila tudi vrhniška dele-
gatka v republiški skupščini ZZB NOB Slovenĳe. Povsod je bila pri 
delu dosledna in vedno je želela storiti kar največ dobrega ljudem. 
Anica, hvala ti!                                                     Članica vrhniške ZB NOB

V mesecih januarju, februarju in mar-
cu so praznovali visoke jubileje članice 
in člani Združenja borcev za vrednote 
NOB Vrhnika:
Miloš Čića, Stara Vrhnika, 1921; Viktor 
Kirn, Vrhnika, 1921; Stanko Peric, Vrh-
nika, 1921; Marĳa Petkovšek, Stara Vrh-
nika, 1923; Tine Bradeško, Vrhnika, 1923; 

Anton Jesenovec, Vrhnika, 1923; Frančiška Vrhovec, Blatna 
Brezovica, 1924; Nada Jaramaz, Vrhnika, 1929; Albina Pogla-
jen, Verd, 1929; Marĳa Kavčnik, Log, 1934; Natalĳa Strajnar, 
Vrhnika, 1939.
Vsem jubilantom iskreno čestitamo za visok jubilej, želimo 
zdravja in dobrega počutja. Čestitke veljajo tudi vsem drugim, 
ki so v tem času praznovali rojstni dan. 
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 e-naslov: zbnob.vrhnika@gmail.com. 
Ob izrednih primerih zunaj uradnih ur smo dosegljivi tudi na 
mobilni številki 030 696-818, kjer se vam bo oglasila podpred-
sednica ZB NOB Vrhnika. 
Člane združenja in občane Vrhnike tudi obveščamo, da je pred 
glavnim vhodom v pisarno združenja nameščena oglasna oma-
rica, kjer so objavljene vse naše aktivnosti in druga sporočila.

Alternativni vladni program SDS

Za gospodarsko rast, 
pravičnost in delovna mesta

Slovenska demokratska stranka je 15. 3. 
2014 predstavila alternativni vladni pro-
gram, ki ga je pripravil Strokovni svet 
SDS. Predsednik SDS Janez Janša je ob 
tem dejal, da ta program ne pomeni kri-

tike vlade Alenke Bratušek, da pa je ta vlada prva v samostojni 
državi, ki ima na voljo vse instrumente za spopad s krizo. 
»Glede na to, da živimo v državi in okolju, kjer tranzicĳa ni kon-
čana, ponekod pa sploh ni uspela, je treba pred predstavitvĳo 
programa razložiti nekatere pojme, za katere v normalnih oko-
ljih vedo, kaj pomenĳo,« je v uvodu dejal predsednik SDS Janez 
Janša.
Predsednik SDS je dejal, da so ključne besede programa go-
spodarska rast, pravičnost in nova delovna mesta, pri čemer 
so mišljena nova delovna mesta v gospodarstvu. »Izhajamo iz 
potrjenega dejstva, da je lahko trajna blaginja utemeljena samo 
na gospodarski rasti. Tudi v razvitem svetu se je neštetokrat po-
trdilo, da je najboljša socialna politika, politika ustvarjanja no-
vih delovnih mest v gospodarstvu,« je ob tem dejal Janez Janša. 
Poudaril je, da »izhajamo iz prepričanja, da je pravičnost ena 
od osnovnih vrednot za normalno bivanje. Prostor, kjer domuje 
pravičnost, imamo ljudje za svoj dom. Skupnost, kjer smo vsi 
enaki pred zakonom, pa imamo za svojo domovino. Pravičnost 
pa je eden temeljnih postulatov, na podlagi katerega se lahko 
gradi normalen, uspešen program gospodarskega razvoja,« je 
povedal predsednik SDS Janez Janša.
»Da nastajajo nova delovna mesta, je treba ohranjati, ustvarjati 

okolje, kjer je dobro delo nagrajeno, kjer se dobro nagrajuje, sla-
bo pa zavrača, okolje, kjer se samoiniciativnost, inovativnost in 
dobro gospodarjenje splačajo in so nagrajeni,« je povedal pred-
sednik SDS Janez Janša. Dodal je, da  so to tudi avtomatični ge-
nerator novih dodanih vrednosti, na podlagi katerih je država 
lahko zaščitena pred šoki krize.
Predsednik SDS Janez Janša je dejal, da alternativni vladni pro-
gram temelji na političnem programu, ki je bil sprejet na za-
dnjem kongresu SDS, na akcĳskem programu Evropske ljudske 
stranke, ki je bil sprejet na kongresu v Dublinu za obdobje 2014–
2019 in na oceni stanja, ki jo je na nekaj zadnjih sejah sprejemal 
strokovni svet SDS.
Poudaril je še, da današnja predstavitev ni namenjena kritiki 
vlade, niti oceni stanja, ki jo je sprejel Strokovni svet, temveč 
da je glavno sporočilo v  povezavi s sedanjem stanjem to, da 
»imamo od maja lanskega leta prvič v zgodovini samostojne 
Slovenĳe vlado, ki ima vse instrumente za spopad s krizo. Maja 
lansko leto je tudi s podporo poslancev SDS Državni zbor spre-
menil ustavo, v katero je zapisano zlato fiskalno pravilo, ki vla-
di nalaga odgovornost za takojšen pričetek uravnoteženja vseh 
proračunov in vseh javnih blagajn.«
»Po drugi strani je Državni zbor sprejel tudi spremembo usta-
ve, ki onemogoča referendumsko blokado ukrepov fiskalne 
narave, ki so nujno potrebni za spopad s krizo. Tega instru-
menta nobena vlada, niti naša v preteklem mandatu, niti Pa-
horjeva vlada, ni imela,« je povedal predsednik SDS Janez 
Janša. Ob tem je spomnil na blokade v letu 2012 z ogrožanjem 
vseh protikriznih ukrepov, ki jih je takrat sprejemala vladna 
koalicĳa pod vodstvom SDS. »Od maja lani teh težav ni več. 
Sami pa lahko ugotovite, koliko je te instrumente vlada de-
jansko uporabila,« je še povedal predsednik SDS Janez Janša.
V nadaljevanju so predsedniki odborov Strokovnega sveta SDS 
predstavili alternativni program po področjih.

Predsednik SDS Janez Janša je po predstavitvi programa pove-
dal, da »za temi kratkimi povzetki stoji kompleksen program, 
jasen načrt s prilogami in akcĳski načrt za uresničevanje dela 
programa, pripravljen pa je tudi obsežen korpus zakonodaje.«
Ob tem se je predsednik SDS zahvalil vsem, ki delujejo v odbo-
rih in komisĳah Strokovnega sveta. »Več 100 članov in nečlanov 
SDS deluje v teh odborih in komisĳah, Strokovni svet je odprt, 
v njem lahko sodeluje vsak. Veseli smo, da v Strokovnem sve-
tu deluje tudi veliko nečlanov in veseli smo, da v njem delujejo 
tudi kolegice in kolegi izven meja naše domovine, ki živĳo bo-
disi v zamejstvu ali Slovenci po svetu,« je povedal predsednik 
SDS Janez Janša.
Na vprašanje, zakaj ta program predstavljamo ravno sedaj, je 
predsednik SDS dejal, da Strokovni svet v tej sestavi resno de-
luje od začetka  minulega leta  in da je bil namen ta program 
predstaviti v začetku tega leta, ko bi bilo stanje bolj jasno in ko 
je pošteno, da se volivkam in volivcem ponudi resna alterna-
tiva. »Potem smo bili nekoliko v zadregi, ker je bila najavljena 
koalicĳska pogodba, ki je dolgo časa ni bilo in se nam je zdelo 
težko narediti alternativo nečemu, česar ni,« je pojasnil. Povedal 
je tudi, da bo Strokovni svet SDS program in akcĳski načrt po 
potrebi dopolnjeval. »Glede na to, kar je bilo povedano in pred-
stavljeno, je jasno, da od sedaj naprej obstaja jasna alternativa 
temu, kar ponuja vladna koalicĳa. Volivke in volivci imajo od 
danes naprej tudi možnosti izbire za alternativi vladni program 
in na volivcih je, da izberejo to možnost, pri čemer je naše mne-
nje da bi bilo dobro, da se volitve izpeljejo čim prej,« je še po-
vedal predsednik SDS Janez Janša.
 
Obenem se vsem lepo zahvaljujemo za oddani glas PROTI 
zaprtju arhivov UDBE.
 

OO SDS Vrhnika
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Pustno rajanje se je začelo ob pol petih in okoli 
petih je bila dvorana že polna velikih in malih 
šem v pisanih kostumih. Letos so bile najšte-
vilčnejše čarovnice. Mogoče so pa ravno njihove 
čarovnĳe tako uspešno priklicale pomlad, kdo 
bi vedel … Ali pa je tako preprosto zato, ker se 
nas je zbralo tako veliko. Kar poglejte skupin-
sko fotografijo! Pa še več bi jih bilo, če se ne bi 
kar nekaj sramežljivih šem skrivalo pred foto-
aparati. 
Nekatere male šeme so bile sprva malo zadr-
žane, a ni trajalo dolgo, ko so ob veseli glasbi 
– hvala kavboju Frenkyju Mrzli(kar)ju za didže-
janje – našle pravo zabavo zase. Eni so se pridru-
žili igram, ki jih je vodil indĳanski poglavar Rja-
vi Medved (Jure Petrač) ob pomoči Sonca (Jure 
Planina), drugi so se igrali po svoje v manjših 
skupinicah, tretji so posedali ob robovih dvora-
ne in odra in opazovali direndaj okrog sebe. 
Tako intenzivno odganjanje zime je naporno 
delo, ki potroši veliko energĳe, zato so člani 
KUD Drenov Grič - Lesno Brdo, ki je priredi-
tev organiziralo, v preddverju dvorane pripra-
vili sokove, sladke in slane prigrizke ter sočno 
sadje – hvala podjetju DG69 za obilo pomaranč 
in mandarin –, da so se šeme lahko okrepčale. 
Hvala ciganki Meti, metuljčici Nevenki in gasil-
cu Jožetu, da so poskrbeli za vse to in že prej za 
okrasitev ter pripravo dvorane. 
Otroško pustno rajanje je vsako leto tudi prilož-
nost za starše, da se medtem, ko se otroci zaba-

vajo po svoje, pomenĳo o tem in onem. 
Lepo je bilo videti toliko veselja na kupu. Naj 
ga vidimo še velikokrat med letom, tudi ko ne 
bomo maškare. Naslednje leto, ko bo spet treba 
priklicati pomlad, pa se vidimo znova.

Mateja Bartol 

Zgodba o 
prĳateljih
Vrhnika, 14. marec – Tako se 
je imenovala dobrodelna pri-
reditev, ki so jo v osrednjem 
kulturnem hramu pripravili 
animatorji vrhniškega orato-
rĳa v sodelovanju z Zavodom 
Ivana Cankarja Vrhnika. 
Dobro uro dolg program so 
glasbeno – pevsko oblikovali 
Majcen Anamarĳa, Ansambel 
Janče, Miranda Grdadolnik, 
Treven Ida, Miha Čelešnik, 
družina Rus, Neža Knapič, 
Jurĳ Cankar, Lara Beden, 

Aljoša Marinko, Urša Zupec, 
župnĳski otroški zborček, 
Vid Rode, Neža Grdadolnik 
in Jošt Cankar. Zbrani denar 
od prostovoljnih prispevkov 

bodo namenili za oratorĳ, ki 
navadno poteka ob koncu 
šolskih počitnic, in za social-
no šibke družine. 
(gt, foto: gt)

Vrhniški košarkarji v spomla-
danskem delu počasi konču-
jejo svojo tekmovalno sezono 
2013/14. Pod vodstvom tre-
nerja Matica Habata so igralci 
letnika 2003 in mlajši v sobo-
to, 8. marca 2014, uspešno za-
ključili sezono, ki je bila polna 
vzponov in padcev. Vendar 
pa se ob koncu sezone lahko 
le nasmehnemo fantom, ki 
so tekom sezone posta-
li prava homogena 
ekipa, ki si jo želi 
trenirati vsak tre-
ner. Postali so ekipa, 
ki bo tudi v prihod-
nje s ponosom zastopa-
la vrhniške barve! Fantje so 
sezono zaključili v Lucĳi, kjer 
se je odvĳal zaključni turnir 
lige za najmlajše pionirje (U-
10 letnika 2003 in mlajše). Na 
turnirju so sodelovali odlični 
vodja in kapetan ekipe Vid 
Koprivec, Nejc Karba, Aljaž 
Lovrin, Jaka Vidmar, Aleks 
Ribič, Kris Samec Maksimo-
vić, Matic Mikuš, Izak Kova-
čič, Gašper Rojec, Rok Rigler, 
Luka Novak ter Nik Rajh. 
Zahvala ter zasluga pa gre 
seveda tudi ostalim fantom, 
ki niso bili prisotni na tem 
turnirju, vendar pa vseeno 
pridno trenirajo ter so po-
memben del ekipe in brez ka-
terih ta ekipe nikoli ne bi bila 
tako uspešna ter tako simpa-
tična. To so: Krašna Matic, 
Mivšek Matej, Jazbinšek Era-
zem, Osredkar Nejc, Glavina 
Klampfer Mark, Drašler Svit, 
Leskovec Brin, Dormiš Nick, 
Gojčič Enej, Vukičević Stefan 
in Luka Vidmar. Vrhniški 
fantje so na turnirju nastopi-
li zelo uspešno, saj so dobili 
obe tekmi. Prikazali so veliko 
mero borbenosti in zavidljiv 
športni duh. Fantje so prvo 
tekmo proti KOŠ Kopru do-
bili kar s 103 : 9. Tudi na drugi 
tekmi proti KK Plami Pur svo-
jemu nasprotniku niso pustili 
»dihati«, saj so s trdo obram-
bo in uspešnimi napadalnimi 
akcĳami tekmo dobili s 24 : 
57. Tako so fantje sezono za-
ključili z dvema prepričljivi-
ma zmagama, hkrati pa smo 
dobili potrdilo, da se nam ni 
treba bati za prihodnost vrh-
niške košarke.
Da pa se vrhniška košarka 
počasi in vztrajno dviguje, so 
dokazali tudi igralci kadet-
ske ekipe, ki so že tretje leto 
zapored sklenili svoje tek-
movanje v 1. SKL. Tekmova-
nje so zaključili v gosteh pri 
košarkarjih Stražišče Kranj. 
Ekipa pod vodstvom trenerja 
Vlada Beka, ki so jo sestavljali 
igralci Žiga Habat, Matej Kra-
marič, Nejc  Kos, Anže  Ma-
hovlič, Aladin  Ćehić, Jernej  
Leskovec, Žan  Čamernik, 
Tadej Zakrajšek, Klemen Kav-
čič, Rok  Savič, Nikolas  Šuša, 
Nik  Zobec, Jan Peteh in Jan 
Zobec, je v celotnem tekmo-
vanju prikazala nekaj zelo 
dobrih košarkarskih pred-
stav in se tako uvrstila med 
najboljših 18 ekip v Slovenĳi. 
Skozi celo sezono so imeli kar 

precej smole s poškodbami in  
boleznimi  najboljših igralcev. 
Brez  tega  bi  ekipa dosegla  
bistveno  več  zmag. S svojo 
igro so dokazali, da so upra-
vičeno med najboljšimi klubi 
v Slovenĳi, saj so se  dobro  
upirali  tudi  ekipam, ki  se  
potegujejo  za  zaključni tur-
nir četverice. Predvsem pa je 
zelo pomembno, da so v eki-

pi veliko igrali mlajši  
igralci, ki bodo no-
silci igre v tej kate-
gorĳi tudi naslednje 
leto. Najboljše igre 

je nedvomno  prika-
zoval Žiga Habat, ki je 

tudi eden od vodilnih strel-
cev v ligi, prvi podajalec eki-
pe, dober  skakalec, najboljši 
obrambni igralec, skratka 
pravi kapetan ekipe. Dobro 
košarko nam je pokazal tudi 
Matej Kramarič, od letnikov 
1998 pa sta se najbolj izkazala 
Rok Savič ter Žan  Čamernik. 
Še najbolj pa veseli, da sta v 
kadetski ekipi zelo vidno vlo-
go igrala tudi košarkarja  let-
nika 1999 Nikolas Suša in Nik 
Zobec. Vse čestitke in pohvale 
celotni kadetski ekipi ter tre-
nerju za skupni uspeh, pri-

zadevno delo in velik indivi-
dualni napredek posameznih 
igralcev.  
Največji vrhniški košarkarski 
dogodek pa se je zgodil na 
prvo in obenem pustno sobo-
to, 1. marca 2014, v OŠ Ivana 
Cankarja, kjer smo si ogledali 
edinstven derbi članskih ekip, 
starih košarkarskih rivalov 
KK Vrhnika in KK Logatec. 
Pred 250 razgretimi navĳači 
se je v sklopu 3. kola četrte 
SKL odvila prava košarkarska 
borba. Pod vodstvom trenerja 
Matica Vidica so za Vrhniko 
igrali Urban Drašler, Žiga Ha-
bat, Rok Gostiša, Jaka Novak, 
Jan Kos, Jaka Kos, Damjan 
Bojovič, Primož Jurca, Domen 
Brglez, Luka Oblak, Simon 
Kovačič in Matevž Homovec. 
Tekmo sta sodila Mitja Deč-

man in Urban Trček. Logat-
čani so tekmo odprli z delnim 
izidom 8 : 2, toda domača eki-
pa je svojo igro hitro popravila 
in tako prvo četrtino zaključi-
la z izenačenim rezultatom 12 
: 12. Kot kaže, jih je izenačenje 
močno motiviralo, kajti v na-
slednji četrtini so si z odlično 
igro v obrambi prislužili viso-
ko prednost 15 točk (33 : 18). 
Tretja četrtina se je prav tako 
končala v korist Vrhničanov z 
doseženim rezultatom 50 : 44. 
Kljub temu da so skozi celo-
tno igro zadeli le 11 od 23 pro-
stih metov, je vrhniška ekipa 
tekmo uspešno končala s 
končnim izidom 63 : 52 in po-
žela bučen aplavz in pohvale 
vseh prisotnih. Zlasti sta iz-
stopala Urban Drašler in Žiga 
Habat, najboljša strelca doma-
če ekipe. Prvi je klubu priig-
ral 16, drugi pa 15 točk. Tre-
ner vrhniškega kluba, Matic 
Vidic, je po tekmi dejal: »Zelo 
dobro smo igrali v obrambi in 
se držali vseh dogovorov, z 
izjemo tretje četrtine, v kateri 
smo preprosto storili preveč 
napak. V napadu smo bili bolj 
okorni – verjetno zaradi tega, 
ker je bil to le derbi z Logat-

cem, pa tudi zato ker je bilo 
na tekmi res ogromno ljudi. 
Igralci so se prvič srečali s 
takšno situacĳo. Toda vseeno 
so na koncu zelo solidno od-
igrali in se tudi sprostili v 
napadu ter tekmo zanesljivo 
dobili.« Kljub temu si pohvalo 
zaslužĳo vsi igralci obeh klu-
bov, saj so z odlično igro in 
športnim duhom poskrbeli za 
napeto tekmo, dobro vzdušje 
v dvorani in sĳajen dogodek 
za vse ljubitelje košarke. Naj 
bo tako tudi na zadnji član-
ski tekmi  v sezoni, ki bo v 
soboto, 5. aprila, ob 19.00 v 
OŠ Ivana Cankarja proti eki-
pi Gorenje vasi. Pridite in si 
oglejte še zadnjo sĳajno pred-
stavo vrhniških košarkarjev v 
sezoni 2013/14. 

KK Vrhnika

Vrhniški košarkarji počasi končujejo 
tekmovalno sezono 2013/14

Pustovanje na Drenovem Griču 

Juhuhu, pomlad je tu – šeme so odgnale 
zimo!
Očitno so letos maškare odlično opravile svoje delo – uspelo jim je odpoditi zimo. 
Od pustnega torka naprej se je namreč vreme samo še izboljševalo in tudi vnaprej 
se nam obeta lepo pomladno vreme.
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OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

Zimska šola v naravi
Učenci 6. razreda smo se v ponedeljek, 27. 1. 2014, odpravili v 
šolo v naravi na Areh na Pohorju. Tam smo bili pet dni. Opisa-
la bom, kako je potekal naš dan. Ko smo se zbudili, smo odšli 
na zajtrk, po zajtrku smo šli smučat, smučali smo do kosila. 
Med smučanjem smo imeli kratko malico. Po kosilu smo imeli 

malo počitka, nato pa različne dejavnosti. Prvi dan, torej v po-
nedeljek, smo šli na pohod po Pohorju. Po poti nam je vodnik 
povedal še kakšno zanimivost. Po pohodu smo imeli večerjo, 
po večerji pa predavanje o smučarskih pravilih FIS (medna-
rodna smučarska zveza). V torek je dan potekal normalno, 
zvečer pa smo imeli predavanje o Pohorju. Izvedeli smo veliko 
novega in veliko zanimivih zgodb. V sredo smo imeli zabavne 
dejavnosti, npr. kviz, igre na snegu … V četrtek pa smo imeli 
zaključni ples. V petek smo imeli veliko smolo, saj je deževalo, 
zato nismo  smučali. A zato smo imeli še en ples. Po kosilu pa 
smo pakirali in odšli domov. Vsi smo bili veseli, da smo videli 
domače. Zelo sem uživala in se imela lepo.

Anja Prĳatelj, 6. c
Zimska šola v naravi – dejavnosti v šoli
Učenci 6. razredov, ki smo letošnjo zimsko šolo v naravi ostali 
v šoli, smo dneve preživljali zelo aktivno. Za to so se potru-
dile učiteljice gospa Sluga, gospa Kovač, gospa. Rihar, gospa 
ravnateljica ter učitelja gospod Bunderla in gospod Trček. Prvi 
dan smo ob raznih igrah (badminton, odbojka, ameriški no-
gomet) svojo energĳo sprostili v šolski telovadnici. Drugi dan 
smo se odpravili na plavanje v Kamnik v Terme Snovik. Ker 
smo lani leto vsi postali plavalci, smo se užitkom v vodi pre-
dali brez skrbi in uživali. Le pot domov je zaradi snega trajala 
malo dlje. Sredi tedna smo se podali na pohod do Štampetove-
ga mostu. Po celemu snegu smo gazili po poti in na cilj prišli 
utrujeni in mokri. Četrti dan smo se potili v športnem centru 
ŠPORTSITI, kjer smo se zabavali na mini fitnesu, virtualni at-
letiki, plezanju. Zadnji dan, v petek, pa smo na Dobravi poka-
zali še svoje spretnosti v drsanju. Zaradi utrujenosti nas noge 
niso več tako ubogale in sam sem nekajkrat zgrmel na tla. 
Teden je hitro minil, še prehitro, in kmalu smo se vrnili nazaj 
v šolske klopi.

Tevž Sajovic, 6. c

OŠ AMŠ: Male sive celice – osmina finala
V sredo,  12. 3. 2014, smo ponovno navĳali za naše letošnje naj-
boljše tri tekmovalce: Andreja, Gregorja in Klaro v kvizu Male 
sive celice na RTV Slovenĳa. Kljub jutranji uri in manjši tremi so 
bili vsi trĳe zelo dobro pripravljeni. Napeto igro so tekmovalci 
ustvarjali vse do konca kviza, ko so na koncu pri zadnjem vpra-
šanju v zadnji igri točko več pridobili učenci OŠ Ivana Groharja 
iz Ško�a Loke. Vendar lahko s ponosom rečemo, da smo med 
šestnajstimi najboljšimi ekipami letošnjega televizĳskega kviza 
Male sive celice. Bravo, naši trĳe tekmovalci! 

 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

Na zabavo v naravo ... z glavo v naravo
V torek, 11. 3. 2014, smo se učenci turističnega krožka odpravili 
v Mercator center Šiška, kjer smo na turistični  tržnici predstavi-
li svoje delo. Letos smo napisali seminarsko nalogo z naslovom 
NA ZABAVO V NARAVO … Z GLAVO V NARAVO.  Osnovna 
ideja naloge je bila predstaviti širši okolici naše šolske vrtove in 
arboretum. Domislili smo se dvodnevnega tabora za vedoželj-
ne, na katerem bi ponudili več različnih ustvarjalnih delavnic 
(izdelava čajev, ognjičeve kreme, balzam za ustnice, kuhanje 
hrane, spoznavanje tujerodnih drevesnih vrst s pomočjo in-
teraktivnega ključa in še več). Na letošnjem festivalu Turizmu 
pomaga lastna glava je v naši regĳi sodelovalo  štirinajst šol. 
Strinjali  smo se, da smo bili vsi zelo inovativni in polni zamisli, 
kako v svoj kraj privabiti turiste. Z veliko truda smo po napo-

rni, a prĳetni in zabavni predstavitvi osvojili odlično srebrno 
priznanje. 
Učenci turističnega krožka smo naslednji dan, 12. 3. 2014, pred-
stavili svojo nalogo še na Občnem zboru turističnega društva 
Blagajana. V Mali dvorani v Cankarjevem domu smo s svojimi 
izdelki in nalogo zelo navdušili navzoče, hkrati pa jih tudi po-
vabili na ogled in pomoč pri opravilih v šolski okolici. 

Učenci turističnega krožka 
OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

 

Pokukali smo v stare čase
Prvi dan po zimskih počitnicah smo drugošolci obiskali Mestni 
muzej v Ljubljani. Želeli smo spoznati čim več zanimivosti iz 
preteklosti. Gospodinja Magdalena nas je seznanila z opravili, 
ki jih je bilo od nekdaj na pretek v vsakem domu. Včasih so 
bili gospodinjski pripomočki drugačni, kot smo jih vajeni dan-
danes. Kako so nekoč likali, prali, čistili, mleli, pekli? To smo 
spoznali ob starih pripomočkih, ki so jih uporabljale naše pra-
babice. Magdaleni smo z veseljem priskočili na pomoč. Jezerska 
Roža pa nas je popeljala v čase, ko so na Ljubljanskem barju ži-
veli koliščarji. Sestavili smo prazgodovinsko kolo in se preizku-
sili v drugih koliščarskih spretnostih: streljanju z lokom, tkanju 
na statvah, mletju žita, izdelovanju sekire in netenju ognja. Vsi 
smo bili navdušeni in kar težko smo se vrnili nazaj v sedanjost. 

 Učenci in učitelji 2. razredov 
OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

Župnĳski vrtec: Pika Nogavička
Igralnica Mavric se je konec januarja spremenila v Vilo Čira čara 
in vse kar se je dogajalo v igralnici je spominjalo na pravo vilo iz 
pravljice o navihani rdečelaski. Vsi otroci, deklice in dečki, so se 
brez težav poistovetili s knjižno junakinjo in prav tako kot ona 
raziskovali, šli na čajanko, jedli torto brez žlice, spali tako kot 
Pika, pekli in seveda jedli palačinke in še in še. Idej za prikupne 
Pikine vragolĳe nam ni in ni zmanjkalo. Samo nekaj utrinkov si 
lahko ogledate na fotografijah. 

Veronika Novak

Razgiban in razigran februar
V mesecu februarju je bilo v našem vrtcu zelo pestro, dogaja-
lo se je veliko zanimivih aktivnosti tako za otroke kot tudi za 
starše. Praznovali smo kulturni praznik, Prešernov dan. V Beli 
dvorani so se zbrale vse skupine otrok, kjer smo pripravili prire-
ditev slovesnosti ob kulturnem prazniku. V ta namen so se vsi 
otroci vrtca naučili Zdravljico, ki smo jo peli ob dvigu zastave. 
Starejše skupine so se pripravile in nastopale na slovesnosti. Ne-
kateri otroci so recitirali in prepevali  pesmi, drugi nam zaigrali 
dramsko predstavo, ostali pa so nam še zaplesali v ritmu Golice. 
Z zanimanjem jih je bilo opazovati. S svojo prisotnostjo nas je 

počastil tudi sam župan  Stojan Jaklin. Sočasno je potekala tudi 
razstava otroških izdelkov. Slovesnost je potekala v prĳetnem 
vzdušju. Na koncu pa smo se za nagrado posladkali še s piškoti. 
Da bi bolje spoznali naš vrtec in dogajanje v njem, smo pripravili 
tudi Dan odprtih vrat. Obiskalo nas  je nepričakovano veliko šte-
vilo staršev in otrok, bili smo prĳetno presenečeni nad obiskom. 
Za uvod smo si ogledali predstavo Bobek in barčica, ki so jo pri-
pravile vzgojiteljice; kasneje pa smo še ustvarjali v devetih raz-
ličnih delavnicah. Delavnice so bile tematsko zelo različne, od 
eksperimentov z vodo do katehez (dejavnosti z versko vsebino), 
zato je lahko vsak izvajal dejavnosti, ki so ga pritegnile, nihče 
se ni dolgočasil. Dejavnosti so potekale v prĳetnem, družabnem 
vzdušju. Upamo, da nas bi vsako leto obiskalo še več staršev in 
otrok in s tem spoznali, da smo edinstven vrtec, ki otrokom nudi 
razgibano učno okolje, prepleteno z vrednotami, ki so pomemb-
ne za nadaljnjo življenje. 
Konec februarja se je nekaj skupin posvetilo olimpĳskim igram. 
Spoznavali smo zimske športe in se v nekaterih tudi pomerili. 
Srečevali smo se v Beli dvorani, kjer smo vsak dan dvignili za-
stavo in zapeli slovensko himno. Otroci so uživali ob skakanju, 
drsanju, smučanju, igranju hokeja... Olimpĳado smo zaključili s 
skupno malico, ki je bila za otroke malo drugačna, kot so jo vaje-
ni v zimskih dneh. Posladkali smo se s sladoledom. 

Obiskala nas je tudi medicinska sestra, ki nam je s pomočjo sli-
kanice predstavila, kaj se zgodi, če ne skrbimo za higieno in si ne 
umivamo rok. Kasneje je postopek pravilnega umivanja pred-
stavila v kopalnici in otroci so jo z zanimanjem poslušali in po-
navljali za njo. 
Čeprav je bil mesec februar zelo kratek, se je v njem zgodilo polno 
prĳetnih dogodivščin, ki so poskrbele, da nam ni bilo dolgčas. 

Jolanda Plestenjak in Anja Treven

Vpis v Župnĳski vrtec Vrhnika 
Župnĳski vrtec ima z dolgo tradicĳo in delavci se vsako leto pri-
pravljamo na novo šolsko leto. Veliko vlogo imajo pri nas otroci, 
saj bi bilo brez njih naše delo brez vrednosti. Vizĳa Z ljubeznĳo, 
strpnostjo in razumevanjem spletamo dom veselja in vrednot, nam je 
vodilo za naše delo v vrtcu in oddelku. Vabimo vas, v mesecu 
marcu in aprilu 2014, k vpisu vaših otrok, (za novo šolsko leto 
2014/15); otrok, ki bi želeli z nami bivati, se igrati in z nami delite 
svojo žalost in veselje. 
Starši omogočite svojim otrokom pestro in prĳazno okolje. Po-
iščite nas na spletni strani in se nam pridružite. Vaše prispe-
lo pošto bomo pregledali in odgovore lahko pričakujete do 
konca meseca aprila.                                 Martina Trpin
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Spoštovane  upokojenke in cenjeni 
upokojenci!
Upam, da ste bili na našem zboru članic in članov društva in 
da ste se seznanili z načrtovanim programom za leto 2014. Si-
cer pa imate mnogo dejavnosti datumsko opredeljenih tudi v 
koledarčku, ki ga dobite, ko plačate članarino. Vljudno vas pro-
simo, da to storite čim prej, ker nam s tem olajšate delo. 
V aprilu ne bo več popoldanskih uradnih ur.

Kaj napovedujemo?
Članarino je mogoče plačati ob ponedeljkih, sredah in petkih 
od 9. do 12. ure.
Naslednji kopalni izlet bo 28. aprila  v Šmarješke Toplice.
Zanimiv izlet z ogledom protokolarnih gradov Brdo pri Kranju 
in Strmol ter Kranja bo že 10. aprila. Pravočasno si zagotovite 
sedež v avtobusu.
Prĳazno vas vabimo, da si ogledate razstavo ročnih del naših 
marljivih udeleženk večletne delavnice in klekljaric, ki so lani 
začele iz nič. Odprtje razstave bo v sredo, 23. aprila, ob 10. uri 
v društvenih prostorih. Razstavo si boste lahko ogledali do 30. 
aprila 2014. Podrobnosti so na oglasnih deskah in na »info  se-
niorji«.
Pa da se še malo pohvalimo s to našo spletno stranjo.
Večkrat dobivamo pohvale po telefonu, na društvo pa je po 
elektronski pošti prispelo tudi naslednje: 
»Spoštovani, redno pregledujem vašo vzorno urejeno spletno 
stran, samo želela bi si, da bi bilo tudi v mojem društvu vsaj od 
daleč vse tako urejeno, kot je pri vas. Še enkrat čestitke za splet-
no stran, izvrstne fotografije z izletov, zanimive opise pohodov, 
predvsem pa ODLIČNO za slovenščino brez napak. Redko na-
letim na tako natančnost. Kdor stoji za njo, klobuk dol!« To je 
zapisala ugledna novinarka Lada Zei.
Zato kdaj poprosite vnuke, da vam to pokažejo na računalniku, 
ali pa sami obiskujte našo stran, kjer boste vedno dobro ob-
veščeni!
V maju napovedujemo dva izleta, in sicer: Brkini z vsemi zna-
menitostmi že 8. maja, Svizci pa se odpravljajo  na Kozjansko 

tudi 8. maja. Lahko se jim pridružite, če vas zanima Rogaška, 
pa Šmarje pri Jelšah, največja orglarska delavnica in še kaj.
Otvoritveni turnir v balinanju pripravljajo balinarke v okviru 
občinskega praznika 10. maja.
Tisti, ki imate radi ples, ste vabljeni na družabno srečanje  22. 
maja h Kranjc.
V okviru majskih praznikov komisĳa za kulturno dejavnost 
vabi na predavanje z naslovom Cankarjeve muze.
Poiščite kaj zase in se družite, nasmejte se in uživajte. Pridite 
v pisarno in  podrobneje vas bomo seznanili z vsem, kar po-
čnemo. 
Za UO: Elica Brelih

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

Marca 2014 so  praznovali naši člani
okrogle jubileje:
Marĳa Petkovšek, Stara Vrhnika (1923)
Justina Merlak, Verd, Vrhnika (1923)
Jožefa Gomboc, Dom starejših Vrhnika (1924)
Marĳa Golob, Sivkina ul., Vrhnika (1924)
Jožefa Suhadolnik, Ob potoku, Vrhnika (1929)
Matilda Lenarčič, Na Klisu, Vrhnika (1929)
Fatima Alĳa, Velika Ligojna, Vrhnika (1929)
Ivica Vodopivec, Ljubljanska, Vrhnika (1929)
Milena Zrinski, Verd, Vrhnika (1929)
Vida Ogrin, Verd, Vrhnika (1934)
Tilka Majer, Stara cesta, Vrhnika (1934)
Ignac Nagode, Verd, Vrhnika (1934)
Marĳa Reven, Verd, Vrhnika (1934)
Pavla Nared, Ribiška pot, Vrhnika (1934)

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

»Marche« na obisku v skupini Mavrice
V zadnjih dneh februarja nas tudi lep sonček ni premamil, da bi 
šli ven, kajti trĳe sodelavci iz podjetja Marche so poskrbeli, da je 
bil to poseben dan, saj so se presenečenja kar vrstila. Da je bil ta 
dan za otroke zavit v tančico skrivnosti, sta poskrbeli vzgojiteljici  
Mojca in Veronika že s tem, ker nista podrobneje razlagali  kaj se 
bo dogajalo  in so otroci večino stvari izvedeli sproti. S presene-
čenji pa niso skoparili niti gostje.  Otroci so najprej dobili vsak 
svoje pokrivalo in slinček – predpasnik, potem pa se razdelili v 
dve skupini. V eni so opazovali stiskanje naravnega soka iz po-
maranč, limon,  grenivk, vse so sproti poizkušali ter primerjali 
barvo in okuse. Druga skupina pa je pomagala pri pripravi čoko-
ladnih in borovničevih mafinov. Sami so namazali z maslom  pe-
kače, jih potresli še z drobtinami in modelčke napolnili s testom. 
Vsak otrok je imel priložnost sodelovati v obeh dejavnostih. Med-
tem, ko so se mafini pekli pa nas je obiskala še  maskota podjetja 
Marche – izredno prikupen velikanski galeb Piky, nad katerim 
so bili otroci navdušeni. navdušenje se je kasneje še stopnjevalo, 
saj je Piky vsakemu otroku poklonil še darilce. »Marche«, hvala 
za čudovito dopoldne!  Mafini pa so nam tudi šli v slast. Bilo pa 
jih je toliko, da smo  z njimi lahko  pogostili tudi starše, ki smo 
jim v popoldanskem času  povabili na srečanje.

Obvestilo Društva invalidov 
Vrhnika
Društvo invalidov Vrhnika obvešča vse, ki bi za ugodno ceno 
hoteli letovati na morju in v termah, da imamo v naših kapa-
citetah nekaj prostih terminov, ki jih ponujamo tudi drugim 
zainteresiranim. 
V hišici, ki se nahaja v kampu Lanterna pri Poreču in ima 
prostora za šest oseb, so prosti naslednji datumi: 

1. 5.–11. 5. 100 EUR 31. 5.–10. 6. 250 EUR 29. 8.–8. 9. 350 EUR

11. 5.–21. 5. 100 EUR 10.6.–20. 6. 250 EUR 8. 9.–18. 9. 200 EUR

21. 5.–31. 5. 100 EUR 18. 9.–28. 9. 100 EUR

Hišica stoji v borovem gozdičku. Od obale je oddaljena pri-
bližno 300 m. Ima opremljeno kuhinjo za lastno gospodinj-
stvo. Potrebujete pa svojo posteljnino. Kamp je sodoben in 
vrhunsko opremljen z vso potrebno infrastrukturo.
V hišici za pet oseb v Termah Čatež pa ponujamo naslednje 
desetdnevne termine:
12. 4.–22. 4.
8. 11.–18. 11. 
8. 12.–18. 12.
28. 12.–7. 1. (2015)
Cena za bivanje je enotna za vse termine, in sicer 310 EUR, 
vendar je v to ceno vštetih tudi 5 kopalnih kart za vstop v 
notranje ali zunanje bazene, ki veljajo ves čas bivanja. Če ra-
čunate, da ena dnevna kopalna karta stane 13 EUR, je cena 
bivanja vendarle ugodna. Tudi ta hišica ima kuhinjo za lastno 
gospodinjstvo, posteljnino pa prinesete s seboj.

Društvo invalidov Vrhnika

Za prĳave in več informacĳ se javite na 01-750 21 92.
Uradne ure imamo: ponedeljek od 9–12, sreda od 9–16.
Lahko pa se osebno oglasite na: Društvo invalidov Vrhnika, 
Poštna ulica 7b.

Obvestilo
Društvo invalidov Vrhnika organizira za svoje člane letova-
nje na morju. Letos se bomo odpeljali na otok Pag, kjer bomo 
bivali v hotelu PAGUS v mestu Pag od 4. do 11. septembra. 
Cena letovanja je 350 EUR in vključuje: avtobusni prevoz, 7 
x polpenzion – samopostrežni zajtrk in večerja, nastanitev 
v dvoposteljnih sobah z WC-jem in tušem, koriščenje notra-
njega in zunanjega bazena, turistično takso, DDV, organi-
zacĳo in turistično zavarovanje. Doplačilo za enoposteljno 
sobo je 35 EUR za vse dni bivanja.
Vabimo pa tudi druge, ki se zanimajo za letovanje na Pagu, 
da se nam pridružĳo. Prĳave sprejemamo v društveni pi-
sarni po telefonu ali osebno ob uradnih urah.

Že po tradicĳi je tudi letos Društvo invalidov Vrhnika imelo svoj 
redni letni občni zbor v Gostišču Bajc v Sinji Gorici. Zbralo se je 
okoli dvesto članov in gostov iz pobratenih in sosednjih invalid-
skih društev. Med gosti je bil tudi predstavnik Zveze delovnih 
invalidov Slovenĳe, Janez Sedušak. Za uvod v občni zbor je do-
mači mešani pevski zbor zapel tri pesmi in tako napovedal dobro 
razpoloženje vseh prisotnih. Le-te je prvi pozdravil predsednik 
društva Ciril Podbregar. Nato je nadaljnje delo vodilo delovno 
predsedstvo zbora. Ob tem moram poudariti, da invalidsko dru-
štvo Vrhnika zajema delovne invalide iz občin Vrhnika, Borovni-

ca in Log - Dragomer. V društvu je sedaj včlanjenih 521 rednih 
in 230 članov neinvalidov. Od rednih članov jih je 412 z Vrhnike, 
72 iz Borovnice in 37 iz Občine Log - Dragomer. Na novo se je že 
letos včlanilo  štirinajst rednih članov, kar dokazuje uspešnost 
dela društva.
Poročilo o delu društva za leto 2013 je prebral predsednik, ki je 
med drugim poudaril: »V preteklem letu so bili uspešni tudi naši 
športniki. Sodelovali so na območnih tekmovanjih po koledarju 
ZDIS v streljanju, kegljanju, ribolovu, balinanju in pikadu. Med 
vsemi tekmovalci je bila ponovno najbolj uspešna naša strelka 
Mojca Rus, ki je na državnem prvenstvu dosegla viden uspeh 
tako v streljanju s serĳsko kot tudi s standardno puško. Na držav-
nem prvenstvu so v Litĳi sodelovali tudi naši igralci pikada. Zelo 
aktivna je bila tudi komisĳa za zdravstvene in socialne zadeve. 
Pripravila je izlet za težke invalide in to drugi četrtek v junĳu. Le-
tos smo z dvema avtobusoma – 92 invalidov, obiskali Planico. V 
decembru pa povabila vse starejše od 70 let in tiste težke invalide, 
ki se niso mogli udeležiti izleta. Odziv je bil velik – 76 invalidov. 
Opravila je obiske na domu in Domu upokojencev – 68 invalidov. 
Vse obiskane smo skromno obdarili. Prizadevni in uspešni so bili 
tudi naši pevci. Sodelovali so na revĳi pevskih zborov občine Vrh-
nika, Revĳi pevskih zborov v organizacĳi naše zveze in pevskem 

taboru v Šentvidu. Preko celega leta so imeli preko 30 nastopov 
v domovih starejših občanov, proslavah… Leto pa so zaključili s 
samostojnim koncertom, ki je bil že sedemnajsti po vrsti in po-
svečen mednarodnemu dnevu invalidov. Vsekakor je bistvo in 
velik poudarek delovanja društva na osmih posebnih socialnih 
programih ZDIS-a, kateri so s strani zveze tudi finančno podprti, 
ne pa tudi v celoti pokriti. S finančnimi sredstvi, ki jih društvo 
pridobi na osnovi javnih razpisov občin Vrhnika, Borovnica in 
Log-Dragomer uspešno dopolnjuje zastavljene naloge in cilje.«  
Seznanili smo se še z drugimi poročili in seveda  načrtom aktiv-
nosti za letos. Vse so prisotni člani soglasno sprejeli in tako do-
kazali, da zaupajo vodstvu društva. Tudi vsi gostje so poudarili 

in pohvalili delavnost in veliko aktivnost društva, saj so vrhniški 
invalidi za vzgled marsikateremu društvu v Slovenĳi, pa čeprav 
so vsako leto manjša finančna sredstva. V društvu so se tudi od-
ločili, da bodo zbirali sredstva za nakup novega kombĳa, ki ga 
nujno potrebujejo za svoje delovanje – uporabljajo ga za prevoze 
težkih invalidov ter za udeležbe na raznih tekmovanjih in sreča-
njih. Po uradnem delu je sledilo še družabno srečanje, kjer je za 
plesno glasbo poskrbel kar njihov Ansambel Detelca.

Simon Seljak

Predsednik društva Ciril Podbregar in delovno predsedstvo, ki je 
vodilo občni zbor.

Prisotni člani društva na občnem zboru

Za zabavni del je poskrbel Ansambel Detelca.

Vrhniški invalidi zborovali: 

Potreba po novem kombĳu
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Preprečevanje poškodb pri starejših 
– predavanje
V okviru zdravstvene komisĳe pri DU Vrhnika smo v četrtek, 
13. 4. 2o14, v prostorih DU izvedli predavanje na temo Prepreče-
vanje poškodb pri starejših. Predaval je g. Klemen Jerinc, diplo-
mirani socialni delavec. Kljub lepemu vremenu in že zunanjim 
opravkon se je predavanja udeležilo precej upokojencev.
Največ poškodb  nastane v okviru našega doma oziroma 
stanovanja Čeprav nam je doma vse znano, smo zaradi na-
glice in raztresenosti premalo previdni. Usodna je lahko že 
najmanjša ovira, na primer prag pri vstopu v stanovanje, 
rob preproge, odložen predmet na neprimernem mestu itn.
Poskrbeti bi morali za oprĳemala pri kopalni kadi ali hoji po 
stopnicah. Ob nakupih bi morali poskrbeti za razbremenitev rok 
od prtljage, zato je zelo priporočljivo uporabljati nahrbtnik. Pri 
pospravljanju stvari v omare ali predale je treba le-te redno za-
pirati, saj so tovrstni udarci pri odprtih vratcih zelo pogosti.
Na koncu smo izvajali še praktične vaje iz ravnotežja, kar 
bomo lahko redno počeli doma. S  predavanjem smo bili 
vsi zelo zadovoljni, saj smo izvedeli veliko novega, kar pa 
smo že vedeli,  smo zopet  obnovili.
Karli Mesarič

S pesmimi v novo pomlad
Na gregorjevo, 12. marca, smo kulturniki DU Vrhnika pripravili 
splet pesmi, ki so jih napisali ljubitelji vezane besede  iz borov-
niške in vrhniške občine.
Upokojena vzgojiteljica IVANKA PETELIN  je že od mladih nog 
rada dodala kakšno kitico znanim pesmim, ki so ji bile na paši 
prekratke. Samostojne pesmi je začela pisati kot vzgojiteljica, saj 
je vedno primanjkovalo otroških pesmi za razne prireditve. Ena 
takih je Sonce in sončnica

Sonce kuka skozi veje
in se lepi cvetki smeje,
ki v gredici se baha …
Zdaj v svojih pesmih izraža ljubezen do narave in voljo do živ-
ljenja. Recitatorki Zalka in Milena sta predstavili še Ne cvetov in 
Jesenska idila.
Upokojena učiteljica Rozalĳa Dretnik  ima bogato zbirko pesmi, 
ki pa jih doslej ni objavljala. Na osnovni šoli v Borovnici je dolga 
leta vodila literarni krožek, kjer je pod njenim mentorstvom na-
stalo veliko različnih pesmi in črtic. V svojih pesmih slika pojave 
in spremembe  v naravi, predvsem pa so občuteno prikazani 
intimni odnosi med moškim in žensko. Naslednji odlomek je iz 
pesmi Drug mimo drugega, ki ga je doživeto predstavila recita-
torka Marĳa.

Razmišljam, kaj veš o meni ti,
ki s teboj delim dom, vrt, dvorišče,
mizo in posteljo …

Recitatorki Darinka in Stanka sta Rozalĳin pesniški izraz prika-
zali v pesmih Hladna pomlad in Zdaj sem reka. Tretja avtorica 
tokratnega literarnega srečanja, Marĳa Malovrh, iz Podlipe se je 
sama predstavila s pesmĳo To sem jaz.

Ko te čutim, glasno pojem,
ko sem nemočna, zakričim.
Ko čutim bolečino, solzne so oči …

Tudi Marĳa piše šele zadnje desetletje, predvsem različna bese-
dila za krajevne prireditve, pesmi pa so začele nastajati ob iz-
gubi življenjskega sopotnika. Niso samo žalostne, kažejo tudi 
veselje do življenja. Taki sta Nov začetek in Sanje, ki sta jih reci-
tirali Zalka in Milena.
Kot zadnji se je predstavil Vrhničan Smiljan Ogorelec, vsestran-
ski kulturni delavec. Zaupal je, da pri ustvarjanju pesmi najprej 
občuti melodĳo, šele nato ji doda ustrezno besedilo. Njegove 
redke pesmi nastajajo kot biseri, rojeni iz bolečine. Pesem Za 
Magdo je čudovito odpel Klemen Šiberl, Večer ob morju,  v ka-
teri nostalgično opisuje spomine na dogodke  minulih let, pa je z 
občutkom zapela Marta Rĳavec. Smiljan rad zapiše tudi pesmice 
s humorno vsebino. Ena takih je Dedek,  v kateri se ponorčuje iz 
ostarelih »fantov«. Povedala jo je Darinka.

Ti, dedek, me osvajaš,
češ, da imaš me rad.
Z darilci me razvajaš,
še, da si dokaj mlad …

Predsednica DU Vrhnika Elica Brelih se je avtorjem zahvalila 
za nastop, vsem obiskovalcem, ki jih ni bilo malo, pa za priso-
tnost.
Zapisala Stanka Grbec, foto: Leon Novak

Dan žensk v letu 2014 smo v DU Vrhnika začele s prvim mestom  
(1)  v pikadu na prĳateljskem srečanju v Logatcu. Sodelovalo je 
11 ženskih ekip. Med vsemi  tekmicami pa je  s 112 zadetkov 
osvojila tretje mesto naša Julka Turk. (MP)

Barjani v Dolomitih
Niti slučajno ne v širnemu svetu bolj znanih, temveč v naših 
bližnjih Polhograjskih.  Zdaj je bolj uveljavljeno ime Polhograj-
sko hribovje, včasih pa so rekli Polhograjski Dolomiti  ali Polho-
grajci ali celo Pograjci.  Grmada je verjetno najbolj markantna in 
razgledna v otočju polhograjskih hribov in gora in tudi najbolj 
obiskana. Grmado  je opisal že Badjura; da njen čudno roglja-
ti greben z navpično odsekano glavo včasih v posebni sončni 
svetlobi dobi obraz moža z močno brado in dolgim povešenim 
nosom. Francoze je za časa Ilirskih provinc ta fantomski pro-
fil spominjal na njihovega sončnega kralja Ludvika XIV., zato 
so Grmado imenovali tudi Louis Quatorze. V torek zjutraj smo 
z avtobusom krenili proti Polhovemu Gradcu do gostilne Pri 
Pratkarju, kjer je eno od številnih izhodišč za vzpon na Grmado. 
Zagrizli smo po cesti v strm breg, ki je bil po nedavnem žledu 
že počiščen, tako da ni bilo večjih težav. Krajši počitek smo si 
privoščili pri planinski koči, kjer sta nas Irena in Marĳa ob rojst-
nem dnevu počastili z dobrotami. Na vrhu smo uživali v čudo-
vitem razgledu na širno barjansko ravnico, nežno gričevje vse 
do hribovja in panorame Julĳskih Alp s Triglavom, Karavank 
s Stolom in Kamniško-Savinjskih z Grintovcem. Kar z roko bi 
lahko objeli bližnjo Polhograjsko goro – Sv. Lovrenc, znano po 

Blagajevem volčinu, ki so ga odkrili leta 1837 na njenih pobočjih. 
Severni sosed Tošč, ki je malo višji, pa zaradi nerazglednosti ni 
tako priljubljen. Malo daljši počitek smo si privoščili v kmečkem 
turizmu na Gontah, sedlu med Grmado in Toščem ter dolinama 
Mačkov graben in Ločnica. Po prĳetnem kramljanju smo se spu-
stili do vasi Topol, kjer smo posedli v avtobus in se polni čudo-
vitih vtisov odpeljali proti domu.
Besedilo: Helena Petrič, foto: Sonja Zalar Bizjak

Barjani na Bizeljsko
V četrtek, 27. 2. 2014, smo Barjani pobegnili pred dežjem z Vrh-
nike na Bizeljsko. Avtobus nas je pripeljal do poznanega sloven-
skega vinarja Isteniča, od koder smo nadaljevali  peš.  Imeli smo 
krasno sončno vreme in že na samem začetku pešačenja smo 
odlagali odvečna oblačila v nahrbtnik. Na poti do Najgerjeve 
repnice in cerkve sv. Vida  smo pozorno poslušali naša vodiča 
Elico in Milana.  
Pot smo nadaljevali mimo raznih spomladanskih cvetlic in ker 
smo bili  na obrobju Panonske nižine med Pišecami in Grabnom, 
smo naleteli na debele plasti kremenčevega  peska. To je drobno 
zrnata kamnina, ki  je ponekod močno sprĳeta. Del, ki je manj 
sprĳet, izkoriščajo v peskokopih in ga uporabljajo za zasip ka-
blov, peski pri Stari vasi in Brezovici pa so bolj sprĳeti in so v 
njih izkopali repnice, ki so posebnost Bizeljskega. Prišli smo do 
repnice Najger, kjer nas je sprejela vesela gospa Jožica in nas po-
vabila skozi sončna vrata v notranjost. Gospa Jožica nam je za-
upala, da so repnico kopali 30 let in »znucali« kar 6 krampov za 
600 m2 površine. Imajo tudi 15.000 trt in na degustacĳi njihovih 
vin okusimo beli  in rdeči bizeljčan, modro frankinjo, muškat in 
traminec ter se nalezemo mnogo dobre volje, ki jo izžareva Joži-
ca. Prĳetno razpoloženi in s težkimi nogami smo nadaljevali pot 

proti cerkvici sv. Vid. Znak za Bizeljsko so  griči z vinogradi in 
zidanicami, pa tudi sončna vrata. Ob poti jih opazimo kar nekaj. 
V kraju Bošt pa smo videli najmanjšo zidanico na Slovenskem 
in se povzpeli na našo najvišjo točko, sv. Vid. Ker so se nam pri-
bliževali deževni oblaki, smo pohiteli samo še navzdol do gostil-
ne Šekoranja, kjer so nam postregli s telečjo obaro in domačim  
kruhom. Veseli in polni lepih vtisov smo  poiskali avtobus in naš 
šofer Boris nas je zapeljal proti domu.
Marko in Milena Nagode, foto: Andreja Mole

Zimzeleni po Rokovnjaški poti
Odpeljali smo se do naselja Hrastnik pod Limbarsko goro, kjer 
smo začeli štiriurno pešačenje po tako imenovani Rokovnjaški 
planinski poti (delno poteka po E6).
Z grebena je bi lep pogled na Črni graben (ime izhaja iz črne 
kamnine). Po ozki dolini že stoletja poteka pot iz vzhoda na za-
hod. Rokovnjači so tu delovali v 18. in 19. stoletju v trojkah in 
imeli tudi svojo govorico. Napadali so poštne kočĳe in druge 
bogate popotnike ter plen delili revnim kmetom, kjer so potem 
imeli zatočišče.
Po mehki gozdni poti smo prišli do vrha Golčaja (690 m), kjer je 
spomenik padlim borcem Radomeljske čete (1941). Pod vrhom 
stoji cerkev sv. Neže z najstarejšim malim zvonom (delo bene-
škega mojstra) iz leta 1423. Poleg cerkve je bila mežnarĳa, ki  je 
bila med vojno požgana. Od tod je bil lep razgled na Kamniško-
Savinjske Alpe, videl se je tudi Triglav. Pot smo nadaljevali skozi  
borov gozd (rdeči bor – po barvi skorje) in prišli v vas Borje, kjer 
je cerkvica s čebulastim zvonikom, pokritim s skodlami . Na poti 
navkreber po krušljivem dolomitnem pesku smo se prek grebe-
na spustili v vas (domačĳa Baloh –  ena hiša) Doline, kjer je spo-
minska plošča z napisom: »Bodočim generacĳam v opomin; ma-
ter in očeta petih otrok so od tu nemški vojaki SS odpeljali in po 

mučenju ustrelili.« Še malo in prišli smo do prelaza Učak, kjer 
stoji spomenik padlim častnikom Napoleonove vojske , ki so  jih 
napadli rokovnjači. Po kratki vožnji do Trojan smo se okrepčali 
in zmanjšali zalogo krofov. Bil je prekrasen sončen dan in po 
kratkem dremežu smo bili na Vrhniki.
Andrej Štular, foto Joža Miklavčič

Zimzeleni na Gori Oljki (733 m)
Po vožnji skozi Vransko smo v daljavi zagledali naš cilj, kraški 
osamelec, Goro Oljko, ki stoji kot čok sredi treh dolin, z zna-
čilno cerkvĳo z dvema zvonikoma. Kmalu smo v Letušu pre-
čkali Savinjo, za tem še Pako in že smo bili na našem izhodišču 
– Šmartnem ob Paki. Veseli smo si  oprtali nahrbtnike ter kre-
nili po smeri grabna Hudega potoka. Pot je bila položna, a zelo 
zanimiva. Opazovali smo delo Hudega potoka v naravi; od iz-
brušenih korit do slapičev in tolmunov, obenem pa vse polno 
pritokov z obeh bregov.
 Po prihodu na sleme smo si zaslužili malico in opazili, da se 
nam je naenkrat povečalo obzorje. Preko Ponikovske planote 
smo opazili že nekaj vrhov, ki smo jih v preteklosti obiskali (Boč, 
Resevno, Tolsti vrh). Kaj kmalu smo bili ob spremstvu malega 
kužka pri planinskem domu na Gori Oljki, kjer nas je že priča-
kalo prĳazno osebje z naročeno okusno obaro.
 Ogledali smo si tudi romarsko baročno cerkev sv. Križa (zgraje-
no 1757. leta) z značilnim baročnim oltarjem, na katerem je upo-
dobljen Jezus na Oljski gori (delo kiparja Ferdinanda Galla). Zato 
se je prvotno ime gore iz Križna gora (pred postavitvĳo cerkve 
je bil na tem mestu postavljen križ) preimenovalo v Goro Oljko. 
Po obveznem »gasilskem« fotografiranju smo si vzeli čas za po-
gled vseh ponujenih gora, krajev in hribovja v bližnji in daljni 
okolici in sicer na Posavsko hribovje, Pohorje, vzhodni del Ka-
ravank, Paški Kozjak, del Kamniško Savinjskih Alp in še in še. 
Nazaj v dolino smo se podali po strmejši poti. Noge so nam bile 
prĳetno utrujene in razveselili smo se avtobusa, ki nas je mimo 
obveznih trojanskih krofov polne nepozabnih vtisov pripeljal na 
Vrhniko, kjer bomo spet komaj čakali, da nam bodo naši vodiči 
pripravili  kakšno presenečenje.
Zapisala: Nataša in Janez Medic

Sončki od Izole do Portoroža
Spet je bil prvi torek v mesecu, vendar to ni bil navaden torek, 
ampak pustni torek in Sončki smo se odpravili na slovensko 
obalo, na potep od Izole do Portoroža. Ker pa je bil pust, so se 
pohodnikom pridružili še čarovnica, hipĳevka, klovn, gradbiš-
če, šef gradbišča, kmetica, ki smo jo klicali kar teta Pehta, Pika 
Nogavička, ptica in še nekaj drugih. Pohod smo začeli v Izoli na 
avtobusni postaji, kjer smo se najprej malo posladkali, naši Vera 
in Majda sta spekli zelo dobro pecivo. Zvedeli smo, da se staro 
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Barjani  na Polhograjski Grmadi
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mestno jedro Izole nahaja na nekdanjem otoku, ki je danes po-
vezan s kopnim. Pot od Izole do Portoroža poteka po zelo lepem 
delu naše obale, ki jo sestavljajo tri vrste kamenin. Najprej smo 
naleteli na apnenčaste skale v morju. 
Ker je pihala rahla burja, so valovi butali ob obalo in jo pone-
kod celo poplavljali, kar pa nas ni motilo, zato smo krenili na 

pot proti Belvederu na vrh polotoka Ronek. Tu je krajinski park 
Strunjan, ki obsega celoten Strunjanski polotok, vključno z 200 
metrskim pasom morja in Strunjanski zaliv s solinami in lagu-
no Stjužo. Spotoma smo naleteli na fliš, ki gradi strmo severno 
obrežje - Strunjanski klif. Od tu smo se spustili v Strunjan, kjer 
smo si v restavracĳi na plaži privoščili kavico ter uživali ob po-
gledu na morje. Pot smo nadaljevali preko Strunjanskih solin, do 
tamkajšnjega kampa - videli smo največji drevored pinĳ pri nas. 
Mahnili smo jo skozi tunel, na izhodu katerega se nam je pridru-
žil še jamski človek in neverjetno, v svoji buči je nosil ravno tako 
suho sadje, kot ga imamo mi danes. Za konec smo se sprehodili 
še malo ob obali Portoroža, potem pa je po nas prišel avtobus in 
nas srečne in vesele odpeljal nazaj na Vrhniko.
Danica Kos

Pohod Sončkov po Krasu od kala do kala
Naš prvi cilj je bila vas Kobjeglava, katere hiše so strnjene na 
griču okoli cerkve. Vasi dajejo poseben čar »borjači«, to so dvo-
rišča pred hišami, ki so značilna samo za Kras. S hrbtom so 
stavbe obrnjene proti burji, s prednjim delom pa proti soncu. 
Voda je bila dragocena življenjska tekočina, s katero so Kra-
ševci vedno skrbno in varčno ravnali. V ta namen so si zgradili 
številne vodnjake, kjer so črpali zelo redke talne vodne vire ali 
pa so v njih zbirali deževnico s streh. Za preživetje so bili zelo 
pomembni tudi kali, ponekod jih imenujejo tudi lokev. Kali so 
plitve kotanje, kjer se zbira deževnica. Voda iz njih ne odteka, 
ker je dno obloženo z glino. Sprva so bili kali namenjeni tako 
ljudem kot živini, z gradnjo vodnjakov pa so v glavnem služili 
le še za napajanje živine. Naš pohod je bil dolg preko devet ki-
lometrov in je potekal v okolici Kobjeglave in Tupelč po Poti de-
vetih kalov. Hodili smo od kala do kala, po poti, ki je večinoma 
speljana po borovem gozdu. Borovci so tudi velika značilnost 
našega Krasa. Spotoma smo se seznanili s pastirskimi hiška-
mi, manjšimi kamnitimi zgradbami, ki so včasih nudile zavetje 
pastirjem. Danes so opuščene, vendar jih marljivi Kraševci ob-
navljajo in ohranjajo zgolj kot kulturno in etnološko dediščino. 
Pot smo sklenili v Hruševici, kjer smo se na domačĳi, ki se 
ukvarja s kmečkim turizmom, okrepčali z njoki s pršutom in ko-
zarcem kraškega terana. Bili smo dobre volje, kot vedno. 
Zalka Arčon

Svizci na pohodu od Zaplane do Vrhnike
Deževno in hladno četrtkovo jutro nas ni odvrnilo od pohoda. 
Z veliko mero optimizma in pozitivnih misli smo pozdravili So-
njino in Eličino odločitev, da se odpeljemo na Zaplano, nazaj na 
Vrhniko pa pešačimo.
Vožnja do gostišča Mesec je minila v sproščenem klepetu. Last-
niki so nam po predhodni najavi prĳazno odprli lokal, ki bi bil 
sicer zaprt. Kavica se je prilegla, še bolj pa domače pecivo, ki so 
ga spretne roke pripravile v času našega zadrževanja v gostiš-
ču. Hvala! Vojko nam je naštel nekaj znamenitosti tu gori. Ime 
Prezid, kakor se imenuje en izmed zaselkov, temelji na bližnjem 
obrambnem zidu, ki je Rimski imperĳ ščitil pred vdori vsiljivcev. 

Blizu je potekala tudi rapalska meja med Italĳo in Jugoslavĳo 
med obema vojnama, o čemer pričajo številni ostanki bunker-
jev Rupnikove linĳe. Veliko bi bilo še povedati o zgodovini teh 
krajev, vendar nas je pričelo rahlo hladiti, zato smo se v gosjem 
redu spustili navzdol. Sproti smo ugotavljali, kako hude so po-
sledice v naravi po strahotnem  žledu. O tem je pričal tudi mo-

čan ropot agregatov, ki oskrbujejo domove z električno energĳo 
zaradi uničenih električnih vodov in omogočajo tudi oskrbo s 
pitno vodo tamkajšnjim prebivalcem. Preko Strmice in doline 
Bele so nas spremljali do nerazpoznavnosti opustošeni gozdovi. 
Sonja nas je poleg tega, da je vestno »beležila« stanje v svoj ob-
jektiv, varno in odgovorno pripeljala do Starga malna. Tu so še 
vidni ostanki mlina, pa tudi kasneje nameščeno mlinsko kolo 
priča o nekih drugih časih. Sledila je malica in sproščen klepet. 
Nižje so nas pozdravile prve znanilke pomladi: zvončki, troben-
tice, mačice. Na pot proti Vrhniki smo se podali pogumno. Za-
dovoljni obrazi so povedali, da smo uživali v pohodu, druženju 
in izmenjavi mnenj. Naj bodo naši pohodi vedno to, kar so. Z 
veseljem pričakujemo naslednjega tja nekam v naročje narave. 
Ta nas vedno čaka. Naj tako ostane.
Ivi, Mari, Vera iz Borovnice, foto: Sonja Zalar Bizjak

To so pa Sončki, ki so pustni torek vzeli zelo resno (foto Tatjana 
Rodošek)

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

Takole so Svizci brodili po vodi Bele, ki je zalila cesto

Oskrba s pitno vodo v letu 2013
Oskrba s pitno vodo je obvezna gospodarska javna služba, katero izvaja JP KPV. Glavni nalogi 
pri izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo sta upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti 
in napravami za oskrbo s pitno vodo in zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporab-
nikom in varnosti oskrbe z vodo v skladu z veljavnimi predpisi. Iz letnega poročila o kakovosti 
pitne vode za leto 2013, katerega pripravi ZZZV Ljubljana, je razvidno, da je bila oskrba s pitno 
vodo v vodovodnih sistemih Vrhnika – Borovnica – Log-Dragomer, Zaplana, Pokojišče in Li-
gojna varna.

1. UVOD
V poročilu je obravnavana skladnost pitne vode za leto 2013 na javnih sistemih za oskrbo s pitno vodo (javnih 
vodovodih) VRHNIKA – BOROVNICA – LOG – DRAGOMER, POKOJIŠČE, ZAPLANA – SPODNJA IN 
ZGORNJA IN LIGOJNA, ki jo je v notranjem nadzoru preverjal in spremljal Zavod za zdravstveno varstvo 
Ljubljana (v nadaljevanju ZZV LJ). Preverjanje in spremljanje skladnosti pitne vode je naročilo Javno podjetje 
Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. (v nadaljevanju upravljavec vodovodov).
ZZV LJ preverja in spremlja skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode ter varnost oskrbe z vodo na na-
vedenih vodovodih redno že vrsto let.
Zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda za javno oskrbo, določa Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06 in 25/09). Pravilnik med drugim določa, da mora upravljavec javnega sistema za oskrbo 
s pitno vodo zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode in na sistemih za oskrbo s pitno 
vodo izvajati notranji nadzor, vzpostavljen na osnovah HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) 
sistema, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki bi lahko predstavljali 
potencialno nevarnost za zdravje ljudi. Poleg preverjanja skladnosti pitne vode v notranjem nadzoru, ki ga 
je opravljal ZZV LJ, se je na javnih sistemih za oskrbo s pitno vodo, glede na zahteve Pravilnika o pitni vodi, 
preverjalo skladnost pitne vode z državnim monitoringom pitne vode, za kar je poskrbelo Ministrstvo za 
zdravje RS. V poročilu so predstavljeni tudi rezultati državnega monitoringa.

2. SKLADNOST PITNE VODE IN VARNOST OSKRBE Z VODO V LETU 2013
Na vseh štirih vodovodih – Vrhnika – Borovnica – Log – Dragomer, Pokojišče, Zaplana – spodnja in zgornja 
in Ligojna, je vzpostavljen notranji nadzor na osnovah HACCP sistema. V notranjem nadzoru se je skladnost 
pitne vode preverjalo z mikrobiološkimi in fizikalno-kemĳskimi preskušanji vzorcev pitne vode. Vzorci pitne 
vode za mikrobiološka in fizikalno-kemĳska preskušanja so bili odvzeti na zajetjih, vodohranih in vodo-
vodnih omrežjih pri uporabnikih. Opravljena so bila »redna« mikrobiološka preskušanja vzorcev pitne vode 
(preskušani parametri: Escherichia coli (E. coli), koliformne bakterĳe in število kolonĳ pri 22 °C ter pri 36 
°C), »občasna« mikrobiološka preskušanja pitne vode (preskušani parametri: enterokoki, E. coli, koliformne 
bakterĳe, število kolonĳ pri 22 °C ter pri 36 °C in občasno bakterĳe Clostridium perfringens s sporami), »redna« 
fizikalno-kemĳska preskušanja pitne vode (preskušani parametri: barva, vidne nečistoče, vonj, okus, mot-
nost, pH, amonĳ in občasno trdota in nitrati), »občasna« fizikalno-kemĳska preskušanja vzorcev pitne vode 
(preskušani parametri: barva, vonj, okus, motnost, pH, amonĳ, trdota, nitrati, osnovni anioni in kationi, več 
mikroelementov, več pesticidov, aromatskih ogljikovodikov, lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov... tj. 
večina parametrov iz Priloge I – del B in C, Pravilnika o pitni vodi). Največ je bilo opravljenih rednih pre-
skušanj. Laboratorĳska preskušanja v notranjem nadzoru odvzetih vzorcev pitne vode je opravil laboratorĳ 
Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, ki je akreditiran za delo v skladu s standardi, ki jih določa Pravilnik 
o pitni vodi. Na vseh štirih vodovodih se je redno izvajal nadzor kritičnih kontrolnih točk tj. mest, kjer bi 
lahko prišlo do onesnaženja pitne vode. Pri preverjanju skladnosti pitne vode in varnosti oskrbe z vodo je 
ZZV LJ redno sodeloval z upravljavcem vodovodov. Sodeloval je pri pripravi letnega načrta vzorčenja pitne 
vode za laboratorĳska preskušanja in drugem urejanju notranjega nadzora za zagotavljanje varnosti oskrbe 
s pitno vodo. ZZV LJ je opravljal higienske preglede zajetĳ, črpališč, vodohranov in drugih vodovodnih ob-
jektov, ter njihove ožje okolice. Ob tem je opravljal terenske meritve in odvzeme vzorcev pitne vode za labo-
ratorĳska preskušanja ter organiziral izvedbo preskušanj. Ob pregledih se je ugotavljalo morebitna tveganja 
za onesnaženje pitne vode, ki bi lahko predstavljala potencialno nevarnost za zdravje ljudi. O ugotovljenih 
higienskih nepravilnostih in pomanjkljivostih pri pregledih je ZZV LJ sproti obveščal upravljavca vodovodov 
in mu predlagal ukrepe za odpravo le-teh. Prav tako je upravljavca sproti obveščal o rezultatih laboratorĳskih 
preskušanj vzorcev pitne vode in v primeru neskladnih vzorcev pitne vode, skupaj z njim ugotavljal vzroke 
za neskladnost in predlagal potrebne ukrepe. Upravljavcu je tudi predlagal higienske ukrepe pri izvajanju 
sanacĳ in drugih posegih na vodovodih, tako da ne bi prišlo do onesnaženja pitne vode. Upravljavec vodo-
vodov je deloval v skladu s programom notranjega nadzora. Vodovodni objekti in njihova najožja okolica so 
bili ob pregledih čisti. Upravljavec je sproti odpravljal ugotovljene nepravilnosti in izvajal potrebne ukrepe za 
zagotavljanje skladnosti pitne vode in varnosti oskrbe. Na vodovodih je bilo opravljenih več obnovitvenih in 
drugih vzdrževalnih del, največ na vodovodu Vrhnika – Borovnica – Log – Dragomer. Ukrepi za preprečeva-
nje možnosti onesnaženja pitne vode oz. zagotavljanje skladnosti pitne vode z zahtevami Pravilnika o pitni 
vodi so se izvajali ustrezno. Na vodovodih je bilo večkrat letno opravljeno izpiranje posameznih odsekov 
vodovodnega omrežja. Po večjih posegih na vodovodih in pred vključitvĳo novih cevovodov v uporabo je bilo 
izvedeno izpiranje cevovodov in po potrebi dezinfekcĳa, pri čemer je redno sodeloval ZZV LJ.
V notranjem nadzoru je bilo na vseh štirih vodovodih opravljenih skupaj 121 mikrobioloških preskušanj 
vzorcev pitne vode, od tega 83 rednih in 38 občasnih preskušanj ter 59 fizikalno-kemĳskih preskušanj, od tega 
51 rednih in 8 občasnih preskušanj. Vzorci so bili odvzeti na mestih uporabe. Rezultati kažejo, da je bilo, glede 
na zahteve Pravilnika o pitni vodi, skupaj mikrobiološko neskladnih 32 vzorcev pitne vode – 24 na vodovodu 
Vrhnika – Borovnica – Log – Dragomer, 2 na vodovodu Zaplana – spodnja in zgornja, 4 na vodovodu Ligojna 
in 2 na vodovodu Pokojišče. Kontrolni pregledi so pokazali, da na nobenem vodovodu ni prišlo do resnega 
onesnaženja pitne vode, ki bi predstavljalo tveganje za zdravje uporabnikov. Verjetni vzrok za ugotovljeno 
mikrobiološko neskladnost nekaj vzorcev pitne vode je lahko bilo manjše lokalno onesnaženje posameznih 
delov vodovodnega omrežja (sekundarna in interna oz. hišna omrežja). Rezultati fizikalno-kemĳskih presku-
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šanj vzorcev pitne vode kažejo, da sta bila 2 vzorca neskladna glede na zahteve Pravilnika o pitni vodi, oba 
na vodovodu Vrhnika – Borovnica – Log – Dragomer.
Pri državnem monitoringu je bilo na vodovodih Vrhnika – Borovnica – Log – Dragomer, Pokojišče in Zapla-
na – spodnja in zgornja opravljenih skupaj 29 mikrobioloških in fizikalno-kemĳskih preskušanj vzorcev pitne 
vode, od tega 25 rednih in 4 občasna preskušanja. Vzorci so bili odvzeti na mestih uporabe. Rezultati kažejo, 
da je bilo, glede na zahteve Pravilnika o pitni vodi, skupaj mikrobiološko neskladnih 7 vzorcev pitne vode, 6 
na vodovodu Vrhnika – Borovnica – Log – Dragomer in 1 vzorec na vodovodu Pokojišče. Kontrolni pregledi so 
pokazali, da na nobenem vodovodu ni prišlo do resnega onesnaženja pitne vode, ki bi predstavljalo tveganje 
za zdravje uporabnikov. Verjetni vzrok za ugotovljeno mikrobiološko neskladnost nekaj vzorcev pitne vode, 
je lahko bilo manjše lokalno onesnaženje posameznih delov vodovodnega omrežja (sekundarna in interna oz. 
hišna omrežja). Rezultati fizikalno-kemĳskih preskušanj vzorcev pitne vode kažejo, da je bil 1 vzorec odvzet 
na vodovodu Vrhnika – Borovnica – Log – Dragomer neskladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.
Rezultati laboratorĳskih preskušanj vzorcev pitne vode so prikazani v sledečih tabelah 1, 2, 3, 4, 5 in 6.
Tabelarični prikaz rezultatov laboratorĳskih preskušanj vzorcev pitne vode – (iz omrežja pri uporabnikih)

Tabela 1: notranji nadzor – mikrobiološka preskušanja v letu 2013

ime oskrb.območja. št.uporab. št.rednih 
preskusov

neskladni
redni 

št.občasnih
preskusov

neskladni
občasni 

 vodovod VRHNIKA – BOROVNICA 
– LOG – DRAGOMER 20.958 51 15 7 0

vodovod  
POKOJIŠČE 107 7 2 1 0

vodovod ZAPLANA – ZGORNJA IN
SPODNJA 792 6 0 2 0

vodovod LIGOJNA 523 5 0 1 0

Tabela 2: notranji nadzor – fizikalno-kemĳska preskušanja v letu 2013

ime oskrb.območja. št.uporab.  št.rednih
preskusov

neskladni
redni

št.občasnih
preskusov

neskladni
občasni

vodovod  VRHNIKA – BOROVNICA 
– LOG – DRAGOMER 20.958 25 0 2 0

vodovod  POKOJIŠČE 107 2 0 1 0

vodovod ZAPLANA – ZGORNJA IN
SPODNJA 792 3 0 1 0

vodovod LIGOJNA 523 2 0 1 0

Tabela 3: monitoring – mikrobiološka preskušanja v letu 2013

ime oskrb.območja. št.uporab. št.rednih
preskusov

neskladni
redni 

št.občasnih
preskusov

neskladni
občasni

vodovod VRHNIKA – BOROVNICA 
– LOG – DRAGOMER 20.958 19 5 3 1

vodovod  
POKOJIŠČE 107 2 1 0 0

vodovod ZAPLANA – ZGORNJA IN
SPODNJA 792 4 0 1 0

Tabela 4: monitoring – fizikalno-kemĳska preskušanja v letu 2013

ime oskrb.območja. št.uporab. št.rednih
preskusov

neskladni
redni 

št.občasnih
preskusov

neskladni
občasni

vodovod VRHNIKA – BOROVNICA 
– LOG – DRAGOMER 20.958 19 1 3 0

vodovod  
POKOJIŠČE 107 2 0 0 0

vodovod  ZAPLANA – ZGORNJA IN
SPODNJA 792 4 0 1 0

V sledeči tabeli je prikaz nabora podatkov za kodiranje neskladnosti posameznih vzorcev iz monitoringa v 
Slovenĳi. Podatki so pripravljeni na podlagi navodil Inštituta za varovanje zdravja RS oz. prilog tega navodila 
št. 2., 3, 4, 5 in 6 (Navodilo upravljavcem za oblikovanje letnega poročila o pitni vodi – verzĳa 5, 7. februar 
2012).

Tabela 6: Tabelarični prikaz nabora podatkov za kodiranje neskladnosti posameznih vzorcev iz monito-
ringa – leto 2013

Ime oskrbovalnega 
območja

Ime 
preseženega 
parametra 

/
kratica

Število
vseh odvzetih 
vzorcev (redni

in občasni 
preskusi 
skupaj)

Število
vseh vzorcev 

zaradi 
preseženega 
parametra

Vzroki Ukrep

Ča
so

vn
i o

kv
ir

O
po

m
be

Vrhnika – Borovnica 
– Log – Dragomer Coliforms 22 6 P4 P2 S

Vrhnika – Borovnica 
– Log – Dragomer Colour 22 1 D1 D2 S

Pokojišče CC22 2 1 P4 P2 S

Legenda:-* ime preseženega parametra: CC22 – število kolonĳ pri 22°C,  Coliforms -koliformne bakterĳe, 
Ecocci –
Enterokoki, Colour – barva.
-** vzroki:  P4 – biofilmi (obloge), D1 – zunanje onesnaženje.
-*** ukrep: P2 – čiščenje in dezinfekcĳa onesnaženih delov omrežja, D2 – čiščenje in dezinfekcĳa onesnaženih 
delov hišnega vodovodnega omrežja
-**** časovni okvir:  S -do 30 dni.

Ocena varnosti oskrbe s pitno vodo

Na podlagi rezultatov laboratorĳskih preskušanj vzorcev pitne vode in drugih ugotovitev notranjega nadzora 
je moč povzeti, da je bila v letu 2013 oskrba s pitno vodo na vodovodih Vrhnika – Borovnica – Log – Dragomer, 
Pokojišče, Zaplana – spodnja in zgornja ter Ligojna varna.

3 SKLADNOST PITNE VODE IN VARNOST OSKRBE NA POSAMEZNEM VODOVODU

3.1 VODOVOD VRHNIKA – BOROVNICA – LOG – DRAGOMER

Vodovod oskrbuje s pitno vodo dvajset tisoč devetsto oseminpetdeset (20.958) prebivalcev občin Vrhnika, Log 
– Dragomer in Borovnica.
Z vodovodom upravlja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o..
Letna poraba vode: 1.719.881 m3 (načrpana voda).
Dezinfekcĳa vode: ne.
Druga priprava vode: ne.
Zajetje: »Vodarna Borovniški Vršaj« (vodnjaki VB 3, VB 5, VB 6) – podzemna voda.
Voda iz zajetja je skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.
Vode iz zajetja je dovolj, tudi za v bodoče.

Tabelarični prikaz rezultatov laboratorĳskih preskušanj vzorcev pitne vode iz omrežja pri uporabnikih

Tabela 7: MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA – NOTRANJI NADZOR 2013
Vodovodni 

sistem
Št.preskušanih 

vzorcev Št.neskladnih vzorcev Št. vzorcev z 
bakterĳo E. coli

Vrhnika 
–Borovnica –Log 

–Dragomer

redna občasna redna

ne
sk

lad
ni

 
pa

ra
m

et
er

ob
ča

sn
a

ne
sk

lad
ni

 
pa

ra
m

et
er

redna občasna

51 7 15
15 x koliformne

bakterĳe
1 x E. coli

0 / 0 0

Tabela8: FIZIKALNO-KEMĲSKA PRESKUŠANJA – NOTRANJI NADZOR 2013

Vodovodni 
sistem

Št.preskušanih 
vzorcev Št. neskladnih vzorcev

Št. neskladnih 
vzorcev po prilogi 

B

Vrhnika 
– Borovnica –Log 

–Dragomer

redna občasna redna

ne
sk

lad
ni

 
pa

ra
m

et
er

občasna

ne
sk

lad
ni

 
pa

ra
m

et
er

redna občasna

25 2 0 / 0 / 0 0

Tabela 9: MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA – MONITORING 2013
Vodovodni 

sistem Št.preskušanih vzorcev Št.neskladnih vzorcev Št. vzorcev z 
bakterĳo E. coli

Vrhnika 
–Borovnica –Log 

–Dragomer

redna občasna redna neskladni 
parameter občasna neskladni 

parameter redna občasna

19 3 5 5 x koliformne 
bakterĳe 1 1 x koliformne 

bakterĳe 0 0

OSNOVNI PODATKI INTERNI NADZOR

mikrobiološka preskušanja kemĳska preskušanja

ZZV Upravljavec Ime sistema Ime osk. Območja Št. 
prebivalcev

Distribucĳa 
m3/leto Dezinfekcĳa Dezinfekcĳsko 

sredstvo
Druga 
priprava 
vode

Tip 
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LJ KP Vrhnika

Vrhnika- 
Borovnica-
Log –Dragomer

Vrhnika-
Borovnica-Log-
Dragomer

20.958 1.719.881 2 - - 2 51 7 15 15KB
1EC 0 0 0 0 25 2 0 0 0 0 0 0

LJ KP Vrhnika Pokojišče Pokojišče 107 5.320 2 - - 2 7 1 2 2KB 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

LJ KP Vrhnika Zaplana-sp.in zg. Zaplana-sp.in zg. 792 30.545 1 5 - 2 6 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0

LJ KP Vrhnika Ligojna Ligojna 523 10.584 1 2 - ? 5 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

*Legenda:
EC - E. coli, CP - clostridium perfringens, KB - koliformne bakterĳe, SK22 - št. kolonĳ pri 22°C, SK36 - št. kolonĳ pri 36°C, EN - enterokoki, PA - Pseudomonas aeruginosa

Tabela 5: Tabelarični prikaz minimalnega nabora podatkov iz internega nadzora: rezultati preskusov vzorcev pitne vode iz sistemov za oskrbo s pitno vodo oziroma oskrbovalnih območĳ v 
Slovenĳi: vodooskrbni sistemi v upravljanju KP Vrhnika – NOTRANJI NADZOR 2013

Opomba: Tabela je priloga dokumenta »Navodila upravljalcem za oblikovanje letnega poročila o pitni vodi«, ki ga je pripravil IVZ RS v sodelovanju z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo.
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Tabela 10: FIZIKALNO-KEMĲSKA PRESKUŠANJA – MONITORING 2013

Vodovodni 
sistem

Št.preskušanih 
vzorcev Št.neskladnih vzorcev Št. neskladnih vzorcev 

po prilogi B

Vrhnika 
–Borovnica 

–Log 
–Dragomer

redna občasna redna neskladni 
parameter občasna neskladni 

parameter redna občasna

19 3 1 barva 0 / 0 0

V notranjem nadzoru je bilo opravljenih skupaj 58 mikrobioloških preskušanj vzorcev pitne vode, od tega 51 
rednih in 7 občasnih preskušanja ter 27 fizikalno-kemĳskih preskušanj, od tega 25 rednih in 2 občasni pre-
skušanji. Rezultati kažejo, da je bilo, glede na zahteve Pravilnika o pitni vodi, skupaj mikrobiološko nesklad-
nih 15 vzorcev pitne vode, 15 zaradi prisotnosti koliformnih bakterĳ, od tega 1 tudi zaradi prisotnosti E. coli. 
Rezultati fizikalno-kemĳskih preskušanj vzorcev pitne vode kažejo, da so bili vsi vzorci skladni z zahtevami 
Pravilnika o pitni vodi.

Pri državnem monitoringu je bilo opravljenih skupaj 19 rednih in 3 občasnih mikrobioloških in fizikalno-
kemĳskih preskušanj vzorcev pitne vode. Rezultati kažejo, da je bilo, glede na zahteve Pravilnika o pitni vodi, 
skupaj mikrobiološko neskladnih 6 vzorcev, vsi zaradi prisotnosti koliformnih bakterĳ. Rezultati fizikalno-
kemĳskih preskušanj vzorcev pitne vode kažejo, da je bil 1 vzorec neskladen z zahtevami Pravilnika o pitni 
vodi, zaradi presežene mejne vrednosti parametra barva.

Kontrolni pregledi v notranjem nadzoru so pokazali, da je verjetno prišlo do ugotovljene mikrobiološke ne-
skladnosti pitne vode pri večini primerov v hišnih vodovodnih omrežjih, nekaj pa v sekundarnem vodovod-
nem omrežju, zaradi gradnje novih cevovodov idr. V nobenem primeru ni bilo ugotovljeno resnejše onesnaže-
nje pitne vode. Za odpravo mikrobiološke neskladnosti pitne vode so bila opravljena izpiranja in dezinfekcĳa 
vodovodnega omrežja. Vzorci pitne vode za mikrobiološko preskušanja, odvzeti po izvedenih ukrepih, so 
bili skladni. Uporabniki  pitne vode so bili o mikrobiološko neskladnih vzorcih pitne vode in možnih vzrokih 
za neskladnost obveščeni. Od upravljalca vodovoda so tudi dobili navodila za vzdrževanje hišne vodovodne 
napeljave ter druga navodila za ravnanje v primeru zapiranja vode, posegov v vodovodno omrežje in drugih 
motenj v oskrbi z vodo.

Vodovodni objekti in naprave so bili ob pregledih čisti. Na vodovodu je bilo večkrat opravljeno izpiranje 
cevovodov in preventivna dezinfekcĳa pitne vode (po izpiranju in čiščenju objektov). Preventivni ukrepi za 
preprečevanje možnosti onesnaženja pitne vode in zagotavljanje skladnosti pitne vode z zahtevami Pravilni-
ka o pitni vodi so se izvajali ustrezno.

Ugotovitve notranjega nadzora kažejo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2013 varna.

3.2 VODOVOD POKOJIŠČE

Vodovod oskrbuje s pitno vodo naselja Pokojišče, Padež in Zavrh pri Borovnici (občina Vrhnika).
Z vodovodom upravlja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o..
Število prebivalcev: sto sedem (107).
Letna poraba vode: 5.320 m3.
Dezinfekcĳa vode: ne.
Druga priprava vode: ne.
Zajetja: zajetje s črpalno vrtino »P-1/01-Pokojišče« (podzemna voda).
Voda, ki jo vrtina zajema, se pretaka globoko pod površjem in ni podvržena hitremu vplivu padavin.
Voda iz zajetja je skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.
Vode iz zajetja je dovolj, tudi za v bodoče.

Tabelarični prikaz rezultatov laboratorĳskih preskušanj vzorcev pitne vode iz omrežja pri uporabnikih

Tabela 11: MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA – NOTRANJI NADZOR 2013

Vodovodni 
sistem

Št.preskušanih 
vzorcev Št.neskladnih vzorcev Št. vzorcev z 

bakterĳo E. coli

Pokojišče
redna občasna redna neskladni 

parameter občasna neskladni 
parameter redna občasna

7 1 2 2x koliformne 
bakterĳe 0 / 0 0

Tabela 12: FIZIKALNO-KEMĲSKA PRESKUŠANJA – NOTRANJI NADZOR 2013

Vodovodni 
sistem

Št.preskušanih 
vzorcev Št.neskladnih vzorcev Št. neskladnih 

vzorcev po prilogi B

Pokojišče redna občasna redna neskladni 
parameter občasna neskladni 

parameter redna občasna

2 1 0 / 0 / 0 0

Tabela 13: MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA – MONITORING 2013

Vodovodni 
sistem

Št.preskušanih 
vzorcev Št.neskladnih vzorcev Št. vzorcev z 

bakterĳo E. coli

Pokojišče
redna občasna redna neskladni 

parameter občasna neskladni 
parameter redna občasna

2 0 1 1 x št. kolonĳ pri 
22 °C 0 / 0 0

Tabela 14: FIZIKALNO-KEMĲSKA PRESKUŠANJA – MONITORING 2013

Vodovodni 
sistem

Št.preskušanih 
vzorcev Št.neskladnih vzorcev Št. neskladnih 

vzorcev po prilogi B

Pokojišče redna občasna redna neskladni 
parameter občasna neskladni 

parameter redna občasna

2 0 0 / 0 / 0 0

V notranjem nadzoru je bilo opravljenih skupaj 8 mikrobioloških preskušanj vzorcev pitne vode, od tega 7 
rednih in 1 občasno preskušanje ter 2 redni fizikalno-kemĳski preskušanji in 1 občasno preskušanje. Rezultati 
mikrobioloških preskušanj vzorcev pitne vode kažejo, da sta bila 2 vzorca neskladna s Pravilnikom o pitni 
vodi, zaradi preseženih vrednosti koliformnih bakterĳ. Rezultati fizikalno-kemĳskih preskušanj vzorcev pit-
ne vode kažejo, da so bili vsi vzorci skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

Pri državnem monitoringu sta bila opravljena skupaj 2 redna mikrobiološka in fizikalno-kemĳska preskuša-
nja vzorcev pitne vode. Rezultati kažejo, da je bil glede na zahteve Pravilnika o pitni vodi skupaj mikrobiolo-
ško neskladen 1 vzorec – zaradi prevelikega števila kolonĳ pri 22 °C. Rezultati fizikalno-kemĳskih preskušanj 
vzorcev pitne vode kažejo, da sta bila oba vzorca skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.
Kontrolni pregledi so pokazali, da je lahko prišlo do ugotovljene mikrobiološke neskladnosti pitne vode v 
hišnih vodovodnih omrežjih, verjetno zaradi majhne porabe vode pri posameznih uporabnikih. Za odpravo 
neskladnosti pitne vode je bilo opravljeno izpiranje vodovodnih omrežĳ ter preventivna dezinfekcĳa pitne 
vode. Vzorci pitne vode za mikrobiološko preskušanje, odvzeti po izvedenih ukrepih, so bili skladni. Upo-
rabniki pitne vode so bili o mikrobiološko neskladnih vzorcih pitne vode in možnih vzrokih za neskladnost 
obveščeni. Od upravljalca vodovoda so tudi dobili navodila za vzdrževanje hišne vodovodne napeljave ter 
druga navodila za ravnanje v primeru zapiranja vode, posegov v vodovodno omrežje in drugih motenj v 
oskrbi z vodo.

Vodovodni objekti in naprave so bili ob pregledih čisti in higiensko ustrezno vzdrževani. Preventivni ukrepi 
za preprečevanje možnosti onesnaženja pitne vode in drugi ukrepi za zagotavljanje skladnosti pitne vode z 
zahtevami Pravilnika o pitni vodi so se izvajali sproti.

Ugotovitve notranjega nadzora kažejo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2013 varna.

3.3 VODOVOD ZAPLANA – SPODNJA IN ZGORNJA
Vodovod oskrbuje s pitno vodo zaselke na Zaplani (v občinah Vrhnika in Logatec).
Z vodovodom upravlja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o..
Število prebivalcev: sedemsto dvaindevetdeset (792)
Letna poraba vode: 30.545 m3.
Dezinfekcĳa vode: da.
Vrsta dezinfekcĳe: UV žarčenje
Druga priprava vode: ne.
Zajetja: dve zajetji
- zajetje s črpalnima vrtinama »Z-2 in Z-3- na Zaplani« (podzemna voda). Vodo se črpa samo iz vrtine Z-3.
- zajetje črpališče-Gačnik (izviri, podzemna voda).
Zajetje Gačnik oskrbuje spodnji del Zaplane, zajetje s črpalnima vrtinama »Z-2 in Z-3- na Zaplani« pa zgornji 
del.
Na obeh zajetjih prihaja občasno do mikrobiološke neskladnosti vode, predvsem po obilnejšem dežju. Zato 
vodo na obeh zajetjih pred uporabo redno dezinficirajo – na obeh z UV žarčenjem.
Fizikalno-kemĳsko je pitna voda skladna.
Vode iz zajetĳ je za obstoječe stanje dovolj.

Tabelni prikaz rezultatov laboratorĳskih preskušanj vzorcev pitne vode iz omrežja pri uporabnikih

Tabela 15: MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA – NOTRANJI NADZOR 2013

Vodovodni 
sistem

Št.preskušanih 
vzorcev Št.neskladnih vzorcev Št. vzorcev z bakterĳo 

E. coli

Zaplana 
-spodnja in 

zgornja

redna občasna redna neskladni 
parameter občasna neskladni 

parameter redna občasna

6 2 0 / 0 / 0 0

Tabela 16: FIZIKALNO-KEMĲSKA PRESKUŠANJA – NOTRANJI NADZOR 2013

Vodovodni 
sistem

Št.preskušanih 
vzorcev Št.neskladnih vzorcev Št. neskladnih vzorcev 

po prilogi B

Zaplana 
-spodnja in 

zgornja
redna občasna redna neskladni 

parameter občasna neskladni 
parameter redna občasna

3 1 0 / 0 / 0 0

Tabela 17: MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA – MONITORING 2013

Vodovodni 
sistem

Št.preskušanih 
vzorcev Št.neskladnih vzorcev Št. vzorcev z bakterĳo 

E. coli

Zaplana 
-spodnja in 

zgornja
redna občasna redna neskladni 

parameter občasna neskladni 
parameter redna občasna

4 1 0 / 0 / 0 0

Tabela 18: FIZIKALNO-KEMĲSKA PRESKUŠANJA – MONITORING 2013

Vodovodni 
sistem

Št.preskušanih 
vzorcev Št.neskladnih vzorcev Št. neskladnih vzorcev 

po prilogi B

Zaplana 
-spodnja in 

zgornja
redna občasna redna neskladni 

parameter občasna neskladni 
parameter redna občasna

4 1 0 / 0 / 0 0

V notranjem nadzoru je bilo opravljenih skupaj 8 mikrobioloških preskušanj vzorcev pitne vode, od tega 6 
rednih in 2 občasna preskušanja ter 4 fizikalno-kemĳska preskušanja, od tega 3 redna in 1 občasno preskuša-
nje. Rezultati kažejo, da so bili glede na mikrobiološka in fizikalno-kemĳska preskušanja, vsi vzorci skladni 
z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

Pri državnem monitoringu je bilo skupaj opravljenih 5 mikrobioloških in fizikalno-kemĳskih preskušanj 
vzorcev pitne vode, od tega 4 redna in 1 občasno preskušanje. Rezultati kažejo, da so bili glede na zahteve 
Pravilnika o pitni vodi vsi vzorci skladni.

Vodovodni objekti in naprave so bili ob pregledih čisti in higiensko ustrezno vzdrževani. Preventivni ukrepi 
za preprečevanje možnosti onesnaženja pitne vode in drugi ukrepi za zagotavljanje skladnosti pitne vode z 
zahtevami Pravilnika o pitni vodi so se izvajali sproti. Na vodovodu je bilo večkrat opravljeno izpiranje cevo-
vodov in preventivna dezinfekcĳa pitne vode (po izpiranju in čiščenju objektov).

Ugotovitve notranjega nadzora kažejo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2013 varna.

3. 4 VODOVOD LIGOJNA

Z vodovodom Ligojna, je v letu 2013 upravljalo Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o..
Vodovod oskrbuje s pitno vodo naselji Mala in Velika Ligojna (Občina Vrhnika).
Ime sistema za oskrbo s pitno vodo: Ligojna
Ime oskrbovalnega območja: Ligojna
Število prebivalcev: petsto triindvajset 523.
Poraba vode: 10.584 m3.
Dezinfekcĳa vode: da – kloriranje na črpališču z natrĳevim hipokloritom.
Druga priprava vode: ne.
Zajetja: zajetje s črpalno vrtino »Lipalca« (podzemna voda).

Tabelni prikaz rezultatov laboratorĳskih preskušanj vzorcev pitne vode iz omrežja pri uporabnikih

Tabela 19: MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA – NOTRANJI NADZOR 2013

Vodovodni 
sistem

Št.preskušanih 
vzorcev Št.neskladnih vzorcev Št. vzorcev z bakterĳo 

E. coli

Ligojna redna občasna redna neskladni 
parameter občasna neskladni 

parameter redna občasna

5 1 0 / 0 / / /

Tabela 20: FIZIKALNO-KEMĲSKA PRESKUŠANJA – NOTRANJI NADZOR 2013

Vodovodni 
sistem

Št.preskušanih 
vzorcev Št.neskladnih vzorcev Št. neskladnih vzorcev 

po prilogi B

Ligojna redna občasna redna neskladni 
parameter občasna neskladni 

parameter redna občasna

2 1 0 / 0 / 0 0

V notranjem nadzoru je bilo opravljenih skupaj 6 mikrobioloških preskušanj vzorcev pitne vode, od tega 5 
rednih in 1 občasno preskušanje ter 3 fizikalno-kemĳska preskušanja, od tega 2 redna in 1 občasno presku-
šanje. Rezultati mikrobioloških in fizikalno-kemĳskih preskušanj vzorcev pitne vode kažejo, da so bili vsi 
vzorci skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

Vodovodni objekti in naprave so bili ob pregledih čisti in higiensko ustrezno vzdrževani. Preventivni ukrepi 
za preprečevanje možnosti onesnaženja pitne vode in drugi ukrepi za zagotavljanje skladnosti pitne vode z 
zahtevami Pravilnika o pitni vodi so se izvajali sproti.
Vodovod Ligojna ni vključen v državni monitoring.

Ugotovitve notranjega nadzora kažejo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2013 varna. Opozarjamo pa na 
možnost občasnega pojava povečane motnosti pitne vode iz zajetja, po lokalno močnejših dežnih padavi-
nah. 
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Občina Vrhnika obvešča, da bo v 
Uradnem listu RS in na spletni strani 
Občine Vrhnika www.vrhnika.si  dne 
31. 3. 2014 objavljen razpis

JAVNE DRAŽBE 
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Predmet javne dražbe, ki se bo vršila 
dne 24. 4. 2014 ob 9.00 uri na sedežu 
Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrh-
nika, bosta zemljišči parc. št. 1736/39, 
k.o. Verd (2003), v površini 808 m˛ in 
parc. št. 1485/5, k.o. Velika Ligojna 
(1998), v površini 567 m˛ ter poslov-
ni prostor št. 1 v 1. etaži (pritličju), v 
skupni izmeri 34,35 m2, na naslovu 
Stara cesta 45, Vrhnika z identifikacĳ-
sko številko 1. E (2002-718-1). 

Vse zainteresirane kupce vabimo k 
ogledu objave razpisa in sodelovanju 
na javni dražbi.

Občina Vrhnika

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, 14/20-
10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 
84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/20-
12-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 na-
slednji

SKLEP O UKINITVI STATUSA 
JAVNEGA DOBRA

I.

Pri nepremičnini parc. št. 2855/68 k.o. 
Vrhnika (2002), se ukine status javne-
ga dobra.

Lastninska pravica pri nepremičnini 
parc. št. 2855/68 k.o. Vrhnika (2002), 
se vknjiži v korist Občine Vrhnika, Tr-
žaška cesta 1, 1360 Vrhnika, matična 
številka 5883407000.

II.

Sklep prične veljati osmi dan po obja-
vi v občinskem glasilu Naš časopis.

Številka: 478-16/2013
Datum: 13.2.2014

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

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

SKLEP
o ustavitvi postopka priprave 

občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za 

trgovski center Mercator v Sinji 
Gorici

1. člen
Postopek priprave občinskega podro-
bnega prostorskega načrta za trgovski 
center Mercator v Sinji Gorici, ki je bil 
začet s Programom priprave  za občin-
ski lokacĳski načrt za trgovski center 
Mercator v Sinji Gorici (Ur. l. RS, št. 
29/06) in Sklepom o začetku priprave 
občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za trgovski center Mercator v 
Sinji Gorici (Naš časopis, št. 340/07), 
se ustavi.

2. člen
Postopek se ustavi, ker se zemljišča 
območja OPPN prodajajo; na območ-
ju ne bo zgrajen trgovski center Mer-
cator.

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: 350-03-2/2005 (5-08) 
Vrhnika, 18. 3. 2014 

Župan
Občine Vrhnika

 Stojan Jakin, l. r.

Na podlagi 60. člena Zakona o pros-
torskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 
33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13-Skl. 
US) župan Občine Vrhnika javno na-
znanja 

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO 
OBRAVNAVO 

osnutka sprememb in dopolnitev 
Odloka o občinskem lokacĳskem 

načrtu za stanovanjsko naselje 
Gabrče 3 na Vrhniki 

Javna razgrnitev osnutka sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu za stanovanjsko 
naselje Gabrče 3 na Vrhniki bo pote-
kala v času od 1. 4. do vključno 15. 4. 
2014. Prostorski akt bo v tem času na 
vpogled v prostorih KS Vrhnika - Vas, 
Tržaška cesta 11, Vrhnika in Občine 
Vrhnika, Oddelek za prostor, Cankar-
jev trg 11, Vrhnika.

Javna obravnava prostorskega akta 
bo v sredo, 9. 4. 2014, ob 17. uri, v 
prostorih KS Vrhnika - Vas, Tržaška 
cesta 11, Vrhnika.

V času javne razgrnitve in javne ob-
ravnave lahko k prostorskemu aktu 
dajo pripombe in predloge vsi zain-
teresirani organi, organizacĳe in po-
samezniki. Pripombe in predlogi se 
lahko podajo pisno na javni obravna-
vi ter na mestih javne razgrnitve kot 
zapis v knjigo pripomb in predlogov 
ali se posredujejo na naslov Občina 
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhni-
ka, ali  elektronski naslov prostor.ob-
cina@vrhnika.si.

Številka: 3505-3/2014 (5-08) Župan
Datum: 20. 3. 2014 

Občine Vrhnika
 Stojan Jakin, l. r.

Številka: 3521-2/2014
Datum:  18.3.2014

Na podlagi 11. člena Pravilnika o 
oddajanju poslovnih prostorov in 
poslovnih stavb v najem (Naš časo-
pis, št. 259/99, ter št. 327/06), objavlja 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 
Vrhnika

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO 
POSLOVNEGA PROSTORA V 

NAJEM

Predmet oddaje je poslovni prostor 
v prvem nadstropju poslovne stavbe 
Cankarjev trg 11 na Vrhniki, skupne 
površine 105,11 in sicer prostor šte-
vilka 3 v površini 26,63 m2, prostor 
številka 4 v površini 31,78 m2, prostor 
številka 5 v površini 37,23 m2 in sani-
tarĳe s predprostorom v površini 9,47 
m2. Možen je tudi najem prostora za 
potrebe čajne kuhinje in arhiva.

Pri poslovnem prostoru je možen tudi 
najem posameznih prostorov.

Poslovni prostor se oddaja v najem za 
nedoločen čas  in bo izbranemu po-
nudniku oddan v najem takoj, ko bo 
postopek javnega razpisa v celoti za-
ključen.

Najemnina za poslovni prostor se 
plačuje mesečno, v skladu z 29., 31. in 
33. členom Pravilnika o oddajanju po-
slovnih prostorov in poslovnih stavb 
v najem.

Ponudnik resnost ponudbe jamči z 

vplačilom varščine na TRR št.: 01340-
0100001093, sklic na št.: 18 76406-71-
03018-10234211 Občine Vrhnika.

Varščino, ki znaša 880,82 EUR oz. 31-
1,99 EUR, če ponudnik kandidira za 
najem posameznih prostorov, mora 
ponudnik vplačati pred potekom 
roka za oddajo ponudbe in ponudbi 
priložiti potrdilo o vplačani varščini.

Ponudnikom, ki na javnem razpisu 
niso izbrani, se varščina vrne v roku 
15 dni od izdaje sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika oziroma 
oddaji poslovnega prostora v najem, 
ponudnikom, ki so poslali nepopolne 
ponudbe, pa v roku 15 dni od zaključ-
ka zbiranja ponudb.

Za izbranega ponudnika varščina šte-
je kot avans najemnine, v primeru, da 
izbrani ponudnik odstopi od sklenit-
ve najemne pogodbe, pa se mu pol-
ožena varščina ne vrne.

Ponudnikom, ki svojo ponudbo 
umaknejo pred zaključkom postop-
ka izbire, se vrne le polovičen znesek 
položene varščine.

Pisne ponudbe z dokazili o izpolnje-
vanju pogojev naj ponudniki v zaprti 
ovojnici s pripisom "Ne odpiraj, raz-
pis za oddajo poslovnega prostora", 
oddajo v sprejemni pisarni Občine 
Vrhnika, Tržaška cesta 1 na Vrhniki 
ali pošljejo na naslov: Občina Vrhni-
ka, Oddelek za družbene dejavnosti 
in gospodarstvo, Tržaška c. 1, 1360 
Vrhnika. Rok za oddajo ponudb je 
28.4.2014. Za pravočasno ponudbo se 
bo štela tista ponudba, ki bo na naslov 
Občine Vrhnika prispela do 28.4.2014. 
Ponudbe bodo po preteku roka komi-
sĳsko odprte. 
Pisna ponudba mora obsegati:
• ponudnikove podatke s točnim na-

slovom, če je ponudnik fizična ose-
ba;

• ponudnikovo firmo in sedež, če je 
ponudnik pravna oseba;

• navedbo ali kandidirajo za poslov-
ni prostor v celoti oziroma navedbo 
dela prostora za katerega kandidi-
rajo;

• številko transakcĳskega računa po-
nudnika za primer vračila varšči-
ne;

• dokazilo o državljanstvu RS – oseb-
na izkaznica ali potni list (fizične 
osebe);

• priglasitveni list DURS za samo-
stojne podjetnike posameznike 
oziroma izpis iz sodnega registra 
za pravne osebe (ki pa ne sme biti 
starejši od 30 dni, šteto od dneva 
prejema ponudbe na občino);

• opis in program dejavnosti, ki jo 
ponudnik želi opravljati v najetem 
poslovnem prostoru ter število 
oseb, ki jih zaposluje ali jih bo na 
novo zaposlil za potrebe opravlja-
nja te dejavnosti;

• dokazilo o finančnem stanju po-
nudnika: potrdilo poslovne banke, 
ki vodi ponudnikov transakcĳski 
račun, da le ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran – dokumenti ne 
smejo biti starejši od 30 dni, šteto 
od dneva prejema ponudbe na ob-
čino;

• dokazilo o položeni varščini;
• navedbo roka, v katerem namerava 

ponudnik začeti s poslovanjem v 
najetem poslovnem prostoru.

Nepopolne ponudbe in nepravočas-
ne ponudbe se ne bodo upoštevale in 
bodo vrnjene ponudniku.

Pri ugotavljanju in izbiri najugod-
nejšega ponudnika se upoštevajo na-
slednji kriterĳi:
• izpolnjevanje vseh razpisnih pogo-

jev,
• ponudniki za najem poslovnega 

prostora v celoti imajo prednost 
pred ponudniki, ki kandidirajo za 
najem dela prostorov, 

• ponudba najprimernejšega progra-
ma v okviru predvidene dejavnosti,

• število zaposlenih oseb pri inter-
esentu, upoštevajoč velikost odda-
nega poslovnega prostora in dejav-
nost, s katero se interesent ukvarja,

• rok, naveden za začetek opravljanja 
dejavnosti,

• finančno stanje ponudnika. 

V primeru, ko pogoje javnega razpisa 
v enaki meri izpolnjujeta dva ali več 
interesentov, imajo prednost inter-
esenti, ki izpolnjujejo naslednje pred-
nostne pogoje:
• nova in edina dejavnost v kraju,
• dejavnost, za katero se v razvojnem 

programu občine ugotovi, da jo bo 
občina vzpodbujala,

• število na novo odprtih delovnih 
mest,

• prva zaposlitev ali zaposlitev brez-
poselnega, prĳavljenega na Zavodu 
za zaposlovanje, 

• občani občine Vrhnika ali pravne 
osebe s sedežem v občini Vrhnika.

Sklep o oddaji poslovnega prostora 
sprejme župan Občine Vrhnika.

Ponudniki, ki bodo predložili popol-
ne ponudbe, bodo o izbiri obveščeni 
najkasneje v 15 dneh po izdaji sklepa 
o oddaji poslovnega prostora.

Občina Vrhnika si pridržuje pravico, 
da z nobenim izmed ponudnikov ne 
sklene najemne pogodbe.

Ogled poslovnega prostora, ki je 
predmet oddaje, je možen po pred-
hodnem dogovoru. 
Vse dodatne informacĳe so na voljo 
na tel. št.: 01/ 755-54-21 (E. Červek).

Župan:
 Stojan JAKIN, univ.dipl.

inž.grad.l.r.

Na podlagi 57. člena Zakona o pros-
torskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 
33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13-Skl. 
US; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) 
ter 36. člena Statuta Občine Vrhnika 
(Naš časopis, št. 365/09) sprejme žu-
pan Občine Vrhnika

S K L E P
o začetku priprave sprememb in 
dopolnitev Odloka o občinskem 

lokacĳskem načrtu za stanovanjsko 
naselje Gabrče 3 na Vrhniki

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo 

sprememb in dopolnitev OLN)

1) Na območju Gabrč - območje ureja-
nja V2S/2 in morfološka enota 2B/4 
-  velja izvedbeni prostorski akt Od-
lok o občinskem lokacĳskem načrtu 
za stanovanjsko naselje Gabrče 3 
na Vrhniki (Ur. l. RS, št. 29/07, Naš 
časopis, št. 407/13; v nadaljnjem be-
sedilu: OLN).

2) OLN se spreminja in dopolnjuje, 
ker so v odloku nepravilno dolo-
čena merila in pogoji glede števila 
stanovanjskih enot v objektih št. 
V1 – V4 ter dovoljenih odstopanj. 
Predvidena je tudi sprememba ne-
katerih meril glede oblikovanja ob-
jektov V1 – V4.

2. člen
(območje sprememb in dopolnitev 

OLN)

Območje sprememb in dopolnitev 
OLN zajema morfološko enoto 11 
znotraj OLN. To so zemljišča s parc. 
št. 1053/8, 1053/9, 1053/10, 1053/11, 
vse k.o. Vrhnika.

3. člen
(roki za pripravo sprememb in do-

polnitev OLN in njegovih posamez-
nih faz)

1) Postopek priprave sprememb in 
dopolnitev OLN  poteka na podlagi 

57. do 61. člena ZPNačrt.
2) Na podlagi 61.a člena ZPNačrt se 

vodi skrajšan postopek, saj se spre-
membe in dopolnitve OLN nana-
šajo samo na posamične posege v 
prostor, ki ne vplivajo na celovitost 
načrtovanih prostorskih ureditev.

3) Faze in okvirni roki poteka postop-
ka sprememb in dopolnitev OLN:

1. Osnutek sprememb in dopolnitev 
OLN: marec 2014

2. Javno naznanilo: marec 2014, naj-
manj sedem dni pred začetkom jav-
ne razgrnitve

3. Javna razgrnitev in javna obravna-
va: april 2014, 15 dni

4. Stališča do pripomb in predlogov 
javnosti: april 2014

5. Predlog spr. in dop. OLN: april 
2014

6. Obravnava na Odboru za urejanje 
prostora ter varstvo naravne in kul-
turne dediščine: april 2014

7. Obravnava in sprejem na Občin-
skemu svetu Občine Vrhnika: maj 
2014

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

Pridobitev smernic in mnenj nosilcev 
urejanja prostora v tem postopku ni 
potrebna, ker se spremembe in do-
polnitve OLN nanašajo samo na ob-
likovalska merila in pogoje. Območje 
OLN ni v območju kulturne dedišči-
ne.

6. člen
(obveznosti v  povezavi s financira-
njem priprave sprememb in dopol-

nitev OLN)

V tem postopku ne bodo nastali stro-
ški.

7. člen
(objava)

Ta sklep se objavi v Našem časopisu 
in začne veljati z dnevom objave. Ob-
javi se tudi na spletni strani Občine 
Vrhnika.

Številka: 3505-3/2014 (5-08) 
Vrhnika, 20. 3. 2014 

Župan
Občine Vrhnika

 Stojan Jakin, l. r.

Na podlagi Zakona o varstvu kultur-
ne dediščine (Ur. list RS, št. 16/2008, 
123/2008, 8/2011, 30/2011, 90/2012 in 
111/2013), Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Ur. list 
RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 
20/2011 in 101/2013), Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slove-
nĳe za leti 2014 in 2015 (Ur. list RS, št. 
101/2013), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slo-
venĳe (Ur. list RS, št. 50/2007, 61/2008, 
99/2009-ZIPRS1011 in 3/2013), Statuta 
Občine Vrhnika (Naš časopis, 365/20-
09) in Odloka o proračunu Občine 
Vrhnika za leto 2014 (Naš časopis, 
411/2013), Občina Vrhnika, Tržaška 
cesta 1, 1360 Vrhnika, objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA IZBOR PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE
INVESTICĲSKEGA 

VZDRŽEVANJA IN IZBOLJŠAV 
SAKRALNIH SPOMENIKOV 

V LETU 2014

1. PREDMET RAZPISA IN RAZ-
PISNA PODROČJA 
Predmet razpisa je sofinanciranje in-
vesticĳskega vzdrževanja in izboljšav 
sakralnih spomenikov na območju 
občine Vrhnika. 

2. POMEN IZRAZOV IN UPRAVI-
ČENOST STROŠKOV
Upravičene osebe po tem razpisu so 
pravne osebe, registrirane v RS, ki so 
lastniki ali upravljavci sakralnih spo-
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menikov v občini Vrhnika (v nadalje-
vanju: upravičene osebe).
Sakralni spomenik je nepremična 
dediščina, vpisana v register nepre-
mične kulturne dediščine, ki ga vodi 
Ministrstvo za kulturo, in v registru 
označena kot sakralna stavbna dediš-
čina.
Projekt je investicĳski poseg pri vzdr-
ževanju, ki je v celoti in v svojih delih 
namenjen uporabi na razpisnem po-
dročju. Zaprošeni znesek financiranja 
posameznega projekta lahko dosega 
do 50 % vseh predvidenih stroškov 
del opravljenih v letu 2014.
Financiranje pomeni, kadar se upo-
rablja samostojno, tako financiranje 
kot sofinanciranje.
Finančna uravnoteženost pomeni, da 
se ujemajo skupne vrednosti pred-
videnih odhodkov in prihodkov 
finančne konstrukcĳe celotnega pro-
jekta (odhodki = prihodki). 
Upravičeni stroški so stroški gradbe-
no-obrtniških in konservatorsko-re-
stavratorskih posegov na sakralnih 
spomenikih.

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA 
RAZPISU

3.1 Na razpis se lahko prĳavĳo 
predlagatelji (upravičene osebe), ki 
izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
• so pravne osebe, registrirane v RS in 

so lastniki ali upravljavci sakralne-
ga spomenika (dokazilo: podpisana 
izjava o lastništvu oz. soglasje);

• imajo urejeno tehnično dokumenta-
cĳo (natančen načrt izvedbe del in 
popis del s količinami ter cenami).

Drugi pogoji:
• projekt, ki je predmet sofinancira-

nja, mora biti izveden v skladu s 
predpisi o graditvi objektov, ureja-
nju prostora in varstvu okolja;

• projekt, ki je predmet sofinancira-
nja, mora biti izveden v skladu z 
Zakonom o varstvu kulturne de-
diščine.

3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogo-
jev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja ko-
misĳa, ki jo imenuje župan.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnje-
ga postopka izločene vse vloge, ki:
• niso bile oddane v razpisnem roku;
• jih ni vložila upravičena oseba. 
Predlagatelji, ki bodo podali nepopol-
ne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi 
vlog. Rok za dopolnitev vloge je pet 
delovnih dni od prejema obvestila o 
nepopolni vlogi. 

Vloge, ki niso bile oddane v razpis-
nem roku, ki jih ni vložila upravičena 
oseba in nepopolne vloge, ki kljub po-
zivu niso bile pravočasno dopolnjene, 
bodo zavržene.

Občina Vrhnika lahko v primeru na-
knadne ugotovitve neizpolnjevanja 
pogojev, in po že izdani dokončni od-
ločbi o izboru programov, spremeni 
odločitev in z izvajalcem ne sklene 
pogodbe ali razveže že sklenjeno po-
godbo, v primeru že izplačanih sred-
stev pa zahteva povračilo sredstev.

4. RAZPISNI KRITERĲI

4.1 Splošni kriterĳi razpisa
Projekt ustreza splošnim kriterĳem, 
če: 
• je celovit in zaokrožen ter tehtno 

vsebinsko obrazložen in načrtovan;
• je realno ovrednoten in ima urav-

noteženo finančno zgradbo ter
• zagotavlja soudeležbo predlagatelja 

z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi 
v višini vsaj 50%.

4.2 Prednostni kriterĳi
• sakralni spomenik je v lasti javnega 

subjekta;
• celotna višina vrednosti projekta;
• nujni projekti obnove, katerih odlo-

žitev bi povzročila nadaljnjo škodo 
na objektu.

5. UPORABA KRITERĲEV
Izbrani bodo projekti, katerih pred-
lagatelj in projekt bo izpolnjeval vse 
razpisne pogoje in splošne kriterĳe 
ter bo visoko ocenjen pri prednostnih 
kriterĳih razpisa. Prednostni kriterĳ z 
večjo težo je naveden na začetku sez-
nama. Komisĳa bo ustreznost vloge 
preverjala iz podatkov, ki bodo na-
vedeni na prĳavnih obrazcih, v ob-
veznih prilogah in na morebitnem 
drugem priloženem materialu ter na 
podlagi podatkov, s katerimi razpo-
laga iz uradnih evidenc.

6. OKVIRNA VREDNOST SRED-
STEV
Okvirna vrednost razpoložljivih 
sredstev za leto 2014, namenjenih za 
predmet tega razpisa, znaša 8.700,00 
EUR.

7. OBDOBJE ZA PORABO DODE-
LJENIH SREDSTEV
Dodeljena proračunska sredstva iz 
razpisa morajo upravičene osebe po-
rabiti v proračunskem letu 2014, naj-
kasneje do 30. 11. 2014, kar je tudi rok 
za oddajo zahtevkov z dokazili o iz-
vedbi del. 

8. RAZPISNI ROK
Razpis se prične 31. 3. 2014 (datum iz-
ida Našega časopisa) in zaključi 30. 4. 
2014.

9. RAZPISNA DOKUMENTACĲA 
Razpisna dokumentacĳa obsega: be-
sedilo razpisa, prĳavne obrazce za pri-
javo posameznega projekta in vzorec 
zahtevanih izjav.

Vlogo za udeležbo na razpisu s pri-
javnimi obrazci lahko vlagatelji pre-
vzamejo v času uradnih ur v spre-
jemno-informacĳski pisarni Občine 
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhni-
ka. Lahko pa tudi v elektronski obli-
ki na spletni strani Občine Vrhnika, 
www.vrhnika.si – Razpisi, natečaji in 
naročila. 

10. ODDAJA IN DOSTAVA PRED-
LOGOV

Vloga mora biti izpolnjena na ustrez-
nih razpisnih obrazcih in mora vse-
bovati vse obvezne priloge, dokazila 
in podatke, določene v razpisni do-
kumentacĳi. Vloga mora biti predlo-
žena na naslov: OBČINA VRHNIKA, 
Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo, Tržaška cesta 1, 1360 
Vrhnika, v zapečateni ovojnici z izpi-
som na prednji strani: »NE ODPIRAJ 
– RAZPIS SAKRALNI SPOMENIKI 
2014«, do vključno 30. 4. 2014 oz. naj-
kasneje ta dan oddana na pošti kot 
priporočena pošiljka. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti navedba vlagatelja: 
naziv in naslov (sedež).

Če posamezni predlagatelj predloži 
več vlog, mora biti vsaka v svojem, 
pravilno označenem ovitku!

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila 
oddana priporočeno na pošto do 
vključno 30. 4. 2014 oz. do tega dne 
ni bila predložena na Občini Vrhnika 
– pisarna št. 22 - tajništvo.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriterĳi 
razpisa.

11. PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA 
DAJANJE INFORMACĲ IN PO-
JASNIL:
Informacĳe in pojasnila lahko zain-
teresirani dobĳo v času uradnih ur 
Občine Vrhnika, na Oddelku za druž-
bene dejavnosti in gospodarstvo, tel. 
01/755-54-20. Vprašanja se lahko po-
sredujejo tudi po elektronski pošti na 
naslov sabina.ahcan@vrhnika.si.

12. ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠ-
ČANJE O IZBORU
Izpolnjevanje pogojev, utemeljenosti 
prispelih vlog in vrednotenje le-teh 

bo izvedla komisĳa, ki jo določi žu-
pan Občine Vrhnika. Občina Vrhnika 
bo predlagatelje o izidu razpisa pisno 
obvestila v 30 dneh po zaključku raz-
pisa. Na sklep o izboru se vlagatelj 
lahko v 8 dneh po prejemu pritoži pri 
županu Občine Vrhnika. Po preteku 
roka za pritožbe bodo z izbranimi iz-
vajalci sklenjene pogodbe.

Župan
Stojan JAKIN, univ. dipl. inž. grad.

Na podlagi Zakona o izvrševanju pro-
računov Republike Slovenĳe za leti 
2014 in 2015 (Ur. list RS, št. 101/2013), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenĳe (Ur. 
list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-
ZIPRS1011 in 3/2013), Statuta Obči-
ne Vrhnika (Naš časopis, 365/2009), 
Odloka o proračunu Občine Vrhnika 
za leto 2014 (Naš časopis, 411/2013), 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 
Vrhnika, objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA IZBOR PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE

UREDITVE IN NAKUPA OPREME 
ZA OTROŠKA IGRIŠČA ZA LETO 

2014

1. PREDMET RAZPISA IN RAZ-
PISNA PODROČJA
 
Predmet razpisa je sofinanciranje 
ureditve in nakupa opreme za otro-
ška igrišča na območju občine Vrhni-
ka ter usposabljanja odgovornih oseb 
za preglede in vzdrževanje otroških 
igral in igrišč. 

2. POMEN IZRAZOV IN UPRAVI-
ČENOST STROŠKOV

Upravičene osebe po tem razpisu so 
Krajevne skupnosti v občini Vrhnika, 
ki posedujejo in/ali uporabljajo po-
vršine za namen otroškega igrišča (v 
nadaljevanju: upravičene osebe).
Projekt je investicĳski poseg pri vzdr-
ževanju in/ali posamični sklop opre-
me, ki je v celoti in v svojih delih 
namenjen uporabi na razpisnem po-
dročju. Zaprošeni znesek financiranja 
posameznega projekta lahko dosega 
do 50 % vseh predvidenih stroškov 
del, opravljenih v letu 2014.
Usposabljanje je udeležba na uspo-
sabljanju za preglede in vzdrževanje 
otroških igral in igrišč. Zaprošeni 
znesek financiranja posameznega 
usposabljanja lahko dosega do 100 % 
celotnega stroška usposabljanja.
Financiranje pomeni, kadar se upo-
rablja samostojno, tako financiranje 
kot sofinanciranje.
Finančna uravnoteženost pomeni, da 
se ujemajo skupne vrednosti pred-
videnih odhodkov in prihodkov 
finančne konstrukcĳe celotnega pro-
jekta (odhodki = prihodki). 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA 
RAZPISU

3.1 Na razpis se lahko prĳavĳo 
predlagatelji (upravičene osebe), ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

• imajo otroško igrišče v svoji lasti oz. 
imajo soglasje lastnika ali zakupni-
ka zemljišča (dokazilo: podpisana 
izjava o lastništvu oz. soglasje);

• zagotavljajo dostopnost površine 
uporabnikom z dostopom na javno 
površino (dokazilo: podpisana izja-
va predlagatelja);

• upravljajo oz. bodo upravljali z 
otroškim igriščem, ga tekoče vzdr-
ževali in vzpostavili igriški red (do-
kazilo: podpisana izjava predlaga-
telja) in

• imajo urejeno tehnično dokumen-
tacĳo (natančen načrt obnove in 
popis del s količinami ter cenami) 
– pogoj ne velja za prĳavo usposab-
ljanja.

3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogo-
jev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja ko-
misĳa, ki jo imenuje župan.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopol-
ne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi 
vlog. Rok za dopolnitev vloge je pet 
delovnih dni od prejema obvestila o 
nepopolni vlogi. 

Vloge, ki niso bile oddane v razpis-
nem roku, ki jih ni vložila upravičena 
oseba in nepopolne vloge, ki kljub po-
zivu niso bile pravočasno dopolnjene, 
bodo zavržene.

Občina Vrhnika lahko v primeru na-
knadne ugotovitve neizpolnjevanja 
pogojev, in po že izdani dokončni od-
ločbi o izboru programov, spremeni 
odločitev in z izvajalcem ne sklene 
pogodbe ali razveže že sklenjeno po-
godbo, v primeru že izplačanih sred-
stev pa zahteva povračilo sredstev.

4. RAZPISNI KRITERĲI

4.1 Splošni kriterĳi razpisa
Projekt ustreza splošnim kriterĳem, 
če: 
• ohranja ali povečuje učinkovitost 

uporabe otroških igrišč,
• je celovit in zaokrožen ter tehtno 

vsebinsko obrazložen in načrtovan,
• je realno ovrednoten in ima urav-

noteženo finančno zgradbo ter
• zagotavlja soudeležbo predlagatelja 

z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi 
v višini vsaj 50%.

Usposabljanje ustreza splošnim krite-
rĳem, če:
• se usposablja oseba, odgovorna za 

vzdrževanje igrišča, ki ga poseduje 
ali uporablja predlagatelj,

• traja najmanj osem ur in ga izva-
ja institucĳa, ki ima akreditacĳo s 
področja varnosti otroških igrišč 
oziroma je registrirana za opravlja-
nje dejavnosti varnosti pri delu na 
področju vzgoje in izobraževanja 
in ima najmanj pet let izkušenj z 
izvajanjem pregledovanja in preiz-
kušanja igral na otroških igriščih.

Najvišji možni znesek sofinanciranja 
usposabljanja je do 250 EUR na prĳa-
vitelja.

4.2 Prednostni kriterĳi
• usposabljanje osebe, odgovorne za 

vzdrževanje igrišča,
• celotna višina vrednosti projekta,
• postavitev novega igrišča ali celo-

vita prenova igrišča,
• število potencialnih uporabnikov 

otroškega igrišča,
• oddaljenost od prvega urejenega 

otroškega igrišča,
• nujni projekti obnove, brez katerih 

bi bila uporaba prostorov bistveno 
okrnjena, nepopolna ali celo one-
mogočena ali katerih odložitev bi 
povzročila nadaljnjo škodo na ob-
jektu, 

• upravičena oseba je v projektih, pri-
javljenih na tovrsten razpis v prejš-
njih letih oziroma bo v tem letu pri-
dobila sponzorska ali donatorska 
sredstva za namen urejanja igrišča 
(priložiti gradivo, ki to izkazuje).

5. UPORABA KRITERĲEV
Izbrani bodo projekti, katerih pred-
lagatelj in projekt / usposabljanje bo 
izpolnjeval vse splošne kriterĳe ter 
bo visoko ocenjen pri prednostnih 
kriterĳih razpisa. Prednostni kriterĳi 
z večjo težo so navedeni na začetku 
seznama. Usposabljanje ima prednost 
pred projekti. Komisĳa bo ustreznost 
vloge preverjala iz podatkov, ki bodo 
navedeni na prĳavnih obrazcih, v ob-
veznih prilogah ter na morebitnem 
drugem priloženem materialu in na 
podlagi podatkov, s katerimi razpo-
laga iz uradnih evidenc.

6. OKVIRNA VREDNOST SRED-
STEV
Okvirna vrednost razpoložljivih 
sredstev za leto 2014, namenjenih za 

predmet tega razpisa, znaša 7.600,00 
EUR.

7. OBDOBJE ZA PORABO DODE-
LJENIH SREDSTEV
Dodeljena proračunska sredstva iz 
razpisa morajo upravičene osebe po-
rabiti v proračunskem letu 2014 oz. v 
plačilnih rokih, kot jih določa Zakon 
o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenĳe za leti 2014 in 2015 (Ur. list 
RS, št. 101/2013).

8. RAZPISNI ROK
Razpis se prične 31. 3. 2014 (datum iz-
ida Našega časopisa) in zaključi 30. 4. 
2014.

9. RAZPISNA DOKUMENTACĲA 
Razpisna dokumentacĳa obsega: be-
sedilo razpisa, prĳavne obrazce za 
prĳavo posameznega projekta / uspo-
sabljanja in vzorec zahtevanih izjav.

Vlogo za udeležbo na razpisu s pri-
javnimi obrazci vlagatelji lahko pre-
vzamejo v času uradnih ur v spre-
jemno-informacĳski pisarni Občine 
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhni-
ka. Lahko pa tudi v elektronski obli-
ki na spletni strani Občine Vrhnika, 
www.vrhnika.si – Razpisi, natečaji in 
naročila. 

10. ODDAJA IN DOSTAVA PRED-
LOGOV

Vloga mora biti izpolnjena na ustrez-
nih razpisnih obrazcih in mora vse-
bovati vse obvezne priloge, dokazila 
in podatke, določene v razpisni do-
kumentacĳi. Vloga mora biti predlo-
žena na naslov: OBČINA VRHNIKA, 
Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo, Tržaška cesta 1, 1360 
Vrhnika, v zapečateni ovojnici z izpi-
som na prednji strani: »NE ODPIRAJ 
– RAZPIS OTROŠKA IGRIŠČA 2014«, 
do vključno 30. 4. 2014 oz. najkasneje 
ta dan oddana na pošti kot priporoče-
na pošiljka. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti navedba vlagatelja: naziv in 
naslov (sedež).

Če posamezni predlagatelj predloži 
več vlog, mora biti vsaka v svojem, 
pravilno označenem ovitku!

Za PREPOZNO se šteje vloga, ki ni 
bila oddana priporočeno na pošto do 
vključno 30. 4. 2014 oz. do tega dne ni 
bila predložena na Občini Vrhnika 
– pisarna št. 22 - tajništvo.

Za NEPOPOLNO se šteje del vloge ali 
celotna vloga, ki ne vsebuje vseh se-
stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa 
in razpisne dokumentacĳe. 

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriterĳi 
razpisa.

11. PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA 
DAJANJE INFORMACĲ IN PO-
JASNIL:
Informacĳe in pojasnila lahko zain-
teresirani dobĳo v času uradnih ur 
Občine Vrhnika, na Oddelku za druž-
bene dejavnosti in gospodarstvo, tel. 
01/755-54-20. Vprašanja se lahko po-
sredujejo tudi po elektronski pošti na 
naslov sabina.ahcan@vrhnika.si.

12. ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠ-
ČANJE O IZBORU
Izpolnjevanje pogojev, utemeljenosti 
prispelih vlog in vrednotenje le-teh 
bo izvedla komisĳa, ki jo določi žu-
pan Občine Vrhnika. Občina Vrhnika 
bo predlagatelje o izidu razpisa pisno 
obvestila v 30 dneh po zaključku raz-
pisa. Na sklep o izboru se vlagatelj 
lahko v 8 dneh po prejemu pritoži pri 
županu Občine Vrhnika. Po preteku 
roka za pritožbe bodo z izbranimi iz-
vajalci sklenjene pogodbe.

ŽUPAN
Stojan JAKIN, univ. dipl.inž. grad.
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Skladišče za 
stojnice je prioriteta
Po kar 32 izvedenih projektih v preteklem letu 
in povsem prenovljeni pisarni Turističnega 
društva Borovnica je članstvo na minulem ob-
čnem zboru odločilo, da se v kar najkrajšem 
času končno uredi tudi skladišče za stojnice, 
saj je obstoječe v Mavčevi dolini na robu pro-
pada. Samo goli sreči se gre zahvaliti, da ga 
v času žledoloma ni uničilo že bližnje drevo. 
Predsednica Nadja Debevec je v poročilu 
zbranim članom ugotavljala, da so skozi vse 
leto vestno skrbeli za sotesko Pekel, urejali 
železniško čuvajnico št. 666, drugo turistično 
infrastrukturo ter spletni portal www.vborov-
nici.si, kar bodo nadaljevali tudi v tekočem 

letu. Prav tako nameravajo krepiti sodelova-
nje na domačih prireditvah (Dan borovnic, 
Planinsko orientacĳsko tekmovanje, Pohod na
Štampetov most, Oblakov pohod, Tek Barje) in 
prireditvah v drugih krajih (npr. tekmovanje 
koscev in grabljic). Že konec marca jih čaka ko-
ordinacĳa občinske čistilne akcĳe, maja sreča-

nje na Župenci, septembra Borovniški semenj, 
decembra pa srečanje na Pokojišču in slovo od 
starega leta. Če se za financiranje žepnih ko-
ledarčkov z voznim redom vlakov ne bo od-
ločilo nobeno drugo društvo, bo TD prevzelo 
tudi to. Tiskali pa naj bi tudi nove borovniške 
zemljevide. Stari so namreč že davno pošli. 
Skozi leto bodo sicer prenovili tudi tri kozol-
čke in maketo viadukta, zbor pa je odločil, da 
se v parku pod stebrom postavi spominska 
klop prvemu predsedniku Jožetu Petrovčiču. 
Med drugim se je turistični zbirki del o Borov-
nici lani pridružila maturitetna naloga Nine 
Jankovec "Borovnica in Litĳa, zakaj pa ne?", ki
si jo je poleg predlanske raziskovalne naloge 
domačinke Anje Strle mogoče ogledati na se-
dežu društva v času uradnih ur, vsako sredo 
od 18. do 19. ure. 

Damjan Debevec, foto: DD

Voda je že v davni zgodovini po-
gosto krojila usodo narodov. Ob 

rekah in morjih so  nastajala prva 
mesta in kulture, voda je še danes 
marsikje naravna meja. Kot prina-
šalka sreče, zdravja, blaginje in dobre 
letine pogosto nastopa v ljudskih pri-
povedih, pesmih, pregovorih, šegah 
in navadah. Vodo, vir življenja, je člo-
vek nekoč mnogo bolj spoštoval kot 
jo danes. 

Da bi se začeli bolj zavedati pomanj-
kanja, pomena zdrave in čiste pitne 
vode ter dobrega gospodarjenja z 
njo, je leta 1992 Generalna skupščina 
OZN 22. marec razglasila za sveto-
vni dan vode. Slogan letošnjega je 
bil Voda in energĳa, opozarjal pa je
na njuno povezanost, soodvisnost 
in vodo kot vir življenja. V Slovenĳi
se največ vode v industrĳi porabi za
oskrbo z električno energĳo.

Na sožitje in odgovornost vseh, ki so 
povezani z vodo, je v nagovoru opo-
zoril tudi pobudnik prireditve Bojan 
Čebela. Še posebej je izpostavil vre-
menska dogajanja, ki smo jim priča v 
zadnjem obdobju. Njihove posledice 
občutimo vsi in prevečkrat se šele ta-
krat zamislimo nad svojimi ravnanji 
z naravnimi dobrinami. Tudi Ljublja-
nica nas z zamotanimi podzemnimi 
in površinskimi potmi, temačnimi 

požiralniki, silovitimi kraškimi izvi-
ri, mnogimi pritoki in svojimi razli-
vanji večkrat opozori na ranljivost in 
skrben odnos do voda. 
Dogodka sta se udeležila župana ob-
čine Borovnica, Andrej Ocepek, in 
Log-Dragomer, Mladen Sumina. V 
kulturnem programu, prepletenem 
z glasbo,  poezĳo in zvoki gonga
so nastopili umetniki iz treh občin: 
Orkester Simfonika Vrhnika pod 

vodstvom Marka Fabianĳa, Mešani
pevski zbor Mavrica Vrhnika, Ženski 
pevski zbor Kr'snice iz Loške doline 
pod vodstvom Anemarĳe Štefančič
in Karlo Vizek z gongom. Prireditev 
sta povezovala Mirjam Suhadolnik in 
Borut Doljšak, spoštovanje vodi pa so 
s prisotnostjo izkazali še konjeniki s 
svojimi plemenitimi živalmi. Dogaja-
nje je društvo HUD Karel Barjanski 
obogatilo z razstavo fotografij člana
Jožeta Pristavca Voda, ki jo je na dan 
prireditve postavilo v Tehniškem mu-
zeju Slovenĳe.
Zahvaljujemo se vsem, ki so  svojo 
prisotnostjo počastili eno naših naj-
večjih dobrin, vodo, in dokazali, da se 
zavedajo njenega pomena, predvsem 
pa širjenja zavesti o skrbnem ravna-
nju z njo. Hvala vsem nastopajočim 
in tistim, ki so nam pri organizacĳi
prireditve pomagali: Tehniškemu 
muzeju Slovenĳe, Birosistemom, JFM
Elektroniku, Gostilni Bistra, Zavodu 
Ivana Cankarja Vrhnika, konjenikom 
in Marjanu Pristavcu, Romani Nared 
in Prostovoljnemu gasilskemu dru-
štvu Borovnica. 
 Simona Stražišar, foto: Jože Pristavec

Borovnica je imela 10. marca svoj 
spominski dan, ko se je poklo-
nila žrtvam vseh vojn. V dopol-
danskem času je v šoli potekala 
"ura spomina", popoldne pa se je 
delegacĳa odpravila v Gramozno
jamo.
"Vprašali bojo, kje je moj ata, vsaki 
človek bo rekel, nedolžen je moral 
na drugi svet … Vsaki dan se Vas 
spomnim in vsaki dan pomalem 
jokam, ko me čaka nedolžna smrt 
in bomo čakali konca našega živ-
ljenja," je ure pred usmrtitvĳo, 10.
marca 1942, v poslovilnem pismu 
pretresljivo zapisal naš sovaščan 
Ciril Gabrovšek. Bil je le eden od 
šestnajsterice, ki jim je bila tedaj po 
krivici odvzeta pravica do življenja, 
in eden od milĳonov, ki so postali
žrtve nesmiselnih morĳ dvajsetega
stoletja. Spominu na grozote vojn, 
s poudarkom na nikoli več, so se 
letos pridružili borovniški osnov-
nošolci, ki so v dopoldanski "uri 
spomina" gostili zadnjega prežive-
lega iz Preserskega procesa, Ivana 
Pivka. 
Obogatili pa so tudi slovesnost v 
Gramozni jami, kamor se je po-
poldne podala delegacĳa občanov
s praporščaki in županom Andre-
jem Ocepkom na čelu. Frančišek 
Drašler, predsednik Društva ZB 
za vrednote NOB, je k spomeniku 

talcem položil občinski venec, v 
spremljajočem kulturnem progra-
mu pa so pod vodstvom Metke 
Pristavec Repar nastopili učenci 
in učenke z branjem omenjenega 
poslovilnega pisma, recitalom del 
Karla Destovnika Kajuha in Man-
ka Golarja ter spominov dveh pre-
živelih iz taborišča na Rabu; malo 
dolinico so občasno zapolnili tudi 
otožni zvoki harmonike mladih 
harmonikarjev. Zbrane je nato na-
govoril župan Ocepek: "Zbrali smo 
se na tem svetem mestu, svetem za 
Slovence, svetem za vse svobodo-
ljubne narode sveta, za ves svo-
bodoljubni svet. Tu, na tem mestu 

so na oltar položili svoja življenja 
mnogi zavedni Slovenci, ki so pa-
dli pod streli vojske fašističnega 
okupatorja. Pred 72 leti, na današ-
nji dan, tudi šestnajst naših rojakov 
in sokrajanov. Obsojeni so bili na 
smrt z ustrelitvĳo na Preserskem
procesu, ker naj bi bili udeleženci 
partizanskega napada na želez-
niški most pri Preserju v noči s 4. 
na 5. december 1941. Nikomur od 
tu ustreljenih pa tudi ostalih, ki 
so bili na tem procesu obsojeni na 
dolgoletne in krajše ječe, niso do-
kazali sodelovanja pri tem napadu 
in akcĳi. Nekatera priznanja ali
na pol priznanja so bila pač plod 
dolgega in hudega mučenja pri za-
sliševanju. Okupatorska oblast in 
takratni sodni tribunal nista niti 
imela namena kaznovati pravih 

krivcev. Kaznovati in obtožiti sta 
pač hotela Slovence, domoljube, jih 
ustrahovati in pokoriti. To jim ni 
ravno najbolje uspelo. Po slabem 
letu in pol so tudi sami položili 
orožje, popolnoma po italĳansko,
in podpisali kapitulacĳo. Za to so
bili od mednarodne skupnosti na-
grajeni z neplačevanjem vojne ško-
de. Rahlo manj kot v prvi svetovni 
vojni, ko so bili nagrajeni z Istro, 
Primorsko in Notranjsko. Občina 
Borovnica danes praznuje spo-
minski dan. Na nas, vseh zaved-
nih Slovencih in domoljubih, je ob-
veza, da ta dan ostane med nami 
ne samo v spominu, ampak živ 
in spodbuden, saj se je pred nekaj 
leti kar nekaj Borovničanov in Bo-
rovničank, ki so imeli možnost in 
pravico odločanja, odločilo, da je ta 
dan premalo pomemben za občin-
ski praznik. Spoštovani, zbrani na 
tem mestu iz leta v leto dokazuje-
mo, da nam ni vseeno, da se zave-
damo žrtev, padlih tukaj in širom 
po naši domovini, zato da mi živi-
mo v svobodni deželi in svoji dr-
žavi, da imamo svoj jezik in svojo 
kulturo ter da imamo prĳatelje po
vsem svetu, da smo spoštovani kot 
ljudje in kot narod. In samo naša 
zavest in odnos do dogodkov nam 
zagotavljata boljšo bodočnost. Va-
bim, da se še velikokrat udeležimo 
teh prireditev, da počastimo spo-
min in da njim in sebi dokažemo, 
da niso umrli zaman. Slava jim!" 

Damjan Debevec, foto: DD

Žledolom v Mavčevi dolini je prizanesel le 
skladišču za stojnice.

Obisk grobov talcev

Najpomembnejše 
spremembe pri 
preračunanih 
cenah
 
Z marcem 2014 so tudi za območje Borovnice 
uveljavljene nove, preračunane cene oskrbe s 
pitno vodo, za odvajanje in čiščenje odpadne 
vode ter za ravnanje z odpadki. Najpomemb-
nejše spremembe so naslednje:
- prej enotna cena je po novem ločena na spre-

menljivi del (ceno storitev), ki se zaračuna 
glede na porabo, in stalni del (omrežnino 
oziroma stroške javne infrastrukture), ki se 
zaračuna neodvisno od porabe, glede na pri-
ključno moč (npr. velikost vodomera), 

- diferenciacĳa cen (različne cene za posamez-
ne skupine odjemalcev) ni več dovoljena, 
zato se je morala določiti enaka cena, tako za 
gospodinjstva kot za poslovne uporabnike, 

-   postavke na računih so bistveno bolj razčle-
njene kot do zdaj (predvsem pri ravnanju z 
odpadki), 

- vsem, ki niso priključeni na javno kanali-
zacĳo, se začne zaračunavati nova storitev
– praznjenje greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav (MKČN). Do zdaj so upo-
rabniki to storitev plačevali neposredno po 
praznjenju greznice ali MKČN. Po novem se 
ta storitev obračunava akontativno, glede na 
količino dobavljene pitne vode, ki se odvaja 
v greznico ali MKČN. Zaračuna se torej me-
sečni pavšal, ob samem praznjenju pa upo-
rabnik ne plača nič.

 
Podrobnejša pojasnila v zvezi s preračuni 
cen ter odgovori na najpogostejša vprašanja 
so objavljeni na naši spletni strani www.kpv.
si. V nadaljevanju pa vam predstavljamo pri-
mer učinka spremembe cene pri oskrbi s pitno 
vodo. 
Vodarina (spremenljivi del cene) od 1. 3. 2014 
znaša 0,5646 €/m3. Omrežnina (stalni del cene) 
za vodomer do vključno DN 20 znaša 2,84 €/
mesec. Povprečno gospodinjstvo, ki na mesec 
porabi 12 m3 vode, bo po novem za oskrbo s 
pitno vodo plačevalo 10,5286 € z DDV na me-
sec, kar je glede na sedanjo ceno 26,58 % več. 
Za ostale uporabnike (podjetja, obrtnike …) 
je povišanje bistveno manjše, saj so do zdaj 
plačevali precej višje cene, po novem pa mora 
zanje veljati enaka cena kot za gospodinjske 
uporabnike. Do zdaj so ti uporabniki za 80 
m3 vode odšteli 87,7674 € z DDV, po novem pa 
bodo plačali 96,1053 € z DDV (ob predpostavki, 
da je dimenzĳa vodomera DN 50).

Spominski dan Občine Borovnica 

Ure spomina na žrtve vojn

22. marca so 
praznovale vode
Letošnji 22. marec, svetovni dan 
voda, je HUD Karel Barjanski  
zaznamoval s kulturnim dogod-
kom Moja reka praznuje  in z 
razstavo fotografij člana Jožeta
Pristavca. Na prireditvi, ki se je 
ob divjem šumenju vode odvĳa-
la v parku Tehniškega muzeja 
Slovenĳe v Bistri, so sodelova-
li kulturni ustvarjalci iz občin 
Vrhnika, Loška dolina in Borov-
nica.
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V ogledalu besed 
Svetlane Makarovič
HUD Karel Barjanski je kulturni praznik počastil z lite-
rarnim večerom, ki je nosil naslov Ogledalo besed Svetla-
ne Makarovič. 
 
V Galerĳi Barje smo v soboto, 8. februarja 2014, ob 17.00 pripravili pri-
reditev, na kateri smo predstavili poezĳo Svetlane Makarovič. V am-
bient fotografske razstave Simona Pelka Skozi objektiv in oko smo po-
stavili čudovito ogledalo (zanj nosi zasluge predsednik društva HUD 
Karel Barjanski), pred katerim smo poslušalcem recitirali verze naše 
pesnice. Poskrbeli smo za glasbeno spremljavo, ki sta jo prispevala vi-
olinistka Alenka Ošaben in kitarist Žan Bezek, nismo pa pozabiti niti 
na šansone naše vsestranske umetnice. Po zaključku uradnega dela 

smo prisluhnili 
Svetlaninim glasbe-
nim delom in pred 
ogledalom besed na 
plan izvabili vtise 
o kulturi, poezĳi,
avtorjih, pa tudi o 
Prešernu je tekla 
beseda. 
Druženje je bilo pri-
jetno in sproščeno. 
Poslušalcem so bili 

med prireditvĳo dovoljeni komentarji in želje po ponovnem prebira-
nju posameznih verzov. Dotaknili smo se vseh Svetlaninih pesniških 
zbirk, posegli pa smo tudi v pravljični svet (Vila Malina, Show strahov, 
Medena pravaljica) in "preklete kadilce". Skratka, posebna prireditev 
za literarne sladokusce, ki je dosegla svoj namen. Kulturni praznik je 
zadihal v alternativi in glede na časovne okvire omogočil vsem, da se 
udeležĳo tudi drugih dogodkov, ki jih je večer nudil.
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri prireditvi, nastopajočima recitator-
jema Evi in Anžetu, glasbenikoma Alenki in Žanu, mecenom, udele-
žencem prireditve in predsedniku društva HUD Karel Barjanski za 
posluh do odprtosti idej. 

  Barbara Bezek Rot, foto: Jože Pristavec 

Jamar, fotograf, zbiralec mineralov in velik lju-
bitelj narave je o sebi zapisal: »V zadnjih dveh 
letih  sem veliko časa posvetil opazovanju in 
fotografiranju vode. Vedno se mi je zdela ne-
kako mistična, pa naj sem se z njo srečal na 
Ljubljanskem barju, Planinskem in Cerkni-
škem polju, v jamah ali kje drugje. Včasih sem 
ob vodi preživel cele dneve in šele mrak me je 
začel opozarjati, da bo treba domov. Prav zato, 
ker sem se ji tako posvečal, sem jo začel še bolj 
spoznavati, občudovati in spoštovati. Vodo sem 
želel na fotografijah predstaviti tako, kot sem jo
ob fotografiranju doživljal sam. Navduševala
me je, ob tem pa v meni vzbujala globoka raz-
mišljanja in spoznanja.«  
Med množico posnetkov jih je Jože Pristavec za 
razstavo izbral 31, med njimi je tudi  fotografija,

ki jo je pred kratkim nagradila revĳa Jamar. Po-
snetki so res različni, prav vsi pa v nas vzbudi-
jo množico občutkov. Od lepote, občudovanja, 
spokojnosti, mogočnosti do moči, ki jo je sposo-
bna ustvariti le voda.  
V kulturnem programu ob odprtju smo prisluh-
nili verzom, povezanim z vodo in Ljubljanskim 
barjem, recitatorka Barbara Bezek Rot pa nam 
je prebrala tudi pesem Voda, tebi pesem pojem, 
ki jo je napisal sam avtor razstave. Z glasbo sta 
program obogatili flavtistki Nastja Podržaj in
Karmen Kržič. Bojan Čebela je predstavil Jožeta 
Pristavca, z besedami oživil nekaj njunih skup-
nih doživetĳ in potepanj s fotoaparatom ter iz-
postavil občutke ob druženju z njim. Poudaril 
je njegovo natančnost, dar opazovanja in zelo 
hitro strokovno rast na področju fotografiranja,

kar mu priznavajo že uveljavljeni fotografi.
Spregovoril nam je tudi avtor razstave, predsta-
vil svoj pogled na razstavljene fotografije, nam
zaupal nekaj anekdot s svojih fotografskih poti 
in se zahvalil vsem, ki so razstavo omogočili in 
jo pomagali pripraviti. To so: Birosistemi, Bojan 
Čebela, M-OREL, Jože Zorman, Ciril Hrovatin, 
Barbara Bezek Rot, Nastja Podržaj, Karmen Kr-

žič, Simona Stražišar, Svenškovi in domači. 
Svoje besede je zaključil z mislĳo, ki jo je napisal
G Sauvage de Saint Marc: »Voda, brez okusa si, 
brez barve, brez vonja, ne moremo te določiti, 
okušamo te, pa te ne poznamo. Življenju nisi 
potrebna: ti si življenje!« 

Simona Stražišar 
Foto: Sašo Pristavec

Na pol prazna borovniška zdravstvena 
postaja bo 1. aprila (to nikakor ni šala) 
ob 16. uri vendarle pridobila nekaj 
nove dodane vrednosti. Tja se namreč 
seli sestrska podružnica pedikerske-
ga salona Nogica, ki je po enoletnem 
obratovanju na Brezovici pridobil že 
toliko zadovoljnih strank (med njimi 
celo sindikat Slovenske vojske ter vr-
sto medicinskih delavcev), da je prišel 
čas za razširitev dejavnosti. Pri izboru 
lokacĳe so po besedah lastnice, Vičan-
ke Aleksandre Vujisič, odločali ne le 
ekonomski razlogi, temveč tudi oseb-
na simpatĳa do borovniške doline, kjer
ima nemalo prĳateljev. Po osnovni iz-
obrazbi sicer ekonomistka se je na neki 
točki življenja odločila slediti svojim 
sanjam, se dodatno izobrazila in pre-
stopila v "pedikerski stan". "Kolegico, 
doktorico Pjerino Mohar, sem vpraša-
la, ali sem za to ali nisem, glede na to, 
da gre tudi za investicĳe. Odgovorila
mi je, da bi bil greh, če tega ne bi de-
lala," opisuje trenutek svoje življenjske 
odločitve. Zdaj je njena edina dejavnost 
pedikura in nekaj malega še depilacĳa,
v glavnem pa se ukvarja z nego nog: 
"Prednost ima medicinska pedikura 
in oskrba diabetičnega stopala, za kar 
imam vse potrebne kvalifikacĳe in obi-
lo znanja, pa tudi veliko zadovoljnih 
strank v salonu na Brezovici." Glede 
cen pa pove: "Te bodo enake kot v PE 
Brezovica in so zelo konkurenčne gle-

de na druge ponudnike, gibljejo se med 
25 in 35 EUR na pedikuro. Nič drugega 
se ne zaračunava posebej." To pa ne gre 
na račun kakovosti storitev, ki "ostaja 
na visoki ravni, del ponudbe je tudi 

obisk na domu za ljudi, ki osebnega 
obiska ne zmorejo. Pedikure, krajše od 
ene ure, nimam, ker rada delam stvari 
počasi in temeljito, kar je tudi eden od 
razlogov, da se ljudje vračajo. Meni ni 
pomembno le, da ste zadovoljni vi, ko 
odhajate, zadovoljna moram biti tudi 
jaz. S tem, ko vem, da sem za nekoga 
naredila vse. Moja vizĳa je, da čim več
ljudi seznanim s tem, kako potrebna je 
skrb za stopala – včasih tudi življenj-
sko nujna (zlasti pri diabetikih); s stro-
kovnim znanjem bi jim rada pomagala 
pri vsakdanjem življenju in skrbi zase. 
Strankam namreč nudim svetovanje, 
razne zgibanke z navodili in priporo-
čili …" Vključitev pedikerskega salona 
v sklop zdravstvene postaje se ji zdi še 
posebej pomembna, saj da bo "s tem 
Borovnica svojim občanom ponudila 
mnogo več kot le novo dejavnost, pros-
tor pa je zaradi bližine zdravnikov zelo 
primeren. Nemalokrat namreč svoje 
stranke zaradi napredovale problema-
tike usmerim k osebnemu zdravniku 
in v tem primeru je to v isti stavbi." Da 
ji idej in predvsem želje za vključitev v 
borovniško sredino ne manjka, potrju-
je tudi s ponudbo lokalni skupnosti, v 
okviru katere je pripravljena "opraviti 
eno pedikuro na mesec brezplačno ne-
komu, ki si tega ne more privoščiti, na 
primer sladkornemu bolniku, pri kate-
rih je skrb za noge vitalnega pomena". 

  Damjan Debevec, foto: DD

Salon pedikure v Borovnici se odpira 1. 
aprila 2014 ob 16. uri.

Obiskovalce prireditve ob kulturnem praz-
niku, 8. februarja, v borovniški osnovni šoli 
je v svet Prešernove poetične misli popeljala 
ponosno zapeta Zdravljica. V izvedbi kvarteta 
Škrip smo slišali tudi Prešernovo Kam, ki jo je 
po narodnem napevu priredil J. Kocjančič, ter 
ne nazadnje Jerebovo Pisemce. O življenju in 
delu našega največjega pesnika dr. Franceta 
Prešerna, njegovi neuslišani ljubezni, o tem, od 
kod mu vzdevek dr. Fig, pa da se je v svojem 

življenju kaj rad klatil po borovniškem koncu 
in še čem, smo izvedeli iz ust povezovalke Jo-
žice Rupar ter Mance Šribar in Anje Kolačko. 
Naši osnovnošolci pod mentorstvom Metke 
Pristavec Repar oz. Tine Vahčič, opogumljeni 
s podporo ravnatelja Daniela Horvata, pa niso 
o Prešernu samo razpravljali, tudi prav ime-
nitno so ga recitirali (Manca in Anja ter Mark 
Lakić). Znameniti trio DNK (Doroteja Košir, 

Nika Suhadolnik in Klara Zajc) pa je dal vede-
ti, da je lahko Prešernova Vrba tudi zelo "pop" 
in "in". Peter Urh je pripravil koncert s harmo-
niko, Karmen Kržič je zaigrala flavto, Demi 
Zrimšek pa je iz klavirja izvabila vsem znano 
Barčico. Pravcati Prešeren (Matjaž Ocepek), s 
cilindrom in palico ter odet v dolgi površnik, je 
prav ta večer privihral k sloviti Krofasti Metki 
(Milena Škulj), kjer sta si s prĳateljem Smo-

letom (Slavko Pristavec) dodobra privoščila 
pikolovskega Kopitarja. Tako kot Zdravljica je 
isti večer pred našimi očmi zaživel tudi pes-
nikov Dohtar. In gostiteljice večera, ki so rade 
volje sprejele ponudbo borovniške občine, naj 
pripravĳo dostojno občinsko proslavo kultur-
nega praznika? Njih je bil recital Gazel, Neza-
konske matere, Strunam, Povodnega moža, Urške in 
Magistral. Večer so zapolnile z uglasbeno Pod 
oknom in Dekletom ter Zelnikovo Od kod si potnik 
ti doma. In kar prehitro je minilo, ostal pa je lep 
spomin na lepo doživeti Prešernov praznik. 

  Damjan Debevec, foto: DD

Kulturna proslava je bila pestra in prĳetna.

Prešeren je lahko tudi "pop" pa "in".

Voda na fotografijah Jožeta Pristavca
Na predvečer svetovnega dneva vode, 21. marca 2014, je v Galerĳi Barje zažive-
la razstava krajinskih fotografij člana Humanistično umetniškega društva Ka-
rel Barjanski Jožeta Pristavca. Njen naslov je Voda, ogledate pa si jo lahko do 
vključno 17. aprila vsak ponedeljek in četrtek od 18. do 20. ure. 

Pedikerski salon v Borovnici 

Zdravstvena postaja z novo dejavnostjo
Prvega aprila v borovniški zdravstveni postaji svoja vrata odpira salon pedikure Nogica, sestrska 
podružnica že obstoječega salona na Brezovici. Lastnica zagotavlja dostopne cene storitev, tudi za 
občane z nižjimi dohodki, predvsem pa kakovost na visoki ravni.

Prešeren tako in 
drugače
Rdečo nit letošnjega kulturnega praz-
nika v Borovnici so spletle pevke To-
nje, točneje Jožica Rupar. Prešernove 
poezĳe v obliki recitala, pesmi in igre
so občinstvu prenesli tako ŽPZ Tonja 
kot tudi KD Borovnica, pevci kvarteta 
Škrip ter učenci in učenke borovniške 
osnovne šole. 
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Skorajda 500-člansko Društvo upokojencev Borovnica je ime-
lo sredi marca svoj občni zbor, kjer so z zadovoljstvom pre-
gledali bilanco preteklega leta. Uspešno so nadaljevali projekt 
Starejši za starejše (za bolj kakovostno življenje na domu), v 
sklopu katerega je trinajst prostovoljcev opravilo kar 448 obis-
kov starejših občanov. 423 obiskov je bilo na željo anketirancev 
ponovnih. Ljudje so potrebovali manj pomoči kot leto poprej, 
a so prostovoljci kljub temu prepeljali eno osebo k zdravni-
ku, trem pa nudili prevoz v trgovino. Letos bodo prvič obis-
kovali rojene leta 1945. Skupina za socialno skrb je medtem 
ob novem letu obiskala 160 članov in članic ter jih obdarila s 
kozarcem medu. Pozabili niso niti na tiste občane, ki bivajo 
v domovih na Vrhniki, v Horjulu in Notranjih Goricah. De-
cembra so jim v sodelovanju z glasbenico Karmen Razbornik 
in Barjankami priredili prĳetno glasbeno presenečenje, ki se
je zaključilo z obdaritvĳo. Prav posebne pozornosti pa so bili
deležni naši najstarejši sokrajani oz. sokrajanke: Ana Brancelj 
z Laz (97 let), Ana Juha (93 let), Francka Lešnik (93 let), Ivana 

Stražišar (92 let), Angela Pavčič (92 let), Vera Mejač (92 let), 
Cilka Hanžek (91 let), Marĳa Artač (91 let), Angela Ocepek 
(91 let), Jakob Šivic (91 let), Janez Verbič (91 let), Franc Leben 
(90 let), Marĳa Makovec (90 let), Frančiška Munda (90 let), 
Marĳa Tušar (90 let). Junĳa so se člani zbrali na družabnem
srečanju, decembra pa na srečanju upokojencev in drugih ob-
čanov s kulturnim programom. Skozi vse leto je ob ponedelj-
kih zvečer v TVD potekala rekreacĳa za starejše, ob torkih pa
nordĳska hoja.
Vse našteto nameravajo borovniški upokojenci v novem letu 
ponoviti, si pa srčno prizadevajo, da bi vendarle izpeljali dru-
štveni izlet v Prlekĳo ter ob koncu leta organizirali novoletno
zabavo za člane društva, udeležili se bodo tudi regĳskega sre-
čanja upokojencev. Kadar stvari v društvu tečejo tako organi-
zirano, a obenem sproščeno, so tudi volitve organov društva 
zgolj prĳetna formalnost. To so tik pred koncem uradnega dela
občnega zbora člani tudi opravili. Na predsedniškem mestu je 
ostal Miroslav Drole, v upravnem odboru pa Ema Debevec 

(tajnik), Nevenka Telban (blagajnik), Milica Ocepek, Stanka 
Kirn, Silva Furlan in Milica Karloci. V nadzorni odbor so 
imenovali Poldko Španič, Anico Arsič in Joza Djurdjeviča, 
medtem ko častno razsodišče sestavljajo Tilka Belovič, Mar-
jana Centa in Miha Verhovec. 

  Damjan Debevec

Barjanke so popestrile večer in povabile v svoje vrste.

Pismo državi

Vlada, ki v obupu sprejema krivične za-
kone, po zagotovilih poznavalcev ekono-
mĳe, tudi državljanov, ki znamo razmiš-
ljati po zdravi kmečki logiki, ne bo rešila 
države iz globoke krize na vseh ravneh. 
Dobro je znano in ve se, katere vladajoče 
ekipe so pripeljale to deželo v obupen 
položaj. Nepremičninski zakon je skraj-
no nepravičen, poguben, podoben času 
po drugi svetovni vojni, leta 1945. Naci-
onalizacĳa je ukradla gozdove, najboljša
polja, kulturne domove, razna družin-
ska podjetja, praznila kašče, hleve, in to 
več let. Krivično so obsojali ljudi z več 
leti zapora, za marsikoga se ne ve, kje 
je njegov grob. Kako je bilo graditi hišo 
oziroma streho za družino v 70. letih 

prejšnjega stoletja, sem doživljal nepo-
sredno, osebno. Hišo sem gradil skrajno 
skromno, bolj ali manj s krampom, lopa-
to, s pomočjo dobrih ljudi, večkrat z žu-
ljavimi rokami. Danes je ta hiša v neka-
terih primerih ocenjena mnogo višje kot 
dandanes zgrajene vile; brez možnosti 
ugovora. Prav tako se skrajno nepravič-
no obravnavajo zemljišča, ki jo jih imeli 
naši predniki v lasti, naj bo to pašnik, sa-
dovnjak ali gozdiček – vse so pridobili z 
velikim odrekanjem, prav vsemu lahko 
rečem: od ust pritrgano, pristradano. S 
pomočjo lokalne skupnosti, občine, ki je 
bila vključena s svojo podatkovno bazo, 
so kmetĳska zemljišča in vrtove brez
soglasja lastnikov spreminjali v stavb-
na zemljišča. Braniti svoje premoženje 
pred "novodobno nacionalizacĳo" je pod

zdajšnjo oblastjo nemogoče. Kam to pe-
lje? Postajamo hlapci nekdanje režimske 
avantgarde, novodobnih privilegiranih 
tajkunskih elit! Nezaslišano! "Lumpje" 
z milĳoni nagrabljenega in prigoljufa-
nega premoženja so nedotakljivi, razen 
ovadb se nič ne zgodi. Skrajno sprevr-
ženo je obdavčiti vse, tudi objekte, kjer 
poteka kulturna, dobrodelna, duhovna 
oblika izobraževanja, ter pomoči ljudem 
na robu revščine in gasilske domove. 
Gospodje, ki so izglasovali ta zakon, 
so iz zdajšnje koalicĳe! Kje je vaša vest,
sočutje, resnica? Nekoč navdušen, poln 
optimizma ob rojstvu države Slovenĳe,
ostajam zdaj razočaran, ogoljufan, poni-
žan. Vrednota biti delaven, pošten je v 
Slovenĳi umrla.

 Franc Kavčnik, Borovnica

Gasilci PGD Borovnica so z lansko slavnostno 
pridobitvĳo novega gasilskega vozila za pre-
voz moštva dodobra posodobili svoj vozni 
park, letos pa se že ozirajo k prihajajoči 130. 
obletnici ustanovitve društva. Seveda je bil 
prevzem vozila zgolj češnja na vrhu torte, če 
povzamemo poročilo predsednice Saše Me-
vec, sicer pa jim je lansko leto naklonilo pred-
vsem veliko garanja, a kronanega z zadovolju-
jočimi uspehi. Prvi dan odprtih vrat, skupaj s 
servisom gasilnih aparatov, je pritegnil veliko 
zanimanja javnosti, prav tako ozaveščanje o 
pravočasnem preprečevanju požarov. V gasil-
ske vrste so tedaj pritegnili kar nekaj članov, ki 
so jih slovesno sprejeli na občnem zboru. Srca 
otrok iz vrtca pa so v istem letu osvojili kar 
dvakrat. Kljub vsem obveznostim (vaje, pro-
slave, izobraževanja, delavnice, tekmovanja 
…) so se znali tudi poveseliti na društvenih 
piknikih in tomboli. Tekmovalne ekipe mla-
dincev in pionirjev pod vodstvom Blaža Bo-
lariča iz leta v leto rastejo, pravcato presene-

čenje pa je prinesla nova ekipa veterank, ki je z 
dvema zlatima in enim srebrnim odličjem ter 
posledično z uvrstitvĳo na državno prvenstvo
kar malce zasenčila vrhunsko ekipo veteranov, 
ki so sicer lani osvojili dve drugi in eno prvo 
mesto. Njihov mentor Vili Mevec le upa, "da 
bi polovico tega dosegli letošnje leto …" Šlo 
pa je tudi zares. Lani so gasili požar hiše v Je-
lah, kjer so morali prvič prečkati progo, nato 
ostrešje na Ljubljanski, dimnik na Ramovševi, 
hišo na Paplerjevi, kontejnerje za Borovnišči-
co, za Likom pa je zagorela koliba. Pokrivali so 
še strehe po orkanskem vetrolomu, pomagali 
ponesrečeni kolesarki na Dolu, ponesrečenki 
v Peklu, črpali vodo iz stanovanja v Ohonici 
in novih blokov, odpirali vrata v Ohonici, od-
mašili odtok v vrtcu, preganjali osja in sršenja 
gnezda, in ker jim je še ostalo nekaj energĳe, so
šli pomagat kolegom v Trstelj. Opravili so 608 
delovnih ur intervencĳ, na katerih je sodelova-
lo povprečno 11 članov, vozila so oddelala 112 
delovnih ur, prepeljali pa so tudi 179 m³ vode, 

je našteval poveljnik Jaka Mihevc. Beseda je 
nanesla tudi na nedavni žledolom, pri čemer 
je poveljnik poveljstva Jože Palčič izpostavil, 
da so “v enem tednu opravili več delovnih ur 
kot prej v vsem letu”. V programu za tekoče 
leto so se znašle vse dosedanje aktivnosti, ki 
pa bodo imele seveda priokus priprav na pri-
hajajočo obletnico. V sodelovanju z občino bo 
vzpostavljen operativni center za primere več-
jih intervencĳ, dokončali bodo še strelovod in
posodobili ogrevalni sistem, uredili nove oma-
rice za operativo ter prostor za veterane, začeli 
pa z načrti za nakup novih garažnih vrat.
Zbor se je zaključil s slavnostno podelitvi-
jo napredovanj, diplom in zahval. V gasilca 
I. stopnje so napredovali Peter Štrukelj, Rok 
Žitko, Aleš Mevec in Klemen Košir, v nižjega 
gasilskega častnika II. stopnje Bojan Lavrenčič 
in Marko Mevec, čin višjega gasilskega častni-
ka II. stopnje, najvišjega v borovniški dolini, 
pa je pripadel Igorju Trčku. Tečaj za gasilca so 
opravili Polonca Gabriel, Tadej Debevec, Matej 
Korošec in Domen Grdič, za gasilskega častni-
ka pa Peter Žitko. Za bolničarja so se izobrazili 

Peter Žitko, Jaka Mihevc in Damjan Kržič, za 
delo z motorno žago Miha Ošaben, Jure Debe-
vec in Blaž Palčič, za prvega posredovalca pa 
Miha Ošaben in Blaž Bolarič. Za dvajsetletno 
delo je dobil pohvalo Miha Petrič, za tridese-
tletno pa Bogomir Pelko.

Damjan Debevc, foto: DD

Pripravljajo se na 130. obletnico

Igor Trček (levo), nosilec najvišjega čina v bo-
rovniškem gasilskem poveljstvu

Volitve brez pretresov in z obilico zadovoljstva

Naš pogled na dogodke 
zadnjega meseca

Spoštovani Borovničani, v tem me-
secu se je zgodilo toliko stvari, da se 
čutimo dolžni, da se oglasimo. 
Prva novica je slaba. Občinski svet je 
sprejel nove cene vode in z njo po-
vezane stroške odvajanja odpadnih 

voda. Da, povečali smo jih. Razlog za to povečanje je spre-
menjena državna uredba o metodologĳi oblikovanja cen. Ne
smemo več imeti dvojnih cen, ene za gospodinjstva, druge, 
višje, pa za podjetja. Tako se mora strošek, ki so ga do zdaj 
plačevala v naši občini delujoča podjetja, razdeliti na vse nas. 
Verjamemo, da niti dejstvo, da je to edini dvig katerekoli cene 
za občane, ki ga je v tem triletnem mandatu predlagal župan 
in sprejel občinski svet, ne bo ublažilo jeze ob višjih položni-
cah. Želimo vam le pojasniti, zakaj se je cena povišala.   
Tudi druga novica ni dobra. Tako kot skoraj vsa država smo 
doživeli žledolom. V teh dneh smo se lahko na lastne oči 
prepričali, kako ranljiva je naša družba, kljub tehnološkemu 
razvoju. Ali pa prav zaradi tega oziroma naše navezanosti na 
električno energĳo. Dva dni, nekateri deli občine pa precej
dlje smo živeli kot v časih Prešerna, na katerega smo se tudi 
spomnili. Škode je veliko. Veliko pa je bilo tudi nesebičnega 
dela gasilcev, električarjev, železničarjev, sosedov, ki so s svo-
jim delom preprečili nastajanje večje škode. Mislim, da smo 
lahko prav vsakemu hvaležni. Hvala vam. 
Žrtev žleda so bila tudi drevesa pred zdravstvenim domom 
in pred stebrom. Težko se je bilo posloviti od prĳateljev, ki so
tu rasli dlje, kot živi večina od nas. Toda zaradi varnosti ljudi 
in objektov je bilo treba ukrepati. Naj vas spomnimo. Letos 
bomo izvedli energetsko sanacĳo zdravstvenega doma. S po-
močjo evropskih sredstev, tako kot lani vrtec. Potem bo čas, 
da na novo zasadimo park. 
Ujma je šla mimo, posledice pa se še poznajo. Lažje jih bomo 
odpravili, če bomo stopili skupaj, tako kot smo to storili v času 
brez elektrike. Če ne prej, za 1. maj, ko lahko naredimo res 
veličasten kres. Materiala zanj ne manjka; dokler ne zagotovi-
mo ustreznega prostora, župan predlaga, naj se vejevje zbira 
v Mavčevi dolini. 

 Občinski odbor SD Borovnica

JUHUHU, POMLAD JE TU! 
Organiziramo tečaj rolanja 
(za otroke in starše) 

BOROVNICA – PARKIRIŠČE ZA ŠOLO 
4. aprila 2014 OB 18.00 

PRĲAVE IN INFORMACĲE: 
WWW.EKOLASKAR.COM/PODJETJE-VIVIAN    
e-naslov: VIVIAN@SIOL.COM  
tel.: 040 462 373

MOJ OTROK IMA ROJSTNI DAN 

Rojstnodnevne zabave za otroke
Bi radi svojemu otroku pripravili praznovanje s prĳatelji? 
Ste v stiski s prostorom? 
Želite, da bi bilo praznovanje nekaj posebnega? 
Pripeljite ga na kmetĳo … tukaj je lepo, je drugače, je domače …
Organiziramo namesto vas: 
-  program in animacĳo – družabne igre, kot smo se jih igrali vča-

sih ... 
-  ustvarjalne delavnice (izdelovanje skupnega darila za slavljenca) 
-  sladki prigrizek 
Podrobnosti: WWW.EKOLASKAR.COM /podjetje-Vivian 
(040 462 373)

• Prejeli smo! • Prejeli smo! • Prejeli smo! • Prejeli smo! • Prejeli smo! • Prejeli smo! • Prejeli smo! •
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Razpis za 8. sezono 
Borovniške lige
ŠD Optimisti Borovnica razpisuje 8. se-
zono Borovniške lige malega nogometa 
2014.
 

Tekmovanje bo že tradicionalno potekalo ob ne-
deljah dopoldne v borovniškem športnem parku 
(za osnovno šolo). Liga se bo odvĳala dvokrožno,
pomladi in jeseni, predvidoma pa naj bi se začela 
6. aprila, ko bo na sporedu prvi krog. 

Zainteresirane ekipe obveščamo, da se bo igralo 
po klasičnem sistemu, s štirimi igralci v polju + 
vratarjem, z igralnim časom 2 x 20 minut ter ne-
odbojno žogo velikosti 4. Tekme bo kot do zdaj 
sodil izkušeni in licencirani sodnik, Ivo Mršić. 

Prĳave zbiramo do 4. aprila, ko bo opravljen tudi 
žreb tekmovanja. Stroški prĳavnine so 150 €. 

Za prĳave ali morebitna vprašanja smo na voljo
na tel. št. 031 622 587 (Matjaž) in 031 232 710 
(Darko). 

Športni pozdrav, 

ŠD Optimisti Borovnica

V največjem športnem društvu borovniške ob-
čine, TVD Partizan Borovnica, je pregled lan-
skega leta pokazal zavidljive dosežke. Občni 
zbor se je seznanil, da se je število članstva v 
sezoni 2012/13 povzpelo na skoraj 450, člani pa 
so bili vključeni v 15 sekcĳ oziroma 34 skupin. V
treh borovniških in še dveh vrhniških telovad-
nicah so se odvĳale številne dejavnosti: aerobi-
ka, badminton, vrtec (Žabice), cicibani, fitnes,
floorball (U6, U11, U13, U15 dekleta, U15 fantje,
U19 dekleta, U19 fantje, ekipa članice, ekipa 
člani A, ekipa člani B, rekreacĳa U30, rekrea-
cĳa U40, U50 ženske, U55), gimnastika, joga,
pilates, košarka (rekreacĳa U20, rekreacĳa U40,
rekreacĳa U60), plezanje (rekreacĳa in osnovna
šola), namizni tenis, nogomet (U30, U40), od-
bojka, rekreacĳa za ženske in upokojence. Vad-
bo je izvajalo 11 vaditeljev z licenco, profesor 
športne vzgoje, inštruktor, pet pripravnikov in 
13 vodĳ skupin, ki so opravili 3.668 delovnih
ur. Ker je bilo ravno pomanjkljivo število kva-
lificiranih vaditeljev pred petimi leti razlog za
uvedbo inšpekcĳskega postopka zoper dru-
štvo, naj na tem mestu javnosti sporočim, da 

je bil ta zdaj dokončno ustavljen. Društvo prav 
tako ostaja društvo v javnem interesu. Izven 
rednih dejavnosti so lani potekali tudi drugi 
dobro obiskani dogodki: novoletni turnir v flo-
orballu, borovniška liga v dvoranskem hokeju 
in ligaška tekmovanja v floorballu, turnir v flo-
orballu ob Dnevu borovnic ter Tek Barje. Člani 
in članice floorball sekcĳe so v tem času pridno
grmadili pokale in kolajne. Floorball članice so 
osvojile eno prvo mesto, prav tako ekipa članov 
A ter ekipa U19, srebro pa je dosegla ekipa čla-
nov B. Tudi matična telovadnica ima nekaj no-
vih pridobitev – nov tapison in parket v fitnesu,
novo ogledalo, tekalno stezo in drugo opremo, 
medtem ko je šolska telovadnica dočakala nov 
parket. Za tekočo sezono predsednik Tone Žer-
jav napoveduje ohranitev števila članov, more-
biti kakšno sekcĳo več. Telovadnice društva pa
bodo tudi v prihodnje dajali v najem vsem za-
interesiranim za športne dejavnosti ali prazno-
vanja rojstnih dni za otroke. Predvsem slednje 
je med občani po uvedbi postalo pravcati hit. 
V dopoldanskih urah bo po novem telovadnico 
TVD uporabljala borovniška šola, prostori fit-

nesa pa bodo članom na voljo 18 ur na dan. Kar 
se dejavnosti tiče, vse ostaja bolj ali manj isto, 
zato pa pri investicĳah društvo načrtuje vgrad-

njo toplotne črpalke za ogrevanje v poletnem 
času. 
Damjan Debevec, foto: TVD Partizan Borovnica

Floorball sekcĳa predstavlja levji delež članstva in športnih uspehov.

Igrišče v Bistri bo znova zaživelo 
Lanska uspešno izvedena malonogometna 
borovniška liga je pokazala, da novoizvoljeni 
predsednik Optimistov Darko Mršić ni sto-
pil v nič kaj prevelike čevlje. In ker ljudska 
modrost veleva, naj se mlademu naloži toliko, 
kot lahko nese, je v letošnjem letu poleg vseh 
tekočih projektov "pokasiral" še nič manj kot 
ureditev nogometnega igrišča v Bistri. Da 
Optimisti, ki so prav tod prvič igrali pod tem 
imenom, ne bodo ravnodušno gledali propada 
športnih objektov, kjer so preživeli nekaj naj-
lepših let, je bilo po svoje pričakovati. "Lani 
se je deset članov zdaj že bivšega Športnega 
društva Žaba Bistra včlanilo v naše društvo z 
interesom, da bi preko Optimistov nadaljevali 
delo na tistem koncu," pojasnjuje Mršić. Naj-
prej so si ogledali teren, za delo pa so resno 
zagrabili, ko so tudi s strani župana dobili bla-
goslov k ureditvi zdaj že občinskega zemljišča. 
Do poletja, ko so se tod po navadi odvĳali me-
morialni turnirji, bo verjetno že nared. 

Borovniška liga vedno bolj 
borovniška 
Odkar so pred sedmimi leti začeli z borov-
niško ligo, se je marsikaj premaknilo že tudi 
na šolskem igrišču (novi goli, koši, reflektorji,
vodnjak, igrala). "Kar se šolskega igrišča tiče, 
imamo Optimisti najbolj jasen vpogled v sta-
nje, zavedamo se pomanjkljivosti ter potrebe 
po obnovi oz. nadgradnji. Sredstev za več-
ja dela nimamo, v primeru, da bo razpis za 
upravitelja, pa se bomo z veseljem prĳavili,
saj smo v teh letih v igrišče vložili kar nekaj 
delovnih ur, prav tako na neki način tam do-
mujemo in poznamo vsako pomanjkljivost," 
zatrjuje Mršić. Se pa tod z žrebom 4. aprila že 
začenja nova, že osma sezona borovniške lige 
v malem nogometu, katere prvi krog bo po-
tekal le dva dni po žrebu, 6. aprila. Zanimanja 
je po Mršićevi oceni dosti: "Lani je bilo sicer 
enajst ekip, letos pa jih je za zdaj zagotovo de-
set, nekaj teh novih. Klicali so me iz Podpeči, 
iz Kamnika pod Krimom, pa z našega konca." 
Borovniške ekipe, ki bodo tekmovale, so Kača-
ni, Optimisti I in II, Povratek odpisanih, Dol in 
Bojevniki, kar predsednik iskrivo komentira: 
"Polovica ekip je borovniških, tako da smo že 
kar nekakšen 'Borovnica open'. Borovnica plus 
gostje." O tem, kdo bo odnesel pokale, bi men-
da prav tako že upal staviti: "Menim, da so le-
tos realne možnosti, da spet kaka borovniška 
ekipa zmaga." A vendarle dodaja: "Na igrišču 
bo vse povedano." Še posebej, ker se sestave 

ekip nenehno spreminjajo: "Res nikoli ne veš, 
kdo bo s kom. To so nenehne rošade. Imam 
golmana, ki si ga sedem ekip želi za borovni-
ško ligo. Jaz sem sicer predsednik Optimistov, 
a sem dve sezoni igral za Gostinstvo Gurman, 
ljubljansko ekipo, ki pa jo sponzorira Borovni-
čan Dejan Zelič." 
Kar se termina tekem tiče, bo verjetno ostal 
nespremenjen, nedeljski dopoldnevi, četudi 
so razmišljali o petkovih večerih, ko bi lahko 
igrali pod reflektorji. Vsekakor se bodo o tem
posvetovali še z ekipami, a že zdaj je več ar-
gumentov proti, od jesenske floorball lige do
večernega mraza. Kljub dobrim odzivom na 
lansko ligo Mršić vidi še precej prostora za 
izboljšave: "Na ligi vidimo, da trĳe, štirje vse
odnesejo. To je osemnajst nedelj na leto. Če 
ne bi bilo naših veteranov, potem bi težko kaj 
naredili. Delovnih rok je dosti, samo mladine 
nam manjka." Obenem pa bodo poskušali več 
narediti v smeri informiranja, tako medĳskega
obveščanja kot predvsem vzpostavitve nove 
platforme objavljanja rezultatov strelcev in 
sprotnih zadev, saj so lani "zaradi neažurno-
sti" prekinili sodelovanje s portalom Kapodol. 
Na kakšnem nivoju se, kljub pomanjkljivo-
stim, giblje borovniška liga, govori predvsem 
dejstvo, da so na borovniškem asfaltu igrali 
"kar vsi reprezentanti futsala, od Simeuno-
vića, Fetića, Čujca in Osredkarja do Borisa 
Jolića, mladinskega reprezentanta v futsalu, 
pa Dina Hotića, kapetana reprezentance U17, 
sicer člana Maribora, že dve leti mladinskega 
prvaka. Letos je bil tudi v kadru za pokal UE-
FA." Vjekoslav Ivanušec je nekaj časa igral v 
Ukrajini in nato v Avstrĳi, kjer se je ne naza-
dnje preizkusil tudi Darko Mršić. 

Od tridesetletnice do balinarske lige 
Po zaključku spomladanskega dela lige, ko-
nec junĳa, se obeta praznovanje ob 30. oblet-
nici, kar je ekipa Optimistov prvič igrala pod 

tem imenom. "Na šolskem igrišču bo pozivni 
turnir, večinoma za borovniške ekipe in tiste, 
ki so dolgo sodelovale z nami," napoveduje 
program Mršić, kar se udeleževanja turnir-
jev po Slovenĳi in tujini tiče, pa "je težava ta,
da generacĳa naših Optimistov I počasi peša.
Danes tudi ni več toliko možnosti, da bi se ne-
kam odpravili in tam ostali ves konec tedna. 
Včasih pa smo šli po Slovenĳi, pa od avstrĳske
Štajerske do Reke. Kakšni dve sezoni smo bili 
na vrhuncu in tudi povsod so nas poznali. To 
bomo poskušali oživiti, ker se s tem tudi dviga 
ugled društva." Iz istega, kadrovskega razloga 
je za zdaj na stranskem tiru ideja o oblikova-
nju ekipe velikega nogometa. Sicer pa bi Mršić 
rad, da bi, "tako kot so se nam zdajle priključili 
tile fantje iz Bistre in Dola, priključili še koga 
zraven. Predvsem zato, da bi se z malega no-
gometa razširili še na kaj drugega. Meni bi bilo 
zanimivo obnoviti vse balinarske prostore v 
Borovnici. Morda celo izvesti balinarsko ligo. 
Zato smo tudi ustanovili športno društvo, in 
ne nogometnega kluba." 

  Damjan Debevec, foto: DM

Predsednik Športnega društva Optimisti Bo-
rovnica, Darko Mršić

Izdelali so ga leta 1960
Veliki leseni relief borovniške doline, ki je nekoč 
krasil železniško postajo, je letos dobil novo, pri-
mernejše bivališče. Izdelan je bil davnega leta 1960 
na pobudo našega občana Franceta Lebna. Reli-
efni del so po njegovih predlogah iz lesonitnih 
plošč izrezali učenci osnovne šole pri pouku ro-
kodelstva, sestavil in uredil ga je sam, napisni del 
pa je poveril Milanu Hrovatinu. Relief je dolga 
desetletja visel pred vhodom v postajno poslopje, 
kjer je turistom nudil informativno podobo bo-
rovniške doline in okolice z vasmi, zaselki pa tudi 
vsemi planinskimi potmi, cestami in vodotoki. 
Ko so pred leti postajo prenavljali, je relief že ležal 
na kupu ropotĳe za kosovni odvoz, a ga je unič-
enja rešila skrbna roka. Nato je dolga leta prebil 
v začasnem skladišču, kjer je zgolj nabiral prah in 
prhnel. Vse do lani, ko je bil prepeljan v delavnico 
mizarskega mojstra Boštjana Hribarja. Sledila je 
intenzivna obnova, kjer smo mojstru pomagali še 
spodaj podpisani pa Miloš Novak in Igor Trček. 
Prenovljeni relief ima zdaj svoje novo domovanje 
v turistični informacĳski pisarni na Paplerjevi 22,
kjer si ga lahko ogledate vsako sredo v času urad-
nih ur Društva invalidov Vrhnika, od 9. do 10. ure, 
ali Turističnega društva Borovnica, tj. od 18. do 19. 
ure. 

  Damjan Debevec, foto: DD

Članstvo raste, število pokalov pa tudi

Letos 30 let nogometne ekipe Optimistov 

Optimisti bodo uredili igrišče v Bistri
Na čelo Športnega društva Optimisti je lani stopil Darko Mršić, ki ga v letošnjem letu čaka zahtevna ureditev nogo-
metnega igrišča v Bistri. Aprila se nadaljuje odmevna borovniška malonogometna liga, poleti pa društvo načrtuje še 
praznovanje 30-letnice ekipe Optimistov.



NAS CASOPIS 414/31.3.2014 C M Y K 24

24 31. marec 2014
elektronski naslov: obcina@borovnica.si Občina Borovnica 

Borovniški planinci z novim uspehom 

V Domžale po šest medalj
Borovniško planinsko društvo je sredi mar-
ca na področni planinski orientacĳski tekmi v
okolici Domžal doseglo nov izjemen uspeh. Na 
tekmovanje se je odpravilo s šestimi ekipami in 
prav vsaka se je uvrstila med najboljše tri v svoji 
kategorĳi. Borovničani so osvojili tri prva in tri
druga mesta. Prvo mesto so osvojili v študentski 
kategorĳi Č, seniorski kategorĳi E in prvi osnov-
nošolski kategorĳi A, drugo mesto pa v družin-
ski kategorĳi F, drugi osnovnošolski kategorĳi
B ter srednješolski kategorĳi C. Tekmovanje je
potekalo 15. marca, organiziralo ga je Planinsko 
društvo Domžale, postavili pa so štiri različno 
zahtevne trase. Vse so bile krožne, torej s star-
tom in ciljem na isti točki, potekale pa so okrog 
Gradiškega jezera, ki se nahaja nad Lukovico pri 
Domžalah. Vsaka ekipa je na startu najprej reše-
vala test z vprašanji z različnih področĳ, ki jih
mora obvladati planinec. Na kontrolnih točkah 
na progi pa sta sledili še preverjanji znanja s po-
dročja prve pomoči in planinskih vozlov. Dom-
žalska tekma je bila že druga tekma gorenjsko-
dolenjske področne lige v tekmovalni sezoni 
2013/2014. Naslednja, tretja tekma bo potekala 
predvidoma 5. aprila na območju Pokojišča, 
organiziralo jo bo Planinsko društvo Borovni-
ca. Najboljša društva v ligi se nato uvrstĳo na
majsko državno tekmovanje.           Aljoša Rehar

PD Borovnica 

vabi na 

PLANINSKO ORIENTACĲSKO
TEKMOVANJE v Gorenjsko-dolenjski 
ligi 

POT POKOJIŠČE 2014 
Tekmovanje bo v SOBOTO, 5. aprila, s startom ob 
8.30 ter predvidenim zaključkom okoli 15. ure. 
Start in cilj ekip bo v nekdanji gostilni na Pokojišču. 
Tekmovanje bo potekalo po Pravilniku planinskih ori-
entacĳskih tekmovanj: 
h�p://www.pzs.si/javno/dokumenti/mk%20pzs/MK_
PZS-Pravilnik_POT_2012.pdf. 
Startnina znaša 10 € na ekipo. Poravnate jo na startu. 
Na koncu praktičnega dela tekmovanja dobi vsak ude-
leženec zasluženo malico. Tekmovanje bo v vsakem vre-
menu.
Prĳave zbiramo do srede, 2. aprila, na telefonski številki 
031 818 316 (Primož Pečlin) in po elektronski pošti    pri-
moz.pt@gmail.com. Če vas karkoli zanima, pokličite, pi-
šite, vprašajte.

Celarcu še en mandat
P l a n i n s k o 
društvo Bo-
rovnica je ja-
n u a r j a  n a 
svojem red-
nem letnem 
občnem zboru 
odločilo, da 
na predsed-
niškem me-
stu ostane 
dr. Bogomir 
Celarc, iz 
vrst več kot 

60-glavega članstva pa je bil imenovan tudi 
upravni odbor v sestavi: Damjan Debevec, 
Jan Debevec, Primož Pečlin, Tatjana Peč-
lin, Borut Petrič, Aljoša Rehar in Kristina 
Suhadolnik; nadzorni odbor sestavljajo Tja-
ša Debevec, Metka Debevec Švigelj in Li-
ljana Kogovšek, častno razsodišče pa Alen 
Lešnik, Uroš Jelovšek in Nadja Debevec. 
Iz podanih poročil je razvidno, da je društvo 
v preteklem letu vzdrževanju planinskih 
poti v Borovnici in okolici namenilo 160 ur 
prostovoljnega dela, postavljenih pa je bilo 
tudi 18 novih smerokazov ter ena opozoril-
na tabla. En član je postal markacist pripra-
vnik, dva pa sta opravila tečaj za varno delo 
z motorno žago. Mladinski odsek je izvajal 
redni mesečni planinski krožek v Osnovni 
šoli dr. Ivana Korošca Borovnica, ki se ga 
udeležuje 16 otrok. Planinci so organizirali 
oz. se udeležili trinajstih pohodov, izvedli 
prvo regĳsko planinsko orientacĳsko tekmo-
vanje v Borovnici, odličja pa so pobirali tudi 
na državnem orientacĳskem tekmovanju v
Zasavju (prvo, tretje, peto in petnajsto mesto 
v različnih kategorĳah). Med drugim so čla-
ni PD sodelovali v dveh reševalnih akcĳah
GRS v soteski Pekel (29. 6. in 20. 7. 2013), o 
katerih smo že podrobno poročali. Izvedli bi 
tudi vzdrževalna dela na stebru viadukta, a 
je Občina Borovnica ponudbo zavrnila, češ 
da društvo za to ni registrirano. V letošnjem 
letu bo društvo največ pozornosti posvetilo 
planinski poti skozi sotesko Pekel, v prime-
ru ponovnega razpisa PZS pa bo verjetno 
postavilo še smerokaze na poti Laze–Zavrh. 
5. aprila bo znova organizirano regĳsko pla-
ninsko orientacĳsko tekmovanje, tokrat na
Pokojišču, za vsak mesec pa je v načrtu tudi 
izvedba pohoda ali izleta na različne konce 
Slovenĳe.             Damjan Debevec, foto: DD

Planinska pot Borovnica–Ra-
kitna bo sčiščena in uradno 
odprta že do konca marca.

Dogajanje v skupinah 

Utrinka iz vrtca 
Sonček na Bregu
V vrtcu Sonček na Bregu smo imeli v februarju 
in marcu še posebno pestro dogajanje ... Mesec 
februar smo zaključili z ogledom simpatične 
gledališke predstave Mavrična gosenica, ki jo 
je pripravila ga. Rada Kikelj Drašler. Otroci so 
skozi pisano predstavo spoznali, kako iz gose-
nice nastane prelep metulj.  
Trudili smo se pregnati zimo, zato smo se vsi 
našemili v maškare in glasno rajali ter se spre-
hodili skozi vas. Opažamo, da nam je uspelo, 
saj nas že grejejo topli sončni žarki. Marca so 
prišli k nam učenci glasbene šole in se nam 
predstavili z različnimi inštrumenti. Razloži-
li so nam, kako je vsak inštrument sestavljen, 
nato pa še nanje zaigrali. Predstavili so nam 
kljunasto flavto, prečno flavto, harmoniko, kla-
rinet in violino. Otroci so v vsem kulturnem 
programu zelo uživali in z navdušenjem obču-
dovali nastopajoče, ki so nam lepo popestrili 
hladne dni. 

  Strokovne delavke enote Sonček

Nova enota v 
borovniškem vrtcu
V začetku februarja se je v borovniškem vrtcu 
odprla že tretja dislocirana enota, ki se nahaja 
v atrĳskem stanovanju enega izmed novih blo-
kov ob Borovniščici. Enota blok ima dva oddel-
ka. Najprej so se februarja uvajali otroci iz sku-
pine, ki se imenuje Gumbki, z marcem pa so 
se začeli uvajati Mucki, ki so že kar štirinajsti 
oddelek Vrtca Borovnica. Otroci in vzgojiteljice 
se v novih prostorih zelo dobro počutimo, ker 
je vzdušje umirjeno in skoraj družinsko. Radi 
gremo ven, saj imamo lepe možnosti za igro in 
sprehode. V neposredni bližini je namreč več 
manjših igrišč ter neprometnih poti. Radi tudi 
pojemo, rajamo, igramo na male inštrumente, 
rišemo in še kaj.
Obe skupini sta heterogeni in v vsako je vpi-

sanih dvanajst otrok. Stari so od enega do treh 
let. S starejšimi otroki včasih že obiščemo tudi 
matični vrtec, kjer si ogledamo kakšno pred-
stavo ali pridemo samo na obisk. Veselimo se 
vsak dan toplejšega sonca in pomladi, ki nam 
vsem čarata vedno bolj čudovite dneve. 

Jasna Gabrovšek

Februar in marec v 
borovniškem vrtcu
 V skupini Ježki se je dogajalo veliko zanimive-
ga. Praznovali smo pust: našemili smo se v ma-
škare in se zabavali s Pikami ob glasbi. Seveda 
se nismo pozabili posladkati s slastnimi krofi.
Ogledali smo si tudi koncert učencev Glasbene 
šole Vrhnika, enota Borovnica. Učenci so igrali 
na klavir, blok flavto, prečno flavto, harmoniko,
violino in orgle. V koncertu smo zelo uživali. 
Obiskala nas je tudi mamica enega od otrok 
iz vrtca in nam pripravila lutkovno predstavo 
Mavrična gosenica. Z začetkom toplih dni smo 
iz omare vzeli kačo s trakovi in se odpravili na 
prvi sprehod, kjer smo opazili marsikaj zanimi-
vega (vlak, muce, traktor ...). Zdaj na sprehode 
hodimo redno in vedno odkrĳemo kaj novega.
Obiskala nas je tudi knjižničarka Vesna in nam 
prebrala kar dve pravljici. Zelo smo uživali in 
veseli bomo, če nas bo spet obiskala. 
Zapisala: Katarina Kolar 

V začetku januarja smo nestrpno pričakovali 
zimo. Gledali smo zimske slikanice, peli zim-
ske pesmi, se igrali bibarĳe in se vsak dan od
glave do peta razgibali – zima pa nič. Nasled-

nje dni smo v vrtec prinašali žoge vseh vrst in 
velikosti. Žoge smo kotalili, metali, si jih po-
dajali iz roke v roko. Ugotavljali smo, katera je 
velika, katera majhna, in jih razvrščali v škatle. 
Najstarejši otroci so ugotavljali, kakšne barve 
so žoge. Otroci so žoge narisali (s šablono) in 
pobarvali. Končno je hladen veter prinesel 
sneženi oblak in dočakali smo zimo. Naše Pike 
se lanskega snega ne spomnĳo, zato so rado-
vedno, nekateri pa nekoliko z zadržkom tipali, 
oblikovali in prenašali sneg. Februarja smo se 
veselili pusta. Izdelali smo pustne klobučke, 
okrasili igralnico, se preoblačili v kostume in 
peli pustne pesmi.  

Zdaj se veselimo pomladi: opazujemo naravo, 
poslušamo ptičke in se nastavljamo sončnim 
žarkom. Zdaj tudi najmlajši otroci že hodĳo,
zato smo šli tudi na prvi sprehod okoli vrtca. 
Zapisala: Sonja Rožmanc 
  
Pri Žabicah smo se februarja pogovarjali o zimi 
in njenih pojavih ter s kurenti pozneje prikli-
cali sonce in zimo pregnali v planine. Veliko 
otrok je tudi v zadnjem času praznovalo rojstni 
dan, zato smo veliko peli in rajali. 
Zapisala: Natalĳa Strmšek
  
Škratki smo se v mesecu februarju igrali z obla-
čili, ki so jih starši prinesli v vrtec. Sprva neko-
liko boječe, pozneje pa smo zelo uživali v pre-
oblačenju. Ob tem smo se naučili samostojnega 
oblačenja. Spoznavali smo tudi različne knjige 
in obiskali knjižnico. Prĳazna knjižničarka nas
je popeljala po njej in nam pokazala, kako si 
knjige lahko izposodimo. Veliko smo ustvarja-
li, peli, plesali in se pripravljali na prihod naj-
bolj norega dneva v letu – pusta. 
Zapisala: Romana Povirk-Matas 
  
V skupini Metuljčki se je februarja marsikaj 
dogajalo: ogledali smo si kar nekaj predstav, 
plesali smo ljudske plese in prepevali ljudske 
pesmi, se družili s skupinama na zelenem vho-
du. Pripravljali pa smo se tudi na praznovanje 
pusta in skupaj s starši naredili pustne maske 
ter z njimi okrasili našo igralnico. 
Zapisala: Polona Gabriel 
  
Mehurčki smo se v mesecu februarju posvetili 
zimskim športom. Spoznavali smo jih na raz-
lične načine: preko gibalnih iger smo simulirali 
smučanje, drsanje in sankanje; preko možgan-
ske telovadbe smo se odpravili na smučanje, 
risali drsalkino pot itd. V tem mesecu smo 
obiskali Knjižnico dr. Marje Boršnik, kjer nam 
je prĳazna knjižničarka prebrala zgodbico Leti,
leti, leti Vili (Stefan Boonen). S pravilnim ščet-
kanjem zob nas je seznanila medicinska sestra 
ZD Vrhnika. 
Zapisala: Mojca Rebula

Med preizkusom poznavanja planinskih vozlov

Planinsko društvo Železničar Ljubljana 
vabi na 

35. tradicionalni pohod na Štampetov most 
– spominski pohod, posvečen splošni stavki železničarjev 15. aprila 1920 – 
ki bo v soboto, 12. aprila 2014. 

Iz Ljubljane do Verda se bomo odpeljali z vlakom (parno lokomotivo), ki iz Ljubljane 
odpelje ob 8.30 (tir C). Vlak bo imel postanke na vseh postajah med Ljubljano in 
Verdom. Iz Borovnice odpelje okrog 8.50. 

Pohod bomo začeli na železniški postaji Verd in nadaljevali proti Pokojišču po glav-
ni cesti (zaradi posledic žledoloma pot ne vodi mimo Štampetovega mostu). 1. kon-
trolna točka (Štampetov most) bo na glavni cesti – pri odcepu za Ljubljanski vrh 
(30 min.) Pot nadaljujemo po glavni cesti do odcepa za Dolge tale – 2. kontrolna 
točka TV-17 (bivša kurirska postojanka; čaj; 1 ura). Dalje vodi pot čez Trebevnik 
– 3. kontrolna točka (1 ura, 30 min.) in nato do Pokojišča – 4. kontrolna točka (čaj in 
sadje; 15 min.). Sledi spust v smeri Borovnice, nato zavĳemo desno proti Laščam – 5.
kontrolna točka (okrog 40 min.). Od tu se po dobrih 30 minutah hoje spustimo na 
železniško postajo v Borovnici (čaj, piškoti).
Pot je lahka; skupna dolžina: 5–6 ur (s postanki). Oprema: pohodni čevlji, priporo-
čamo pohodne palice; upoštevati je treba še vremenske razmere. Hrana in pĳača: iz
nahrbtnika; na izbranih točkah PD organizira prodajo pĳače.

STARTNINA: 5 EUR (v stroške so všteti prevoz z muzejskim vlakom do Verda, pov-
ratek z rednim vlakom ter čaj, sadje ...).

DODATNE INFORMACĲE LAHKO DOBITE NA TEL. ŠT. 041 698 446.
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Narava je v februarski ujmi pokazala zobe in 
narekovala tudi delo elektrodistribucĳskih 
podjetĳ. Kako so potekala dela pri vas? 
Dela smo na območju Logatca začeli že nekaj 
dni, preden smo brez elektrike ostali v Horjulu. 
Bili smo na terenu in popravljali potrgane žice, 
a se je za nami vse spet podiralo, tako da je šlo 
pravzaprav za sizifovo delo. Potem ko se je žled 
razširil po osrednji Slovenĳi, sem sam delal na 
območjih od Laz do Godoviča ter do Medvedje-
ga Brda in Zaplane. Nekaj časa pa tudi v Brez-
jah, kjer smo popravljali daljnovod do Horjula. 
Delali smo po približno 12 ur na dan. Čez dan 
smo plezali po daljnovodih, zvečer pa priklap-
ljali agregate. Po mojem mnenju je bilo najbolj 
kritično na Strmici, med Logatcem in Zaplano. 
Tam je podrlo nekako 70 od skupno 130 dro-
gov. 
Kako pa bi ocenil stanje v Horjulu? 
V Horjulu je na daljnovodih polomilo veliko, a 
vendarle precej manj kot v Logatcu, naša dolina 
jo je dobro odnesla. Sam sem sicer pričakoval, 
da sploh ne bomo brez elektrike, saj ima Horjul 
možnost napajanja iz treh smeri – dobrovske, 
vrhniške in žirovske. A je žled presenetil. 
Delo na daljnovodih je nevarno, na žalost se 
je na Štajerskem eden od delavcev, ki so po-
pravljali omrežje, smrtno ponesrečil. Kako ste 
zagotavljali varnost, ste dobili kakšno poseb-
no opremo?  
Čeprav smo se zavedali, da moramo delo opra-
viti čim hitreje, smo ob vsakem koraku poskrbe-
li za varnost. Tukaj ni vprašanja, kaj je pomemb-
nejše. Da se ozemljiš, torej narediš stik faze z 
zemljo, ti vzame približno deset minut. 
V času žledoloma so nas sicer tudi dodatno 
opremili. Dobili smo dereze, dodaten komplet 
celotne opreme, škornje in grelnike za v škor-
nje. 
Vam je pri delih kdo pomagal? 
Seveda, največ so prispevali gasilci in domači-

ni. V Hotedršici so nam denimo domačini vozili 
material z majhnim ratrakom. Čeprav imamo 
svoje gozdarje, so nam pomagali spravljati les. 
Če ne bi pomagali, bi bila elektrika zagotovo 
kakšna dva dneva pozneje. 
V času žledoloma se je spremenil odnos ljudi. Po 
navadi, ko smo prišli k hiši, je bilo prvo vpraša-
nje, če spet "dražimo štrom". Zdaj so ljudje hodili 
v podjetje in spraševali, kako lahko pomagajo.  
Morda sem bil rahlo razočaran le nad delom 
vojske. Nekaj so nam pomagali pri vlečenju žic 
in kablov, pri drugih stvareh pa so se pogosto 
"izmikali", češ da morajo vprašati nadzornika. 
Kjer je treba nekaj hitro postoriti, ne moreš ča-
kati, da ti nekdo poda soglasje. Mislil sem, da 
bodo bolj videli delo. Še ena njihova posebnost 
je bila, da so ob 16. uri izpustili vse in za tisti dan 
končali delo.  
V času žledoloma je Slovenĳi na pomoč pri-
skočilo na pomoč tudi kar nekaj tujih držav, ki 
so poslale svoje delavce. Tudi električarje? 
Ja, mi smo imeli v ekipi električarje iz Slovaške. 
Prišlo jih je okrog 25 in so se pri delu zelo iz-
kazali. Sicer pri njih vse delajo malo drugače, a 
so veliko spraševali in se hitro učili od nas. Pri-

šli so tudi hrvaški električarji, ki pa imajo zelo 
podoben način dela, tako da so njihove ekipe 
delale praktično samostojno. Samo eden od na-
ših sodelavcev je hodil z njimi, ker niso poznali 
terena. 
Kakšno je danes stanje električnega omrežja? 
Trenutno imajo vsa gospodinjstva na območjih, 
kjer smo delali, elektriko iz omrežja. Začasno 
smo popravili infrastrukturo, zdaj se počasi za-
čenja večja sanacĳa. Na Logaškem so ponekod že 
izkoristili priložnost in kable speljali pod zemljo, 
drugje bomo morali postaviti nove daljnovode. 
Ker prihaja kmetĳska sezona, trenutno tudi po-
spravljamo žice in drogove po travnikih.

Andreja Lončar

Folklorna skupina Klas Horjul
 
VABI
 
na letni koncert 
  
»OD FANTA DO MOŽA« 
v soboto, 26. aprila 2014, ob 19.30 
v Prosvetnem domu Horjul 
  
Nastopajo:  

Folklorna skupina Klas, 
Navihanci iz OŠ Horjul, 
Čebele iz Vrtca Horjul 
in 
Pevke iz Horjula 
 
  
 VABLJENI!

•Snaga z aprilom znižuje ceno ravnanja 
z odpadki 
Javno podjetje Snaga bo s 1. aprilom 2014 
znižalo ceno ravnanja z odpadki. Povprečni 
strošek ravnanja z odpadki na gospodinjstvo 
bo za 10 odstotkov oziroma evro in pol nižji; 
povprečna cena na gospodinjstvo v letu 2013 
je bila 9,85 evra, načrtovana cena za leto 2014 
pa je 8,16 evra. 
Da bo ravnanje z odpadki za uporabnike še bolj 
preprosto, je Snaga pripravila novo spletno 
aplikacĳo Moji odvozi – www.mojiodpadki.si/
odvozi, ki omogoča ogled in tiskanje individu-
alnega koledarja odvozov. Aplikacĳa ponuja 
tudi ureditev brezplačnega SMS-opomnika, ki 
uporabnika dan pred praznjenjem posamez-
nega zabojnika opozori na odvoz. 

• Upoštevajte navodila pri zbiranju ko-
sovnih odpadkov 
V mesecu aprilu bo na območju naše obči-
ne znova organiziran odvoz kosovnih od-
padkov, nevarnih gospodinjskih odpadkov, 
električne in elektronske opreme ter gum. 
V preteklih letih se je pri zbiranju odpadkov 
pojavilo nekaj težav, in sicer so se na zbirnem 
mestu znašli odpadki, ki ne sodĳo v kategorĳe 
odpadkov, ki smo jih zbirali (salonitne kritine 
…), prav tako se niso upoštevala pravila pro-
metnega režima ter dejstvo, da lahko odpadke 
oddajo samo občani OBČINE HORJUL. V ta 
namen se bo po novem vodila tudi evidenca 
občanov, zato naj vas ne moti, če bo oseba, ki 
bo nadzirala odlagališče, povprašala po vašem 
osebnem imenu. Da bi se izognili težavam, ki 
so se pretekla leta dogajale pri zbiranju, želi-
mo opozoriti vse, da upoštevate navodila pri 
zbiranju odpadkov.

• Plaz Žažar
Za plaz na cesti Žažar – Ligojna, ki se je že pred 
leti sprožil, smo že naredili hidrogeološke štu-
dĳe, ki terjajo postavitev opornega zidu. Ven-
dar je nastal problem , ker za sanacĳo plazu 
nimamo soglasja lastnika zemljišča. Lastnik 
pogojuje svoje soglasje s tem, da se neplodno 
zemljišče odkupi po ceni kot je za zazidljivo 
zemljišče. Če se z lastnikom ne bomo mogli iz-
pogajati, da nam odstopi zemljišče brezplačno, 
tako kot ga odstopĳo ostali naši občani, k sana-
cĳi še kar nekaj časa ne bomo mogli pristopiti. 
Ob morebitnem novem plazenju pa lahko pri-
de tudi do zapore ceste na tej relacĳi.

• Občinske novice • Občinske novice • 

Vabimo vas na predavanje 

POSLEDICE STRESA 
IN MOŽNOSTI 
SAMOZDRAVLJENJA
 
Predavanje bo v ponedeljek, 7. aprila 2014, 
ob 19.30 v Horjulu – v prostorih nekdanje 
občine (nad pošto). 
  
Predavala bo ga. Olga Gabrovšek in vas sez-
nanila z zaviralci zdravljenja ter predstavila 
zdravilne vrline, s katerimi se lahko tudi 
sami zdravimo. 
Na predavanju se boste seznanili tudi z ne-
katerimi življenjskimi pravili, ki vam, če jih 
upoštevate, lahko korenito spremenĳo živ-
ljenje. 
  
Vabljeni posamezniki, zakonski pari, 
tako ženske kot moški. 
  
VSTOP PROST

Spomladanski sejem v Horjulu
Turistično društvo Horjul bo tudi letos organiziralo tradicionalni Spomladanski sejem. Potekal 
bo v nedeljo, 6. aprila 2014, od 10. pa vse tja do 17. ure na Občinskem trgu v Horjulu.  
Vsi tisti, ki bi želeli sodelovati s predstavitvĳo svojih izdelkov, izpolnite prĳavnico in jo pošljite 
na enega od navedenih naslovov:
TD Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul 
e-naslov: td.horjul@gmail.com 

Za dodatne informacĳe pokličite na telefonsko številko 051 316 318 ali pišite na zgoraj navedeni 
e-naslov.

Odvoz kosovnih 
odpadkov, nevarnih 
gospodinjskih odpadkov, 
električne in elektronske 
opreme ter gum
Obveščamo vas, da bo v torek, 8. aprila 2014, 
na območju Občine Horjul organiziran reden 
odvoz kosovnih odpadkov, nevarnih gospo-
dinjskih odpadkov, električne in elektron-
ske opreme ter gum. 
Zbiranje kosovnih odpadkov, nevarnih go-
spodinjskih odpadkov, električne in elek-
tronske opreme ter gum bo za vse občane na 
enem zbirnem mestu – pri Športnem parku 
Horjul. Zato vas naprošamo, da odpadkov 
ne odlagate pri zabojnikih ali na drugih me-
stih, temveč jih pripeljite v Horjul, kjer bo pri 
Športnem parku Horjul (ob Vrhniški cesti) za 
to posebej pripravljen prostor. 
Na lokacĳi pri ŠPORTNEM PARKU HOR-
JUL se bodo kosovni odpadki, nevarni 
gospodinjski odpadki, električna in elek-
tronska oprema ter gume lahko odložili iz-
ključno: 

v ponedeljek, 7. aprila 2014, med 9. in 
21. uro 

Dne 8. 4. 2014 odlaganje več ni dovoljeno, 
saj bo podjetje Snaga začelo izvrševati odvoz 
odpadkov. 
Prosimo vas, da zgoraj navedena termina do-
sledno spoštujete, ker odlaganje izven nave-
denega časa ne bo mogoče. 
Prosili bi tudi, naj vas ne moti, če bo oseba, ki 
bo nadzirala odlagališče, povprašala po va-
šem osebnem imenu. To bo storila zato, KER 
JE ODLAGANJE KOSOVNIH ODPADKOV 
NAMENJENO SAMO OBČANOM OBČINE 
HORJUL.

Drevje se je lomilo pod težo ledenega oklepa in 
povzročilo veliko škode na električnem omrežju 
(foto: Andreja Lončar).

Po žledolomu 

»V naši dolini smo jo glede škode na daljnovodih še dobro odnesli« 

Matic Filipič je eden od delavcev Elektra Ljubljana, ki so sodelovali pri odpravi škode po februarskem žledolomu. Preden 
bodo električna omrežja dokončno obnovljena, bo še trajalo, a Horjul jo je, vsaj kar se tiče škode na daljnovodih, dobro od-
nesel, pravi.

Turistično društvo Horjul Spomladanski sejem 2014

PRĲAVNICA ZA PRODAJO ALI RAZSTAVO NA SEJMU 

Ime in priimek razstavljavca: 

Ponudba artiklov: 

E-naslov:

Telefonska številka: 

Rabim stojnico:                DA                         NE

Podpis:                                                                                     
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elektronski naslov: obcina@horjul.si Občina Horjul 

Slovenska ženska hokejska reprezentanca se 
je te dni borila na svetovnem prvenstvu na 
Islandĳi. Ker se je redakcĳa Našega časopisa 
zaključila pred začetkom tekmovanja, bomo 
rezultate objavili v prihodnji številki. Smo se 
pa pred odhodom na prvenstvo pogovarjali z 
reprezentantkama iz Horjula, Nino Lončar in 
Majo Leben.
Naše hokejistke – selektor Franc Ferjanič je dal 
priložnost 22 dekletom iz ljubljanske Olimpĳe, 
kranjskega Triglava in mariborskega hokej-
skega kluba HDK Maribor – so na prvenstvu 
skupine B druge divizĳe prekrižale palice z 
ekipami Belgĳe, Hrvaške, Španĳe, Islandĳe in 
Turčĳe. Poleg omenjenih reprezentantk pa je 
mnogim Horjulcem znan tudi trener ženske 
reprezentance Boštjan Kos, ki je nekoč igral pri 
horjulskih Dinamitih in nato tudi treniral nji-
hov podmladek. 
Z Nino Lončar in Majo Leben smo ob kavi po-
klepetali o pričakovanjih za svetovno prven-
stvo in stanju v ženskem hokeju. 
Kako ste se pripravljale na svetovno prven-
stvo? 
Nina: Vsa dekleta igramo v svojih klubih, mid-
ve pri Olimpĳi. Kot reprezentanca pa smo letos 
igrale v avstrĳski ligi EWHL, tako da smo kar 
dobro uigrane. Imele smo tudi tridnevne pri-
prave na Bledu. 
Maja: Tako je, obe z Nino igrava pri Olimpĳi 
in v horjulski inline ekipi Jake babe. Imava 

približno pet ur treninga na teden, tri ure na 
rolerjih, dve na ledu. Ob koncih tedna imamo 
tekme. 
Na Islandĳi boste preživele teden dni. Kdo 
krĳe stroške? 
Nina: Mednarodna hokejska zveza plača iz-
vedbo tekem in prenočišče, slovenska hokejska 
zveza pa krĳe stroške prevoza, dobile smo ne-
kaj kosov opreme ter reprezentančna oblačila. 
Teden dni pred odhodom na Islandĳo se na-
petost v ekipi gotovo že stopnjuje. Kakšna so 
vajina pričakovanja? 
Nina: Pričakujemo seveda, da bomo zmagale 
na vseh tekmah. Najtežje bo proti Hrvaticam, 
s katerimi se sicer tudi najbolje poznamo, saj 
smo že velikokrat igrale skupaj. Tekme z njimi 
so vedno mesarsko klanje. Težek nasprotnik je 
tudi Španĳa, preostale tekmice slabše pozna-
mo. 
Maja: Zame je to prvo svetovno prvenstvo, 
zato težje napovedujem. Pričakujem, da bomo 
vsaj kakšno tekmo zmagale. 
Nina, ti si do zdaj sodelovala na štirih prven-
stvih. Kakšni so bili pretekli dosežki sloven-
ske reprezentance? 
Nina: V tem času smo bile v skupini A ali B 
druge divizĳe. Predlani smo bile na prvenstvu 
skupine A in v tej skupini tudi obstale, lani pa 
smo izpadle, tako da se letos borimo za vrni-
tev. 
Moška hokejska reprezentanca je na letoš-

njih olimpĳskih igrah v Sočĳu navduševala 
in se enakovredno borila s hokejskimi ve-
lesilami. Kakšen potencial ima po vajinem 
mnenju slovenski ženski hokej? 

Nina: V Slovenĳi primanjkuje podmladka, za 
dekleta je to le hobi. S profesionalnim športom 
se ne moreš začeti ukvarjati pri 17 ali 18 letih, 
to je prepozno. Prav zato Jake babe vabimo vse 
mladenke, da se nam pridružĳo. Je pa po mo-
jem mnenju to eden od najtežjih športov, ker 
moraš imeti dobro koordinacĳo rok, nog, ob-
vladati drsanje. 
Maja: Poleg tega je treba povedati, da tudi in-
frastrukturni in drugi pogoji v slovenskem ho-
keju še zdaleč niso taki kot v drugih državah. 

Nina: Res je, že v sosednjih državah hitro 
opaziš razliko. Na Madžarskem so na primer 
ženski hokej razvili s pomočjo kanadskih part-
nerjev. Z njihovo pomočjo so po državi posta-
vili montažne dvorane in tako tudi spodbujajo 
zanimanje za to panogo. 
A počasi se tudi v Slovenĳi razmere spremi-
njajo. Zakaj sta se vidve odločili za ta šport? 
Maja: Moj brat Jan je treniral hokej v Horjulu. 
Večkrat sem si ogledala njegove tekme, na eni 
od tekem pa so me članice Jakih bab povabile, 
naj se jim pridružim na treningu. Poskusila 
sem in postalo mi je všeč. 
Nina: Tudi pri meni je "krivec" brat Dejan, ki je 
treniral hokej. Nekega dne sem mu preprosto 
vzela opremo in začela igrati. 
Danes sta med najboljšimi igralkami hokeja 
v Slovenĳi. Vaju mika, da bi se preizkusili 
tudi v tujini? 
Maja: Najprej moram končati šolanje na eko-
nomski gimnazĳi. Kako bo čez dve leti, pa 
danes težko rečem. Če se pokaže kakšna pri-
ložnost ... 
Nina: Po vrnitvi z Islandĳe grem na Tenerife. 
Eden od tamkajšnjih klubov je iskal igralke in 
odločila sem se, da grem za mesec in pol tja ig-
rat tekme njihovega državnega prvenstva. Po-
leg tega konec maja Jake babe v Horjulu orga-
niziramo mednarodni inline turnir. Za zdaj 
so udeležbo potrdile ekipe iz Francĳe, Italĳe, 
Irske in dve iz Slovenĳe.

Pust, pust krivih ust
Horjul, 2. marec – Sprevod pustnih mask 
izpred Metrela, po horjulskih ulicah in 
do Občinskega trga je že tradicionalno 
potekal pod okriljem Turističnega dru-
štva Horjul, ki je pripravilo tudi pro-
gram ter izstopajočim pustnim šemam 
razdelilo nagrade.
Čeprav je vreme hotelo letošnjemu pustovanju 
nadeti kriva usta, se pustne šeme niso dale. 
Njihov smeh, veselje in pustne norčĳe so pre-

gnali slabe vremenske obete in nad Horjul po-
slali le nekaj kapljic dežja. Tako je tudi posadka 
s pustnimi šemami, ki jo je tudi tokrat odlično 
pilotiral predsednik turističnega društva Tomo 
Gabrovšek, ta je sicer predstavljal pilota pod 
krinko, srečno pristala na Občinskem trgu in ni 
izginila neznano kam. 
Seveda pa je bil pust tudi tokrat predvsem praz-
nik vseh otrok, ki so si ta dan nadeli pravljične 
kostume in se zbranemu občinstvu predstavili 
v preobleki različnih pravljičnih junakov, pisa-
nih živih bitĳ in domišljĳskih likov. Po trgu so 
se tako sprehodili Smrkci z Gargamelom, Pika 
Nogavička z opičjim prĳateljem Fickom, Stan in 

Olio, Miki Miške, Spidermani, kavboji in Indi-
janci ter številni prĳazni klovni, čarovnice, vi-
tezi, zaporniki, princeske, dobre vile in plesalke, 
čebelice, pikapolonice, miške, zmajčki in levčki, 
kokoši s petelinom in piščetom, bombončki 
Mentos ter številni drugi. 
V takšni množici čudovitih pustnih kostumov 
je bilo prav zares težko izbrati najboljše, zato so 
bili pustni krofi najprimernejša nagrada za vse 
sodelujoče. Poplaknili pa so jih lahko s toplim 
čajem ali kuhanim vinom, ki ga je pripravil 
organizator. Ker pa so bile nagrade pokvarljive 
in se jim bi rok uporabe do naslednjega pusta 
iztekel, se je žirĳa potrudila ter najzanimivejšim 

in izvirnejšim maskam namenila posebno po-
zornost. Pika Nogavička in Ficko s harmoniko 
sta zbrane tudi letos navdušila in nasmejala z 
odlično predstavo. Tudi kokošja družina, ki se 
je ves čas pridno hranila s koruzo, je zaslužila 
vrečko presenečenja, tako kot natančno izdela-
ne legokocke in Smrkci. Pozornost sta pritegnila 
tudi rožni vrt in kentaver, ki sta, eden z nasme-
hom na obrazu, drugi pa napol gol, neustrašno 
preganjala zimo. Da nas je ta letos kaj hitro za-
pustila, pa seveda velja zahvala vsem pustnim 
šemam, ki jim je uspelo hitro priklicati pomlad. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Slikarskih razstav v februarju, mesecu kulture, 
so prostori, učenci in učitelji horjulske osnov-
ne šole že dobro vajeni. Letos je bila razstava v 
znamenju portretov znanih slovenskih kultur-
nikov – pesnikov in pisateljev. 
Zbrane na odprtju, ki je bilo sprva načrtovano 
za predvečer slovenskega kulturnega prazni-
ka, a se je zaradi vremenskih razmer prestavilo 
za teden dni, je z besedami: "Prĳazno pozdrav-
ljeni vsi, ki ste prišli in ki prihajate v ta prĳaz-
ni slikarski ambient sleherno leto, poklonit se 
slikarju Krištofu in njegovim delom," najprej 
nagovoril povezovalec Matko Zdešar, nato pa 
je besedo predal gostitelju razstave, ravnatelju 
Primožu Garafolu. Ta je zbrane, med katerimi 
so bili tudi župan Janko Jazbec, nekateri ob-
činski svetniki in kulturniki, prĳazno pozdra-
vil ter vsem zaželel dobrodošlico. Za kulturni 
vložek je nato z recitacĳo ene od Prešernovih 
Gazel poskrbel dramski igralec Milan Štefe, ki 
je tekom programa nasul še nekaj Prešernovih. 

Za glasbeni del so poskrbeli člani godalnega 
kvarteta, in sicer violinista Vera Belič in Drago 
Arko ter Tomaž Malej na violi in Ivan Šoštarič 
na violončelu. Slavnostni govornik je bil kot že 

nekaj let zapored primarĳ dr. Matjaž Lunaček, 
ki je v govoru med drugim parafraziral Pre-
šerna in ga takole povezal z avtorjem razstave: 
"Komu neznana je resnica, da jih ljubi, Krištof 

pesnike in pisatelje, saj je poleg slikarstva tudi 
sam zapisan besedi." Dejstvo je, da Krištof 
Zupet ni le slikar, temveč tudi slikar – oziro-
ma kot je dejal sam v enem izmed intervjujev: 
"Nisem pisatelj, pišem le spomine in refleksĳe 
na umetnost." Lunaček se je v govoru dotak-
nil tudi vsebine razstave, posebej je izpostavil 
Prešerna, ki se mu je po govornikovih besedah 
Krištof poskušal risarsko in slikarsko večkrat 
približati. "Z vso zbranostjo in zavzetostjo se 
je namenil svoje podobe priresničiti genĳu, 
katerega srce ne iztrohni, ker je to za vse čase 
prekrvavljeno srce," je dejal in povzel še od-
nos do ostalih: "Slikarju so pesniki, pisatelji 
– portretiranci posebej dragoceni, ker ga lahko 
v pogovoru med slikanjem na poseben način 
navdihujejo." 
Razstava je bila na ogled in navdih tudi za vse 
zunanje obiskovalce, še ves konec tedna. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Ravnatelj Primož Garafol (levo) in slikar Krištof 
Zupet sta po koncu odprtja razstave izmenjala 
nekaj besed. 

Del hodnikov horjulske osnovne šole Zupetove 
slike krasĳo vse leto.

Nina Lončar (levo) in Maja Leben sta bili pred 
odhodom na svetovno prvenstvo v islandsko 
prestolnico Reykjavik optimistično razpoloženi 
(foto: Andreja Lončar).

V mesecu kulture so hodnike osnovne šole krasile Zupetove slike 
 Horjul, 14. februar – Hodniki horjulske osnovne šole so bili del meseca kulture prav v znamenju le-te, saj so njihove stene krasile slike domačina Krištofa Zupeta, 
akademskega slikarja. Odprtje njegove razstave, bogato s kulturnim programom, je potekalo sredi februarja.

Horjulski hokejistki pred potjo na SP: Najtežje bo s Hrvaticami 
Nina Lončar in Maja Leben sta se uvrstili v slovensko izbrano vrsto za svetovno prvenstvo v hokeju.
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Spoštovani župan, občino 
sem pustil brez evra kredita!

Županove izjave niso izjave 
kogarkoli, sploh pa če so dane 
v javnih medĳih. Od modrega 
župana se pričakuje, da so iz-
jave jasne, razumljive, pred-
vsem pa nedvoumne in res-
nične, kar pa za tvoj intervju 
v januarskem Našem časopi-
su ne velja. V njem si navedel 
polno zavajanja, neresnic in 
samohvale za stvari, ki jih nisi 
naredil. Tipični primer tega 
je, ko v intervjuju izjavljaš, da 
se pri vrtcu ukvarjaš s prido-
bitvĳo gradbenega dovoljenja 
(ki je sicer  bilo pridobljeno že 
leta 2005), nič pa nisi navedel, 
da iščeš dovoljenje le za po-
žarne stopnice. To je veliko 
zavajanje in napihovanje. Nas, 
občanov res ne zanima dovo-
ljenje za ene stopnice, ampak 
nas bolj zanima na primer, 
kakšno je mnenje računskega 
sodišča s pridržkom, o čemer 
pa v intervjuju nisi želel nič 
povedati. Obljubljeno je bilo, 
da bo objavljeno v februarski 
izdaji Našega časopisa, pa ni 
bilo. Kdo je to preprečil? 
Dne 12. 2. 2014 sem te pisno 
pozval, da mi na domači na-
slov sporočiš, katere stvari iz 
mojega mandata te po osmih 
letih motĳo, z željo, da bi 
sama, med nama, razčisti-
la zadeve, pa si mi dne 18. 2. 
2014 pisno odgovoril, da boš 
zadeve javno objavil v febru-
arski izdaji Našega časopi-
sa. Potem pa v tej isti objavi 
praviš, da nima smisla javno 
prati perila. Ali ni to sprene-
vedanje? Če si se že odločil za 
javno komuniciranje, potem 
tudi jaz želim, da občani izve-
jo resnico, saj se troši njihov, 
davkoplačevalski denar. Še 
posebej pa je upravičeno, da 
se točno seznanĳo z resnico 
vsi tisti, ki so bili v času mo-
jega županovanja vključeni v 
izvedbo raznih projektov v 
prav vseh vaseh naše občine, 
še posebno takratni svetniki, 
podžupan, takratna vitka in 
učinkovita občinska uprava, 
vaški in vodovodni odbori 
ter številni gradbeni odbori. 
Skupaj z vsemi temi nam je 
v prvih dveh mandatih naše 
občine uspelo narediti raz-
vojni preboj občine, s čimer 
se še ti zdaj rad hvališ, kot da 
bi se naredilo v tvojih dveh 
mandatih. Tudi tvoj odgovor 
v februarskem Našem časo-
pisu je zelo zavajajoč in neres-
ničen. Župan, ali ne razumeš 
osnovnih ekonomskih poj-
mov – kaj je izgradnja novih 
objektov in kaj je vzdrževanje 
teh objektov, kar si v glavnem 
ti počel v teh osmih letih, saj 
so objekti polno zasedeni in 
potrebni tekočega in investi-
cĳskega vzdrževanja? Če se je 
kje pojavila kakšna izvajalska 
napaka, pa bi moral kot do-
ber gospodar zahtevati od-
pravo te napake od izvajalca, 
saj smo imeli od vseh bančno 
garancĳo za dobro izvedbo 
del. Vsi trĳe objekti (vrtec in 
obe športni dvorani) so bili v 
skladu s projekti v celoti do-
končani in pridobljena je bila 
vsa potrebna dokumentacĳa, 
vključno z uporabnim dovo-
ljenjem, sicer jih sploh ne bi 
mogli začeti uporabljati. Zato 
si nikakor ne moreš lastiti za-

slug za izgradnjo teh za obči-
no zelo pomembnih objektov. 
Ko boš pa zgradil v Horjulu 
hotel ali celo nov prosvetni 
dom, kar napoveduješ v in-
tervjuju, potem se boš pa res 
lahko hvalil z njima. 
Tudi finančno so bili vsi trĳe 
objekti pokriti brez kakršne-
gakoli kredita ali odloženega 
plačila v strošek občinskega 
proračuna. V odgovoru si 
naštel kup suhoparnih raču-
novodskih podatkov z na-
menom, da bi zavedel bralce, 
nisi pa hotel povedati bistva, 
ker tega odloženega plačila 
ni plačala občina, ampak dr-
žava, in sicer 3 % v letu 2008 
in 15 % v letu 2009 od vred-
nosti celotne investicĳe. Zato 
nisi povedal bistva, ker tega 
odloženega plačila ni plačala 
občina, ampak država. Zato 
tu ni bilo prav nobenega pri-
kritega zadolževanja v strošek 
občine, kot se ti v odgovoru 
poskušaš izvleči iz "godlje", v 
katero si zašel. Torej s temi 3 
oziroma 15 % plačila športne 
dvorane pri šoli občinski pro-
račun ni imel niti enega evra 
stroška, še več, občina je tu 
celo zaslužila, ker je država 
vse plačala predčasno, že v 
letu 2007. Ti si pa to ves čas 
zlonamerno zlorabljal in ob-
čanom trosil neresnico, kot da 
so to krediti Občine Horjul. Z 
vso odgovornostjo zatrjujem, 
da Občina Horjul v času mo-
jega županovanja za nobeno 
izgrajeno investicĳo ni najela 
niti enega kredita ali sklenila 
odloženega plačila v strošek 
občinskega proračuna, in ob-
čino sem zapustil brez enega 
evra kredita. Župan, če mi 
najdeš kakšen kredit v stro-
šek občinskega proračuna, ki 
naj bi ti ga zapustil, mi javno 
sporoči in ga bom jaz osebno 
plačal. V nasprotnem primeru 
pa pričakujem, da se opravičiš 
vsaj tistim, ki si jih zavedel in 
so ti nasedli in žal bili zato v 
neugodni situacĳi, kot se to 
lahko zgodi tudi tebi, če boš 
še širil neresnice o občinskih 
kreditih, ki jih nikdar ni bilo. 
Ne vem, zakaj si se spustil na 
tako nizek nivo in s kakšnim 
namenom. Ali morda iščeš 
opravičila za nerealizacĳo 
svojih obljub? 
Ob predaji županskih poslov 
so bili prav vsi nesporni za-
padli računi občine poplača-
ni. Nezapadli računi pa so se 
plačali v naslednjih mesecih 
ob dospetju roka zapadlosti 
(velika večina denarja je bilo 
že zagotovljenega, nekaj pa iz 
tekočih prilivov), tako kot bo 
moral tudi novi župan, ki bo 
prišel za tabo, plačevati tvoje 
nezapadle račune iz proraču-
na novega mandata.
Me pa čudi, da se glede zaple-
ta pri Razvojnem zavodu, ki je 
gradil športni park, nisi obrnil 
name, ker sem zadevo dobro 
poznal. Ko si se skoraj pred 
osmimi leti samoiniciativno 
prišel ponudit za župana (na 
tebe res ni nihče pomislil, ker 
živiš na Vrhniki in se nisi ni-
kdar v Horjulu udejstvoval v 
krajevnih, vaških ali društve-
nih aktivnostih), si me prosil, 
ali se lahko name obrneš za 
kakšno pomoč, in sem ti z ve-
seljem pritrdil, vendar se nisi 
nikoli. Župan, zagotavljam ti, 

da če bi se, takšne sodne po-
ravnave zagotovo ne bi bilo, 
saj sem le jaz vse potankosti 
podrobno poznal, ker sem 
dnevno spremljal gradnjo. 
Ker pa ti v letu 2007 še nisi 
imel županskih izkušenj, nisi 
vedel, da prekaljeni gradbin-
ci ob menjavi županov ved-
no poskusĳo od novega župa-
na izsiliti tudi plačilo kakšnih 
spornih del (neizvedenih, sla-
bo izvedenih, dvakrat obraču-
nanih itd.) in ga žejnega peljati 
čez vodo, ker zadeve dobro ne 
pozna. To še posebno velja za 
majhne občine, kot je Horjul, 
ko mora župan imeti vse pod 
kontrolo in se boriti za vsak 
evro posebej.
Glede prosvetnega doma pa 
bi rekel, da tu niso toliko po-
membna evropska sredstva 
za zamenjavo okoli 10 oken, 
ampak bi moral pridobiti ev-
ropska sredstva za kakšne 
večje investicĳe v občini, kot 
so kanalizacĳski sistemi po 
vaseh itd. Župan, tudi občin-
ska sredstva lahko vlagaš v 
prosvetni dom povsem v skla-
du z zakonodajo, le pravo pot 
je treba poiskati in predvsem 
mora obstajati volja za spo-
štovanje sklenjene pogodbe. 
Kako pa je občina lahko fi-
nancirala restavriranje fresk v 
cerkvi na Vrzdencu, ki tudi ni 
last občine, ali pa kako je so-
sednja občina nedavno lahko 
prispevala sredstva za orgle v 
cerkvi, ki tudi ni last občine? 
Praviš, da te veseli, da jaz kot 
nekdanji župan spremljam 
dogajanja v občini. Kako ne bi, 
saj sem bil več kot 20 let vpet v 
razvoj tako krajevne skupno-
sti kot občine in sem nešteto-
krat obšel gradbišča. Ker sem 
si v vsem tem času pridobil 
kar nekaj izkušenj pri raznih 
investicĳah, pa mi dovoli, da 
zdaj še jaz podam svoje mne-
nje na tvoje delovanje, da ne 
bova govorila samo o mojem 
delovanju, ki je časovno že kar 
precej oddaljeno. Občani ozi-
roma bralci pa bodo sami pre-
sodili, ali imam prav ali ne.
Pri tvojem delu pogrešam 
predvsem neko dolgoročno 
vizĳo razvoja občine. Imam 
občutek, da se dela včasih na 
horuk in na pamet, morda 
tudi brez potrebe ali pa zgre-
šeno. Ko sem ti predal župan-
sko funkcĳo, sem ti svetoval, 
da najprej poskrbiš za druge, 
šele nazadnje zase. Naredil si 
ravno obratno. Najprej si sebi 
uredil odlične občinske pros-
tore in mnogo preveč investi-
ral v Občinski trg, ki je zame 
najbolj nerentabilna investicĳa 
v občini, saj se uporablja le ne-
kajkrat na leto. Namesto tega 
bi moral najprej narediti učil-
nice v stari šolski telovadnici, 
ki že osmo leto prazna čaka 
na začetek del. Namreč učenci 
nižjih razredov vsak dan biva-
jo v kontejnerskih učilnicah, v 
zelo slabih pogojih, medtem 
ko so stari občinski prostori, 
ki so sedaj verjetno prazni, 
povsem zadoščali za potre-
be naše male občine. Novo 
športno dvorano pri šoli smo 
naredili tudi zato, da se v stari 
telovadnici čim prej naredĳo 
učilnice in sodobna knjižnica, 
za kar smo že v mojem man-
datu naredili idejne projekte.
 Odločil si se za izgradnjo 

sončnih elektrarn, čeprav smi-
sel lokalne skupnosti oziroma 
občine ni v tem, da gradi do-
bičkonosne projekte, ampak 
da za občane ustvarja čim 
boljši standard skozi gradnjo 
raznih družbenih objektov, 
kot so vrtci itn., ter druge jav-
ne infrastrukture, kot so ce-
ste, kanalizacĳe, vodovodi itn. 
Namesto investicĳe v sončne 
elektrarne bi moral prej zgra-
diti nekaj 10 metrov vaške 
poti od šole do vrtca, pa bi bil 
zdaj že nekaj let razbremenjen 
promet med šolo in vrtcem. 
Ob predaji županskih poslov 
sem ti svetoval, da prva leta 
županovanja pripraviš vse 
projekte, zdaj, po osmih letih, 
pa praviš, da se projekti za to 
kratko in nujno potrebno va-
ško pot šele pripravljajo. Tudi 
o nadomestni čistilni napravi 
v Horjulu govoriš že dva man-
data, pa niso še niti vsi idejni 
projekti narejeni, denar pa je 
zagotovljen, kot sam praviš v 
intervjuju. Župan, to (projek-
ti) so tista dela, ki se ne vidĳo, 
pa tudi niso narejena – kot si 
se pred časom hvalil v nekem 
intervjuju, da delate taka dela, 
ki se ne vidĳo. Vse prepočasi 
gre to, zato je občina že začela 
zaostajati za sosedi. Res, žu-
pan, tu si malo zaspal s pro-
jekti, sprejemaš odločitve na 
horuk, kot so sončne elektrar-
ne, ker ni bilo pripravljenih 
drugih projektov. Poleg tega 
so sončne elektrarne še poseb-
no na vrtcu z bolj strmo stre-
ho nevarne, če slučajno zdrsne 
sneg ali led na ... Bog ne daj. 
Izgradnja zunanjega igrišča 
med športno dvorano in po-
kopališčem je zgrešena in v 
nasprotju z dolgoročnimi raz-
vojnimi plani. Vsa pohvala 
tistim, ki so udarniško delali, 
ampak odločitev je bila na-
pačna. Športno dvorano pri 
šoli smo zgradili na lokacĳi 
prejšnjega večjega zunanjega 
igrišča prav z namenom, da 
se prepreči hrup v bližini po-
kopališča in poslovilne vežice. 
Zdaj ste ta hrup približali še 
za 50 metrov do samega po-
kopališča. Kje je tu pieteta 
do umrlih in svojcev umrlih? 
Vem, da šola nujno potrebuje 
zunanje igrišče, vendar to je 
bilo predvideno na zahodni 
strani šole, proti Ljubgojni. To 
bi bila dolgoročna rešitev, ne-
moteča za pokopališče ter po-
grebne obrede.
Izgradnja prizidka k domu 
starejših je bila za občino ne-
potrebna, s tem je več izgubila 
kot pridobila. Poleg tega, da 
je bolj obremenjena infra-
struktura (voda, kanalizacĳa, 
cesta itd.), je občina izgubila 
edino zeleno oazo nad poko-
pališčem, ki je bila dolgoročno 
rezervirana za širitev pokopa-
lišča. Z izgradnjo tega prizid-
ka bo samo lastnik  pobral ne-
kaj več dobička. Take pritiske 
po večjem domu smo imeli že 
leta 2004 s strani investitorja 
Vegrada, ki je pripeljal v Hor-
jul skoraj 5 mio. EUR, vendar 
smo se mu uspešno ubranili, 
čeprav je takrat Občina Horjul 
pridobila sodobno knjižnico, 
lekarno in tri ambulante. Žu-
pan, kaj pa smo sedaj s prizid-
kom pridobili? Preobremenjen 
prostor in slabo voljo sosedov. 
Izgradnja kanalizacĳe v Podo-
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Pustovanje v vrtcu 
Marjetica
Pust je za otroke prav posebno doživetje, saj se takrat lahko spre-
menĳo v različne like, ki so jim všeč. Najprej moramo pohvaliti 
starše, ki so se zelo potrudili in otrokom pripravili odlične kostu-
me, da so uživali na ta dan. Vsak otrok je bil deležen pozornosti, 
saj smo si ogledali vsakega posebej in se o njem pogovorili. Pusta 
pa se razveselĳo tudi starejši, zato smo se odločili, da jim s svo-
jim obiskom polepšamo dan. Odpravili smo se v dom starejših 
občanov, kjer smo zapeli nekaj pesmic in malo zaplesali. Ob tej 
priložnosti smo varovance obdarili s skromnim darilcem za 8. 
marec. Starejši so bili zelo veseli obiska, nekateri so z nami celo 
prepevali, v zahvalo pa so nas pogostili. Na poti nazaj v vrtec 
smo zavili še v občinske prostore, kjer so nas uslužbenci občine 
lepo sprejeli.  Za mlajše otroke, ki so ostali v vrtcu, se je pustno 
rajanje odvĳalo v avli vrtca in telovadnici, kjer so rajali ob igrivih 
ritmih pustnih melodĳ. Otroci so vsak s svojim likom prav goto-
vo pregnali zimo brez snega, ki nam je letos pošteno kazala zobe 
na drugačen način.  

Andreja Naglič Kumer

Večer z mamami
Med pomembnejšimi dogodki v šolskem letu je zago-
tovo Večer z mamami. Zadnje srečanje z mamami smo 
zaradi predvidenega predavanja za starše prestavili 
v februar.
Na večer z mamami smo se začeli pripravljati v sredini januarja. 
Najprej smo ponovili dramatizacĳo Čarovnica Mica in severna 
zvezda, ki smo jo zaigrali na Večeru z očeti. Sama izbira se nam 
je na koncu obrestovala, saj je bil vrtec en teden pred dogodkom 
zaradi nepričakovanih vremenskih razmer dva dni zaprt, zato so 
bili otroci združeni z drugimi skupinami. 
Največ pozornosti in časa smo namenili izdelavi rutk za mame. 
Blago smo napeli na okvir, nato pa so ga otroci z izbranimi bar-
vami poslikali in ga na koncu posuli s soljo, ki je v sami barvi 
ustvarila poseben vzorec. Rutke smo prelikali ter jih nato zložili 
in vstavili v srčke, ki smo jih izdelali v ta namen. 

V dneh pred Večerom z mamami so otroci nestrpno čakali, kdaj 
bo prišel 13. februar. Pospravili smo igralnico, uredili materiale, 
pobrisali prah ter v zadnjih dveh dneh ponovili dramatizacĳo, 
saj nam prej zaradi vremenskih razmer, prireditve ob kulturnem 
prazniku in smučarskega tečaja, ki je potekal v istem tednu, to 
ni uspelo. 
Napočil je trenutek. Ura je kazala 16.45, ko so prvi otroci v vr-
tec pripeljali svoje mame. Otroci so mamam prikazali stvari, ki 
jih radi počnejo, nekateri so ustvarjali izdelke iz plastelina, spet 
drugi so se igrali spomin, sestavljali sestavljanke, nizali hama 
perlice, računali, risali in barvali, strigli, pikali, prelivali in na-
livali vodo … 
Ob 18. uri smo zaključili spoznavanje materialov v igralnici ter se 
napotili v telovadnico. Tam smo se najprej malo razgibali ob ban-
su Kranjski Janez, si ogledali skrivnostni predmet, nato pa je sle-
dila težko pričakovana dramatizacĳa Čarovnica Mica in severna 
zvezda. Otroci so dobro odigrali svoje vloge. Po priklonu je sle-
dila igra tišine, pri čemer smo mamam razdelili rutke, ki smo jih 
izdelali v ta namen. Prišel je čas za čaj in suho sadje. Večina otrok 
je ta čas kot po navadi izkoristila za tekanje po telovadnici. 
Malo čez sedmo uro zvečer so še zadnji od 39 obiskovalcev za-
pustili vrtec. Veselje in dobro razpoloženje otrok je še kar nekaj 
časa odmevalo okoli vrtca. 

Barbara Čepon
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lnici že vse predolgo traja, saj je bil 
začetek napovedan že pred približno 
petimi leti. Čeprav si v intervjuju iz-
javil, da je projekt kanalizacĳe v Po-
dolnici zaključen, mislim da niti ena 
hiša še ni priključena na kanalizacĳo. 
Župan, čudi me, kako to, da v projekt 
kanalizacĳe ni bilo vključenih ne-
kaj hiš v sami vasi. Ali so bili slabo 
pripravljeni in neusklajeni projekti? 
Opazil pa sem tudi, da ste ob glavni 
cesti pozabili narediti uvoze za do-
stop na posamezne parcele, tako kot 
je bilo narejeno na primer na Vrzden-
cu nasproti gasilskega doma. Tam 
smo pomislili prav na vsakega last-
nika in mu naredili uvoz na parcelo. 
V Podolnici pa bodo morali lastniki 
s traktorji skakati čez pločnik za do-
stop do svoje parcele. Župan, nare-
dil pa si strateško napako, ker nisi 
čistilne naprave, ki stoji na sredini 
med Podolnico in Zaklancem, pla-
niral za obe vasi, kar je bilo načrto-
vano že vsaj 20 let. Tvoj predlog, da 
bi imela v Zaklancu vsaka hiša svojo 
čistilno napravo, je nespameten in ni 
dolgoročna rešitev, pomeni bežanje 
od rešitve problema, ker je to za ob-
čino najceneje in najlažje, za vaščane 
pa najslabše. Če se ne motim, tudi 
svetnik iz Zaklanca ni podprl tvoje-
ga predloga, in upam, da tudi vaš-
čani Zaklanca ne bodo nasedli temu 
nespametnemu predlogu. To bi bil 
unikum v Slovenĳi, da ima naselje 50 
strnjenih hiš in vsaka svojo čistilno 
napravo. Župan, EU ima za kanaliza-
cĳo oziroma varstvo okolja namenje-
nega ogromno denarja in treba se je 
samo potruditi ter na osnovi projek-
tov pridobiti denar. 
 Župan, hvališ se tudi glede optike v 
naši občini. Verjetno ne veš, ker pred 
svojim županstvom nisi bil aktiven 
v Horjulu, da je bil Horjul povezan 
z optičnim kablom že pred 20 leti, in 
kot se je na slovesnosti občinskega 
praznika leta 2005 duhovito izrazil 
takratni direktor Metrela, g. Dem-
šar, smo Metrelu takrat odprli okno 
v svet. Takrat je bil to res tehnološki 
in razvojni preskok, kar so še posebej 
občutili vsi podjetniki, ker prej sploh 
niso mogli ure in ure dobiti telefon-
ske povezave. Danes pa je optika 
nekaj povsem normalnega. A v koli-
kor mi je znano, temu ni tako v naši 
občini. V intervjuju praviš, da je vsa 
občina povezana z optičnim kablom, 
vendar kot sem seznanjen, niti ena 
vas v občini, razen dela Podolnice, 
nima napeljanega optičnega kabla, 
temveč je položena stara tehnologĳa 
– bakreni kabel, kakršnega smo ime-
li že pred 20 leti. Še celo Metrel, ki 
je svetovno uspešno podjetje, nima 
optike v stavbi. Mimogrede, župan, 
midva na Vrhniki imava optiko v 
svojih poslovnih stavbah. Če si že do-
volil prekopavati celo občino in s tem 
tudi številne vrtove in dvorišča ter 
ponekod glavne ceste na vsaka 2 me-
tra, potem bi moral obvezno zahteva-
ti, da bi v izkopane jarke položili vsaj 
3 cevi in optični kabel do vsake hiše 
oziroma podjetja, saj je treba gleda-
ti vsaj 20 let naprej, ne pa nazaj. Tri 
cevi bi morale biti obvezno zato, da bi 
uporabniki lahko izbirali med števil-
nimi ponudniki telekomunikacĳskih 
storitev, zdaj pa smo vezani izključno 
samo na enega ponudnika, ki se lah-
ko obnaša tudi monopolno z višjimi 
cenami. 
 In da ne omenjam samega poteka 
dela. Delalo se je res na pamet, brez 
predhodno usklajenih načrtov z ob-
čani in brez kakršnegakoli nadzora 
s strani občine ali vaškega odbora 
(govorim za Zaklanec). Vsak dan so 
se spreminjale trase, tako da je zaradi 
tega prihajalo tudi do nesoglasĳ med 
sosedi. 

 Župan, županska funkcĳa ni lahka 
in mandat hitro mine, zato je treba 
od samega začetka hiteti in dostikrat 
svoje zasebne stvari dati na stran. 
Sem mnenja, da sta dva mandata 
dovolj, če delaš s polno paro, da iz-
polniš svoje obljube in nato prepu-
stiš vodenje občine drugemu, da bo 
lahko spet delal s polno paro naprej. 
Edino tako gre lahko razvoj občine v 
korak s časom. To je tako kot v pod-
jetništvu: če malo zaspiš, te drugi po-
vozĳo in prehitĳo. 
 Župan, po mojem mnenju si bil tudi 
premalo aktiven pri pridobivanju 
denarja od zunaj, saj občinskega pro-
računa, ki ga dozira država skozi do-
hodnino, res ni težko razdeliti. Vem 
pa, da ni preprosto priti do denarja 
zunaj, toda s pripravljenimi projekti, 
z veliko vztrajnostjo in pravim pri-
stopom se tudi to da. Če samo malo 
pogledaš, kaj so vasi v naši občini 
pridobile v prvih dveh mandatih in 
kaj v drugih dveh, boš videl očitno 
razliko (oglej si Naš časopis od no-
vembra 2006). Pri tebi pogrešam tudi 
enakomeren razvoj celotne občine, 
saj nekatere vasi v dveh mandatih 
niso dobile prav nič. Ker sem iz Za-
klanca, lahko z gotovostjo rečem, da 
naša vas ni dobila prav ničesar, še ene 
javne svetilke, ki jo je neznani voznik 
povozil, vam ni uspelo usposobiti. 
Naša vas bi v teh osmih letih morala 
dobiti vsaj kanalizacĳski sistem. 
Tudi Lesno Brdo ni pridobilo nič 
konkretnega, pa bi tudi potrebovalo 
kanalizacĳo, kot je bilo tudi že dolgo 
v razvojnih planih. Ljubgojna prav 
tako ni dobila ničesar. Žažar, kjer si 
skoraj doma, ni dobil prav nič, čeprav 
bi zelo nujno potreboval novo vodo-
vodno omrežje s hidranti. Žažarski 
gasilci, ki so zelo uspešni in sveto-
vno znani z olimpĳad, nimajo niti 
enega hidranta v vasi. Ali misliš, da 
si ga res ne zaslužĳo? Vrzdenec je v 
prvih dveh mandatih res dobil veliko 
(brez kakršnihkoli kreditov), vendar 
bi moral kljub temu v tvojih dveh 
mandatih dobiti vsaj poslovilno ve-
žico, v katero bi po možnosti name-
stili originalno fresko sv. Krištofa, 
odstranjeno s cerkve sv. Kancĳana, 
sicer bo za vedno ostala uskladiščena 
v Ljubljani. 
 Župan, naj zaključim svoje razmišlja-
nje s tem, da si tudi premalo prisoten 
na terenu. Če je to res, da so te neka-
teri v Podolnici pri gradnji kanaliza-
cĳe videli samo enkrat, mislim, da ni 
v redu. Pogrešamo te tudi na občnih 
zborih, saj te v osmih letih v Zaklan-
cu še nismo videli, pa bi moral priti, 
če si župan vseh. Pogrešajo te tudi 
nekateri občani, ki jih je prizadela na-
ravna nesreča, na primer, ko je velik 
zemeljski plaz zasul hišo sovaščana, 
pa kolikor vem, mu nisi nič pomagal 
… Pogrešali smo te na terenu tudi ob 
zadnji naravni katastrofi (žledu). Vsa 
čast gasilcem, vendar so oni le tvoja 
desna roka oziroma, kot se je nekdo 
slikovito izrazil, so gasilci županova 
vojska. Če pa ni komandanta, tudi 
vojska nima ustrezne podpore … 

  Daniel Fortuna

Spoštovani g. Fortuna, 

Zelo mi je žal, da so te moji dosežki 
tako prizadeli, kajti samo tako lahko 
razumem tvoja navajanja. Imava pač 
vsak svojo vizĳo vodenja občine in 
verjamem, da je bilo boleče, ko si spo-
znal, da grem po svoji poti  in ne po 
tvoji, ki bi jo mi spretno narekoval. 
Tvoje izkušnje so mi bile vsekakor 
dobrodošle, menim, da sem od njih 
pobral in obdržal kar je bilo dobrega, 
slabo pa zavrgel.  Od intelektualca 
kot si ti, bi pričakoval več širokega 
pogleda in premišljenosti, pa ven-
dar vedi, da ima vsak dobre in malo 

manj dobre  ideje in izjema od tega 
nisi bil niti ti, zato »mogoče« tudi 
kakšna izmed tvojih odločitev ni bila 
na mestu, pa vendar se jaz na ta nivo 
ne bom spuščal. Ne bom tudi raz-
pravljal o tem, da so časi v katerih ži-
vimo sedaj, razvoju in gospodarstvu 
manj naklonjeni, kot v času tvojega 
mandata, saj to ne sme biti izgovor. 
Spoštovani g. Fortuna, vse kar sem 
že do sedaj napisal v mojih člankih 
je dejansko stanje in odraz poslova-
nja naše občine ter zaposlenih v njej, 
ki so bili zaposleni tudi v tvojem 
mandatu, prav tako so  vsi podatki 
in dejstva o mojih navedbah v prejš-
njem članku plod delovanja celotne 
občinske uprave. Tvoja navajanja so 
v mnogih pogledih zavajajoča, ne-
resnična, vendar jih bom razumel 
kot odraz tvojega nezadovoljstva nad  
dosežki zaposlenih v občinski upravi 
pod mojim županovanjem. Na vse 
sem ponosen in na vse očitke znam 
argumentirano odgovoriti in na vse 
trditve  odgovarjam, v nasprotju od 
tebe, ki si  se vedno izgovarjal na 
svetnike, vendar na spoštljiv način 
do naših občanov. Za konec bi rad 
poudaril, da sem spoštoval tvoje pre-
teklo delo, kar sem pokazal z deja-
njem, da sem soglašal s predlogom 
občinskega sveta, ki te je imenoval za 
častnega občana, pri čemer dvomim, 
da bi enako storil tudi ti. 
V naslednjem članku tega izvoda 
predstavljam projekte na področju 
izgradnje komunalne infrastrukture.
Želim ti še naprej uspešno delo. 

Župan Janko Jazbec

Projekti komunalnega 
urejanja v Občini Horjul v 
letih od 2001 do 2015
1. Kanalizacĳa Vrzdenec
Za gradnjo kanalizacĳe, vključno z 
gradnjo Čistilne naprave, je občina 
Horjul naročila izdelavo projektne 
dokumentacĳe (projektant KONO-B, 
d.o.o.), na osnovi katere je bilo prido-
bljeno enotno gradbeno dovoljenje 
št. 3513-208/201 z dne 22.01.2001. Za 
izvedbo del  je občina podpisala iz-
vajalsko pogodbo št. 574/2001 z dne 
04.10.2001 z izvajalcem del KPL d.d., 
JP VODOVOD-KANALIZACĲA 
d.o.o. je na projektu izvajala dodat-
ni oz. kvalitativni nadzor. Kasneje 
je bil izveden prenos izvedbe inve-
sticĳe  s pogodbo 22D1594/03-TIS z 
dne 19.06.2003 na JP VODOVOD-
KANALIZACĲA d.o.o., kot izvajalca 
obvezne gospodarske javne službe 
na predmetnem območju. V času 
gradnje kakor tudi pri uporabi je 
največja težava dostopanje do kana-
lizacĳe, saj večji del le-te poteka po 
zasebnih zemljiščih, kjer ni urejenih 
servisnih dostopov oz. služnosti. 
Gradbeno dovoljenje je bilo namreč 
pridobljeno pred uveljavitvi ZGO-
1B, kjer se je zahtevalo samo soglasje 
lastnika zemljišča za posege v času 
gradnje. Tehnični pregled je bil iz-
veden v oktobru 2006. Pri pregledu 
je ugotovljeno, da čistilna naprava 
ne dosega učinkov zahtev čiščenja, 
zato so bile s strani strokovnih izve-
dencev tehničnega pregleda podane 
pripombe. Na predimenzioniranost 
čistilne naprave (500 PE) za pred-
metno območje smo vodstvo občine 
opozarjali že med samo izgradnjo in 
predlagali zmanjšanje PE enot, ven-
dar se takratno vodstvo občine  ni s 
tem strinjalo. Ker so bile ugotovljene 
pomanjkljivosti takšne narave (skoraj 
v celoti sprememba oz. prilagoditev 
tehnologĳe), jih ni bilo mogoče od-
praviti v zahtevanih rokih podanih s 
strani izvedencev. Pomanjkljivosti so 
bile odpravljene v letu 2011, za pred-
metno kanalizacĳo pa je bilo prido-

bljeno uporabno dovoljenje št. 351-
1396/201-9 z dne 13.10.2011. Dodatnih 
in več del na kanalizacĳskem sistemu 
VRZDENEC po tehničnem pregledu 
2006  je bilo za 326.854,17 EUR brez 
DDV, od tega je bilo za ČN VRZDE-
NEC porabljeno 130.621,54 EUR brez 
DDV. Celotna investicĳa je tako zna-
šala 389.443,11 EUR brez DDV, kar 
pomeni, da je bilo zaradi neupošte-
vanja njihovih zahtev porabljenih še 
dodatnih 85 % celotne vrednosti pro-
jekta. Izvedenih je bilo 89 odcepov 
za hišne priključke na katere je bila 
predvidena priključitev 104 objek-
tov. Po trenutnih evidencah je sedaj 
priključenih 82 objektov. Ne priklju-
čenih je ostalo še 21 objektov, ostali 
nimajo možnosti priključitve, gre za 
cca 33 objektov. Večina uporabnikov 
je pridobila soglasje za priključitev 
v letu 2007. Obvestila uporabnikom 
o pridobitvi soglasja in obvezni pri-
ključitvi na javni kanal je pošiljala oz. 
urejala občina.

2. Odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode v naselju 
Zaklanec 

Na tem območju poselitve oziroma 
anglomeracĳe v operativnem progra-
mu opremljanje z javno kanalizacĳo 
ni predpisano. Na teh območjih je po-
trebno zagotoviti ustrezno (v skladu 
z zahtevami iz predpisov, ki urejajo 
emisĳe snovi pri odvajanju odpadnih 
vod) odvajanje in čiščenje komunal-
ne odpadne vode. V primeru, da se 
obremenitev ali del obremenitve s 
komunalno odpadno vodo s teh ob-
močĳ odvaja v javno kanalizacĳo, je 
obvezno za to komunalno odpadno 
vodo zagotoviti ustrezno čiščenje v 
skladu z veljavnimi predpisi na izto-
ku iz javne kanalizacĳe.
Po Operativnem programu je območ-
je poselitve (aglomeracĳa) Zaklanec 
uvrščena v dodatni program 3. Stop-
nje, za katere velja: Na poselitvenih 
območjih, ki so obremenjena med 50 
PE in 450 PE z gostoto obremenje-
nosti med 10 PE/ha in  20 PE/ha,  se 
investicĳe za izgradnjo javne kana-
lizacĳe z zagotovljenim ustreznim 
čiščenjem komunalne odpadne vode, 
štejejo za skladne z operativnim pro-
gramom, če so tehnično-tehnološko 
in ekonomsko upravičene. Ciljna 
stopnja opremljenosti z javno kanali-
zacĳo ni določena, temveč je odvisna 
od rezultatov analiz o tehnično-teh-
nološki in ekonomski upravičenosti. 
Investicĳe iz tega poglavja morajo 
biti zaključene do 31. decembra 2017.  
V novembru 2012 je bil izdelan Ope-
rativni program odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda v Občini 
Horjul – novelacĳa, št. proj. 3112/1 K. 
V občinskem operativnem progra-
mu je za območje poselitve Zaklanec 
predvidena ureditev odvoda komu-
nalne odpadne vode z gradnjo malih 
komunalnih čistilnih naprav. Za ure-
ditev odvoda komunalne odpadne 
vode iz naselja Zaklanec je bil sicer 
predhodno izdelan Idejni projekt št. 
3131K z naslovom: »Izgradnja kana-
lizacĳe v naseljih Zaklanec, Lesno 
Brdo, Podolnice in Ljubgojna v Ob-
čini Horjul«, november 2007, vendar 
je na osnovi primerjalnega izračuna 
stroškov, ki so bistveno nižji, v na-
selju Zaklanec predvidena  ureditev 
odvoda komunalne odpadne vode z 
vgradnjo malih komunalnih čistil-
nih naprav za vsak objekt posebej, 
kar se šteje za ustrezno (v skladu z 
zahtevami iz predpisov, ki urejajo 
emisĳe snovi pri odvajanju odpadnih 
vod) odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode. Operativni program 
odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda v Občini Horjul – no-
velacĳa, št. proj. 3112/1 k, november 

2012,jp vodovod-kanalizacĳa je bil 
potrjen na 11. seji občinskega sveta 
Občine Horjul dne 18.04.2013.
3. Kanalizacĳa Podolnica
Z dnem 27.03.2012 je bil izbrani iz-
vajalec za gradnjo kanalizacĳe in ČN 
Podolnica uveden v delo. Tehnični 
pregled je bil opravljen 29.01.2014, 
dopolnitev dokumentacĳe pa je bila 
na UE  Ljubljana izpostava Vič - Rud-
nik podana 28.02.2014. Priključeva-
nje objektov na javno kanalizacĳsko 
omrežje bo možno po pridobljenem 
uporabnem dovoljenju, ki ga izda 
UE. Del kanalizacĳe je bil v projek-
tu definiran kot skupinski hišni pri-
ključek, zato se ne more financirati 
z javnimi sredstvi - posledično se 
v sklopu gradnje javne kanalizaci-
je ni izvajal (zato nekaj objektov ni 
priključeno na javno kanalizacĳo).
Na dokončanje gradnje so vplivala 
tudi dela, ki so bila izvajalcu naknad-
no naročena s strani občine Horjul, 
ki pa so bistveno izboljšala stanje 
infrastrukture v naselju Podolnica 
in s tem tudi pogoje bivanja za kraja-
ne (nov pločnik, obnovljen vodovod, 
TK omrežje,...). Dostop s traktorji na 
kmetĳska zemljišča je možen tudi z 
lokalne ceste, ki poteka skozi naselje 
Podolnica. Znižanje robnikov ploč-
nika ob glavni cesti zaradi uvozov 
za traktorje bi pomenilo zmanjšanje 
varnosti za pešce, s tem pa bi bila iz-
gubljena funkcionalnost in namen 
samega pločnika.
1. ČN Horjul 
Čistilna naprava v Horjulu predstav-
lja že dolga leta velik problem, saj so 
obstoječe kapacitete ČN občutno pre-
majhne in jih je potrebno povečati iz 
sedanjih 500 PE na načrtovanih 1950 
PE. Povečanje kapacitete pa zahteva 
tudi večje zemljišče. V letu 2009 smo 
intenzivno delali na tem, da bi nekje 
na obrobju Horjula pridobili primer-
no zemljišče za izgradnjo čistilne na-
prave. Ustrezala je parcela na vzhod-
ni strani Horjula, ki leži pod glavno 
cesto in je v lasti Rimokatoliškega 
župnĳstva.  S horjulskim župnikom 
sva se dogovorila, da bo to zemljišče 
prodal in v prepričanju, da zemljišče 
tako rekoč že imamo, sem si vzpo-
redno prizadeval pridobiti tudi sred-
stva za izdelavo projektov in v ta na-
men v letu 2010 pridobil 60.000 EUR.  
Na žalost pa je župnik od svoje po-
nudbe odstopil in zato smo se znašli 
znova pri začetnem problemu  - naj-
ti  zemljišče za čistilno napravo.  Po 
dolgotrajnih iskanjih smo v letu 2011 
kupili 3432 m2 zemljišča, v letu 2013 
pa naredili še zamenjavo zemljišča 
zaradi direktnega dostopa do nove 
parcele s čistilno napravo. Sočasno z 
nakupom zemljišča smo izdelali tudi 
študĳo primernosti ČN in idejno za-
snovo za ČN. Trenutno pa se preko 
podjetja JP Vodovod Kanalizacĳa vo-
dĳo aktivnosti priprave projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, ki 
naj bi bil pridobljen do konca letoš-
njega poletja. Gradnja je predvidena 
v jeseni 2014, kar pomeni, da bi v letu 
2015 že lahko začeli z poizkusnim 
obratovanjem. 
Članek je pripravljen v sodelovanju 
in na podlagi strokovnih pojasnil JP 
Vodovod – Kanalizacĳa.
Iz strokovnih pojasnil se lahko 
razbere premišljenost oziroma ne-
premišljenost odločitev prejšnjega 
vodstva občine in aktivnosti občine 
za odpravo teh posledic v obdobju 
mojega županovanja. Menim, da sem 
preudarno reševal projekte v izogib 
povzročitvi večjih gospodarskih in 
okoljskih posledic.

Župan Janko Jazbec

Uredništvo Našega časopisa skladno s pro-
gramsko zasnovo s tem končuje polemiko.

Prejeli smo!  • Prejeli smo!  • Prejeli smo!  • Prejeli smo!  • Prejeli smo!  • Prejeli smo!  • Prejeli smo!  • Prejeli smo!  • Prejeli smo!  • Prejeli smo!  • Prejeli smo!  
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Projekt, ki je nastal v sodelovanju med občino 
in OŠ Polhov Gradec, je predstavila Darinka 
Orel, knjižničarka iz omenjene šole, sicer pa 
ena najbolj zaslužnih za njegovo realizacĳo.
Pred šestimi leti je namreč vzpodbudila, da 
so učenci izdelali strip, ki pripoveduje kako je 
saški kralj obiskal Polhov Gradec, da si ogle-
da novo odkrito cvetlico – danes imenovano 
blagajko. Strip je dobil ob želji občine in kraja, 
da bi v graščini uredila čajni salon in na ta na-
čin nekoliko oživila lik grofa Blagaja, dodaten 
zalet. Piko na i pa je dodala še vključitev ob-
čine v Regĳsko destinacĳsko organizacĳo na 
področju turizma, v okviru katerega je v so-
delovanju s krajani uresničila nekajletne želje 
– nastal je animirani turistični program »Čaj 
z grofom Blagajem«. Vsebinsko zasnovo je pri-
pravila Darinka, vanj pa je vključila vse ele-
mente naravne in kulturne dediščine kraja. 
 Po programu je gostom zunaj graščine na 
kratko predstavljena zgodovina grajskega 
kompleksa, nato pa jih grof Blagaj in Antonĳa
povabita v notranjost. »Salon krasĳo porcela-
naste skodelice in čipke, sveže rože in srebrni 

svečniki. Gostom postrežemo zeliščni čaj in 
med z zlatom, izjemno svežo lokalno hrano 
ter vrtnični liker in vse skupaj začinimo s 
sproščenim kramljanjem z grofom in njegovo 
lepo Antonĳo. Goste razvajamo z živo glasbo
v grajski kapeli, duhovito otroško risanko o 
odkritju blagajke, za slovo pa popĳemo staro-
davni eliksir dolgega življenja v grajski kleti,« 
je zbranim na konferenci povedala Darinka. 
Seveda si obiskovalci ogledajo še graščino, 
oba muzeja, spoznajo klekljarico, pred odho-
dom pa imajo možnost nakupa lokalnih pro-

duktov, zbranih pod blagovno znamko »Do-
brote Blagajeve dežele«. 
Kot je v sklepnem delu predstavitve na konfe-
renci dejala Darinka, projekt ni samo primer 
dobre prakse po vsebini programa, marveč 
bi lahko bil zgled ostalim tudi na področju 
medgeneracĳskega in siceršnjega povezova-
nja. »Zahvala gre preprostemu spoznanju, da 
ne zmoremo drug brez drugega! Tako kot se 
skrivnostno prepletajo niti naše klekljarice, 
smo se tudi mi prepletli medgenaricĳsko, po-
klicno, energĳsko… Delo naše šole in naših
otrok bi lahko ostalo neopaženo, kot je delo 
velikih šol v Slovenĳi. Pa ni. Naša občina nas
vidi kot svojo prihodnost.«
 Projekt naj bi zaobjemal predvsem mlade, 
aktivne prebivalce kraja ter prikazal stare 
tradicionalne obrti. Kot so nam povedali na 
občini, je produkt na trgu odlično sprejet, na-
loga razvĳalcev je samo še, da ga trženjsko
spromovirajo in mu nadenejo prepoznaven 
obraz tudi v širši slovenski turistični ponud-
bi.

  Gašper Tominc, foto arhiv občine

Javni razpis za 
sofinanciranje
postavitve malih 
komunalnih 
čistilnih naprav 
V tej številki Našega časopisa objavlja-
mo javni razpis, namenjen postavitvi 
malih komunalnih čistilnih naprav v ob-
čini. 

Za sofinanciranje postavitve je po-
trebna prĳava na razpis (predpisani
obrazci so objavljeni na spletni strani 
občine), po pravnomočnosti odločbe 

o dodelitvi sredstev in podpisani pogodbi lahko 
upravičenci vložite zahtevek, ki je podlaga za iz-
plačilo sredstev. 
V kolikor boste kandidirali na razpis, bodite po-
zorni na naslednja določila: 
• Vloge morajo biti oddane na predpisanem ob-

razcu, ki ga lahko dobite na občinski spletni 
strani. 

• Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najpo-
zneje do 31. 12. 2014. 

• Upravičeni stroški so stroški, nastali od 1. 1. 
2012 do 31. 12. 2014. 

• Zahtevku za izplačilo morate priložiti račune, 
potrdila o njihovem plačilu in pozitivno oceno 
obratovanja. 

• Upravičenci lahko zahtevke za izplačilo upra-
vičenih sredstev vlagajo do 30. 12. 2015. 

• Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača 
upravičencu, je 50 €.   

Helena Čuk

V poročilu je zapisano, da sodi občina med razvitejše kraje v Slo-
venĳi, ob tem pa jo odlikuje izrazit, a vendarle ne pretiran raz-
vojni tempo. Brezposelnost je med najnižjimi v državi, pa tudi 
izredno malo število ljudi prejema socialno pomoč. Dinamika 
sprememb v zadnjem obdobju je poudarjena, a razvoj vendarle 
ni pretirano hiter. Tako občina v slovenskem merilu sodi med 
tiste, ki so za priseljevanje bolj privlačne, vseeno pa selitveni 
prirast ostaja zmeren. Za področje gospodarstva so zapisali, da 
»… je izraziteje bivalna občina brez močne industrĳe«. Ritem
ustanavljanja novih podjetĳ je soliden, a v primerjavi s sosednji-

mi kraji zmeren. Ob tem pa je stopnja preživetja novih podjetĳ
nadpovprečno visoka. Občina sodi med maloštevilne slovenske 
kraje v državi, kjer gospodarstvo ustvari več prihodka, kot ga 
je pred krizo. Med šibkimi področji občine se omenja zadrža-
no vlaganje v varčno rabo energĳe, prehod na obnovljive vire
in črpanje EU sredstev. Po zapisu poročila, se lahko občina - ob 
nadaljevanju trenutnih aktivnosti in upoštevajoč priporočila na 
kritičnih razvojnih področjih – prebĳe med razvojno najuspeš-
nejše manjše kraje v Slovenĳi.

(gt)

Kaj pravi analiza Zlatega kamna za Občino Dobrova – Polhov Gradec?
Projekt Zlati kamen, ki ga pripravlja multidisciplinarna skupina sedmih strokovnjakov iz različnih podjetĳ in ustanov, v svoji raziskavi tudi letos ni zaobšel Občine
Dobrova – Polhov Gradec. Analiza primerja vse slovenske občine in je sestavljena s pomočjo 54 kazalnikov osmih področjih.

Pošljite predloge za 
občinska priznanja
Na koncu občinskih strani Občina Do-
brova - Polhov Gradec objavlja Javni 
razpis za podelitev občinskih priznanj. 

Preletite vsebino, in če menite, da si priznanje za-
služi tudi kdo iz vaše soseske ali kraja, ga predla-
gajte. To so lahko tako posamezniki kot društva, 
zavodi ... Kot rečeno, vsa navodila najdete v ome-
njenem razpisu na koncu občinskih strani.

Javno podjetje Snaga, ki v občini Dobrova- Pol-
hov Gradec skrbi za odvoz odpadkov, s prvim 
aprilom 2014 znižuje ceno ravnanja z odpadki. 
Od tedaj naprej bo povprečni strošek ravnanja 
z odpadki na gospodinjstvo za 10 odstotkov 
oziroma za evro in pol nižji: povprečna cena 
na gospodinjstvo v 2013 je bila 9,85 evra, na-
črtovana cena za 2014 pa je 8,16 evra.
Nižji strošek je posledica spremenjenih cen ko-
munalnih storitev, ki jih je Snaga izračunala na 
podlagi podatkov za leto 2013 in poslovnega 
načrta za 2014. 
Vsakoletni izračun cen podjetju nalaga Uredba 
o metodologĳi za oblikovanje cen obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb varstva okolja (na 

kratko Uredba o cenah). 
Uredba o cenah določa, da mora javno podjetje 
vsako leto preverjati kalkulacĳe cen komunal-
nih storitev. Snaga je na podlagi nerevidiranih 

podatkov za leto 2013 in potrjenega poslovne-
ga načrta za 2014 izračunala spremembe cen 
komunalnih storitev in ugotovila, da bo skup-
na cena ravnanja z odpadki v povprečju nižja 
za deset odstotkov. (V okviru tega:
- spremembi cene zbiranja komunalnih od-
padkov in zbiranja bioloških odpadkov nista 
potrebni, saj se predračunski ceni (glede na 
potrjeni ceni) ne razlikujeta za več kot deset 
odstotkov, - se nova cena odlaganja komu-
nalnih odpadkov zaradi znižanja stroškov na 
račun finančnih jamstev precej zniža in - se
nova cena obdelave komunalnih odpadkov 
(predvsem zaradi izpada prihodkov iz prodaje 
sekundarnih surovin) nekoliko zviša. )

Gospodinjstva bodo za ravnanje z odpadki 
tako še naprej plačevala bistveno manj kot 
povprečno gospodinjstvo v Slovenĳi: povpre-
čni letni strošek na gospodinjstvo v Slovenĳi
znaša 150 evrov, na območju Snage pa je pov-
prečni strošek na gospodinjstvo 115 evrov na 
leto.  Povprečna cena, ki jo plača gospodinj-
stvo v Italĳi, znaša 240 evrov letno. JP Snaga
se v evropski vrh uvršča tudi po deležu ločeno 
zbranih odpadkov: novembra 2013 je na ob-
močju Ljubljane in devetih primestnih občin 
presegla 55 odstotkov ločeno zbranih odpad-
kov. Naslednji cilj je doseči 65-odstotni delež 
ločenih frakcĳ.

Občinska uprava in JP Snaga

Območje leži namreč znotraj zaščitene 
enote kulturne dediščine Polhov Gradec 
– Arheološko najdišče (EŠD 16269), zato je 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slove-
nĳe, območna enota Ljubljana, na podlagi
predhodnih sondiranj investitorju Občini 
Dobrova - Polhov Gradec predpisal izvedbo 
arheoloških izkopavanj. 
 Arheologi so terensko delo začeli 10. 3. 2014, 
raziskave pa bodo predvidoma trajale do 
konca marca.
 Trenutni rezultati raziskav so pokazali po-
selitev tega prostora v prazgodovinskem 
obdobju, ki je koncentrirana v severoza-

hodnem vogalu območja gradnje in katere 
jedro se po vsej verjetnosti širi v vzhodni 
smeri izven samega območja gradnje veži-

ce. Odkrite kamnite strukture, kot so pol-
krožni kamniti venec in arheološke drobne 
najdbe, med katerimi je kar nekaj skoraj v 
celoti ohranjenih prazgodovinskih posod, 
kažejo, da smo z raziskavami zadeli ob sam 
rob intenzivneje naseljenega prostora. V za-
hodnem in južnem delu ni izrazitejših arhe-
oloških sledi, omeniti velja le strugo oz. gra-
ben, ki je naravnega nastanka in je danes že 
v celoti zapolnjen z različnimi zemljenimi 
nanosi in depoziti, v katerih ležĳo drobne
arheološke najdbe tako iz novoveškega kot 
srednjeveškega in rimskega obdobja. 

(FP)

Snaga z aprilom znižuje ceno ravnanja z odpadki

Občina na konferenci Zlati kamen 

Grajska čajanka – primer dobre prakse
Ljubljana, 13. marec – V enem od ljubljanskih hotelov je potekala je potekala konferenca Zlati kamen, na kateri se je 
vrtela tematika okoli lokalnih skupnosti, med drugim so najbolj uspešnim občinam podelili tudi priznanja. Občina 
Dobrova – Polhov Gradec sicer ni bila med nagrajenimi, se je pa lahko pred gosti pohvalila s primerom dobre prakse 
– s turističnim programom »Čaj z grofom Blagajem«.

 Arheološka izkopavanja za namen gradnje mrliške 
vežice v Polhovem Gradcu
 V začetku marca je ekipa arheologov Skupine STIK začela arheološke raziskave na območju načrtovane gradnje mrli-
ške vežice v Polhovem Gradcu.
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Pred koncem leta 2013 nam je po dolgih letih pri-
zadevanj uspelo na javni vodovodni sistem Do-
brova priključiti tudi stanovanjsko hišo Stanko na 
naslovu Pot čez Horjulko 30. K temu pa sta veliko 
pripomogla prizadevna krajana, ki sta (s poobla-
stili ge. Rozalĳe Stanko) prevzela nase vse potreb-
ne poti in pridobivanje soglasĳ za pridobitev upo-
rabnega dovoljenja. Hiša je bila namreč zgrajena 
pred letom 1967 in za priklop vodovodnega in 
elektropriključka je bilo treba pridobiti uporabno 
(oziroma gradbeno) dovoljenje. Takoj ko je Upra-
vna enota Ljubljana uporabno dovoljenje izdala, 
smo v Krajevni skupnosti Dobrova z izbranim iz-
vajalcem začeli izvajati izkop in polaganje novih 
cevi v skupni dolžini približno 500 m. Izvedba 

je bila zelo zahtevna, saj smo morali počakati na 
nizek vodostaj reke Horjulščice, katero smo pre-
čkali. Končna cena investicĳskih del KS Dobrova
je bila več kot 7.000 EUR. Hkrati s temi deli pa je 
potekalo usklajeno polaganje ustreznega elektro-
vodnika za priklop in distribucĳo električne ener-
gĳe za omenjeno hišo, tako da so se praktično vsa
dela končala hkrati. Za ustrezno soglasje Elektra 
Ljubljana, enota Vrhnika, in za vsa izvajalska dela 
pa je poskrbel Pavel Sečnik, s. p., ki je tudi brez-
plačno opravil vsa potrebna elektroinštalacĳska
dela v hiši. Vse to pa ne bi bilo nič posebnega, če 
ne bi zakonca Stanko že več kot trideset let živela 
v omenjeni hiši brez elektrike in brez priključka 
na javni vodovodni sistem. Ob tej priložnosti bi se 

rad zahvalil vsem lastnikom zemljišč za brezplač-
na in hitra soglasja za prekop čez njihova zemljiš-
ča, izvajalcem del in vsem, ki ste kakorkoli poma-
gali, saj nam brez vas in vašega dela ne bi uspelo 
v tako kratkem času opraviti tako zahtevnih del. 
Bo pa omenjena infrastruktura na voljo vsem, ki 
bodo pripravljali ali pa že pripravljajo vso potreb-
no dokumentacĳo in nadaljnje priklope stavb na
tem območju. Upokojencema Rozalĳi in Alojzu
Stanko, ki sta v zelo visokih letih (več kot 80 let 
imata) dočakala osnovne življenjske dobrine, pa 
želimo, da bi še veliko let skupaj uživala v prido-
bljenih pogojih za normalno življenje. 

  Krajevna skupnost Dobrova, 
predsednik Marjan Pograjc

Nova zbirka v pralnici 
grajskega parka
Občina je v lanskem letu s pomočjo evropskih 
sredstev obnovila pralnico v grajskem parku. V 
obnovljenem objektu pa se je iz eksponatov, prine-
senih iz tehniškega muzeja v Bistri, uredila manj-
ša zbirka.

Predmeti iz kmetĳske, tekstilne in gozdarske zbirke so raz-
stavljeni v steklenih vitrinah. Pri kmetĳski in tekstilni zbirki
gre za predmete, kakršne so uporabljali tudi podeželski ljudje 
iz naših krajev. Podobni predmeti (kolovrat, komat, šivalni 
stroj ...) se še vedno najdejo na kaki izmed kmetĳ. Gozdarska
zbirka pa vsebuje predmete, povezane s smolarstvom, ki je 
bilo včasih zelo razširjeno, a vezano večinoma na borove goz-
dove. Smolo so predelovali v terpentinovo olje in kolofonĳo,
uporabljali so jo tudi v zdravilne namene. 
Ker gre za dejavnost, o kateri ni veliko podatkov, vabimo kraja-
ne k sodelovanju. Če imate kakršnekoli podatke o smolarstvu 
v naših krajih, vas prosimo, da jih posredujete po elektronski 
pošti info@dobrova-polhovgradec.si ali na naslov Občina Do-
brova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova. Zanimajo 
nas informacĳe o načinu pridobivanja smole, o tem, za kakšne
namene so uporabljali smolo, iz katerih drevesnih vrst so jo 
pridobivali ipd. 
Zelo dobrodošle bi bile tudi kakršnekoli fotografije ali pred-
meti v povezavi z nabiranjem smole, kmetĳstvom in tekstil-
no dejavnostjo. V primeru, da bi se nabralo dovolj uporabnih 
podatkov, fotografij ali predmetov, bomo razstavno zbirko v
pralnici dopolnili z lokalnimi podatki. 

  Vid Klančar, Helena Čuk

Del tekstilne in kmetĳske zbirke

Ob ledeni 
ujmi
Začelo se je čisto pre-
prosto, z dežjem in ohla-
ditvĳo. Nič posebnega,
bi rekli, a se je začel na-
birati led in bilo ga je 
vse več in več.
 
Potem pa je prišla tista noč, ko 
je popustilo. Najprej na vrhu 
hriba, potem vse nižje in na 
koncu tudi okoli nas, in na 
hišo so padla prva drevesa. 
Bila je noč, tesnoba se je širila 
in stiskala srce in dušo. Zadr-
ževali smo dih in čakali jutra. 
Vendar je jutro razkrilo, da so 

se uresničile vse zle slutnje. 
Narava nas je presenetila in 
pokazala vso svojo divjo moč. 
Nemo smo opazovali razde-
janje in se ob njem počutili 
povsem nemočne. Kaj sedaj? 
Kako naprej? Porajala so se 

vprašanja, jasnih odgovorov 
pa ni bilo. Takrat pa so prišli 
možje, odeti v gasilske obleke, 
in dejali čisto preprosto: "Po-
magali vam bomo." Ne veste, 
spoštovani gasilci, koliko nam 
je to preprosto sporočilo ta-

krat pomenilo. Vrnilo se je 
sonce, vrnil se je žarek upanja, 
in to samo zato, ker ste prišli. 
Izrekam vam iskreno zahvalo 
za vse, kar ste storili takrat in 
pozneje, ko ste odstranili gro-
zeče drevje. Še enkrat bi rad 
poudaril, kako pomembno je 
vaše prizadevanje, da takoj 
pomagate v nesreči. To nam, 
ogroženim pove, da v nesreči 
nismo sami, in nam v takih 
težkih trenutkih vliva novega 
nenadomestljivega upanja, da 
bomo težavo zmogli. Zahva-
liti pa se moram tudi Občini 
Dobrova - Polhov Gradec in 
Civilni zaščiti, ki sta prav tako 
odločno in učinkovito vodili 
dela za normalizacĳo razmer.
Vsem iskrena hvala, 

Vital z družino

Gasilci PGD Podsmreka pri odstranjevanju drevja s stanovanjske-
ga objekta

V Podsmreki in neposredni bližini vasi je naravna ujma zelo 
grdo pustošila. Mnogo polomljenih in izruvanih dreves leži 
tudi po podsmreških gozdovih. "Videli smo grozote in želeli 
smo pomagati," je bil odgovor vodstva podjetja Rotar. Zadovolj-
ni in hvaležni gasilci so z veseljem prejeli in preizkusili korist-
no pridobitev. 
Robustni višinski obrezovalnik Husqvarna 327PT5S poganja 
bencinski dvotaktni motor z močjo 0,9 kW oziroma 1,2 KM in 
ima teleskopsko cev oziroma ročaj, ki meri od 272 do 392 cm. 
Vsestranski rezalni meč z dolžino rezila 30 cm omogoča pre-
prosto obrezovanje tudi med gostim vejevjem, brez uporabe 
lestve ali dvigala. Nizka teža (zgolj 7,3 kg) in dobra uravnote-
ženost stroja z zadaj nameščenim motorjem prispevata k udo-
bnemu delovnemu položaju in zmanjšujeta obremenitev upo-
rabnika z izpušnimi plini. Vitka rezalna glava pa se ponaša z 
nastavljivim in avtomatskim podmazovalnikom verige. 
Omenjeni model spada v profesionalni razred izdelkov, ki so 
namenjeni predvsem poklicnim, a tudi zahtevnejšim domačim 
uporabnikom, ker je prilagojen za večje in dolgotrajne obreme-
nitve pri vsakodnevni uporabi. Zasnovan je po najvišjih merilih 
kakovosti, zmogljivosti in ergonomĳe v kombinacĳi s preprosto
uporabo. 
Za varno delo v gozdu ali pa povsod tam, kjer se dela z motorno 
žago, motorno koso ali višinskimi obrezovalniki, so nujno po-
trebni tudi zaščitni čevlji in obleka. 
Donator, podjetje ROTAR, je v zasebni lasti družine Rotar. 
Prepoznavno je kot uvoznik in veletrgovec, specializiran na 
področju strojev, opreme in rezervnih delov za vrtnarstvo, vi-
nogradništvo, gozdarstvo in kmetĳstvo. Skozi več kot tri dese-
tletja nenehnega razvoja in vztrajanja na poti k odličnosti se 
je podjetje s svojimi kakovostnimi proizvodi stalno prilagajalo 
zahtevnemu trgu ter kljubovalo močni konkurenci, obenem pa 
ohranjalo posluh za potrebe svojih poslovnih partnerjev in za-
poslenih ter se razvilo v eno vodilnih podjetĳ na svojem po-
dročju. 
Velik korak je podjetje naredilo tudi na področju spletne trgovi-
ne (www.rotar-trgovina.si). Uspešno vodenje in pravilna strate-
gĳa razvoja sta ga pripeljala v družbo velikih, svetovno znanih

blagovnih znamk. Danes je Rotar pomembno podjetje, ki lahko 
v Slovenĳi in na Hrvaškem vodi in oskrbuje razvejano prodaj-
no mrežo več kot 300 specializiranih trgovcev ter 60 pooblaš-
čenih servisov. Podjetje veliko vlaga v razvoj lastnih blagovnih 
in trgovskih znamk. Tako pod blagovno znamko Eurogarden 
gradi verigo vrtnih centrov s široko ponudbo proizvodov za 
dom in vrt, pod trgovsko znamko Ramda in Green Cut pa za 

zveste stranke ustvarja ponudbo kakovostnih izdelkov za delo 
na vrtu. 
V dneh velike naravne ujme in v času po njej so bili tudi pod-
smreški gasilci precej angažirani. Zaradi drevja, ki je padlo na 
cesto, je bila zaprta cesta skozi Podsmreko, padla drevesa so 
ogrožala in poškodovala objekte oziroma hiše. Gasilci so bili 
precej vpeti v delo in njihov počitek je bil v dneh odpravljanja 
posledic zelo skromen. Zelo so se izkazali pri konkretni pomo-
či, saj so aktivno odpravljali katastrofalne posledice naravne 
nesreče. 
V spomin na novo pridobitev so nastale tudi fotografije, višin-
ski obrezovalnik pa je že dobil mesto v novem gasilskem vozilu 
PGD Podsmreka in bo zelo uporabno orodje, saj so potrebe po 
njem zelo velike. 

Robi Kržič 

Zahvala PGD Dobrova
Gasilci PGD Dobrova se zahvaljujemo vsem krajanom in še 
posebej podpornim članom, ki so nam pomagali pri odpravi 
posledic naravne nesreče, ki nas je doletela v začetku februar-
ja. Iskrena hvala tudi g. Marĳi Knific, ki nam je po napornih
dnevih pripravila okusno večerjo in okrepčilno pĳačo.

Operativna enota PGD Dobrova

Po tridesetih letih dobila elektriko in vodovod

PGD Podsmreka prejelo koristno donacĳo
podjetja Rotar
Podsmreka, 24. februar 2014 – V lepem, sončnem zimskem dnevu brez snega po veliki naravni ujmi je ekipa 
domačih gasilcev PGD Podsmreka od podjetja Rotar, d. o. o., iz Podsmreke prejela donacĳo v obliki višin-
skega obrezovalnika Husqvarna. Mateja Rotar, direktorica kmetĳsko-vrtnarske trgovine in servisa, je ob
donacĳi predsedniku PGD Podsmreka Boštjanu Seliškarju osebno predala zelo uporaben pripomoček.
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Franc Leskovec je bil rojen 26. januarja 1914 
na veliki kmetĳi Smrekarjevih v Smrečju, kot
eden od sedemnajstih otrok. Pred drugo sveto-
vno vojno je zaključil kmetĳsko srednjo šolo pri
Novem mestu, na srečo pa mu je vojna vihra 
prizanesla. Po njej je po spletu okoliščin dedo-
val posestvo v Šentjoštu, kjer se jima je z ženo 
Jožefo rodilo pet otrok. Obdobje po vojni je bilo 
Šentjoštu zaradi medvojnih dogodkov izrazito 
nenaklonjeno, zato so bili potrebni velikanski 
napori, da je bil kraj deležen napredka. Tukaj 
ne gre spregledati vloge "Smrekarjevega Fren-
cka", kot so Leskovca imenovali prĳatelji, ki je
tedensko trkal na vrata lokalnih in državnih 
funkcionarjev pa tudi domačinov ter jih pre-

pričeval o nujnosti razvoja kraja. V desetletjih, 
ki so sledila po vojni, je kraju, ki so ga med 
vojno požgali partizani, tudi z Leskovčevo po-
močjo uspelo v vas pripeljati vodovod, zgraditi 
dostopno cesto Kogelj–Šentjošt, zgraditi novo 
osnovno šolo, vzpostaviti avtobusno povezavo, 
elektriko in telefon ter izpeljati še vrsto drugih 
drobnih projektov. Sodeloval je pri ustanavlja-
nju prvih društev v vasi (gasilci, kulturniki) 
ter bil pozneje njihov aktivni član ter je kot tak 
pripomogel h gradnji gasilskega in kulturnega 
doma. Kot odličnemu organizatorju mu je v 
vas uspelo pripeljati obrat Žimnice, ki je da-
jal prvi povojni generacĳi možnost zaslužka v
lokalnem okolju. Leskovcu je delo za dobrobit 

skupnosti ostalo med najvišjimi vrednotami do 
konca življenja, ki se mu je zaključilo 19. febru-
arja 1980. 
Spominsko obeležje v obliki doprsnega kipa 
je na pokopališču blagoslovil domači župnik 
Andrej Sever, cerkveni pevci so poskrbeli za 
kulturni program, Matej Kavčič pa je v govoru 
predstavil Leskovca. Kot je dejal, je šentjoška 

fara ponosna, da je imela tako velikega Šentjoš-
čana, ki je bil svetovljan, odličen organizator in 
vizionar ter je tako ta kraj dvignil iz namenjene 
črne usode. Po blagoslovu na pokopališču so si 
navzoči lahko ogledali še razstavo o Leskovče-
vem življenju v kulturnem domu, ki jo je pri-
pravila njegova vnukinja Barbara. 

  Gašper Tominc, foto: GT

Ravno ob spremljanju večernih novic je zmanjkalo elektri-
ke, malo zatem pa se je že oglasil pisk pozivnika: "podr-

to drevo na glavni cesti". Tudi v najbolj črnih mislih si nisem 
predstavljal, da je to uvod v osemdnevno bitko z ledom. Del 
sobotne noči, ki sem ga namenil počitku, in ob glasnem poka-
nju dreves so me preletavale misli, ali bomo gasilci razmeram 
sploh kos ter s čim se bomo lotili dela. Gasilsko društvo na-
mreč premore eno motorno žago in nekaj ročnega orodja.  
Nedeljsko jutro je pokazalo kruto moč narave, a opogumil me 
je pogled na zbrane gasilce, ki so bili opremljeni z lastnimi 
motornimi žagami in traktorji. Od dežurnih gasilcev, ki so 
spremljali dogajanje ponoči, smo dobili potrebne informacĳe
in se lotili dela. Naša primarna naloga je bila, da zagotovimo 
prevoznost cest, tako glavne kot lokalnih cest do posameznih 
zaselkov oziroma hiš. Žal smo morali iz stanovanjske hiše od-
straniti tudi veliko smreko, ki je dodobra uničila ostrešje.  
Vseskozi pa se nam je porajalo vprašanje, kdaj bo spet posve-

tila luč v naših domovih, saj je bilo podrtih ogromno drogov 
ter pretrgale so se številne žice. Že v ponedeljek dopoldne 
smo dobili jasen odgovor vodilnih mož Elektra Ljubljana, da 
prej ko bomo sami očistili trase elektrodaljnovodov podrte-
ga drevja, prej bomo dobili elektriko. V trenutku smo vse sile 
usmerili v čiščenje glavnega voda Log–Babna Gora, ki je bil 
res v slabem stanju. Tako smo opravili delo, ki bi ga morali 
drugi, a smo tako v polhograjsko dolino elektriko pripeljali 
vsaj nekaj dni prej, če ne morda celo teden ali več. Ekipi Elek-
tra Ljubljana smo nato pomagali postavljati podrte električne 
drogove in že po štirih dneh je v naših vaseh posvetila luč. 
Veselje je ob tem dogodku je bilo več kot očitno. Opaziti je bilo 
tudi nekaj raket.  
Mnogokrat smo se spoprĳemali z na prvi pogled nerešljivimi
težavami, a smo jih s premišljenimi dejanji uspešno rešili. Na 
terenu smo delali od jutra do mraka, s terena prihajali utruje-
ni, mokri in premraženi, a trdno odločeni, da v kar najhitrej-

šem času znova vzpostavimo stanje, ki je vladalo pred ujmo. 
Ves čas intervencĳe je bila na prvem mestu varnost. Na srečo
se nihče ni poškodoval, trpela je le oprema.  
Naslednje dni smo čistili lokalne ceste in elektrodaljnovode 
do oddaljenih hiš. Zadnja dva dneva osemdnevne intervencĳe
so se nam pridružili še vojaki Slovenske vojske in prinesli pre-
potrebno svežino med utrujene gasilce.  
V osemdnevni intervencĳi je sodelovalo 36 operativnih gasil-
cev, 5 domačinov, ki so opravili več kot 1.250 delovnih ur, od 
tega 157 traktorskih ur. Uporabilo se je 20 motornih žag za-
sebne lastnine in ena v lasti gasilcev, skupaj so porabile več 
kot sto litrov bencinske mešanice.  
Ob tej priložnosti bi se zahvalil za požrtvovalno delo vsem 
našim gasilcem, ki so doma puščali svoje najdražje in nemalo-
krat tvegali svoja življenja. Zahvala gre tudi vsem, ki ste nam 
na kakršenkoli način pomagali. Upam, da država ne poza-
bi na nas in nam povrne nastale stroške. 

  Poveljnik PGD Dvor, Gregor Peklaj 
  

Zahvala 
PGD Dvor se iskreno zahvaljuje vsem podjetjem in posamez-
nikom, ki ste nam donirali denarna sredstva ter nam pomagali 
z opremo in stroji. Zahvala gre tudi domačinom, ki ste skrbeli 
za tople napitke in nas razvajali z dobrotami. Najlepše se za-
hvaljujemo tudi vsem delodajalcem, ki so našim operativnim 
gasilcem dovolili izostanek z dela, dnevno se je namreč s po-
sledicami žledu spopadalo od 15 do 20 gasilcev. Zahvala gre 
tudi Francu Koprivcu, poveljniku štaba civilne zaščite Občine 
Dobrova - Polhov Gradec, in županu Francu Setnikarju, ki sta 
nas vsak dan obiskovala ter nam poskušala zagotoviti najnuj-
nejše stvari. Hvala vsem!

Drevo je poškodovalo stanovanjsko hišo [foto: Klemen Zibel-
nik].

Električarjem smo pomagali pri popravilu električnih vodov 
[foto: Klemen Zibelnik].

V ledenem 
objemu
Januarja in februarja imajo v gasilskih 
društvih ob koncih tedna običajno ob-
čne zbore, na katerih obravnavajo delo 
preteklega leta. 
 
Prvega februarja sta potekala dva občna zbora, 
in sicer v PGD Črni Vrh in PGD Dobrova. Sredi 
razprav je že zmanjkalo električnega toka, takoj 
nato pa so začela deževati obvestila po pozivni-
kih in SMS-sporočila o padanju z žledom oko-
vanega drevja preko prometnic. V nekaj minu-
tah je bila celotna občina neprevozna in v temi. 
Prav tako so se podirali električni drogovi. V 
zelo kratkem času so se aktivirala vsa gasilska 
društva v občini. Operativne enote so začele 

odstranjevati drevje. Ta večer je bil za gasilce 
ves trud zaman, predvsem pa je bilo delo izred-
no nevarno, zato so akcĳo prekinili ter zaradi
varnosti voznikov zaprli vse ceste. Naslednje 
jutro, za večino občanov Gospodovega dne, se 
je pokazalo, v kakšni razsežnosti nas je dole-
tela ledena ujma, saj so bile vse ceste dejansko 
zasute z drevjem. (Pogovarjal sem se z gasil-
skim veteranom, ki se še spominja medvojnih 
časov, ko sta se spopadli sovražno nasprotujoči 
si strani, in kako je takrat pokalo. Prvo noč in še 
ves teden je bilo podiranje dreves tako silovito, 
kot bi se udarili s topovi, je dejal.) Poveljstvo 
v gasilskih društvih je naredilo logistično-ope-
rativni načrt, kako in kje bodo začeli interve-
nirati, določili so gasilske enote, jih opremili s 
potrebno opremo in orodjem ter jih poslali na 
teren. Prvi in vsak naslednji dan, dokler je bilo 
potrebno, da so se krajani počutili varne na 
cesti in v domačem okolju. Da delo gasilcev ni 
bilo enolično, so med drugim tudi razvažali in 

priklapljali agregate, kolikor so jih pač imeli na 
voljo, in razvažali tudi hrano za nemočne ob-
čane. Veliko tega dela bi morala opraviti civilna 
zaščita, ampak na žalost deluje samo štab ob-
činske civilne zaščite v sestavi poveljnika CZ, 
tov. Francĳa Koprivca, poveljnika GZ Dolomiti,
tov. Filipa Božnarja, ter ge. Mateje Tavčar, ko-
ordinatorice na občini. Vsi navedeni so svoje 
naloge izvrševali profesionalno, z županom 
na čelu. Gospodu županu Francu Setnikarju 
gre velika pohvala, saj je bil vse te dni prisoten 
na terenu, priskrbel je več agregatov, poskrbel 
za topel obrok hrane in pĳačo za gasilce ter se
vmes jezil na tiste odgovorne ljudi na državni 
ravni, ki bi morali opraviti svoje delo, pa tega 
niso storili ali pa niso ukrepali pravočasno. 
V težavah ledenega objema je nekaj redkih po-
sameznikov stresalo jezo na gasilce, češ, zakaj 
niso bili takoj uslišani. Marsikdo bi lahko na-
mesto tarnanja prispeval tudi svoj delež pri od-
pravljanju posledic naravne ujme. Tistim red-

kim neučakancem bi predlagal, naj postavĳo
na prosto pol škafa mrzle vode ter stopĳo vanjo
za 15 minut, medtem pa naj razmišljajo, v kakš-
nih razmerah so gasilci opravljali svoje delo. 
Najprej so morali poskrbeti za svojo varnost, 
potem pa so tako rekoč garali od zore do po-
znih večernih ur in v nemogočih razmerah od-
pravljali posledice žledoloma. Prevladujejo pa 
dobrosrčni občani; gasilcem je marsikdo ponu-
dil svojo pomoč – z malico, toplim napitkom ali 
pa s toplo besedo, ki jo gasilci sprejmejo z vsem 
spoštovanjem. Zahvala gre tudi gasilkam, ki 
so v gasilskih domovih sušile premočene ob-
leke svojih tovarišev, jim pripravljale prigrizke 
in tople napitke ter jih opogumljale s prĳazno
besedo za naslednjo akcĳo. Izredno veseli smo
tudi, da se je med operativnim delom lažje po-
škodoval samo en prostovoljni gasilec. Smo pa 
prostovoljni gasilci konec koncev tudi samo 
ljudje in delamo za ljudi.      

Predsednik  GZ Dolomiti  Marjan  Peklaj                  

Spominsko obeležje Francu Le-
skovcu

Razstava v kulturnem domu

Gasilci PGD Dvor osem dni v boju z žledolomom
Tudi PGD Dvor je aktivno sodelovalo pri odpravi posledic žledoloma, ki je zajel večji del države. V soboto, 1. februarja, so v popoldanskih urah medĳi poročali
o težavah z žledom, ki se je začel pojavljati v nekaterih delih države. Nismo si predstavljali ali slutili, kaj nam bodo prinesli prihajajoči dnevi.

Voditelj, pobudnik in povezovalec 

Spominsko obeležje Francu Leskovcu
Šentjošt, 2. marec – Na šentjoškem pokopališču so po "deseti" maši slovesno 
odkrili in blagoslovili spominsko obeležje domačinu Francu Leskovcu, ki se je 
v lokalno zgodovino zapisal kot voditelj, pobudnik in povezovalec v odločilnih 
premikih razvoja fare Šentjošt. Letos namreč mineva 100 let od Leskovčevega 
rojstva.
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Že znanim krajevnim posebnostim so 
se v besedilu pridružile v zadnjih letih 
pridobljene nove turistične zanimivosti. 
K sodelovanju smo povabili tudi druga 
društva, ki imajo podobno za turiste pri-
vlačno dejavnost. V prospektu so njihove 
glavne prireditve opisane z besedo in 
značilnimi fotografijami. Motiv Turistič-
nega društva Briše so mlatiči z Dneva 
pod Lovrencem, Turistično društvo Vetr-
nik zastopa posnetek s srečanja harmoni-
karjev v njihovem znamenitem Kozolcu, 
Planinsko društvo Blagajana se predstavi 
s kočo na Ravneku, Klekljarsko društvo 
Polhov Gradec pa s klekljano blagajevko. 
V Muzej pošte in telekomunikacĳ najlep-
še vabi dragoceni poštni rog, v Krajevni 
muzej Polhov Gradec pa Blagajev kotli-
ček. Kulinarika je čedalje bolj vabljiva 
turistična posebnost, tudi v prospektih; 

v tej zloženki jo zaznamuje hlebec kru-
ha, spečenega v kmečki peči, ki posredno 
nakazuje naše turistične smernice, tj. po-
nuditi zdravo domačo hrano. Poleg tega 
ima kruh neminljivo simbolno vrednost, 
povezano z dobroto, prvobitnostjo, kar 
naj bi začutili tudi naši obiskovalci. Foto-
grafirani hlebec je spekla Pavla Železnik 
z Briš. Poleg pritegnitve drugih društev 
smo pomembnost povezovanja in sode-
lovanja poudarili tudi z razdelkom Naši 
sosedje z jedrnatim opisom Dobrove, 
Črnega Vrha in Šentjošta. Za turistično 
dejavnost na določenem območju so po-
membne telefonske in spletne povezave, 
zato je bila posebna pozornost namenje-
na njim. 
Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da je 
prospekt zagledal beli dan, najlepša hva-
la. Krog sodelavcev je bil širok. Upajmo, 

da bo zloženka dosegla svoj namen, to pa 
je prĳazno predstaviti naše kraje in vanje 
privabiti čim več obiskovalcev. Prospekt 
se dobi v krajevnih gostilnah, na občini, 
turističnih kmetĳah in TD Polhov Gra-
dec. Morda tu ne bo odveč številka pred-
sednika: 031 503 027. 

Za uredniški odbor Milka Bokal

Nova pekarna v 
Horjulski dolini
Pred dvema letoma sem pisal o kar dveh novih 
pekarnah na Dobrovi – in ti sta aktivni še danes, 
celo tako, da je rdeča pekarna Pr' Pek odprla do-
datno, še dosti večjo pekarno v kraju Brezje.
 
Da ljudje potrebujejo kruha in iger, so vedeli že stari Rimljani. 
Naši občani imajo očitno kruh zelo radi, saj je podjetnik Sadik 
Bytyqi, ki ima sicer sedež in pisarne v Šiški, odprl svojo drugo 
pekarno v naši občini – v prostorih Prostovoljnega gasilskega 
društva Brezje je pred dvema letoma zaprla vrata manjša ži-
vilska trgovina in krajani so prav veseli, da se hrana spet vra-
ča v ta kraj. Pekarna ima dovolj prostora, poleg 50 m² pritličja 

imajo na voljo 
še kletne skla-
diščne pros-
tore, in tako 
se tu lahko 
pečeta kruh 
in pecivo tudi 
za rdeči kiosk 
Pr’ Pek na Do-
brovi, kjer je 
prostora sicer 
le za eno peč 
za peko bu-
reka. Lastnik 
pove, da je 
bila investicĳa 
v prostore in 
predvsem pe-
karsko opre-

mo vredna več kot 20.000 evrov, in mi rad predstavi svoje 
specialitete, predvsem ajdov kruh z orehi, pa koruznega ter 
več vrst sladic in peciv, bureke treh okusov, rogljičke z vaniljo, 
čokolado … Vsa ponudba je dnevno sveža. Pekarna Pr’ Pek na 
naslovu Brezje pri Dobrovi 57 je odprta od 6. do 18. ure, in to 
prav vsak dan, po želji vam pa lahko napečejo večje količine 
burekov ali sladic in jih pripeljejo na dom. Pokličite jih na 031 
744 035!  

Sebastjan Vehar 

Res je, da lahko prepotujemo svet v ne-
kaj dneh, ampak za kakšno ceno? Planet 
Zemlja smo v dobrih sto letih uničili do 
te mere, da smo v ozračju povzročili ne-
popravljivo škodo, tj. ozonsko luknjo. Kaj 
nam pomagajo vsi prevozi, telefoni in ra-
čunalniki, če naši vnuki ne bodo smeli 
pokazati oči in kože soncu, za dihanje pa 
bodo potrebovali maske? Kaj si bodo oni 
mislili o naši generacĳi – "carjih planeta"? 
Pravi car planeta je televizor, ki spretno 
manipulira in prepričuje ljudske mno-
žice, da nakupujejo tisoč in eno (ne)po-
trebno stvar. Le oglejmo si svoje odpad-
ke ... Na primer vodni kamen v kopalnici 
– prave "carice" ga kot leglo zla uničujejo 
s tistim rožnatim gelom, ki ima zadaj na-
risan črn križ, ker je strup! Vodni kamen 
pa ni strup. Enako se dogaja z drugo 
"umazanĳo", kot so maščobe, madeži na 
perilu, pikice na steklu, ki jih pridno od-
stranjujemo s pravimi kemičnimi strupi. 
Ti odtečejo neposredno v Gradaščico, saj 
čistilna naprava Polhov Gradec itak ne 
deluje, le največje kose zadrži, ker je čis-
to premajhna. In ob nalivih obilica dežja 
ustvari tak vodni cunami, da če bi slu-
čajno delovala, bi vse koristne bakterĳe 
spralo iz nje … Zamašen kuhinjski od-
tok? Na izbiro imate strup, ker bi nekdo 
rad zaslužil z vami, ali pa preprosto – za-
devo rešite s pritiskom vode in gumĳa-
stim odmaševalnikom … narejeno brez 
kemĳe! Ali pač odvĳete sifon in očistite 
kuhinjske organske odpadke iz njega … 
Odločitev prepuščam vaši zrelosti. 
Vejevje na izpitu 
Še en primer "odpadkov" so veje in ve-
jevje kot stranski produkt odstranjevanja 
podrtega drevja – vaščani to spravĳo na 
kup in kot prava plemena požgejo do 
tal ... pri čemer ne vidĳo dlje od svojega 
nosa, recimo do škode na že tako unič-

enem varovalnem obroču okoli Zemlje, 
ki je luknjast, in tako smo manj odporni 
proti sevanju, sončnim pegam, zato so 
vremenske ujme vse bolj nasilne do nas, 
ljudi, do največjih škodljivcev Zemlje! 
Pa sploh ni nujno uničiti lesne biomase 
– dračje je idealno za pripravo butar in 
butaric. Na fotografiji so majhne butari-
ce za vsako kurišče, kamin ali "šporget", 
njihova priprava ne zahteva orodja ali 
posebnega znanja, le eno minuto časa. 
Lahko bi jih izdelovali množično in pro-
dajali, celo izvažali. In bi zaposlili veliko 
pridnih, sicer zaspanih rok, ki zdaj najra-
je upravljajo le še daljinski upravljalnik. 

Lahko pa smo vsaj toliko ozaveščeni, da 
dračje naložimo na prikolico in odpelje-
mo globlje v gozd, razen iglavcev seve-
da, katerih veje bi privabile lubadarja. 
Tudi sicer moramo po navodilih Zavoda 
za gozdove Slovenĳe vse podrte iglavce 
spraviti iz gozda do 15. maja. Pa tretja 
možnost, če nismo preveč slovensko za-
vistni oziroma če celo radi pomagamo: 
odpeljimo dračje na deponĳo Barje, spo-
toma, ko gremo vsak teden po nakupih 
v naše svetišče – megamarket; zraven 
avtosejma Snaga ločeno zbira kar 20 
vrst odpadkov in tam lahko v zabojnik 
z napisom Zeleni obrez stresemo vejevje, 
Snaga pa ga bo nato brezplačno predala 
podjetju, ki vejevje melje v kompost za 
lepše vrtove ali pa v lesne sekance za 
ogrevanje. Kako – ne morete, nimate pri-
kolice? Aja, seveda, imate veliko drevja, 
vrt, terenca, da se vidi blagostanje, za to-
vorno prikolico, vredno 500 EUR, je pa 
zmanjkalo ... Kaj je nima sosed? Aha, z 
njim ste pa v sporu ... Pa drugi sosed? 
Ima, pa mu nočete dati občutka, da zmo-
re nekaj, česar vi ne, pa še kaj bi hotel ... 
Ja, tipična "Zlovenĳa". In zdaj se vprašaj-
mo, kot sem zapisal v uvodu ... Smo res 
tako napredovali? Smo res carji planeta, 
bodoči upravljavci sveta? Pa za to ni kri-
va le vlada in ne politiki, vsak sam lahko 
premakne veje tja, kamor spadajo, naredi 
svojo prvo butaro (če ne zase, pa za trg), 
spremeni današnji odpad v koristno su-
rovino, spremeni negativo v pozitivo … 
Slovenĳa potrebuje napredne ljudi ... kaj 
šele Zemlja, naš planet, ki ima 22. aprila 
rojstni dan … Vse najboljše, ki nas hra-
niš in gostiš, nas, največje škodljivce, ki 
se ne zavedamo, da z uničevanjem tebe 
uničujemo tudi sebe. Vsaka primerjava z 
rakom v človeku je namerna … 

  Sebastjan Vehar 

Zemlja je na robu vzdržljivosti, onesnaže-
nost zraka postaja smrtonosna.

V eni uri naredim 30 butaric za domači 
"šporget", za mesec dni zagonske toplote!

Prejeli smo • Prejeli smo • Prejeli smo • Prejeli smo • Prejeli smo 

Verjamem, da tudi za naš narod zasĳe zarja velikonočnega jutra
Čas po naši osamosvojitvi je v marsičem podoben času, ki ga je slo-
venski narod že doživljal v nekem drugem, "temnem" obdobju naše 
zgodovine. 
To so laži, prevare, goljufije, licemerstvo, hinavščina, teptanje "člove-
kovega samospoštovanja ter osebnostnega dostojanstva" zaradi izgube 
osnovnih človekovih pravic, kot je pravica do dela, pravica do oseb-
nostnega razvoja, pravica do poklicne perspektive, skratka, pravica 
do vsestranske prihodnosti vsakega posameznika. Tako eni kot tudi 
drugi politiki se temeljnih človekovih vrednot, tudi naše temne zgo-

dovine – nasilne prekinitve številnih življenj, spomnĳo le tedaj, ko jim 
boleč spomin in prebujena čustva do bližnjih lahko prinesejo dodaten 
politični kapital. Vse ali skoraj vse, kar prebivalci naše dežele še nosi-
mo v sebi dobrega, je bilo v zadnjih letih, žal, ponovno poteptano in 
zlorabljeno. Tisti, ki nas vodĳo ali so nas vodili, se iz preteklosti očitno 
niso nič naučili – ali pa zelo veliko, če se pri tem misli le na njihove 
materialne koristi. "Ljudske množice", ki so nagovorjene s praznimi ob-
ljubami le v predvolilnem času, svojo vlogo in pomen izgubĳo že dan 
po volitvah. Zdi se, da je bilo veliko trpljenje našega naroda skozi celo-
tno zgodovino zaman. Toda velikonočni prazniki, ki so pred nami, nas 
s svojim večtisočletnim izročilom prepričujejo prav o nasprotnem. Po 
dolgem in trpečem obdobju naše zgodovine, ki je za narod v prispod-

obi kot pot Kalvarĳe na Oljsko goro, verjamem, da tudi za naš narod 
zasĳe zarja velikonočnega jutra. Torej, trpljenje, bolečine, neuspehi nas 
vodĳo v smrt, v navidezno brezizhodno stanje, iz katerega pa se zago-
tovo rodi novo vstajenje, življenje novih priložnosti ter življenje upanja 
in veselja, a pri tem se ne smemo več zanašati na posamezne "elite", 
temveč le na lastno samoiniciativnost, ustvarjalnost ter drznost in pro-
dornost za vsestranski osebnostni razvoj in napredek. 
Naj nas velikonočno sporočilo, ki je večno in neodvisno od vsakokrat-
nih vladajočih političnih "elit", napolnjuje v teh prazničnih dneh in za 
čas, ki je pred nami. 

Mag. Jože Sečnik, 
donedavni predsednik OO SDS Dobrova - Polhov Gradec

Naslovnica novega prospekta TD Polhov 
Gradec

Največji "carji" ali škodljivci?
Nekdaj, v pradavnini je bilo življenje preprosto in naravno, saj so najmočnejši in najmodrejši vladali, ime-
li najlepše samice in na stara leta postali poglavarji plemena. Potem je civilizacĳa napredovala, izumila 
parni stroj, bencinski motor in računalnik, in danes smo "carji planeta" ... Ali res? 

Nov prospekt domačih krajev  

Zelene steze na Polhograjskem
Turistično društvo Polhov Gradec je izdalo novo zloženko, prospekt, 
ki želi jedrnato in strnjeno prikazati zanimivosti polhograjskega ob-
močja. 
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"Da bom kuhar, sem vedel od malega, tako sta rekla 
oče in mama, tako je bilo zastavljeno in tako tudi je." 
S temi besedami sogovornik pošteno odgovori na vprašanje, 
kako je pri njem dozorela odločitev, da bo kuhar. Sam je sledil le 
toku. Po osnovni šoli se je vpisal na srednjo gostinsko šolo, kjer se 
je izučil za kuharja, a sam pravi, da je šola še najmanj pomembna, 
če želiš biti dober kuhar. "Pomembnejša je praksa, pa tudi nekaj 
talenta mora biti v tebi, da si potem lahko ustvariš pravi občutek 
za dobro kulinariko," pove in doda: "Seveda pa brez pravega za-
nimanja in želje ne gre." 

"Nikoli nisem hotel biti le povprečen kuhar."   
Tega se je zavedal vseskozi, zato si je tudi izbiral kakovostne ku-
hinje in prave kulinarične mojstre za svoje učitelje oziroma men-
torje. Prakso in pozneje tudi prvo zaposlitev je dobil pri Janezu 
Bratovžu, ki mu je pokazal, v kateri smeri mora iti njegovo raz-
mišljanje, v smislu kulinarike. Zatem je kar nekaj časa delal pri 
kolegu in bivšem sodelavcu iz JB-ja, Boštjanu Pavlĳu, v Harfi. A 
sam je vedel, da dolgo ne bo vztrajal v drugih kuhinjah, saj je 
imel doma svojo gostilno, za katero je imel razvito svojevrstno 
vizĳo.

Kot triindvajsetletnik prevzame domačo gostilno in 
iz nje naredi pravi "kulinarični biser". 
Mladi, ambiciozni in kreativni kuhar je pred slabimi štirimi leti 
od matere prevzel vodenje domačega gostišča – Brunarice Grič, 
ki že vse od leta 1993 stoji na idilični lokacĳi na vrhu Šentjošta in
tja privablja številne goste. Nekoč so gostišče najpogosteje obis-
kali izletniki, pohodniki ali kolesarji, si privoščili pico ali kakšno 
jed na žlico in vzeli pot pod noge. Pod vodstvom novega chefa 
pa se je začela zgodba odvĳati drugače. Gostišče je začelo delati
na konkretni identiteti, in na "Grič" danes prihaja vse več gostov 
z namenom, da si privoščĳo okusno in kakovostno jed. "Naša
prava identiteta se je ravno dobro oblikovala in končno tudi iz-
kristalizirala," pove Luka. Preteklo je torej kar nekaj časa, kar ne-
kaj receptov in poskusov se je nabralo v dobrih štirih letih, da 
je gostišče postalo to, kar je – "kulinarični biser". S tako izbrani-
ma besedama je Brunarico Grič namreč v enem od prispevkov 
poimenoval Uroš Mencinger, ki se na svoji lastni spletni strani 
www.rad-dobrojem.si oceni in predstavi kot zelo zahteven gost 
slovenskih in tujih gostiln. Brunarica Grič je po svoji odlični ku-
linariki danes torej znana lokalno in širše. 

Kakšen je recept za uspeh? "Biti drugačen in 
poseben", a kaj to pomeni? 
Gostišče Brunarica Grič danes dela večinoma le na rezervacĳah.
Tako se le redko zgodi, da ostane kakšna miza prosta. "Lahko 
rečem, da smo kar dobro zasedeni," ponosno pove njen šef. Zani-
mivo je, da stalni jedilni list pri njih ne obstaja. "Naša posebnost 
je ta, da se jedilni list začne sestavljati z gostovo rezervacĳo. Ko
gost rezervira mizo, se šele začne konstruktivno formuliranje je-
dilnega lista. V splošnem gost najprej pove želje – kaj družba jé 
in česa ne, ali so bolj za mesne, ribje ali zelenjavne jedi in v kakš-
nem cenovnem rangu se lahko gibljemo. Potem pa je delo na naši 
strani, saj želimo gosta do neke mere tudi presenetiti. Hočemo 
delati tako kulinariko, da gosta izobražujemo, da gost razmišlja, 
širi svoje obzorje in se uči pravilno soditi o dobri in kakovostni 
hrani," nam zaupa sogovornik. 

Na krožnik postrežejo zrele, aktualne in letnemu 
času primerne surovine. 
Da si lahko to privoščĳo, pa se morajo na Griču hkrati ukvarjati
še z drugimi, z gostinstvom povezanimi oziroma soodvisnimi 
dejavnostmi. Imajo izjemno velik vrt, ki bi mu lahko rekli njiva, 
ter svoje pridelke. "Vse to ima gost možnost videti in preveriti na 
lastne oči, saj se njiva in rastlinjak nahajata v neposredni bližini 
gostišča," se pošali Luka. Vse pridelujejo na biološki način, ne-
katere rastline gojĳo tudi biodinamično, trudĳo pa se ohranjati
avtonomne sorte rastlin. Za vse to pa je potrebnega ogromno 
dela in časa, in če Luka ne bi imel podpore celotne družine, mu to 
ne bi uspelo, pošteno pove. "V sklopu pridelave lastnih surovin 
imamo ves čas projekte: enkrat delamo kis, drugič zorimo meso, 
tretjič kisamo zelje in tako dalje, saj moramo pridelke prilagajati 
razvoju naše ponudbe, ki mora biti aktualna, raznolika, pestra in 
barvita," pravi šef kuhinje. 

"Naše surovine so lokalno pridelane – kakovostne in 
polnovredne." 
To pa lahko zagotovĳo zgolj z domačo pridelavo oziroma prever-
jeno dobavo. Zato v 95 % delajo izključno z lokalnimi surovina-
mi. Prav tako se ukvarjajo z nabiralništvom raznih zelišč, ki jih 
ponujajo gozdovi in travniki. V njihovi shrambi in skrinji se torej 

najdejo živila iz domačega hleva in rastlinjaka, s sosednje kme-
tĳe, iz okoliškega gozda, Medvedovega grabna ali Ško�eloškega
in Polhograjskega hribovja. "V tujini lokalno pridelano pomeni 
nekaj drugega, lahko pomeni tudi 20 milj stran, kar pa bi pri nas 

pomenilo že zunaj Slovenĳe," pojasni sogovornik in doda: "Pri
nas se trudimo, da so surovine vsaj slovenskega porekla, a ob-
stajajo nekatere delikatne surovine, ki se jih na našem trgu za 
zdaj niti ne da dobiti, saj so zakonsko prepovedane. Tako je na 
primer z gosjimi jetri, ki se jih doma ne sme gojiti, prav tako jih ni 
mogoče kupiti, saj je pitanje gosk za namen gostinske pridelave 
zakonsko nedovoljeno. Podobno je z ribami, lokalna je le postrv, 
zato morske jedi ponudimo le v primeru želja gosta ali pa le, ka-
dar dobimo kakovostne, sveže 'divjake', ribe ali morske sadeže." 

Kakovostnejše navadno pomeni tudi dražje, a kot 
pravi šef: "Mi se s ceno ne obremenjujemo." 
"Lokalno pridelano pomeni tudi kakovostnejše in, logično, tudi 
višjo ceno, vendar mi se s ceno ne obremenjujemo, še manj pa 
bi želeli ljudi nepošteno obirati, kar se morda čudno sliši," izja-
vi sogovornik in nadaljuje: "Gostu želimo ponuditi kakovostno 
in dobro hrano, ne glede na ceno; želimo, da je zadovoljen." Po-
leg dobro pripravljene jedi dajejo v gostišču izreden pomen tudi 
prezentacĳi jedi, ki mora biti po njihovem mnenju drugačna od
klasične, in to ne glede na sorto mesa. "Najsi gre za jagenjčka, 
kozlička ali navadno svinjsko pečenko, mora biti jed predstavlje-
na drugače, na način, da gost razmišlja, kako je bila pripravljena," 
poudarĳo. Cene so torej odvisne od surovin in tehnik priprave,
a ko si ogledamo enega izmed nedavnih cenikov ponudbe, smo 
glede na izbor surovin kar nekoliko presenečeni, saj so cene po-
polnoma dostopne povprečnemu človeku. 

"Estetsko pripravljen krožnik mora biti zanimiv za 
pogled in za tek." 
Šef gostilne in kuhinje je naredil velik korak naprej ne le pri ka-
kovosti, temveč tudi pri estetski ponudbi živil. Pravi, da je po-
membno uporabiti vse dele živali, kakor so razmišljali tudi naši 
prastarši, ne glede na to, ali gre za rep ali hrbet. Zato je treba 
v končni izdelek vložiti veliko kreativnosti, truda in tehnik, da 
je tudi tisto, kar je glede na stereotip "manj kakovostno" živilo, 
enakovredno. "Vsako živilo si vzamemo za izziv. Ne uporabljamo 
besed boljši oziroma slabši kos, ker se s tistimi zahtevnejšimi več 
časa ukvarjamo in vanje vložimo več dela in napora, da jih kar 
najbolj izkoristimo, vse, kar nam kos lahko ponudi," pravi Luka 
Košir. Prav tako se trudĳo, da je krožnik, kar se surovin tiče, čim
bolj uravnotežen. 

Širitev objekta, nove dejavnosti in razvoj še na 
druga področja 
Brunarica Grič sprejme zaključene skupine do približno 55 lju-
di oziroma nekaj več individualnih gostov. A na splošno prihaja 
vse več gostov, zato je čas pokazal potrebo po širitvi. Tako imajo 
v tem letu v načrtu širiti objekt, prvotni namen pa je predvsem 

omogočiti nastanitveno dejavnost, ki je na tem območju še kako 
primanjkuje. "Objekt bomo povečali, da bo tudi za gosta več 
prostora, več zasebnosti, saj je prav vsak posameznik vreden po-
zornosti," pravĳo. Poleg tega bodo še vedno skrbeli za kakovost.
V prihodnje se želĳo nekoliko bolj specializirati in izobraziti na
področju vin, za kar je odgovorna Lukova sestra Lucĳa, poleg
tega pa razširiti vinsko ponudbo. "Idej in ciljev je še kar nekaj 
in vsi so dosegljivi," pravi Luka, ki je že dokazal, da se tudi v 
gostinski dejavnosti na podeželju da uspeti, le trdoživ, vztrajen 
in prepričan v svoj uspeh moraš biti, dodaja. 

Dober glas seže v deveto vas 
Prave prĳeme kreativnega kuharja ter kakovostne, okusne in
lepo pripravljene jedi so tako že opazili mnogi, tudi tisti najza-
htevnejši gosti in svoje mnenje ter pohvale povedali naprej. Tako 

se v gostišče Grič vra-
ča vse več zahtevnih 
gostov, gurmanov, do-
brojedcev in predvsem 
tistih, ki v hrani uži-
vajo in radi dobro ter 
kvalitetno jedo. "Glav-
na promocĳa nam je
torej dobra beseda in 
pohvala ter zadovoljen 
gost, ki se vrača," pravi 
sogovornik. A pomem-
ben del reklame je tudi 
udeležba v raznih ku-
linaričnih projektih. V 
lanskem letu je Bru-
narica Grič sodelovala 
na Tednu restavracĳ

2013, kjer so se s svojimi specialitetami predstavile le vrhunske 
slovenske restavracĳe in gostilne, in tako je v Šentjošt privabila
tako Primorce, Štajerce kot Dolenjce in Gorenjce. Gostišče Grič je 
na jedilniku objavil dva menĳa s tremi hodi, in sicer doma zor-
jeni "špeh", bikca, pečenega v senenem oglju, pehtranov sladoled 
z marmelado iz divjih češenj ter (na drugem) sirkovo polento z 
zelo svežim sirom in travniškim pestom, svinjski trebušček s šip-
kom in rahle blazinice s sadjem iz domačega sadovnjaka. Tudi 
letos se bo gostilna udeležila projekta Teden restavracĳ, in sicer
marca. Kot ena od redkih v občini je aktivno sodelovala pri pro-
jektu Slovenski kulinarični vodnik – Okusi Osrednje Slovenĳe,
ki je nastal v organizacĳi Turizma Ljubljana in pod strokovno
taktirko prof. dr. Janeza Bogataja. Prav tako si je v letu 2013 pri 
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenĳe prislužila priznanje za ka-
kovost gostinske ponudbe. 
Nič presenetljivega torej, da so njihove kvalitete prepoznali tudi 
kulinarični mojstri in gostišču lani nadeli laskavi naziv najboljša 
slovenska brunarica. Vsi ti nedavni podvigi so potrditev, da de-
lajo prav, ter jim vlivajo dodatno motivacĳo in voljo, da z enakim
žarom, dobro voljo in okusom nadaljujejo.  

  Nadja Prosen Verbič 

Pogovor z Luko Koširjem, glavnim chefom in lastnikom Brunarice Grič

Kulinarični biser na robu Notranjske
V eni od preteklih številk Našega časopisa smo pisali o laskavem nazivu, ki ga je za svoj kulinarični podvig 
konec preteklega leta prejela Brunarica Grič iz Šentjošta nad Horjulom – to je naziv najboljše slovenske bru-
narice. Kako in zakaj je gostišče doživelo takšen dvig kakovosti jedi in kakovosti na splošno ter si posledično 
ustvarilo dobro ime tudi med najzahtevnejšimi gosti, pa lahko preberete v pogovoru z lastnikom in hkrati 
glavnim kuharjem gostilne, Luko Koširjem.

Predstavitev ljudskih 
plesov s Folklorno 
skupino Grof Blagaj
 

Ljudski ples je čudežen kakor nasmeh. Bogati tiste-
ga, komur je namenjen, in tistega, ki ga prikazuje. 
Je zastonj in nikomur nič ne jemlje.
 
To dokazuje tudi dejstvo, da je še vedno stalen človekov sprem-
ljevalec pri vseh pomembnejših mejnikih njegovega življenja. 
Kmet je vedno rad izkoristil vsako priložnost, da se je pove-
selil, so besede članov folklorne skupine. Folklorna skupina 
Grof Blagaj iz Polhovega Gradca zato leto za letom ohranja 
vse več starih korakov, saj jutrišnji dan sicer sploh ne bi več 
vedel zanje. Namen skupine je predvsem ohranjanje kulturne 
dediščine. Zato njihove postavitve poleg plesa vsebujejo tudi 
prikaze običajev, ki so kmečko prebivalstvo spremljali skozi 
vse leto. Delavci so se po težkem delu vedno radi poveselili in 
zaplesali. In prav tu je skupina našla navdih, da plese poveže 
z opravili.

Špela Arh

Luka Košir, glavni chef in lastnik gostišča Grič

Damjak, pečen v gozdnem podrastju, z omako iz čebeljega voska 
in borovcev

Hišni pehtranov sladoled z domačo mer-
melado iz divjih češenj in repičnim oljem
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Resda je občni zbor delovni sestanek, ki ga za-
ključimo družabno, a to ne pomeni, da se prej 
ne posvetimo resno delu, ki ga je treba opraviti. 
Tako je ob napovedani uri starešina pozval k ti-
šini v dvorani pr' Anžic na Topolu in odprl sejo. 
Po običaju smo izvolili delovno predsedstvo z 
njim na čelu in začeli z delom. 
Najprej smo se z minuto tišine poklonili spo-
minu na našega člana Doreta, ki je žal le dobro 
desetletje užival v čarih lovskega življenja in 
tovarištva ter nas prerano zapustil. Če obstajajo 
večna lovišča, nas bo tam zagotovo počakal na 
kakšni klopci in s svojo FN ob strani. 
Že pred sejo sem slišal kar nekaj pohval iz ust 
naših lovcev, ki so bili zadovoljni, da smo vsi, 
bodisi po elektronski ali običajni pošti bodisi 
prek objave na naši spletni strani, dobili po-
trebno gradivo. Tako smo bili že vsi seznanjeni 
s poročili naših organov, katerih nismo več dol-
gočasno brali in poslušali, temveč le pozvali k 
pripombam, ki pa jih ni bilo. To točko dnevnega 
reda smo torej dokončali zelo hitro, zato nam je 

ostalo več časa za druge. 
Med njimi je bila tudi pritožba enega od članov, 
ki se ni strinjal z izrekom disciplinske komisĳe
zaradi očitane kršitve. Ker je to pri tem članu že 
običaj, tako kršitve kot pritožbe ter grožnje z od-
vetnikom in sodiščem, se je med člani pojavilo 
razburjenje in zahteve po izključitvi. Normalno 
je, da ljudje v svoji sredini težko trpĳo nekoga,
ki si popolnoma drugače kot drugi razlaga red, 
ki naj bi veljal za vse. Normalno je tudi, da se 
med vsemi enakimi častni človek osebno poja-
vi in razloži svoj pogled na zadevo in vzroke za 
nasprotovanje sklepu komisĳe. Žal v tem prime-
ru ni tako in le stežka so razsodnejši člani pre-
pričali tiste bolj srborite, da se tako preprosto, 
mimo točno določenih pravil ne sme ukrepati. 
Ob tem dogodku sem pomislil, da bi pravza-
prav vsi člani društva morali poznati interne 
akte in zakonodajo, ki zadeva naše delovanje. V 
tem primeru bi bilo manj možnosti za napačne 
odločitve in predloge, ki so milo rečeno nespre-
jemljivi. 
Ko smo to neprĳetno točko odrinili na stran,
smo se lotili naslednjih, prĳetnejših. Tajnik
Franci nam je prebral vlogo za sprejem v lovsko 
družino našega novega pripravnika, ki se je tudi 
osebno predstavil. Soglasno smo se odločili, da 
njegov sprejem potrdimo. 
Določen del našega članstva pridno nabira lepa 
leta lovskega udejstvovanja, za kar jim pripada 
tudi priznanje za dolgoletno članstvo v lovski 
organizacĳi. Videti je bilo, da marsikateri od
njih tega ni pričakoval in da so bili vsi veseli te 
pozornosti starešine, ki jim je podelil plakete in 
lične značke divjega petelina. Med dobitniki so 
bili tudi štirje, ki osebno niso mogli biti prisotni, 
in tako se jim bodo priznanja izročila ob nasled-
nji priložnosti. 
Ker bo naslednje leto za naše društvo volilno 
leto, smo izvolili še kandidacĳsko komisĳo,
vodenje te pa zaupali Albertu, ki je že prejšnji 
mandat vestno izpeljal zaupano nalogo. 

Tako je prišel tudi čas, ko smo delo odrinili na 
kraj in se posvetili druženju in gostĳi. Tisti edi-
ni, ki vedno prihaja na zbor pozneje, ko je delo 
večinoma mimo, očitno le zaradi jedače in pĳa-
če, je tudi letos prispel dovolj zgodaj, da mu ni 
bilo treba lačen oditi domov. 
Žlahtna kapljica in primerna večerja sta razve-
zali jezike in kar nekaj hudomušnosti se nam 
je napletlo ta večer. Tisti, ki smo si ga nedolžno 
privoščili, naj ne zameri, saj se bomo še dolgo z 
nasmeškom spominjali tega večera. 
Pa hvala za sladico!

Marĳan Likar

Obvestilo LD Polhov Gradec
Lovska družina Polhov Gradec prosi vse obča-
ne krajevnih skupnosti Polhov Gradec in Črni 
Vrh, da sporočite škodo, ki jo povzroči divjad, 
pa tudi, če najdete povoženo ali poginulo div-
jad. O tem osebno obvestite gospodarja lovske 
družine, g. Vilĳa Jankovca, Srednja vas 20, ali
pokličite na telefonsko številko 041 497 800
Lep pozdrav, 

Lovska družina Polhov Gradec

Silaq pripravil pustovanje za otroke
Šentjošt, 2. marec – Pustna nedelja je v Šentjoštu minila v znamenju otroških 
mask, ki so jih v kulturni dom "zvabili" člani študentskega društva Silaq.
Za najmlajše so pripravili dobri dve uri raznih animacĳ, srečanje pa zaključili z iskanjem skrite-
ga zaklada, ki je vodil do pustnih krofov. Po dveh urah "norenja" so ti malim maškaram še kako 
prĳali, podobno kot jim je pozneje prĳala postelja. (gt, foto: gt)

Izobraževanje 
čebelarjev
V čebelarskem domu v Polhovem Gradcu je v četrtek, 13. mar-
ca, potekalo predavanje za čebelarje na temo vzgoje čebeljih 
matic. Predavala je ga. Marĳa Sivec, čebelarska mojstrica, ki
čebelari s 400 čebeljimi družinami in se ponaša z bogatimi 
izkušnjami s tega področja. Vesten čebelar mora vsako leto 
zamenjati vsaj polovico matic, saj nekatere niso kvalitetne, 
druge pa se postarajo. Čebelarji so zanimivemu predavanju 
zelo radi prisluhnili in imeli kar nekaj vprašanj o kakovostni 
vzreji matic iz čebeljih družin. 
V soboto, 10. maja, bo v čebelarskem domu še ena delavnica 
na temo vzreje čebeljih matic. Vodila jo bosta Marĳa Sivec in
Dušan Žunko. To strokovno podajanje znanja je za udeležen-
ce zelo pomembno, znanje bodo čebelarji lahko takoj upo-
rabili v svojih čebeljih družinah. Zadnje čase je na splošno 
veliko zanimanja za čebelarjenje, kar je zelo pohvalno. Tudi 
veliko mladih se zaveda tega nadvse humanega odnosa do 
narave in okolja.                                              Sebastjan Vehar  

Program prireditve 
Petek, 23. maj:

Ob 19. uri bodo odprli razstave "Pred-
stavitev dela prof. dr. Jožeta Riharja ob 
100-letnici njegovega rojstva", "Leti leti 
čebelica v nebo", ki jo pripravljajo članice 
klekljarskega društva Polhov Gradec in 
klekljarice skupine Ledina iz Ljubljane, 
ter "Rastline Slovenĳe v čipkah" v orga-
nizacĳi slovenskih članic mednarodne
organizacĳe za klekljano in šivano čipko
OIDFA. Na ogled bodo tudi dela otrok 
klekljarskega krožka Osnovne šole Hor-
jul. 

Sobota, 24. maj:

Ob 11. uri se bo začel 12. Čebelarski praz-
nik, vseslovensko srečanje čebelarjev na 
prireditvenem prostoru ob Pograjskem 
domu, kjer pričakujejo okoli tisoč ude-
ležencev. Prireditev bodo popestrili 
praporščaki in številni nastopajoči, tudi 
pihalna godba, mažoretke, oktet Deseti 
brat in folklorna skupina, za vedro raz-

položenje bo pred srečanjem in po njem 
poskrbel Ansambel Toneta Rusa. Ob 19. 
uri bo gasilska veselica z Mladimi Do-
lenjci in Dejanom Vunjakom. 

Čebelarsko društvo Dolomiti 
Vanj je vključenih več kot sto čebelarjev z 
Dobrove, iz Horjula in Polhovega Grad-
ca, saj ima čebelarstvo tu dolgo tradicĳo
– ko je bilo leta 1873 ustanovljeno Čebe-
larsko društvo za Kranjsko, je bilo med 
ustanovnimi člani kar šest čebelarjev iz 
teh krajev. Leta 1973 se je večina čebelar-
jev takratne občine Ljubljana Vič - Rud-
nik združila v Čebelarskem društvu 
Dolomiti Polhov Gradec, leta 1975 pa je 
dozorela ideja, da si zgradĳo svoj čebe-
larski dom. Prof. dr. Jože Rihar, direktor 
zavoda za čebelarstvo v Ljubljani, je dal 
pobudo, čebelar Jernej Nartnik, takrat-
ni predsednik KS Polhov Gradec, pa je 
poskrbel za umestitev doma v prostor. 
Takratni predsednik ČD Vinko Zibel-
nik je bil pravi organizator; veliko lesa 
so zbrali s strani donatorjev in za zbira-

nje sredstev pripravili nekaj čebelarskih 
veselic, svoje pa sta prispevala tudi Za-
vod za čebelarstvo Ljubljana in takratna 
občina Ljubljana Vič - Rudnik. Veliko je 
bilo prostovoljnega dela posameznih če-
belarjev pri izkopu in gradnji. Leta 1980 
so dom čebelarjev dokončali. Lani je če-
belarskemu društvu uspelo oplemenititi 
čebelarski dom z novo, kar 12 cm debelo 
izolacĳsko fasado, ki je seveda prepleska-
na v barvi voska. Zavod za čebelarstvo 
je leta 1983 prešel pod družbo Hmezad 
Zelena dolina, danes pa je v domu zaseb-
na družba Čebelarstvo Božnar, d. o. o., ki 
jo vodi bivša uslužbenka zadruge, mag. 
Malči Božnar. Njeno podjetje ima zasluge 
za izvirno embalažo izdelkov in domi-
selnost že dvajset let tradicionalne prire-
ditve Dnevi medu, ki privablja številne 
turiste in na splošno promovira domači 
med. Pa ne le medu, na srečanju čebelar-
jev bomo ponudili tudi medeno pivo in 
medeni sladoled, da o domači medici ne 
izgubljam besed. 

  Sebastjan Vehar 

12. Čebelarski praznik – 
srečanje slovenskih čebelarjev
V soboto, 24. maja, bo od 11. ure v Polhovem Gradcu veselo, okusno in poučno obenem, saj Čebelarsko dru-
štvo Dolomiti organizira vseslovensko srečanje čebelarjev. Pred uradnim delom in po njem bo za zabavo 
poskrbel Ansambel Toneta Rusa z Vrzdenca. Ob 19. uri pa se začne gasilska veselica z Mladimi Dolenjci 
in Dejanom Vunjakom.

OZ 2014 na pepelnico 

Občni zbor Lovske družine Dobrova 2014
Pepelnična sreda, 5. marca, je bila primeren dan za vnovično letno srečanje čla-
nov lovske družine. Žal se nam nikoli ne uspe srečati v polnem številu, saj ne-
katere že mučĳo bolezni, nekateri imajo druge opravičljive razloge za izostanek,
nekateri pa nam na skupščino raje pošljejo kakšno bolj ali manj slano pisanje. 
A kljub vsemu ta naša srečanja zadnja leta potekajo delavno, družabno in v do-
brem duhu.
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To namreč govori v prid spo-
štovanja sočloveka, človeka v 
podobnem položaju in seveda 
narave. Prav nič drugače pa 
ni na srečanjih, ki jih planinci 
priredĳo v dolini, kjer je v na-
sprotju s tisoč metri nadmor-
ske višine greh le mogoč. Kljub 
vražam, ki veljajo v svetu, kjer 
kraljujejo skale, redko drevje, 
veselo petje hribolazcev in to-
pot težkih čevljev, pa je planin-
ce moč nasmejati tudi v dolini. 
Seveda so v tovrstnih organi-
zacĳah zelo pomembni red,
dobra usklajenost, kakovost-
no vodstvo in pridnost tistih, 
ki večji del svojega prostega 
časa posvetĳo delu v gorah

in s svojimi žuljavimi rokami 
markirajo poti, odstranjujejo 
ovire z njih, menjujejo vpisne 
knjige vrhov, učĳo mlade pra-
vilnih vzponov in sestopov 
ter počnejo še marsikaj, kar je 
pomembno pri ohranjanju na-
rave in skrbi za varnost med 
tihimi vršaci ali nekoliko niž-
jimi vrhovi. Govorimo namreč 
o občnem zboru Planinskega 
društva Blagajana, ki je na le-
tošnjo pustno soboto potekal 
v Osnovni šoli Polhov Gradec 
in na katerem se je v uvodnem 
delu predstavil gost Aleš Gu-
ček; ta je do potankosti pred-
stavil smučanje v Slovenĳi, kot
z jagodo na torti pa številnemu 

občinstvu postregel z nemim 
filmom Metoda Badjure Tri-
glavske strmine. Med preda-
vanjem se je dotaknil tudi blo-
ških smuči, njihove izdelave, 
zgodovine smučanja v Slovenĳi
in partizanskih smučarskih te-
kem ter vsem razložil, da v Slo-
venĳi močno razširjeni izraz
carving smučanje pravzaprav 
pomeni zarezno smučanje. 
Po izvolitvi predsedstva PD 
Blagajana pa se je začel urad-
ni del občnega zbora, na kate-
rem se je letos zbralo kar 112 
članov društva z uspešnim 
predsednikom Stanetom Dva-
najščakom. Prebrali so poro-
čila posameznih odsekov in 
finančno poročilo ter poudarili
uspešno sodelovanje z Osnov-
no šolo Polhov Gradec, pod-
ružnično šolo na Črnem Vrhu 
in občino. Našteli so uspehe 
preteklega leta in napovedali 
plan za letos. Velik poudarek 
je letos prav na sanacĳi poti, ki
jih je že v začetku leta uničila 
ujma. Izpostavili so tudi delo 
z mladimi planinci, okrogle 
obletnice planincev pa so po-
častili s podelitvĳo skal, na
katerih je narisana Knafljeva

markacĳa. Oglasile so se tudi
harmonikarske viže; na odru 
sta stala kar dva harmonikar-
ja iz iste družine, najprej sin in 
pozneje še oče Franc Setnikar, 
župan Občine Dobrova - Pol-
hov Gradec. Župan je planince 
nagovoril z lepim pozdravnim 
govorom in dodal še svoj urad-
ni del. Pozneje pa mi je v po-
govoru zaupal, da se sredstva 
kljub razmeram v letošnjem 
letu ne bodo krčila, omenil je 
tudi sodelovanje vseh drugih 
društev v občini in na koncu 
dodal, da bi bili s svojim delom 
pravzaprav lahko zgled vsej 
državi. Poudaril je nesebično 
pomoč krajanov, kar se je lepo 
videlo pred kratkim, ko je Slo-
venĳo zajel neusmiljeni žled.
Po uradnem delu zbora je sle-
dilo še kulinarično razvajanje, 
za katero so poskrbele pridne 
roke kuharic Osnovne šole Pol-
hov Gradec in nekaterih članic 
društva, med občinstvom so 
otroci prodajali srečke, manj-
kale pa niso niti pustne maske, 
ki bodo v naslednjih dneh po-
skrbele, da bo zima le odšla in 
vestnim in odgovornim pla-
nincem dovolila popraviti še 
tiste poti, ki so zdaj še zaprte 
za pohodnike. Veselje je trajalo 
še dolgo v noč, saj so glasbila v 
roke vzeli veseli člani Ansam-
bla Organi.     

Besedilo in fotografije: Blaž Uršič

Otroci v družbi čarodeja
Šentjošt, 16 marec – Oder kulturnega hrama je to-
krat zasedel tandem Jole Cole in Bauhek, ki je z 
otroško čarovniško predstavo dobro uro izvabljal 
iz otrok salve smeha.
 

Otroci, ki so 
v nekaterih 
delih predsta-
ve tudi sami 
sodelovali na 
odru in se pre-
skušali bodisi 
v čarovniški 
vlogi bodisi 
v vlogi stati-
stov, so lahko 
spoznali, da 

včasih tudi čarovnikom ne gre vse kot po maslu. A čeprav v 
začetku izgleda, da čarovnika spremlja smola in zato izvab-
lja otroški smeh, se na koncu vedno izkaže, da nima zaman 
takega naziva. Predstava, ki traja dobro uro, namenjena pa je 
otrokom od 3+, je deloma že zaokrožila po okoliških krajih, 
zagotovo pa jo boste še srečali v jesenskem terminu. (gt, foto: 
gt)

Včasih je lušt'n b'lo
Tako smo poimenovali kulturno prireditev na Čr-
nem Vrhu v soboto, 1. marca 2014.
Dramska skupina KD Črni Vrh je letos uprizorila krajšo vese-
loigro z naslovom Včasih je lušt'n b'lo. Z željo, da bi tudi naši 
najmlajši doživeli vsaj nekaj utrinkov iz dni, ko so bili naše 
stare mame in očetje še mladi, smo jih povabili k sodelovanju 
v igri in zelo radi so se odzvali. Prikazali smo več pogovorov 
med mamo in vnuki, ki jih je nadvse zanimalo, kako in kaj se je 
v tistih časih dogajalo. Dekleta so uprizorila robkanje koruze, 
prebiranje fižola, zbiranje orehov, klekljanje, pletenje, petje ob
večerih in ... Fantje so se potrudili s prizorom, kako so včasih 
dekletom peli in igrali podoknice, pri tem pa jih je presenetila 
dekletova mama, tako da je "vasovalec" celo padel z lestve. Da 
je bilo še bolj veselo, so skupaj zaplesali "beksl ples" in prika-
zali, kako so "tolkli rihtarja". Najmlajša igralca sta bila "Nežka 
in Jakob", ki sta se igrala s starimi lesenimi kockami in si vmes 
malo nagajala. 
Po koncu igre so nam zapeli in zaigrali domači otroški pevski 
zborček ob spremljavi kitaristk, ženska pevska zasedba KD 
Črni Vrh, kateri se je pridružil tudi Domen, člani ansambla 
Mladi godci in harmonikar Klemen Škof. Domači ljudski godci 
pa so zaključili uradni del prireditve s harmoniko, klarinetom 
in doma izdelanimi zvončki, ki so zaigrali tako, kot so igrali 
v starih časih. Sledil je velik pustni ples z ansamblom Mladi 

godci. 
Nabito polno dvorano so v pustnih kostumih navduševali in 
razveseljevali Mladi godci. Organizatorji smo bili navdušeni 
nad velikim številom pustnih mask, zato smo imeli zelo težko 
nalogo, komu podeliti nagrado za naj masko. Prvo nagrado si je 
po mnenju žirĳe prislužila skupina deklet "okostnjakov", drugo
in tretjo nagrado pa so si zaslužili "zdravniki" in "cigani". Ker pa 
je bilo toliko dobrih mask, smo se odločili, da podelimo še dve 
tolažilni nagradi. 
Pustno rajanje se je zavleklo kar pozno v noč. Ni manjkalo 
plesa, glasbe in veselja. Veseli in zadovoljni, da je vse skupaj 
dobro uspelo, smo se v zgodnjih jutranjih urah tudi mi podali 
na zasluženi počitek.                                           Katja Skopec

V četrtek, 20. februarja, smo medse povabili čarodeja za otroke. 
Jole Cole je skoraj celo uro navduševal približno 40 otrok, željnih 
smeha, zabave in čarovniških vragolĳ. Otroci so bili sprva malce
zadržani in nikakor niso zbrali dovolj poguma, da bi se čaro-
deju pridružili na odru. Ko pa je prvi fant prebil led, se je vse 
skupaj začelo odvĳati čisto drugače; oder je bil poln, saj je Jole
Cole podarjal tudi nagrade za sodelovanje. Med otroki je bilo 
veliko smeha, zabave in navdušenja. A vsega lepega je enkrat 
konec in tudi čarodej se je od nas poslovil, mi pa smo po pred-
stavi otrokom omogočili še malo ustvarjanja. 
Ker se je bližala pustna sobota, smo jih zaposlili z ustvarjanjem 
pustnih okraskov. Naredili so dolgo, pisano verigo iz papirna-
tih trakov, izdelovali so papirnate tulce, ki so jih oblepili z raz-
nobarvnim papirjem, in naredili veliko lepih papirnatih rožic. 

Najbolj ustvarjalni pa so izdelali tudi nekaj pustnih mask. Z 
vsem skupaj smo potem okrasili našo dvorano, da je bila pri-
pravljena za pustni ples. 
Čisto za konec smo pripravili malo presenečenja za otroke; iz 
kuhinje so zadišale slastne palačinke s čokolado, s katerimi so 
se otroci posladkali, preden so se poslovili od nas. Imeli smo se 
luštno in želimo si še več takšnih delavnic. 

Encian cup 2014
 
Od 16. do 18. maja 2014 bo v Športnem centru Gabrje potekal 
že 35. Encian cup. Po vseh teh letih smo postali globalni, zato 
vabimo ekipe z vseh koncev sveta, da se udeležĳo tekmova-
nja.
 Tekmovali bomo v naslednjih disciplinah:
−    mali nogomet (5+1)
−    balinanje (trojke)
−    košarka (trojke)
−    vlečenje vrvi
−    pikado
−    družabne igre (bovling, hodulje, tek okoli kola itd.)
Discipline so točkovno enakovredne, vrstni red določi sešte-
vek točk (v primeru enakega števila točk imajo prednost boljši 
v nogometu). Prva nagrada je pokal encian in pečen odojek.
Prĳavnina za vse discipline znaša 50 €. Lahko pa se prĳavite
na posamezne discipline (vsaka po 15 €).
Informacĳe: Srečko (031 478 220) in Zoki (041 881 444)

Čarodej Jole Cole navduševal otroke
Najlepši čas šolskega leta so seveda počitnice, vendar se otroci tudi takrat radi s čim zaposlĳo. Nekateri
so bili kljub mili zimi na smučiščih, drugi pri starih starših na krajših počitnicah, nekateri pa so ostali 
kar doma. In tako smo na Črnem Vrhu sklenili, da tudi letos otrokom vsaj en dan počitnic popestrimo z 
otroško delavnico. 

Občni zbor PD Blagajana
 
Sprehajalci, planinci, gorniki se ob lažjih, težjih ali plezalnih vzponih vedno raz-
veselĳo mimoidočega ali planinca, ki se jim približa, jih pozdravi, lepo ogovori
ali pa zaradi naporne poti in utrujenosti le prikima.

Tako so se ekipe lani potile na košarkarskem igrišču.
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V petek, 14. marca, pa so se zbrali člani nadzornega odbora, ki 
se je v novi sestavi srečal prvič in je v svoji sredini izbral nad-
zornega predsednika – soglasno so izvolili dolgoletnega pred-
sednika društva Matĳo Golca, za članici pa Marĳo Gruden in
Marĳo Bizjan. Namestnica predsednika nadzornega odbora
je Andrejka Novak, namestnika članov pa Nada Strajnar in 
Franc Trobec. Predsednik častnega razsodišča je Cveto Pu-
stovrh, člana sta Boris Koritnik in Francka Kovač, namestnik 
predsednika Vlado Podlogar in namestnika članov Jože Ma-
rolt in Ludvik Rus. 
Prav zanimiva je slovenska zakonodaja, ki za katerokoli dru-
štvo zahteva kar precej ljudi v različnih organih upravljanja, 
bistveno več kot pri podjetju, ki lahko obrača milĳone denar-
ja!

Uspešno delovanje in rast društva 
Društvo upokojencev Polhov Gradec je samostojno od leta 
1980, saj so prej delovali v okviru DU Dobrova. Trenutno je 
aktivnih približno 300 članov na območju od Hrastenic do 
Črnega Vrha, z izjemo Šentjošta, ki spada pod horjulske upo-
kojence, kljub krajevni in politični pripadnosti naši občini. In 
zanimivo je, da se povprečna starost članov viša, medtem ko 
število članov s plačano članarino, ki trenutno znaša 10 EUR, 
ostaja že desetletje približno enako. Lahko pa člani plačujejo 
tudi 10 EUR za vzajemno samopomoč po smrti v sklad ZDUS 
(Zveze društev upokojencev Slovenĳe), kar pomeni, da se svoj-
cem po njihovi smrti izplača enkratni znesek posmrtnine 230 
EUR. Za ta dodatna plačila pa zanimanje že nekaj let, nekako 
od začetka krize v Slovenĳi, upada.

Financiranje društva upokojencev je dvoplastno; članarine čla-
nov so približno enako velik priliv kakor vsakoletni prispevek 

občine; ta je lani prispevala 3.100 EUR, kar je bistveno več kot 
prejšnja leta, in to predvsem na račun zelo močne balinarske 
sekcĳe v društvu upokojencev, ki se redno udeležuje tekmo-
vanj širom Slovenĳe in dosega lepe uvrstitve. Ob tem Matĳa
pohvali občino, ker je lani prvič poenostavila razpise in je tako 
za društva potrebno precej manj birokracĳe. Dejavni pa niso
le balinarji, ena od glavnih dejavnosti je organizacĳa izletov;
lani jih je bilo pet ter piknik v naravi ob balinišču pri gostilni 
Pograjski dom, kjer se je približno 70 upokojencev in njihovih 
družinskih članov družilo, balinalo in okušalo mesene dobro-
te z žara. Med bolj resne dejavnosti društva pa sodĳo obiski
članov na domu, saj vsaj dvakrat na leto, običajno pred veliko 
nočjo in pred božično-novoletnimi prazniki, poverjeniki dru-
štva obiščejo svoje manj pokretne člane doma ali v domu za 
ostarele. 

Vsako društvo je močno zaradi posameznikov 
Matĳa Golc, doma iz Dvora, je po dveh uspešnih mandatih,
po osmih letih, častni naziv predsednika Društva upokojen-
cev Polhov Gradec predal Marjanu Plestenjaku, ki je bil do ne-
davnega predsednik Turistične zveze Dolomiti. Matĳa je letos
praznoval 70 let življenja, ki so ga zaznamovala številna dela 
v javno dobro – na stenah njegove pisarne v pritličju hiše v 
Dvoru je več kot dvajset diplom in priznanj za njegovo gasilsko 
dejavnost. V svoji 50-letni gasilski karieri je bil zadnjih 24 let 
poveljnik sektorja Dobrova in potem v novoustanovljeni ob-
čini dva mandata poveljnik Gasilske zveze Dolomiti, ki je do 
odcepitve Horjula združevala 15 društev, no, danes jih je v naši 
občini še deset. Leta 2001 je prejel srebrni znak Občine Dobro-
va - Polhov Gradec za posebne zasluge, leta 2005 pa so mu po-
delili naziv častnega poveljnika Gasilske zveze Dolomiti. 
Nekoč je bil kot avtotapetnik redno zaposlen v družbi Auto-
obnova in več mandatov član delavskega sveta ter predsed-
nik samoupravne delavske kontrole. Danes je upokojenec, a še 
vedno rad poprime za delo – zelo je spreten pri popravilu ali 
zamenjavi sedežnih prevlek starejših avtomobilov. 

Sebastjan Vehar 

Pograjski dom je bil napolnjen do zadnjega kotička.

Upravni odbor društva upokojencev

Iz poročila predsednika društva je 
bila razvidna velika aktivnost dru-
štva v preteklem letu, število de-
javnosti se iz leta v leto povečuje. 
Organiziranih je bilo 6 izletov in 12 
pohodov, marca lani pa je bila usta-
novljena nova sekcĳa, "Nordĳska
hoja" pod mentorstvom Slavka Ogriz-
ka, ki ima 21 stalnih udeležencev. Kot 
obliko dobrega sodelovanja s šolo naj 
omenim tudi enotedensko priso-
tnost na cestnih križiščih ob začetku 
novega šolskega leta, da se šolarjem 
omogoči varna pot v šolo. Seveda pa 
so se nadaljevale stare dejavnosti, kot 
so likovna delavnica pod vodstvom 
Anke Tomšič in akademskega slikar-
ja Lovra Inkreta, delavnica izdelave 
suhega cvetja, vsakoletni piknik v 
junĳu in še bi lahko našteval.

Najpomembnejši dogodek pa je bila 
proslava ob 60-letnici društva. Sam 
kulturni program se je izvedel na 
profesionalni ravni, tako da se ga 
bodo vsi navzoči, bilo jih je 250, spo-
minjali še dolgo. Tu bi posebej izpo-
stavil našega člana Matka Zdešarja, 
ki je zasnoval celoten program in ga 
tudi vodil. 
Ponosni pa smo tudi na izdajo bilte-
na, ki zajema življenje in delo dru-
štva vse od ustanovitve leta 1953. Po-
leg petčlanskega uredniškega odbora 
tukaj izstopa vloga Milene Malovrh 
kot lektorice in oblikovalke biltena. 
Kot osnova za nadaljnje dejavnosti 
je bil sprejet program, ki tudi v pri-
hodnje daje prednost obiskom bolnih 
članov in članic, ki bivajo v domovih 
za starejše, in tistih, ki praznujejo 

visoke jubileje. Vsem članom bomo 
omogočali razne aktivnosti in ude-
ležbo na organiziranih pohodih, izle-
tih, predavanjih, raznih tečajih in de-
lavnicah, posebnih praznovanjih in 
pikniku. Namen je seveda druženje 
in izmenjava življenjskih izkušenj. 
Za naše društvo je značilno, da je ve-
lika večina članov aktivnih. Tistim, 
ki so še posebej prispevali k društve-
nemu delu, pa so bila podeljena dru-
štvena priznanja. Med nagrajenci so 
bili Jožica Dolinar, Valerĳa Mihevc,
Andrej Končan, Mili Rožnik, Rajko 
Komat in Marjan Jovan. 
Občnega zbora se je udeležil tudi žu-
pan Občine Dobrova - Polhov Gradec, 
g. Franc Setnikar, ki mu je društvo 
ob tej priložnosti izreklo zahvalo za 
materialno in moralno pomoč pri 

delovanju. Navzoči so bili tudi pred-
sednik KS Dobrova Marjan Pograjc, 
predsednik območne skupnosti DU 
Vič - Rudnik Tone Slak ter predsed-
niki drugih društev upokojencev: 
Matko Zdešar (Horjul), Matĳa Golc
(Polhov Gradec), Tončka Filipič (Vrz-
denec) in Stane Hribar (Kozarje). Vsi 
povabljenci pa so pohvalili veliko 

aktivnost našega društva, posebno 
predsednika Toneta Tomšiča. 
Ob zaključku občnega zbora sta zbra-
ne čakala prigrizek in pĳača, ki so jo
postregle pridne roke članic društva. 
Za zabavo je igral Ansambel Dolomi-
ti. Za ureditev prostora srečanja pa 
so poskrbeli vitalni člani. 

Rajko Komat 

Pustovanje v vrtcu
Spet nas je obiskal najbolj zabaven 
dan v letu, ko se vsi našemimo v za-
nimive pustne šeme. Otroci so nad pu-
stom še posebej navdušeni.
Na pustni torek so nas namesto otrok v skupi-
ni obiskali: tri male pikapolonice, prĳazni lev,
mala čarovnica, živahni slon, pisani klovn, 
mali tiger, veliki leopard, lepi gusar, rožnati 
metuljčici in zeleni dinozaver. Za praznova-
nje pusta smo našo igralnico okrasili z risbo 
klovna in pisanimi pustnimi očali. 
Že zjutraj so nas presenetili s krofi, kot se
za pusta spodobi. Po zajtrku smo rajali ob 
živahnih pustnih pesmih. Prepevali smo 
pesmico Hip, hura. Kmalu zatem so nas ob-
iskale maškare iz skupine Zmajčkov, ki so 
zaplesale z nami. Ker nismo želeli zamuditi 
nobene maškare, smo sami obiskali še druge 
skupine. 

V skupini Medvedkov je sledilo skupno ra-
janje. Ogledali smo si najrazličnejše maškare 
in skupaj zaplesali. 
Pust smo povezali tudi s spoznavanjem tra-
dicionalnih slovenskih mask, kot so kurent, 
lavfar in coprnica Uršula. To je bilo za otro-
ke nekaj novega. Da bi jih otroci lažje spo-

znali, smo si ogledali fotografije z različnih
pustnih karnevalov po Slovenĳi. Skupaj smo
sestavili razrezane fotografije kurenta, Uršu-
le in lavfarjev. Vzgojiteljici sva otrokom ku-
rente predstavili tako, da smo jih skupaj po-
snemali s skakanjem in cingljanjem ob hitri 
instrumentalni glasbi. Pri tem smo uporabili 

male inštrumente, da smo pričarali glasno 
hrumenje kurentov, ne samo v naši igralnici, 
ampak tudi na hodniku. Otroci so bili nav-
dušeni. 
Dan pred pustom smo izdelali še naše sku-
pinske maske: sive, bele in rožnate miške. 

Vzgojiteljica Katja Suhadolc

Barvita jesen življenja z društvom upokojencev
Po obveznem letnem občnem zboru društva upokojencev, ki je v nedeljo, 1. marca, na kosilu v gostilni Po-
grajski dom zbral približno 125 bolj ali manj lačnih članov, je imel upravni odbor društva 7. marca sejo, na 
kateri so opravili formalno primopredajo poslov novemu predsedniku Marjanu Plestenjaku in tudi novi 
poslovni sekretarki Cecilĳi Jarc z Babne Gore.

Občni zbor Društva upokojencev Dobrova
 
Tudi letos smo imeli v mesecu februarju občni zbor v prostorih Osnovne šole Dobrova. Letos je 
za uvodni program poskrbel Ansambel Dolomiti Slavka Zorca, osnovna šola pa je poleg prosto-
rov poskrbela za ozvočenje.
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Na Osnovni šoli Polhov Gradec 
se ves čas nekaj dogaja. Zato je 
to šola, na kateri se nikoli ne 
morete dolgočasiti, saj prepros-
to ne utegnete. Devetošolci so 
se 24. januarja udeležili dvo-
dnevnega sejma izobraževanja 
in poklicev Informativa 2014. 
Na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani se je zbralo rekord-
nih 20.000 obiskovalcev, ki so 
si lahko ogledali ponudbo več 
kot 200 slovenskih in tujih iz-
obraževalnih programov ter 
praktične prikaze poklicev. 
Svoje vtise o obisku je zapisala 
naša učenka Maša Setnikar.

''Zdaj se začne zares,'' bi lahko 
rekel prav vsak devetošolec, 
saj je polovica našega zadnjega 
osnovnošolskega leta potrkala 
na vrata. Do konca osnovne 
šole je pred nami še cel kup 
obveznosti in dogodkov, eno 
najpomembnejših pa je prav 
gotovo izbiranje šole, ki nam 
bo v naslednjih letih omogoči-
la dobro izobrazbo. Vsak bi si 
rad izbral šolo, ki mu je pisana 
na kožo in se mu zdi po njego-
vih merilih najbolj primerna. 
Z namenom, da bo naša odlo-
čitev najboljša in bomo izbrali 
tisto pravo, so organizirane 

različne predstavitve in ena 
izmed takšnih je Informativa. 
Letošnja 6. Informativa je do-
segla rekordno število obisko-
valcev in k tej rekordni številki 
smo prispevali tudi učenci OŠ 
Polhov Gradec. S polno glavo 
najrazličnejših vprašanj smo 
se 24. januarja odpravili na 
največji sejem poklicev. Vsak 
je v mislih že izbral šole, ki si 
jih bo ogledal, ker pa je okoli 
nas kar poplesavalo veliko 
število najrazličnejših stojnic, 
smo pokukali tudi drugam. Za 
nas so pripravili prav posebne 
naloge in preizkušnje, ki so 
predstavljale posamezne šole. 
Dĳaki in profesorji so nam z
največjim veseljem predstav-
ljali svoje šole in v nas vzbudi-
li še večje zanimanje. Informa-

tiva je na nas, učence vplivala 
zelo pozitivno, saj je potrdila 
naše odločitve in nam doka-
zala, da smo izbrali najboljše. 
Na vsaki predstavitvi šol so 
se v nas potrjevale odločitve 
in Informativa je dosegla svoj 
namen, vrhunec pa bo seveda 
informativni dan februarja. 
Da pa bi poklice spoznali še 
bolj podrobno, smo obiskali 
podjetje Schwarzmann. Pri-
jazno so nam predstavili de-
lovanje podjetja in povedali, 
kakšna izobrazba je potrebna 
za katerega izmed poklicev. 
Veliko vlogo odigra predvsem 
znanje jezikov, ki je v današ-
njem času zelo pomembno, 
kakovost končanega dela pa 
je odvisna od naše volje in pri-
pravljenosti. Poklici so v nas 

pustili prav poseben pečat, saj 
so nam jih predstavljali prav 
tisti ljudje, ki jih opravljajo. 
Da bo vsak izbral najboljše 
zase, zdaj ni več težava, saj je 
lahko prav vsak po zaslugi 
Informative trdno odločen. 
Veliko je k tej naši trdni od-
ločitvi prispevala tudi šolska 

svetovalna delavka ga. Albina 
Jerman Slabe, ki nas je skozi 
prvo polovico šolskega leta 
vztrajno spodbujala in nam 
posredovala vsako pomemb-
no informacĳo. Naša odločitev
bo najboljša takrat, ko bomo 
vanjo verjeli. 

Maša Setnikar, 9. b

Letošnja tema je bila »Na zabavo v naravo«. V 
Mercator centru Šiška smo na stojnici predsta-
vili naš turistični produkt, dvodnevni končni 
izlet oz. dogodek. Poudarek smo dali gradi-
ški legendi in gozdni učni poti malo druga-
če. Učenci Polona Rihar, Gal Grosek, Monika 
Petrovčič, Gregor Alič, Alenka Gosarič, Klara 
Širca, Barbara Knez,  Lara Tominec in Manca 
Koritnik so za nalogo prejeli srebrno nagra-
do. Čestitamo! Ob tej priložnosti se iskreno 
zahvaljujemo g. županu Francu Setnikarju za 
podporo in obisk na stojnici. Potrudili smo 
se, da bi našo občino dostojno predstavili. 
Turistično tržnico so si ogledali tudi visoki 
predstavniki Turistične zveze Slovenĳe. Več
o nalogi lahko preberete na spletni strani 
Osnovne šole Dobrova, www.osdobrova.si, 
in si hkrati ogledate zanimivo galerĳo foto-
grafij s tržnice.

Mentorica: Tea Kunstelj

Drsamo vsi – športni dan 
1. triade OŠ Dobrova
Ko je bil mesec januar še prav pomladno razpoložen, smo si v 1. triadi OŠ 
Dobrova privoščili zimski športni dan. Bližina drsališča v Gabrju nam 
omogoča, da zimski športni dan izvedemo tako rekoč kadarkoli v zim-
skih mesecih, ne glede na vremenske razmere. Drsališče smo obiskali v 
štirih skupinah. Otroci so uživali na drsalkah, eni prvič, drugi pa so nad-
grajevali svoje znanje drsanja. Mnogi med njimi so zelo spretni in vidi se, 
da jim je ta način gibanja blizu. Marsikateri fant drvi po drsališču v pravi 
hokejski drži, tako da mu manjka le še palica. Tudi začetniki so kaj hitro 
premagali strah in se kmalu brez opore pognali po drsališču. Pridružila 
se nam je vaditeljica drsanja, ga. Branka Pungerčar. Otroke je z različnimi 
igrami in vajami pripravila tako, da je večina brez težav opravila ravno-
težnostno nalogo za osvojitev športne značke "zlati sonček". Že nekaj let 
opažamo, da je vse manj drsalcev začetnikov, ker otroci tudi v popol-
danskem času obiskujejo drsališče. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila 
Občini Dobrova - Polhov Gradec, ker nam nudi brezplačen najem drsa-
lišča in brezplačno izposojo drsalk za otroke. Posebna zahvala gre tudi 
šolskemu prevozniku Delič tours, ker nas zjutraj brezplačno z avtobusom 
pelje od šole do drsališča v Gabrju. Včasih je veljalo "Smučajmo vsi ...", za 
otroke OŠ Dobrova pa že lahko rečemo "Drsamo vsi ...". 

Andreja Mutec

Do zdaj so bila izvedena že štiri srečanja, in sicer v Turčĳi, na
Poljskem, v naši prelepi deželi, v novembru pa se je šest strokov-
nih delavk vrtca udeležilo srečanja v okviru projekta Comenius 
v Španĳi. Katoliška šola z imenom Collegio Antonio Giovanni
Farina, ki sodeluje v projektu, se nahaja v kraju Azuqueca de 
Henares v bližini mesta Alcalá, ki je od glavnega mesta Španĳe,
Madrida, oddaljeno pol ure vožnje z avtom. V tem mestecu smo 

vzgojiteljice preživele pet zelo zanimivih dni. Imeli smo pester 
in poučen program v angleškem jeziku, naši dnevi pa so bili 
zapolnjeni z različnimi dejavnostmi, ogledi ter predstavitvami 
španske tradicĳe.  
Španski učitelji in učenci so za nas pripravili prĳetno dobrodoš-
lico, nagovorili pa sta nas tudi predstojnica šole in koordina-
torka projekta Comenius. V posebno čast nam je bila udeležba 
ter pozdrav gospe Tine Šilc, kulturne referentke s slovenskega 
veleposlaništva v Madridu. Zapel je tudi pevski zbor, za vzdušje 
pa so poskrbeli še plesalci ter nekaj drugih zanimivih točk. Po 

spoznavnem programu smo se sprehodili do vrtca in razredov, 
najlepše pa je bilo po hodnikih in učilnicah videti zastave vseh 
vključenih držav, napise in druge izdelke; v vsaki učilnici so 
imeli tudi poseben Comeniusov kotiček. Za popestritev so nam 
pripravili delavnice ter ogled mesta Alcalá in njegovih zname-
nitosti, med drugim rojstne hiše slavnega pisatelja Miguela de 
Cervantesa. 

Namen projekta je izmenjava naših izkušenj z delom v vrtcu, 
šoli, izmenjava izkušenj in zgodb otrok, zato smo naslednji dan 
skoraj v celoti posvetili predstavitvam našega dela in se tako 
veliko naučili drug od drugega. Po uradnem delu smo se za 
sprostitev odpravili v telovadnico, kjer smo čas namenili učenju 
plesa s palicami. Tudi palice so bile obarvane z barvami zastav 
vseh držav. V popoldanskih urah so nas odpeljali še na ogled 
zelo znane pivovarne Mahou, ki je ena največjih v Evropi. 
Tretji dan smo imeli čast spoznati župana mesta, ki je z nami 
delil zgodovino ter načrte za prihodnost mesta. Pozneje so nam 

predstavili celoten izobraževalni sistem, sladkanje s torto za 
40-letnico delovanja šole pa je vsem pričaralo nasmeh na obraz. 
Nato smo uživali ob poslušanju pesmi posameznih držav ter 
plesu. Slovenske vzgojiteljice smo svoji dve pesmi predstavile 
ob spremljavi kitare. Imeli smo še dve delavnici, kjer smo iz-
delovali rože iz filca in novoletne okraske iz svetlečih trakov.
Zvečer je sledila zabava, na kateri nas je s svojim nastopom po-
častila skupina Alcalá Tuna, hkrati pa smo lahko pokusili nekaj 
tradicionalnih španskih jedi. Četrtek je bil dan za celodnevni 
izlet v Madrid, kjer smo si ogledali notranjost španske kraljeve 
palače in veliko katedralo v njeni bližini. Turistični vodič nam 
je poglobljeno pripovedoval o zgodovini mesta in njegovih po-
sebnostih. Ogledali smo si tudi največji park, nekaj zanimivih 
cerkva in starejših hiš, se sprehodili po ulicah ter se seznanili 
z grbi in značilnostmi Španĳe. Pozneje smo se sprostili na Plazi
Mayor, kjer smo se lahko okrepčali z značilnimi sendviči s ka-
lamari (bocadillos de calamari). Sledil je ogled središča mesta, 
ki ga zaznamuje predvsem vrvež in velika gneča, ter obisk Cor-
te Inglesa, kjer se z najvišjega nadstropja ponuja lep razgled na 
Madrid. Ob vrnitvi v hotel smo se ustavili še pred stadionom 
Santiago Bernabeu. 
Zadnji dan smo posvetili tudi nastopu plesalk flamenka, kate-
rim smo se lahko tudi pridružili in se poskusili zavrteti v ritmu 
tega plesa. Sledila je predstava, ki so jo zaigrali otroci 1. raz-
reda – El gallo kiriko. Zadnji večer pred odhodom domov so 
nam španski gostitelji skupaj s starši pripravili večerjo, v slovo 
pa nam je zapel mešani pevski zbor, katerega zvok je donel po 
vsej dvorani. 
Za vse doživete trenutke se gostiteljem slovenskih predstavnic 
projekta Comenius iz srca zahvaljujemo in izrekamo na snide-
nje v upanju, da se še kdaj srečamo v Španĳi. Strokovne delavke
našega vrtca pa čaka še veliko dela z dopolnjevanjem Comeni-
usovega kotička, raziskovanjem in učenjem o sodelujočih drža-
vah – in seveda še eno srečanje v Bolgarĳi.

  Silva Križič, Katarina Možek, Matejka Krvina, 
Nataša Peljhan, Mateja Maček, Mojca Marolt 

Comenius – izmenjava vzgojiteljic v Španĳi
V vrtcu pri OŠ Polhov Gradec že drugo leto teče projekt Comenius z naslovom Zamolčane zgodbe otrok in 
kulture. V projektu sodelujejo Bolgarĳa, Poljska, Španĳa, Turčĳa in Slovenĳa.

V kraju Dobrova dobra volja je doma
 
V torek, 11. marca 2014, smo se udeležili turistične tržnice 28. festivala Turizmu pomaga lastna 
glava, ki ga organizira Turistična zveza Slovenĳe.

OŠ Polhov Gradec 

Informativa 2014
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Na podlagi Statuta Občine Dobrova 
- Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 
26/2012) in 13. člena Odloka o prizna-
njih Občine Dobrova - Polhov Gradec 
(Uradno glasilo občine Dobrova - Pol-
hov Gradec, št.: 6/2001) objavljam  

Javni razpis 
za podelitev občinskih priznanj

v letu 2014

Vsebina in pogoji razpisa

1. Občina Dobrova - Polhov Gradec 
podeljuje priznanja zaslužnim ob-
čanom, drugim posameznikom, 
podjetjem, zavodom, društvom in 
skupinam, združenjem in drugim 
pravnim osebam za dosežke na po-
dročju gospodarstva, šolstva, kultu-
re, športa, znanosti, ekologĳe, zaščite
in reševanja ter na drugih področjih 
človekove ustvarjalnosti, ki prispe-
vajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in 
popolnejšemu življenju občanov in 
ki imajo pomen za razvoj in ugled 
Občine Dobrova - Polhov Gradec. 
Priznanje je lahko podeljeno tudi 
posmrtno.

2. Oblike in stopnje priznanj občine 
Dobrova - Polhov Gradec so:

1. naziv častni občan občine 
2. zlati grb 
3. srebrni grb
4. bronasti grb 
5. priznanje Občine Dobrova - Polhov 
Gradec.

3. Naziv častni občan Občine Dobrova 
- Polhov Gradec se podeljuje posa-
meznikom za posebno pomembna 
dejanja, delo in zasluge, ki pomenĳo
izjemen prispevek k razvoju, ugledu 
in uveljavljanju Občine Dobrova - 
Polhov Gradec v Republiki Slovenĳi
ali na mednarodnem področju.

4. Zlati grb Občine Dobrova - Polhov 
Gradec se podeljuje posameznikom, 
družbam, zavodom, skupnostim, 
društvom in drugim pravnim ose-
bam za izredno življenjsko delo ali 
vrhunske uspehe in dosežke, ki so 
pomembni za ugled in razvoj Obči-
ne Dobrova - Polhov Gradec.  

     V koledarskem letu se lahko podeli 
največ en zlati grb Občine Dobrova 
- Polhov   Gradec.

5. Srebrni grb Občine Dobrova - Pol-
hov Gradec se podeljuje posamezni-
kom, družbam, zavodom, skupno-
stim, društvom in drugim pravnim 
osebam za pomembne dosežke v 
daljšem obdobju (praviloma več kot 
eno leto) in kot spodbudo za nadalj-
nje delo.

  V koledarskem letu se podelita pra-
viloma največ dva srebrna grba Ob-
čine Dobrova - Polhov Gradec.

6. Bronasti grb Občine Dobrova - Pol-
hov Gradec se podeljuje posamezni-
kom, družbam, zavodom, skupno-
stim, društvom in drugim pravnim 
osebam za pomembne dosežke v 
krajšem obdobju (praviloma v obdo-
bju enega leta) in kot spodbudo za 
nadaljnje delo.

 V koledarskem letu se lahko podeli 
praviloma največ tri bronaste grbe 
Občine Dobrova - Polhov Gradec.

7.  Priznanje Občine Dobrova - Polhov 
Gradec se podeljuje posameznikom, 
družbam, zavodom, skupnostim, 
društvom in drugim pravnim ose-
bam za izkazano prizadevnost na 
različnih področjih delovanja.

8. Pobudniki oziroma predlagatelji za 
podelitev priznanj Občine Dobrova 
- Polhov Gradec so lahko občani, po-
litične stranke, krajevne skupnosti, 
podjetja, društva ter druge organi-
zacĳe in skupnosti.

Predlog za podelitev priznanja mora 
biti predložen v pisni obliki z obrazlo-
žitvĳo in   mora vsebovati podatke o 
kandidatu:

• ime in priimek oziroma naziv pred-
lagatelja,

• ime in priimek, datum rojstva in na-
slov kandidata za priznanje, če gre 
za fizično osebo,

• naziv in sedež kandidata za prizna-
nje, če gre za organizacĳo,

• podatki o že prejetih priznanjih in 
odlikovanjih,

• podatki o prejemu občinskega pri-
znanja v prejšnjih letih,

• vrsta predlaganega priznanja,
• našteti dosežki oziroma uspehi z 

obrazložitvĳo, zaradi katerih se
kandidata predlaga za dobitnika ob-
činskega priznanja, 

• podpis predlagatelja in žig organi-
zacĳe.

Vloga je dostopna na spletni strani ob-
čine: www.dobrova-polhovgradec.si 
in v sprejemni pisarni občine. 

9. Pisni predlogi za občinska priznanja 
morajo biti poslani v zaprti ovojnici na 
naslov: Občina Dobrova - Polhov Gra-
dec, Komisĳa za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, Stara cesta 13, 
1356 Dobrova, in sicer najkasneje do 
30. aprila 2014. Na ovojnico zapišite 
oznako: »Ne odpiraj - Predlog za ob-
činsko priznanje«. 
Naslov pošiljatelja mora biti označen 
na hrbtni strani kuverte.
Upoštevani bodo samo predlogi, ki 
bodo poslani v skladu z razpisom in 
v  razpisanem roku.

10. Prispele vloge bo obravnavala 
Komisĳa za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja in pripravi-
la predloge za podelitev priznanj. 
Odločitev o podelitvi priznanj 
sprejme Občinski  svet s sklepom. 
Sklep mora biti obrazložen.

11. Predlagatelji in prejemniki pri-
znanj bodo v roku omih dni po 
sprejemu sklepa pisno obveščeni 
o podeljenem priznanju. Seznam 
prejemnikov priznanj bo objavljen 
v   občinskem glasilu in spletni 
strani občine.

Številka:  430-0010/2014 
Dobrova, 18. marec 2014 

Franc Setnikar l.r., 
župan  

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Na podlagi pravilnika o dodelitvi 
proračunskih sredstev za postavitev 
malih komunalnih čistilnih naprav 
v Občini Dobrova - Polhov Gradec za 
obdobje 2012 do 2017 (Uradni list RS, 
št. 3/12 in 45/2013)

Javni razpis
za dodelitev  proračunskih sredstev 

postavitve malih komunalnih 
čistilnih naprav v Občini Dobrova 

- Polhov Gradec v letu 2014

I. Predmet razpisa
Sofinanciranje nakupa malih komu-
nalnih čistilnih naprav  velikosti do 
50 PE v Občini Dobrova – Polhov Gra-
dec.

II. Upravičenci do sredstev
Upravičenci so fizične osebe s stalnim
prebivališčem v občini.

III. Višina pomoči

• Do 30% upravičenih stroškov za po-
stavitev male komunalne čistilne 
naprave za en stanovanjski objekt 
ali največ 250 € na PE.

• Do 50 % upravičenih stroškov ali 
največ 375 € na PE, kadar se za več 
stanovanjskih objektov postavi ena 
mala komunalna čistilna naprava in 
posamezni stanovanjski objekti, pri 
katerih ni možnosti postavitve male 
čistilne komunalne čistilne naprave 
za več stanovanjskih objektov. 

 (Šteje se, da postavitev male komu-
nalne čistilne naprave za več stano-
vanjskih objektov ni mogoča, kadar 

je stanovanjski objekt od predvide-
ne lokacĳe postavitve male čistile
naprave oddaljen več kot 100 m.)

IV. Splošni pogoji upravičenosti

• Mala komunalna čistilna naprava 
mora imeti certifikat oziroma listi-
no o skladnosti izdelka z zahtevami 
glede doseganja mejnih vrednostih 
parametrov odpadnih vod, kot jih 
predpisuje Uredba o emisĳi snovi
pri odvajanju odpadnih vod iz ma-
lih komunalnih čistilnih naprav 
(Uradni list RS, št. 98/07).

• Čiščenje komunalne odpadne vode 
v mali komunalni čistilni napravi 
mora biti skladno s preostalimi do-
ločili 4. člena Uredbe o emisĳi sno-
vi pri odvajanju odpadnih vod iz 
malih komunalnih čistilnih naprav 
(Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) glede 
ustreznosti čiščenja v mali komu-
nalni čistilni napravi.

• Ocena obratovanja male komunalna 
čistilne naprave, ki jo upravičenec 
kot dokazilo posreduje na občino 
mora biti pozitivna. 

• Lokacĳa postavitve male komunal-
ne čistilne naprave mora omogoča-
ti neovirano praznjenje,

• Upravičenci morajo razpolagati z 
zemljiščem, na katerem načrtujejo 
postavitev MČN.

• Upravičenci, ki bodo za več objek-
tov postavili skupno čistilno napra-
vo, morajo vlogi priložiti podpisan 
medsebojni dogovor vseh uporabni-
kov MKČN, ki ni časovno omejen, 
iz katerega bosta razvidna delitev 
stroškov vzdrževanja MKČN in ose-
ba, ki bo zadolžena za upravljanje 
MKČN. 

V. Opravičljivi stroški

• Nakup male komunalne čistilne na-
prave velikosti do 50 PE s stroški 
montaže male komunalne čistilne 
naprave in prvim zagonom MKČN 
z nastavitvĳo parametrov.

• Upravičeni stroški lahko nastanejo 
od 1. 1. 2012 naprej. Investicĳa mora
biti  končana do 31. 12. 2014.

IV. Merila
• Mala komunalna čistilna naprava 

mora biti  zunaj predvidenih ob-
močĳ aglomeracĳ, znotraj katerih 
se predvideva izgradnja kanalizaci-
je, skladno z Operativnim progra-
mom odvajanja in čiščenja komunal-
ne odpadne vode v Občini Dobrova 
- Polhov Gradec. Informacĳe o območ-
jih pridobi vlagatelj na Občini Dobrova 
- Polhov Gradec.

• Do sofinanciranja so upravičene posta-
vitve malih komunalnih čistilnih na-
prav na območju aglomeracĳ v naseljih:
Suhi Dol, Črni Vrh, Kurja vas, Šentjošt, 
Zalog, Hruševo (območje HU 11) in 
Dobrova, vključno od hiše Horjulska 
cesta 126  naprej proti Brezju in drugih 
območjih aglomeracĳ, kjer se kanaliza-
cĳa zaradi sprememb projekta, nastalih 
kot posledica nepridobljenih služno-
sti lastnikov zemljišč, ne bo gradila.  
Informacĳe o območjih pridobi vlagatelj
na Občini Dobrova - Polhov Gradec.

• Mala komunalna čistilna naprava 
mora biti  zunaj vodovarstvenih 
območĳ. Informacĳe o vodovarstvenih
območjih pridobi vlagatelj na Občini 
Dobrova - Polhov Gradec.

V.  Višina razpisanih sredstev
Sredstva bremenĳo proračunsko po-
stavko  11004 Proračuna občine Do-
brova - Polhov Gradec za leto 2013. 
Okvirna višina razpisanih sredstev 
je  30.000 €.

VI. Omejitve
• Upravičeni stroški so le tisti stroški, 

ki so nastali od 1. 1. 2012 do 31. 12. 
2014.

• 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 pridobitev sredstev po tem 

javnem razpisu, že prejel javna sred-
stva Republike Slovenĳe ali sredstva
Evropske unĳe.

• Sredstva se ne dodelĳo za  postavi-
tev MKČN  zunaj Občine Dobrova 
- Polhov-Gradec.

VI.  Razpisna dokumentacĳa

Razpisna dokumentacĳa (navodila
in obrazci) in  druge informacĳe so
objavljeni na: h�p://www.dobrova-
polhovgradec.si. Kontaktna oseba ob-
činske uprave za informacĳe je Helena
Čuk.

VII. Način prĳave in roki

Izpolnjeno razpisno dokumentacĳo
vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti 
ali oddajo neposredno na sedežu ob-
čine. 

Ovojnica mora biti opremljena z na-
slednjimi podatki: Občina Dobrova 
- Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 
Dobrova, s pripisom »Ne odpiraj, jav-
ni razpis, MKČN«. Na hrbtni strani 
mora biti označen naslov pošiljatelja 
vloge. Vloge, iz katerih ni razvidno, 
da se nanašajo na javni razpis, se za-
vrže.

Razpis je odprt do porabe sredstev 
oz. najkasneje do 31. 12. 2014. Datum 
in ura zaprtja razpisa bosta objavlje-
na na spletni strani občine. 

Popolne vloge se razvrstĳo po datu-
mu in uri prejetja. Pravočasno dopol-
njene vloge se uvrstĳo po vrstnem
redu na konec seznama. 

Če je v seznam popolnih vlog uvršče-
nih več vlog, kot je na voljo sredstev, 
se sredstva razdelĳo vsem popolnim
vlogam v enakem deležu. 

VIII. Obravnavanje vlog in postopek 
odobritve

Odpiranje in pregled vlog
Vloge se odpirajo po vrstnem redu 
prejetja. Odpiranje vlog ni javno. Vla-
gatelje nepopolnih vlog se pozove k 
dopolnitvi. 

Prispele vloge bo pregledala in stro-
kovno ocenila komisĳa, ki jo imenuje
župan Občine Dobrova - Polhov Gra-
dec. 

S sklepom župana se zavrže se vloge:
–  ki so prepozno prispele,
– ki niso oddane na predpisani razpis-

ni dokumentacĳi,
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem 

roku vlagatelj ne dopolni ali jih do-
polni neustrezno

 in zavrne vloge:
–  ki so neutemeljene,
– z nasprotujočimi podatki v vlogi in 

prilogah,
–  ki so vložene v nepravilno opremlje-

nih ovojnicah,
–  vsebinsko neustrezne vloge,
–  ki ne bodo izpolnjevale pogojev za 

prĳavo.

Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je izpol-
njena na obrazcih razpisne dokumen-
tacĳe, je razumljiva in ima priložene
vse priloge. 

Vlagatelje nepopolnih vlog komisĳa v
roku 14 dni od odpiranja in strokovne-
ga pregleda vlog pisno pozove, da jih 
dopolnĳo. Rok dopolnitve je 8 dni od
prejema poziva za dopolnitev. Dopol-
nitve, poslane po roku, se ne upošte-
vajo.

IX. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravil-
niku odloča na predlog strokovne 
komisĳe župan oziroma oseba, ki jo
pooblasti župan. 

Vlagateljem, katerih vloge izpolnju-
jejo predpisane pogoje iz predpisov 
in javnega razpisa in so za namen za-

gotovljena sredstva, se izda odločba 
o pravici do sredstev.

V obrazložitvi odločbe o pravici do 
sredstev je utemeljena odločitev in 
v primeru pozitivne odločitve opre-
deljeni višina dodeljenih sredstev, 
namen in upravičeni stroški.

Rok za izdajo odločbe o pravici do 
sredstev je 60 dni od ugotovitve vseh 
dejstev.

X. Pritožba na odločbo
Zoper odločitev v odločbi o pravici do 
sredstev lahko upravičenec vloži pri-
tožbo na naslov občine v roku 8 dni od 
prejema odločbe.

XI. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlaga-
jo zahtevke na predpisanem obraz-
cu.

Izplačilo se upravičencu izvrši po 
opravljenih delih na podlagi vlože-
nega zahtevka za izplačilo, ki mu 
priloži:
• fotokopĳo računa,
• fotokopĳo potrdila o plačilu računa,
• fotokopĳo certifikata oziroma listine

o skladnosti,
• pozitivno oceno obratovanja male 

komunalna čistilne naprave.

Gradnja mora biti  končana do 31. 12. 
2014. Šteje se, da je gradnja končana, ko 
so plačani računi za MKČN.  Zahtevke 
se vlaga po pridobitvi pozitivne ocene 
obratovanja, vendar najkasneje do 31. 
12. 2015. Če upravičenec do roka ne 
pridobi pozitivne ocene obratovanja, 
lahko z vlogo zaprosi za podaljšanje 
roka. V vlogi navede razloge za poda-
ljšanje roka. 

Na podlagi popolnega zahtevka se iz-
plačajo sredstva na vlagateljev trans-
akcĳski račun. Nakazilo na transak-
cĳski račun šteje, da je bilo zahtevku
v celoti odobreno. O spremembi roka 
za vložitev zahtevka se na podlagi ute-
meljenih razlogov odloči z odločbo.

Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se o 
spremembah odloči z odločbo. Na to 
odločbo pritožba ni dovoljena.

Zahtevke, ki so v nasprotju z zahteva-
mi predpisov, javnega razpisa ali od-
ločbe o pravici do sredstev, se zavrne.

XII. Spremljane namenske porabe 
sredstev

Upravičenec je dolžan vrniti nena-
mensko porabljena sredstva skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obresti, ki se 
obračunavajo od dneva plačila upravi-
čencu do dneva vračila sredstev v pri-
merih, ko se ugotovi:
• da so bila dodeljena sredstva delno 

ali v celoti nenamensko porabljena,
• da je upravičenec za katerikoli na-

men pridobitve sredstev navajal ne-
resnične podatke,

• da je upravičenec za isti namen in iz 
istega naslova ponovno pridobil fi-
nančna sredstva pred iztekom za to 
določenega obdobja v razpisu,

• če investicĳe, za katero je pridobil
sredstva, ni dokončal oz. jo je končal 
v bistveno manjšem obsegu, kot je 
predvideval v prĳavi na razpis,

• druge nepravilnosti pri uporabi 
sredstev.

V primerih iz prejšnjega odstavka 
upravičenec ne more pridobiti sred-
stev za dobo petih let. 

XIII. Informacĳe
Dodatne informacĳe po telefonu: 01
3601 800, kontaktna oseba: Helena 
Čuk. Morebitna vprašanja je mogo-
če posredovati tudi po elektronski 
pošti: helena.cuk@dobrova-polhov-
gradec.si.

430-0009/2014-1
Datum, 6. 3. 2014

Franc Setnikar, l.r., župan
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 V uvodu je župan Mladen Sumina z dnevne-
ga reda umaknil imenovanje članov občinske 
volilne komisĳe, sejo pa so svetniki nadaljeva-
li z obravnavo novih cen storitev gospodarske 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. 
Cene bodo za gospodinjske uporabnike ostale 
enake, lahko pa jih boste tudi nekoliko znižali 
– več o tem v prispevku "Nove stare cene rav-
nanja s komunalnimi odpadki". Svet je bil na 
seji soglasen pri imenovanju nadomestnega 
člana v Odbor za prostorsko planiranje in go-
spodarjenje z nepremičninami, to mesto je za-
sedel Jožef Sevšek iz Dragomerja, soglasen pa 

je bil tudi pri spremembi Sklepa o ustanovitvi 
Lokalne akcĳske skupine za preprečevanje za-
svojenosti v Občini Log - Dragomer, ki bo po 
novem imela enega člana več. Šestega člana bo 
predlagal župan. 
Svetniki so v nadaljevanju roke dvignili še za 
vzpostavitev grajenega javnega dobra lokalne-
ga pomena na občinskih parcelah v športnem 
parku na Logu in v Dragomerju, na otroških 
igriščih Na Grivi in v Jordanovem kotu, na 
obeh občinskih pokopališčih ter na nekaterih 
javnih poteh. Nato so se strinjali še z brezplač-
nim prenosom delov zemljišč na občino in po-
trdili nekoliko višji znesek enkratne denarne 
pomoči za novorojence, ki v letu 2014 znaša 
229,43 evra. Na seji smo še izvedeli, da naj bi 
se občinski svet v tej sestavi letos odločal še 

na štirih rednih sejah. Med drugim je na pro-
gramu sprejem odloka o oskrbi s pitno vodo, 
odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode, OPN ter posamez-
ni OPPN-ji, obravnavali pa naj bi še številna 
letna poročila različnih institucĳ.
Na seji so se svetniki seznanili tudi z dvema 
poročiloma nadzornega odbora. V poroči-
lu o gospodarnosti izvedbe parkirišča pri 
Zrimškovi hiši so nadzorniki ugotovili, da je 
investicĳa v gradnjo 21 parkirnih mest neso-
razmerno visoka v primerjavi s koristmi, ki jih 
tako parkirno mesto prinaša; preračunali so, 
da bi vsako parkirno mesto stalo približno de-
set tisoč evrov. Zato so upravi predlagali, naj 
pripravi makadamsko izvedbo parkirišča za 
od 5 do 10 vozil ter nato najmanj tri mesece be-
leži zasedenost parkirišča, in sicer vsaj dvakrat 
dnevno. Glede na te rezultate pa naj se vod-
stvo občine odloči o realizacĳi parkirišča ali pa
to zemljišče nameni za koristnejše dejavnosti. 
Posege na tem zemljišču so sklepom ustavili 
tudi svetniki, ki so odločili, da se Zrimškova 
hiša za zdaj ne bo rušila, kar se upošteva pri 
rebalansu za leto 2014. V drugem nadzoru je 
nadzorni odbor analiziral posege v Snežak 
od leta 2007 do 2012. Nadzornik je ugotovil, 
da so bila v tem primeru sredstva porabljena 
nenamensko, proračun pa naj bi bil oškodo-
van minimalno za skoraj 12 tisočakov, kolikor 
je stala nepotrebna in slabo izvedena sanacĳa.
Med drugim se v poročilu nadzornik sprašu-
je o strokovnosti sanacĳe brežine v letu 2008.
Svetniki so bili precej kritični do poročila, po-
udarili so, da bi se nadzornik zaradi osebne 
vpletenosti moral izločiti iz postopka, opore-
kali pa so tudi njegovi strokovnosti s področja 
sanacĳe vodotokov.
Sejo so svetniki končali s pregledom izvajanja 
sklepov občinskega sveta in izvajanja drugih 
nalog. 

  V. E. 

Delavci KPL bodo najprej dokončali zače-
to delo na desni strani regionalne ceste, kjer 
gradĳo pločnike, nato pa bodo gradnjo nada-
ljevali še na odstavnem pasu. Tu bo Komunal-
no podjetje Ljubljana uredilo mešano asfaltno 
površino za kolesarje, traktorje in pešce, ki bo 
široka tri metre, od glavne ceste pa bo ločena z 
jekleno varnostno ograjo. Poleg tega bosta pre-
urejeni dve križišči; na Lukovici je preureditev 
že skoraj končana, v Dragomerju pa so pred-
videni rekonstrukcĳa obeh avtobusnih posta-
jališč, izvedba levega zavĳalnega pasu za smer
Dragomer, cestna razsvetljava ter priključki za 
semaforizacĳo križišča.
Cesta je zato na gradbiščih že polovično zapr-
ta, promet pa je urejen izmenično enosmerno. 
Takšna ureditev je predvidena ves čas trajanja 

gradbenih del, in sicer predvidoma do 20. de-
cembra, ko je rok za dokončanje del. 
Občina želi sočasno z gradnjo kolesarskih stez v 
odstavni pas vgraditi kanalizacĳo in vodovod.
Zato je januarja občinski svet sprejel rebalans, 
v katerem so zagotovili sredstva za oba projek-
ta; za gradnjo kanalizacĳe je tako namenjenega
dobrega pol milĳona evrov, za vodovod pa 150
tisočakov. Občina je medtem že začela izbirati 
izvajalca za gradnjo dela kanalizacĳe ob regio-
nalni cesti (med križiščem za osnovno šolo in 
kapelico na Lukovici). Ponudbe je oddalo pet 
izvajalcev, cene pa se gibljejo med 290 tisočaki 
in 484.000 evri. Do izida Našega časopisa naj 
bi na občini izdali sklep o izbiri, nato bo začel 
teči osemdnevni rok za pritožbe, in če se nihče 
izmed neizbranih ponudnikov ne bo pritožil, 
bo do izida Našega časopisa občina že imela 
izbranega izvajalca za gradnjo tega dela kana-
lizacĳe. Naj ob tem omenimo, da je del, kjer bo
potekala gradnja kanalizacĳe, del kohezĳskega
projekta. Ker občina še nima izdane odločbe o 
dodelitvi kohezĳskih sredstev, bodo sredstva v
celoti založili. 
V teku pa je tudi izbira izvajalca, ki bo gradil 
odsek vodovoda ob regionalni cesti, ponudbe 
bodo na občini odpirali 25. marca. 

V. E.

Na občini premišljujejo, kako bi kakovostno in ne s 
previsokimi stroški uredili cesto, ki vodi k drago-
merškemu pokopališču. Kot so nam pojasnili, bi bil 
projekt zelo kakovostnega odvodnjavanja enormno 
drag, zato trenutno proučujejo vse možne rešitve.
Težava pa ni le v ceni, nam je povedal župan Mla-
den Sumina. Projekte bodo morali zasnovati tako, 
da z morebitno vodo s hriba ne bi poslabšali razmer 
v dolini ter z odvodnjavanjem s ceste Pod Lovren-
cem preobremenili že tako obremenjenih vodoto-
kov v Dragomerju.   
V proračunu je za to investicĳo predvidenih 112
tisočakov.                                                  V. E. 

Na seji o poročilih nadzornega odbora
Občinski svet Občine Log - Dragomer je na februarski seji razpravljal o tri-
najstih točkah dnevnega reda, med drugim so svetniki na mize dobili gradivo o 
rezultatih ankete za ohranitev pošte na Logu, potrdili so cene odvoza odpadkov 
ter se seznanili z dvema poročiloma nadzornega odbora.

Občina Log - Dragomer je v proračun uvrstila 
sanacĳo dela potoka Molščica, in sicer med re-
gionalno in Šolsko cesto.
Sočasno s sanacĳo vodotoka bodo na tem delu
uredili ter nekoliko razširili cesto. Na občini 
upajo, da tokrat ne bodo imeli toliko težav kot 

pri sanacĳi Malenščice. Naj ob tem še pove-
mo, da je trenutno v pripravi projekt sanacĳe
vodotoka, dokumentacĳo pa bo Hidrotehnik
izdelal za del Molščice med Vrhovčevo in re-
gionalno cesto.  

  V. E.  

Nadaljuje se gradnja kolesarskih stez
Komunalno podjetje Ljubljana je v začetku marca gradbene stroje znova pri-
peljalo v Občino Log - Dragomer, kjer delavci nadaljujejo gradnjo kolesarskih 
stez in pločnikov. Na občini medtem pospešeno iščejo izvajalca, ki bosta ob 
regionalni cesti gradila kanalizacĳo in vodovod.

Občini Log - Dragomer in Vrhnika bosta letos 
skupaj modernizirali cesto Bevke–Log. Vsaka 
občina naj bi plačala polovico cene, v proraču-

nu Občine Log - Dragomer je tako na tej po-
stavki predvidenih 90 tisočakov. Kot nam je 
pojasnil župan Mladen Sumina, je popis del že 
narejen in je v usklajevanju z vrhniško občino. 

Začetek gradnje načrtujejo v spomladanskih 
mesecih.
Obnovljenega bo približno pol kilometra ceste, 
vzporedno z rekonstrukcĳo cestišča pa bodo
v istem delu zamenjali glavno vodovodno cev 
Bevke–Log. Cestno povezavo med Bevkami 
in Logom je Občina Vrhnika delno moderni-
zirala že leta 2010 oziroma 2012, in sicer do 
občinske meje. Ob rekonstrukcĳi ceste je bil
na stroške Občine Vrhnika obnovljen tudi vo-
dovod, ki naj bi po gradnji vrtine služil tudi 
Log-Dragomerčanom. Kot je pojasnil župan 
Sumina, bo občina z modernizacĳo pridobila
ustrezno cestno povezavo z naseljem Bevke, 
ki je sicer pomembnejša za prebivalce Bevk 
kot za Log-Dragomerčane, a je župan ob tem 
poudaril, da neobnovljeni odsek ceste v celoti 
leži na območju Občine Log - Dragomer. 

V. E. 

Komunalno podjetje Vrhnika je Občinskemu 
svetu predlagalo nov način obračunavanja cen 
storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, in 
sicer namesto za litre zbranih odpadkov zdaj 
za kilograme. V začetku lanskega leta je na-
mreč začela veljati Uredba o metodologĳi za
oblikovanje cen storitev obveznih gospodar-
skih javnih služb varstva okolja. Po novem bo 
zbiranje komunalnih odpadkov stalo 0,1215 

evra/kg, zbiranje bioloških odpadkov 0,1313 
evra/kg, obdelava komunalnih odpadkov 0,11-
27 evra/kg in odlaganje komunalnih odpadkov 
0,0755 evra/kg. Ceno ravnanja s komunalnimi 
odpadki bo še naprej subvencionirala občina, 
in sicer v višini 0,0156 evra/kg. Pri obračunu 
storitev bodo upoštevani največ trĳe otroci do
18. leta starosti. Povedano poenostavljeno: od-
voz komunalnih odpadkov bo še naprej stal 
3,77 evra na osebo. To ceno bo mogoče nekoli-
ko znižati, in sicer s kompostiranjem. Uporab-
niki, ki bodo Komunalnemu podjetju Vrhnika 
vrnili zabojnike za biološko zbiranje odpadkov 

in te začeli kompostirati doma, bodo znesek 
na položnici lahko znižali za 1,7125 evrov na 
osebo. Štiričlanska družina bo tako letno lahko 
privarčevala nekaj več kot 82 evrov. 
Kot je na seji še poudarila direktorica JP KPV, 
pa bodo vsi, ki ne bodo več imeli zabojnikov 
za biološke odpadke, te morali dosledno kom-
postirati. V zabojnike za ostanek komunalnih 
odpadkov ne bo dovoljeno odlagati nobenih 
bioloških odpadkov (olupkov citrusov, ostan-
kov hrane ipd.). Izvajanje ločenega zbiranja ku-
hinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpa-
da iz gospodinjstev ter hišnega kompostiranja 
nadzirajo občinski inšpektorji. 
Na podlagi Odloka o ravnanju z odpadki v Ob-
činah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika 
(Ur. l. RS št. 100/2013, prva alinea 37. člena) je 
imetnikom odpadkov te prepovedano prepuš-
čati v zabojnikih za ločeno zbiranje frakcĳ, ki
zanje niso namenjeni. 
Na podlagi Tehničnega pravilnika o ravnanju 
s komunalnimi odpadki na območju občin Bo-
rovnica, Log - Dragomer in Vrhnika (JP KPV, 
d.o.o., z dne 27. 1. 2014; drugi odstavek 29. čle-
na) morajo povzročitelji, ki biološko razgradlji-
vih odpadkov in zelenega vrtnega odpada ne 
kompostirajo sami na svojem vrtu, te zbirati v 
tipskih zabojnikih, izvajalec pa skladno z do-
ločili Tehničnega pravilnika zagotavlja redni 
odvoz do izbranega prevzemnika. 

  V.E. Foto: KPV

Nove stare cene ravnanja s 
komunalnimi odpadki
Občinski svet občine Log - Dragomer je na redni februarski seji potrdil ceno 
stroškov zbiranja odpadkov. Ta se za uporabnike ne bo spremenila, zato bo 
znesek na položnicah načeloma enak, le da bodo cene po novem obračunane za 
kilograme in ne za litre zbranih odpadkov. Novost je tudi, da bo višino pol-
ožnice mogoče celo znižati – manj bodo plačevali tisti, ki bodo Komunalnemu 
podjetju Vrhnika vrnili zabojnike za zbiranje bioloških odpadkov in te začeli 
kompostirati doma.

Letos sanacĳa Molščice

Spomladi naj bi začeli obnavljati cesto 
Bevke–Log

Pod Lovrencem se zapleta
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Še znamenito dragomerško 
žabo boli glava od silne škode v 
gozdu ... (as) 

Projekt postavitve protihrupne 
zaščite v Občini Log - Dragomer 
je tik pred izvedbo. Posel, vreden 
skoraj 9,5 milĳona evrov, sta dobi-
la Rafael, d. o. o., Sevnica (vodilni 
partner) ter SŽ ŽGP, d. d., Ljublja-
na (partner), za pogodbeno vred-
nost 4.401.342,53 evra (prvi sklop) 
in 5.047.915,78 evra (drugi sklop). 
Gre za projekt, ki bo sofinanciran
iz evropskega kohezĳskega sklada.
Operacĳa se izvaja v okviru Ope-
rativnega programa razvoja okolj-
ske in prometne infrastrukture za 

obdobje 2007–2013, razvojne pri-
oritete: Cestna in pomorska infra-
struktura – KS, prednostne usme-
ritve Področje avtocest ter javnega 
razpisa za izbor operacĳ Gradnja
protihrupnih ograj na posameznih 
avtocestnih odsekih.    
"Pripravljalna dela bo izvajalec za-
čel predvidoma še v tem mesecu," 
so nam pojasnili v Darsovi službi 
za komuniciranje, kjer so nam za-
upali, da je skrajni rok za dokonča-
nje vseh del 14 mesecev od začetka 
gradnje. 
Izvajalec del bo protihrupne ograje 
gradil v smeri od Brezovice proti 
Vrhniki, dela pa se bodo konti-
nuirano nadaljevala, kot bodo to 
omogočale posamezne faze grad-
nje. Kot smo še izvedeli, je od Lu-
kovice do Sinje Gorice predvidenih 
sedem protihrupnih ograj na desni 
strani in štiri protihrupne ograje 
na levi strani avtoceste, dolžine 
od 200 do 1.776 m ter višine od 2,5 
do 6,5 m. Na tem odseku bodo po-
stavljene ograje v skupni dolžini 
7.598 metrov oziroma na površini 
33.784 kvadratnih metrov. "Dve 
protihrupni ograji sta postavljeni 
neposredno ob vozišče, na beton-
ski varovalni ograji. Preostale pro-
tihrupne ograje sestavljajo v spod-
njem delu 1 m visok nasip, na njem 

je konstrukcĳa protihrupne ograje
različnih višin," še pojasnjujejo na 
Darsu. Znane pa so že tudi pre-
ostale tehnične specifikacĳe ograj.
"Protihrupne ograje višin 2 m, 2,5 
m in 3 m so predvidene kot L-kon-
zolne oblike s kovinskim stebrom 
v nagibu 78 stopinj glede na hori-
zontalo. Protihrupne ograje višine 
3,5 m in več so z zaledne strani 
podprte z okroglimi kovinskimi 
stebri. V spodnjem delu so nameš-
čeni visokoabsorpcĳski aluminĳa-
sti protihrupni paneli (zagotavljajo 
zvočno absorpcĳo 8–11 decibelov),
pri visokih ograjah pa so v zgor-
njem delu paneli prozorni in proti 
izpadu vpeti v jeklene okvirje." 

Nekateri prebivalci zaščiteni še z 
menjavo oken 
Prebivalci na najbolj izpostavljenih 
delih pa so bili ta mesec pred hru-
pom zaščiteni še s pasivno proti-
hrupno zaščito, z menjavo oken in 
vrat na najbolj izpostavljenih delih 
hiš. Kdo bo zaščiten na tak način, 
je odločila študĳa obremenitve s
hrupom, v kateri naj bi bili pre-
verjeni vsi objekti na tem avtocest-
nem odseku. "Rezultat te študĳe so
predvideni protihrupni ukrepi, ki 
so sestavljeni iz aktivne (gradnja 
protihrupnih ograj) in pasivne za-
ščite (zamenjava stavbnega pohi-

štva). Elaborat pasivne zaščite nato 
na podlagi predvidene postavitve 
ograj preveri še vse tiste objekte, 
kjer je na določenih delih fasad ob-
jekta še vedno minimalno prekora-
čena dovoljena raven hrupa. Za te 
objekte se predvidi potem tudi iz-
vedba t. i. pasivne zaščite, ki v več-
ini pomeni zamenjavo stavbnega 
pohištva na določenih delih hiše. 
Tako so v fazi nastajanja ustrezne 
dokumentacĳe preverjeni prav vsi
objekti, ki so v vplivnem območju 
širjenja hrupa z avtoceste (bistve-
no širše območje kot samo območ-
je prekoračenega hrupa), tako da 
je jasna meja, kateri objekti imajo 
prekoračeno mejno raven hrupa," 
so nam še povedali v Darsovi služ-
bi za komuniciranje. 

Hrup bo še vedno motil nekatere 
Lukovčane 
Kot smo že poročali, pa proti-
hrupne zaščite ne bodo dobili vsi 
občani. Ograje bodo namreč za-
čeli postavljati tik pred nadvozom 
na Lukovici, kar pomeni, da bodo 
hrup z avtoceste še vedno poslu-
šali Lukovčani, ki živĳo v bližini
kapelice. Ti naj bi do protihrupne 
zaščite prišli v okviru izvedbe na-
črtovanega avtocestnega priključ-
ka. Kot smo še izvedeli, se gradnja 
ne bo začela še vsaj dve leti. "V le-
tošnjem letu je načrtovana pripra-
va in izvedba javnega razpisa za 
nadzornega inženirja na projektu 
izvedbe novega avtocestnega pri-
ključka, v letu 2015 pa, po pred-
hodni pripravi, izvedba razpisa za 
izdelavo projektne in investicĳske
dokumentacĳe; v letu 2015 je prav
tako načrtovano projektiranje pri-
ključka (projekta PGD in PZI)," pra-
vĳo na Darsu. Zato začetka gradnje,
pred tem je treba izvesti še javno 
naročilo oddaje del graditve, ne 
načrtujejo pred letom 2016. Seveda 
pa je začetek gradnje odvisen še od 
zagotovljenih finančnih sredstev
in prihodnjih poslovnih načrtov.              

  V. E.

Prvi trĳe meseci letošnjega leta so bili
za gasilce PGD Dragomer - Lukovica 
in PGD Log zelo naporni. Potem ko 
so februarja pomagali odstranjevati 
posledice žledoloma, ki je pustošil 
tudi na našem koncu, so marca zopet 
hiteli v gozdove. A tokrat ne z mo-
torko, temveč s cisternami, polnimi 
vode. 
V gozdu nad Dragomerjem je zagore-
lo okoli pol šestih zvečer, ogenj se je 
zaradi vzgornika hitro razširil proti 
vrhu hriba. Gasilci so se na težko do-

stopen in strm teren najprej prebili 
peš, na pomoč pa so jim v prvi fazi 
priskočili okoliški kmetje s svojimi ci-
sternami in traktorji, saj gasilske eno-
te iz Občine Log - Dragomer nimajo 
gasilskega vozila, ki bi bilo prirejeno 
za gašenje gozdnih požarov. Nato je 
požar pomagalo gasiti še gasilsko vo-
zilo za gozdne požare iz PGD Verd. 
Požar, ki se je razširil na približno 
1,5 ha gozda, je gasilo 58 gasilcev: 
iz PGD Dragomer - Lukovica (18), 
PGD Log (11), PGD Bevke (11), PGD 

Drenov Grič - Lesno Brdo (6) in PGD 
Verd (3), poleg njih pa so bili opera-
tivnim enotam v stalno moralno in 
strokovno podporo poveljnik štaba 
CZ in župan Mladen Sumina, njegov 
namestnik Domen Rozman, povelj-
nik GZ Vrhnika Benjamin Svenšek 
in namestnik poveljnika GZ Vrhnika 
Aleksander Remškar. 
Požar je gasilcem uspelo lokalizirati 
okoli 22. ure, ko so robove žarišča po-
lili z vodo. Zaradi vremenskih napo-
vedi, pihal naj bi veter s hitrostjo od 

8 do 12 km/h, so organizirali še po-
žarno nočno stražo v dveh izmenah; 
na prizorišču je bilo stalno prisotnih 
šest gasilcev z gasilskim vozilom za 
gozdne požare, ki so pogorišče stra-
žili do 7.15. 

Sreča v nesreči 
Izvedeli smo, da je katastrofalne po-
sledice verjetne človeške malomarno-
sti preprečil splet okoliščin. Kot nam 
je pojasnil Pavel Remškar, poveljnik 
GE Občine Log - Dragomer, je k sreči 
veter pihal stran od naselja Drago-
mer, poleg tega so kmetje le dober 
mesec po uničevalnem žledenju že 
vzorno počistili gozdne poti do kraja 
požara. Če tega ne bi storili, dostop 
do kraja nesreče ne bi bil mogoč z 
nobenim vozilom. Morebitno več-
jo razsežnost požara pa je pomagala 
preprečiti tudi narava sama; ko se je 
vzgonski veter umiril, so gasilci lah-
ko ustavili požar na gozdni vlaki.  
Naj ob tem omenimo, da so po poda-
tkih zavoda za gozdove (1995–2010) 
glavni vzroki za gozdne požare v 

Slovenĳi nepazljivost (42 %), požig
(10 %), naravni vzrok (8 %), za kar šti-
rideset odstotkov gozdnih požarov 
pa vzrok ni znan. Požari so najpo-
gostejši marca. Vzrok dragomerškega 
požara še ni znan, zagotovo pa v tem 
primeru ni šlo za samovžig. 

V. E., Foto: Pavel Remškar 
  

Vsem sodelujočim občanom, pros-
tovoljskim gasilskim enotam (PGD 
Dragomer - Lukovica, PGD Log, 
PGD Bevke, PGD Drenov Grič - Les-
no Brdo, PGD Verd), kmetom, ki so 
pomagali s cisternami in traktorji, 
poveljniku štaba CZ Mladenu Su-
mini, namestniku štaba CZ Domnu 
Rozmanu, poveljniku GZ Vrhnika 
Benjaminu Svenšku ter Aleksandru 
Remškarju, namestniku poveljnika 
GZ Vrhnika, se iskreno zahvaljujem 
za pomoč pri gašenju gozdnega po-
žara. Z gasilskim pozdravom NA 
POMOČ! 

Pavel Remškar, 
poveljnik GE Občine Log - Dragomer

Skica načrtovanih protihrupnih ograj (vir: Dars)

V spomin 
Pred kratkim smo se poslovili od dveh 
pomembnih Ložanov

Tone Vahen 
Za hitro urbanizacĳo in poselitev vasi Log, Dra-
gomer in Lukovica v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja takratna Občina Vrhnika ni bila ustrezno 
pripravljena. Gradili smo hiše ob kolovozih, brez 
vodovoda, telefonĳe, z električno energĳo, pri kateri
še mešalniki za beton niso delovali, ob pomanjkljivi 
družbeni infrastrukturi, kot so šola, vrtec, družbeni 
in gasilski domovi, trgovine – ali celo brez te. Med 
mnogimi, ki so takrat čutili nujnost družbene anga-
žiranosti v kraju in občini, je bil prav gotovo Tone. 
Kot volonterski funkcionar vrhniške Komunalne 
interesne skupnosti je vodil aktivnosti komunal-
nega urejanja naselĳ. Mnogi imajo njegov podpis
na pogodbah o komunalnem urejanju po takratnih 
predpisih. Veliko je bilo storjenega na različnih po-
dročjih družbenega delovanja, pri čemer je ravno 
Tone imel odločilno vlogo. Bodimo hvaležni Tonetu 
za njegov neprecenljiv prispevek pri delu vrhniške 
Komunalne interesne skupnosti in Občine Vrhnika, 
nekdanje Krajevne skupnosti Log pri Brezovici in 
Občine Log - Dragomer. Naj nam ostane v najlep-
šem spominu. 

Prof. dr. Miodrag Mihajlović 
Naš občan je bil v obdobju reševanja telefonĳe, v
devetdesetih letih prejšnjega stoletja – to je bil po 
moji oceni najobsežnejši in najtežji projekt na ob-
močju naše sedanje občine in sosednjih vasi Bevke 
in Podplešivica. Ko je po vseh prizadevanjih, ki smo 
jih vlagali poleg podpisanega še Miro Brumat, Tone 
Kesič in Franc Gostiša ter v uličnih odborih mnogi 
drugi, že kazalo, da nam bo projekt s širitvĳo brezo-
viške centrale uspel, so nam odgovorni na takratni 
SIS za PTT in uprava PTT poskušali "strokovno" 
pojasniti in dopovedati, da projekta, kot smo si ga 
mi predstavljali, tehnološko in tehnično ni možno 
realizirati. Priložnostno smo prof. dr. Mihajlovića 
informirali o problemih in ga prosili za pomoč. Na 
prvi naslednji sestanek je šel z nami. Dokaj nepri-
zadeto je poslušal razlage PTT-jevcev, nakar je, z 
avtoriteto vrhunskega znanstvenika in raziskovalca 
na Institutu Jožef Stefan, v celoti zavrnil njihove 
argumente in nakazal smeri rešitev, ki so jih PTT-
jevci končno morali sprejeti. Njegov prispevek je bil 
neprecenljiv in prof. dr. Mihajlovića je vredno ohra-
niti v trajnem in spoštljivem spominu. 
Družinama pokojnikov izrekam iskreno sožalje. 

Mladen Sumina, župan

Požar 

Dragomerške gozdove verjetno ogrozila človeška malomarnost
Dragomer, 18. marec 2014 – V največjem požaru v Občini Log - Dragomer je zgorelo okoli 1,5 hektarja gozda. 58 gasilcev iz petih gasilskih društev se je več kot štiri 
ure na strmem in težko dostopnem terenu borilo z ognjenimi zublji; da bi preprečili nadaljnje širjenje požara, so organizirali nočno stražo.

Začetek gradnje protihrupnih ograj še ta mesec
Za del občanov Občine Log - Dragomer naj bi se po zagotovilih Darsa še ta mesec začela gradnja protihrupnih ograj. Med 
Lukovico in Vrhniko bodo postavili 11 ograj v vrednosti 9,4 milĳona evrov. Pred hrupom pa ne bodo zaščiteni vsi. Še vsaj
dve leti bo hrup z avtoceste motil Lukovčane, ki živĳo ob načrtovanem avtocestnem priključku.



NAS CASOPIS 413/24.2.2014 C M Y K 41

4124. februar 2014
elektronski naslov: obcina@log-dragomer.si  Občina Log - Dragomer 

Potem ko smo decembra v Našem časopisu poročali o bojazni 
glede zaprtja loške pošte (letošnje leto je po informacĳah Pošte
Slovenĳe naj ne bi zaprli), so svetniki na decembrski seji spre-
jeli sklep, da župan in občinska uprava v naseljih Dragomer in 
Lukovica izvedeta anketo o spremembi poštnega okoliša ter 
na tej podlagi ponovno ugotovita večinsko stališče občanov, 
ki bo osnova za sprejem sklepa oziroma odločitve občinskega 
sveta. To nalogo je samoiniciativno prevzel iniciativni odbor 
civilne pobude za izvedbo ankete za ohranitev poštne enote 
na Logu pri Brezovici, ki se je oblikoval na začetku letošnjega 
leta. Člani odbora so v prvi fazi analizirali zgodovino posku-
sov spreminjanja poštnega okoliša ter spreminjanja delovnega 
časa pošte na Logu, nato so v hišne nabiralnike Lukovičanov 
in Dragomerčanov dostavili argumente za spremembo poš-
tnega okoliša, v katerih so povzeli problematiko pošte na 
Logu, nekaj dni pozneje pa so začeli dvotedensko anketiranje. 
Kot so zapisali v obrazložitvi, so prebivalci obeh naselĳ lahko
z lastnoročnim podpisom izrazili svoje mnenje o priključitvi 
k loški pošti in njeni ohranitvi. Sodelovanje je bilo prostovolj-
no, opredelili pa so se lahko glede izjave: "Mi, občani naselĳ
Dragomer in Lukovica pri Brezovici (Občina Log - Dragomer), 
izjavljamo z lastnoročno podpisano izjavo, da podpiramo pri-
ključitev k pošti 1358 Log pri Brezovici in njeno ohranitev." 
Izbirali so lahko med rubrikami "za", "proti" in "neopredeljen", 
lahko pa so pripisali tudi pripombe oziroma opombe. 
V Dragomerju je pobudo podprla večina gospodinjstev (79,73 
%), dobri trĳe odstotki so bili proti, 8,49 % gospodinjstev je
bilo vzdržanih, prav toliko pa jih v anketi ni želelo sodelo-
vati. Anketiranih je bilo 365 gospodinjstev (82,02 %) od 445 
hiš (v 58 hišah so bili prebivalci odsotni, 22 hiš pa je bilo praz-
nih ali pa je šlo za gospodarska poslopja). Na Lukovici so bili 
rezultati ankete popolnoma drugačni; večina Lukovičanov 
ni podprla pobude za priključitev k loški pošti (44,59 %), za 
priključitev jih je bila skoraj četrtina, nekaj več kot 20 % jih je 
bilo vzdržanih, skoraj 11 odstotkov pa jih ni želelo sodelovati. 
Članom civilne iniciative jo je ob obiskovanju gospodinjstev 
na Lukovici zagodlo zimsko vreme; obiskali so sicer 137 hiš, 
svoje mnenje so prebivalci izrazili v 74 hišah (54,01 %), v pre-
ostalih 56 hišah so bili, predvsem zaradi anketiranja v dopol-

danskem času, občani odsotni, 7 hiš pa je praznih ali pa gre 
za gospodarska poslopja. 
Civilna iniciativa je na podlagi ankete še ugotovila, da je ob-
čanom zaradi narave dela in različnih lokacĳ zaposlitve po-
memben odpiralni čas pošte, saj želĳo neovirano uporabljati
poštne storitve. V pripombah, ki so jih lahko zapisali v anketi, 
so napisali, da želĳo, da ima pošta Log enak odpiralni čas kot
brezoviška pošta. Poleg tega pa so občani opozorili, da je v 
primeru spremembe poštne številke potrebna sprememba na-
slova pravne osebe v formalnih dokumentih, kar za občane, 
ki imajo prĳavljene gospodarske dejavnosti, pomeni dodatno
delo in dodatne stroške. 

Oblikovala se je protiskupina 
Po oblikovanju civilne iniciative se je zbrala skupina občanov 
Dragomerja in Lukovice, ki se jim je pobuda o spremembi pošte 
zdela vprašljiva. Tudi ta skupina je na poštne naslove občanov 
poslala pismo s svojimi argumenti. Zmotil jih je argument ci-
vilne iniciative, da bi izgubili občino, če bi pošta ukinila svojo 
poslovalnico, opozorili pa so tudi, da bi v primeru zamenjave 
pošte na območju Dragomerja in Lukovice poslovni subjekti 
morali spremeniti vpise v sodnih registrih, pri Dursu in Aj-
pesu, poslovnim partnerjem in strokovnim združenjem pa bi 
morali sporočiti spremenjeni naslov, zamenjati žige, naslove 
poštne korespondence … Spraševali so se še o načinu zbiranja 

mnenj (s pomočjo ankete) ter predlagali ponovno preverjanje 
mnenja občanov na zboru občanov ali referendumu. 

Svetniki podprli priključitev Dragomerja k 
loški pošti 

Z rezultati ankete so se na februarski seji seznanili tudi log-
dragomerški svetniki; v razpravi so pohvalili delo iniciativne-
ga odbora, ki je samoiniciativno prevzel delo, ki ga je občinski 
svet naložil upravi. Med drugim smo slišali, da je občinski 
svet s pomočjo ankete dobil kakovosten pregled mnenj o pre-
oblikovanju poštnega okoliša s strani tistih občanov, ki so 
svoje mnenje želeli izraziti. Na seji smo slišali tudi pojasnilo 
uprave, da po sedanjih predpisih za zdaj ni bojazni, da bi se 
pošta ukinila, bi se pa z večjim poštnim okolišem lahko poda-
ljšal delovni čas pošte. V razpravi so svetniki še poudarili, da 
mnenje o tej problematiki še nikoli do zdaj ni bilo preverjeno 
v takšnem obsegu, mnenje občanov je občina preverila le na 
dveh slabo obiskanih zborih občanov, kjer so bili ti proti pri-
ključitvi k loški pošti. Svetniki so menili, da je dobro, da je bila 
anketa izvedena, po drugi strani pa smo slišali tudi mnenje, 
da je demokracĳa v tej občini na zelo visoki ravni. Kot primer
je bila navedena prestolnica, kjer občanov denimo ob spremi-
njanju imena ulice nihče ni vprašal, ali se s spremembo stri-
njajo. Če je občinski svet pozdravil delo iniciativnega odbora, 
pa je bil precej oster do skupine občanov, ki so se obregnili ob 
delo le-tega.  
Svet je s sklepom najprej sprejel informacĳo o rezultatih anke-
te za ohranitev pošte 1358 Log pri Brezovici, nato pa je vseh 
enajst svetnikov dvignilo roke za sklep, naj občinska uprava 
Pošti Slovenĳe pošlje pobudo za priključitev Dragomerja k lo-
ški pošti ter naj Pošta prouči možnost, da se temu primerno 
preoblikuje delovni čas poštne enote, in sicer tako, da bo v več-
ji meri zadovoljil pričakovanja občanov. Obenem je bil sprejet 
predlog, da se gospodinjstva naselja Lukovica na ustrezen 
način obvestĳo tudi o možnosti ohranitve poštnega naslova z
zagotovilom, da bo v tem primeru za ta gospodinjstva urejen 
prevzem priporočenih pošiljk – dan po vročitvi obvestila na 
pošti Log. 
Naj spomnimo, leta 2005 je ob ustanovitvi pošte na Logu Pošta 
Slovenĳe predlagala, da se naselje Dragomer priključi k loški
pošti, s čimer se ni strinjal takratni Svet Krajevne skupnosti 
Dragomer - Lukovica, ki je izrazil željo, da obe naselji ostane-
ta pod pošto na Brezovici. Po ustanovitvi Občine Log - Dra-
gomer je občinska uprava na dveh zborih občanov preverila 
strinjanje s spremembo poštnega okoliša, ki pa je bila dvakrat 
zavrnjena. Leta 2012 je sledilo skrajšanje delovnega časa loške 
pošte, ki je povzročilo kar nekaj negodovanja.                          

V. E. 

Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenĳe je razso-
dila, da je tožbeni zahtevek zasebnega partnerja, za sklenitev 
pogodbe in plačilo zneska tožbe, neutemeljen v šestih toč-
kah, ugodili pa so mu v eni točki, in sicer bo morala občina 
poravnati 1.114 evrov plus obresti za parcelacĳo in obliko-
vanje etažne lastnine. V postopku pred Stalno arbitražo je 
občina proti zasebnemu partnerju vložila protitožbo zaradi 
izstavitve računov, sklenitve pogodbe, izročitve ključa in 
vpogleda v dokumentacĳo, ki jo je arbitražni senat zavrnil v
treh točkah, v eni točki pa je občini ugodil. 

Spor ima dolgo brado 
Potem ko Občina Log - Dragomer in Tehnocommerce, ki je 
v Športnem parku Dragomer zgradil športno-kulinarični TC 
center, nista rešila medsebojnih vprašanj, je zasebni partner 
proti občini vložil tožbo, ki jo je reševala Stalna arbitraža pri 
Gospodarski zbornici Slovenĳe. Zasebni partner je v svojem
tožbenem zahtevku zahteval, da občina sklene pogodbo o uprav-
ljanju, tako, da bo v smislu načela uravnoteženosti zagotovljena 
uravnoteženost javno-zasebnega partnerstva, tako da bo toženi 
stranki naložena obveznost zagotovitve takšne višine plačil in cene 
storitev, da bo ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustre-
zen obseg in kakovost storitev ter vzdrževanje objektov in naprav 
koncesĳe, kar je arbitražni senat zavrgel. 
Sicer pa je Tehnocommerce v svoji tožbi od občine zahteval 
še plačilo skoraj 1,7 milĳona evrov, ta znesek, ki se nanaša

na sedem točk tožbenega zahtevka, pa je v postopku znižal 
na 492.841 evrov. Senat je zavrnil zahtevek zasebnega part-
nerja, da mora občina plačati 320.629 evrov odškodnine, ker 
ni zakupila določenega števila ur vadbe v športni dvorani, 
zaradi česar naj bi zasebni partner izgubil dobiček. Prav tako 
Tehnocommerce ni bil uspešen pri zahtevku za izplačilo 83 
tisočakov iz naslova gradnje infrastrukture, 16 tisočakov iz 

naslova plačila za projektno dokumentacĳo ter 60.557,66 evra
iz naslova razlike med vrednostjo zemljišča, ki je bilo name-
njeno zasebnemu partnerju, in napovedano vrednostjo. Za-
vrnjeno pa je bilo še plačilo dveh računov v skupni vrednosti 

skoraj 11.000 evrov. Zasebni partner je bil uspešen samo v 
eni točki, in sicer bo morala občina Tehnocommerceu plačati 
1.113,60 evra plus obresti iz naslova parcelacĳe in oblikova-
nja etažne lastnine. 
Nič bolj uspešna pa ni bila občina, ki je na tožbo zasebnika 
odgovorila s protitožbo. Tako zasebnemu partnerju ni treba 
izstaviti računa zaradi realizacĳe Sporazuma o predčasnem
prenehanju stavbne pravice ter delitvi solastnine in obliko-
vanju etažne lastnine, prav tako mu za zdaj ni treba izročiti 
ključev pisarne ter ključev stranskega vhoda, zavrnjena pa je 
bila tudi zahteva po sklenitvi pogodbe o ureditvi medseboj-
nih razmerĳ med etažnima lastnikoma športnega objekta v
Športnem parku Dragomer, ki jo je predlagala občina. Občini 
je uspelo le z zahtevkom po vpogledu v dokumentacĳo, ki se
nanaša na finančne transakcĳe, povezane z izvedbo javno-
zasebnega partnerstva. 

Spomnimo 
Arbitražni senat je sprva poskusil doseči mirno rešitev spora 
s sklenitvĳo poravnave o odkupu nepremičnine, ki bi bila
veljavna, če bi jo potrdil občinski svet. Ta je o dogovoru raz-
pravljal na januarski izredni seji in ga zavrnil. Če bi svet po-
trdil dogovor, bi bila občina dolžna odkupiti nepremičnino, 
namenjeno izvajanju športnih aktivnosti v Športnem par-
ku Dragomer. Višina nadomestila bi bila enaka aritmetični 
sredini tržne vrednosti, ki bi jo določila dva pooblaščenca, 
ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Imenoval bi ju arbitraž-
ni senat, cenitev pa bi bila obvezujoča 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 dogo-
vorom ni bilo mogoče soglašati, kar je v gradivu za svetnike 
poudarila že občinska uprava, nato pa so s tem mnenjem na 
seji soglašali še svetniki.  

V. E.

Javno-zasebno partnerstvo v Športnem parku Dragomer 

Tožba praktično neuspešna
Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenĳe je razsodila o sporu v primeru javno-zasebnega
partnerstva v Športnem parku Dragomer. Zasebni partner Tehnocommerce, ki je sprva vložil skoraj 1,7 
milĳona evrov težko tožbo proti občini, skoraj v vseh točkah s tožbo ni uspel.

Dragomerčani na loško pošto?
Občinski svet je na februarski seji soglasno sprejel sklep, naj občinska uprava Pošti Slovenĳe pošlje
pobudo, da se poštno območje spremeni tako, da se naselje Dragomer priključi k pošti 1358 Log pri 
Brezovici in se prouči možnost preoblikovanja delovnega časa poštne enote, ki bo v večji meri zadostilo 
pričakovanjem občanov. Da so se Dragomerčani pripravljeni priključiti loški pošti, so pokazali rezultati 
ankete (79,73 % glasov za), ki jo je novonastala civilna iniciativa samostojno izvedla po hišah v naseljih 
Dragomer in Lukovica, rezultate pa je posredovala občini. Oglasili so se tudi nasprotniki te ideje.
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V sodelovanju z Marinko Kupec, 
predsednico društva Ligojna, in 
dramsko sekcĳo SADIKA smo
na Prešernov dan organizirali 
gledališko igrico. Predstavili so 
se nam z igrico Niti tat ne more 
pošteno krasti. Kljub slabemu 
vremenu oziroma kar izrednim 

vremenskim razmeram je bila 
prireditev dobro obiskana in ig-
ralci so od polne dvorane prejeli 
lepe in dolge aplavze. Novousta-
novljena pevsko-inštrumentalna 
skupina pridno vadi nove pesmi. 
Člani se sestajajo vsak četrtek ob 
20. uri v občinski sejni sobi v 

Dragomerju. Skupina je sestav-
ljena iz ljubiteljev glasbe in pet-
ja in nima prav visokih ambicĳ,
zato vabljeni prav vsi, pridružite 
se jim. Za kulturni praznik, 8. 
februarja, smo v sodelovanju z 
OŠ Log - Dragomer organizira-
li kulturni dogodek v znamenju 
glasbe in razstave grafike Mihe
Eriča. Istočasno smo v sodelova-
nju z likovno sekcĳo in sekcĳo za
kulturno izobraževanje organi-
zirali enodnevni izlet na Dunaj z 
ogledom slikarskih razstav, a je 
na žalost odpadel zaradi nemo-
gočih vremenskih razmer. Lepo 
obiskana je bila tudi ustvarjalna 
delavnica likovne sekcĳe pod
mentorstvom Sabe Skaberne. 
Udeleženci delavnice so obliko-
vali afriške maske iz gline. 

Anica Vengust 
  
Šiviljska delavnica, ki poteka 
ob torkih zvečer, se je v febru-
arju začela z risanjem kroja za 
krilo. Udeleženke so druga dru-
gi "vzele" mere in na podlagi teh 
izrisale kroje. Izbrale so si zelo 
raznovrstno blago, in čeprav je 
kroj enak, bodo krila zelo različ-
na. V nadaljevanju so krila tudi 
ukrojile in jih pripravile za prvo 
pomerjanje. Potrebnih je bilo še 
nekaj popravkov in pravo šivanje 
na šivalni stroj se je začelo. V na-
daljevanju bo postopek šivanja 
prav tako za vsa krila skoraj enak 
in vse skupaj upamo, da bodo 
krila končana konec marca. 

Nevena Kralj 

Tečaj angleščine 

V mesecu aprilu praznujemo 
drugo obletnico učenja angleš-
čine. Veliko smo se naučili, tudi 
jaz. Sporazumevamo se lahko 
že v zelo različnih okoliščinah: 
pri nakupovanju, na letališču, 
ob pripovedovanju o svojih ho-
bĳih, gospodinjskih opravilih in
o tem, kako preživimo vsakdan, 
pa tudi pri naročanju v restav-
racĳi. Naučili smo se tudi kar
nekaj slovničnih pravil. Ko smo 
pregledovali, koliko in kaj smo 
se naučili, smo bili vsi skupaj 
presenečeni. Zabavamo se, ko 
ugotavljamo, kaj smo že znali 
in tudi pozabili, če nismo do-
volj ponavljali. Zame, učiteljico 
angleščine, je še bolj pomembno 
prĳateljstvo in spoštovanje, ki
se je razvilo med nami. Svojih 
študentov angleščine, z izjemo 
ene, nisem poznala. V tem času 
sem odkrivala njihove umetni-
ške sposobnosti, ki jih najboljše 
pokažejo izdelki na fotografijah.
Poleg tega smo dobili v dar po-
slikani kamen in sladke dobrote 
iz domače kuhinje; študentke pa 
so nas očarale tudi s petjem pes-
mi Sveta noč. Ponosna sem na 
vse svoje študente, občudujem 
njihovo vedoželjnost, umetniške 
sposobnosti in energĳo za oprav-
ljanje vsakdanjih gospodinjskih 
in delovnih obveznosti ter raz-
nolike ustvarjalne dejavnosti.  

Olga Drofenik, 
foto: KUD Kosec

Pri objavi rezultatov NPZ na spletni strani zasebne fakultete 
Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor so se upošte-
vali le rezultati iz šolskega leta 2010/11, in sicer iz slovenščine in 
angleščine. Za vsa ostala šolska leta jim še ni uspelo pridobili po-
datkov iz Državnega izpitnega centra. 
Podatki naše šole o dosežkih na NPZ-jih za posamezno šolsko 
leto so bili že doslej vedno javni, objavljeni na naši spletni strani, 
v Poročilu o realizacĳi LDN in Letnem poročilu. Starši so z njimi
seznanjeni na uvodnih roditeljskih sestankih, na sejah sveta star-
šev in sveta zavoda (ne le s kvantitativno, ampak tudi podrobno 
vsebinsko analizo). 
Objavljeni podatki so nekoliko neobjektivni, saj je bila udeležba 
na NPZ-jih za učence 6. razreda doslej prostovoljna in ne obvez-
na, zato rezultati šol med seboj nikakor niso primerljivi. Prav tako 
imajo šole različno socialno okolje, ki tudi prispeva k uspehu na 
NPZ-jih. Mi imamo srečo, da naši otroci v večini izhajajo iz spod-
budnega socialnega okolja. Zelo pomembno vlogo igra tudi števi-
lo učencev z odločbo o usmeritvi, ki so pisali NPZ-je, pa tudi to, 
kako resno so učenci pristopili k pisanju preizkusov. Pogosto se 
namreč zgodi, da se učencem NPZ-jev sploh ne da reševati in od-
dajo tudi prazen list. To se pri nas sicer redko dogaja, vendar pa 
lahko en ali dva taka učenca zelo znižata šolsko povprečje. To pa 
še ne pomeni, da so šola in njeni učitelji zato manj kakovostni. 
Ravno tako pri tretjem predmetu v 9. razredu učenci lahko do-
segajo nadpovprečne rezultate ali pa rezultate, ki so pod držav-
nim povprečjem, ker so med temi predmeti vedno velike razlike 
glede povprečja že na ravni enega leta. 
Dosežki na NPZ-jih se praktično nikjer ne upoštevajo (ne pri za-
ključni oceni, ne za pridobitev štipendĳe, ne za vpis v srednjo
šolo itd.) in so le dodatna informacĳa o znanju učencev. Edino
vlogo igrajo, če je vpis v srednjo šolo omejen in se na meji vpisa 
pojavi večje število učencev z enakim številom točk iz uspeha. To 
se je lani npr. zgodilo na Gimnazĳi Vič. Vsi naši učenci z mejnim
številom točk iz zaključenih ocen so imeli na NPZ-jih dovolj do-

bre rezultate, da so bili sprejeti v 1. krogu. 
Če si ogledamo naše dosežke v zadnjih letih, lahko opazimo, da 
so bili v večini nad slovenskim povprečjem, razen v šolskem letu 
2010/11 – in ravno ti dosežki so bili objavljeni. 
Po teh dosežkih smo na šoli pripravili kar nekaj aktivnosti, da bi 
se rezultati izboljšali. Med drugim smo sprejeli Razvojni načrt 
OŠ Log - Dragomer, v katerem smo oblikovali okvirne cilje, ki 
jih želimo doseči v obdobju od šolskega leta 2011/12 do 2016/17. 
Med zapisanimi cilji je tudi izboljšanje uspeha učencev pri vseh 
predmetih, vključenih v NPZ (postopno od največ 2–5 % pod slo-
venskim povprečjem v šolskem letu 2011/12 do 2–5 % nad sloven-
skim povprečjem pri vsaj 90 % učencev v šolskem letu 2015/16). 
Za zdaj temu cilju kar uspešno sledimo. 
Po kriterĳih Alma Mater Europaea bi bilo naše povprečje v 6. in
9. razredu za zadnja tri leta: 
• 2010/11 – 57,08 %, 
• 2011/12 – 61,04 % in 
• 2012/13 – 59,62 %. 
Če računamo za šolski leti 2010/11 in 2011/12 25-odstotni delež in 
za leto 2012/13 50-odstotni delež, to za našo šolo pomeni: 59,43 %. 
Tako bi se naša šola glede na objavljene številčne podatke morala 
uvrstiti med prvih 100 (najmanj okrog 70. mesta).  
To sicer nekaj pomeni, vendar pa ne smemo pogojevati pojma 
"dobre" šole zgolj z dosežki učencev na NPZ-jih, ker so NPZ-ji 
samo dodatna informacĳa za vsako šolo posebej. 
Vsi vemo, da bralna pismenost med slovenskimi učenci pada, kar 
potrjujejo tudi mednarodne raziskave. Poudariti pa je treba, da 
sta osnova vsega dela znanje branja in funkcionalna pismenost. 

Brez delovnih navad in trdega domačega dela na tem področju 
ne bo uspeha. Zanašanje otrok na improvizacĳo in prelaganje od-
govornosti na druge ne vodi v napredek. 
Treba se je zavedati, da so dosežki na NPZ-jih rezultat večletnega 
dela tako strokovnih delavcev kot učencev in staršev. Učitelji si 
prizadevajo, da bi povečali bralno pismenost med učenci, vendar 
jo bodo težko, ker je za to potrebno veliko sprotnega in predvsem 
domačega dela. Učenec ne more narediti vseh nalog v šoli, tudi 
poštevanko in branje mora uriti doma. Če tega do 3. razreda ne 
osvoji do avtomatizma, bo to pozneje težko nadoknadil. 
Učenje je trdo delo in šolski uspeh ni povezan s srečo, temveč je 
rezultat učenčevega vložka v znanje. Učitelji in starši smo tisti, ki 
pomagamo otrokom odstirati neznano, priskočimo na pomoč, ko 
nas potrebujejo. Odlagati odgovornost za neosvojeno znanje na 
učitelje ali starše pa je podpiranje nedelavnosti pri otroku. Otrok 
je tisti, ki si mora v letih šolanja izoblikovati smer, kam se bo na-
potil, kaj bo osvojil in koliko bo v to vložil. Pregovor pravi: "Če ti 
rečejo, da prehodi 1.000 metrov, ti naredi še 100 metrov več." Da 
bo učenec vse naredil v šoli, da bodo vse naloge pregledane že v 
šoli, ob petkih in med počitnicami pa jih ne bo, je težko izvedlji-
vo, če vemo, da imajo učenci težave z domačo nalogo tudi med 
tednom, ker imajo polno popoldanskih dejavnosti in za šolsko 
delo zmanjkuje časa. 
Vizĳa naše šole se glasi: "Naše vrednote so znanje, prĳateljstvo
in sodelovanje, naša prihodnost pa radost življenja." Učenci, 
starši in učitelji tvorimo enakostranični trikotnik. Vsi smo po-
membni in drug brez drugega ne moremo. Vsak nosi svoj del 
odgovornosti. Uspeh in zadovoljstvo bomo dosegli v konstruk-
tivnem sodelovanju vseh vpletenih. 
Naš največji uspeh je, da učenci tako na vzgojnem kot izobraže-
valnem področju napredujejo in da radi prihajajo v šolo. Osnov-
na šola je šele odskočna deska za nadaljnje šolanje. In naši učenci 
imajo dobro osnovo znanja, kar je največja popotnica, ki jim jo 
lahko damo na njihovi nadaljnji poti v srednjih šolah in pozneje 
na univerzah. Če ima otrok še razvite delovne navade, je njegov 
uspeh zagotovljen. 
Za podatke o naših dosežkih na NPZ-jih nas do objave fakulte-
te Alma Mater Europaea v medĳih ni nihče zaprosil. Za te in še
druge informacĳe so nas prek spletne ankete zaprosili šele 18. 2.
2014, vendar sem jim odgovorila, da jim podatkov ne bom posre-
dovala, ker so s prvo objavo naredili že dovolj škode. Menimo, da 
so ti podatki stvar analiz vsake šole posebej in niso ključ za ugo-
tavljanje kakovosti in primerjave med šolami. To je tudi mnenje 
članov učiteljskega zbora in sveta zavoda naše šole. 

  Ravnateljica OŠ Log - Dragomer mag. Mihaela Mrzlikar 

Rezultati pri nacionalnem preverjanju znanja na OŠ Log - Dragomer
Zaradi nejasnosti in številnih vprašanj staršev in drugih glede javne objave dosežkov na nacionalnih preverjanjih znanja in uvrstitve naše šole v slovenskem merilu 
vam v nadaljevanju podajam nekaj pojasnil v zvezi s tem.

Naši rezultati v zadnjih 5 letih v 6. razredu (odkar teste pišejo).
Naši rezultati v zadnjih 8 letih v 9. razredu (odkar to javno objav-
ljamo v različnih poročilih).

Nekaj utrinkov s februarskih dogodkov v KUD Kosec

Mesec februar nam je prinesel 
veliko lepih dogodkov, ki smo se jih 
radi udeleževali.
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Čebelice in troti tudi 
v naši občini
Že v uvodu sem nekako nakazal, da so pridne predvsem čebe-
lice (na fotografiji), ki so že v decembru začele skrbeti, da smo
tako prizadevni in da smo ob pustu obiskali vse naše kmetĳe
in ostale prĳatelje ter jim z odganjanjem zime zaželeli dobro
letino. Kjerkoli se pojavimo, so nas veseli in povsod smo lepo 
nagrajeni, zato vsem HVALA. Največkrat nam sicer zmanjka 
časa, da bi obiskali vse, pa vendar smo se ustavili v Toscani, 
kjer je bila komisĳa tako navdušena, da nam je podelila prvo
nagrado.                                                                                 
Torej se za letino ni treba bati, to vam želĳo čebelice in troti.

Dušan Trček 

Na prireditvi ob 8. marcu, 
mednarodnem dnevu žena, 
so organizatorji v središče po-
stavili vse ženske. Te so se pre-
pustile razvajanju z mešanico 
glasbenih zvrsti ter čudovitih 
fotografij in grafik. S fotograf-

sko razstavo se je občinstvu 
predstavila Nevena Kralj, ki 
je motiv za ustvarjanje našla 
v svetu plesni, v katerem išče 
možnost slikarsko abstraktne-
ga izražanja. »Plesen bi rada 
spoznala v detajle, zatopila bi 
se rada v njene najmanjše del-
ce, ujela praznine med dvema 
grudicama, raziskovala barve 
in ne nazadnje njeno razno-

likost,« pravi avtorica, ki je 
plesen fotografirala tako, da
je gledalec v njej našel popol-
noma nov, neodkrit svet, poln 
barv in abstraktov. V prostoru 
pa je bila na ogled še razstava 
grafik Mihe Eriča, ki se je ob-

činstvu sicer predstavil že ob 
kulturnem prazniku. 
Ta večer pa so na svoj račun 
prav tako prišle ljubiteljice, pa 
tudi ljubitelji glasbe različnih 
zvrsti. Na odru so najprej pre-
pevale domače Spominčice 
pod vodstvom Katje Hvalica, 
ki v različnih zasedbah pojejo 
že deseto leto, zdaj kot ženska 
pevska skupina Društva upo-

kojencev Log in KUD Kosec. 
Tokrat so na svoj repertoar 
uvrstile ljudske pesmi s pri-
dihom gregorjevega ter se s 
pesmĳo Na oknu vrnile v čas
svojega otroštva. Popolnoma 
drugačno glasbo pa sta občin-
stvu predstavila brata Julĳan
in Miha Erič ob spremljavi 
bobnarja Zlatka Đogiča; po-
slušalce so skupaj zazibali v 
razigrani svet orglic in ener-
gične kitare. Brata Erič ustvar-
jata glasbo, ki ima korenine v 
bluesu, razširja pa se tudi na 
področja psihedeličnega roc-
ka, folka, countryja, funka 
in eksperimentalnega jazza. 
Aktivno igrata in nastopata 
z zasedbami Prismojeni pro-
fesorji bluesa, The Đipsiz in 
Turbo blues, sodelujeta pa 
tudi z drugimi glasbeniki. 
Po morju pa je zadišalo ob 
nastopu klape Galeb, ki je z 
dalmatinsko glasbo obisko-
valce večnamenskega prosto-
ra ponesla v poletne mesece. 
Zasedbo sestavlja deset lju-
biteljev dalmatinske klap-
ske pesmi, zbranih z vseh 
vetrov. Eden od "galebov", 
Pave, Ložan z Visa, ki ga je v 
Slovenĳo pripeljala ljubezen,
se je predstavil kot pesnik. 
Dalmatinskemu melosu pa je 
sledilo petje mešanega pev-
skega zbora Društva invali-
dov Vrhnika pod vodstvom 
zborovodje Jesenovca. Zbor 
s svojim ubranim petjem po-
slušalce razveseljuje že kar 
dvaindvajset let. Tokrat so se 
predstavili s širokim opusom 
glasbe, v prvem delu posve-
čene ženskam in njihovemu 
prazniku, nato pa so občin-
stvo popeljali po Slovenĳi,
pozabili pa niso niti na ljud-
ski in dalmatinski melos ter 
živahne ritme zborovskega 
petja. 

  V. E., Foto: V. E.

Načrtovani pohod na Cjanovco (1.820 m) 
je zaradi posledic žleda odpadel, zato se 
je vodnik Aleš odločil, da se povzpnemo 
na Sveti Jakob (961 m), ki je ime dobil po 
gotski cerkvici iz 15. stoletja, znani po 
ohranjenih freskah z biblĳskimi prizori.
V nedeljo, 23. februarja, smo se iz oblač-
nega Dragomerja zapeljali proti Gorenj-
ski, ki je bila v megli. Ustavili smo se na 
kavici, potem pa se odpeljali v Preddvor 
do parkirišča, kjer smo pustili avtomobi-
le. Pot smo nadaljevali najprej po maka-
damski cesti, potem pa zavili desno na 
markirano gozdno pot. Večkrat smo mo-
rali prečiti cesto. Po dobri uri hoje smo 
prispeli do cerkvice in planinskega doma 
Iskra, ki so ga leta 1988 zgradili delavci 
Iskrinih tovarn. Medtem ko je bila kranj-
ska ravan še vedno v megli, smo obču-
dovali s soncem obsĳane Julĳske Alpe,
Storžič, Ško�eloško hribovje in travnato
Zaplato s skrivnostno krpo gozda na sre-
di, imenovano Hudičev boršt. Po legendi 
naj bi zaplato ustvaril sam hudič, ki je 
gozd iz doline na goro znosil zato, da ga 
je iztrgal iz rok sosedoma, ki sta se prere-

kala za njegovo lastništvo.                                                                   
Po krajšem postanku za malico in čaj 
smo se odločili, da gremo še na Javorjev 
vrh (1.434 m), vendar smo se morali po 
desetih minutah hoje zaradi podrtih dre-

ves vrniti v kočo. Posladkali smo se še z 
božansko rahlo pehtranovo potico in se 
potem do izhodišča spustili kar po cesti. 
Zapeljali smo se do gradu Hrib, ki so ga 
sezidali v 16. stoletju in je poznan po po-
rokah. Po slovesnem obredu v poročni 

dvorani se mladoporočenca lahko spre-
hodita skozi grajski drevored in si tako 
zagotovita 50 let srečnega skupnega živ-
ljenja.                                              
Po urejeni potki smo se počasi spreho-

dili še okoli čudovitega umetnega jezera 
Črnava, ki na svoji temno zeleni gladini 
odseva vso okoliško lepoto. 
Doživeli smo lep nedeljski pohod v pre-
lepi naravi. 

  J. Trček                                

Še nekaj misli ob prireditvi ob dnevu žena, 
ki je bila eden od vrhuncev letošnjega kul-
turnega dogajanja v naši občini. Poleg od-
prtja fotografske razstave Nevene Kralj, ki 
nam je ponudila drugačen pogled na plesni, 
smo uživali v skoraj dveh urah programa 
raznolike glasbe – od klasičnega zborovske-
ga petja ljudskih pesmi in dalmatinskega 
melosa pa vse do mladostno razigranega 
rocka. Vsi nastopajoči so dali vse od sebe: 
Spominčice, MPZ Društva invalidov Vrhni-
ka, slovensko-dalmatinska klapa Galeb ter 

brata Erič s spremljevalcem na "kišti" (neke 
vrste tolkalu). In prislužili so si vse pohvale. 
Najbolj ponosni pa smo lahko, da skoraj vsi 
nastopajoči živĳo in delujejo v našem okraju.
Marsikateri mami, ženi, babici so se orosile 
oči. Marsikatero srce je zaigralo ob recitalu 
viškega Ložana oziroma loškega Višana Pa-
veta Zaninovića, ki je v eni osebi veterinar, 
pesnik in pevec v klapi Galeb. Predstavil se 
nam je z zdravico, ki jo je po vzoru velikega 
slovenskega pesnika napisal na dalmatinski 
način, z naslovom One su izvor i more, in ker 
ima rad mačke, jim je posvetil pesem z na-
slovom Moje mačke. 
Škoda, škoda, da v naši občini ni enega ko-
tička oz. prostora za kulturni hram. Koliko 
umetnikov, glasbenikov, likovnikov, pesni-
kov, režiserjev živi v naši okolici oz. občini, 
ki bi lahko obogatili naš kraj in krajane. S 
prostorsko stisko se tudi mi borimo. Skoraj 
leto dni iščemo prostore za delovanje dru-
štva, vendar na žalost nismo uspešni. Raz-
treseni smo po vsej občini, od Lukovice, 
Dragomerja in Loga do Jordanovega kota, 
Rosovša. Na marsikatera vrata smo potrka-
li, od društva upokojencev Log - Dragomer 
do občine, vendar zaman. Povsod smo na-
leteli na zaprta vrata. No, kljub temu se ne 
damo, še bolj smo združeni in še večjo voljo 
do ustvarjanja imamo. Tudi za nas bo nekoč 
posĳalo sonce.
Meseci marec, april in maj so meseci znanil-

ci pomladi. So čas, ko vse okoli nas kipi od 
barv, pozitivne energĳe, omamnih vonjev
in svežih okusov. Kar prehuda sprememba 
v primerjavi s februarjem, ko se je narava z 
nami poigrala. Dnevi končno postajajo daljši 
in tudi temperature so iz dneva v dan prĳet-
nejše. V aprilu se uradni čas premakne na-
prej, tako da se delovne ure lepše prilagodĳo
uram dnevne svetlobe. Tudi v našem dru-
štvu sledimo spremembam, kajti vrtičkarji 
se dalj časa zadržujejo na vrtovih, pri opravi-
lu z rožami in v naravi, zato se bodo dogodki 
premaknili na poznejšo uro. 
Pri likovni sekcĳi se bomo zbrali na delavnici
Drage Davitkove, ob izdelovanju velikonoč-
nih izdelkov – okraševanju pirhov. Seznanili 
se bomo s tehniko drsenja in marmoriranja. 
Vabljeni predstavniki vseh generacĳ, ki vas
tematika delavnice zanima ter bi skupaj z 
nami želeli spoznati in preizkusiti različne 
tehnike. Kot veste, je jajce dekorativen doda-
tek pri praznovanju velike noči, ki simbolizi-
ra plodnost in novo življenje. 
Ob tem času tudi pošiljamo sorodnikom in 
prĳateljem velikonočno obarvane voščilnice.
Zanje bomo ustvarjali unikatne, doma izde-
lane voščilnice, ki so lahko izvirne, pa tudi 
zabavne pri ustvarjanju. 
Odbor za ohranjanje kulturne dediščine 
pripravlja tradicionalno velikonočno de-
lavnico. Tudi letos bomo gostili izkušene 
izdelovalce; pod budnim očesom Marinke 
Mojškerc bomo izdelovali butarice in pirhe 
in z njeno  pomočjo bo delo kar samo steklo 
od rok. Da pa ne bomo samo risali in bar-
vali, smo poskrbeli, da velikonočne dobrote 
ne bodo pretežke za želodec, in tako za vas 
pripravljamo predstavitev knjige Nasveti in 
izkušnje iz prve roke Darje Rojec. Zeliščni 
recepti, kuharski recepti in nasveti za tele-
sno aktivnost – vse to vas čaka v knjigi, ki je 
plod večletnega zbiranja izkušenj bolnikov, 
ki so si ob medicinskem zdravljenju poma-
gali tudi z domačimi zdravili. 
Mira Mikuž pa nam v aprilu pripravlja de-
lavnico izdelave batika (tehnika hibari) z 
zanimivimi vzorci. Na delavnici se boste 
seznanili s poslikavanjem tekstila in svile z 
nanašanjem barv. 
Vabljeni! 
Toliko za april, kajti to je mesec praznikov in 
veliko prostih, veselih dni. 

KUD Kosec, Anica Vengust, 
foto: KUD Kosec

Ženski pevski zbor Spominčice

Fotografska razstava Nevene Kralj

Glasbeni preplet ob dnevu žena
10. marec 2014 – Dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakoprav-
nosti in dosežkov žensk je prvič s prireditvĳo obeležila tudi Občina Log - Dra-
gomer. Prireditev, ki jo je v celoti organiziral KUD Kosec, je bila v znamenju 
glasbe in fotografije.

KUD Kosec aprila v znamenju 
velikonočnih praznikov

Pohod na Sveti Jakob nad Preddvorom
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Komunalno podjetje Vrhnika bo v okviru 50-letnice delovanja 
pripravilo različne prireditve, med katerimi bo tudi akcĳa zbira-
nja plastenk po osnovnih šolah na območju občin Borovnica, Log 
- Dragomer in Vrhnika. Akcĳo zbiranja plastenk smo pripravili
skupaj z družbo za ravnanje z odpadno embalažo Unirec, d. o. 
o., ki bo trud učencev nagradila glede na dosežene rezultate po 
šolah. Učenci osnovnih šol so dobili navodila in ustrezne zaboj-

nike za zbiranje, naše podjetje pa bo odvažalo zbrane plastenke 
in jih tedensko obveščalo o zbranih količinah po posameznih 
frakcĳah in po posameznih šolah. Zbiralna akcĳa plastenk bo
marca in aprila, slovesni zaključek pa bo 29. maja 2014 v Zbir-
nem centru Vrhnika. Ta dan bomo imeli tudi ustvarjalne delav-
nice, na katerih bodo učenci pod vodstvom mentorjev izdelovali 
izdelke iz odpadnih materialov in se tako seznanili s ponovno 
uporabo. 
Z akcĳo bi radi spodbudili ločeno zbiranje odpadne embalaže,
ozavestili šolarje o koristnosti takega zbiranja in hkrati razbre-
menili ekološke otoke, ki se hitro napolnĳo z zbrano embalažo.

Manuela Tomšič

Na pusta smo se v vrtcu pripravljali že teden dni 
prej. Krasili smo igralnice, se učili pustnih pesmic, 
mlajši otroci so se šemili in premagovali strah 
pred pravimi maskami. Z izdelovanjem dekoracĳe
so še posebej pohiteli starejši otroci, ki so nam po-
begnili na zimovanje na Rakitno.
Mlajši otroci iz skupin Mali prstki, Sončna soba in 
Klobučki so s skupnimi močmi izdelali veliko ma-
škaro – robota iz odpadnih materialov. Tudi naj-
mlajše Bibe so pomagale in naredile prave antene. 
Robot Robi, kot so ga poimenovali otroci, sedaj 
krasi naš hodnik. Ker je izdelan iz odpadnih ma-
terialov, nam bo prišel prav tudi v ekokotičku, ki 
je še v nastajanju.  
Kot vsako leto smo se vsi najbolj veselili pustnega 

rajanja. Polni novih doživetĳ in vtisov so otroci že
v ponedeljek pripovedovali, kako je bilo na rajanju 
v gasilskem domu na Logu. Komaj so čakali, da 
se s svojimi opravami pokažejo tudi nam. Tako v 
torek navsezgodaj zjutraj v vrtec niso prišli otroci 
– prišli so gasilci, batmani, gusarji, pikapolonice, 
princeske, čebelice in še bi lahko naštevala.  
Po zajtrku smo se skupaj zbrali otroci iz prizidka 
in A-vhoda, otroci iz B-vhoda so rajali v svojih ig-
ralnicah. Imeli smo pravo modno revĳo, vse ma-
škare so se pogumno pokazale in pozirale, ples je 
trajal dolgo v dopoldan. Medtem smo se šle male 
maškare pogumno pokazat tudi starejšim. Imeli 
smo se super, zimo smo pa tudi odgnali, kajne? 

  Sabina Miklavčič

Resnica o pošti na Logu  
Občinski svet Občine Log - Dragomer (v na-
daljevanju OS) je na svoji februarski 22. redni 
seji soglasno (z dvema odsotnima svetnikoma) 
sprejel sklep, da se na osnovi rezultatov Ankete 
o ohranitvi pošte na Logu (v nadaljevanju an-
keta) Dragomer priključi pošti na Logu.
S priključitvĳo pošti na Logu se načelno stri-
njam. Smo majhna občina, za katero je sloga 
lahko še kako pomembna. Skupna pošta sim-
bolično pokaže vsem, da držimo skupaj. Soli-
darnost Dragomerja do Loga ima lahko pozi-
tiven odziv. Danes smo Dragomerčani s svojo 
priključitvĳo loški pošti morda pomagali, da bo
podaljšala delovni čas, jutri pa nam bodo zato 
morda tudi Ložani pomagali v stiski. Z nači-
nom, ki je pripeljal do sklepa o priključitvi, pa 
se v marsičem nikakor ne strinjam in pozivam 
vse vpletene, da ga ne uporabĳo več.
 1. Anketa, ki jo je izvajala civilna pobuda S. 
Tasova, je slonela na neresničnem podatku, da 
moramo pošto na Logu ohraniti, da ne bi iz-
gubili občine. Splošni akt o kakovosti izvajanja 
univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 
47/2010), ki ga je na osnovi tretjega člena Zako-

na o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09) 
izdala Agencĳa za pošto in elektronske komu-
nikacĳe Slovenĳe, v svojem četrtem in šestem
členu (tudi za laika) zelo jasno določa, da mora 
Agencĳa zagotoviti "najmanj eno kontaktno
točko, organizirano kot pošta ali pogodbena 
pošta, v vsaki slovenski občini" in da pošte ne 
sme zapreti. S. Tasov, kot prvi odgovorni za to 
anketo, bi moral biti s tem Splošnim aktom sez-
nanjen. Sem odločno proti zavajanju občanov, 
pa naj je sam cilj zavajanja še tako pozitiven! 
2. Župan je decembra na seji OS napačno in-
formiral svetnike o ogroženosti obstoja občine 
zaradi možne ukinitve pošte na Logu, čeprav 
je to storil po vsej verjetnosti z dobrim name-
nom. Morda ni bil seznanjen z vsebino pravnih 
podlag, ki jih je sam določil v točki o pošti in 
med katerimi je bil naveden tudi že omenjeni 
Splošni akt. 
 3. Eden od svetnikov je na isti seji iz zgoraj 
omenjenih razlogov zmotno predlagal, naj se v 
anketi še posebej poudari, da bodo občani iz-
gubili občino, če ne bodo glasovali za priključi-
tev, kar je izvajalec ankete, g. Tasov, tudi storil. 
S tako informacĳo so bili občani zavedeni.
4. Nesprejemljivo je, da je na februarski 22. red-

ni seji OS župan predlagal, da se na podlagi 
takšne, po mojem prepričanju neverodostojne 
ankete sprejme sklep o priključitvi Dragomer-
ja.
5. Kot rezultat neresnične informacĳe je nato
11 svetnikov izglasovalo sklep o priključitvi 
Dragomerja k pošti Log, in to kljub opozorilu 
direktorja občinske uprave, ki jim je pred glaso-
vanjem povedal, da pošta ne sme biti ukinjena 
(točka 1).
6. Pravilen način, ki bi pripeljal do sklepa o pri-
ključitvi, bi po mojem mnenju moral kot pod-
lago za sklepanje uporabiti pošteno izpeljano 
anketo, v nasprotnem primeru pa naj za tak 
sklep svetniki sami prevzamejo odgovornost. 
Pošteno izpeljana anketa pomeni, da bi bili ob-
čani Dragomerja in Lukovice odkrito vprašani, 
ali so za to, da se priključĳo pošti na Logu, in
to zato, da bi povečali možnost podaljšanja de-
lovnega časa in obenem učvrstili povezanost 
naše majhne občine. V izpeljani anketi pa so se 
odločali na podlagi neresnične informacĳe, da
lahko izgubimo pošto in posledično tudi obči-
no. 
Spoštovani svetniki Dragomerja in Loga, napi-
sano sem vam želela povedati na seji OS. Žal 

mi je, da mi niste dali besede, saj sem upala, 
da bi morda uvideli svojo zmoto in sklepa o 
priključitvi ne bi sprejeli na podlagi neverodo-
stojne ankete. Obžalovanja vredno je tudi to, 
da niste poslušali poziva svojega kolega svet-
nika na seji odborov 10. decembra 2013, da ob-
čanov ne vznemirjajte po nepotrebnem in zato 
pred kakršnokoli akcĳo najprej preverite, ali bi
s priključitvĳo naselĳ Dragomerja in Lukovice
k pošti na Logu res lahko preprečili njeno uki-
nitev. 

 Olga Drofenik

Opravičilo
V pretekli številki (413) je bilo objavljeno pis-
mo bralcev z nekaterimi navedbami, ki so se 
izkazale za neresnične, zato se v Našem časo-
pisu opravičujemo Tatjani Slavec, na katero 
se je med drugim tudi nanašalo pismo.  

 Uredništvo Našega časopisa

Uredništvo se opravičuje tudi Olgi Štrukelj 
Skubic - ravno tako za nekatere navedbe v pis-
mih bralcev, ki so se izkazale za neresnične. 
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Akcĳa zbiranja plastenk po šolah na območju
občin Borovnica, Log - Dragomer, Vrhnika

Veseli pustni čas v vrtcu Dragomer
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Upravna enota Vrhnika obvešča nosilce kmetĳ-
skih gospodarstev, da je:
− rok za oddajo ZBIRNE VLOGE ZA LETO 

2014 od 26. februarja 2014 do vključno 6. maja 
2014, 

− zamudni rok: od 7. maja 2014 do vključno 2. 
junĳa 2014 – za vsak delovni dan zamude se 
izplačila zahtevkov znižajo za 1 %;

− sprememba zbirne vloge: od 7. maja 2014 do 
vključno 2. junĳa 2014, brez znižanja plačil
(spremembe lahko vključujejo: spremembo 
zahtevkov za površine, dodajanje novih za-
htevkov za površine in novih GERK-ov, ki so 
v Register kmetĳskih gospodarstev, v nada-
ljevanju RKG, vnešeni po oddaji zbirne vlo-
ge).

Zbirno vlogo lahko elektronsko izpolnĳo no-
silci sami preko informacĳskega sistema "E-po-
slovanje" ali pa pooblastĳo kmetĳskega sveto-
valca (Kmetĳska gozdarska zbornica Slovenĳe
- Zavod Ljubljana, Enota Vrhnika, Brezovica in 
Podpeč). 
Nosilcem priporočamo, da se pravočasno prĳa-
vite za datum vnosa zbirne vloge pri kmetĳske-
mu svetovalcu (tel. št. 750 20 08, oz. 750 20 09). 
Za uspešno uveljavljanje zahtevkov je pred-
vsem pomembno, da nosilec kmetĳskega go-
spodarstva v RKG pravilno, v skladu s pred-
pisi, uredi podatke o GERK-ih. Nosilec KMG je 
odgovoren za pravilnost prĳavljenih podatkov.
Spremembe podatkov v RKG (prenehanje upo-

rabe zemljišč, sprememba dejanske rabe GERK-
a ipd.) mora javiti najpozneje v 30-ih dneh od 
nastanka spremembe. 
Nosilec mora podatke v RKG uskladiti na upra-
vni enoti najpozneje en dan pred elektronskim 
izpolnjevanjem zbirne vloge, sicer vnos le-te ne 
bo mogoč. 
Priporočamo, da se za uskladitev GERK-ov in 
drugih podatkov v RKG naročĳo na upravni
enoti (tel. št. 750 78 83 oz. 750 78 84).
Nosilec lahko svoje GERK-e pregleda na splet-
nem pregledovalniku grafičnih podatkov
MKO-RKG, kjer so, poleg grafičnih podatkov
o GERK-ih pod seznamom GERK-ov, na voljo 
tudi informacĳe o neusklajenih podatkih v
RKG.
Dodatna pojasnila (izvleček iz objavljenega Na-
vodila za uveljavljanje ukrepov kmetĳske poli-
tike za leto 2014 – Agencĳe RS za kmetĳske trge
in razvoj podeželja, poglavje Register kmetĳ-
skih gospodarstev): 
1) Predpisi določajo, da mora biti iz GERK-ov 

izločeno naslednje: 
− vse površine, ki niso v kmetĳski rabi oziroma

niso ustrezno obdelane (zemljišča v zarašča-
nju, drevesa, grmičevje, začasno neobdelana 
zemljišča, gozd, ipd.), če so večje od 100 m2. 
Izločiti je treba tudi začasne odlagalne povr-
šine bal, drv, kmetĳske mehanizacĳe ipd., če
zasedajo kmetĳsko površino v rastni dobi za
več kot 30 dni; 

− pozidana in sorodna zemljišča (ceste, stavbe, 
dvorišča ipd.) ter vode, ki jih je potrebno iz-
ločiti že od velikosti 25 m˛; 

− iz GERK-ov je potrebno izločiti vse površine, 
namenjene skladiščenju hlevskega gnoja za 
obdobje, daljše od 6 mesecev, če so večje od 
25 m˛; 

− GERK ne sme vključevati travnatih površin, 
ki niso namenjene pridelovanju krme, kot 
so npr. zelenice okoli hiš, golf igrišča, parki, 
športna travnata igrišča in hipodromi; 

2) Še vedno se pojavljajo napake pri vpisu 
GERK-ov z dejansko rabo 1300 – trajni trav-
nik in 1800 – kmetĳsko zemljišče, poraslo z
gozdnim drevjem, zato velja posebej opozo-
riti, da: 

− GERK trajni travnik lahko vključuje le po-
vršine, pri katerih gostota dreves oziroma 
grmov ne presega 50 dreves/ha; 

− če je dreves oz. grmov več, je treba GERK-u 
določiti rabo 1800 – kmetĳsko zemljišče, po-
raslo z gozdnim drevjem; 

− če je pokrovnost drevesnih krošenj oziroma 
grmov večja od 75 %, pod oz. med drevesi in 
grmi pa je manj kot 80 % travinja, morajo biti 
takšne površine izločene iz GERK-ov. Tako v 
GERK ne sodĳo gozdne površine, čeprav je
pod drevesi travinje in se na njih pasejo živali. 

3) Pri kontrolah in na podlagi novih ortofotov 
je ugotovljeno tudi veliko nepravilnosti v 
primerih njivskih površin znotraj travnikov, 
zato je potrebno: 

− iz travnikov izločiti vse njive, ki so večje od 
100 m˛ (predvsem majhne njive pogosto sploh 
niso vrisane); 

− uskladiti GERK z dejanskim stanjem v nara-
vi v primeru, da se je njiva v naravi delno ali 
v celoti prestavila na drugo lokacĳo.

4) Nosilce tudi opozarjamo, da morajo površi-
ne, zasejane s travo, ki pet ali več let niso bile 
preorane, uvrstiti v rabo 1300 – trajni travnik. 
Če imajo takšni GERK-i ali deli GERK-ov do-
ločeno rabo 1100 – njiva, je obvezno potrebno 
na upravni enoti spremeniti rabo GERK-a v 
rabo 1300 – trajni travnik. 

5) Pri določanju mej GERK-ov ob hišah, cestah 
in gozdnih površinah je potrebno dobro pre-
misliti, kje dejansko poteka meja kmetĳske
rabe. GERK-i so pogosto vrisani prav do stre-
he, roba ceste ali globoko pod drevesne kroš-
nje. Zelenice okoli hiš, kjer se trava ne kosi za 
krmo, travnati pasovi ob cestah, ki jih kosĳo
cestna podjetja, ter površine pod drevesnimi 
krošnjami, ki niso obdelane, ne smejo biti del 
GERK-a. 

6) V RKG se kot neusklajeni GERK-i označi-
jo tisti, ki so večji od 0,1 ha, in pri katerih 
je odstopanje večje od tehnične tolerance za 
merjenje iz ortofotov (0,75 m pomnoženo z 
obsegom GERK-a). Kot neusklajeni se označi-
jo tudi GERK-i, za katere je nosilec podal iz-
javo o dejanskem stanju v naravi in je bila na 
novem ortofotu (letalskem posnetku) ali na 
podlagi terenskega ogleda ponovno ugotov-
ljena nekmetĳska raba.

Območje Policĳske postaje Vrhnika
Policisti Policĳske postaje Vrhnika so se febru-
arja srečali s kaj nenavadno najdbo. Občanka iz 
Sinje Gorice jih je namreč poklicala zavoljo treh 
ročnih bomb. Na kraj je prihitel tudi bombni 
tehnik in ugotovil, da so jih z namenom ureja-
nja medčloveških odnosov izdelali v času druge 
svetovne vojne, nato pa poskrbel, da ne bodo ni-
kdar uporabljene, za kar so bile izdelane. Časi 
obmetavanja z granatami in strelskih obraču-
nov so že nekaj časa iz mode, a očitno ni tega 
še nihče povedal vrhniškemu »revolverašu«, ki 
so ga možje postave začopatili s kar dvema po-
kalicama, v žepu pa je imel, namesto žvečilnega 
tobaka, zatlačen kar sveženj marihuane. Da si 
ne bi kaj odstrelil oz. kvaril dihalnih poti, so mu 
vse skupaj lepo zasegli, svojo akcĳsko pustolov-
ščino pa bo nadaljeval pred sodnikom.
Roka pravice je tokrat dosegla tudi dve ekipi, ki 
sta se na deloviščih elektro-podjetja oskrbovali 
z bakrenimi koluti in agregati. Svoje velikopo-
tezne načrte o trgovini z barvnimi kovinami in 
belo tehniko bodo sedaj lahko razlagali pred 
sodnimi instancami. Naokrog pa še vedno kolo-
vratĳo pridaniči, ki se jim neznansko dopadejo
bagrske zajemalke. Ena teh je pretekli mesec 
poniknila tudi na Vrhniki. Prav tako je s kre-
ditne kartice Mastercard poštenemu občanu 
poniknilo nič manj kot 2000 EUR, potem ko si 
je z zlorabo podatkov zaenkrat še neznani dol-
goprstnež, domišljajoč si, da lahko ohrani svojo 
anonimnost, privoščil pregrešno drag nakup 
preko spleta. Spet drug goljuf pa si je privoščil 
zaposlene na cestninski postaji Log, ko je vožnjo 
po slovenskih avtocestah poravnal kar z doma 
natisnjenim 100-evrskim bankovcem. Za vsemi 
naštetimi že intenzivno poizvedujejo.
Možje postave so morali žal posredovati tudi 
v dveh primerih neopravičljivega družinskega 
nasilja. Prvi se je zgodil na območju Vrhnike, 
kjer je brezobzirni nasilnež brutalno pretepel 
svojo ženo. Možak, ki dneve gotovo preživlja v 
smrtnem strahu pred krpico za pomivanje po-
sode, da o pralnem stroju sploh ne govorimo, je 
za svoj izbruh že fasal kazensko ovadbo, izre-
čena mu je bila tudi prepoved približevanja. Na 
drugem koncu, v Borovnici, pa je mlajši moški 
zlil vase več maliganov, kot jih je lahko nesel. V 
alkoholnem besnilu se je nato lotil svoje mame, 
zaradi česar so na kraj dogajanja kmalu prihite-
li možje v modrem in razgrajača do iztreznitve 
odpeljali na hladno. Domov se je odpravil bo-

gatejši za globo zaradi kršitve Zakona o javnem 
redu in miru.
Med drugim so policisti obravnavali tudi dva-
najst prometnih nesreč, od katerih sta se dve 
žal končali s telesnimi poškodbami. Reagirali 
pa so tudi na anonimno obvestilo, da naj bi se 
po Vrhniki vozil alkoholizirani voznik, v avto-
mobilu naj bi imel celo otroka, in ogrožal druge 
udeležence v prometu. Osumljenca so res kma-
lu izsledili, a nato ugotovili, da sicer ni segel 
po pĳači, se je pa zato naužil drugih opojnih in
predvsem prepovedanih substanc. Na podlagi 
23. člena ZPRCP so mu nemudoma zasegli vo-
zilo, na dolgih iztreznitvenih sprehodih pa bo 
lahko premišljeval, kako bo vso zadevo pojasnil 
pristojnemu sodišču.

Območje Policĳske postaje Ljubljana
Vič
Sneg, žled in nizke temperature so očitno pri-
skočili na pomoč policistom Policĳske postaje
Vič, ki so na območju občine Horjul in Dobrova 
– Polhov Gradec pretekli mesec zabeležili »le« 
dve kaznivi dejanji, tri kršitve javnega reda in 
miru v zasebnem prostoru oziroma na javnem 
kraju in dva prometna dogodka. V enem od pri-
merov je občan pozabil na ljudski rek, da prilika 
dela tatu in pustil odklenjen avtomobil. Mimo 
je kot nalašč privandral nek malopridnež, malce 

pobrskal po notranjosti in jo popihal z moško 
denarnico in USB ključem. Nič pa menda ni od-
nesel njegov tatinski kolega, ki je na teh koncih 
vlomil v zasebni objekt, a kot kaže odšel praz-
nih rok in dolgega nosu. O obeh zadevah poli-
cisti še zbirajo obvestila.
Spet drugje pa so se občani sprli o tem, kdo 
komu krade zemljo. Medsosedski spor o parcel-
nih mejah ni prerasel v kaj hujšega, saj so pra-
vočasno posredovali možje postave in na kraju 
izrekli nekaj ustnih opozoril. To pa kot kaže ni 
zaleglo v drugem sporu med sosedi, ki so si po-
leg živahnega obkladanja z zmerljivkami dali 
duška še z intenzivnim medsedbojnim fotogra-
firanjem. Po zbranih obvestilih na kraju spora

so jim policisti le še razdelili plačilne naloge. 
Odzvali pa so se tudi na prĳavo domnevnega
pretepa v lokalu, a tam nato ugotovili, da jih je 
močno vinjeni prĳavitelj potegnil za nos. Prete-
pla in poškodovala so ga namreč kar tla oz. sila 
težnosti, s katerima je tisti večer prišel v spor. 
Izstavili so mu le še plačilni nalog in odšli.
Na polhograjskem koncu je med drugim voz-
nik štirikolesnika trčil v srno in pri tem izdatno 
poškodoval vozilo. Bližnje srečanje s srno pa je 
doživel tudi voznik osebnega vozila na horjul-
skem koncu, a je slednja trk srečno preživela in 
jo pocvirnala nazaj v gozd.

Zbral in uredil Damjan Debevec

Celovita storitev na enem mestu 
Pridobitve gradbenega dovoljenja

Legalizacije objektov
Pridobitve uporabnega dovoljenja objektov

Pridobitve obratovalnega dovoljenja objektov

Nudimo vam celovite projektne rešitve
Projektna dokumentacija za: 

IDZ,IDP,PGD,PZI,PID

Za vas izvajamo  
Gradbeni nadzor

     

I&I SONČNE HIŠE d.o.o.
 Pristava pri Polhovem Gradcu 17, 

1355 Polhov Gradec
PE:  Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana

GSM: 041 800 968 in 040 187 110
www.soncnehise.si
info@soncnehise.si
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Prvi natečaj za najboljšo 
domačo obrt

Izginjanje tradicĳe domače obrti  je veli-
ka težava slovenske družbe. V Slovenĳi
je veliko spretnih in izkušenih starejših, 
ki v svojem prostem času izdelujejo ču-
dovite izdelke domače obrti. Obenem 
nas skrbi visoka brezposelnost med 
mladimi, ki sicer obvladajo  sodobno 
tehnologĳo, a nimajo pravih zaposlit-
venih priložnosti. 

Ker pravĳo, da ''na mladih svet stoji,'' bomo pri ekipi  Etno-
ART povezali obe generacĳi in obudili zanimanje za tradicio-
nalno slovensko obrt, tako da bomo postavili spletno trgovino 
z izdelki izpod rok starejših.  Da bomo izbrali izdelke, ki se 
bodo predstavili v spletni trgovini, organiziramo prvi natečaj 
za najboljšo domačo obrt, ki bo potekal do 11. aprila 2014. 
''Vabljeni so vsi, ki ustvarjajo zanimive in izvirne izdelke 
domače obrti, na primer čipko, igrače, lesene, tkane, kera-
mične in tudi kulinarične izdelke itn. To je enkratna prilož-
nost, da jih pokažejo širši javnosti,'' pojasnjuje  članica ekipe 
EtnoART, Meta Pezdir. Ob koncu natečaja bomo izbrali deset 
najboljših izdelkov. Nagrada izbrancem bo predstavitev v 
spletni trgovini EtnoART, kjer bodo izdelki na voljo za pro-
dajo širši javnosti. ''To, da se mladi zavedamo naše poveza-
nosti s starejšimi, je ključna sestavina medgeneracĳskega
sodelovanja,'' dodaja Urška Maček, prav tako članica ekipe 
EtnoART. Na StartupDays v Novem mestu  smo prejeli tudi 
nagrado za največji družbeni vpliv. V EtnoART-u verjame-
mo, da bo odziv na povabilo velik, predstavnike medĳev pa
vljudno vabimo, da s starejšimi delĳo naše povabilo  k sodelo-
vanju ter povezavo do naše spletne strani: www.etnoart.si .

Veterinarski nasveti – odgovarja: Manca Pavšič, dr. vet. med.

Cepljenje proti steklini
Pozdravljeni, smo lastniki šest let starega psa, ki smo ga doslej 
redno cepili proti steklini. Ker smo slišali, da so se pravila glede 
cepljenja psov spremenila, nas zanima, ali ga moramo letos po-
novno cepiti. Jelka

Spoštovani, s 1. 1.2014 je res v veljavi nov pravilnik, v katerem so 
opredeljena nekoliko spremenjena pravila glede cepljenja psov proti 
steklini. Doslej so morali biti psi cepljeni proti steklini vsako leto. To 
za letos še velja, ponovitve cepljenja v naslednjih letih pa so odvisna 
od tega, kako redno ste psa cepili v prejšnjih treh letih. Po novem 
mora biti namreč pes cepljen tri leta zapored (torej v letu 2012, 2013 
in 2014), da se lahko naslednje cepljenje ponovi po navodilih proiz-
vajalca cepiva, kar je v večini primerov čez tri leta (torej leta 2017). 
Če ste izpustili katero izmed cepljenj v teh zadnjih treh letih, se bo 
letošnje cepljenje štelo kot prvo oz. drugo v zaporedju treh cepljenj. 

Glede na to, da 
ste v vprašanju 
napisali, da ste 
psa doslej red-
no cepili, ga 
boste po letoš-
njem cepljenju 
n a jver j e t ne j e 
naslednjič cepi-
li  leta 2017. Po 
novem morate 
biti tudi zelo 
pozorni na to, 
da v prihodnjih 
letih ne boste 
zamudili pred-

videnega datuma ponovitve cepljenja niti za en dan, saj se vam 
bo v nasprotnem primeru obdobje cepljenj v treh zaporednih le-
tih začelo šteti od začetka. Ker je vse skupaj verjetno slišati zelo 
zapleteno, je za lastnike psov trenutno najpomembnejše dej-
stvo, da je letos pse treba še vedno obvezno cepiti proti steklini. 
Zato se ob predvidenem datumu, ki ga imate napisanega v cepil-
ni knjižici oz. potnem listu vašega psa, naročite pri veterinarju, 
ki vam bo še enkrat razložil, na kaj morate biti v naslednjih letih 
pozorni, da boste lahko koristili na novo uvedene ugodnosti.  
Naj ob tej priložnosti napišem, da pse lahko cepite tudi v Naj-
bolj pasjem salonu,  na željo pa cepljenje opravljam tudi na domu.  

Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov: Najbolj pasji salon, 
Cankarjev trg 7, 1360 Vrhnika, ali pa pokličete na telefonsko šte-
vilko: 031/34-34-53.
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O klopih
Klopi sodĳo med pršice in so veliki od 1do 30 
mm, pri čemer je njihova velikost odvisna od 
prehranjenosti . Večina klopov čaka gostite-
lja na travi ali v grmovju. Ko pride gostitelj 
mimo, ga zaznajo s kemo in mehanoreceptorji 
ter se ga bliskovito oklenejo. Po gostitelju klo-
pi nekaj časa iščejo najbolj primerno mesto za 
hranjenje, nato pa se pritrdĳo na kožo, zavrta-
jo vanjo z rilčkom in se hranĳo s krvjo. Klopa 
je potrebno čim prej odstraniti, najbolje s po-
sebno pinceto, pri čemer je najpomembneje, 
da klopa potegnemo celega. 
Najpogostejše klopne bolezni, ki se pojavljajo 
pri psih v Slovenĳi, so borelioza, anaplazmo-
za in babezioza. Te bolezni se ne prenašajo z 
živali na žival z dotikom ali po zraku, ampak 
je glavni prenašalec klop. Vse omenjene bo-
lezni se pojavljajo tudi pri ljudeh, vendar nam 
okužene živali ne predstavljajo neposredne 
grožnje. Za okužbo psa je potrebno, da je klop 
pritrjen na živali vsaj 24 h, zato je izjemno po-
membno, da klopa odstranimo takoj, ko ga 
najdemo. Delno nahranjen klop predstavlja 
večje tveganje, saj je v tem primeru za prenos 
bolezni potreben krajši čas hranjenja. Klopne 
bolezni so včasih ozdravljive, včasih le ob-
vladljive, v nekaterih primerih imajo obolele 
živali posledice bolezni celo življenje. Kljub 
ustreznemu izboru zdravil, njihovih odmer-
kov in dolžine zdravljenja se pogosto sooča-
mo s številnimi zapleti, predvsem tistimi, ki 

so posledica odziva imunskega sistema go-
stitelja. Pozno diagnosticirane in hujše oblike 
bolezni se lahko končajo s smrtjo, zato je iz-
jemno pomembno, da bolezni preprečimo z 
zaščito živali pred klopi.

O bolhah
So zajedavci, ki živĳo na koži oz. med dlako, 
veliki 1-2 mm. Razvojne oblike (jajčece, ličin-
ka in buba) se zadržujejo v okolju, kjer žival 
živi. Odrasle bolhe prebivajo na psu, kjer se 
hranĳo s krvjo. Bolh na psu, razen ob večji 
invazĳi, ne vidimo, opazimo pa drobne črno 
rjave pikice - bolšje iztrebke.  Samica izle-
že 15-30 jajčec na dan, ki padejo s psa na tla 
tam, kjer se pes najpogosteje zadržuje. Nova 
generacĳa se ob ugodnih pogojih razvĳe v 2 
- 3 tednih. Ob neugodnih pogojih pa se raz-
voj bolhe lahko podaljša tudi na 6 mesecev. 
Odrasla bolha lahko brez hrane preživi dolgo, 
vendar le v vlažnem okolju. Na psu ali mački 
pa lahko preživi nekaj mesecev. Nekateri psi 
so alergični na bolšji pik (na snovi v bolšji sli-
ni) in zaradi praskanja in grizenja, pride do 
vnetja kože. Tudi če pes ni občutljiv, ga leze-
nje in pikanje bolh zelo vznemirja. Ena bolha 
lahko piči tudi več desetkrat na dan. Proti 
bolham moramo vedno delovati sistemsko. 
To pomeni uničevanje vseh razvojnih oblik. 
Ste vedeli, da je le 5% vseh bolh na naših 
ljubljenčkih, ostalih 95% pa se nahaja v 
okolju, kjer se ljubljenčki gibljejo? Najraje 

se skrĳejo v negladke površine kot so prepro-
ge, kavči, postelje in podobno. 
Kako zaščitimo svoje ljubljenčke pred bol-
hami in klopi?
Preventivna zaščita je najboljša zaščita. Če pa 
so se nadležni paraziti že naselili na našega 
ljubljenčka in v okolico, pa je postopek iztreb-
ljanja najbolje opraviti tako, da psa ali mačko 
najprej skopamo s šamponom proti bolham, 

nato pa ga zaščitimo z ovratnico, pipeto, elek-
tronskim obeskom ali razpršilom. Na tržiš-
ču imamo poleg insekticidnih izdelkov tudi 
naravne biocidne izdelke, ki brez škodljivih 
učinkov varujejo vašega ljubljenčka tako pred 
bolhami kot tudi klopi. Ne smemo pa seve-
da pozabiti zaščititi tudi notranjih prostorov, 
kjer se žival giblje (ležišča, postelje, preproge, 
kavči in druge mehke in nepralne površine). 

• Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika •

Greznica, MKČN 
in priključek na 
kanalizacĳo 
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. 
o. o., obvešča uporabnike javne službe odvaja-
nja in čiščenja komunalne in padavinske vode, 
da mora skladno z Uredbo o metodologĳi za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb (Uradni list RS 87/2012) 
obračunavati storitev, povezano z greznicami in 
MKČN (mala komunalna čistilna naprava). To 
je nova storitev, ki se obračuna vsem, ki imajo 
greznice ali MKČN. Do zdaj ste uporabniki čiš-

čenje grezničnega blata in blata iz MKČN pla-
čevali neposredno po praznjenju (glede na ko-
ličino odpeljanega blata). Skladno z uredbo pa 
bomo storitev zdaj obračunavali mesečno glede 
na porabo pitne vode. Če se v objektu poraba 
pitne vode ne meri, se upošteva normativ, ki do-
loča porabo 0,15 m3 na osebo na dan. V občinah 
Vrhnika in Log-Dragomer smo storitev začeli 
obračunavati že januarja 2014, v občini Borov-
nica pa bo obračunana od 1. marca 2014. Cena 
storitve je v vseh treh občinah enaka in znaša 
0,4067 €/m3, brez DDV. Izvajalec javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
vode je dolžan najmanj enkrat na tri leta odpe-
ljati goščo iz vaše greznice ali male komunalne 
čistilne naprave in jo očistiti na ustrezni čistilni 
napravi. 
Greznično goščo in blato iz MKČN čistĳo v cen-

tralni čistilni napravi Domžale-Kamnik v Dom-
žalah. Blato prevzemajo po seznamu in pred-
hodnem obvestilu, ki ga lastniki ali uporabniki 
objektov, iz katerih se odpadna voda odvaja v 
greznice in MKČN, prejmejo po pošti. Če vam 
datum in ura prevzema gošče in blata ne ustre-
zata, nas, prosimo, pokličite na številko 01/750 
29 70 ali nam pišite (elektronsko: info@kpv.si ali 
navadno: JP KPV, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 
Vrhnika), da se bomo dogovorili za nov termin. 
V skladu z uredbo je treba goščo in blato pre-
vzeti 30 dni po prvem obvestilu. 
Vse lastnike objektov, ki niso priključeni na javni 
kanalizacĳski sistem, pa bi se nanj lahko priklo-
pili, pozivamo, da naj to storĳo. Pred priklopom 
na javni kanalizacĳski sistem morajo pridobiti 
ustrezno soglasje pri upravljavcu javnega kana-
lizacĳskega omrežja (JP KPV, d. o. o.). Vlogi za 

pridobitev soglasja za priključitev obvezno do-
dajte projekt priključka, ki mora biti izdelan po 
tehničnih predpisih. Na območjih, kjer se gradi 
novo kanalizacĳsko omrežje, so v investicĳi tudi 
že izdelani projekti priključkov, zato lastnikom 
objektov na teh območjih projekta priključka ni 
treba prilagati. Ko lastnik pridobi soglasje za pri-
ključitev in dostavi na JP KPV, d. o. o., potrdilo o 
plačanem nadomestilu za stavbno zemljišče, je 
priklop v omrežje mogoč. Priklop na javni kanal 
lahko opravi samo Javno podjetje Komunalno 
podjetje Vrhnika, d. o. o., ki pred zasipom pri-
ključek tudi pregleda. Pred začetkom del si bo 
upravljavec ogledal teren in pripravil zapisnik 
ogleda. O želeni izvedbi in pregledu priključka 
morate JP KPV, d. o. o., (info@kpv.si) obvestiti 
najmanj štiri dni pred priklopom.
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

Ne smrdi več!
EQ-nastilj je posebna ekološko 
patentirana stelja za živali, ki od-
pravlja neprĳetne vonjave in omo-
goča stalno higieno in razkuževanje 
prostorov, v katerih bivajo živali.
Prilagojena je za vse domače živali, 
ki so kot hišni ljubljenčki v kletkah, 
stanovanjih in terarĳih ali kot do-
mače živali v hlevih na kmetĳah ali 
farmah.
Prostor z uporabo EQ-nastilja je čist 
odišavljen in razkužen, kar omo-
gočajo zdravilna zelišča do 60 dni. 
EQ-nastilj se že po treh mesecih 
uporabe spremeni v odličen humus, 
bogat z dušikom, fosforjem in kali-
jem, ki postane dodatni prihodek 
ali celo dobiček lastnika kmetĳe ali 
posestva.
EQ-nastilj je narejen iz drobnih 

kroglic, narejenih iz mehkega lesa 
(topola, breze in smreke), stisnje-
nih v pelete in posebno mešanico 
zdravilnih zelišč. Peleti imajo bolj-
šo vpojnost vode, rastlinska zmes 
pa razgradi amonĳak. Razgradnja 
amonĳaka nevtralizira negativni 
učinek na zdravje živali in okolja, 
vključno z neprĳetnim vonjem.
Vsebina zeliščne mešanice – sivka, 
ognjič, melisa, žajbelj in lovor  – s 
svojimi razkuževalnimi, hranilni-
mi in protivnetnimi sestavinam 
neguje kopita, parklje in noge vseh 
domačih živali. Naravne lastnosti 
teh rastlin so, da odganjajo žuželke, 
ki še dodatno zagotavljajo udobje v 
stanovanjih in hlevih, in prepreču-
jejo nastanek raznih
bolezni.
Dolgotrajna suhost EQ-nastilja 

omogoča fizično čistejše živali, kar 
v intenzivnem gojenju omogoča  
boljše razmere vzreje, prihrani na 
času in preprečuje razvoj patogenih 
bakterĳ in glivic. 
EQ-nastil popolnoma spremeni 
vzdrževanje hišnih ljubljenčkov v 
hiši ali stanovanju. Prvič: EQ-na-
stilj je suh do dveh mesecev, poleg 
tega neprĳetne vonjave v prostoru, 
v katerem živite in ga delite z vaši-
mi hišnimi ljubljenčki, popolnoma 
izginejo.
S pravilno uporabo EQ-nastilja bo-
ste imeli več koristi – od varčevanja 
denarja do ohranjanja zdravja živa-
li in na koncu koncev do varovanja 
okolja.

Generalni zastopnik za Slovenĳo
PRIGO, D. O. O.

Tehnična trgovina Prigo Podpeč

Zaščitite svoje ljubljenčke pred bolhami in klopi
Pomlad prinaša sonce in prebujajočo naravo. Prebuja pa se ne le zelenje, tudi živalski svet počasi prihaja na plano in tako tudi najbolj nezaželeni obiskovalci naših 
ljubljenčkov – bolhe in klopi. Kdo so ti nadležni paraziti in kako lahko svoje ljubljenčke zaščitimo pred njimi? 

Novo v Slovenĳi!

Za lepše in bolj zdravo življenje domačih 
živali in hišnih ljubljenčkov Tečaj prve pomoči za bodoče voznike 

motornih vozil
Vabimo vas na tečaj in izpit iz prve pomoči za voznike motornih vozil.
Tečaje organiziramo enkrat mesečno, 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,
na telefon 7502-447, ali na email: rk.vrhnika@siol.net

Pravočasno poskrbimo za naše zdravje
Kako?
Redno si merimo krvni tlak.
Redno si merimo krvni sladkor
in 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 ob-
vezno tešči!                                                                               OZ RK Vrhnika
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ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA
Saša Staparski Dobravec, dr. med., 
specialistka radiologinja – Ultraz-
vok trebušnih organov (jetra, trebuš-
na slinavka, ledvice, vranica), seč-
nega mehurja, prostate in testisov, 
ščitnice, vratnih žil.
 
prim. Anton Kenig, dr. med., speci-
alist pediater in specialist radiolog 
– Ultrazvok trebušnih organov (je-
tra, trebušna slinavka, ledvice, vra-
nica), sečnega mehurja, prostate in 
testisov, ščitnice ter vse ostale vrste 
ultrazvočnih preiskav – rama, kole-
no, nadlaket, prsnica, peta – ahilo-
va tetiva ...)

ULTRAZVOK KOLKOV NOVO-
ROJENČKOV
doc. dr. Rina Rus, specialistka pe-
diatrinja – Za zgodnje odkrivanje 
nepravilnosti v razvoju kolka je zelo 
pomemben UZ pregled kolkov v naj-
zgodnejšem obdobju po rojstvu otro-
ka. Tako lahko odkrĳemo morebitne
nepravilnosti in preprečimo kasnejše 
težave otroka pri hoji in vseh aktiv-
nostih. Preiskavo se v večini prime-
rov opravi do 3. meseca starosti. Naj-
novejša priporočila so, da bi morali 
imeti vsi otroci opravljen UZ kolkov 
med 6. in 8. tednom starosti. Pri pre-
gledu leži novorojenček ali dojenček 
na nasprotnem boku. Otroka drži 
mati ali medicinska sestra. Preiskava 
je povsem neboleča in neinvazivna. 
Ultrazvočno preiskavo opravimo z 
ustrezno UZ sondo.

KARDIOLOŠKA DEJAVNOST
Marko Hudnik, dr. med., specialist 
kardiolog – Poleg kardioloških pre-
gledov in snemanja EKG opravljamo 
tudi ultrazvočni pregled srca (eho-
kardiografija). Preiskava je neboleča
in varna tako za preiskovanca kot 
za zdravnika. Potrebna je skoraj pri 
vseh srčnih obolenjih. Dr. Hudnik 
jo priporoča tudi športnikom pred-
vsem zaradi izključitve pomembne 
prirojene srčne napake, ki je pri veli-
ki telesni aktivnosti lahko usodna.

DERMATOLOGĲA
prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med., 
specialist dermatovenerologĳe
– Na voljo je dermatološko svetova-
nje s področja vseh kožnih bolezni in 
alergĳ ter dermatoskopĳa.

GINEKOLOŠKA DEJAVNOST
prim. mag. Vida Stržinar, dr. med., 
specialistka ginekologĳe, onkolo-
ginja – Ginekološki pregledi in sve-
tovanje, ginekološki UZ, ginekološko 
in onkološko svetovanje, preventivni 
pregledi dojk.

Robert Likar, dr. med., spec. gine-
kologĳe in porodništva – Svetuje in 
odgovarja na vaša vprašanja v zvezi 
z:
• načrtovanjem nosečnosti in mo-

rebitnih težav z zanositvĳo ter
zdravljenjem neplodnosti,

• pomoč pri vodenju nosečnosti in 
porodnih načrtih,

• možnosti lajšanja porodne boleči-
ne,

• drugo mnenje glede ginekoloških 
težav, vrsti in možnosti operacĳ
ter

• razlagi različnih načinov operacĳ 
pri uhajanju urina, zdrsu rodil in 
ostalih ginekoloških težavah.

ONKOLOŠKO SVETOVANJE
prim. mag. Vida Stržinar, dr. med. 
specialistka ginekologĳe, onkologi-
nja – V okviru STUDIA R odpiramo 

novo dejavnost – dr. Vida Stržinar bo 
imela – vam bo nudila »Onkološko 
svetovanje«.
Ima dolgoletno prakso iz onkolo-
gĳe, zadnjih nekaj let je bila vodja
specialističnih ambulant in triaže 
na Onkološkem inštitutu v Ljublja-
ni. Je magistra onkoloških znanosti. 

Na vse zgoraj omenjene speciali-
stične preglede se lahko naročite 
vsak dan od 8. do 19. ure, na tele-
fonsko številko 031-881-745.

ARTERIOGRAFĲA
Primož Rus, dr. med. spec.
Pričenjamo z relativno novo, neinva-
zivno, nebolečo meritvĳo togosti ar-
terĳskega žilja. Namenjena je odkri-
vanju sprememb na malih arterĳah
in aorti.  Za bolnike na zelo enostaven 
način lahko odkrĳemo spremembe
na arterĳskem žilju, ki nam pokaže-
jo, kdaj je potrebna nadaljnja diagno-
stika in zdravljenje bolezni srca in 
ožilja, kot so arterĳska hipertenzĳa,
ateroskleroza in sladkorna bolezen, 
ki lahko vse pripeljejo do srčnega 
infarkta, možganske kapi ipd. Pre-
prečevanje bolezni je najpomemb-
nejša metoda skrbi za naše zdravje. 
Odvisna je od zgodnjega odkrivanja 
dejavnikov tveganja, na katere nam 
še z večjo gotovostjo pokaže izvid ar-
teriografije. Namenjena je vsem: tako 
zdravim ljudem med 30. in 70. letom, 
kot tudi bolnikom z boleznimi srca 
in ožilja. Naročanje poteka osebno 
v ambulanti Stara cesta 4A na Vrh-
niki, po telefonu 01-7504-755 ali na 
mail: ambulanta.dr.rus@gmail.com.

V naši ordinacĳi pomaga tudi
dr. LJUBOMIRA PREBIL 
BOŽOVIČ, dr. med., spec. 
družinske medicine.

Zdravstveni center za preventivo,
zdravstveno svetovanje in izobraže-

vanje
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:

Kaj so človeške vrednote?
Poštenost, iskrenost, nenasilje, ljubezen, 
notranji mir, radost! Danes na to mnogokrat 
pozabljamo. Okolica nas ves čas prepričuje, 
da so najpomembnejše materialne dobrine in 
denar s katerim lahko vse to kupimo. Res po-
trebujemo za življenje nekaj osnovnih stvari, 
ki jih kupimo z denarjem, vendar lahko sami 
ocenimo kaj je to in ne potrebujemo nenehne-
ga prepričevanja o tem kaj je za nas najbolje. 
Zakaj ne? Zato, ker je kljub takšnim »nasve-
tom« v današnji družbi preveč nezadovoljnih 
ljudi. Če pa so ljudje nezadovoljni pomeni, da 
navodila niso  primerna. V našem spominu 
so še zapisane vse vrednote, vendar današnja 
družba ceni ravno nasprotno. Zbegani smo, 
ker ne vemo kaj je prav. Ali je prav tisto, kar 
dela večina ali tisto kar sami začutimo da je 
prav. 
Stremimo za tem, da smo podobni večini, 
spregledamo pa, da je večina nezadovoljna. 
Če še mi pozabimo na prave vrednote, bomo 
še mi nezadovoljni! Z denarjem ne moremo 
kupiti človeških vrednot! Ob tem spoznanju 
nam bo verjetno lažje poiskati pravo pot v 
življenju! To je tista, kjer se ceni iskrenost, 
poštenost, nenasilje, ljubezen, notranji mir, 
radost…; in ki upošteva naravne zakone. 
Osnovni naravni zakon pravi, da kar dajemo 
dobimo; kadar dajemo dobro, se nam vrne 
dobro; kadar dajemo slabo se nam vrne sla-
bo. 
Pomembno je, da mislimo, govorimo in  po-
čnemo tisto, kar je istočasno dobro za nas, za 
našo okolico in za naravo. 
Iskrenost je naravnost. V življenju ne potre-
bujemo dvoličnosti, največ vredne so iskrene 

misli, čustva in dejanja. Iskrenost prihaja iz 
srca in ne pozna barantanja in preračunava-
nja.
Poštenost pomeni, da tisto kar mislimo tudi 
govorimo in počnemo. 
Nenasilje predstavlja usklajenost z normal-
nim tokom dogodkov. Ne silimo sebe ali 
druge v karkoli. Poskusimo raje doseči spre-
membo s spoznanjem. Ponavadi nam tisto, 
kar želimo doseči na silo prav zaradi tega 
nikoli ne uspe. 
Notranji mir lahko imenujemo tudi čista 
vest in to imamo, ko počnemo dobro za vse, 
nikomur in ničemur ne škodimo. 
Ljubezen je nesebično dajanje in prejemanje, 
harmonično ustvarjanje, pripravljenost po-
magati, prĳaznost do okolice…
Pravĳo, da je ljubezen največja sila v vesolju,
je način življenja. Prestavlja gore in ustvarja 
nove svetove. Vsi jo lahko dajemo in pre-
jemamo. Radost izhaja iz našega bistva in 
ne pomeni samo kratkotrajno zadovoljstvo. 
Radostni so tisti, ki ne posvečajo edine in 
največje pozornosti našemu potrošniškemu 
svetu, tisti ki na svoji življenjski poti opazĳo
tudi lepoto narave, petje ptic, šelestenje listja, 
žuborenje potoka,… Včasih pomislimo kaj 
mi bo iskrenost, poštenost, uvidevnost, pri-
jaznost saj tega danes nihče ne ceni. Takrat 
pozabimo, da veljajo naravni zakoni, ki po-
skrbĳo zato, da se v neskončnosti življenja
vse izravna – da dobimo tisto, kar dajemo. 
Vsi potem želimo delovati pošteno, iskreno, 
nenasilno, saj se nam vse to vrača. Ob tem 
zavedanju dobĳo človeške vrednote spet
svoj smisel. 
To je tisto kar šteje. 
Vedno.                         Leopold Potnik

Časopis: Kneipovi biseri kmalu 
na ogled in branje
Po dolgem času, ki pa je v našem društvu potekal aktivno, 
smo pridno zbirali odlične  prispevke s Kneippovo tematiko. 
Žurnal bo odlikovala prelepa naslovnica s posnetkom z Bistre 
in izviri Ljbljanice. Žurnal je namenjen vsem ljubiteljem in na-
ključnim bralcem, posredovan bo na Evropski sedez Kneippo-
vih društev v Bad Woereshofe, v Bolzano in v Mnošter ter Vas-
var na Madžarsko. Nasa želja je pokazati vsem bralcem kako 
smo aktivni in uspešni, ter s tem privabiti k nam radovedneže, 
ki bi želeli videti nas in prelepo okolico.

Dragi  Vrhničani, rada bi vas spomnila, da se lahko vsak pet-
ek ob 19. uri udeležujete JOGE za vsakogar, ki poteka v vrtcu 
Barjanček na Stari Vrhniki. Dobrodošli, veseli vas bomo in 
vam bo lepo in koristno z nami.

Društvo Kneipp Vrhnika

18. in 19. marca je na Vrhniki potekala krvodajalska akcĳa.
Z Rdečega križa so na uredništvo Našega časopisa sporoči-
li, da je kri darovalo 291 oseb. (foto: gt)
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Glasbena šola Vrhnika

Tudi glasbena 
šola v pustni 
opravi
Na pustni torek, 4. marca 2014, 
so se na odru dvorane Glasbene 
šole Vrhnika predstavili učenci 
v pustnih maskah. V pravem 
pustnem vzdušju  tako na odru 
kot med publiko, smo lahko sli-
šali člane orffovega ansambla, 
pevskega zbora, kvarteta flavt 
in soliste na različnih glasbenih 
inštrumentih. Naslednji v vrsti 
tematskih nastopov v Glasbeni 
šoli Vrhnika bo Nastop učite-
ljev GŠ Vrhnika 2. aprila 2014 
ob 18.30 uri. Vljudno vabljeni!      

Gostili smo 
učence iz Labina
V začetku meseca marca 2014 je 
Glasbena šola Vrhnika gostila 
učence Orkestra Osnovne glas-
bene šole Matka Brajše Rašana 
iz Labina. Orkester sestavljajo 
učenci harmonike, pihal in tol-
kal, ki so skupaj s člani Mladin-
skega pihalnega orkestra Glasbene šole Vrhnika 
v treh dneh obiskali Postojnsko jamo in spozna-
li znamenitosti Tehniškega muzeja Slovenĳe v 
Bistri. Člani obeh orkestrov so se predstavili na 
skupnem koncertu v ponedeljek, 3. marca 2014 
v Veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki 
in z odličnim nastopom navdušili zbrano publi-
ko. Gostje s Hrvaške so prenočevali pri družinah 
učencev GŠ Vrhnika in ravnateljici OGŠ M. B. 
Rašana in GŠ Vrhnika sta se zahvalili vsem star-
šem, ki so odprli vrata svojih domov in sprejeli 
goste s Hrvaške. Člani Pihalnega orkestra Glas-
bene šole Vrhnika se že veselĳo obiska Hrvaške 
Istre, kjer se bodo predvidoma v mesecu junĳu 
2014 zopet srečali s svojimi novimi prĳatelji.
Glasbena šola Vrhnika z Osnovno glasbeno šolo 
Matka Brajše Rašana sodeluje od leta 2013, ko so 
se v Labinu predstavile učenke baleta GŠ Vrhni-
ka. Z veseljem se povezujejo in krepĳo odnose z 
različnimi zasedbami obeh glasbenih šol.

Glasbena šola Vrhnika

Blaž Tomšič je dokaz, da so si 
umetnostne zvrsti sestre, ki 
si druga drugi podajajo luč, 
saj združuje več umetniških 
talentov: poje, riše in izdeluje 
skulpture. Ustvarjalni duh ga 
je pripeljal na Akademĳo za 
likovno umetnost v Ljublja-
ni, smer Industrĳsko obliko-

vanje, kasneje je svoje znanje 
izpopolnjeval še na Nizozem-
skem. Dotaknile so se ga tako 
rekoč vse vidnejše slogovne in 
umetniške smeri, znotraj kate-
rih je vselej želel izraziti svoje 
vsebine. »Že vrsto let ustvarja 
v najrazličnejših slikarskih 
tehnikah in izvedbah zani-

mive manjše reinterpretacĳe 
na temo slovitih renesančnih 
slikarjev, uri risbo v portretih, 
ki so na splošno njegova stal-
nica. Med mnogoštevilnimi 
obrazi lahko najdemo veliko 
znanih portretov, tudi letoš-
nje Prešernove nagrajence,« je 
na odprtju razstave povedala 
Polona Škodič, likovna kriti-
čarka, in dodala, da Tomšiča 
zaznamuje tudi izredna dina-
mika motivov, ki se kažejo v 
prepletu oblik in barv. 
Umetnika vabi v ustvarjanje 
tudi les, in sicer v  pomenu 
izdelovanja lesenih giblji-
vih figur. Da je ideje razvĳal 
uspešno in v pravi smeri, do-
kazuje tudi sodelovanje na 
razstavi 20. bienala industrĳ-
skega oblikovanja v Ljubljani. 
Na razstavi v Cankarjevem 
domu si je mogoče ob pre-
ostalih figurah ogledati tudi 
večji »kompleks« z zgodbo 
Martina Krpana. »Figure 
odlikujeta inovativnost in 
dinamika. Hkrati so ljubke 
in resne,« je pojasnila Ško-
dičeva, ki meni, da bi lahko 
omenjene figure uporabljali 
tudi kot turistične spominke. 
Razstava, ki jo je kulturno po-
pestril Oktet Raskovec, bo od-
prta do 6. aprila. 

Gašper Tominc, foto: GT

Vrhnika, 20. marec – Na odru 
osrednjega kulturnega hra-
ma so v okviru revĳe plesnih 
skupin »Vĳa vaja 2014« nasto-
pili plesalci iz treh območnih 
izpostav Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti: Vrhnika, 
Logatec in Ljubljana – okoli-
ca. Obiskovalci, ki so dodo-
bra napolnili dvorano, so tako 
lahko spremljali 17 plesnih 
točk – med drugim je nastopi-
lo tudi osem skupin iz občin, 
ki jih pokriva Naš časopis: več 
skupin Žabic in duo Urbančič 
iz Šolsko športnega društva 
Log – Dragomer, Infinity iz 
KD Bevk ter solo nastopa Ele 
Potočnik in Nike Ojsteršek iz 
Društva Panorama Dobrova. 
Revĳo je strokovno sprem-
ljala Petra Pikalo, samostojna 
ustvarjalka na področju kul-
ture, plesalka, koreografinja, 
lutkovna animatorka in peda-
goginja, svoja opažanja pa po 
koncu prireditve posredovala 
mentorjem. 

GT, foto: Blaž Uršič

Likovna razstava Blaža Tomšiča

Blaževa igra barv in oblik
Vrhnika, 11. marec – Galerĳa Cankarjevega doma tokrat gosti likovna dela do-
mačina Blaža Tomšiča, ki ga številni poznajo tudi kot člana Okteta Raskovec. 
Razstavljene so najboljše risbe, skice in lesene skulpture, ki so nastale v zadnjih 
letih v Tomšičevem ateljeju. 

Revĳa plesnih skupin

Tokrat nastopili plesalci kar treh 
območnih izpostav

AYNEEAYNEE

SAME BABE CONTRIO

Tradicionalni Tradicionalni 

pomladnipomladni
 koncert  koncert 
z gostiz gosti

CANKARJEV DOM VRHNIKA, 

PETEK, 4. APRIL 
CANKARJEV DOM VRHNIKA, 

4. APRIL 
CANKARJEV DOM VRHNIKA, 

2014, OB 19. URI

AYNEE

CANKARJEV DOM VRHNIKA, 

PETEK, 4. APRIL 2014, OB 19. URI

VABILO NA SKLADOVE PRIREDITVE

Cankarjev dom Vrhnika, 
sreda, 9. 4. 2014,

ob 17.30.
Vstopnina 3 evre.

Otroci gratis vstopnice. 

NAGAJIVA POMLAD
REVĲA PREDŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV
občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer

Dvorana gasilskega doma 
Ligojna

 nedelja, 13. 4. 2014,
ob 18. uri.

Vstop prost.

PRAV LUŠTNO JE RES NA DEŽELI
SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV 

LJUDSKIH VIŽ
Soorganizator prireditve: KUD Ligojna
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Predstavitev dveh 
restavratorskih 
delavnic 
in obnove Možinetove 
hiše v Šentjoštu nad 
Horjulom 
Kdaj: sreda, 23. 4. 2014 ob 10.00 
Kje: Šentjošt, različne lokacĳe, Šentjošt nad 
Horjulom 

Kontakt: www.restavratorstvo-sentjost.si 
Vstopnine ni. 

10.00–18.00 
Anita Klančar (samozaposlena v kulturi) in 
Konservatorsko restavratorski atelje Šentjošt, 
Šentjošt nad Horjulom 75, Dan odprtih vrat. 
Ogled restavratorske delavnice bo možen 
preko celega dne. Ob 10.00 bo predstavitev 
delavnice in prezentacĳa zadnjih projektov. 

10.00–18.00 
Podobarstvo Kavčič d. o. o., restavratorska 
delavnica, Šentjošt nad Horjulom 13a, Dan 
odprtih vrat. Ogled restavratorske delavni-
ce bo možen preko celega dne. Ob 11.00 bo 
predstavitev delavnice in prezentacĳa za-
dnjih projektov. 

12.00
Možinetova hiša, Šentjošt nad Horjulom 9. 
Obnova Možinetove hiše – od snovanja do 
izvedbe obrtniških in restavratorskih pose-
gov. Projekt obnove bo predstavljen s krajšim 
predavanjem in ogledom objekta.

Klub vrhniških študentov: 

Odprti oder!
KVŠ tudi letos vabi vse nove, sveže in 
še neuveljavljene glasbene skupine in 
izvajalce iz občin Vrhnika, Borovnica, 
Horjul in Log - Dragomer,  naj se na 
odru kluba Zakon predstavĳo občin-
stvu. 

Omejitev glede glasbenih zvrsti ni, pomembno 
pa je, da skupine igrajo svojo, avtorsko glasbo 
in da se na našem odru niso še nikoli predsta-
vile. Odprti oder ni tekmovalne narave, temveč 
je njegov namen, da v enem izmed spomladan-
skih večerov še dodatno spodbudi povezovanje 
in kreativno ustvarjanje glasbenikov iz našega 
okoliša ter je obenem odlična priložnost za pri-
dobivanje koncertnih izkušenj.
Prĳave sprejemamo do 12. aprila 2014 na e-
pošto program.kvs@gmail.com. Ob prĳavi 
mora vsaka skupina predložiti kontaktne po-
datke (ime, naslov in telefonsko številko) ter 

kratek opis skupine. Zaželena, ne pa tudi nuj-
na, sta fotografija in demoposnetek (internetni 
naslov ali zgoščenka, ki jo pošljete na naslov: 
Klub Zakon, Tržaška 11, 1360 Vrhnika, s pripi-
som »Za odprti oder«). Ker je število v večeru 
nastopajočih skupin omejeno, bosta v primeru 
velikega zanimanja imeli prednost  kakovost 
in kreativnost. Vstop na prireditev bo prost, 
skupine pa so upravičene do povrnitve potnih 
stroškov. V primeru premajhnega števila pri-
javljenih skupin bo prireditev prestavljena na 
naslednje leto. Dodatne informacĳe dobite na 
program.kvs@gmail.com!                               Hana T.

Filmska pomlad 
v Kinu Bevke
Še dva meseca je do  konca filmske sezone. 
V času od oktobra 2013 do maja 2014 bomo 
izpeljali zanimiv izbor filmov zelo različnih 
žanrov. Na sporedu imamo risanke in tudi 
filme za zahtevnejše gledalce. Če je le mogo-
če, pred predvajanjem filma povemo nekaj o 
nastanku filma, ki si ga bomo ogledali, in o 
njegovi vsebini. Tako se gledalci lahko lažje 
pripravĳo na  kakovosten ogled in tudi razu-
mejo  predstavljeno vsebino. 
  
V aprilu si bomo ogledali: 
Glavna tema filma POGUM (6. 4. 2014 ob 18. 
uri) je, kako zbrati dovolj poguma, da pre-
kineš spone. Merida je hrabro in neustrašno 
dekle – pleza po pečinah, strelja z lokom in 
se bori z medvedi. Najtežje od vsega pa je 
kljub vsemu najti pogum v svojem srcu. Sin-
hronizirana. 
Prav vsi smo že slišali za film HOBIT – NE-
PRIČAKOVANO POTOVANJE  (20. 4. 2014 
ob 18. uri). Film je namenjen mladostnikom, 
z veseljem pa ga gledajo tudi odrasli – mla-
di po srcu. Na sporedu bo 20. 4. 2014 ob 18. 
uri. 
V maju bosta na vrsti drama KRALJESTVO 
VZHAJAJOČE LUNE (4. 5. 2014 ob 18. uri) 
in za najmlajše ŽELVINO OSUPLJIVO PO-
POTOVANJE (18. 5. 2014 ob 18. uri). Slednji 
je čudovit dokumentarec s podnapisi za sta-
rostno skupino 7 +. S svojo vsebino bo nav-
dušil tudi druge. 
Prisrčno vabljeni vsi, ki vam diši vonj po 
filmskem traku. Bevški kino je majhen, zato 
pa toliko bolj prĳeten in domač. Spremljajte 
nas tudi na www.bevke.si, kjer redno objav-
ljamo vse novosti. Že sedaj vas vabimo, da 
se nam pridružite jeseni, ko bomo s filmskim 
vikendom obeležili že 50-letnico našega 
obstoja.                    Sekcĳa Kina Bevke

Iz balkona je razgled veličasten

Na pustno soboto zvečer 
je bila dvorana kulturnega 
doma pripravljena na spre-
jem prvih tekmovalcev in 
njihovih navĳačev. Na steni 
so visele zastave držav skoraj  
vsega sveta. Olimpĳski krogi 
so označevali pomembnost 
dogajanja. Na sceni so se po-
javili organizatorji bevških 
olimpĳskih iger: Gašper, 
Nina, Primož, Tanja, Tina in 
Andreja. Glavni akterji so si 
izmenjevali bevško baklo in 
ob predstavitveni točki pri-
žgali bevški ogenj. 
Nato je sledilo tekmovanje v 
različnih igrah za vse maška-

re. Vsakdo se je lahko preiz-
kusil v slalomu okrog ovir, 
metanju žogic skozi majhne 
odprtine, podiranju kegljev, 
sankanju po stezi za bob ... 
Največ navdušenja je bilo pri 
igranju kirlinga s penastimi 
kačami in baloni. Na prizo-
rišču so se podili princeske, 
vitezi, razne živali, rožice, po-
licaji in kavboji. Bilo je veliko 
smeha, plesa in igranja. Otro-
ško rajanje se je  končalo s 
slikanjem posameznih mask, 
skokom z najvišje stopničke, 
prejemom medalje za doseže-
no prvo mesto in sladkanjem 
s krofi. 

Kdor je prišel brez maske, se 
je lahko zglasil pri maskerki 
Mateji, ki je poskrbela, da so 
obrazi vseh prisotnih zasĳali 
v pravljičnih likih. 
Okrog 22. ure so se v domačo 
vas vrnili tudi troti in čebelice, 
ki so sobotni dan izkoristili za 
obisk pustnega karnevala na 
Igu. V dvorano so pripeljali 
tudi svoj čebelnjak in čebeljo 
matico.   
Ves čas je bilo odlično po-
skrbljeno za pĳačo in jedačo. 
Čebeljo blagajno sta vodila 
Marta in Roman.  Za točenje 
nektarja je bila zadolžena 
Tatjana. Berta je skrbela, da 
maškare nismo bile lačne. 
Vse pa je potekalo pod bud-
nim očesom nadzornega trota 
– Robĳa.   
Glasbena spremljava je bila 
v rokah Ansambla Jurčki, ki 
so poskrbeli, da smo se imeli 
smrkastično dobro. Maškare 
so se za letos poslovile iz na-
šega kraja, ostal pa  je zelo lep 
spomin na pustni večer in že-
lja, da se naslednje leto zopet 
vidimo. 

  KUD Ivana Cankarja 
Bevke

V klubu Orfej bomo tokrat gostili Barbaro 
Furjan, ki se že skoraj  sedemnajst let bori 
za resnico in pravico. Temeljna nit večera 
bo pogovor, kaj komu pomeni RESNICA in 
kaj je zanjo še pripravljen storiti.

Poleg Barbare Furjan, avtorice knjige V ime-
nu resnice, bosta na odru nastopili še pri-
znana pianistka in pevka Lucienne Lončina, 
najbolj znana predvsem iz šova Slovenĳa ima 
talent, tokrat v vlogi prevajalke knjige v an-
gleški jezik. Povedala nam bo, zakaj se je za 
to sama odločila in kako tudi ona gleda na 
resnico in pravico. Seveda bomo imeli tudi 
ta večer druženje ob dobri glasbi, Lucienne 
Lončina!
Poleg njĳu bo nastopila še Sara Corba�i, sim-
patična zamejska Slovenka, ki je knjigo pre-

vedla v italĳanski jezik. Tudi ona bo sprego-
vorila, zakaj se je za to odločila, ter o pomenu 
resnice.
Niti večera bo imel v rokah Bojan Kodelja, ki 
bo skušal občinstvu približati pomen resni-
ce. Tudi v svoji tokratni vlogi vas zagotovo 
ne bo pustil ravnodušnih, saj bo večer name-
njen predvsem skupnemu iskanju človeških 
norm, načel in vrednot.
Knjiga V imenu resnice je resnična zgodba o 
pogumnem Blažu, ki je izgubil življenje 27. 
maja 1997 na služenju vojaškega roka. Knjigo 
je napisala njegova sestra Barbara Furjan, ki 
je želela ne le osvetliti skrivnostne okolišči-
ne njegove smrti, temveč tudi ohraniti trajen 
spomin nanj in napisati knjigo, ki lahko vlĳe 
moč in vero vsem, ki so morda doživeli po-
dobno krivico v svojem življenju – za resnico, 

ki je edina, ki osvobaja.
Čeprav je bilo družini sprva rečeno, da je 
brat v vojski storil samomor s strelnim orož-
jem, je kasneje prišlo na dan več indicev, ki 
so kazali celo na umor. Se je morda še ne 
dvajsetletni Blaž Furjan zapletel z ljudmi, ki 
so hoteli, da postane del trgovine z orožjem 
ali česa drugega? Njegova smrt ostaja zavita 
v temo še po  petnajstih letih. Veliko zadev 
je nepojasnjenih v povezavi s skrivnostno 
smrtjo mladeniča, ki je morda vedel kakš-
no stvar preveč. Sestra pravi, da je ostalo 
več vprašanj brez odgovora! Več o zgodbi 
si lahko preberete na: www.blazfurjan.net 
Prĳave in informacĳe: info@centerastera.si, 
040 90 66 90.
Zadovoljni udeleženci se bodo lahko za-
hvalili s prostovoljnimi prispevki.

• 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 •  Z a k o n • K l u b  Z a k o n • 

Olimpĳske igre po bevško
Ker je letos olimpĳsko leto, smo se v Bevkah odločili, da priredimo svoje olim-
pĳske igre. Seveda malo drugače, kot so uradne. Pa vendar z vsemi obveznimi 
točkami. 
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April 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 
stoletje avtomobilizma na Slovenskem. 
Na razstavi o več kot 100 letni zgodovini avtomo-
bilizma na Slovenskem je preko treh značilnih ob-
dobĳ (do 1. svetovne vojne, med obema vojnama
in od 2. svetovne vojne do osamosvojitve) prika-
zan razvoj avtomobilskega prometa.
Gostujoča razstava: GOTO 1982, razvoj računal-
niške kulture na Slovenskem, ki so jo pripravili v 
Muzeju novejše zgodovine Slovenĳe skupaj z Ra-
čunalniškim muzejem in v sodelovanju s Tehni-
škim 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 pri-
bližati dosežke slovenskih znanstvenikov, ki so 
bili dolga leta na nekaterih področjih biomedicin-
ske tehnike med vodilnimi v svetu. Predstavljeni 
so najvidnejši znanstveniki in njihovi 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 da-
nes. 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.
pe, 4. 4., ob 13.00 Voden ogled muzejskih zbirk 

za upokojence
so, 5. 4., ob 14.00 Delavnica: Kozmetika iz do-

mačega lonca (Obvezne prĳa-
ve)

ne, 6. 4. ,ob 15.00 Voden ogled stalne razstave 
"Zapisana beseda: tiskarstvo 
na Slovenskem". Vodila bo av-
torica razstave in vodja tiskar-
skega oddelka mag. Martina 
Orehovec.

od to, 8. 4., do čet, 10. 4., od 9.00 do 13.00 
Dnevi meroslovja (Učenci bodo 
preko delavnic in primerov iz 
prakse spoznavali svet merjenj 
in meroslovja, ki je poln zani-
mivosti, ugank in presenečenj. 
V sodelovanju z Uradom RS za 
meroslovje. Obvezne prĳave.)

so, 12. 4., ob 09.30 Delavnica izdelovanja intarzi-
je

ne, 13. 4., od 11.00 Dan inovatorjev (Člani zdru-
ženja Aktivni slovenski ino-
vatorji vam bodo predstavili 
nekaj svojih zelo zanimivih 
izumov.)

ne, 20. 4., ob 15.00 Ukročena elektrika, prikaz po-
izkusov Nikole Tesle

Za sobotne delavnice so obvezne prĳave preko
telefona 01/750 66 72, 041/957 146 ali elektronske 
pošte programi@tms.si.
Nedeljske prireditve si lahko ogledate z nakupom 
muzejske vstopnice, sobotne delavnice so plačljive.
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 POŠTE
IN TELEKOMUNIKACĲ
Polhov Gradec 61, telefon: 01/364 00 83, www.tms.
si, muzejpt@tms.si
Stalne zbirke: Zgodovina pošte, Zgodovina tele-
komunikacĳ, Krajevni muzej in predstavitev zgo-
dovine Polhograjske graščine. 
Odprto: od torka do petka, nedelje in prazniki od 
10.00 do 17.00 (vstop do 16.00) 
petki ob 13.00:   Voden ogled za upokojence 

(znižana vstopnica za upoko-
jence)

ne, 6. 4., ob 15.00  Javno vodstvo po muzejskih 
zbirkah

to, 29. 4., do pe, 2. 5., od 10.00 do 13.00 Počitni-
ške delavnice za otroke (izde-
lovanje poštne kape, poštne-
ga roga in štampiljk, barvanje 
pobarvank).  Prĳave niso po-
trebne. Več informacĳ: 01/364
00 83 ali muzejpt@tms.si

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
Cankarjev dom Vrhnika
SITI TEATER BTC in KREKER
Rok Vilčnik in Bojan Emeršič

MULC VAS GLEDA
Monokomedĳa
Režĳa: Jaša Jamnik; igra: Bojan Emeršič

ČETRTEK, 10. aprila 2014, ob 19.30 
V SiTi Teatru smo že slišali izpoved sveže peče-
nega fotra in se smejali tegobam starega fotra, 
zato je zdaj čas, da besedo dobi mulc. O svetu 
odraslih, pasteh sodobne vzgoje, odnosih v dru-
žini in prvi ljubezni nam bo skozi otroške oči z 
zvrhano mero navihanega humorja spregovoril 
Bojan Emeršič kot Mulc. Pozor! Mulc vas gleda! 
Vljudno vabljeni! Vstopnina: 16  evrov.

Razstave v Cankarjevem 
domu na Vrhniki 

Do 20. maja 2014 bo v Avli
na ogled razstava fotografa Grega Česnika 

ŽENSKA V BURUNDĲI.
Do 6. aprila 2014 bo v Galerĳi odprta

likovna razstava 
IGRA BARV IN OBLIK,

na kateri svoja dela predstavlja oblikovalec 
Blaž Tomšič.

Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika
in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Vas vljudno vabita na odprtje spominske 
razstave:

Janez Sodja
1948–2013

NAJ NE POJDEM MIMO TEBE, NAJ TE 
MOJA ROKA NAJDE …

(Tone Pavček)

ki bo v torek, 8. aprila 2014, ob 19. uri v 
Galerĳi Cankarjevega doma na Vrhniki.

Razstava bo odprta do 5. maja 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!

Po korakih do nove 
knjižnice
V letu 2012 nas je razveselil nakup 
prostorov šivalnice IUV, kjer bo 
v prvem nadstropju na 1.400  m2 
celotna knjižnica z izposojo, prire-
ditvenimi, izobraževalnimi in kul-
turnimi dejavnostmi. Skladišče, 
obdelava, nabava in uprava bodo 
v medetaži. Knjižnica se bo po 56 
letih selila "nazaj", saj je bila prva 
lokacĳa Cankarjeve knjižnice Vrh-
nika (ustanovljena leta 1958 kot 
Ljudska knjižnica) na skoraj istem 
mestu, v baraki IUV-ja (imenova-

ni Koreja). Občini Vrhnika smo 
hvaležni za prepoznavanje pome-
na knjižnice za lokalno okolje in 
razumevanje prostorske stiske v 
trenutnih prostorih.
Priprave na selitev v knjižnici že 
potekajo. V prvi fazi smo gradivo 

opremili z nalepkami RFID, saj 
si boste v novi knjižnici gradivo 
lahko izposojali in vračali samo-
stojno na knjigomatu. Prosimo vas 
za razumevanje, saj bo zaradi pri-
prav v  času do selitve  določeno 
gradivo manj dostopno oziroma 
nedostopno. V času selitve (pred-
vidoma v junĳu) bo knjižnica za-
prta, o točnem terminu zaprtja pa 
vas bomo obveščali prek različ-
nih medĳev: Naš časopis, spletna
stran knjižnice, spletna stran Obči-
ne Vrhnika, prek elektronske poš-
te, prek zloženk in v naši knjižnici. 
Vabimo vas, da si poletno branje 

izposodite že v maju; gradivo vam 
bomo izposodili za daljše obdobje. 
Verjamemo, da bomo z novo knjiž-
nico našim uporabnikom ponudili 
boljše  možnosti dostopnosti (par-
kirišče in dvigalo), boljše  razmere 
za samostojno učenje, več mož-
nosti za sodelovanje z drugimi 
organizacĳami, boljše prostore za
prireditve, ustreznejše  razmere za 
shranjevanje gradiva in lepše ter 
prĳetnejše prostore za srečanja, saj
vemo, da je knjižnica marsikomu 
"tretji dom".
Cankarjeva knjižnica Vrhnika

Sonja Žakelj

Napovedujemo

KVŠ potopisno 
predavanje: Albanĳa
S skupino slovenskih planincev 
po divjih Prokletjih s sanjsko lepi-
mi dolinami in po drugih gorovjih 
srednje in južne Albanĳe. V pole-
tni pripeki med bunkerji in aroma-
tičnimi cvetlicami, med prĳaznimi
ljudmi, ki v odmaknjenih krajih 
živĳo na način, ki smo ga mi že
pozabili. Po cestah, ki ne dosegajo 
evropskih standardov v mesta, kot 
sta Berat in Gjirokaster, ki sta pod 
zaščito Unesca. V deželo, ki je ne 
pozabiš zlepa. Predavala bo Sonja 
Zalar Bizjak, upokojena profeso-
rica biologĳe, ki že skoraj petdeset
let zahaja v gore. Iz slovenskih 

gora so jo poti vodile v gorovja 
nekdanje Jugoslavĳe in najjužnej-
še gorovje Dinaridov, Prokletje, 
so prišli na vrsto leta 2010. Takrat 
sta se z možem Vojkom Bizjakom 
udeležila potovanja po Albanĳi v
organizacĳi PD Preserje in Agenci-
je Balkanika. Predavanje bo v sre-
do, 2. 4. 2014, ob 19.00 v čitalnici 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika.

Predavanje dr. Iztoka 
Ostana: Žive vode
Himalajska dolina Hunza je zna-
na po številnih čilih stoletnikih. 
Njihova pitna ledeniška voda ima 
take lastnosti kot voda v živih 
organizmih. Je živa.   Podobna ji je 
voda v svežih sokovih. Znanstve-
niki so uspeli narediti minerale, ki 
poustvarĳo vodo Hunza. Doc. dr. 
Iztok Ostan z Univerze v Ljub-
ljani  je izsledke in petnajstletne 
izkušnje z raznimi vrstami živih 
vod strnil v knjigi Žive vode. Z 
njimi si je tudi povrnil kronično 

načeto zdravje. Na predavanju bo 
predstavil  temeljne značilnosti  
živih vod.  V prvem delu sreča-

nja bo predstavil lastnosti sveže 
stisnjenih zelenjavnih in sadnih 
sokov ter izjemno krepilnega soka 
pšeničnih bilk. Udeleženci bodo 
dobili praktična navodila za nje-
govo pripravo. V drugem delu bo 
predstavljena voda  Hunza  in nje-
na poustvaritev z mineralnim pra-
hom dr. P. G. Flanagana. Predava-
nje bo v sredo, 9. 4. 2014, ob 18.00 v 
čitalnici Cankarjeve Vrhnika.

Delavnica kaljenja
Bilka Baloh, svetovalka na podro-
čju zdrave hrane ter varne detok-
sikacĳe telesa, nam bo v petek, 11. 
4. 2014, ob 18.00 v čitalnici Cankar-
jeve knjižnice Vrhnika predstavila 
kaljenje semen. Seznanili se bomo, 
katera semena kalimo, kako in za-
kaj jih je pred tem treba namakati. 
Kalčki so živa hrana, vir zdravja, 
encimov, vitaminov in mineralov, 
ki niso le dodatek k prehrani, am-

pak jih lahko uporabljamo  tudi v 
zelenih kašastih sokovih in  sla-
dicah. Govorili bomo tudi o de-
toksikacĳi kot eni izmed rešitev
za krepitev življenjske energĳe in
spremembi življenjskega sloga. V 
pripravi je tudi knjiga, ki bo bralca 
vodila do rešitev k boljšemu po-
čutju in bo hkrati opozarjala na 
največje zablode v prehranskem 
krogu življenja in umiranja.

Knjižna čajanka
V četrtek, 17. aprila 2014, ob 9. uri 
vas vabim na KNJIŽNO ČAJAN-
KO; njen naslov je GREMO MI NA 
BOLJŠE!!! Ob dišečem čaju in peci-
vu vam želim predstaviti knjižne 
novosti za vso družino. Zaradi se-
litve knjižnice bo to zadnja čajanka 
te sezone, oktobra se bomo srečali 
že v novih prostorih. Prisrčno 
vabljeni na mladinski oddelek 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika, da 
se skupaj poslovimo od uspešne 
bralne sezone in "stare knjižnice!"
Zlata Brezovar

KVŠ potopisno 
predavanje: S kolesom 
čez azĳska gorovja
S kolesom se bomo čez Kara-
korm podali iz Pakistana na 
Kitajsko po sloviti Svileni poti, 
se “prešvercali” v prepovedani 
Tibet, kjer bomo obiskali odmak-
njena in sveta mesta ter čez tran-
shimalajsko cesto dosegli bazni 
tabor Everesta, nadaljevali bomo 
po nemirnem Kašmirju indĳske
Himalaje ter končali v pisanem 
in obubožanem Pamirju, ki se 
razprostira čez Tadžikistan in Kir-
gistan. Gorazd Šajn je diplomirani 
inženir računalništva in informa-
tike, prosti čas pa najraje preživi 

na kolesu. Če k temu dodamo še 
ljubezen do potovanj in narave, 
je vse skupaj združil v kolesarska 
potovanja. Zaljubljen v Azĳo je
najraje odkrival njene odmaknjene 
gorske predele in njena ljudstva ter 
pristne kulture. Ne brani pa se niti 
potovanj po prteostalih celinah. 
Glede vandranja s kolesom po sve-
tu pravi: "Svet tako ne gre mimo 
tebe ne prehitro in niti prepočasi!". 
Predavanje bo v četrtek, 17. 4. 
2014, ob 19.00 v čitalnici Cankar-
jeve knjižnice Vrhnika.

Predstavitev knjige: 
Ogenj, rit in kače niso za 
igrače
Vas zanima, kako so naše babice, 
matere, tete ... preživljale mlado-
stne dni? Kakšno je bilo njihovo 
spolno življenje? Kako so trpele 
ob možeh, za katere so bile samo 
predmet poželenja in stroj za roje-

vanje otrok? Česa jih je bilo strah? 
Ali bi samo radi podoživeli in se 
nasmejali ob pogledu na dobre 
stare čase? Vas zanima raziskava 
o spolnem življenju Slovencev v 
prvi polovici 20. stoletja? Na ta 
vprašanja bo odgovorila pisatelji-
ca in publicistka Milena Miklav-
čič na predstavitvi svoje knjige, ki 
bo v sredo, 23. 4. 2014, ob 18.00 v 
čitalnici Cankarjeve knjižnice.
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Program prireditev za april 2014
 Cankarjev dom Vrhnika

Do 6. 4. 2014.
Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Blaž Tomšič

IGRA BARV IN OBLIK
Likovna razstava 

Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

Do 20. 5. 2014.
Vstop prost.

HUMANITARNO DRUŠTVO ADRA SLOVENIJA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

Grega Česnik
ŽENSKA V BURUNDIJI

Fotografska prodajna razstava
Izkupiček bo darovan v humanitarne namene.

Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
3. 4. 2014, 
ob 19. uri.
(90 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

GRAVITACIJA
Znanstvenofantastična drama, 15+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
4. 4. 2014,
ob 19. uri.

Vstopnina: 10 €. 

SIMONA ČERNETIČ
TRADICIONALNI POMLADNI KONCERT AYNEE

 z gosti: Same babe, Contrio
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
5. 4. 2014,
ob 19. uri.

Vstopnina: 8 €,
otroci: 5 €.

MEŠANI PEVSKI ZBOR MAVRICA VRHNIKA 
MAVRICA VČERAJ, DANES, JUTRI 

      Koncert ob 20-letnici
Gostje: Otroški pevski zbor »Mlada Mavrica«

Družinski zbor KD Jurij iz Mozirja
Orkester Simfonika Vrhnika

Dirigenta: Darinka Fabiani in Jani Šuligoj
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK,
7. 4. 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,
8. 4. 2014,
ob 19. uri.

Vstop prost.

OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

Janez Sodja
1948–2013

NAJ NE POJDEM MIMO TEBE, NAJ TE MOJA ROKA NAJDE … (Tone Pavček)
Spominska razstava bo odprta do 5. maja 2014.

Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
9. 4. 2014,
ob 17.30.

Vstopnina: 3 €,
otroci: 

gratis vstopnice.

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA
 NAGAJIVA POMLAD 2014

Revija predšolskih pevskih zborov
občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
10. 4. 2014, 

ob 19.30.
Vstopnina: 16 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KREKER IN SITI TEATER BTC

Rok Vilčnik in Bojan Emeršič
MULC VAS GLEDA

Režija: Jaša Jamnik
Igra: Bojan Emeršič

Monokomedija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
11. 4. 2014, 
ob 19. uri.
(120 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

PRISELJENKA
Misteriozna romantična drama, 15+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
12. 4. 2014, 
ob 17. uri.
(79 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

JELENČEK NIKO 2
Animirana družinska pustolovščina, 5+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
13. 4. 2014, 
ob 17. uri.
(79 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

JELENČEK NIKO 2
Animirana družinska pustolovščina, 5+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
15. 4. 2014,
ob 19. uri.

Vstop prost.

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV 
OBČNI ZBOR

Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhnika

ČETRTEK,
17. 4. 2014, 
ob 19. uri.
(144 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

KRVNE VEZI
Kriminalna drama, triler 15+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
19. 4. 2014, 
ob 19. uri.
(104 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

VAMPIRSKA AKADEMIJA
Akcijska domišljijska komedija, 13+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
22. 4. 2014,
ob 20. uri.

Vstop prost.

HUMANISTIČNO UMETNIŠKO DRUŠTVO »O«
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

ROJIŠČE # 15
Koncert svobodno improvizirane glasbe 

z gosti: Feecho; 
Kaja Draksler – klavir, Onno Govaert – bobni,

solo Vid Drašler – bobni, tolkala.
Oder Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
23. 4. 2014, 
ob 19. uri.
(105 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

Z MOLIEROM NA KOLESU
Komična drama, 15+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
26. 4. 2014, 
ob 17. uri.
(85 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

PLOČEVINKO
Družinska animirana komedija, 5+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
27. 4. 2014, 
ob 17. uri.
(85 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

PLOČEVINKO
Družinska animirana komedija, 5+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
29. 4. 2014, 
ob 17. uri.
(104 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

BELA IN SEBASTIJAN
Pustolovščina, 12+

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.

Novosti v februarju 2014
0 SPLOŠNO: KNJIŽNIČARSTVO, ENCI-
KLOPEDĲE, ZBORNIKI ...
LJUBLJANSKA inženirska zbornica 
Ljubljanska inženirska zbornica 1919–44 

1 FILOZOFĲA. ETIKA. OKULTIZEM.
PSIHOLOGĲA.
BENTHAM, J.: Fragment o vladavini 
GOJKOŠEK, D.: Moč svetlobe in žarki 
nasmehov 
HEGEL, G. W. F.: Oris filozofije pravice
UVOD v psihologĳo.
VERDAD, V.: Resnica o enosti pravih 
duš 

2 VERSTVO
BIANCO, E.: Fant iz oratorĳa je postal
papež Frančišek 
FRANCISCUS: Bog nas ljubi z bližino in 
nežnostjo
HÖFLER, J.: O prvih cerkvah in župnĳah
na Slovenskem
LUTHER, M.: Tukaj stojim : teološko po-
litični spisi 
MADRE, P.: Božji klic : razločevanje po-
klicanosti 
NEWMAN, J. H.: Razvoj krščanskega nauka 
TAM v Dolu roža rase. Zdrav duh v 

zdravem telesu
VESEL Mušič, P.: Tobĳa, Sara in angel
Rafael
YOUCAT v slovenščini : molitvenik za 
mlade 

3 SOCIOLOGĲA.POLITIKA.EKONOMI-
JA. PRAVO. VZGOJA. ETNOLOGĲA.
CESTNOPROMETNO kazensko pravo
KOVAČ, J.: Supervizĳa, stres in poklicna
VODOVNIK, Z.: Normativni temelji de-
lovnih in socialnih razmerĳ

6 MEDICINA. TEHNIKA. KMETĲSTVO.
VODENJE. INDUSTRĲA. OBRT.
GROM, J. P.: Tomos
STANKOVIĆ, I.: Kakologĳa

7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTO-
GRAFĲA. GLASBA. ŠPORT.
JENČIČ, I.: Veliki turnosmučarski vod-
nik

81 JEZIKOSLOVJE VR
OXFORD school French dictionary 
OXFORD school German dictionary 
OXFORD school Spanish dictionary 

82–1 POEZĲA.
KOBAN, D.: Razporeditve 

KOKOT, A.: Misli o "O" 
KOS, V.: Pesmi iz dežele pravljičnih goz-
dov
PERNARČIČ, R.: Bull-roarer 
STEVANOVIČ, M.: Samo ljubezen še 
ŠALAMUN, T.: Molusk 

82–3 ROMANI. KRATKA PROZA.
BABAČIĆ, E.: Banda 
FRAME, J.: Vstopate v človeško srce in 
druge zgodbe 
HILBIG, W.: Provizorĳ
JUSTINEK, T.: Beganje k sreči
JUSTINEK, T.: Hotel s petimi zvezdica-
mi 
JUSTINEK, T.: Ta vražja soseda : roman 
JUSTINEK, T.: Urša
KARPOWICZ, I.: Baladine in romance 
LOMAX, E.: The railway man 
MAROTTA, S.: Bo že Cerkev poskrbela 
in druge zgodbe 
MEAD, R.: Krvne vezi 
NEUMAN, A.: Samogovori 
STAMM, P.: Onkraj jezera
ŽOKALJ-Jesih, B.: PpP : parna pekarna 
Pogačar 

8–-4...9 ESEJI. HUMOR. SPOMINI. 
DNEVNIKI. POTOPISI.
PAŠ, B.: Divji kostanj

82C-P-M MLADINSKO LEPOSLOVJE.
CORDEROY, T.: Ne! 
CUNJA, E.: Erikin cirkus 
DELANEY, J.: Ječa duhov 
EDWARDS, G.: Drobna ptica 
GARNER, L.: Kuža je bil! 
GOMBOC, M.: Ime mi je Jon 
IGERABIDE, J. K.: S prstom na luni
KOKALJ, T.: Detektivka Zofija v knjiž-
nici 
KOREN, M.: Mala pošast Mici 
LEWIS, G.: Beli delfin
OLIVER, L.: Rekviem 
PERKO, T.: Gvido in kozja vila 
PINTERIČ, A.: Hanina božična želja 
PREGL, S.: Gospodka iz samokolnice 
ROSEN, M.: Krheljček bo moj 
ZUPAN, D.: Črno in belo v barvah 

9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFĲA.
ZGODOVINA. BIOGRAFĲE.
ČIČEROV, S.: Podobe Stare Fužine z oko-
lico 
GRDINA, I.: Proti zgodovini
KRISTAN, I.: Osamosvajanje Slovenĳe
PREINFALK, M.: Plemiške rodbine na 
Slovenskem

Zvočni posnetki za odrasle in mladino
BONČINA, J.: Live in Mons 

BOŽIČNA zgodba 
ČUKI: Za podnevi in ponoči 
MILČINSKI, N.: Od tod do vesolja 
MILLER, G.: Glenn Miller revival 
NOVAK, J.: Les deux amis : kitarski duo 
SIDDHARTA: Siddharta & Simfonični 
orkester RTV Slovenĳa
SVETE, T.: Pierrot et Pierre�e
TANTADRUJ: Kar je, beži 

Najbolj brane ali iskane knjige v februarju 
2014

1. Partljič, T.: Hotel sem prĳeti sonce
2. Russell, R.: R.: Zguba : dnevnik 
3. Petiška, E.: Stare grške bajke 
4. Od Ivana Preglja do Cirila Kosmača 
5. Mušič, J.: Zgodbe o Prešernu 
6. Seliškar, T.: Bratovščina Sinjega gale-
ba 
7. Makarovič, S.: Kosovirja na leteči žlici 
8. Deveraux, J.: Jutro v barvi sivke 
9. Deveraux, J.: Nazaj v novo življenje 
10. Deveraux, J.: Otok spoznanja 

Novosti prejšnjih mesecev lahko prebirate na 
naših straneh na svetovnem spletu: www.
ckv.si in na www.mojaobcina.si/vrhni-
ka. 

Izbor: Niko Nikolčič
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Čeprav je februar najkrajši mesec v letu, nam 
je v tem mesecu uspelo opraviti kar nekaj za-
dev. V dogovorjenem roku smo pripravili ter 
Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika in Občini Vrh-
nika posredovali poročilo o izvedbi prireditve 
Športnik Vrhnike za leto 2013. To poročilo in 
priloženi računi so namreč pogoj in osnova, 
da prejmemo proračunska sredstva, namenje-
na tej prireditvi. Kot zanimivost naj za člane 
društev, ki berete naše novičke, napišemo, da 
smo bili verjetno prvi, ki smo na Komunalnem 
podjetju Vrhnika uveljavljali  oprostitev plačila  
občinske  takse za oglaševanje na javni površi-
ni. V našem primeru je bila to taksa za izobe-
šanje čezcestnega transparenta za omenjeno 
prireditev. Kolikor je le mogoče, sledimo spre-
jemu predpisov na občinski in tudi na državni 
ravni, zato smo vedeli tudi za občinski odlok, 
ki ga navajamo v nadaljevanju. Občinski svet 
Občine Vrhnika je namreč že septembra 2012 
sprejel Odlok o oglaševanju v Občini Vrhnika, 
na podlagi katerega se občinska taksa ne plača 
za oglaševanje društev, ki imajo sedež v Občini 
Vrhnika in imajo status društva v javnem inter-
esu ter oglašujejo dejavnost javnega interesa. 
Status, ki smo ga po več letih ponovno pridobi-
li v začetku decembra lani, nam je tako prinesel 
že prvi finančni učinek.
Kot smo napisali že v prejšnjih novičkah, smo 
dosegli premik na področju dogovarjanja o 
spremembi dela Pravilnika o sofinanciranju 
športa v Občini Vrhnika, in sicer za del, ki ureja 
sofinanciranje uporabe športnih objektov. Že 
dalj časa si namreč prizadevamo za pravičnej-
ša
razmerja v višini sofinanciranja uporabe po-
sameznih športnih objektov, ki jih za izvajanje 
dejavnosti uporabljajo izvajalci letnega progra-
ma športa.  Prvi ponedeljek po zimskih počit-
nicah je bil pri županu sestanek »delovne sku-
pine za športne objekte«. Predstavnica Športne 
zveze Vrhnika sem predstavila problematiko, 
ki jo zveza pri pripravi sprememb pravilnika 
ne more urediti brez sodelovanja lastnika in 
upravljavca športnih objektov. Na sestanku je  
bila beseda o: finančnem rezultatu upravljanja 
s športnimi objekti, cenah za uporabo in  meto-
dologĳi za izračun cen,  zasedenosti objektov,  
uporabi objektov za izvajanje šolskega pouka 
in interesnih dejavnosti,  brezplačni uporabi 
objektov, ki jo omogoča upravljavec in za kate-
ro ni pravil, in še o čem. Dogovorili smo se, da 
bo direktor zavoda predvidoma do konca mar-
ca tega leta pripravil spremembe metodologĳe 
za izračun cen in kalkulacĳo cen na podlagi po-
datkov leta 2013. 
Zadnji teden februarja smo se na povabilo 
Zdravstvenega doma Vrhnika udeležili sestan-
ka, na katerem nam je bil predstavljen projekt 
Skupaj za zdravje. Udeleženci smo bili iz občin 
Vrhnika, Borovnica ter Log – Dragomer, in sicer 
župani, ravnatelji šol in vrtcev in predstavnica 
športne zveze. Direktor Zdravstvenega doma 
Vrhnika nam je v uvodu povedal, da imamo 
priložnost, da organiziramo strokovno voden 
sklop preventivnih dejavnosti, s pomočjo ka-
terih bomo lahko  izboljšali zdravstveno stanje 
prebivalcev teh treh občin in še posebno otrok, 
pred katerimi je še dolga življenjska pot. K so-
delovanju so povabili priznanega strokovnjaka 
prof. dr. Janka Strela, prof. športne vzgoje, ki je 
pripravljen strokovno sodelovati pri projektu 
in je na uvodnem srečanju že predstavil kon-
kretne podatke. Premalo pozornosti se namenja 
telesnemu razvoju in telesni kondicĳi. Zaradi 

spremenjenega sloga življenja vse več mladih 
zaostaja v telesnem razvoju in gibalnih zmož-
nostih. Debelost se vse bolj širi med starejšimi 
in postaja  vse večji problem tudi pri otrocih. 
Mladi na našem območju niso nobena izjema, 
še več, v zadnjih letih v telesnih sposobnostih 
nazadujejo bolj, kot je slovensko povprečje. Cilj 
projekta je vzpostaviti mehanizem, v katerem 
bodo posamezniki skrbeli za ohranjanje in iz-
boljševanje svojega zdravja s pomočjo različnih 
strok, dejavnosti in materialnih možnosti. Koli-
kor bo le mogoče, bo tudi športna zveza  skupaj 
s člani sodelovala pri izvedbi tega projekta. 
Pa še ena novica z državne ravni. V zaključni 
fazi je vrednotenje vlog, ki so bile posredova-
ne na javni razpis Fundacĳe za financiranje 
športnih organizacĳ. Kot smo napisali konec  
minulega leta, smo se po uspešni kandidaturi 
za garderobe na Drenovem Griču tudi tokrat 
aktivno vključili v pripravo kar dveh kandida-
tur, in sicer: ureditve telovadnice v objektu  ne-
kdanje Konfekcĳe IUV in ureditve zunanjega 
športnega igrišča ob tem centru. Pripravljavec 
dokumentacĳe in investitor obeh projektov je 
Občina Vrhnika.  Kolikor je le bilo le mogoče, 
smo se pri pripravi dokumentacĳe  vsi  udele-
ženci potrudili po svojih najboljših močeh. O 
rezultatu dela bi bilo v času oddajanja tega pri-
spevka še preuranjeno ugibati, verjamemo pa, 
da bo izid – glede na vloženo delo – tudi tokrat 
ugoden. Več o tem bomo napisali v naslednjih 
novičkah, saj bo do takrat prĳavitelj zagotovo 
že prejel težko pričakovani sklep.
Najkasneje na dan, ko bo izšel časopis s temi 
novičkami, bodo morala društva izpolniti kar 
nekaj zakonskih obveznosti. Da ne bi česa po-
zabili, smo vsem našim članom pravočasno 
poslali kratek »opomnik«, s katerim smo jih 
spomnili na vsa potrebna opravila, ki jih je v 
tem obdobju  treba opraviti, da kasneje ni kakš-
nih nepotrebnih težav. Poslali smo jim tudi va-
bilo za sodelovanje pri organizacĳi tradicional-
ne čistilne akcĳe, ki smo ga prejeli od Občine 
Vrhnika, in jih pozvali, naj pri akcĳi, tako kot 
vsako leto, sodelujejo tudi letos. 
Vabilu Športne zveze Pivka na prireditev 
Športnik Pivke se žal nismo odzvali, saj so bile 
vremenske razmere zelo neugodne in nepred-
vidljive. Smo pa obljubili udeležbo na priredit-
vi v Logatcu. Tudi tam je športna zveza datum 
prireditve prestavila na začetek aprila, saj zara-
di vremenskih nevšečnosti niso mogli opraviti 
vseh potrebnih opravil za izvedbo prireditve. 
So pa zato imeli čudovito vreme prireditelji  
prve prvenstvene tekme v ritmični gimnasti-
ki, to so člani našega  Gimnastičnega društva 
Vrhnika. Z veseljem smo se odzvali povabilu 
na prireditev in podelili medalje odličnim  te-
lovadkam. Iskrene čestitke dekletom za nasto-
pe in organizatorjem za izvrstno pripravljeno 
tekmo. 
Spletno stran www.sportnazveza-vrhnika.si 
redno dopolnjujemo z aktualnimi novicami. 
Prosimo vas, da nam posredujete informacĳe o 
dogodkih v vaših društvih in klubih. 
Vsem našim članom je za potrebe oglaševanja 
v parku pred telovadnico Partizan na voljo   
oglasni pano. 
Za vse informacĳe nas pokličite po telefonu 041 
820 764 ali nam pišite na e-naslov sportnazve-
zavrhnika@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

po mejah KS
�������������������������

Petek, 2. maj 2014
od��������������

Športni park »DREN«, 
������������pri Vrhniki

32.tek

info: ����������������
������������������������2. maj, 07:30 dalje - prijave na štartu

��������������

Uspešni judoisti
Judoisti in judoistke Judo kluba Vrhnika, 
so v soboto 15. marca 2014, nastopili na 
že 48. mednarodnem tekmovanju  za po-
kal Murske Sobote. Pokal Murske Sobote 
je uradno tekmovanje Judo zveze Sloveni-
je in se točkuje za slovenski pokal. Poleg 
tekmovalcev iz Slovenĳe, so nastopali tudi 
predstavniki Avstrĳe, Slovaške, Bosne in 
Hercegovine in Izraela. Judo klub Vrhnika 
so odlično zastopali: Rebeka Caserman, 3. 
mesto; Dewi Bajrektarevič, 3. mesto; Maks 
Ogrin Žučko, 5. mesto; Tia Horvat, 5. me-
sto; Erazem Jazbinšek, 5. mesto.Vsem če-
stitamo!

Predsednik JK Vrhnika, Miro Bilič                    

JUHUHU, POMLAD JE TU!
ORGANIZIRAMO TEČAJ 
ROLANJA 
(za otroke in starše)

BOROVNICA – PARKIRIŠČE ZA ŠOLO
4. 4. 2014 OB 18.00
PRĲAVE IN INFORMACĲE:
WWW.EKOLASKAR.COM/PODJETJE 
VIVIAN   
e-naslov : VIVIAN@SIOL.COM 040 462-373.

SD Kidričevo je bil letošnji 
organizator DP za veterane, 
ki je bilo v Športni dvorani Ki-

dričevo, na 40-mestnem mon-
tažnem strelišču. Strelci so se 
potegovali za medalje v stre-

ljanju s serĳsko zračno puško 
in standardno zračno pišto-
lo. Mi smo nastopili z dvema 
ekipama, in sicer ekipo vete-
rank nad 40 let, ki so v skupni 
konkurenci osvojile 3. mesto, 
v kategorĳi veteranov nad 50 
let pa je ekipa v sestavi Matĳa 
Japelj, Vladimir Ravnikar in 
Bojan Lampreht osvojila na-
slov DRŽAVNIH PRVAKOV. 
Med posamezniki se je naj-
bolje uvrstil Bojan Lampreht, 
ki je osvojil  drugo mesto z 
enakim rezultatom kot zma-
govalec Peter Golob, vendar 
slabšo zadnjo serĳo. Vladimir 
je osvojil 6., Matĳa pa 16. me-
sto. Pri veterankah žal ni bila 
osvojena medalja, je pa Benja-
mina osvojila 4. mesto, Mojca 
pa 8. Ne smemo pa pozabiti na 
pripravnike za veterane, kjer je 
naš Aleš Rom v kategorĳi nad 
40 let osvojil  drugo mesto. 

Bojan Lampreht

Vrhničani veteranski državni 
prvaki 2014
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Dečki iz selekcĳe U-11, ki so
lansko leto v zimski ligi osvo-
jili prvo mesto, so morali le-
tos v finalu priznati premoč
ekipi NK Domžale. Fantje so 
po rednem delu in po delu za 
prvaka brez večjih težav za-
sedli 1. mesto. Na zaključnem 
turnirju najboljše četverice so 

premagali NK Olimpĳa. Če-
prav so nasprotniki povedli, so 
se naši fantje zbrali in pokazali 
svoj pravi obraz. Druga tekma 
je potekala med NK Bravo in 
NK Domžale, kjer je napre-
doval slednji. Sledilo je finale
med MNC Dren in NK Dom-
žale, kjer so nasprotniki hitro 
dosegli dva gola, nakar so se 
naši dečki zbrali in začeli ka-
zati svoje znanje. A žoga kljub 
temu ni hotela v mrežo. Tekma 
se je zaključila z rezultatom 0 
: 2, a kljub temu čestitamo na-
šim fantom iz selekcĳe U-11 za
lepo, všečno in borbeno igro 
skozi celotno zimsko ligo. Če-
stitke!!

Prvi turnir za U-7

Fantje, ki letos obiskujejo prvi 
razred OŠ, so imeli na dan 
žena, 8. marca, prvi prĳateljski
turnir na OŠ Antona Martina 
Slomška, ki smo ga organizi-
rali sami. Našemu vabilu se je 
odzvalo pet klubov: NK Gro-
suplje, NK Dolomiti, NK Log 
- Dragomer, NK Ivančna Gori-
ca in NK Borovnica. Tako se je 
med seboj v igri 3 : 3 pomerilo 
deset ekip. 
Turnir je bil netekmovalnega 

značaja, saj je bil cilj, da otro-
ci uživajo v igri in se zabavajo. 
Mislim, da so mladi nogome-
taši zares prikazali srčno in 
borbeno igro vsem staršem in 
ostalim navĳačem. Vsem eki-
pam se zahvaljujemo za ude-
ležbo, prikazano igro in želimo 
še veliko uspehov pri delu!

Radi igramo nogomet

Na dan žena smo v domači 
dvorani (Slomšek) organizirali 
2. fazo tekmovanja Rad igram 
nogomet. Gostili smo NK Iliri-
jo, NK Triglav Kranj in NK Po-
let Kondor v kategorĳah U-9 in

U-11. Naši selekcĳi U-9 in U-10
(nastopali so z leto starejšimi) 
sta pustili pozitiven pečat in 
pokazali veliko nogometnega 
znanja. 

Dodatno izobraževanje 
trenerjev
Ker se v klubu zavedamo, da 
brez dodatnega izobraževa-
nja ni mogoč napredek, smo 
v ponedeljek, 24. februarja 

2014, trenerji odšli v Cerklje na 
Gorenjskem, kjer je NK Vele-
sovo organiziral Tanner speed 
seminar, ki ga je vodil Nemec 
Carsten Gamleven. Tema se-
minarja je bila tehnika teka in 
koordinacĳe. Po uvodnem teo-
retičnem predavanju, ki je bilo 

zelo zanimivo, smo si ogleda-
li tudi trening v praksi, ki ga 
je g. Carsten opravil z ekipo 
Velesovo (U-15). Na seminarju 
smo izvedeli vrsto zanimivo-
sti, o katerih smo se in se bomo 
še nekaj časa pogovarjali. 

Vpisujemo nove člane

Medtem ko vi berete naš članek, 
se mi že podimo zunaj po nogo-
metnem igrišču na Drenovem 

Griču. Če vas otrok vleče za roke, 
da pojdite z njim ven igrat nogo-
met, ga lahko pripeljete k nam, 
da bo užival v najbolj pomembni 
postranski stvari na svetu s svo-
jimi vrstniki in prĳatelji. Več in-
formacĳi dobite na sd-dren.si ali 
telefonu 051-363-368 (Jan).

Ritmičarke GD 
Vrhnika zopet na 
stopničkah
V gimnastičnem društvu Vrhnika smo za razliko od prejšnjih 
let organizirali prvo prvenstveno tekmo programa A1 že v fe-
bruarju. Po navadi je bil za nas rezerviran majski termin, tokrat 
pa smo se odločili, da tekmovanje izvedemo že v začetku leta 
2014, in sicer 23. 2. 2014. Telovadnica Antona Martina Slomška 
je tako zopet gostila ritmičarke iz celotne Slovenĳe in zamej-
stva (Trsta). Vse je potekalo kot po maslu, saj je organizacĳska
ekipa naravnost fantastična. V tej sapi se zahvaljujemo vsem, 
ki so bili del organizacĳskega odbora. Še posebno pa je treba
izpostaviti rezultate naših tekmovalk, ki so nastopile v osmih 
sestavah in kar v petih stopile na zmagovalni oder. Srebrne 
medalje so dobile Nastja Podvratnik in Iza Lucĳa Štupica pri
kadetinjah, Meta Mramor in Ajda Ratkovič pri članicah med 
pari oz. trojicami z rekvizitom ter Nastja Podvratnik pri ka-
detinjah v individualni vaji z žogo. Bronaste medalje so do-
bile Ajda Garbajs, Maša Gabršček, Petra Jereb, Jietske Hart-
mans, Pika Grušovnik, Urša Troha pri deklicah v skupinskih 
sestavah brez rekvizita + rekvizit in Neža Čuk, Nina Žižmond 

in Ana Jazbinšek pri mladinkah med pari oz. trojicami z rek-
vizitom. Ekipa GD Vrhnika pri mlajših deklicah skupinsko v 
sestavi Zala Rus, Mĳa Podvratnik, Klara Martinčič, Sonja Sara
Margon, Lučka Patačko Koderman in Niki Brenčič je osvojila 
sedmo mesto. Med članicami individualno z žogo je Neža Ce-
larc prišla tik do stopničk, na četrto mesto, Metka Močilar pa 
je v isti kategorĳi osvojila sedmo mesto.
Iskrena zahvala pri organizacĳi omenjenega tekmovanja pa 
velja še našim sponzorjem, ki so bili: Amadeus Slovenĳa, d.
o. o., Spletna trgovina Aleia, Medra telekomunikacĳe - Raču-
nalniški servis, Artigo Hobby Art, Zavarovalnica Triglav, d. d., 
Gostilna Bajc, Pekarna – keksarna Adamič, Molek servis, s. p., 
KNJIGOVEZ, d. o. o., PRO SAF, d. o. o., Optika Lah, d. o. o., 
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika.
Sezona se neustavljivo nadaljuje. Tako smo naše ritmičarke 
imeli moč videti tudi na  drugi prvenstveni tekmi programa, 
ki je potekalo v telovadnici Edvarda Peperka v Ljubljani, in 
sicer v soboto, 15. 3. 2014. Zaradi bolezni treh tekmovalk (Met-
ke, Nastje in Ize) je bila naša ekipa nekoliko okrnjena, saj smo 
se predstavili zgolj v šestih tekmovalnih sestavah. Ajda in Me-
ta sta v lepi in natančno izvedeni vaji pri članicah med pari 
in trojicami osvojili drugo mesto. Med mlajšimi deklicami 
sta prvič v sezoni nastopili dve ekipi. Mĳa, Sonja Sara, Zala,
Niki, Lučka in Klara so kot GD Vrhnika 1 tokrat osvojile osmo 
mesto. Naja Zulu, Erin, Staša, Neža, Luna in Sophia pa so v 
svojem debitantskem tekmovalnem nastopu kot GD Vrhni-
ka 2 prišle na deseto. Nastop deklic (Petra, Pika, Jitske, Ajda, 
Urša in Maša) je zaznamovala velika napaka in tako višje od 
sedmega mesta ni šlo. Ana, Neža in Nina so bile pri mladin-
kah med pari in trojicami pete. Popoldan je nastopila še Neža, 
ki je v individualni vaji z žogo zasedla šesto mesto.
Vsem dekletom iskreno čestitamo za dosežene rezultate na  
obeh tekmovanjih. Čaka nas še obilo dela v prihodnjih me-
secih. O vseh podrobnostih pa v naslednji številkah Našega 
časopisa.

Urša Cvetko (GD Vrhnika)

Dekleta rokometnega kluba 
Vrhnika uspešno nadaljujejo 
tekme drugega dela sloven-
ske rokometne lige. Uspešni 
zaključki tekem so že kar stal-
nica, veseli smo tako starši kot 
tudi trenerji in dekleta. 

Pustni turnir mini rokometa
Kot smo obljubili, se je na 
pustno nedeljo v dvorani OŠ 
Antona Martina Slomška na 
Vrhniki, v okviru DRŠ Vrhni-
ka, organiziral 2. šolski turnir 
v Mini rokometu za deklice. 
Turnir je bil pustno obarvan, 
kar smo lahko opazili na vseh 
udeležencih turnirja. Bilo je 
živahno in pisano, predvsem 
pa zelo rokometno obarvano 
nedeljsko dopoldne. Sodelo-
vale so deklice od 1. do 4. raz-
reda iz OŠ Log - Dragomer, 
OŠ A. M. Slomška Vrhnika, 
OŠ I. Cankarja Vrhnika in OŠ 
8 talcev Logatec. Kot prave 

trenerke in vaditeljice deklet 
na turnirju so poleg trenerjev 
DRŠ Vrhnika Sendy Jonovič, 
Zdenke Demšar in Mateja, po-
magale tudi igralke ekip MDA 
in SDA. Tako smo na parketu 
lahko videli od enostavne igre 
do prave rokometne tekme. 
Tudi tokrat smo poskrbeli 

za manjše presenečenje. Vse 
udeleženke so se na koncu po-
sladkale s pravimi pustnimi 
krofi iz Žita. Pustno nedeljsko
jutro je minilo tako hitro, kot 
je hitra rokometna žoga v ro-
kah najmlajših rokometašic.

Damĳana Oven Medmeš

V velikem pričakovanju novih 
športnih uspehov in seveda 
bogatih izkušenj so dekleta 

letnika 2002 in mlajše ter let-
nika 2000 in mlajše, saj bodo v 
času od 21. do 23. marca 2014 
gostovale in sodelovale na 
mednarodnem turnirju v Srbi-
ji, v Lazarevacu. Podrobnosti 
sledĳo v naslednji številki.
Vas, dragi bralci, pa vljudno 
vabimo, da pridete na tekme 
in glasno spodbujate dekleta. 

Veronika Hudobreznik 

* MNC Dren * sd-dren.si * MNC Dren * sd-dren.si * MNC Dren * sd-dren.si * MNC Dren * sd-dren.si * 

Vice prvaki zimske lige!

Rokometni klub Vrhnika
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21. 2. 2014 – Letošnji občni zbor 
Planinskega društva Vrhnika je 
za nami
Planinci Planinskega društva Vrhnika smo se 
21. marca zbrali v večnamenskem prostoru 
Osnovne šole Ivana Cankarja in, kot po navadi, 
najprej ugotovili, da nas ni prisotna polovica od 
675 članov. Skladno z našimi pravili smo morali 
počakati pol ure, ki pa so jo izpolnili člani pla-
ninske skupine Cekinčki z vokalno-literarnim 
kulturnim programom. 
Ta čas smo izkoristili tudi za podelitev bronastih 
(Tajdi Hlebec in Anamarĳi Turšič) in srebrnih
priznanj Mladi planinec (kar obeh je bila delež-
na Nika Jerebic), ki sta jih podelila predsednik 
društva Jože Šušteršič in načelnik mladinskega 
odseka Tomaž Stržinar.
Za pravo presenečenje je poskrbel starovrhniški 
mojster Franc Grom, izdelovalec vrhniških pir-
hov, ki je planinskemu društvu poklonil pirh, v 
katerega je »navrtal« logotip društva in razgled-
ni stolp na Planini, oboje pa obogatil z ljudskimi 
motivi.
Zbor smo nadaljevali z volitvami delovnih orga-
nov zbora in  predsedstvo je začelo svojo vlogo 
pri povezovanju točk dnevnega reda.
Najprej so bila na vrsti poročila o delu v letu 
2013, ki so jih predstavili: predsednik društva, 
načelniki oziroma namestniki odsekov, vodje 
planinskih skupin in na koncu, da bi bilo vse 
pod nadzorom, še finančno poročilo in poročilo
nadzornega odbora.
Pred razpravo in potrditvĳo poročil je verifika-
cĳska komisĳa ugotovila, da je bilo prisotnih 132
članov in da zbor lahko nadaljuje z delom.
Sledila je za društvo zelo pomembna točka: usta-
novitev novih planinskih skupin in vsi smo bili 
najbolj navdušeni nad ponovnim vračanjem sta-
re–nove planinske skupine Veselih Triglavcev 
pod vodstvom Sreča Krašovca, ki bo svoj zagon 
začela že z vodenjem po letošnji jubilejni Vrh-
niški planinski poti in z organizacĳo ob 40-let-
nici prvega pohoda Vrhnika–Triglav. Nič manj 

aplavza ni požela 
iz vrst upokojen-
cev izhajajoča 
nova planinska 
skupina Barjani, 
ki že od aprila 
lani pridno osva-
ja slovenski pla-
ninski svet.
Seveda smo 
predstavili tudi 
naše poslovne in 
finančne načrte

za leto 2014 in s potrditvĳo le-teh smo si obljubi-
li, da jih bomo tudi izpeljali.
Sledila je beseda gostov, Mira Mlinarja, pred-
sednika Meddruštvenega odbora planincev 
Notranjske, Mirjam Suhadolnik, predsednice 
Turističnega društva Blagajana, in Bogdana Seli-
gerja, predsednika Planinskega društva Horjul.
Nato je sledila podelitev planinskih odličĳ in
priznanj, in sicer najprej diplom Planinskega 
društva Vrhnika, ki so jih prejeli Nika Dolinar, 
Ivanka Sluga, Karli Mesarič, Tatjana Rodošek, 
Viktor Repnik, Srečko Kenk, Marjeta Kramber-
gar, Valentin Šubic, Tatjana Pečlin in Primož 
Pečlin.
Bronasti znak našega društva je prejel Vinko 
Bizjak, priznanji Alojza Knafelca Pavla Gutnik 
in Tone Gutnik, sledila pa je podelitev častnih 
znakov Planinske zveze Slovenĳe, ki so jih pre-
jeli: Jože Školč – bronasti častni znak, Roman 
Novak – srebrni častni znak in Mirko Malneršič 
– zlati častni znak.
Po podelitvi vseh priznanj je predsedujoči po-
vabil vse prisotne na dobrote, ki so jih pripravili 
najemnik zavetišča na Planini, Mitja Kovačič ,in 
»odlične slaščičarke« iz vrst planinske skupine 
Cekinčkov.
Še pozno v noč je potekal prĳateljski in tovariški
pogovor o že opravljenih podvigih in kovali so 
se tudi načrti za prihodnost.
Besedilo: Milan Jerman
Fotografije: Andrej Kolenc in Tine Šubic.

8. 3. 2014 - Utrinki mladih 
planincev z izleta v neznano
8. 3. 2014 smo mladi planinci PD Vrhnika od-
šli na planinski pohod, a zjutraj nismo vedeli, 
kam gremo. Zelo močno je pihalo in bil je ču-

dovit razgled na Trst. Hodili smo po nekdanji 
železniški progi. Na koncu smo zopet prišli do 
planinske koče. Med potjo smo izvedeli, da smo 
hodili po dolini Glinščice. Še nikoli nisem bila v 
Italĳi. Izlet mi je bil zelo všeč.
(Anamarĳa Japelj, Bevke, 5. c)

Na planinski pohod smo se odpravili na praznik 
žena. Najprej sta nas planinska vodiča Primož in 
Tatjana vodila do ostankov starorimskega vodo-
voda. Naprej smo se nekaj kilometrov vzpenjali 
in prišli do cerkvice Sv. Marĳe na Pečeh. Obču-
dovali smo slap Supet. Zapomnila sem si, da je 
višina slapu 36 m. 
Hodili smo po Stezi prĳateljstva v bližini slo-
vensko-italĳanske meje. V vasici Botač/Botazzo
smo imeli krajši počitek, opazili smo dvojezične 
napise na tablah ter žigosali planinske dnevni-
ke. Prišli smo do tunelov, skozi katere je včasih 
vozil vlak. Danes je stara železniška proga Ko-
zina-Trst urejena v lepo vzdrževano kolesarsko-
sprehajalno pot. 
(Maja Lenarčič, Bevke, 3. c)

Šli smo na planinski izlet »v neznano«. Jaz sem 
že na začetku ugibal, da gremo v dolino Glinšči-
ce. Na listek sem napisal GLINŠČICA. Izžrebani 
planinec je dobil velikansko čokolado. Tudi jaz 
sem se posladkal s koščkom gorenjke. Za zaklju-

ček vam povem, da sem spil v minuti pol litra 
pĳače.
(Jošt Tominc, Bevke, 4. c)

Šli smo na pohod »v neznano«. Hodili smo po 
zanimivi dolini Glinščice. Šli smo skozi dva tu-
nela. Na poti smo srečali veliko kolesarjev in vi-
deli športne plezalce. Opazili smo mrtvo srno in 
gorske koze. Rad hodim s prĳatelji na planinske
izlete. 
(Dan Rubido, Bevke, 4. c)
Fotografije: Mladinski odsek

V  A  B  I  L  O
Veseli Triglavci 27. 4. 2014 ob prazniku 
dneva upora proti okupatorju vabĳo na že
dvajseti pohod po Vrhniški planinski poti. 
Zbrali se bomo v nedeljo, 27. 4. 2014, ob 7. 
uri na Trgu Karla Grabeljška na Vrhniki in 
se podali po že znani vrhniški poti.
Za Vesele triglavce Srečo Krašovec 

22. do 26. 7. 2014 – Štirideseta 
obletnica prvega Lenčevega 
pohoda Vrhnika–Triglav 
Planinska skupina Veselih triglavcev pri Planin-
skem društvu Vrhnika v počastitev 30. obletnice 
svojega delovanja ter 40. obletnice prvega poho-
da z Vrhnike na Triglav organizira od 22.  do 26. 
7. 2014 jubilejni Lenčev pohod.
Zbrali se bomo v torek, 22. 7. 2014, ob 6. uri pred 
Hotelom Mantova na Vrhniki in nato ob 7 uri 

peš nadaljevali 
pot v več etapah 
po začrtani poti 
v smeri Triglava.  
Vrnitev na Vrh-
niko do Gostilne 
Kranjc je pred-
videna za soboto, 
26. 7. 2014, v po-
poldanskih urah. 
Prĳavnina za vsa-
kega udeleženca 
znaša 100 evrov, 
ki  jo je mogoče 
poravnati v dveh 
delih, in sicer: 
takoj ob vpisu 50 
evrov in 50 evrov 
pri odhodu na 
pot. Plačilo je mo-
goče v času urad-

nih ur v pisarni Planinskega društva Vrhnika na 
Tržaški cesti 11 ali v Gostilni Kranjc na Vrhniki. 

Rok za prĳavo: 15. 6. 2014

Sredstva bodo uporabljena za nakup hrane ter 
pĳače med potjo, za plačilo prenočišč v planin-
skih kočah ter plačilo prevoza z avtobusom s 
Pokljuke nazaj na Vrhniko.
Veseli triglavci

Po Lenčevih sledeh
Kdor se znoji po zakotnih stezah, namesto da bi  
enako daljavo pohlastal z avtom v nekaj prašnih 
minutah, in potem prenočuje v kočah, senikih, 
kozolcih ali celo pod smreko, na prostem, da 
ga prekrĳe jutranja rosa, da se napĳe večerne in
jutranje zarje, nočnih neviht, da zvezdam reče 
lahko noč  in dobro jutro, posluša žuborenje po-
točka, šumenje vetra, jutranje petje ptic; blagor 
mu. Ta je bogat. Gozdovi in planine imajo svoje 
srce. Človek brez srca je mrtev.
»Moji prvi začetki planinarjenja, če se pravilno 
spominjam po več kot  dvajsetih letih pisanja 
mojih planinskih spominov, sem se prvič resno 
odpravil v planine julĳa 1958 v spremstvu loga-
škega župnika Pogorevca in tovarišev: brigadir-
ja Jožeta, dr. Skvarča, Modrĳanovega Naceta,
Hlistanovega Franceljna in Lojzeta, Johanovega 
sina Zdenka, Isteničevega Korla in bil je fant 

z Martinj hriba, ki sem mu že pozabil ime, in 
Rožmancev Emil. Mislim, da sem naštel vse, pa 
to niti ni bistveno, pomembno je, da sem prvič 
prehodil lep del slovenske planinske poti, med 
njimi tudi očaka planin.
Pot nas je vodila iz Mojstrane mimo slapa Perič-
nik v Vrata, kjer smo prenočili. Naslednjega dne 
smo se zbudili v zlatem jutru, ko je sonce pozla-
tilo najvišje vrhove okrog Triglava; smo bili že 
eno uro na poti proti Kredarici, šli smo čez Prag, 
naslednje prenočevanje je bilo na Kredarici. Ker 
smo prišli do koče rano popoldne, smo se, mis-
lim, da trĳe odpravili na Triglav še tega  dne in
naslednjega dne še enkrat. Pot smo nadaljevali 
čez Prehodavce v Dolino sedmerih jezer, tretje-
ga dne se je vreme pokvarilo, tako da smo prišli 
do Koče pri sedmerih jezerih, prenočili, vendar 
tudi dež ni pokvaril prĳetnih prvih vtisov, tudi
četrti dan je še deževalo na poti do Komne, spu-
stili smo se do Savice, nato z avtobusom v Boh. 
Bistrico in z vlakom domov. Takrat smo večino-
ma potovali z vlakom, saj avtobusne zveze so 
bile slabše. Na zaključku sem mislil, da sem pre-
hodil pol sveta. 
Bilo je pravo doživetje v novem svetu, v svetu 
planin. Takrat so bile planine prazne, srečevali 
smo redke posameznike ali skupinice. Koče so 
bile prazne, prostora za spanje dovolj, pa tudi 
drago ni bilo, sploh ne skupno ležišče, kjer smo 
v glavnem spali. Hrana se je v kočah slabo do-
bila, zato je bilo v naših nahrbtnikih vse potreb-
no. Živo se spominjam da smo imeli s seboj argo 
juho in makarone, ki so nam jih v koči z vese-
ljem skuhali.
Ja, časi so bili drugačni, bolj domači, bolj spro-
ščeni. Tudi pot smo hodili zmerno štiri dni, da-
nes dirjajo in jo prehodĳo v treh, celo dveh dneh.
Pa še to srečo smo imeli, ko je z nami hodil žup-
nik, če bi kdo padel v prepad, bi mu dal v zraku 
odvezo, tako da bi padel na čista tla. 
Jeseni 58 sem začel hoditi na srednjo tehnično 
šolo in za časa študĳa v glavnem nisem hodil
v planine. Prva naslednja pot v planine je bila 
avgusta 62 in, zanimivo, da je bila enaka prvi, le 
da je bila ekipa druga. Starkež Stane, Tadej Bine, 
Zorcev Miro, Grabnarjev Dare in jaz. Med potjo 
pa smo srečali še domačina Mežnarjevega Petra 
iz Dragomera in Figarjevega Tineta s Kurena. 
Pot je bila lepa, saj me je spominjala na prvo in 
jaz sem bil v nekaterih primerih celo kot vodič. 
Vreme pa je bilo lepo, zato so tudi vtisi ostali 
čudoviti, zato sem se vedno pogosteje vračal v 
planine, poleti 63. Z mojo ljubeznĳo na Kokrško
sedlo.
Bilo je na moj rojstni dan 20. julĳa 63., takrat tudi
še meni nepoznano Kokrško sedlo. Z nama sta 
bila še Edo Kovačič in Jože Plestenjak. Hodili 
smo v snežnem jutru, mudilo se nam ni, zato 
smo vmes tudi počivali. V grapi na sredini poti 
med Kamniško Bistrico, kjer smo začeli našo pot 
in Kokrškim sedlom so bili še ostanki trdno stla-
čenega snega in vmes je utrjevala pot voda. Ob 
krajšem postanku smo se osvežili. Časa si nisem 
niti zapomnil, niti zapisal, koliko smo potrebo-
vali do sedla, verjetno manj ne kot tri ure. Koča 
je bila na pol prazna, oskrbnik Rihter Rudi je 
ponudil čaj, iz nahrbtnika pa smo vzeli sendvič. 
V koči se nismo dolgo zadrževali, saj smo se še 
tega dne povzpeli na Grintovec. Vreme je bilo 
lepo in razgled čudovit. Primerno utrujeni smo 
se popoldne vrnili do koče in planinski pogradi 
so se nam prilegli. 
Naslednjega dne sva se z Mari vrnila v Kamni-
ško Bistrico, Jože in Edo pa sta jo mahnila mimo 
Suhadolnika na Jezersko. Čas je že zabrisal po-
drobnosti, ostal pa je en sam lep spomin, ki se 
ne bo zabrisal niti meni, pa tudi ostalim iz te 
družbe, saj se te poti z Mari rada spominjava, 
ko iz doline gledava na Grintovec, najvišji vrh 
Kamniških Alp (2558 m).«
Iz Lenčevih spominov – se nadaljuje.

Vsa dogajanja v planinskih skupinah starejših 
(Zimzeleni in Sončki) najdete v Upokojen-
skem kotičku Našega časopisa, vse objavljene 
članke pa si lahko v celoti preberete in si ogle-
date še več fotografij na spletni strani Planin-
skega društva Vrhnika: www.pd-vrhnika.si.

Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček

Iz aprilskega koledarčka

Datum Dogodek Odhod Ur pohoda Organizator / vodnik

12. 4. VELIKI ROB – TRNOVSKI 
GOZD 7.00 6 ROMAN NOVAK

27. 4. 20. VRHNIŠKI POHOD 7.00 7 Veseli triglavci

France Grom je svoj izdelek 
poklonil društvu.

Na mladih raste društvo.

Prejemniki društvenih priznanj

Prejemniki častnih znakov Planinske zveze Slo-
venĳe
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Prodam malo rabljen in iz-
redno ohranjen cepilnik na 
sveder Kolenc zaradi naku-
pa hidravljičnega cena 220€ 
in trosilec mineralnih gnojil 
Hmezad. Vrhnika, 051694407
Oddam posteljo 200 cm x 90 
cm, svetel les, z vzmetnico. 
Tel. 031/350-076.
Inštrukcĳe iz angleškega je-
zika in lektoriranje vseh vrst 
besedil v SL in ANG nudim. 
Tel. 031/350-076.
Oddam 3-sobno stanovanje 
v Notranjih Goricah v 2-sta-
novanjski hiši z ločenim vho-
dom.
inf. tel.041  853 793
Otroški voziček in avtosedež, 
rabljena samo eno leto, proda-
mo za simbolično ceno. Tel.: 
051 320 458.
Prodam dva ponĳa (konja). 
Kobila je stara 5 let, čipirana, 
žrebe pa 8 mesecev. Ugodno 
prodam. Telefon: 041 534 858.
Ugodno prodam 2000 značk, 
za simbolično ceno pa tudi 10 
gramofonskih plošč. Telefon: 
041 534 858.
Zbiram stare gramofonske 
plošče in kasete narodnoza-
bavnih ansamblov ter tudi 
drugih izvajalcev. Kdor bi jih 
podaril ali prodal po simbo-
lični ceni, naj me pokliče na št. 
041/321-320. Pri večji količini 
dam v ceno računalnik ali ra-
čunalniške komponente
V Rovtah prodam zazidljivo 
parcelo od 700 do 1000 m2, 
sončna lega, dostop asfalt,ob 
parceli voda, elektrika, kana-
lizacĳa. Cena 30 eur/m2. Do-
datne informacĳe na tel. 041 
620 850.
Star mizarski ponk, skrinje, 
omare, mize, vozičke in  dru-
ge 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) proda-
mo zazidljivo ravno parcelo 
v izmeri 957 m2. Vsa infra-
struktura, na katero se objekt 
mora priključiti, je ob parceli. 

Dostop je urejen po asfaltira-
ni cesti.  Parcela je vpisana v 
zemljiško knjigo in je brez bre-
men.
Cena po dogovoru. Za dodat-
ne informacĳe prosim pokli-
čite po  telefonu št.: 041/552-
006.
Kupim gozd v okolici Borov-
nice. Tel. številka 041 566 – 164, 
med 19. in 20. uro zvečer.
Prodam mizarski ponk, moč-
ne masivne izvedbe z lesenimi 
vĳaki. Ima dva predala s pre-
kati. Tel: 041 971 665.
Kupim motorno žago, lepo 
ohranjeno, malo rabljeno, 
brezhibno; takoj kupim za go-
tovino. Tel.: 041/541-858.
Na Dolu pri Borovnici pro-
dam zazidljivo parcelo, 1100 
m2, po ugodni ceni. Tel: 041 
439 499.
V centru Vrhnike oddam s 1. 
januarjem enosobno stanova-
nje, v bloku, 33 m2, z balko-
nom, svetlo, popolnoma opre-
mljeno. Telefon: 051 232 499.
Prodam manjšo samostojno 
stanovanjsko hišo na Bloški 
Polici, 80 m2, zgrajena l. 1850, 
adaptirana l. 1975. Priključki: 
vodovod, elektrika, telefon, 
poleg hiše stoji gospodarsko 
poslopje, hiša ima tudi lasten 
vrt. Hiša s pripadajočim zem-
ljiščem (970 m2) je bremen 
prosta in vpisana v zemljiško 
knjigo. Ob hiši je tudi prostor 
za parkiranje. Hiša je potrebna 
adaptacĳe. Cena po dogovoru. 
Za več informacĳ, prosim, po-
kličite: 041 502 870.
Prodam bone trgovine Dol-
lar (www.dollar.si): jogĳi, po-
steljna dna, posteljnina, odeje, 
vzglavniki, bioprogram ... Bon 
v vrednosti 100 EUR prodam 
za 80 EUR. Na voljo več bo-
nov. Boni so primerni tudi kot 
darilo. Tel.: 041 369 170.
Ugodno oddam v najem pros-
tor za obrtne dejavnosti, skla-
diščenje, 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 prvomajske praznike. Vsa 
infrastruktura, sprehajalne in 
kolesarske poti so blizu. Inf.: 
041 828 455.
Nudim pomoč v gozdu pri 
spravilu lesa, ki ga je zajela le-

dena ujma v naši občini. 068/ 
136-146.
Zelo uspešno z večletnimi 
izkušnjami inštruiram kemi-
jo in kemĳsko računstvo za 
osnovne  in srednje šole, gim-

nazĳe, maturo in popravne iz-
pite. Inf.: 031 352 124. Atokem, 
Zlatko Šorn, s. p.
Prodam suha bukova drva, 
ugodna cena. Pripeljem tudi 
na dom, če je potrebno. Obe-

nem prodam tudi češnjeve in 
brestove plohe. Lokacĳa: Hor-
jul. Tel: 031 852 871. 
Prodam cepilnik na sveder, 
Jagodic, 220 €. Lokacĳa: Hor-
jul. Telefon: 031 852 871.

• Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi

PEUGEOT 208

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,4–6,7 l/100 km. Izpuh CO2: 87 –154 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.

Čakajo vas nova doživetja. Peugeot 208 – z avtomatsko klimo in programom ugodnega vzdrževanja Moj Peugeot – 
je lahko zdaj vaš za 9.990 evrov.
*Ponudba velja za 208 Active 1,2 VTi 60 kW z avtomatsko klimatsko napravo ob nakupu s pomočjo Peugeot Financiranja. 
Štiri leta jamstva vključujejo dve leti pogodbene garancije in dve leti jamstva OPTIWAY oziroma do 60.000 prevoženih kilometrov.

Zaživite na polno.
PEUGEOT 208
Active 1,2 VTi, 5 vrat

Avtomatska klimatska naprava 
Tempomat in omejevalnik hitrosti
Radio CD z MP3

www.peugeot.si

AVTO LEV d.o.o. Vrhnika, Ljubljanska 16a, 1360 Vrhnika, tel. 01 755 80 10

AVTO LEV VRHNIKA.indd   1 2/27/14   4:00 PM

Objavite brezplačen mali oglas na straneh Našega 
časopisa. 
Vsebino oglasov sporočite na 01 75 06 638 
ali na  nascasopis@zavod-cankar.si 

 Naš časopis

DINAMIČEN ŠPORTNI KUPE • BOGATA STANDARDNA IN VARNOSTNA OPREMA •

ATRAKTIVEN, VEČ KRAT NAGRAJENI ŠPORTNI DIZAJN  • IZJEMNO NIZKA PORABA

3,7 l/100 km

Preverite neverjetno ponudbo meseca in zamenjajte vaše rabljeno vozilo 
za novo Kia pro_cee'd v ponudbi z 0% financiranjem in 7-letno garancijo
za neverjetnih 99 EUR/mesec.

DINAMIČEN ŠPORTNI KUPE • BOGATA STANDARDNA IN VARNOSTNA OPREMA •

ATRAKTIVEN, VEČ KRAT NAGRAJENI ŠPORTNI DIZAJN  • IZJEMNO NIZKA PORABA

za novo Kia pro_cee'd v ponudbi z 0% financiranjem in 7-letno garancijo
99 EUR/mesec

PONUDBA MESECA
DINAMIČEN ŠPORTNI KUPE • BOGATA STANDARDNA IN VARNOSTNA OPREMA •

ATRAKTIVEN, VEČ KRAT NAGRAJENI ŠPORTNI DIZAJN  • IZJEMNO NIZKA PORABA

za neverjetnih 99 EUR/mesec99 EUR/mesec.

PONUDBA MESECA

99EUR
/mesec

Kia pro_cee'd s 7-letno garancijo in EOM = 0% na 7 let in 1/3 pologa

ATRAKTIVEN, VEČ KRAT NAGRAJENI ŠPORTNI DIZAJN  • IZJEMNO NIZKA PORABA

99/mesec

IMATE AVTO?
Pri nas je vaše vozilo vredno več!

NOVI CEE’D 2014
OBLIKOVNO IZSTOPAJOČA 
KOMBILIMUZINA Z NIZKO 
PORABO • NIZKI STROŠKI 
VZDRŽEVANJA • POPOLNA 
VARNOSTNA IN BOGATA 
SERIJSKA OPREMA 

ŽE ZA

113EUR
/MESEC

EOM = 1,9% na 7 let in 1/3 pologa

3,6 l/100 km

SPORTAGE 1.7 CRDI   
SODOBNI DIZELSKI MOTOR Z 
ZAVIDLJIVO NIZKO PORABO 
• NAJATRAKTIVNEJŠI IN NAJBOLJ 
PRODAJAN ŠPORTNI TERENEC* 
• NEPREKOSLJIVA VARNOST 
• BOGATA SERIJSKA OPREMA

ŽE ZA

187EUR
/MESEC

EOM = 2,9% na 7 let in 1/3 pologa

• BOGATA SERIJSKA OPREMA

5,3 l/100 km

www.facebook.com/KIASlovenijaKIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR!
AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA, 01-755-79-05 (prodaja), 01-755-79-00 (servis) www.avtotrade.kia.si

*Po stat. podatkih o novoreg. vozilih v RS (ARDI) za leto 2012 in 2013. Akc. ponudba velja za nakup novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.d. po rednem maloprodajnem ceniku ob sklenitvi pogodbe o finanč. leasingu preko VBS Leasinga d.o.o., Hypo Leasinga d.o.o. in Summit Leasinga d.o.o. ali kreditne pogodbe 
preko Sberbank d.d. 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.«), 
odplač. doba 84 mes., 33,4% polog, je obrok leasinga 99,40 EUR/mesec, fiksna OM in EOM 0%, stroški financ. 0 EUR, skupaj pa 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« 1.500 EUR – Joker »EOM = 2,9% financ.«), odplač. doba 84 mes., 33,0% polog, je obrok leasinga 186,59 EUR/mesec (zaokr. 187 EUR), fiksna OM in EOM 2,9%; stroški financ. 0 EUR, znesek za plačilo potroš. 22.673,56 EUR. Cena KIA cee'd 5v 1.4 CVVT LX Fun, cena 13.190 EUR (MPC 13.990 EUR - Joker 
popust »Družina« 400 EUR - Joker »Iz zaloge« 400 EUR - Joker »EOM =1,9% financ.«), odplač. doba 84 mes., 32,6% polog, je obrok leasinga 113,11 EUR (EOM =1,9%). Veljavnost: do 31.3.2014. Financ. se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. 
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, Ljubljana.

Kombinirane porabe goriva: 3,6 – 8,2 l/100km, emisije CO2: 100 – 195 g/km CO2.
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Trgovina z največjim izborom opreme 
za stisnjen zrak v Sloveniji OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana,

Cesta Dolomitskega odreda 10 
1000 Ljubljana

tel: 01 200 68 73
e-pošta: trgovina@omega-air.si

Odpiralni čas:

ponedeljek - petek
7:00 - 16:00

OMEGA AIR 
TRGOVINA

������������������������������� ��������������������

BREZPLACEN TEHNICNI 

PREGLED

Pri Avtotrade-u nagradno igro imamo,
z bobnom sreče se igramo!

Registriraš avto, zavaruješ,
potem pa tehnični pregled potrebuješ.

Boben sreče se vrti,
mogoče Vam TEHNIČNEGA podari!

Pogoji nagradne igre:
stranke,ki pri nas opravijo zavarovanje in registracijo avtomobila, imajo možnost žrebanje v “bobnu sreče”. boben sreče nudi 4 brezplačne 

tehnične preglede mesečno, v kolikor tehnični pregled ni potreben, Vam vrednost tehničnega pregleda odštejemo pri registraciji avtomobila. 
Poleg štirih tehničnih pregledov, boben sreče nagrajuje tudi s praktičnimi darili.  NAGRADNA IGRA POTEKA OD 1.3.2014 DO PREKLICA. VSI OSEBNI 

PODATKI PRIDOBLJENI OD UDELEŽENCEV NAGRADNE IGRE, SO VAROVANI V SKLADU S ČLENOM PRAVIL TER V SKLADU S SPLOŠNIMI AKTI ORGANIZATORJA NAGRADNE 
IGRE S PODROČJA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-1). UDELEŽENCI SE POSPISOM SOGLAŠAJO, DA ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE NJIHOVE OSEBNE PODATKE 

UPORABI ZA POTREBE NAGRADNE IGRE TER ZA SVOJE TRŽENJSKE AKTIVNOSTI.
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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

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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Vse cene so v EUR in že vključujejo DDV. Cene veljajo do 30. 4. 2014. Za morebitne napake v tisku se vam že v naprej opravičujemo. Cene so akcijske zato na te artikle ni mogoče 
dobiti nobenih dodatnih popustov! Zaloge so omejene.

TOP ponudba za vaš VRT!
BIO GNOJILO 

BIOGRENA 25KG
ZEMLJA

BALKONIJA 45L

5,28
SUPER
CENA!

Zvestobo kupcev nagrajujemo!

Postanite član Tehnične trgovine Prigo

in celo leto kupujte ceneje!

19,19
SUPER
CENA!

KVALITETNO SEME je osnova 
za DOBER PRIDELEK!

SADIKE DIŠAVNIC
kamilica, origano, 
rožmarin, žajbelj, šetraj, 
timijan, bazilika, citronka, 
drobnjak koromač, sivka, 
majaron, melisa, meta

Zvestobo kupcev nagrajujemo!

Postanite član Tehnične trgovine Prigo

in celo leto kupujte ceneje!
Zvestobo kupcev nagrajujemo! Ste si že priskrbeli 

čebulček, česen in ostala semena vrtnin?

POMLADNA AKCIJA

299,00

SUPER 

CENA!

GRATIS za prvih 100 kupcev!
Tekoče gnojilo cvet 250 ml

Pogoj: ob nakupu vsaj
 treh vreč zemlje balkonija.

SADIKE 
SADNEGA DREVJA!
jablana, hruška, breskev, 
kostanj nektarina, marelica, 
češnja, sliva, kaki, kivi, ribez, 
malina, fi ga, oreh

NOVO!

100 gomoljev oziroma 3 kg krompirja
- predviden pridelek 60-70 kg

izredno
velik

pridelk

tudi stare
sorte

-10% za vse 
semenske 

vrečke

KU
PO

N

-10% semenski
krompir

Fabiola 25kg

KU
PO

N

PREKOPALNIK FARMER T60
Bencinski motor LONCIN - 4 taktni, 5 KM 
Freza širine 70 cm (jermenski prenos) 
Menjalnik - 1 hitrost naprej (upravljanje 
ročice na ročaju)
Prednje kolo, masa 42kg

8,20 EUR - 20% = 6,56 EUR

velja do 20. 4. 2014

velja do 20. 4. 2014

GRATIS!

NARAVNO GNOJILO

Prigo Tehnična trgovina, Podpeč 42a, 1352 Preserje 
T: +386 (0)1 363 10 15, G: +386 (0)51 633 316, G: +386 (0)41 683 000, E-pošta: ktt@prigo.si, Spletna stran: www.prigo.si

Vse cene so v EUR in že vključujejo DDV. Cene veljajo do 30. 4. 2014. Za morebitne napake v tisku se vam že v naprej opravičujemo. Cene so akcijske zato na te artikle ni mogoče 
dobiti nobenih dodatnih popustov! Zaloge so omejene.

Domači jabolčni 
sok 100% 5L

Domači jabolčni sok 
EKO GRUNT 1L

Domači starani 
jabolčni kis 1L

Domači jabolčni Domači jabolčni 
jabolčni kis 1L
Domači starani Domači jabolčni sok 

GOZDARJENJE

DOMAČI JABOLČNI SOK IN KIS

-10% promocijski
popust

na sokove
in kisKU

PO
N

EKO STELJA ZA MALE ŽIVALI

Novost!

100% sok, pridelan 

na ekološki kmetiji!

EKO STELJA - ZA WC MALIH ŽIVALI
SUPER NOVOST ZA HIŠNE LJUBLJENČKE
za mucke, ptice in vse vrste glodalcev. Varuje zdravje,
ohranja lepo svetlečo dlako in perje ter ščiti pred zajedalci,
ob enem pa razgradi amonijak tako, da v stanovanju ni več
neprijetnega vonja, prostor pa je vedno svež in odišavljen.

29,90 

SUPER 

CENA!

GOZDARSKA ČELADA
Stara cena: 42,71 EUR 

BENCINSKA MOTORNA ŽAGA
EA4300F38C
Dolžina reza: 380 mm
Moč motorja: 2,2 kW (3 KM)

Stara cena: 475,30 EUR

s 
ku

po
no

m

399,25 SUPER CENA!

OLJE ZA VERIGE DIVINOL 5L
Stara cena: 19,40 EUR 13,58 SUPER CENA! za

 g
oz

da
rs

ko
če
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do

KU
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N

BENCINSKA MOTORNA ŽAGA

Stara cena: 19,40 EURStara cena: 19,40 EUR
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velja do 30. 4. 2014

velja do 30. 4. 2014

V kolikor želite dodatnekupone se zglasite v naši trgovini!!

-1
6%
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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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Odgovorov na vprašanja večna ni,  
spomin je tisto, kar živi. 

ZAHVALA
Ob smrti drage mame in stare mame

FRANČIŠKE 
KERŠMANC

1933–1914
iz Bevk

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem
in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje ter darove 
za svete maše. Zahvaljujemo se celotnemu osebju Doma upo-
kojencev Vrhnika za skrb in nego. Zahvala g. Jerneju Lenarčiču 
za poslovilne besede, g. župniku Janezu Očkonu, pevcem in Po-
grebni službi Vrhovec za lepo opravljen obred. 

Vsi njeni

A dan je črni moral priti,
bridkosti dan, oj, dan solzan,
težko je bilo se ločiti,
a vse solze, ves jok zaman.
(S. Gregorčič)

ZAHVALA
V 81. letu nas je nepričakovano 

zapustil dragi mož, oče, tast, dedi in 
pradedi

FRANC 
OGRIN

(1933–2014)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prĳate-
ljem in  nekdanjim sodelavcem, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili k večnemu počitku. Hvala vam za vsak ljubeč stisk 
roke, za vse tople in sočutne objeme, hvala za vsako iskreno 
besedo v tolažbo, hvala za darovano cvetje, sveče ter za darove 
za svete maše. Posebno se zahvaljujemo Pogrebni službi Vrho-
vec, pevcem in trobentaču, g. župniku Blažu Gregorcu za lepo 
opravljen obred, g. Lojzetu Dobrovoljcu, DU Vrhnika, gasilcem 
iz Verda, še posebno  g. Franju Čretniku za poslovilni govor. 
Vsem še enkrat hvala, ki ste se z bolečino v srcu udeležili zadnje 
slovesnosti in delili z nami nepopisno bolečino ob izgubi tako 
drage osebe.

Žena Vida, sin Marko z družino, vnuki in pravnukinje
Verd, marec 2014

ZAHVALA
V 86. letu starosti nas je zapustila 

mama in stara mama.

PAVLA 
VRHOVEC

15. 10. 1928–7. 3. 2014

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem in znan-
cem za izrečeno ustno in pisno sožalje, darovano cvetje in sveče. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni
Zaklanec, marec 2014

Zdaj se spočĳ izmučeno srce,  
zdaj se spočĳte zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči, 
le moja drobna lučka še brli. 
S. Makarovič

ZAHVALA
V 86. letu nas je zapustila naša draga 
žena, mama, stara mama, prababica, 

sestra in teta

JULĲANA
KERŠMANC, 

roj. Slabe
11. 4. 1928 – 28. 1. 2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem, vašča-
nom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče ter 
darove za svete maše. Hvala patronažni sestri Andreji, gospe 
Vesni iz Doma upokojencev za vso pomoč. Hvala gospodu žup-
niku Očkonu za lepo opravljen pogreb, hvala pevcem, trobenta-
ču in Pogrebni službi Vrhovec in Jerneju za lepo prebran govor. 
Hvala vsem, ki ste kakor koli pomagali in jo pospremili na njeni 
zadnji poti večnega počitka in miru. 

Žalujoči mož Ivan, sinova Vinko in Zdravko z družinama
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www.usluge-lavanda.si

Zahvale 
Bi radi obeležili slovo od pokojnika tudi v 
Našem časopisu? Zahvale sprejemamo do zaključka 
redakcije. Pošljite jih po elektronski pošti na naslov 
nascasopis@zavod-cankar.si, lahko pa tudi preko 
klasične pošte kot priporočeno pošiljko. 
Informacije na tel. 031 392 153.
Cena zahvale: 68,72 z DDV. 
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Ni te več na travnikih, njivah, v gozdovih,      
niti v hiši se glas tvoj več ne sliši.
Do zadnjega si delal in živel za kmetĳo,
dokler te bolezen v posteljo ni položila
in ti voljo do življenja ubila.
Ko drevesa v gozdu so najbolj ječala,
sta tudi tvoje srce in dih zastala.
Tiho in brez slovesa si zaspal,
a nate spomin bo vedno ostal.

      

   ZAHVALA
V 90. letu se je od nas poslovil dragi oče, dedek in tast 

FRANČIŠEK 
MALOVAŠIČ, 

po domače Gašperčev France iz Podsmreke
(1. 8. 1924 – 3. 2. 2014)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem, sose-
dom, vaščanom, sodelavcem in znancem, ki ste nam v teh težkih 
trenutkih stali ob strani, izrekli ustno ali pisno sožalje, darovali 
za cerkev ali maše ter poklonili cvetje in sveče. Posebna zahva-
la velja članom PGD Podsmreka za njihovo nesebično pomoč v 
času pogreba. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. 

Hčerki Mihaela in Janja z družinama
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ZAHVALA
V 61. letu starosti nas je zapustila 

JOŽICA 
MALAVAŠIČ

rojena Prebil
1953–2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem,
sovaščanom, Društvu upokojencev Dobrova, vsem zaposlenim 
Vrtci Brezovica  in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje 
in sveče ter darove za svete maše. Iskrena hvala Pogrebni službi 
Lavanda, pevcem in g. župniku Alojzĳu Golobu za lepo oprav-
ljen pogrebni obred. Posebna zahvala osebju Hematološkega od-
delka v Ljubljani. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili 
na njeni zadnji poti.

 Hčerki Urša in Suzana z družinama
Gabrje, februar 2014

Ne jokajte ob mojem grobu, 
privoščite mi večen mir. 
Izčrpal svoje sem moči, 
zaprl trudne sem oči. 

ZAHVALA

JANEZ 
CELARC

1937–2014

 
Iskrena hvala sosedom za darovane sveče in izrečeno sožalje, Po-
grebni službi Vrhovec in njegovi družini za pomoč pri pogrebu, 
g. kaplanu za lepo opravljen cerkveni obred, pevcem za lepo za-
peti pesmi. Hvala tudi vsem, ki ste ga v tako velikem številu po-
spremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Marĳa in sinovi Slavko, Janez in
Bojan z družinami

ZAHVALA

ANA KIRN, 
roj. Bobera
(1927–2014)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem, ki 
ste se poslovili od nje. Hvala vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje 
in sveče. Hvala osebju hematološke klinike UKC Ljubljana za požrt-
vovalno skrb in zdravstveno nego. Hvala predstavnikom Kluba Mak-
sa Perca, predstavnikom Kluba upokojencev in predstavnikom Zveze 
združenj borcev za prapore na mestu njenega zadnjega počitka. Hvala 
govornici, pevcem in pogrebnikom za lepo opravljen pogreb!

Vsi njeni

Svojo življenjsko pot je zaokrožila 
naša draga 

 

TINCA  
PLESTENJAK

 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prĳateljem in znancem, ki ste
ji namenjali svoj čas in jo tolažili v letih bolezni in onemoglosti. 
Še posebno hvala vsem in vsakemu posebej za izrečeno sožalje 
ter za darovano cvetje, sveče in darove za maše,  pa tudi vsem, ki 
ste sodelovali pri pogrebni slovesnosti.

 Vsi njeni 

ZAHVALA
V 92. letu nas je zapustil dragi ata, ata 

Tone

ANTON 
SETNIKAR 

krovski mojster iz Sinje Gorice
1922–2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti, darovali cvetje, sveče in nam izrekli sožalje. Hvala 
dr. Kupljenovi, sestri Renati in patronažni službi ZD Vrhnika za 
večletno skrb za njegovo zdravje. Zahvala tudi g. župniku, pev-
cem in Pogrebni službi Vrhovec. 

Vsi njegovi
Marec 2014

ZAHVALA   
Poslovili smo se od našega brata in 

strica

FRANCĲA
GERDINA
(30. 9. 1938 – 10. 1. 2014)

Ob tragični in nepričakovani izgubi našega brata in strica se 
vsem, ki ste se od njega poslovili, iskreno zahvaljujemo. Hvala za 
izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče,  hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo vsem, 
ki ste mu ob tragični nesreči priskočili na pomoč. Hvala pevcem, 
trobentaču in Pogrebni službi Pieta, zahvaljujemo se tudi župni-
ku g. Janezu  Šilarju za lepo opravljen obred in besede slovesa. 

Vsi njegovi
Borovnica, januar 2014

Mnogo si ustvaril, 
zdaj vsak korak 
spomin je nate
in hvaležna misel, 
luč je, ki ne ugasne …

ZAHVALA
V 77. letu se je od nas poslovil dragi 

mož, oče, dedek in pradedek

IVAN 
ROŽNIK

(1937–2014)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem
in znancem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k večne-
mu počitku. Hvala za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. 
Posebno se zahvaljujemo Pogrebni službi Vrhovec in gospodu 
župniku Jožetu Gregoriču za lepo opravljen pogrebni obred.  
Dragi ati, za vedno boš ostal v naših srcih.

Vsi njegovi
Vnanje Gorice, Dobrova, 7. 3. 2014

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal, 
a nate spomin 
bo večno ostal.
Humoren, a skrajno resen, mehak, a 

trden kot skala.

ZAHVALA
V 92. letu starosti je od nas odšel naš 

dragi mož, oči in dedi

FRANC JUHA
1922–2014 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem, sosedom, 
nekdanjim sodelavcem Agroobnove in znancem za izrečeno so-
žalje, podarjene sveče in cvetje. Zahvaljujemo se Gasilskemu 
društvu Breg - Pako, gospodu župniku, Pogrebni službi Pieta in 
pevcem za lepo opravljeno pogrebno slovesnost. Hvala vsem, 
ki ste ga v velikem številu pospremili na pot večnega počitka in 
miru. Za vedno bo ostal v naših srcih.

Vsi njegovi
Breg pri Borovnici, februar 2014

ZAHVALA

PAVEL 
SUŠNIK st.
28. 12. 1939–10. 2. 2014

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, pri-
jateljem in znancem, ki ste se v tako velikem številu poslovili 
od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem za 
izrečeno sožalje ter darovano cvetje in sveče. 

Vsi njegovi
Dobrova, Polhov Gradec, februar 2014

Zdaj se spočĳ izmučeno srce,  
zdaj se spočĳte zdelane roke. 
Pošle so ti moči,  
zaprl trudne si oči. 

ZAHVALA
V 93. letu starosti se je poslovil od nas 

dragi mož, oče, dedek in pradedek

JANEZ PIŠEK
(1921–2014)

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, 
darovali sveče in izrekli sožalje. Hvala zdravniškemu osebju, po-
sebno patronažni sestri Veroniki Logar za skrb in nego v težkih 
trenutkih. 

Vsi njegovi
Vrhnika, 14. februar 2014

Vse  poti so večne, stare, 
vse gredo nasproti smrti. 
Vsem je na začetku rojstvo, 
vsak korak je večno nov.
(T. Pavček)

ZAHVALA
V 97. letu se je poslovil od nas dragi 

mož, oče in stari ata

JAKOB 
SETNIKAR

(1917–2014)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem
in znancem, ki ste se prišli poslovit od njega in ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti. Hvala vsem za izrečeno sožalje, cvetje, 
sveče in darove za maše. Zahvala tudi Pogrebni službi Vrhovec 
in g. župniku za lepo opravljen obred.

Vsi njegovi
Polhov Gradec, februar 2014

Tiho sedaj si odšel,  
kot lepa misel, ki mine 
in nam pusti le spomine. 
 
V 89. letu se je poslovil od nad dragi 

stric

ALOJZĲ
KRALJIČ

(24. 7. 1925 – 25. 2. 2014) 
z Loga

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, 
darovali sveče in nam izrekli sožalje. Zahvala gospodu župniku, 
pevcem in Pogrebni službi Pieta za lepo opravljen pogreb. 

Nečaki Gabrĳel, Jožica in Zdenka z družinami
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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 Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika se je glasilo: »Pol-
hograjsko hribovje«. V uredništvo smo prejeli ogromno pisem 
z rešitvami, sreča pa je bila naklonjena sledečim: Marĳi Dolni-
čar iz Podsmreke, Janezu Pezdirju z Brezovice in Bogomiri 
Peljhan iz Dobrove. Nagrajenci bodo prejeli praktične nagrade. 
Rešitve (nagradno geslo) za tokratno križanko pošljite najkas-
neje do 18. aprila na naslov Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 
Vrhnika, s pripisom »nagradna križanka«. Trĳe nagrajenci 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.

Zlato
»Ej, kdo ste pa vi?«
»Lopov!«
»In kaj hočete?«
»Vem, da imate zlato.«
»Koliko bi ga pa radi?«
»100 kilogramov!«

»A je lahko 105? 
»Seveda, še bolje.«
»Marja, zlato moje, vstani! Po tebe so 
prišli…«

Kot vedno
»Obtoženi, priče trdĳo, da ste sedeli 
na obali, medtem ko se je vaša žena 
utapljala. Zakaj ji niste pomagali?«
»Kako pa bi naj vedel, da se utaplja? 
Drla se je tako kot vedno.«

99€Izdelava in urejanje
FB strani  že za

/mes

ii Studio za oblikovanje in spletne komunikacije

Pokličite
zdaj!

041 772 722

www.okusi.si
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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 obroke

24x6 €*
akcija na obroke

24x6 €*

SAMSUNG
GALAXY

XCOVER 2

SAMSUNG
GALAXY

XCOVER 2

Pomlad
prihaja!

POVEČANA

ODPORNOST

NA VODO

IN PRAH!
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*Sklenitev novega naročniškega razmerja ali
 podaljšanje obstoječega za 24 mesecev.

1€

V paketu FREE5 dobite telefon in zgoščenko ansambla Modrijani že za 1€!

TELEFON
Tušmobil Y1

v paketu 
FREE5
z opcijo 1

PAKET
MESEČNA 

NAROČNINA
MINUTE ZNOTRAJ 

OMREŽJA SMS/MMS
PRENOS MB
PODATKOV

MINUTE V 
OSTALA OMREŽJA

FREE 5 5,99€ neomejeno 100               100                  100

POHITIte! 
Zaloga je omejena.

CD Modrijani 

Neverjetna ponudba

Akcija traja do razprodaje zalog. Za pakete FREE veljajo Posebni pogoji naročniških paketov “FREE”. Vključenih količin paketov ni mogoče porabiti za klice in 
druge storitve (SMS, MMS, prenos podatkov, skupaj s klici “storitve”) na posebnih in komercialnih številkah, ali storitve, ki so prejete ali vzpostavljene iz tujine 
ali klice in SMS v tujino. Prenos podatkov v omrežju ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Tusmobil Mobitel ali znak za gostovanje) se obračuna 
posebej. Cene terminalov veljajo ob sklenitvi ustreznega naročniškega razmerja in aneksa za razširjeni paket z Opcijo telefon za obdobje vezave 24 mesecev. 
Z izbiro Opcije se naročniku za dodatno naročnino dopolni mesečna količina zakupljene količine prenosa podatkov ali SMS in omogoči višja stopnja popusta za 
terminal. Strošek priključnine je 12 EUR. Vse cene vključujejo DDV. Več informacij v Ceniku, na www.tusmobil.si, na brezplačni številki 080 700 700 ter v vseh 
poslovalnicah Tušmobil. Tušmobil ne odgovarja za napake v tekstu.

Skupaj: 6,98 /mesec

O
pr

av
ič

uj
em

o 
se

 z
a 

m
or

eb
itn

e 
na

pa
ke

. P
ri

dr
žu

je
m

o 
si

 p
ra

vi
co

 d
o 

sp
re

m
em

be
 c

en
. C

en
e 

vs
eb

uj
ej

o 
D

D
V.

ce
n.

 C
en

e 
vs

eb
uj

ej
o 

D
D

V.

www.molek.siMolek servis Peter Molek s.p.

Vrtnarija 3, Vrhnika  

E: prodaja@molek.si

T: 01 750 51 70, M: 041 26 48 48

M: 070 21 08 14, www.molek.si




