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Novi župan je Janko Prebil
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Miran Stanovnik novi župan
Vandalizem pri šoli
Kmalu asfalt do pokopališča
Prvo mednarodno Škuljanje 

Še en mandat Francu Setnikarju
Radarji ali koši?
Kickstarter in grajski park
350 let cerkve v Šentjoštu

Čebeli v tretje uspelo
Poslovilna seja sveta
Čez Barje teklo 97 tekačev
Semanji dan popestril jesen

Miran Stanovnik novi županŠe en mandat Francu Setnikarju

Več fotografij k posameznim člankom si 
lahko ogledate na www.mojaobcina.si.

14. novembra 
ob 17. uri 
v gasilskem domu na 
Logu
www.zelemenjava.si

Plavje
Ravno ko pišem kolumno, je za 
nami divja noč, ki je zlasti v do-
brovsko-polhograjski občini po-
novno naredila razdejanje. To 
je za nekatere konce že tretjič v 
zadnjem četrtletju, kar je strašlji-
vo. Verjetno si vsakdo misli, da 
se takšni nalivi zgodĳo enkrat, 
mogoče dvakrat, nikakor pa ne 
trikrat. In glej ga, zlomka, tudi v 
tretje je šlo rado. Samo upamo, da 
ne bo šlo še v četrto. Voda je po-
plavila tudi del prestolnice, kar 
je, pa čeprav se sliši zelo grdo, 
dobro. Dobro v tem pogledu, da 
je tudi prestolnica opozorjena 
na problem naraslih vodotokov, 
kajti ko je ogrožena ona, potem 
se mogoče stvari premaknejo na 
bolje. Saj vemo, da ko voda zalĳe 
hribovce, se njihov glas ne sliši 
do Ljubljane. Država se bo mora-
la korenito  lotiti reševanja pro-
blematike vodotokov, kajti vrag 
počasi jemlje šalo. Res ni mogoče 
vplivati na vreme, a simptome 
je mogoče blažiti z očiščenimi in 
poglobljenimi vodotoki, urejeni-
mi brežinami in funkcionalnimi 
vodnimi pregradami. Tu se drža-
va skriva za slepim črevesom bi-
rokratskih postopkov, spreneve-
danja, prelaganja odgovornosti, 
pomanjkanjem kadra in denarja. 
Žalostno, ampak očitno tudi tej 
državi vrag jemlje šalo. Upajmo, 
da do rešitve  težav ne bo pre-
teklo še veliko vode, kajti pred 
vrati je november, ki je navadno 
padavinsko zelo bogat.

Gašper Tominc, urednik

www.mojaobcina.si

Spremljajte nas na
facebooku

in portalih

Trije novi in dva »stara« župana
V »naših« petih občinah županske lente nista snela dva kandidata, ki sta že doslej oprav-
ljala to vlogo, to sta Franc Setnikar iz Občine Dobrova - Polhov Gradec in Stojan Jakin iz 
Občine Vrhnika. V Borovnici je v tretjem poskusu uspelo Bojanu Čebeli, zaradi katerega 
je moral po treh mandatih (dva zaporedna) sneti župansko lento Andrej Ocepek. Miran 
Stanovnik, ki so ga mediji opisali kot najhitrejšega župana, bo bil naslednja štiri leta na 
čelu Občine Log - Dragomer, Janko Prebil pa je v volilni bitki premagal dosedanjega 
horjulskega župana Janka Jazbeca

Sinjska alka je dobila 
konkurenco
Kje drugje kot v Borovnici, piše naš do-
pisnik Damjan Debevec. Vrhunski do-
godek, ki mu je organizator Marjan Pri-
stavec nadel skromen naziv »trening«, 
so si na prostor pri novih blokih drli 
ogledovat prebivalci z vseh koncev do-
line. Več v prihodnji številki časopisa.

Žalostno, toda dobrovsko-polhograjsko občino je tik pred oddajo Našega časopisa v tiskarno (iz 21. na 22. 
oktober) znova prizadelo hudo neurje, ki je ohromilo prometne povezave, zalilo številne kleti in povzro-
čalo škodo na cestni infrastrukturi. Več o neljubem dogodku v naslednji številki. (Foto: Sebastian Vehar)

Nova številka 

bo izšla 24. novembra, 

prispevke zbiramo 

do 11. novembra.

Zapletlo s svetniškimi mandati
Tri stranke vrhniškega občinskega sveta so prepričane, 
da so  na volitvah  nastale napake, zato napovedujejo 
pritožbo na upravno sodišče. Več na 2. strani

Brezplačen WiFi na občinskem trgu
Uporabniki brezžičnega omrežja lahko poslej poldrugo 
uro na dan brezplačno surfate po internetu na 
osrednjem občinskem trgu. Več na 21 strani 

Ko šolski zvonci utihnejo, pridejo vandali

V poznih popoldanskih in večernih urah v okolici 
OŠ Log - Dragomer popivajo, kadijo in preprodajajo 
prepovedane droge. Vedejo se objestno in namerno 
povzročajo škodo: pišejo po fasadi šole, uničujejo 
vhode, delajo škodo na parkiranih avtomobilih … 
Več na strani 32

Leseno kolo v senci stoletne lipe
Grajski park v polhovem Gradcu je bil prizorišče 
snemanja predstavitvenega videospota za projekt 
lesenega kolesa, za  izdelavo katerega bodo želeli zbrati 
sredstva na Kickstarterju. Več na 26 strani.

Korekcijski okvirji in kontaktne leče -20%
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elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Občina Vrhnika 

Za župana so tokrat kandidirali trĳe kandidati: Stojan Jakin z 
liste Povezujemo Vrhniko, Anže Slabe iz stranke Solidarnost in 
Franc Mišič iz SNS. Po pričakovanju številnih je največ glasov, 
80,18%, prejel Jakin, sledil mu  je Slabe s 13,14%, najmanj glasov 
– 6,67% - pa je prejel Mišič. Kot je dejal Jakin za Naš časopis, je pri-
čakoval dobrih sedemdeset odstotkov glasov, nikakor pa ne tako 
visoke podpore, ki je po njegovem rezultat dobrega dela v pre-
teklih štirih letih. Dejal je še, da zanjo ni zaslužen le on, marveč 
celotna občinska ekipa, saj je dobre rezultate mogoče dosegati le 
v »timu«. 

Najprej nasmeški, nato razočaranje
Volivci so izbirali tudi predstavnike in predstavnice v občinski 
svet. Po prvih rezultatih v nedeljo zvečer in še v ponedeljek do-
poldne je šlo nekaterim na smeh, drugi pa so žvečili grenko vejico 
pelina, a že v ponedeljek popoldne so si vloge zamenjali. Kaj se 
je zgodilo? Neuradni rezultati so postali občutno drugačni, kajti 
županova lista Povezujemo Vrhniko je dobila tri nove svetniške 
mandate, stranke NSi, SMC in SDS pa so izgubile vsaka po ene-
ga. Sprememba seveda ni ostala nespregledana in na Občinski 
volilni komisĳi so začeli brneti telefoni kaj se dogaja. Razlog je bil 
v tem, da so bili prvi rezultati posledica izračuna, ko je bila župa-
nova Lista povezujemo Vrhniko smatrana kot dve samostojni listi 
(vsaka v svoji volilni enoti), zaradi česar so bili rezultati povsem 
drugačni kot če je samo ena lista. Ko je bila napaka ugotovljena, 

je OVK o tem kontaktirala Službo vlade za lokalno samoupravo, 
ki je napako potrdila in jo popravila. Zato je posledično prišlo do 
drugačne razdelitve mandatov.

Nepravilnost postopka?
Vse tri stranke so takoj vložile pritožbo, saj so smatrale, da je pri-
šlo pri postopku do administrativnih nepravilnosti. Leopold Rus 
iz Nove Slovenĳe je na ustanovni seji občinskega sveta (21. okto-
ber) dejal, da je bila županova lista na uradnem razglasu in tudi 
na glasovnih lističih vodena kot dve listi (Stojan Jakin in skupina 
volivcev – Povezujemo Vrhniko, Janko Skodlar in skupina vo-
livcev – Povezujemo Vrhniko), pri rezultatu volitev pa se pojavi 
nova in ena sama lista »Povezujemo Vrhniko«. Po mnenju Mirka 
Antoloviča iz SDS zato županova lista ni upravičena do treh spo-
rnih mandatov, kajti volilna komisĳa bi morala tudi rezultatsko 
gledati na listo kot na dve samostojni listi. Podobno je menil tudi 
Mladen Lujić iz SMC, da je Občinska volilna komisĳa napačno 
upoštevala listo Povezujemo Vrhnika za istoimensko listo, čeprav 
naj bi vendarle šlo za dve listi. 

Pomoč volivcem vnesla nezaupanje v postopek
Kot je na ustanovni seji novega občinskega sveta dejala predsed-
nica Občinske volilne komisĳe Lidĳa Ravbar, ne gre za napako, 
saj naj bi bila že od samega začetka ena sama lista, a z dvema 
predlagateljema.  Na vprašanje zakaj potem ni pisalo na glaso-
vnih lističih zgolj »Povezujemo Vrhniko«, je odgovorila, da je 
OVK z namenom jasnega razlikovanja pri vseh listah volivcev 
dodala tudi predlagatelja z namenom razlikovanja med listami 
znotraj volilne enote. Dodala je tudi, da zoper sestavljeni seznam 
potrjenih list kandidatov OVK ni prejela prav nobenega ugovora. 
Prav tako ni prejela nobenega ugovora zoper razglase seznamov 
list na voliščih in zoper glasovnice.

Člani Povezujemo Vrhniko: mi smo ena lista!
Janko Skodlar, nosilec liste Povezujemo Vrhniko v drugem vo-
lilnem okraju, je izrazil začudenje, da nekateri menĳo, da je šlo 
za dve različni listi. Istotako tudi župan in nosilec liste v prvem 
volilnem okraju. Tanja Kohne, tajnik Občinske volilne komisĳe, je 
še pojasnila zaplet, zakaj je lista sprva rezultatsko nastopala kot 
dve, kasneje pa kot ena. Kot je dejala, je spletna stran notranjega 
ministrstva rahlo zavajajoča, zaradi česar je sprva prišlo napač-
nega vnosa, kasneje pa so napako popravili, s tem pa so se spre-
menili tudi mandati.

Pravico bodo iskali na sodišču
Na ustanovni seji občinskega sveta izvoljena tričlanska začas-
na komisĳa za potrditev mandatov članov sveta je menila, da je 
Občinska volilna komisĳa ravnala pravilno, s čimer pa se kljub 
pojasnjenemu in povedanemu, niso strinjale svetniške skupine 
SDS, NSi in SMC. Še vedno so menile, da je bilo v postopku več 
administrativnih napak, ki so po njihovem mnenju nezakonite, 
zato nameravajo predati primer na upravno sodišče. Vrhniki bi 
se lahko tako obetale nadomestne volitve.

Potrdili tudi tri sporne mandate
V luči pritožb glede omenjenih treh svetniških mandatov je jas-
no, da svetniške skupine SMC, SDS in NSi niso podprle pred-

loga, da Borut Fefer, Ema Goričan in Nataša Grom z županove 
liste postanejo svetniki. Kljub temu je večina potrdila mandate 
omenjenim trem svetnikom in svetnicam. Istočasno je svetniške 
vrste zapustil tudi Stojan Jakin, ki je bil izvoljen tudi na svetniško 
mesto, na njegov stolček pa se je usedla Anja Sluga. Po prisegi je 
župan dejal, da upa, da bo občinski svet kljub zapletom na začet-
ku, sodeloval tvorno, kajti še pred novim letom bi bilo potrebno 
spraviti pod streho nov proračun za leto 2015.

Gašper Tominc, foto GT

Največ izgubila SDS in SD
SDS je imela v prejšnjem mandatu sedem svetnikov, po novem jih 
ima samo še štiri. Tudi SD, ki je prej imela štiri svetniške manda-
te, jih ima sedaj samo še dva. Janez Kikelj iz SD je dejal, da so bile 
lokalne volitve za Socialne demokrate v nekem smislu prelomne: 
»želeli smo zaustaviti trend upadanja podpore, ki se je začel že 
leta 2009 z volitvami v Evropski parlament. Prepričani smo, da 
smo najnižjo točko dosegli z letošnjimi volitvami v DZ, v nede-
ljo pa so nam volivke in volivci namenili višjo podporo, ki nas 
navdaja s spoznanjem, da v SD vidĳo stabilno politično opcĳo. 
Opcĳo, ki gradi politiko na socialdemokratskih vrednotah, ki ne 
ponuja predvolilnih bonbončkov in ne obljublja neuresničljivega, 
kot nekatere ad-hoc liste in stranke, ampak stoji za konkretno ide-
ologĳo, s pravimi idejami in izvršljivimi načrti oziroma projekti.« 
Dejal je še, da se je v zadnjem času se je pojavilo veliko strank 
in list, »…ki nagovarjajo volivke in volivce iz istega bazena kot 
mi. Smo razočarani nad doseženim, a kot sem poudaril prej, smo 
zadovoljni z zaustavitvĳo trenda upadanja podpore, tudi na Vrh-
niki. Od tu gradimo navzgor in naprej.« Po eno svetniško mesto 
so izgubile še SLS in Desus, dočim LDS, ki je prej imel štiri sede-
že, pa se je poslovil iz občinskega sveta. Ravno tako tudi stranki 
SMS in SNS, ki sta imela vsak po enega predstavnika. »Izgublje-
na« mesta so si porazdelile županova lista Povezujemo Vrhniko 
(8 svetnikov), Lista za razvoj vrhniškega podeželja (en svetnik), 
Solidarnost (en svetnik) in SMC (tri svetniška mesta).(gt)

Novinka volitev Lista za razvoj vrhniškega 
podeželja dosegla en svetniški mandat
Lista za razvoj vrhniškega podeželja (LRVP) se je pozno priklju-
čila v predvolilne priprave, saj so odločitev o tem, da prvenstve-
na prizadevanja krajanov Verda za pravičen komunalni prispe-
vek prenesejo tudi v druge krajevne skupnosti in oblikujejo listo 

krajanov, ki bo to zagovarjala tudi v novem občinskem svetu, 
sprejeli šele konec avgusta letos. »Na listo smo uspeli uvrstiti 
predstavnike petih KS, za kaj več pa nam je zaradi volilnih ro-
kov in iskanja kakovostnih predstavnikov zmanjkalo časa. Cilj 
naše liste je bil en svetnik v novem občinskem svetu, kar nam 
je uspelo, za drugega pa nam je glede na to, da smo bili zastopani 
le v drugem volilnem okolišu, zmanjkalo nekaj glasov oziroma 
nekaj sreče pri kombinatoriki ostanka glasov.  Glas naše liste se 
bo v občinskem svetu zagotovo slišalo, saj naš svetnik ne bo le 
pasiven član sveta, ki bo dvigoval roko, ampak se bo v delo sve-
ta aktivno in odgovorno vključeval in se kot predstavnik naše 
liste odkrito zavzemal za uresničitev obljub, danih krajanom in 
za izvajanje našega programa, to je za načrten in enakopraven 
razvoj celotnega vrhniškega podeželja in ne le mesta, za opredeli-
tev kmetĳstva in turizma kot temeljnih gospodarskih panogah v 
občini, za pregledno vodenje vseh projektov in za uvajanje tistih 
projektov iz našega programa, ki bodo omogočali zaposlovanje 
občanov Vrhnike in njen razvoj,« je povedal nosilec liste Viktor 
Sladič, ki se obenem tudi zahvaljuje volivcem za izkazano zaupa-
nje. »O povezavah z drugimi listami in strankami zaradi naše 
programske posebnosti ne razmišljamo, smo se pa pripravljeni 
pogovarjati z vsakim, ki se nam želi v naših idejah, usmerit-
vah in prizadevanjih pridružiti in tako aktivno prispevati k raz-
voju vrhniškega podeželja, s tem pa celotne občine in odgovorno 
delovati v dobro vseh občank in občanov naše občine.« (gt)

Presenečenje volitev: SMC
Stranka SMC je sledila uspehu na državnih volitvah in v občinski 
svet prišla s kar tremi svetniškimi mandati. Kot je dejal Miroslav 
Ribič, so vendarle računali še celo na mandat ali dva več, kljub 
temu pa so z doseženim zadovoljni, saj so bili ustanovljeni pred 
komaj mesecem dni. »Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil obča-
nom Vrhnike, ki so glasovali za nas ter hkrati čestital županu 
za ponovno izvolitev. Obljubljamo, da s svojimi dejanji ne bomo 
razočarali volivce in da se bomo borili za boljše življenje na Vrh-
niki.« Ker gre za popolno novinko v občinskem svetu, smo Ribiča 
povprašali o morebitnem koalicĳskem povezovanju. Odgovoril 
je, da bodo podpirali vse dobre projekte in dobromisleče ljudi, 
ne glede na politično obarvanost. »Za nas so pomembni projekti, 
ne pa politični predznak. Zato me tudi osebno zelo moti negati-
vizem, ki se tako rad pojavlja v Slovenĳi, češ da projekt apriori ni 
dober, če nisi iz »prave« stranke.« (gt)

IZVOLJENI SVETNIKI IN SVETNICE
Povezujemo Vrhniko: Stojan Jakin (Anja Sluga), Barbara 
Kovačič, Andrej Kos, Nataša Grom, Borut Fefer, Janko Skodlar, 
Ema Goričan, Edin Behrić
SDS: Mirko Antolović, Alenka Džafić, Nataša Frank, Daniel 
Cukjati
SD: Janez Kikelj, Alojz Kos
DeSUS: Marjan Leon Možina, Vid Drašček
NSi: Sebastian Kovačič, Vinko Keršmanc
SMC: Miroslav Ribič, Boštjan Erčulj, Valerĳa Mojca Frank
Lista za razvoj vrhniškega podeželja: Viktor Sladič
Solidarnost: Anže Slabe
SLS: Pavel Oblak

Zahvala volivkam in 
volivcem!
Vsem, ki ste glasovali zame  in za našo 
listo, se iskreno zahvaljujem. Potrudili 
se bomo, da bomo upravičili vaše 
zaupanje. 
Stojan Jakin, župan
Povezujemo Vrhniko

Župan Stojan Jakin je prisegel, da bo ravnal 
vestno, odgovorno in pošteno v korist in bla-
ginjo vseh občanov in občank.

Novo izvoljeni občinski svet. Ustanovno sejo je kot najstarejši svetnik vodil Marjan 
Leon Možina.

Število volilnih upravičencev                                     13.350
Volilna udeležba                                                38,25%

Rezultati volitev - za župana
STOJAN JAKIN  80,18%
ANŽE SLABE  13,14%
FRANC MIŠIČ  6,67%

Rezultati volitev v občinski svet - I. volilna enota

 Št. glasov % št. 
mandatov

POVEZUJEMO VRHNIKO  967 40,68% 6
SDS                                          322 13,55% 2
SMC                                         250 10,52% 1
SD                                            220 9,26% 1
DeSUS                                     188 7,91% 1
NSi                                           157 6,60% 1

Rezultati volitev v občinski svet - II. volilna enota
Št. 
glasov % št. 

mandatov
SDS                                     460 18,09% 2
POVEZUJEMO VRHNIKO 392 15,41% 2
SMC                                     343 13,49% 2
Lista za razvoj vrhn. Podeželja 344 13,53% 1
NSi                                     270 10,62% 1
SD                                      185 7,27% 1
DeSUS                                      163 6,41% 1
SLS                                      162 6,37% 1
SOLIDARNOST                137 5,39% 1

Volitve na Vrhniki

Župan izvoljen, zataknilo pa se je pri svetnikih
Vrhnika – 5. oktobra so potekale volitve, na katerih je močno slavil dosedanji župan Stojan Jakin, saj je 
prejel več kot 80 odstotkov glasov. Volilna epizoda bi lahko bila končana še isti večer oziroma v naslednjih 
dneh, če se ne bi zataknilo pri mandatih za svetniška mesta. Tri stranke, SDS, SMC in NSi, namreč menĳo, 
da administrativni postopki, ki jih je vodila Občinska volilna komisĳa, niso bili v skladu z zakonom, zaradi 
česar je vsaka od njih ob eno svetniško mesto, prejela pa jih je županova lista Povezujemo Vrhniko. 
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Občina Vrhnika je v začetku maja oddala 
vlogo na razpis Ministrstva za gospo-

darski razvoj in tehnologĳo za sofinanciranje 
obnove Cankarjevega doma. Vloga je dobil 
zeleno luč, zato se občina nadeja sredstev v 
višini 767.099,50 €, pri čemer predstavljajo 
namenska sredstva Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj 85% delež, 15% pa zagotavlja 
Republika Slovenĳa. Strošek obnove je bil oce-
njen na skoraj 960 tisoč, dosežena vrednost del 
pa znaša, kot smo zapisali, dobrih 906 tisoč.
Obnovo bo vršila družba Grafit iz Sodraži-
ce,ki bo na objektu zgradila prizidek, uredila 
evakuacĳske poti, sanitarĳe, prezračevanje 

dvoran, energetsko sanirala celoten objekt, 
uredila zunanji videz po zahtevah Regional-
nega sklada za varstvo kulturne dediščine in 
izboljšala funkcionalnost ter izvedla nekatere 
posodobitve in preureditve prostorov v objek-
tu. Izvajalec bo z deli začel takoj, končal pa naj 
bi jih do konca junĳa 2015.

 Gašper Tominc

Obvestilo
Starše otrok, rojenih v letu 2012, stanujočih v KS Podlipa - Smrečje, vabimo,  naj do 15. novembra 2014  
sporočijo podatke (ime, priimek otroka, leto rojstva in naslov) za letošnje Miklavževo obdarovanje. 
Sporočite nam podatke tudi za otroke, rojene v letih 2007 do 2012, ki morebiti še niso uvrščeni v sez-
nam za obdarovanje.

SVET KS PODLIPA - SMREČJE
Podatke sporočite na GSM:  041 677 664 ali e- naslov: info@podlipa-smrecje.si.

Župnijska Karitas Vrhnika v sodelovanju z Občino Vrhnika in Zavodom 
Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika in SAZAS-om 

Ljubljana organiziramo

deseti  dobrodelni koncert

DVA NOVČIČA
Dobrodelni koncert je namenjen za pomoč družinam, 

ki so v socialni stiski na Vrhniki.

Koncert bo v soboto, 22. 11. 2014, ob 18. uri 
v dvorani Cankarjevega doma Vrhnika.

Nastopili bodo priznani ansambli, pevci in solisti:

 vrhniški pritrkovalci
Otroški pevski zbor Župnijskega vrtca

  Klemen Šiberl
  Luka Demšar - citre

 pevke ljudskih pesmi Trlice
  Oktet Raskovec

Ansambel Amaterji
  Ansambel Javor

Ansambel Viharnik
Ansambel Prosen

Ansambel Veseli muzikantje

Podpisana pogodba z izvajalcem 
obnove Cankarjevega doma
Vrhnika, 30. september – Župan Stojan Jakin in predstavnik družbe Grafit iz 
Sodražice, ki bo obnavljajo Cankarjev dom Vrhnika, sta podpisala pogodbo v 
višini 906.026,44 €.

Na podlagi prvega odstavka 47. člena Zakona 
o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 
70/08 - ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/01 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-
B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C; v 
nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) občina pripravi 
osnutek OPN na podlagi:
• prikaza stanja prostora,
• splošnih in posebnih smernic državnih no-

silcev urejanja prostora,
• smernic lokalnih nosilcev urejanja prostora,
• usmeritev iz državnega strateškega prostor-

skega načrta,
• strateškega dela OPN,
• razvojnega programa Strategĳa razvoja ob-

čine Vrhnika za obdobje 2006–2020,
• lastnih razvojnih potreb in izraženih razvoj-

nih potreb drugih oseb.
Razvojne potrebe morajo biti ustrezno obra-

zložene, utemeljene in dokumentirane. Pobu-
da mora biti podana na priloženem obrazcu 
Vloga za spremembo in dopolnitev Občinske-
ga prostorskega načrta Občine Vrhnika.  
Obrazec je dostopen: na spletni strani Občine 
Vrhnika www.vrhnika.si, pod rubriko Vloge 
in obrazci,v sprejemni pisarni Občine Vrhni-
ka in Upravne enote Vrhnika (Tržaška cesta 1, 
pritličje, desno), na Občini Vrhnika, Oddelek 
za prostor (Cankarjev trg 11, tajništvo v pri-
tličju ali oddelek v prvem nadstropju).
Občina bo pobude pregledala, analizirala in 
do njih zavzela stališča o izpolnjevanju pogo-
jev za upoštevanje pri pripravi osnutka spre-
memb in dopolnitev OPN. Vlagateljem pobud 
bo Občina izdala pisno opredelitev glede nji-
hove pobude po končanem zbiranju pobud in 
zavzetju stališč.

Župan Stojan Jakin

Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve 
Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
Občina Vrhnika bo v letu 2015 začela postopek priprave sprememb in dopol-
nitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 
27/14, 50/14 – teh. popr.). Občina Vrhnika zato poziva vso zainteresirano jav-
nost, da od 8. 9. 2014 do 31. 12. 2014 podajo pobude za spremembo namenske 
rabe zemljišč, spremembo prostorskih izvedbenih pogojev ali druge spremembe 
občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN).

Potniki lahko na omenjeni 
linĳi potujejo s terminsko 
urbano, ki jim omogoča tudi 
uporabo mreže linĳ mestnega 
prometa po Ljubljani. Vstop-
nice za vožnjo bo mogoče 
plačevati tudi z gotovino. 
Avtobus bo  na novi linĳi, ki 
poteka po trasi Vrhnika Ja-
zon–Ligojna–Podlipa–Smreč-
je–Anžon–Noč–Ganter–Žiri, 
zapeljal po petkrat na dan v 
vsako smer. Potniki iz Žirov 
bodo lahko na Vrhniki presto-
pili na linĳo Vrhnika–Ljublja-
na ali linĳo Logatec–Ljubljana.
Kot so pojasnili v javnem 

podjetju Ljubljanski potniški 
promet (LPP), bo poskusno 
obdobje trajalo tri mesece, 
mogoče pa bodo tudi manjše 
spremembe voznega reda gle-
de na želje uporabnikov. Po-

daljšanje linĳe številka 46 od 
Vrhnike do Žirov naj bi bila 
velika pridobitev za študente 
in dĳake, ki se vsak dan vozĳo 
v Ljubljano. (gt)

Spoštovane občanke, spoštovani občani! 
Zahvaljujemo se vam za izkazano podporo na nedavnih 
lokalnih volitvah. Še naprej bomo delovali odgovorno in v prid 
vsem v naši občini.                                                   OO SDS Vrhnika 

Med občinama Žiri in Vrhnika nova linĳa
Vrhnika, 1. oktober – Med občinama Žiri in Vrhnika je začela obratovati poda-
ljšana linĳa Ljubljanskega potniškega prometa Vrhnika–Smrečje–Žiri s števil-
ko 46. Linĳa bo tri mesece obratovala testno, potniki pa se bodo po njej lahko 
vozili z enotno mestno kartico urbana.

NAPOLNITE URBANO
v TIC-u na Vrhniki.

Uporabite jo lahko za 
vožnjo v Ljubljano in za 

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

BREZPLAČNO PRAVNO 
SVETOVANJE
Z brezplačnim pravnim svetovanjem želimo 
uresničiti ustavno pravico enako dostopnega 
pravnega varstva za vsakogar. Ob upošteva-
nju prednosti socialno šibkejših je naš cilj 
nuditi učinkovit in celosten servis za rešitev 
konkretnih pravnih  težav na dostopen na-
čin. Svetuje skupina pravnih strokovnjakov, 
ki so univerzitetni diplomirani pravniki. 

Na voljo smo vam vsak ponedeljek od 17. 
do 18. ure v prostorih na Voljčevi cesti 21 A. 
Za več informacĳ ali prĳavo nam pišite na 
karitas.pravnosvetovanje@gmail.com 

BREZPLAČNA 
PSIHOTERAPEVTSKA 
POMOČ
Delo temelji na modelu relacĳske družinske 
terapĳe, ki ga je v Slovenĳi razvil prof. dr. 
Christian Gostečnik. Posameznika razume-
mo kot del celotne družine, v kateri je odra-
ščal, in skušamo odkriti ter razumeti pomen 
in moč prejšnjih izkušenj v sedanjem življe-
nju. V ta namen raziskujemo in odkrivamo 
korenine določene težave, hkrati pa  težave 
razrešujemo na treh ravneh: sistemski, inter-
personalni ter intrapsihični. Cilj terapevtskih 
programov je preoblikovanje notranjih ču-
stvenih vzorcev odnosov pri posamezniku, 
paru oz. družini. Strokovno terapevtsko po-
moč nudĳo zakonski in družinski terapevti, 
specialisti zakonske in družinske terapĳe  s 
končanim podiplomskim študĳem na Uni-
verzi v Ljubljani. Psihoterapĳa  poteka po na-
čelih Etičnega kodeksa Združenja zakonskih 
in družinskih terapevtov Slovenĳe.
V prostorih na Voljčevi cesti 21 A smo vam 
na voljo vsak četrtek od 15. do 19. ure. Za 
več informacĳ ali prĳavo nam pišite na ka-
ritas.zdt@gmail.com 

Martinov teden

  sobota 15. november 
 

10. - 15. november

   ob 20.ih

 

Martinova pojedina mlado vino

Mladi godci
Rezervacije: 01 755 34 77

Kepa, ki je nazadnje zajela tudi Slovenĳo, se je 
pričela valiti v začetku septembra v Bosni in 
Hercegovini, ko je prek dvesto policistov, pod 
vodstvom obveščevalne službe, v t.i. operacĳi 
Damask razbilo obširno skrajno islamistično 
mrežo, ki je financirala, organizirala in nova-
čila borce v vrste Islamske države in drugih 
skrajnih skupin (Al Nusra, Al-Kaida) v Sirĳi in 
Iraku. Med drugimi so aretirali vahabitskega 
pridigarja Huseina Bilala Bosnića. Ta se je na 
svojih poteh po Evropi, kjer je pridigal o upra-
vičenosti nasilja nad »Zahodom« ter nabiral 
prostovoljce za »džihad«, nemalokrat ustavil 
tudi pri naši islamski skupnosti, nenazadnje ob 
odprtju sunitske molilnice v Ljubljani leta 2012. 
Rekrute za »sveto vojno« naj bi pred odhodom 
na Bližnji vzhod urili kar na njegovem pose-
stvu v Bužimu (BiH). V bosanski policĳsko-ob-
veščevalni operacĳi zbrane informacĳe so zato 
hitro pripeljale tudi do nekaterih slovenskih 
imen, med njimi Boštjana Skubica, ki da se 

je prav na Bosnićevem posestvu spreobrnil v 
muslimansko vero, izuril za bojevanje ter se za-
tem odšel borit v Sirĳo. Kakšno vlogo je imel v 
sirski državljanski vojni, zaenkrat ne ve nihče, 
sam molči, žena pa za medĳe vneto zatrjuje, da 
ni nikogar ubil, domov naj bi se vrnil takoj, ko 
je uvidel, kako je tam v resnici. Slovenska ob-
veščevalno varnostna agencĳa, ki še pred tremi 
leti v domačih skrajnih islamistih menda ni vi-
dela nevarnosti za našo državo, je letos poleti 
že spremenila ton, spričo septembrske opera-
cĳe v Bosni ter podatkov avstrĳskih obvešče-
valnih organov pa 24. istega meseca tudi sama 
stopila v akcĳo. Verjetno iz čistih preventivnih 
razlogov, saj naj bi se Skubic po vrnitvi iz Siri-
je zaposlil v kemični tovarni Fenolit na Bregu 
pri Borovnici. Tu so ga vrhniški policisti tudi 
vklenili in mu preiskali avtomobil. Preiskava 
se je nadaljevala v stanovanjskem naselju Vrt-
narĳa na Vrhniki, kjer so zasegli ročni raketo-
met (RPG), a brez izstrelkov. Pod blazino naj 

bi našli tudi kuverti z zajetnejšo vsoto denarja. 
Pot so nadaljevali proti podlipski dolini, kjer so 
v njegovi vrtni lopi našli še avtomatsko jurišno 
puško ter vsaj šest polnih nabojnikov. Menda 
se je Skubic izgovoril, da je orožje kupil že pred 
leti, ko ga je bil črni trg zaradi balkanskih vojn 
poln in se ga je dalo dobiti za nravnost smešno 
ceno. Če drugega ne, so se vrabci in krti nje-
gove solate ogibali na daleč. Preiskovalci so 
pregledali še podnajemniško stanovanje v Lu-
žiško-srbski ulici v Ljubljani, kjer dejansko živi 
z ženo in otrokom, nakar so mu po zaslišanju 
le še spisali ovadbo zaradi »nedovoljene proiz-
vodnje in prometa z orožjem ali eksplozivi« ter 
ga izpustili na prostost. Ko bo zadeva nekega 
dne prišla na dnevni red sodišča, bo morebiti 
kaznovan s šestimi meseci do petih let zapora 
ali pa zgolj pogojno kaznĳo. Vojskovanje na tu-
jem, magari za skrajne skupine, pač naš pravni 
red ne sankcionira. 

Damjan Debevec

Spoštovane občanke in občani,
zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje na volitvah 5. oktobra 2014. Nova Slovenĳa – krščan-
ski demokrati smo na volitvah prejeli 8,6 % (v volilni enoti I 6,57 %, v volilni enoti II pa 10,62 %). 
Ta izid nam trenutno zagotavlja dve svetniški mesti. Uporabili pa bomo vse pravne možnosti, da 
bomo dobili tudi tretje svetniško mesto, kot je bilo izračunano po prvih neuradnih izidih. Kljub 
slabši volilni udeležbi je Novi Slovenĳi zaupalo več volivcev kot na zadnjih lokalnih volitvah. 
Vaše zaupanje cenimo in tudi v tem mandatu bomo skrbeli za vaše interese in poslušali vaše 
težave. Z lokalno problematiko, vašimi vprašanji in kritikami se lahko obrnete na nas in obljubi-
mo, da bomo ukrepali in si prizadevali najti rešitev. Dosegljivi smo prek elektronskega naslova: 
vrhnika@nsi.si in telefonske številke: 041 339 249.
V Občinskem svetu vas bova v tem mandatu zastopala Vinko Keršmanc z Bevk in Sebastian 
Kovačič z Vrhnike. 
Ob končanem mandatu pa se zahvaljujem tudi dosedanjemu svetniku Jurĳu Zimšku za njegovo 
delo v skupno dobro, trud in konstruktiven pristop ter za vse, kar je naredil kot prejšnji pred-
sednik Nove Slovenĳe.

Iskrena zahvala velja tudi vsem kandidatkam in kandidatom, ki ste 
kandidirali na listi Nove Slovenĳe. Skupaj smo dosegli takšen rezul-
tat in na vašo pozitivno energĳo računam tudi v prihodnje.

Sebastian Kovačič, predsednik OO NSi Vrhnika

Čuki oživeli vrhniški bazen
Vrhnika, 18. oktober – Vsem poznana slovenska glasbena 
skupina Čuki je za snemanje novega videospota izbrala 
vrhniški bazen.

Že malce pozabljeni bazen v Športnem parku Vrhnika je zopet zaživel. Ven-
dar pa se v njem ni čofotalo, temveč je na sončno oktobrsko soboto postal 
prizorišče snemanja videospota skupine Čuki. Že nekaj dni prej je ekipa 
prišla na ogled bazena, ki so ga izbrali ravno zaradi njegovega zastaranega 
videza. S pomočjo Ribiča Pepeta so polepšali naš bazen in ga porisali z gra-
fiti. Tako so ga spremenili v zanimivo sceno videospota za novo glasbeno 
uspešnico, ki jo že nestrpno pričakujemo.                      Lina Celarc, ZIC

Ostal je brez kalašnika in raketometa
Odmevna policĳsko-obveščevalna akcĳa zoper domnevne islamske skrajneže je pretekli mesec pozornost slovenske jav-
nosti za nekaj dni prikovala na sicer mirno mestece Vrhniko in v manjši meri tudi na Borovnico, kjer so zgrabili domnev-
nega islamista Boštjana Skubica.
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Mravljica Ula nad 
pričakovanji
Prvi otroški dobrodelni športni dan z mravljico Ulo 
je odlično uspel. 25. septembra je Zaplana oživela  
kot že dolgo ne. Kljub dežju so povsem napolnili pri-
reditveni šotor in parkirišče  ter uspeli spraviti pod 
streho tudi zunanje aktivnosti.

Pelo, plesalo, risalo in teklo je  več kot 150 otrok, skupaj s  starši 
so imeli kar  tristo obiskovalcev vse od 10. do 14. ure, in to brez 
vstopnine! Dogodek je bil tudi dobrodelne narave,  saj so zbirali 
denar za Petra z Vrhnike s spinalno mišično atrofijo, ki je prejel  
več kot 1.195 evrov. Hvala vsem sodelujočim in pokroviteljem!

Program, vreden posnemanja 
Glasbeno-plesni animacĳi, ti. jutranja telovadba, so sledile ak-
tivnostmi pod šotorom: ustvarjali so torbice v obliki mravljic iz 
filca, izdelke  iz naravnih materialov, barvali pobarvanke in ri-
sali velike slikarĳe na pravih slikarskih  stojalih.  Veliko smeha 
je bilo pri stojnici za  poslikavo obraza. 
Sledili so športni preizkusi, vodene športne vadbe, športni kviz, 
športno svetovanje za starše in predstavitev  Svetovalnice za 
telesni in gibalni razvoj, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma 
Vrhnika.  Ljubezen do športa gre tudi skozi želodec, zato so tri 
pridne mravljice organizatorke pekle palačinke, in to brez raču-

na! Brezalkoholne koktejle pa so pomagali mešati in okraševati 
kar razigrani otroci. Pred  šotorom so bila na ogled gasilska in 
gradbena vozila ter pravi dirkalni avtomobil  po vzoru clia, pa 
veliki in  mali motor.  Otroci so navdušeno sodelovali v inter-
aktivni gledališki predstavi Škratek Skokec in  čebelica Lenka, 
kjer so pri razpletu zgodbe pomagali tudi sami. Po predstavi  so 
nastopili še  Plesna šola Urška Vrhnika in trĳe mladi harmoni-
karji  iz okoliških krajev. Med dogodkom so izžrebali nagrajen-
ce nagradne pobarvanke, ki so prejeli igrače sponzorja Diren-
daj,  starši pa so lahko kupili tudi otroška ekooblačila iz spletne 
trgovine Solemio.si  po posebno ugodnih cenah. Ob prĳavi so 
prejeli tudi  popust za kosilo v Okrepčevalnici pod Ulovko.

Dobrodelnost 
Zbirali so denar za  šestletnega Petra z Vrhnike, ki ima živč-
no mišično obolenje, pri katerem postopoma propadajo mi-

šična  vlakna. Peter potrebuje 24-urno nego in je  povsem od-
visen  od druge osebe pri vseh življenjskih aktivnostih, kot so 
prevĳanje, kopanje, hranjenje in pitje. Denar so zbirali s pros-
tovoljnimi prispevki v Škatlo dobrega srca s prĳavninami na 
dobrodelni tek malčkov z mravljico Ulo in tek mamic in očkov 
z dojenčki v vozičkih. Organizatorji so zelo hvaležni,  več kot 
trideset jih je sodelovalo, se še enkrat skupaj s starši zahvaljujejo 
za zbranih 1.195 evrov, ki bodo  v pomoč pri nakupu novega 
kombĳa. Za naslednje leto obljubljajo vsem, da se zopet vidimo! 
Hvala tudi pokroviteljem, predvsem Občini Vrhnika in Nago-
deti Logatec ter Aspectus in fil Rouge capital. Dobrodelni tek 
je podprl Majer-les, pobarvanke Direndaj … več fotografij  in 
pokroviteljev na www.ulovka.si/ula 

  Sebastjan Vehar, foto Romana Grbec in Sebastjan Vehar

Predaja denarja za Petra, ki se je z očkom tudi udeležil teka z 
vozički.

Dobrodelni tek

Tri vozila: gasilska lestev se je dvignila  dvajset metrov visoko.

Sponzorji dogodka
Zlata sponzorja: Nagodeti Logatec, d. o. o./ Občina Vrhnika

Srebrna sponzorja: Aspectus, d. o. o./Fil Rouge Capital
Sponzor dobrodelnega teka: 
MAJER-LES, d. o. o.
Sponzor nagradne pobarvanke: Direndaj
Bronasti sponzorji: MAR-TEH, d. o. o./Krili, d. o. o./Milus,  

d. o. o./ Vesna Plevnik Vodušek – Pediatrična in alergolo-
ška ordinacĳa/Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o./Sole-
mio, Simona Osterman, s.p./M-LES, d. o. o./Rauch Croatia, 
d. o. o./DG69, d. o. o./HSE, d. d./Pampers/Zavarovalnica 
Triglav, d. d./Hesper gostinstvo, d. o. o./AV studio, d. o. o., 
Ljubljanske mlekarne d. d.

Sponzorji društva: Marolt Beton, d. o. o./MIVŠEK – Rajko 
Mivšek, s. p./AV studio, d. o. o.

ŠRD Ulovka se najlepše zahvaljuje vsem sponzorjem in 
prebivalcem Zaplane, ki so dogodek omogočili.

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE 
NOB VRHNIKA

v sodelovanju z

OBMOČNIM ZDRUŽENJEM 
VETERANOV VOJNE ZA SLOVENĲO 

VRHNIKA - BOROVNICA
in

POLICĲSKIM VETERANSKIM 
DRUŠTVOM SEVER – 

ODBOR VRHNIKA - LOGATEC

ter pod pokroviteljstvom

OBČINE VRHNIKA
vabi na tradicionalno spominsko 

slovesnost ob dnevu mrtvih,
posvečeno padlim slovenskim 

partizanskim borcem in 
drugim žrtvam naci-fašističnega 

okupatorja.

Slovesnost bo v 
soboto, 1. novembra 2014, ob 10. uri

pri spomeniku padlim borcem 
NOB na Drči.

ZB NOB Vrhnika

V kulturnem programu sta nastopila mlada 
glasbenika Teja in Aljaž Nagode iz Glasbene 
šole Vrhnika. Zbrane sta nagovorila namestni-
ca direktorice knjižnice Sonja Žakelj in pred-
sednik ZB NOB Vrhnika Janez Kikelj. Oba sta 
poudarila pomen literarnih del pisatelja, par-
tizana in Vrhničana Karla Grabeljška - Gabra. 
Mirjam Suhadolnik, povezovalka prireditve 
pa je prebrala nekaj odlomkov iz Gabrovih 
knjig.
Gost literarnega večera je bil pisatelj Ivan Si-

vec. Prav gotovo je to eden najbolj  ustvarjalnih 
slovenskih pisateljev, saj je napisal 123 knjig za 
vse generacĳe. Je tudi avtor  več kot  dva tisoč 
besedil za glasbo, narodno  in zabavno. Z Ga-
brom sta se spoznala v uredništvu Kmečkega 
glasa ter navezala literarne stike. 
Ivan Sivec je zbranim predstavil zadnja svoja 
dela, in sicer tetralogĳo o Rimljanih na naših 
tleh. Predstavitev je potekala prek računalni-
ka v sliki, v besedi pa jo je dopolnjeval pisatelj 
sam. Prva knjiga ima naslov Zadnji keltski po-

glavar in  pripoveduje o zadnjih bojih in prvi 
ljubezni v Cezarjevih časih. Druga je Usodna 
emonska lepotica, ki  pripoveduje o ljubezen-
skem trikotniku med sužnjo, staroselcem in 
Emoncem. Burja nad mrzlo reko pa je tretja 
knjiga s povestjo o strastni ljubezni v času ce-
sarja Teodozĳa. Zadnja knjiga pa  pripoveduje 
o propadu rimskega cesarstva na naših tleh; 
njen naslov  je Atila, šiba božja. 
Po predstavitvi je druženje potekalo v sosednji 
sobi, ki nosi ime po vrhniškem in podlipskem 
vsestranskem umetniku Ivanu Malavašiču.
Spominski literarni večer so pripravili Can-
karjeva knjižnica Vrhnika, Združenje borcev 
za vrednote NOB Vrhnika in Zavod Ivana 
Cankarja. Le udeležba je bila nekoliko skrom-
na, vendar upam, da na partizana in pisatelja 
Karla Grabeljška - Gabra le nismo pozabili.

Simon Seljak

Mlada glasbena umetnika Teja in Aljaž Nagode Pisatelj Ivan Sivec, gost lite-
rarnega večera 

Njegove štiri knjige o Rimljanih na naših tleh

Gabrov spominski večer
V Grabeljškovi dvorani nove Cankarjeve knjižnice Vrhnika je BIL v sredo, 15. 
oktobra, spominsko-literarni večer partizana in pisatelja Karla Grabeljška - 
Gabra. Prireditev je postala že tradicionalna;  ob tej priložnosti se spomnimo 
Gabrovega rojstnega dne, ki je 18. oktobra. To je bila tudi prva prireditev v novi 
vrhniški knjižnici, ki je vrata odprla pred dobrim mesecem.
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Štirideset let 
polhanja na 
Podlipskem
Slovenĳa ima v Evropi najdaljšo polharsko tradi-
cĳo. Znano je, da so polhali že v času Rimljanov. 
Okrog leta 1499 je bil lov na polhe celo obdavčen. O 
polhanju je veliko pisal že Valvazor in tako je skozi 
leta postalo bogat del naše kulturne dediščine. 
Na Podlipskem se ohranja tradicĳa polhanja že  štirideset let.  
Davnega leta 1974 so se začeli družiti posamezni domačini, ki 
jih je med seboj povezovala ljubezen do narave in življenja v 
njej. Ob dolgih jesenskih večerih so skupno odhajali na pol-
hanje v gozd nad Kajni dol, ki ga poimenujejo Rupe.
Kmalu se jim je 
porodila zamisel 
o postavitvi  lese-
ne koče, ki bi jim 
služila za druženja 
ob lovu na polhe. 
Ko so leta 1978 na 
Vrhniki podirali 
staro »cegenco«, 
so od tam pripe-
ljali  odpadli les. 
Prĳateljsko pove-
zani  Štefan Bren-
čič,  Marjan Mer-
lak, Janez Brence, 
Franci Jurca, Janez 
Merlak, Branko 
Jereb, Ciril Kozjek 
in še veliko drugih 
so na Rupah sredi 
gozda, ob robu, od koder se lepo vidi Podlipska dolina, za-
čeli graditi kočo. Zgradili so jo na tri etaže. Poleg osrednjega 
prostora, ki služi dnevnemu bivanju, so na podstrehi uredili 
še prostor za spanje in v  kleti prostor za hrambo polharskih 
vab, pasti in orodja. Kočo so gradili štiri leta. Da pa so bili pre-
skrbljeni tudi z vodo, so zraven sezidali še zbiralnik za streš-
no vodo, »šterno«.  Med najbolj zaslužnimi za izgradnjo koče, 
Marjan Merlak, je v osrednjem prostoru postavil odprt kamin 
za ogrevanje in kuhanje. Tako je koča dobila vse, kar so nujno 
potrebovali. 
V koči se srečujejo pogosto, pa ne le skupina  zdaj že priletnih 
mož, pač pa tudi skupina mlajših. Zato se ni bati, da bi polha-
nje na Podlipskem prenehalo. V času lovne sezone na polha si 
v koči vsaj enkrat na leto privoščĳo daljše bivanje,  po navadi 
od četrtka do sobotnega opoldneva. V tem času nastavljajo v 
krošnje bukev, kostanja in leske pasti in vabe za polhe, ob ko-

reninskih luknjah in  drevesnih panjih, kjer si polhi radi ure-
dĳo domovanje, pa kletke. Da polha privabĳo, v past vstavĳo 
hruško, prepojeno z janeževim oljem. Nastavljajo  popoldne, v 
večernih urah pa plen pobirajo. Včasih so imeli okoli  šestdeset 
pasti, sedaj se jih je nekaj že pogubilo. Ker so nastavljali več-
krat, so ulovili tudi do  sto polhov na večer. To so bila leta z 
obilico polhov, ker je bilo tudi hrane v izobilju. Zadnja leta  jih 
je bilo manj, letos jih skorajda ni. 
Tiste polhe, ki so jih s posebno kletko ujeli v koreninskih rovih 
in v duplih dreves, so  po navadi dali v večje kletke, jih odnesli 
drugam in tam izpustili. Tiste, ki so jih ulovili na drevesnih 
krošnjah, pa je mehanizem pasti pokončal takoj. Le-te so odrli, 
meso včasih tudi pojedli. Znana je njihova malica; pravĳo, da 
se dobro naješ,  če spečeš možgane dveh polhov in šest kokoš-
jih jajc.  
Kožuhe so odrli in jih sušili na zraku.  V strojenje so jih odnesli 
v Preserje k Debevu. Tam je bil tudi polharski muzej. Za dobro 

kučmo, ki je pokrivala tudi ušesa, so potrebovali kar 32 kožic. 
Prirejali so tudi družabne igre, kot so vlečenje vrvi in tek od 
Vrtnarja do koče. Tek so poimenovali polharski kros. Nad Mar-
tinom v Kajnem dolu so za start  razstrelili  kilogram dinamita. 
Ko so tekmovalci pri Vrtnarju zaslišali pok, so se pognali v tek. 
Rekord teka je bil  dvanajst minut. Sprva so se ga udeleževali 
le domačini, kasneje pa so prihajali tekmovat tudi iz okoliških 
krajev. O tem priča več priznanj, ki so izobešena  na stenah 
koče. Izdelovali so tudi priponke – značke z motivom polha 
in koče, ki so jih prodajali, za izkupiček pa kupovali žeblje za 
gradnjo.
Sedaj, ko ni več dela z gradnjo, čez dan radi balinajo in igrajo 
»brck«, dolge večere pa si popestrĳo s pripovedovanjem zgodb, 
šal in obujanjem spominov na  minula leta. Tako je bilo tudi 
tisti večer, ko sva jih obiskala. Pripovedovali so razne zgodbe, 
tudi tisto, kako so včasih ponekod lovili krte. Svoj čas so bili 

namreč velika nadloga, saj so delali krtine  na senožetih, kar 
je kosce oviralo pri košnji. Zato so gospodarji na večjih kme-
tĳah za uničenje krtov  najemali prišleke, ki so prišli od bog 
ve kje. Na rami so nosili skopce, tudi po  sto jih je kdo imel. Z 
gospodarjem so se pogodili  za plačilo ulovljenega krta  za kos. 
Poleg plačila jim  je pripadala še kožica, ki so jo dali ustrojiti 
za ženske »pelc montle«. Največkrat pa je bilo tako, da so z iz-
kupičkom odšli v gostilno, si privoščili dobro kapljico in še kaj 
za pod zob. Ko pa je zaslužek pošel, so si dejali: «Po luknjici 
prišel, po luknjici odšel.«

Ja, prav prĳetni so bili najini sogovorniki, podlipski polharji. 
Leta polhanja so že za njimi in nabralo se je veliko zgodb, pri-
god in spominov, ki so oživeli tisto noč. V koči je bilo prĳet-
no toplo in ob kozarcu vina smo klepetali pozno v noč. Besed 
kar ni zmanjkalo. Ko sva odhajala, je pred kočo še vedno tlel 
plamen, tam spodaj pa je brnel agregat. Koča je bila pravljično 
osvetljena in prepletena s sencami dreves. Noč je bila temna in 
le tu in tam se je skozi krošnjo dreves videla svetla zvezda. 

Hvala vam, Marjan in Janez Merlak, Ciril Kozjek in Janez Bren-
ce, da ste večer delili z nama, pripovedovali zgodbe in obujali 
spomine. 

Sonja in Jože Malovrh

V koči …

Sto let stara past za polhe

Polhanje ima na Podlipskem koncu že 40-letno tradicĳo.

Tako je bilo tudi na dirki motornih koles, ki 
je prvič potekala na slovenskem ozemlju po 

cesti med Podlipo in Smrečjem. Tekmovanje je 
konec avgusta leta 1920 priredila Športna zve-
za Ljubljana, torej še v času Kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. Da se je organizator od-
ločil prirediti dirko prav na tej cesti, je botro-
valo prepričanje, da je bila makadamska cesta 
izredno trdno grajena, ovinki pa ostri in do-
volj strmi. Z nje se je nudil prelep razgled na 
Podlipsko dolino in okoliško hribovje. V očeh 
organizatorja je bila to prava gorska proga.
Kljub dvomu številnih privržencev se je pri-
javilo  enaindvajset tekmovalcev, večji del iz 
Ljubljane, nekaj iz Cerknice, pa tudi iz Zagreba. 

Tekmovali so v petih skupinah,  glede na moč 
motorja. Pet jih je zaradi okvare na motorju od-
stopilo že pred samim začetkom, preostali pa 
so pripeljali do konca. Med tekmovalci in  gle-
dalci je med dirko in tudi po njej vladalo veliko 
navdušenje, kljub temu pa tekem na tej cesti 
niso nikoli več priredili,  pač pa so jih kasneje 
prirejali na ljubeljskem prelazu.
Pred dobrimi  sto leti, 15. 5. 1911, so slovenske 
ceste takratne dežele Kranjske prvič gostile  
avtomobilsko dirko, imenovano Avstrĳska alp-
ska vožnja Alpenfahrt. Pri nas je  potekala od 
Vršiča skozi  Kranjsko Goro, start in cilj pa sta 
bila na Dunaju. Celotna trasa je bila dolga 1424 
km. Najtežji del proge je potekal prek prelaza 

na Ljubelju, kjer je bil naklon kar 26-odstoten. 
Nastopilo je 51 tekmovalcev, med njimi pa ni 
bilo Slovencev.
Kasneje se je avtomobilistični šport razvĳal 
prek gorskih dirk na Vrhniki in Ljubelju. Vse 
pogostejši so bili nastopi slovenskih dirkačev 
na mednarodnih prireditvah in leta 1970 je Slo-
venĳa gostila prvo avtomobilsko dirko za ev-
ropsko prvenstvo.
Kako smo skozi stoletno obdobje Slovenci so-
delovali v avtomobilskih športih, nazorno opi-
suje knjiga »100 let avtomobilskega športa v 
Slovenĳi«, ki je promocĳa in poklon tej športni 
panogi.

Sonja Malovrh

Odziv na nedavne prispevke o 
Močilniku
Rad bi zapisal še svoja opažanja problemov v 
Močilniku, saj sem kot solastnik nekaterih par-
cel na tem območju po nepotrebnem vpleten v 
to slepo črevo zapletov. V mojem primeru gre 
za parcelo pri Jazonovem pristanu, to je tik ob 
mostu pri Velikem Močilniku, gledano gorvod-
no na desni strani. »Zgodilo se je«, da je parcela 
po digitalizacĳi katastra pristala dobesedno v 
vodi.  Zakon o evidentiranju nepremičnin sem 
ob nastanku problema dodobra preštudiral in 
sem zato najprej nameraval  sprožiti upravni 
spor ob nevzdržni odločbi območne GU, ven-
dar sem se zavedel, da dokazovanje da je 2 X 2 = 
4 ne sodi na sodišče, zlasti ko sem ugotovil, da 

mnogi pravniki ne ločĳo pojmov "natančnost" in 
"točnost", kar je v tehničnih strokah pomembno.
Evidentna napaka pri zarisu meja ob digita-
lizacĳi bi se morala končati s popravkom po 
službeni dolžnosti, ki ne more zastarati, kot z 
novim profesorjem ali celo šolo ne more biti 2 X 
2 = 5, četudi je to objavljeno v Uradnem listu. 
Če eksaktna stroka ni v stanju to urediti in pre-
pušča odločitve pravu (rimsko, civilno, zemlji-
ško, cerkveno, revolucionarno in še katero), je 
geodezĳa v propadu in v tej smeri ni mogoče 
nadaljevati, kar bi občina morala in želela ure-
diti v  povezavi s svojimi zemljiško še neure-
jenimi, a nespornimi kategoriziranimi cestami 
in potmi. 
Strinjam se, da bi se morali vpleteni lastniki, 
mejaši na sporno ugotovljenih mejah v Močil-

niku sestati in pošteno dogovoriti brez sodišča, 
saj  gre za majhne popravke, pri tem pa nam 
bi bila lahko geodetska stroka v veliko pomoč. 
Upoštevati bi bilo treba relief, objekte in zgodo-
vino na tem območju in poiskati kompromisno 

rešitev. Z moje strani ni ovire. Treba bo prepri-
čati še preostale. 
Kot vidim v medĳih, je v državi mnogo takih 
nepotrebnih zapletov in zato nameravam stvar 
prek medĳev javno predstaviti in opozoriti vse, 
ki se bodo  znašli v podobnih sporih, Vrhniča-
nom pa v pojasnilo, zakaj ni klopi v senci lipo-
vega drevoreda v Cankarjevem "prečudnem 
kraju", kar me zlasti tuji obiskovalci Močilnika 
redno sprašujejo in se čudĳo.
Prilagam staro fotografijo situacĳe v Močilniku, 
iz katere je razvidno, da je geodet, ki je parcelo 
poti umestil tja, kjer je vrisana, zelo slab prime-
rek strokovnjaka geodetske stroke, ki dopušča 
take nepravilnosti. Izgovori na šivanje listov 
grafičnega zarisa in na Gauss- Kruegerjevo pro-
jekcĳo so neumestni.                      Janez Tomšič

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

Prva motoristična dirka na slovenskem ozemlju od Podlipe do Smrečja
Časopis, Slovenski Narod, je leta 1924 objavil »… Mali motorji s tihim šelestom odbrze, šelest se stopnjuje v šum in brnenje ter že ga vidiš na vrhu prve serpentine …«
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Športni park Vrhnika je bil na prelep sobotni večer obdan z 
dvema velikima šotoroma in številnimi stojnicami za točenje 

slovenskega piva in pečenje različnih jedi na žaru. Na odru so 
se že od 18. ure vrstili številni nastopi znanih in manj znanih 
glasbenikov. 
Začetek vrhniškega Oberfesta je začel Pihalni orkester Vrhnika 
in že po svoji naravi navdušil. Nato so se na odru zvrstili mladi 
pevci glasbenega studia Osminka iz Mojstrane, ki so predstavili 
Junior eurosong show. S svojimi glasovi in interpretacĳo so nav-
dušili mlade  in starejše. Dokazali so, da se za slovensko zabav-
no glasbo ni bati, saj so talenti že na vidiku. Med njimi je nekaj 
pesmi zapela tudi že uspešna pevka Aleksandra Vovk. Pouda-
riti moram, da je celotno prireditev napovedovala in povezova-
la prikupna Majči iz znane TV-nadaljevanke Boštjana Romiha. 

Med nastopi pa so se izkazale mlade plesalke plesne šole Urška. 
Svoj nastop je profesionalno opravila tudi že znana pevka Eva 
Boto, za njo pa še repar Zlatko, ki se je pojavil s svojimi novimi 
očali. Oba pevca sta vzdušje stopnjevala do pravega vrelišča, 
saj so na oder prišli štirje Modrĳani, ki so med množico doži-
veli pravo evforĳo. Skoraj brez premora so goste zabavali tja do 
tretje ure zjutraj. Še posebne aplavze so prejemali ob izvedbah 
svojih najbolj znanih skladb. Tako se je Oberfest  končal s polno 
mero zabave, veselja in plesnih radosti. Prireditev je potekala 
brez težav in incidentov; torej je lahko zdrava zabava mladih in 
starejših tudi na Vrhniki.
Za odrom in tudi na njem sta prireditev spremljali TV-ekipi, ki 
sta snemali in od nastopajočih pobirali izjave.
Pohvaliti je treba vse tri organizatorje prireditve – Matjaža Rusa, 

Sabino in Ivana Lapuha –, ki so znali prireditev pripeljati do vr-
hunca s svojimi sodelavci in številnimi sponzorji. Zato se tudi 
oni zahvaljujejo glavnemu sponzorju MKERŠMANCU ter ZIC-
u, Občini Vrhnika, PGD Stara Vrhnika, PGD Sinja Gorica ter 
vsem staršem, prĳateljem, sodelavcem in še posebno gostom za 
velik obisk.

Simon Seljak

Sponzorji tretjega Oberfesta, ki so tudi zaslužni za uspeh 
prireditve: 

Avtopralnica Žagar, d. o. o., Berto Gabrovšek –predstavnik, 
Vargalant, d.,o.,o., Dvig, d. o. o., Modra pomoč, d. o. o., Pet-
er Molek, s. p., Rula, Ivan Lapuh, s. p., MKeršmanc, d. o. o., 
Avtoservis Jaka Mivšek, s. p., Radio Aktual, Varovanje Arh, d. 
o. o., Av studio, d. o. o., Salkon, d. o. o., Blago mix, d. o. o., Gu-
t&Pet, d. o. o, Sašo Brus, s. p. Gostilna Papatek, Naš časopis, 
Erms, d. o. o., G3 Spirits, d. o. o., Marolt beton, d. o. o., ZIC-
Vrhnika, Primož Tomše, s. p., PLG, skupina Pivovarne Laško, 
d. d., Radio Capris, Plesna šola Urška, Barjans, d. o.o ., Občina 
Vrhnika, PGD Stara Vrhnika, Glasbeni studio Osminka, Franci 
Tomažič, s. p.,  Gostilna Kranjc, JP-KPV komunala Vrhnika, 
Radio 1, Matic Senjur, s. p., Studio Fabrka, Slaščičarna Berzo in 
Fast food, Grig Igor Gračner, s. p., Kompostarna Rosa, Matjaž 
Rus, Kvibo, d. o. o., M Orel, d. o. o., Rois Dva, d. o. o., Štirn, d. 
o. o., Gradbeni material, Ribiška družina Vrhnika, Jože Med-
en, s.p., Prevozi, Vinotoč pri Oblaku – Jelko Orel, Esf, d. o. o.,  
Monika Rus, MŠKD Verd-izposoja opreme, Pihalni orkester 
Vrhnika, Franc Habat, s.p., Poksi, d. o. o.

Napovedovalka in povezovalka 
Majči

Eva Boto Repar Zlatko

Modrĳani so navduševali do zgodnjih jutranjih ur. Veliki šotor je bil premajhen za vse navdušence.

Društvo ljubiteljev narave in 
običajev Notranjske – DLNON
Letos praznuje  petnajst let obstoja in udejstvovanja na 
prireditvah, ki obeležujejo pomembna dogajanja v nara-
vi, z njimi pa so povezani običaji, ki še niso šli v pozabo. 
Kako je društvo nastalo? Skupina nepovezanih prĳateljev – Andraž 
Gruden, Tone Jesenko in Valentin Ogrin – se je družila pri nabiranju 
gob, jagod in drugih gozdnih plodov, ki jih narava ponuja človeku; 
odločili so se, da ustanovĳo društvo na ustanovnem občnem zboru.

Zbrali so potreben material in začeli z delom. 
– Prvi tak praznik v letu je »gregorjevo«, ko se ptički ženĳo in ko 

dan premaga noč. Nekoč, ko še niso poznali elektrike, so obrtniki 
(kovači, peki, čevljarji …) pri svojem delu uporabljali za razsvet-
ljavo petrolejke. Ko pa se je dan daljšal, so na gregorjevo spustili 
po potoku za njihovo delo značilne predmete, v njih pa luč. Otro-
ci in odrasli se tistih časov spominjamo ob potoku Bela. Dogodek 
spremlja izdelava gregorčkov in ocenjevanje le-teh.

–  Za pusta poiščemo junake iz pravljic (Rdeča kapica, Kekec)  in se 
za en dan prepustimo brezskrbnemu rajanju.

–  Na velikonočni ponedeljek še oživi običaj »sekanje pirhov«; udele-
ženci pohoda od Babnega Polja do Bloške police se pomerĳo v tej 
družabni igri.  

–  Kresovanje – najdaljši dan in najkrajša noč – počastimo s kresom in 
glasbo naSv. Trojici, obenem pa tudi praznujemo dan državnosti.

–  Jesenski izlet je ogled pokrajin in običajev na drugih koncih Slove-
nĳe, ki so za tamkajšnje prebivalce še vedno živi. 

– Gobarska razstava – Vrhničani imamo veliko srečo, da si lahko 
ogledamo tudi neznane gobe pod vodstvom gospoda Branka Vr-
hovca iz Horjula, ki mu je mala šala prepoznati katero koli gobo. 
Letos jih je bilo na ogled 160 različnih in pri vsaki je na kartončku 
pisalo, ali je užitna, pogojno užitna ali strupena. 

–  26. decembra je pohod po poteh Cankarjeve matere od Vrzdenca 
do Vrhnike. Na ta dan praznujemo tudi dan samostojnosti in štefa-
novo (žegnanje konj). 

V društvo vabimo tudi nove člane, vse, ki jih zanimajo stari običaji, 
narava in želja po druženju. Vašo prĳavo bo z veseljem sprejela pred-
sednica društva Marĳa Dolenc na št. 051 206 358 ali na e-naslovu: 
maricka.dolenc@gmail.com. Bralcem Našega časopisa želimo čim 
več jesenskih užitkov v barviti naravi!

Metka Paškulin in Marĳa Dolenc

Društvo ljubiteljev narave in običajev Notranjske

Na izletu po Beli 
krajini
Po navadi so jesenski dnevi topli, barviti, obilni 
poljskih pridelkov, grozdja … Mi pa smo komaj 
ujeli en tak dan, to je bilo v  torek, 9. septembra, 
za ogled enega dela zakladnice kulturne, naravne 
in tehnične dediščine Bele krajine. 
Na Vrhniki smo se zbrali ob osmih in krenili proti Kočevju, 
od tam pa med zelenimi griči do prvega postanka v Kra-
jinskem parku Lahinja. Ker je tam kraški svet, so naravne 
posebnosti podobne vrhniški okolici – vrtače, brezna, izviri, 
polni vode. Ker je krajina zavarovan  park, imajo živali in 
rastline več miru pred človeškim uničevalcem. Zaradi ugod-
nih naravnih  razmer za življenje so se na tistem koščku sve-
ta naseljevali že v mlajši kameni dobi in bakreni (5–3 tisoč 
let pred n. št.), kar dokazujejo izkopani predmeti (kamnita 
sekira, rezilo, deli kamnitih žrmelj, orodje iz kremena), ki so  
jih uporabljali takratni naseljenci.  V času vladavine Matĳe 
Korvina (1443–1490), kralja Matjaža, pa so našli zlatnik z nje-
govo podobo. Izročilo naših pradedov  sta žaga venecĳanka 
in mlin, ki so ju nekoč poganjala podlivna kolesa – bilo je pet 
lesenih,  zdaj pa se vrtĳo še tri za leseno steno, ki jih pozimi 
ščiti pred ledom. Še vedno zmeljejo pšenico, kamut, koruzo, 
rž, ajdo. Po končanem ogledu nas je gostiteljica »pozvala«,  
naj zapojemo, ona pa je dajala ritem z gudalom. Marsikdo 
bi še ostal in užival lepote narave, a čas je bil naš gospodar. 
Čakali so nas na naslednji dogovorjeni postaji v Rimu na 
kmetĳi Raztresen. Redkokje je še mogoče najti ljudi, ki jim 
pridelava lanu in konoplje daje toliko zadovoljstva, kot smo 
bili priča »kralju v Rimu«. Vse postopke – od setve, pobi-
ranja, tučenja, namakanja, beljenja s pepelom, česanja, pre-
denja, tkanja do končnega izdelka –,si je mogoče ogledati 
na njegovem posestvu; pa ne samo to – gospodinja nam je 
pokazala, kako so predli včasih na paši in sedaj na kolovra-
tu, le sline ne sme nikoli zmanjkati.  Njihovi izdelki so nare-

jeni z ljubeznĳo in vztrajnostjo. Tudi izdelava belokranjskih 
pisanic ni mačji kašelj,  potrebna sta rutina in potrpežljiva 
roka. In ker cenĳo vse, kar da narava, uporabĳo tudi po-
sušene liste oličkane koruze za izdelavo copat in cekarjev. 
Kmetĳa ponuja poleg domače hrane in pĳače tudi preno-
čišča za omagane ali miru potrebne popotnike v sobah ali 
kar na senu. Ja, tudi dandanašnji si človek lahko privošči 
življenje, ko so ga nekoč živeli naši dedki in babice, prade-
di in prababice. Na kmetĳo  Raztresen prihajajo skupine 
potomcev naših izseljencev iz Amerike, da si lahko pred-
stavljajo, kar so jim pripovedovali njihovi starši – ena taka 
skupina se je poslovila s kmetĳe prav ob našem prihodu. 
Zadnja postaja na naši poti je bilo kosilo na kmečkem tu-
rizmu Bahor. Njihova specialiteta je odojek ali jagnje, pe-
čeno v majhni krušni peči  na posebnem ražnju. Poleg 
slastno pečenega mesa postrežejo domačo metliško črnino, 
za posladek pa jabolčni in sirov zavitek z okusom po do-
mačem. Na tistem kraju smo se spomnili gospoda Zdrav-
ka Bahorja, ki je leta 1957 prišel na Vrhniko za kaplana iz 
rojstne Dragovanje vasi. Nekateri med nami smo se ga še 
prav dobro spomnili, čeprav smo bili v tistih časih še otro-
ci.  Kasneje, proti koncu njegovega službovanja, je napisal 
knjigo Leta preizkušenj, v kateri je predstavil mnoge belo-
kranjske običaje, svoje otroštvo in življenjsko pot, ki ga je 
na samem začetku za štiri  leta pripeljala tudi na Vrhniko. 
V tistem dnevu se je zvrstilo toliko prĳetnih vtisov, da 
smo zlahka odrinili vsakodnevne težave, ki jih prina-
ša vrhunska tehnologĳa.                     Metka Paškulin

Tretji Oberfest na Vrhniki

Nekaj tisoč obiskovalcev
Letošnji tretji  Oberfest je privabil nekaj tisoč obiskovalcev. Tako je bila 
Vrhnika v soboto, 11. oktobra, zopet prepredena s številnimi ljudmi ter 
avtomobili različnih slovenskih registracĳ. Lahko rečemo, da je bila Vrh-
nika Slovenĳa v malem, pa tudi nas vrhniški Oberfest nekako povezuje s 
pravim Oktoberfestom v Munchenu; po številu obiskovalcev v miniaturi, 
po veselju in zabavi pa ga celo prekaša. Prav zato pa ni treba iti v Nemči-
jo, ampak se lahko poveselimo na Vrhniki, okusimo sladkost slovenskih 
piv ter se ob narodno-zabavni glasbi poveselimo in tudi zaplešemo. Tako 
bo vrhniški Oberfest postal tradicionalen. Za vso organizacĳo in idejo 
so zaslužni Matjaž Rus in zakonca Sabina in Ivan Lapuh, ki obljubljajo 
številne novosti in presenečenja za naslednje leto. 
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Po koncu prve svetovne vojne se je Italĳa po-
žvižgala na samoodločbo Slovencev, Hrvatov 
in Srbov po življenju v isti državi, saj ji je bil še 
vedno primarni tajen londonski sporazum iz 
leta 1915, po katerem so njeni apetiti segali vse 
do Albanĳe. Na srečo je njen osvajalski pohod 
prekinil Stevan Švabič, ki je italĳanske vojake 
izrinil z Vrhnike proti Logatcu, leta 1921 pa se 
je vzpostavila meja na Planini pri Rakeku. Leto 
kasneje se je Italĳa zavila v črnino fašizma, ki je 
javno klical na popravo ozemeljskih krivic, kar 
je bil jasen signal za tedanjo vlado Kraljevine 
SHS, da zaščiti zahodno mejo. V skladu z aktu-
alno vojaško doktrino se je odločila za utrdbeno 
linĳo vzdolž meje z Italĳo, ki naj bi zadržala prvi 
nasprotnikov naval do mobilizacĳe lastnih sil.  

Draža Mihailović in Leon Rupnik na 
Zaplani
O sistemu stalnih utrdb so začeli razglabljati že 
leta 1926, a naslednjih deset let se na terenu ni 
zgodilo skoraj ničesar. Leta 1935 so pripravili 
prvi pripravljalni predlog za utrjevanje  prvega 
sektorja zahodne fronte, kamor je spadala Vrh-
nika oziroma Zaplana. »Na Zaplani se je utrje-
vanje začelo leta 1934 s patruljami žandarjev, ki 
so opazovale obnašanje domačinov in varnostne 
razmere. Za njimi so teren pregledovale vojaške 
komisĳe, nato se je začel odkup zemljišč. Leto 
dni kasneje so na obrobju Zaplane – v gozdu 
pod hribom Strmica – postavili delavsko naselje 
z od 15 do 26 barakami, hkrati se je začela grad-
nja cest. Utrjene objekte so začeli graditi šele po 
letu 1937,« je pojasnil Matevž. Vojaški upravni 
sedež sektorja 1 je bil na Vrhniki v stavbi  zdajš-
njega Centra za socialno delo (pri Avtohiši Lev), 
nasproti pa je stalo vojaško skladišče. Operativ-
ni center na terenu je bil v Omejčevi hiši sredi 
Zaplane. Tretji rajh je spomladi 1938 k svojemu 
ozemlju priključil še Avstrĳo in tedaj  je bilo po-
časi vsem jasno, da je vrag vzel šalo in da bo 
sistem treba utrditi čim prej. Tedaj so v delavske 
vrste sprejemali tudi domačine, kar jim je omo-
gočilo dodaten zaslužek. Istega leta je vodenje 
projekta utrjevanja zahodne meje prevzel teda-
nji general Leon Rupnik, po katerem je utrdbeni 
sistem tudi dobil ime Rupnikova linĳa. Kot  je 
dejal Matevž, sta se na Zaplani mudila Rupnik 

in Draža Mihailović, ki je bil spomladi in poleti 
1939 del štaba za utrjevanje.

Delali v treh izmenah
Zanimivo je, da so podoben utrdbeni sistem 
gradili tudi Italĳani, toda za razliko od svoje 
vzhodne sosede, tik ob meji. Njihov utrdbeni 
sistem se je imenoval Alpski zid, graditi pa so 
ga začeli konec dvajsetih let prejšnjega stolet-
ja. Verjetno je med obema stranema delovala 
močna obveščevalna dejavnost, Italĳanom naj 
bi se celo uspelo dokopati do natančnih načr-
tov utrdbenih črt, zaradi česar je jugoslovanska 
stran nekoliko »zamaknila« predvidene lokacĳe 
objektov. »Na Zaplani so objekte gradili  štiri-
indvajset ur na dan, v treh izmenah. Ponoči so 

si pri gradnji pomagali z lučmi, ki jih je napa-
jal generator. Vodo so črpali iz Starega malna, 
beton pa so mešali ročno. Glavni inženir na 
tem sektorju je bil Maks Werk, čigar sorodniki 
še  vedno živĳo na Zaplani,« je povedal Bojan 
in dodal, da se je življenje na vasi z začetkom 
gradnje zelo spremenilo. »Tiste hiše, kjer so bili 
nastanjeni častniki, so dobile elektriko, poleg 
tega so ljudje imeli v žepu tudi kakšen dinar 
več. A cena za to je bila omejitev gibanja, saj so 
bila območja okoli bunkerjev v nekaterih pri-
merih minirana, določene strateške točke pa 
zastražene.«

Sprva po vzoru Čehoslovaške in Francĳe, 
kasneje razvili lasten sistem 
Jugoslovani so sprva kopirali utrdbene objek-
te Čehoslovaške in Francĳe, ko pa se je začelo 
muditi, svoje je pristavila tudi suša v državni 
blagajni, so po letu 1939 gradili omenjene ob-
jekte v pomanjšani različici, kasneje pa so tudi 
te nadomestili z manjšimi tipskimi objekti. »Na 
Zaplani se nahaja glavna obrambna črta, ki 
se prične že na Režišah pri Logatcu. Tu je čez 
sto bunkerjev, ki so v grobem razdeljeni na tri 
črte. Prvo sestavljajo manjša puškomitralješka 
in protitankovska gnezda. Drugo črto pred-
stavljajo težki pehotni objekti, ki so jih gradili 
le na italĳanski meji. V Zaplani je bilo zgrajenih 
šest od osmih (75 %). Tretjo "črto" predstavlja 
hrib Strmica, kjer je bila načrtovana podzemna 

utrdba,« je pojasnil Matevž ter dodal, da so  bili 
objekti sprednje stene in strop debeli od 100 do 
200 (in celo več) cm. 

Znoj lil v potokih, a na žalost zaman
Na tisoče in tisoče delovnih ur je bilo vloženih 
v gradnjo bunkerjev, a na žalost zaman. Sistem 
naj bi bil dokončno zgrajen v desetih letih od 
začetka gradnje, torej okoli leta 1946, a vojna je 
načrte krepko prekrižala. Matevž je pojasnjeval: 
»Začetek vojne so ti bunkerji in utrdbe pričakali 
prazni, v njih ni bilo težje oborožitve oziroma 
oborožen naj bi bil celo samo vsaki deseti vojak. 
Večina posadk je bila v delovnem taboru pod 
hribom Strmica, le nekaj jih je bilo v stolpičastih 
bunkerjih in zaporni utrdbi pri Logatcu. Slabo 

oboroženi in nemotivirani vojaki so linĳo mno-
žično zapustili še pred prihodom Italĳanov. 
Linĳe kot take, vsaj na tem koncu, niso nikoli 
uporabili za svoj namen, saj z nje verjetno ni 

bil izstreljen noben naboj. Italĳani so območ-
je obstreljevali s topovi na Hrušici, kar je med 
domačine zasejalo veliko strahu. Jugoslovan-
ska vojska jim je vrnila udarec s topništvom, a 
obstreljevanje je trajalo le en popoldan, utrdbe 
na Zaplani pa so ostale nedotaknjene.« Kot  je 
dejal Bojan, naj bi po pripovedovanju domači-
nov prišli Italĳani na Zaplano le nekaj dni po 
umiku jugoslovanske vojske, to je 7. ali 8. aprila. 
V tistem vmesnem času naj bi domačini odnes-
li iz bunkerjev kar se je le dalo, po italĳanski 
okupacĳi pa so Italĳani začeli sistematično unič-
evati utrdbe. Nekatere so zravnali do tal, druge 
so ostale. Slednje so po vojni »obrali do kosti« 
še domačini. »Po vojni so te utrdbe nekaj časa 
uporabljali tudi vojaki JLA, kasneje pa so posta-
li le nemi in pozabljeni spomeniki zgodovine,« 
je dodal Bojan. 

Kulturna in zgodovinska dediščina
Njun večletni entuziazem, ki se kaže v razisko-
vanju domačih gozdov, poizvedovanju med do-
mačini za utrdbami, ki jih dandanes ni več, vna-
šanju lokacĳ utrdb na karto ter drugo je obrodilo 
pregled, zaradi katerega sta prepričana, da je 
Rupnikova linĳa kulturna in zgodovinska de-
diščina, ki ne sme ostati spregledana. Nekatere 
občine so spoznale turistični potencial te dediš-
čine in ga vključile v svoje turistične in kulturne 
programe, nekaj podobnega bi se lahko zgodilo 
tudi na Zaplani. »Zaplana je v tem pogledu še 
posebej zanimiva, ker ima na majhnem območju 
čez deset vrst bunkerjev in utrdb. Žal je današ-
nja podoba klavrna, saj je do nekaterih težko do-
stopiti, pa tudi objekti so v slabem stanju,«  je 
dejal Bojan. Po njunem mnenju bi lahko naredili 
krožno pot v daljši in krajši različici, ki bi ob-
iskovalce popeljala po utrdbah oziroma okolici 
Zaplane, uredili pa bi tudi enega od bunkerjev. 
Pozanimali smo se na Zavodu Ivana Cankarja 
Vrhnika, ki med drugim  vključuje tudi turizem 
v občini, kjer so nam odgovorili, da je že podan 
predlog na občino, da v proračun za leto 2015 
vključi projekt Tematska pot na Zaplani. Glede 
na strategĳo razvoja turizma v občini (2014–
2020) naj bi bil projekt  Končan v letu 2017, vklju-
čeval pa bi označitev poti, ureditev ene od utrdb 
v vzorčni primer in ureditev dela rimskega zidu. 
Če pa bi si Rupnikovo linĳo in še nekatere druge 
zanimivosti Zaplane radi ogledali že prej, vam 
bosta Bojan in Matevž rada pomagala; dostop-
na sta prek elektronskega naslova zaplana1941-
@gmail.com.

Gašper Tominc, foto: GT in Matevž Grošelj

Dvostranski težak pehotni objekt nad Jezercem na Zaplani, ki velja za tamkaj naj-
bolj izstopajočo utrdbo. Notranjost enega od bunkerjev

Pri večini bunkerjev je vhod v objekt va-
rovala vhodna strelna lina, nekateri so bili 
opremljeni tudi s cevjo za izpust ročnih 
bomb (na fotografiji levo). Neutrudna raziskovalca Bojan in Matevž Grošelj

Tipski objekt s prepoznavnim stolpičem nad vasjo Zaplana. Strop 
in stene so debele 100 cm, stolpič je bil namenjen opazovanju in 
frontalni obrambi (puškomitraljez).

Omejčeva domačĳa sredi vasi, kjer so bili nekoč nastanjeni višji 
častniki, ki so bdeli nad gradnjo na Zaplani in v okolici.Pogled na mogočno armaturo bunkerja

Rupnikova linĳa na Zaplani 

Z železom in betonom nad nasprotnika
Vrhniški konec je bil zaradi geostrateške lege že od antike  naprej na zemljevidu vojaških strategov. Tod se svet odpre proti 
Ljubljani oziroma se začne ozek prehod proti Italĳi. Imeti v rokah to območje, je bilo odločilnega pomena za vsakokratno 
vojsko. Spomnimo se na rimski zid, ki ga še  vedno vidimo po gozdovih med Ljubljanskim vrhom in Zaplano. Rimljani 
so se tedaj bali vdora barbarov proti Rimu, čez slabih dva tisoč let se je zgodba ponovila – le da je tokrat zid branil drugi 
del ozemlja, imenovanega Kraljevina Jugoslavĳa. Po utrdbenem sistemu na Zaplani smo se sprehajali z Matevžem in 
Bojanom Grošljem. Prvi je magister obramboslovja, drugi pa turistični vodnik z nacionalno licenco, a hkrati tudi velik 
navdušenec nad utrdbami.
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Predsednik Gasilske zveze Vrhnika Vinko Keršmanc je izrazil 
zadovoljstvo, da je vedno več mladih v gasilskih vrstah, za kar 
imajo veliko vlogo gasilci mentorji, ki navdušujejo najmlaj-

še za gasilske vrste. Med pionirji so slavili fantje iz Bezuljaka, 
druga je bila ekipa iz Dvora, tretja pa iz Zaplane. Najhitrejše 
in najbolj spretne so bile pionirke iz PGD Brezovica pri Bo-

rovnici, ki so s tem osvojile tudi prehodni pokal, drugo mesto 
pa je pripadal domači ekipi PGD Drenov Grič – Lesno Brdo. 
Popoldne so se pomerili še člani in letos prvič veterani. Od do-
mačih ekip so na zmagovalnih stopničkah stale članice A iz 
Podlipe (2. mesto) in Loga (3. mesto), od starejših gasilk so bile 
najhitrejše Borovničanke, sledile so jim Ložanke in Dragomer-
čanke. Pri starejših gasilcih je bil vrstni red enak kot pri stanov-
skih kolegicah - z izjemo 3. mesta, ki so ga zasedli člani PGD 
Brezovica pri Borovnici. Pri članih A med prvimi tremi ni bilo 
domače ekipe.                                          Gašper Tominc, foto: GT

Odgovor na članek Kompostarna Rosa 
odprla vrata obiskovalcem
29. septembra 2014 je bil na strani 7 objavljen čla-
nek z zgornjim naslovom. Med drugim je bila ob-
javljena  naslednja izjava direktorja kompostarne 
Rosa, Matjaža Rusa: "Prišli so pogodbeni partnerji, 
občani, župan, ... Pogrešal pa sem predstavnike Civilne 
iniciative in svetnike, ki govorĳo o smradu na kompo-
starni, z izjemo svetnika D. Cukjatĳa, ki si je ogledal 
kompostarno." 
Gospodu Rusu odgovarjamo, da se člani Civilne 
iniciative praviloma samopromocĳskih oziroma 
dogodkov PR ne udeležujemo, saj so na tovrst-
nih dogodkih takrat tla zloščena, vse je na svojem 
mestu, duh pa v svoji steklenici. Nadvse bomo 
veseli, če gospoda Rusa lahko enkrat obiščemo 
nenapovedano v delovnem času, želeli bi pa tudi 
poklepetali s kom od njegovih sodelavcev. Upa-
mo, da si bo gospod Rus vzel pol ure časa in nas 
sprejel.

Civilna iniciativa Vrtnarĳa - Zlatica, 
iniciativa za trajno odpravo smradu na Vrhniki

Domišljĳski spis: 
Moji vrhniški sprehodi z Ivanom C.
»Vrhnika, prečuden kraj!« spet in spet vzklikne 
Ivan C., kadar  se mi  kot senca pridruži  na mojih 

sprehodih po Vrhniki in okolici. »Nagrajena med 
tremi slovenskimi mesti za umno in razumno 
ravnanje z odpadki,  pa vendar smrdiš na več 
koncih in krajih, da peče v oči in sili človeka na 
bruhanje!«
Siten je bil Ivan za živa in siten je tudi v svoji du-
hovni pojavnosti. Vse črno, vse smrdljivo,  vse 
razpoke med besedičenjem in delovanjem opazi 
in jih z grenko besedo oplazi. Da, že kar nadležen 
mi je v  trenutkih, ko bi se denimo  rada vese-
lila svežega belega snega, on pa ne vidi svežega 
belega snega; ne, on se  nad pasjimi kakci zmr-
duje, kakci, ki se kot vprašaji in klicaji, napisani 
na sneg, počasi razkrajajo in čakajo, da jih nepre-
vidna noga pohodi in odnese v svoj dom. »Lepa 
bi hotela biti človekova ljubezen do živali,« nerga 
Ivan C. »Ali lepa je tudi redoljubnost in skrb za 
snago?«
Pomlad. Stopava po livadah Ljubljanskega barja, 
cvetlice lĳejo vonje iz svojih čaš, pa se Ivan C. na-
mrgodi, z dvema prstoma si stisne nos in zoprno 
noslja: »Iz katerega smetišča, iz katere vrhniške 
predelovalnice smrdi danes? Ali pa kuri strupe 
kak skromen zasebnik?«
»Smradu ni, dragi Ivan, ker ga ni mogoče meriti! 
In tudi zato ga ni, ker vsi naši smetarji prisegajo, 
da ga ni in ga ne more biti; ne pri njih, ko pa imajo 
vse filtre nameščene in vsa okoljevarstvena dovo-

ljenja lepo v predalu, poštemplana in podpisana od 
države.«
Poletje. Ivan C. bi prav rad z mano užil razkošni 
topli večer na vrtu. Ni mu dano. Se že sproži k 
delu kateri od vrlih Vrhničanov, varčen in iznaj-
dljiv, pa zakuri v svoji peči smeti: vse, kar se mu je 
plastične embalaže nabralo … pa še  iverko … pa 
še ostanke lakov in lepil … Kaj bi ločeval odpad-
ke na nevarne in tiste, ki jih je mogoče predelati,  
kaj bi plačeval komunalne storitve, ko pa si lahko 
prihrani delo – in še vodo za kopanje si zastonj 
segreje.  Pomembno je biti čist!
Jesen. Brodiva z Ivanom C. po zlatem listju na 
Trojici, pod belo golobico se usedeva, ciklame se 
bleščĳo v travi … A toliko kot zlatega listja in kot 
ciklam je tudi smeti tam pod klopcami in na ši-
roko okrog njih. Mladi ljudje so prišli na šolski 
izlet, da bi se naužili kulture, narave … in tudi 
malice. Vrečke in plastenke, papirčki in obgrizen 
kruh – pa so ostali za njimi. 
»Ampak  danes so imeli literarnozgodovinsko 
ekskurzĳo, Ivan, o tebi so se učili! Ko bo na urniku 
ekologĳa, bodo pa o njej razpravljali in bodo teo-
retično vse vedeli in znali o varstvu okolja,« po-
skušam potolažiti svojega tečnega spremljevalca.
Kot sem že zapisala: siten je bil Ivan za živa in 
siten je tudi v svoji duhovni pojavnosti. Vse črno, 
vse smrdljivo,  vse razpoke med besedičenjem in 

delovanjem opazi in jih z grenko besedo oplazi. 
Pa jaz? Kakor koli že je Ivan tečen, iskreno sem 
ponosna na vse doseženo in mi zbuja pogum, 
upanje za prihodnost. Naučili smo se ločevati 
odpadke, da jih lahko predelujemo. Mladi ljudje 
vedo veliko o varovanju okolja in so vendarle po-
zornejši do narave in človekove odgovornosti v 
njej, kot smo bili mi pred desetletji. Kdor se obzir-
nosti do okolja še ni naučil – se pa še bo, pedago-
škega optimizma nam ne sme zmanjkati. Brošura 
Abecednik odpadkov,  ki smo jo septembra dobili v 
vsa gospodinjstva, je vzorna, uporabna, praktična. 
V veliko pomoč nam bo. Kaže nam, vsakemu od 
nas, da moramo počistiti za sabo. Vsak svojo pac-
karĳo. Ne čakati, da bodo namesto nas ukrepali 
drugi. Za čisto okolje smo odgovorni vsi –  vsak 
od nas doma, v svoji kuhinji, svoji kurilnici, na 
svojem vrtu, šoli, parku, ulici …Enako kot so od-
govorni veliki predelovalci smeti, ki jim odpadki 
– ne nazadnje – pomenĳo posel in dobiček.
Bi pa bilo nujno spregovoriti tudi o tehnologĳah 
predelave odpadkov, med drugim o pravilnem 
kompostiranju, saj nam  delo z odpadki ne sme 
povzročati novega onesnaževanja. Počakajmo, 
mogoče bomo kaj opogumljajočega prebrali že v 
naslednji številki Našega časopisa.
Slavica Remškar
Civilna iniciativa Vrtnarĳa - Zlatica
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V soboto, 13. 9. 2014, so se ekipe pionirjev, mladin-
cev in pripravnikov PGD Blatna Brezovica skupaj s 
svojimi mentorji ter ob bučni podpori domačih na-
vĳačev odpravile na državno gasilsko tekmovanje v 
Sveti Jurĳ ob Ščavnici.
Priprave na tekmovanje so se očitno obrestovale, saj je ekipa pri-
pravnikov, ki so jo sestavljali Tina Jesenovec, Žan Jesenovec in 
Tadej Petrič, osvojila  prvo mesto. Po letu 2011 in  letu 2012 so 
ponovno postali državni prvaki v gasilski orientacĳi.  Njihov 
uspeh je vreden velikega spoštovanja tudi zato, ker so naši pri-
pravniki sodelovali v moški kategorĳi z mešano ekipo. Vidne 

rezultate v množici 184 najboljših ekip iz vse Slovenĳe sta dose-
gli tudi ekipi mladincev in pionirjev. Mladinci so dosegli odlično  
šesto mesto, pionirji pa odlično  enajsto. 
Delo z mladimi gasilci ima v Blatni Brezovici že kar dolgo tra-
dicĳo. Poleg vidnih rezultatov pripomore tudi, da se mladi 
družĳo med sabo, da preživĳo dan bolj aktivno, stran od  sodo-
bnih tehničnih pripomočkov. V času, ko vse pogosteje govorimo 
o krizi moralnih vrednot, je taka oblika sodelovanja, druženja 
med mladimi še posebno pomembna in jo je v prihodnje treba 
vzdrževati in spodbujati. Ob tej priložnosti bi se zahvalila tudi 
vsem blatniškim mentorjem, ki nesebično namenjajo svoj prosti 
čas za prenašanje znanja na mlajše  generacĳe.

Ines Jesenovec

Iz srebrnega podzemlja pod 
oblake 
Tako nekako je potekala sobota, 11. oktobra, ko smo 
bevške gasilke odšle na potep. Izbrale smo si ogled 
Idrĳe in njenih znamenitosti. 
Zbor je bil ob 8. uri pred gasilskim domom v Bevkah. Obetal 
se je lep sončen dan. Nadihale smo se svežega zraka in se pre-
pustile šoferskim izkušnjam naše članice Mateje. Čeprav smo se 
temeljito pripravile na ovinkasto pot, je bil malo pred Idrĳo nuj-
no potreben postanek. Ugotovile smo, da nam slalomska vožnja 
ne ustreza, zato bomo to dejstvo upoštevale pri organizacĳi na-
slednjega izleta.  
Pri prihodu v Idrĳo smo kot po naključju najprej srečale nji-
hove gasilce, ki so izvajali požarno varovanje tekmovalcev 
osmega Rally Idrĳa. Naš prvi pravi postanek je bil ogled An-
tonĳevega rova – rudnika živega srebra. Ob pogledu na vse 
rove, ki so jih generacĳe knapov izkopale globoko v podzem-

lje, smo se spraševale, kako Idrĳa lahko sploh še stoji. Vodnik 
Jože nam je razložil, da je veliko podzemnih hodnikov zasu-
tih, preostale pa redno vzdržuje ekipa še zaposlenih v rudni-
ku. Vodnik nas je popeljal skozi 500-letno zgodovino kopanja 
živega srebra. Približal nam je življenje knapovskih družin, 

kjer so moški večino časa preživeli pod zemljo in kopali rudo. 
Iz rudnika nas je pot vodila na grad Gewerkenegg, kar v nem-
škem jeziku pomeni rudniški grad. Sezidan je bil za potrebe 
rudnika in v njem so najprej shranjevali žito in živo srebro. Kas-
neje je več kot  štiristo let nudil prostore rudniški upravi. Ogled 
razstave razvoja Idrĳe, različnih kamnin in čudovitih čipk nas je 
poštno utrudil. Zato je sledilo tipično idrĳsko kosilo – žlikrofi. 
Za poslastico smo se odločile obiskati idrĳske gasilce. Njihovo 
prostovoljno gasilsko društvo ima kar lepi vozni park in številč-
no ekipo gasilcev. Velikodušno so nam razkazali svoje prostore 
in opremo. Seveda  je bila daleč najbolj zanimiva izkušnja dviga 
z gasilsko lestvĳo. Tako smo lahko dobro videle Idrĳo tudi iz 
zraka.  Za zaključek smo  se odločile še zakratek postanek za 
ogled Divjega jezera, potem pa je sledila pot nazaj na Barje. 
Mateja, Irena, Barbara, Nina, Iva, Jana, Alenka in Andreja se 
iskreno zahvaljujemo idrĳskim gasilcem, posebno njihovemu 
poveljniku Alešu Lapajnetu ter vsem preostalim, ki so poskrbe-
li, da je za nami čudovit, poučen in sproščen dan.  Kam se bomo 
odpravile naslednjič, še ne vemo. Upoštevale pa bomo, da bo na 
poti čim manj ovinkov. 

  Za PGD Bevke predsednica Andreja Lenarčič 

Pripravniki PGD Blatna Brezovica trikratni državni prvaki

Mladi in stari so se pomerili v gasilskih veščinah
Drenov Grič, 20. september – Lokalno gasilsko društvo je pripravilo 4. mladinsko gasilsko tekmovanje in 13. 
člansko tekmovanje za pokal PGD Drenov Grič. Naša ekipa si je ogledala dopoldanski del z nastopom osmih 
ekip pionirjev in pionirk, ki so se merili v brentači in prenosu vode. 
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Tistega lepega dne

50 let kina Bevke, 
85 let od prve bevške 
filmske predstave
 

V soboto, 20. septembra, smo se v Kulturnem domu 
Bevke zbrali zdajšnji in nekdanji sodelavci in pri-
vrženci bevškega kina, da bi skupaj praznovali 
častitljivi jubilej vsi tisti, zaradi katerih je nekoč 
in  tudi še dandanes živi Kino Bevke. Dogodek, ki 
sta mu v nedeljo sledili še projekcĳi oratorĳskega 
filma Robin Hood in zimzelenega To so gadi, smo 
izvedli pod okriljem tradicionalne prireditve Kojk 
je u Beukah fejst.  

Sobotni večer je potekal v obujanju bogate bevške filmske zgo-
dovine, ki jo je strnjeno predstavil ljubitelj in raziskovalec kine-
matografske preteklosti Klemen Žun, svoje spomine na delova-
nje legendarnega kina pa so dodali še gostje, ki so sooblikovali 
njegovo zgodovino: Franci Milošič, Marjan Košir, Miro Vonča, 
Janko Skodlar, Marjan Keržmanc in Jože Gantar.  
Izvedeli smo, da so Bevčani prvo predstavo gibljivih slik vide-
li še v času, ko je v tedanji Kraljevini Jugoslavĳi kraljeval nemi 

film. To se je pripetilo pred natanko 85-timi leti v dvorani sta-
rega gasilskega doma, ki jo je leta 1929 (prvič) obiskal potujoči 
kinematograf. Do stalnejših filmskih predstav je bilo v Bevkah 
treba počakati vse do sredine julĳa 1964, ko so v bevškem za-
družnem domu ponosno odprli svoj kinematograf. Odtlej se je v 
dvorani  zdajšnjega kulturnega doma prek domačih projektor-
jev Iskra odvrtelo približno 1.300 filmskih predstav (največkrat 
ob nedeljah), izmenjalo se je okoli dvajset kinooperaterjev, filme 
pa si je v abrahamovski zgodovini skupno ogledalo skoraj sto ti-
soč obiskovalcev. Dvorana in oprema  sta bili večkrat preurejeni, 
nekatera leta pa so bila ob tegobah, ki so jih utrpele kinodvorane 
(razmah televizĳe, videa in interneta), žal tudi kinematografsko 
neaktivna. 
V bevškem filmskem repertoarju so se predstavili najimenitnejši 
filmski spektakli, najodmevnejša domača produkcĳa, v zlatih 
časih kinematografov tudi številni vesterni in mjuzikli, kot tudi 
uspešnice Stevena Spielberga in še bi lahko naštevali. v Bevkah 
so imeli posebno mesto filmi Moje pesmi, moje sanje, Kekec, Deset 
zapovedi, Ben Hur in V vrtincu, ki so bili z večkratnimi reprizami 
tako predstavljeni različnim generacĳam, požrtvovalna ekipa 
Kulturnega društva Bevke pa je filme mnogokrat prikazala celo 
prej kot v Ljubljani. 
 Zdaj je kino Bevke v Slovenĳi neprimerljiv fenomen. V času, ki 
je za kino izjemno neugoden,  pomeni ponovni zagon kina v de-
cembru 2012 zadnjo znano tovrstno oživitev rednega klasične-
ga kinoprikazovanja, med približno  štiridesetimi še aktivnimi 
slovenskimi kinoprizorišči pa je majhna vasica na obrobju Barja 
obenem tudi najmanjši slovenski kraj, koder filme še prikazuje-
jo na velikem platnu. Zakaj kino živi in še  vedno razveseljuje 
ter bogati kulturno življenje domačinov, pa nas je s svojimi be-

sedami, da »smo vsi delali v slogi in z veseljem za dobro vasi 
in vaščanov«, najbolje opomnil prvi bevški kinooperater Vinko 
Petkovšek. 
V novo sezono smo v Kinu Bevke letos vstopili tehnično  poso-
dobljeni za predvajanje najnovejših filmov, čeprav bomo filme 
še vedno radi zavrteli tudi s filmskih kolutov. Oktobra smo tako 
predvajali filma Otožna Jasmin in Ledeno kraljestvo, v novembru 
pa bosta na sporedu zgodovinska kostumska drama Kraljevska 
afera in mladinski film Bekas.  

Klemen Žun  in sodelavci Kina Bevke 
  

Nedelja, 2. 11., ob 18. uri: Kraljevska afera o ljubezni in poli-
tični triler o boju za oblast  
Danske ob koncu 18.stoletja. Lepa in izobražena petnajstletna 
princesa Karolina Matilda pride na danski dvor za ženo du-
ševno bolnemu in razvratnemu mlademu kralju Kristjanu VII. 
Za kraljevega osebnega zdravnika je imenovan svobodomisel-
ni Struensee. Med njim in kraljico se razvname strastna in pre-
povedana ljubezen, ki za vedno spremeni zgodovino naroda. 

Nedelja, 16. 11., ob 18. uri: Bekas o vztrajnosti, upanju in sa-
njah o vsemogočnem Supermanu  
( 9+, slovenski podnapisi) 
Čistilca čevljev Dana in Zana sta brata bekasa (kurdsko bekas 
= brez staršev). Živita na strehah v domačem mestu. Njune 
sanje so priti v Ameriko ter najti Supermana, da jima bo po-
magal do boljšega življenja. Na pot se odpravite brez potnega 
lista, denarja in brez spremstva staršev. Imata pa osla in veliko 
iznajdljivosti. 

Za bevške gasilce je bil to prav poseben dan. Za-
čel se je ob 7.00 z zborom pionirjev, mladincev 
in njihovih mentorjev, ki so odšli na občinsko 
tekmovanje v kvizu, ki je potekalo v Borovni-
ci. Ob 8.00 so pred gasilski dom začeli prihajati 
člani, ki so odšli v OŠ Bevke na strokoven obisk 
k učencem, učiteljem in kuharici. Istočasno so 
se začeli zbirati tudi operativci, ki so zastavili s 
postavitvĳo prizorišča za Dan odprtih vrat.
Pa začnimo na začetku. Naš podmladek se je 
na tekmovanju zelo dobro izkazal. Na regĳsko 
tekmovanje, ki bo 8.11. v Loški dolini so se uvr-
stile kar štiri ekipe ¨C dve ekipi pionirjev in dve 
ekipi mladincev. Vsem otrokom, predvsem pa 
njihovim mentorjem Niki, Katji, Ani in Žanu 
iskreno čestitamo!
Letošnji obisk gasilcev v osnovni šoli je potekal 
pod geslom '' Ko zagori, pomoč potrebujemo 
vsi''. Otroci so se zelo lepo odzvali na preda-
vanje, ki ga je posebej za njih pripravil Matjaž. 
Preizkusili so tudi, kako izgleda, če si slep. 
Kakšne ovire te čakajo na poti iz učilnice po 
hodniku, še težje pa po stopnicah. Biti voditelj 

slepega pa tudi ni tako lahka naloga. Andrej in 
Matjaž sta posebej opozorila na to, da se otroci 
ne smejo bati gasilcev. Razkazala sta jim opre-
mo nosilca izolirnega aparata, ki je v primeru 
požara in dima prvi, ki se navadno prebĳe do 
ponesrečenega v prostoru. Na koncu so vsi 
obljubili, da bodo v primeru nesreče po svojih 
najboljših močeh še posebej pomagali slepim, 
gluhim, naglušnim, slabovidnim in gibalno 
oviranim sovrstnikom.
Ob 15. uri je gasilski dom odprl svoja vrata za 
vse, ki so si želeli ogledati njegovo notranjost, 
se seznaniti z opremo gasilcev, kaj vprašati ali 
se posladkati. Letos smo že drugič uspešno iz-
vedli Dan odprtih vrat, tokrat v sodelovanju s 
PGD Verd na tematiko nevarne snovi. Parki-
rišče je bilo začasno spremenjeno v kontamini-
rano območje. Na vstopni točki je obiskovalce 
pričakal Jože v slavnostni uniformi. Po prizo-
rišču sta se sprehajala gasilca v pravem zaščit-
nem skafandru, ki nosilca zaščiti pred biološki-
mi in kemičnimi snovmi. Otroci so se igrali igro 
''Gasilec ne jezi se'', nekateri pa so tudi barvali 

gasilske pobarvanke in ustvarjali izdelke iz pa-
pirja. Vinko je poskrbel za nekaj magĳe ¨C na 
varen način je demonstriral požar žaganja. Za 
teorĳo je poskrbel Matjaž, ki je obiskovalcem 
predstavil najpogostejše nevarne snovi, ki jih 
imamo vsi v svojih domovih, pa navadno ne 
polagamo posebne pozornosti na pravilno ro-
kovanje z njimi. To nista samo plin in bencin, 
temveč so tudi detergenti, mila, predvsem pa 
čistila in razni spreji. Blaž, Jan in Katja so pred-
stavili uporabo zaščitnih sredstev ( oblačil, 
obutve, izolirnega dihalnega aparata,...), ki jih 
premore naše društvo. Preizkusili so tudi ene-
ga od skafandrov iz PGD Verd. Prvo pomoč ob 
srečanju z nevarnimi snovmi sta obiskovalcem 
predstavila Marta in Stane. Oskrbela sta pones-

rečenca in predstavila vsebino kovčka gasilca- 
prvega posredovalca. 
Posebne pozornosti pa so bili deležni člani PGD 
Verd. Predstavili so nam vse svoje pripomočke 
za ukrepanje ob prisotnosti nevarnih snovi. Vi-
deli smo posebna zaščitna oblačila, pivnike za 
tekočine, pripomočke za prečrpavanje nevarnih 
snovi in še kaj. Mladi so bili najbolj navdušeni, 
ker so lahko temeljito  preiskali njihova vozi-
la ter preizkusili vse njihove možne zvočne in 
svetlobne signale.
Za zaključek dneva so operativci iz obeh dru-
štev stopili skupaj in uspešno rešili ponesre-
čenca iz območja razlitja nevarne snovi. Na 
parkirišču se je namreč pojavilo vozilo, ki je 
prevažalo sode z neznano strupeno tekočino. 
Prišlo je do nesreče, kjer je bil poškodovan voz-
nik. Vsi gasilci so imeli zelo veliko dela, da so 
iz nevarnega območja odstranili in oskrbeli po-
nesrečenca, pogasili požar vozila ter zaustavi-
li razlivanje tekočine in poskrbeli za pravilno 
odstranitev nevarne snovi. Dan je bil naporen, 
deloven, zanimiv, poučen in zahteven. Vse na-
pore pa smo sproti pozabili ob palačinkah, ki 
jih posebej za nas sproti pripravljala Barbara.
Hvala vsem, ki ste prispevali svoj čas, znanje 
in dobro voljo. Hvala vsem, ki ste nas obiskali 
in nam s tem dali priznanje, da delamo dobro. 
Naslednje leto bomo vse skupaj ponovili v ne-
koliko drugačni izvedbi. Kako, boste lahko vi-
deli, če nas boste obiskali.

Andreja Lenarčič, predsednica PGD Bevke
Foto: Leon Novak

Kino Bevke - pogled med publiko (foto Marjetka 
Čabraja)

Robert Ajlec (L) in Marjan Košir (D) med ogledo-
vanjem legendarnih Iskrinih kino-projektorjev 
(foto Klemen Žun)

Sogovorniki (L-D) Klemen Žun Franci Milošič 
Marjan Košir Miro Vonča Janko Skodlar Marjan 
Keržmanc in Jože Gantar (foto Marjetka Čabraja)

Vodenje dogodka 50 let kina Bevke sta izpeljala 
simpatična Eva in Blaž - na sliki levo (foto Kle-
men Žun)

Kaj imajo skupnega tekmovanje, 
predavanje in nevarne snovi ?
Kako lahko majhno gasilsko društvo, kot je PGD Bevke izvede tri kar zahtevne 
projekte v enem samem dnevu? Na začetku se je slišalo zelo naporno. Pa se je iz-
kazalo, da z obilo sodelovanja, velike želje po izvedbi in poštenim delom gre tudi 
to. O čem sploh govorimo? Ja, o soboti 18. oktobra vendar. 
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V torek, 16. 9. 2014, smo se učenci od 6. do 9. 
razreda odpravili na jesenski planinski pohod. 
Pri športni vzgoji smo dobili prĳavnice, izbirali 
pa smo lahko med Krimom ali Planino. Sama 
sem se odločila, da grem na Krim.  Mame so 
nam za pohod pripravile slastne sendviče in 
osvežilno pĳačo. Najprej smo se z avtobusom 

odpeljali pod Krim, pot pa smo seveda nada-
ljevali peš. Med hojo sem se veliko pogovarjala 
z učiteljico in svojimi sošolkami. S prĳateljico 
sva med potjo navzgor v blatu našli veliko sledi 
in prisluhnili ptičkom, ki so lepo žvrgoleli. Ko 
smo po 2 urah hoda prišli na vrh Krima, ki je 
1107 m visoka gora, smo pomalicali, kar smo 

imeli s seboj. Zaradi goste megle nismo mo-
gli uživati v sicer prekrasnem razgledu. Če si 
imel s sabo še planinsko knjižico, si lahko vanjo 
odtisnil štampiljko. Pot navzdol je bila veliko 
lažja, saj me noge niso več bolele. Proti koncu 
smo se ustavili na Rakitni – razgled na naravo 
in okoliške vasi je bil od tam čudovit, saj se je 
megla že razkadila. Vsi smo bili nad tem več 
kot navdušeni. Ta dan mi je bil tako všeč, da 
bi ga še kdaj ponovila. Če ne prej, pa naslednje 
leto zagotovo!                          Ema Pečkaj, 6. a 

(OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika)

Evakuacĳa in 
obisk gasilcev
 
Na OŠ AMS je evakuacĳa potekala v sredo, 
17. 9. 2014. Ob zvočnem signalu smo mirno 
in v vrsti zapustili učilnico ter se napotili na 
šolsko igrišče, kjer so nas prešteli. 
Po vrnitvi v razred smo se z učiteljico pogovo-
rili, kdaj šolo na podoben način izpraznimo in 
kaj naredimo v primeru požara, potresa itd. 
Naslednjo uro smo se odpravili okoli šole, 
kjer so nam gasilci predstavili svojo opremo 
in pripomočke pri gašenju, reševanju iz vode, 
zadimljenega prostora … 
Pokazali so nam, kako pogasiti požar z gasil-
nima aparatoma na CO2 ter prah, v čemer smo 
se lahko preizkusili tudi mi. V nadaljevanju 
so nam pokazali tudi, kako oživljati dojenčke, 
mlajše otroke in odrasle. 
Spoznali smo defibrilator in njegovo delova-
nje ter izvedeli, kako ravnati v primeru nesre-
če. Obe šolski uri sta bili zelo poučni, najbolj 
všeč pa mi je bila postaja z oživljanjem. 

  Živa Korljan, 6. a

Župnĳski vrtec

Frančišek Asiški in 
vonj po jeseni
  
V Župnĳskem vrtcu Vrhnika se oktober začne s spominjanjem na 
svetnika, ki je imel rad živali, naravo, vse stvarstvo in predvsem je 
bil velik prĳatelj ubogih, njemu pa najboljši prĳatelj Bog. Prav nič 
drugače ni bilo v letošnjem oktobru. Skozi vrata vsake igralnice 
je stopil sv. Frančišek in se pri njih ustavil, ko so otroci spoznavali 
njegovo življenje,  njegovo pesem Stvarstvu, ljubezen do narave 
in živali,  prĳateljevali so z volkom in pticami. 
 V prvem tednu smo se po dve skupini skupaj podali na Pavlovo 
transverzalo, imeli igre brez meja za mlajše otroke na zgornjem 
igrišču in na spodnjem za starejše.  Pekli smo piškote in pite za 
starše,  ki so nas skupaj z otroki obiskali na Frančiškovem popol-
dnevu, 2. 10. 2014. Tam smo imeli čisto pravo tržnico oz. menjavo 
otroških in odraslih oblačil, otroških igrač in jesenskih pridelkov. 
Pekli smo slastna jabolka s cimetom in sladkorjem, se igrali na 
dolgem poligonu in mivki ter sproščeno klepetali. Zamenjali smo 
igralnico za eno dopoldne, kjer smo drug drugemu pripravili pre-
senečenje za igro. 

Frančišek Asiški se je počasi poslovil od nas mi pa smo se podali 
na spoznavanje jeseni v njenih plodovih, živalih, kako se živali 
pripravljajo na zimo. V Kaplanĳi pa so se otroci podali skozi čas 
in se prestavili v stare čase in v njihov način življenja. Kot Kekci so 
si nadeli planinske kape in se podali na izlet, spoznavali koše in 
košare, ki so jih rabili naši dedki, in spoznavali njihov način igre. 
Obiskalo nas je Lutkovno gledališče Jesenice in skupaj smo iskali 
izgubljeni lešnik. Lune in Sončki pa so se podali na zimovanje na 

Četeno Raven, kjer so pekli kruh in molzli kravo. Mesec oktober 
je hitro minil in vsi že gledamo proti novembru in novim podvi-
gom. 

Vsem lep jesenski pozdrav vse do naslednjič, ko se vam bomo 
znova oglasili, če pa ste kje v naši bližini, pa nas le pridite po-
zdravit, veseli vas bomo. 

  Majdi Zdešar

Izlet Sožitja 
Vrhnika
Konec septembra smo se člani Sožitja Vrhnika 
odpravili na tradicionalni izlet našega društva. 
Na nepozabno doživetje smo se v objem neokr-
njene narave podali na splavarsko rajžo s koro-
škimi splavarji na Dravi. Ob začetku plovbe so 
se nam flosarji predstavili v svoji značilni opravi. 
Flosarski starešina nam je predstavil zgodovino 
splavarjenja na reki Dravi.  Tehnika gradnje spla-
vov je stara in ves splav je bil zgrajen iz lesa. Spla-
vi so morali biti dovolj trdni. Ker prvotni splavi 
niso več ustrezali povečanim količinam lesa, so s 
pomočjo italĳanskih splavarjev razvili nov način 
vezanja splavov. Tak splav se je imenoval »taljan-
šek«. Na pod so lahko naložili 70 mł lesa, skupno 
pa je splav lahko prevažal do 120 mł lesa.   
Nato se je nadaljeval zanimiv animacĳski pro-
gram z muzikantom in flosarskim humoristom. 
Flosarske frajle so poskrbele, da nismo ostali žej-
ni in lačni, saj so nam postregle flosarsko kosilo 

(golaž, polenta z grumpi, kruh). Druženje smo  
sklenili s tradicionalnem flosarskim krstom. 
Nato nas je pot popeljala na kmetĳo Klančnik, 
ki leži na sotočju treh dolin – Dravske, Mežiške 
in Mislinjske – v kraju Podklanec. Ob degustacĳi 
domače salame, jabolčnika in ob duhovitem go-
vorniku gospodarju Marku je bilo doživetje en-
kratno. Predvsem nas je zanimalo, kako uspejo 
vse postoriti, saj imajo v hlevu 80 glav živine, 35 
plemenskih svinj, da o številu rac in kokoši ne 
zgubljamo besed. Gospodar Marko in njegov oče 
sta oba v en glas potrdila, da je vse v organizaci-
ji in porazdelitvi dela ter odgovornosti. Kmetĳa 
daje kruh štirim generacĳam, vendar prav vsak 
član družine ve, za kaj je zadolžen. Za konec smo 
se popeljali s turističnim vlakcem na njihovo lov-
sko kočo, kjer na 40 ha ograjenem posestvu živĳo 
številni damjaki, mufloni ter preostala divjad.
Polni lepih vtisov, predvsem pa prĳaznih Ko-
rošcev, smo se z avtobusom odpeljali nazaj proti 
Vrhniki. Pa naj naša predsednica Milena Kržič 
še kdaj napiše na vabilo – izlet v neznano. Z ve-
likim veseljem se ga bomo udeležili.

Irena Vidic

Udeleženci izleta društva Sožitje Vrhnika

Ivanka iz delavske družine, najmlajša 
med polsestrami in polbrati, ki jim vojna 
ni prizanesla. Smrt, zapori, invalidnost so 
bili spremljevalci družine v tistem težkem 
času. Ko so zaprli še starše, je enajstletna 
Ivanka ostala sama s triletnim nečakom 
Dušanom. Ko so se starši vrnili iz zapora, 
sta našla onemogla otroka, a mladost je 
bila močnejša: preživeli so vojno. 
Po vojni je Ivanka končala gospodarsko 
šolo v Ljubljani in si našla zaposlitev. Dru-
žina je živela in ostala v takratni Švabičevi, 
sedanji Opekarski ulici, kamor je prišel 
delat in živet tudi mladi Jože, fant iz mno-
goštevilne delavske družine. Kar  dvanajst 
otrok je bilo. Že majhen, droben deček je 
moral s trebuhom za kruhom. Služil je na 
več kmetĳah in tako po svojih močeh po-
magal preživljati družino. Očeta so med 
vojno odpeljali v Nemčĳo na prisilno delo, 
mati pa je bila prepuščena svoji iznajdlji-
vosti in iznajdljivosti ter pridnosti otrok. 
Preživeli so vojno, oče se je vrnil domov, 
le za malega bratca je bila usodna bomba 
blizu doma.
Po vojni se je Jože izučil za mizarja v delav-
nici blizu Ivankinega doma, poznala pa sta 
se že od prej.
Usodno je bilo silvestrovanje v Cankarje-
vem domu. Ivanka je tja prišla na ples v 
družbi sestre in prĳateljic. Rada je plesala. 
Jože, ki je bil tam s svojim bratom, pa je 
plesal le, če je bilo res treba. Dekleta so 
opazila, da sedi sam, in ga povabila v svojo 
družbo, on pa Ivanko v kino. Zmenjena je 

bila še z enim, izbrala pa je Jožeta. Za vse 
življenje.
Ob Ljubljanici sta dogradila svoj topel, 
prĳazen dom, ki  poleg dveh otrok, dveh 
vnukinj, partnerjev in pravnukinj izpopol-
njuje njuno življenje.
Sorodniki in prĳatelji so včasih hišo zapol-
nili do zadnjega kotička in še vedno radi 
prihajajo na obisk.

Mami Ivanki bolezen ni prizanesla, telo ji 
ne služi tako, kot bi moralo, a um je bister 
in iskriv. Ata Jože pa ji stoji ob strani. Če 
le more, zaviha rokave in obdeluje vrt, ka-
mor odpelje tudi ženo, če je le primerno 
vreme. Smeh je njegov zaščitni znak in na-
lezljiva prednost.
Da bi le še bilo vsaj tako.

Skupnih  šestdeset let
Pred šestdesetimi leti sta si večno zvestobo obljubila Ivanka, roj. Istenič, z 
Vrhnike in Jože Suhadolnik, po domače Njivčarjev s Stare Vrhnike.

OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

Jesenski planinski pohod na Krim
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Prisrčen pozdrav, drage upokojenke in 
cenjeni upokojenci
Lepi jesenski dnevi so ravno pravšnji za sprehode v naravi, kar 
upam, da ste čim bolje  izkoristili. Tudi mi smo začeli z razgi-
bavanjem kar trikrat na teden s Tino Petkovšek. Pripravljamo 
razstavo Zvezdane Zatler, bila je seja Upravnega odbora, zaba-
vali smo se na Martinovem kostanju, pripravljamo humanitarne 
pakete, pripravljamo pa se tudi za prednovoletno srečanje in 
obdaritev starejših od  osemdeset let. Torej po našem programu  
poteka vse, kar je načrtovano. 
Kaj napovedujemo v novembru in decembru? 
Še zadnji kopalni izlet v letošnjem letu bo 17. novembra, seveda 
če bo dovolj prĳav (najmanj petindvajset).
Prednovoletno srečanje pri Bajcu bo 7. decembra.
Vse  drugo poteka po programih.
Za  UO: Elica Brelih

Konec letošnje sezone
No, prišli smo, žal, do konca balinarske sezone  za leto 2014. 
V Lovranu smo imeli meddržavno tekmo 20. 9. 2014, kjer smo 
balinarke DU Vrhnika nameravale premagati ekipo Lovrana, pa 

smo za en sam punt zgubile drugo mesto in pristale na tretjem, 
tik za Lovrančankom. Pa drugo leto! Naši moški so se  potrudili 
in bili tretji  in premagali nekaj nasprotnikov, tako da smo se 
domov vračali z dvema pokaloma. Naslednja tekma v oktobru 
je bila na Rakeku, kjer smo razbile vseh devet ekip in zmagale. 
Domov smo prinesle pokal za prvo mesto. Vesele in ponosne 
smo ga pokazale našim sobalinarjem na domačem igrišču.
Čez dva dni smo se še utrujene  podale na zadnjo letošnjo tekmo 

v Postojno, kjer so bile skoraj same primorske ekipe.  Že vsak 
otrok ve, da je balinanje njihov primarni šport in zato nismo 
imele skoraj nobene možnosti, pa še žreb nam je namenil dve 
močni ekipi, in sicer  najboljšo domačo – postojnsko ekipo in 
ekipo Izole. Poudariti moram, da imajo Primorci balinišča asfal-
tirana, kar nam ne ustreza, saj imamo mi enega od najslabših, 
pa ne po urejenosti, ampak na našem je makadam, druga pa so 
asfaltirana in že tu je velika razlika.
Pa da samo ne kritiziram, moram povedati, da so naši moški 
osvojili tretje mesto na balinišču  pri postaji v Postojni, ki pa je 
malo bolj podobno našemu na Vrhniki.
In tako smo zaključili letošnjo sezono, niti ne tako slabo, saj smo 
imeli kar dve prvi mesti, nekaj drugih in tretjih, pa tudi nekaj 
četrtih  in petih. 
Zdaj pa se bomo pripravljali na igranje in tekme v pikadu. Pa lep 
pozdrav, Vrhnika, do spomladi.

Deset let pohodniške skupine Zimzeleni

Glava je siva, duša pa igriva
Vrhnika, 1. oktober – Društvo upokojencev je pred desetletjem 
ustanovilo pohodniško skupino Zimzelenčki, ki se je kljub za-
četni sramežljivosti kmalu »postavila na noge«. Predlog Elice 
Brelih o ustanovitvi tovrstne skupine se je izkazal za zelo do-
brega oziroma celo odličnega, saj so v naslednjih letih znotraj 
društva ustanovili še tri pohodniške skupine. 

Kot je dejala Brelihova, jo se sprva malce skrbelo, kako bo pobuda 
zaživela v praksi, a kmalu so se potrdile besede tedanjega pred-
sednika društva Hermana Boleta: »Še glava te bo bolela. Toliko 
jih bo, da ne boš zmogla sama, vodnikov pa ni.« Na prvi pohod 
na Čemšeniško planino 23. septembra 2004 je krenilo  triindvajset 
pohodnic in pohodnikov, v nekaj mesecih pa se je število udele-
žencev podvojilo. S povezovanjem s Planinskim društvom Vrh-
nika jim je uspelo rešiti zagato glede planinskih vodnikov, kas-
neje pa so se zanje izšolali tudi člani iz vrst društva upokojencev. 

»Danes imamo štiri izšolane planinske vodnike. Naši pohodi so 
mnogo več kot samo pohodi, saj se seznanjamo s pokrajinskimi 
zanimivostmi in vrednotami, skrbimo drug za drugega,« pravi 
Brelihova, ki je tudi predsednica Društva upokojencev Vrhnika 
in hkrati vodja pohodne skupine. Le-ta se je poimenovala Zim-
zelenčki, ker naj bi bili člani trdoživi kot zimzelen in vztrajni 
ter naj bi izkoristili vsak sončni žarek za druženje. Ker je minilo 
že veliko let od ustanovitve in so že »odrasli«, se sedaj skupina 
imenuje Zimzeleni. Slovenĳo so prehodili že po dolgem in po-
čez, a še vedno je veliko neodkritih kotičkov Slovenĳe, kamor 
bi radi odšli. »Z rednim zahajanjem v gore lahko ohranjamo in 
krepimo zdravje, ohranjamo dobre medsebojne odnose in po-
skušamo vzpostavljati in ohranjati prvobitni stik z naravo.« 
Jubilej so obeležili v mali dvorani Cankarjevega doma, kjer  sta 
zbrane nagovorili Brelihova in Barbara Petrič, predsednica sku-
pine, ki je dejala, da se bodo še naprej trudili ostati vedri. Tistim 
najbolj pridnim, ki vztrajajo v skupini že od samega začetka, so 
podelili srebrne medalje. Zimzelenim so čestitali predstavniki 
in predstavnice stanovskih pohodniških skupin – Sončki, Van-
drovke in Barjani – predsednik lokalnega planinskega društva 
in župan. Kulturni program so oblikovali Smiljan Ogorevc, 
Marta Rĳavec, Janez Medic in Oktet Raskovec. Ob jubileju so 
izdali tudi bilten o zgodovini pohodniške skupine Zimzelenčki, 
2004–2014«. Poldrugo uro dolgo prireditev je sklenila Sonja Za-
lar Bizjak s predavanjem in diaprojekcĳo gorskih rož, ki so jih 
pohodniki v teh letih občudovali na svojih pohodih.  
Gašper Tominc, foto: Leon Novak in GT

Na prvi jesenski dan Zimzeleni na 
Golteh
Na Golteh na parkirišča pri Alpskem vrtu smo zapustili manj-
ša avtobusa in se podali na našo pot do hotela na Golteh, kjer 
smo v naše planinske dnevnike »udarili« žige. Pot nas je vodila 
naprej na vrh Medvedjaka – 1564 m, od  koder smo se spustili 

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

Oktobra 2014 so  naši člani 
praznovali okrogle jubileje:
Franc Malneršič, Kolodvorska ul., Vrhnika (1920)
Frančiška Pišek, Stara cesta, Vrhnika (1921)
Marĳa Brus, Bevke, Vrhnika (1921)
Frančiška Corn, Dom upokojencev Vrhnika (1922)
Franc Umek, Blatna Brezovica, Vrhnika (1924)
Špela Kranjc, Čuža, Vrhnika (1924)
Franc Pajntar, Kopališka ul., Vrhnika (1929)
Franc Smrtnik, Petkovškova ul., Vrhnika (1934)
Cilka Mrak, Gradišče, Vrhnika (1934)

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

Dom upokojencev na Vrhniki ter Slovensko 
združenje za pomoč pri demenci Spominčica 
sta ponovno organizirala že dobro uveljavljen 
Alzheimer cafe, ki je v svoje vrste privabil 

kar nekaj obiskovalcev, ki so z zanimanjem 
poslušali predavanje, katerega  je tokrat vo-
dila novinarka in avtorica knjige Adĳo grem 
domov, Neva Železnik.  S številnimi prime-
ri temnih senc demence je dodobra ogrela 
slušne koščice tokratnih poslušalcev ter jih 
popeljala v svet, ki za marsikoga predstavlja 
psihično in fizično breme, kateremu števil-
ni podležejo. Toda ob dišeči kavici in čoko-
ladnih napolitankah je pogovor kaj kmalu 
gladko stekel, rojevati so se začela vprašanja, 
ki pa so bila poplačana z izčrpnimi odgovo-
ri, tako, da je konec predavanja pravzaprav 
zmotila šele domska večerja. Tako je minilo 
še eno srečanje Alzheimer cafeja, vsi pa se že 
veselimo naslednjega, ki bo tokrat tretjo sre-
do v mesecu decembru in bo tako kot vedno 
gostilo zanimivega gosta, ki pa naj do takrat 
ostane zavit v tančico skrivnosti. Toda pozor: 
ne pozabite priti!

Besedilo in fotografije: Blaž Uršič 

V krogu Spominčice 
ponovno zadišala 
kavica

V Lovranu

Na Rakeku

Tisti, ki so v skupini že od samih začetkov, so prejeli srebrne me-
dalje. 

Elica Brelih (levo) in Barbara Petrič (desno), gonilni sili skupine.

Pri Treh plotih s Kamniško-Savinjskimi Alpami v ozadju
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do partizanskega spomenika NOB, kjer je v zimi leta 1944 XIV. 
divizĳa prešla planino Golte. Spustili smo se do koče Pri treh 
plotih – 1530 m, kjer smo se okrepčali iz lastnih nahrbtnikov. 
Veter je bil zelo mrzel, zato smo se usedli v zavetje ob stekleni 
steni, da nas je ogrelo toplo sonce. Naprej smo šli do koče Stari 
stani, nato po gozdni poti do Jezerc in se od Zagradiških stanov 
spustili mimo kapelice do Mozirske koče na višini 1352 m nad 
morjem, kjer nas je prĳazna kuharica Olga postregla z okusnim 
ričetom. Za konec smo si ogledali še Alpski vrt, kjer so urejeni 
nasadi cvetja, opremljen pa je tudi s počivališči in razgledišči 
ter informacĳskimi tablami o cvetju, gobah, drevesih in živalih, 
ki živĳo na Golteh. Trenutno v samem vrtu ni  velikocvetočih 
rastlin, zato pa so nas ob poti spremljali svečnik ali svilničasti 
svišč, nemški sviščevec, volnatoglavi osat, resasti sviščevec in 
celo en sam spomladanski svišč ali zaspanček nas je pozdravil. 
Na obzorju so nas spremljale Kamniško-Savinjske Alpe z Olše-
vo, Raduho in Peco, občudovali smo vrh Uršlje gore, Pohorje v 
daljavi, Goro Oljko, tudi Kum nam je pokimal, ostrovidni pa so 
zasledili tudi Snežnik. Šoštanjska in Mozirska dolina sta bili kot 
na dlani. Vsi veseli in zadovoljni, ker smo preživeli še en lep dan 
v naravi, smo se odpeljali proti Vrhniki.
Zapisala: Ivanka Kavčič, fotografije: Joža Miklavčič

Zimzeleni  smo bili  na Svetem Joštu 
nad Kranjem
Toplo torkovo jutro nas je pozdravilo pred odhodom z Vrhnike. 
Nekaj kapljic dežja med vožnjo na avtobusu je skupaj z vzhaja-
jočim soncem ustvarilo mavrico, ki je obetala lepo vreme, kar se 
je kasneje tudi uresničilo.
Pohod oz. vzpon na Sv. Jošt je vodil Iztok Čadež, ki je predsed-
nik Planinskega društva Slavnik in  je pripravnik za planinske-
ga vodnika kategorĳe »A« za lahke kopne ture, in sicer  pod 
mentorstvom Milana Jermana, našega izkušenega vodnika. Naš 
vzpon seje začel v vasi Rakovica, pot pa nas je vodila skozi vas 
Zabukovje, kjer smo zavili v gozd in se vzpenjali proti vrhu 847 
m visokega osamelca – Svetega Jošta. Med potjo so nas sprem-
ljali sončni žarki, vonj gozda in domače živali na paši. Pot nas 
je vodila mimo dveh kapelic.  Prva je kapelica pri Svetem stu-
dencu, druga pa kapelica pri Puščavi, kjer so na prelomu iz 16. 
v 17. stoletje pod vrhom gore zgradili nadstropno zidano hišo, 
imenovano Puščava, z zanimivimi freskami na njej, sedaj pa v 
njej domujejo taborniki. Na vrhu  stojĳo cerkev sv. Jošta, Krekov 
dom, Finžgarjev dom ter gostišče – smučarski dom. Pohodniki 
smo bili na vrhu osamelca poplačani s čudovitim razgledom na 
prečudovite vrhove naših gora. Po okrepčilu v gostišču smo se 
spuščali v dolino po gozdni poti  in čeprav je ponoči deževalo, 
ni bilo večjih težav pri spustu. Veseli in zadovoljni smo pohod 
zaključili v Spodnjih Bitnjah, kjer nas je čakal avtobus in nas po-
peljal nazaj proti Vrhniki.
Zapisall:  Jožef Miklavčič

Barjani zavzeli Matajur in Kolovrat
V četrtek, 25. septembra, smo Barjani   načrtovali pohod na 
Slemenovo špico nad Vršičem, vendar sta se vodnika Milan in 
Frenk zaradi slabega vremena odločila za pohod na Matajur. 
Prvi postanek smo imeli na počivališču Šempas, kjer smo popili 
Cankarjevo kavo. Pot nas je vodila skozi Tolmin in naprej po 
vĳugasti strmi cesti do italĳanske koče Pelizzo.  
Po krajšem postanku v koči smo  v rahlem dežju in megli odšli 
do preddverja Doma na Matajure (1545 m), saj je koča odprta 
samo ob sobotah in nedeljah. Pot smo nadaljevali na vrh Mata-
jurja (1642 m), kjer stoji manjša cerkev (kapela), v njeni bližini 
pa je razgledna plošča z vpisno skrinjico.  Tam nas  je pričakal  
čudovit razgled na Kobariški oziroma Breginjski Stol, za kate-
rim smo opazili Karnĳske Alpe in del zahodnih Julĳcev ter za-
sneženo kaninsko skupino. Proti vzhodni strani smo videli  Krn 
in greben Krnčice, za katerim je vrh Triglava. Na jugovzhodu 

se razprostirajo Golaki, na jugu pa Jadransko morje s Trstom in 
Piranskim zalivom. Vrnili smo se do italĳanske koče, kjer nas 
je čakal avtobus. Pot smo nadaljevali na Kolovrat, mimo Livka 
in Nebes na sedlo Solarji (996 m). Tam je za časa prve sveto-
vne vojne italĳanska vojska zgradila obsežen sistem svoje tretje 
obrambne črte, poimenovane »Linea d'armata«. Hodili smo po 
rovih in kavernah, imenovanih Pot miru. Milan in Frenk sta nam 
vso pot izčrpno razlagala o rastlinskem svetu in zgodovini  tam-
kajšnjih krajev. 
Ob  vrnitvi nas je presenetila Milena s pecivom in medico. Pri-
čakalo nas je tudi čudovito sončno vreme. Barjani smo se zado-
voljni in ravno prav utrujeni odpravili proti domu. 
Franci Kržmanc

Vandrovke na Križni gori
Lep sončni torek je bil 7. oktober in pot nas je vodila proti No-
tranjski, natančneje v Občino Cerknica. Kar  34 pohodnic in štirje  
pohodniki smo v Ložu začeli  z našim  pohodom, ki je bil malo 
daljši od običajnih torkovih. Družba je bila prĳetna, v pričakova-
nju, da bomo videli spet lepo Križno goro, ki smo jo obiskal že 
leta 2011. Seveda, bilo je še prĳetneje, ker so nam delali družbo 
Milan, Franci, Miha in Andrej.
Križna gora je nad Ložem na višini 856 m. To je romarska pot in 
ko smo hodile po poti proti vrhu, so nas pozdravljale kapelice, 
ki so zelo lepo urejene. Vsaka vas iz okolice Loža je postavila 
svojo kapelico. Označene so od I do XIV in ko prideš na vrh, je 
cerkvica. Sem so že od nekdaj radi zahajali Notranjci, Primorci 
in Dolenjci. Cerkev na široko odpre svoja vrata romarjem pet-
krat na leto.

Hrib je bil naseljen že v davnini. Tod je bilo prazgodovinsko 
gradišče, pozneje pa antična naselbina. O njima  pričajo številne 
najdbe in 135 m dolg zid na severni strani hriba. Sem so se za-
tekali Notranjci v burnih letih 15. In 16. stoletja pred roparskimi 
Turki.
Tudi  Vandrovke smo se zadržale tam gori kar nekaj časa, se 
malo okrepčale in prisluhnile Milanu, ki nam je povedal veli-
ko poučnega in zanimivega o gori, o ljudeh in dogodivščinah v 

davnih časih. Tudi Zalka je dodala nekaj podrobnosti. Na vrhu 
gore so mi pohodnice in pohodniki zapeli lepo pesem, mi česti-
tali za rojstni dan, ki sem ga slavila naslednji dan. Hvala vsem! 
Dan se je prevesil v drugo polovico in  polne dobre volje smo 
se počasi začele spuščati po gozdni poti v dolino. Spremljalo 
nas je izredno toplo sončno vreme, kar nenavadno za ta letni 
čas. Na koncu pohoda je vodnik Milan pokazal vse svoje orga-
nizacĳske sposobnosti, za kar mu čestitamo in se zahvaljujemo. 
Zahvaljujemo se vodnici Zalki in vodniku Milanu, ki sta poskr-
bela za tako številčno druščino. 
Zapisala in fotografirala: Fani Šurca

Sončki na Lovrenških jezerih in 
Ribniškem Pohorju
Sončki smo se prvi torek v oktobru odpeljali proti Pohorju. Av-
tocesto smo  zapustili pri izvozu za Slovenske Konjice, se sko-
zi Zreče pripeljali na Roglo, izstopili pri hotelu Planja in spili 
kavico v  prĳetnem delu hotela Stara koča. Sledilo je Pohorje v 
megli in mi okoli novejše cerkve, kjer smo ogledovali kritino iz 
umetnega skrilavca na stožčasti strehi cerkve.  Pri smerni tabli 
za Lovrenška jezera smo čez pašnike vstopili v gozd in po mar-
kirani poti med smrekami lepoticami prispeli na sedlo Komisĳa. 
Skoraj neopazno  smo se dvignili do višine 1520 m in pri smerni 
tabli zavili desno na lesene podeste nad močvirjem  Lovrenških 
jezer. S stolpa smo se razgledovali čez  rušje, ki prekriva 22 ha 
veliko visoko barje, v katerem se kakor kača vĳe lesena pot in 
so kot okenca posejana Lovrenška jezera. Jugozahodnik je raz-
pihal meglo in odnašal Sonjin glas, kaj razlikuje visoko barje od 
nizkega barja v naši domači okolici,  kako je nastajalo visoko 
barje pred 8000 leti z odmiranjem šotnih mahov, ki so se v obliki 

šote nalagali na neprepustno geološko podlago. Po lesenih po-
destih smo prehodili močvirje in vstopili v zavarovano območje 
Lovrenško-Ribniškega gozdnega rezervata. Nemirni pogledi so 
se ustavljali na visokoraslih smrekah in  barvitih travah volka. 
V lahkotni hoji čez planje, značilne pohorske poseke, ki se po-
novno zaraščajo, smo zapustili greben Planinka in sedlo Šikla-
rico. Hodili smo med rastlinjem trav, resja, grmov borovničevja 
in brusnic. Med rušjem smo v melodĳi  vetra ugledali Ribniško 
jezero in se čez  Ribniški vrh spustili do Ribniške koče pod Ma-
lim Črnim vrhom. Po toplem obroku smo nadaljevali hojo na 
Črni vrh (1543 m),  žigosali planinske dnevnike, sestopili v gozd 
in se po grebenu  predali hoji navzdol do Grmovškovega doma 
pod Veliko Kopo.
Klepet in smeh pohodnikov  je polnil ozračje v avtobusu na poti 
skozi Legen in Slovenj Gradec ter ni pojenjal vse do doma. Zma-
gali smo  18,4 km dolgo turo čez Ribniško Pohorje,  jo prehodili 
v petih urah in eni minuti s povprečno hitrostjo 3,8 km/h. In na-
slednje dni nas  niso prav nič bolele noge, iz česar sledi, da smo 
Sončki  jesensko sezono začeli zelo zelo dobro uhojeni. 
Marĳa Dolinar
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Za slovo od Kolovrata še posnetek z Andrejo

Po leseni poti smo se sprehodili med Lovrenškimi jezeri. (Foto 
Tatjana Rodošek)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/
08-ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B, 
57/12- ZUPUDPP-A, 109/12-ZPNačrt-C) ter 36. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš 
časopis, št. 365/09) sprejme župan Občine Vrhnika

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacĳskem načrtu 

za rekonstrukcĳo Ceste pod Hruševco

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

1) Zemljišče s parc. št. 2672/23 k. o. Vrhnika spada po Odloku o Občinskem pros-
torskem načrtu Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 27/14) v območje osnovne namen-
ske rabe S - območja stanovanj; s podrobnejšo namensko rabo SSea stanovanj-
ske površine eno- ali dvostanovanjskih objektov na ravnem terenu.

2) Predlagano zemljišče s parc. št. 2672/23 k. o. Vrhnika spada v območje za ka-
terega je bil sprejet Odlok o lokacĳskem načrtu za rekonstrukcĳo Ceste pod 
Hruševco (Ur.l. RS, št. 51/1998). Le-ta predvideva na zemljišču s parc. št. 2672/2 
k.o. Vrhnika (sedaj zemljišča s parc. št. 2672/18, 2672/21, 2672/23 in 2672/24) en 
uvoz iz načrtovane občinske ceste (LZ 466071) na omenjeno parcelo. Odlok 
o lokacĳskem načrtu za rekonstrukcĳo Ceste pod Hruševco določa pogoje za 
rekonstrukcĳo ceste pod Hruševco, ureditev križišč s Tržaško in Robovo cesto, 
ureditev parkirišča, kolesarskih stez, pločnikov in avtobusnih postajališč, ure-
ditvi priključkov dovoznih poti na posamezne parcele ter pogoje za izgradnjo 
komunalne infrastrukture.

3) Pobudo za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o lokacĳskem 

načrtu za rekonstrukcĳo Ceste pod Hruševco je podal investitor Igor Škerlak, 
Murnova 4, 1293 Šmarje – Sap.

4) Razlog za pobudo je namera investitorja, da na zemljišču s parc. št. 2672/23 k.o. 
Vrhnika uredi nova dva uvoza oz. priključka na občinsko cesto (LZ 466071). 

2. člen
(območje OPPN)

1) Območje leži na severnem robu Vrhnike, ob občinski cesti (LZ 466071) in ob-
sega del zemljišča s parc. št. 2672/23 k.o. Vrhnika.

2) Območje sprememb in dopolnitev prostorskega akta se lahko v postopku pri-
prave spremeni.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

1) Strokovne rešitve za spremembo prostorskega akta pripravi načrtovalec Point 
d.o.o., Šentviška ulica 7, Ljubljana – Šentvid.

2) Strokovne rešitve se pripravĳo na podlagi :
– prikaza stanja prostora,
– Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 27/14)
– Odloka o lokacĳskem načrtu za rekonstrukcĳo Ceste pod Hruševco (Ur .l. RS, 

št. 51/1998),
– investicĳskih namer investitorja prostorskega akta,
– smernic nosilcev urejanja.
3) Strokovne rešitve za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravĳo v va-

riantah, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, 
funkcionalnega  in ekonomskega vidika.

4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

1) Postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacĳskem načrtu za 
rekonstrukcĳo Ceste pod Hruševco se vodi po skrajšanem postopku v naslednjih 
fazah: (glej preglednico na naslednji strani)

2) Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi se Krajevni skupnosti 
Breg. 

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve 
iz njihove pristojnosti, so:
1. Elektro Ljubljana, d. d., Distribucĳska enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 

58, 1516 Ljubljana;
2. Telekom Slovenĳe, d. d., Regionalna enota TK omrežje Zahod, Stegne 19, 1547 

Ljubljana;
3. Komunalno podjetje Vrhnika, d. d., Javna kanalizacĳa, Javna higiena, Javna 

razsvetljava, Javni vodovod, Plin, Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika;
4. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalo, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika;
5. Drugi nosilci urejanja prostora,  če bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, 

da so njihove smernice potrebne.

6. člen
(obveznosti v  povezavi s financiranjem priprave OPPN)

1) Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, sprememb prostorskega akta 
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VOLITVE 2014
OBČINSKA VOLILNA KOMISĲA

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 
45/08 in 83/12) objavlja Občinska volilna komisĳa Vrhnika naslednje izide volitev dne 5. 
oktobra 2014:

Rezultati glasovanja za župana so naslednji:
1 Franc MIŠIČ 324 glasov oz 6.67%
2 Stojan JAKIN 3892 glasov oz 80.18%
3 Anže SLABE 638 glasov oz 13.14%

Na podlagi tretjega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV – UPB-3, Uradni 
list št. 24/07, 45/08 in 83/12) je občinska volilna komisĳa ugotovila, da je bil prvem krogu 
volitev za župana občine Vrhnika izvoljen kandidat 

STOJAN JAKIN,
ki je dobil večino veljavnih glasov.

Rezultati glasovanja za občinski svet skupno v občini so naslednji:
1 VRHNIKA ZA VSE! 52 glasov  1,06%
2 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 782 glasov 15,89%
3 SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 98 glasov  1,99%
4 DeSUS 351 glasov  7,13%
5 SD - SOCIALNI DEMOKRATI 405 glasov  8,23%
6 SMC - STRANKA MIRA CERARJA 593 glasov 12,05%
7 SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO 237 glasov  4,82%
8 POVEZUJEMO VRHNIKO 1359 glasov 27,62%
9 NOVA SLOVENĲA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 427 glasov  8,68%
10 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 272 glasov  5,53%
11 Lista za razvoj vrhniškega podeželja 344 glasov 6,99%

A) Volilna enota I
Zap.št.  Ime liste  Št. glasov % glasov
1 VRHNIKA ZA VSE! 31  1.30
2 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 322 13.55
3 SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 32  1.35
4 DeSUS 188  7.91
5 SD - SOCIALNI DEMOKRATI 220  9.26
6 SMC - STRANKA MIRA CERARJA 250 10.52
7 SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO 100  4.21
8 POVEZUJEMO VRHNIKO 967 40.68
9 NOVA SLOVENĲA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 157  6.60
10 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 110  4.63

B) Volilna enota II:
Zap.št.  Ime liste  Št. glasov % glasov
1 SMC STRANKA MIRA CERARJA 343 13.49
2 DeSUS 163  6.41
3 Lista za razvoj vrhniškega podeželja 344 13.53
4 NOVA SLOVENĲA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 270 10.62
5 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 162  6.37
6 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA SNS 66  2.60
7 SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO 137  5.39
8 POVEZUJEMO VRHNIKO 392 15.41
9 SD - SOCIALNI DEMOKRATI 185  7.27
10 VRHNIKA ZA VSE! 21  0.83
11 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 460 18.09

Na osnovi podeljenih mandatov listam in preferenčnih glasov posameznih kandidatov 
je Občinska volilna komisĳa Občine Vrhnika ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji 
kandidati:

Volilna enota I Volilna enota II

POVEZUJEMO VRHNIKO

Edin BEHRIĆ
Stojan JAKIN

Barbara KOVAČIČ
Andrej KOS

Nataša GROM
Borut FEFER

Janko SKODLAR
Ema GORIČAN

SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA

Mirko ANTOLOVIĆ
Alenka DŽAFIČ

Daniel CUKJATI
Nataša FRANK

STRANKA MIRA CERARJA Miroslav RIBIČ Boštjan ERČULJ
Valerĳa Mojca FRANK

NOVA SLOVENĲA - 
KRŠČANSKI DEMOKRATI Sebastian KOVAČIČ Vinko KERŠMANC

SOCIALNI DEMOKRATI Alojz KOS Janez KIKELJ

DeSUS Vid DRAŠČEK Leon Marjan 
MOŽINA

Lista za razvoj vrhniškega 
podeželja Viktor SLADIČ

SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA Pavel OBLAK

SOLIDARNOST, ZA 
PRAVIČNO DRUŽBO Anže SLABE

Rezultati glasovanja na volitvah za svete krajevnih skupnosti so naslednji: 

1. KRAJEVNA SKUPNOST BEVKE
Zap.št.  Kandidat Št. glasov % glasov 
5 Jernej LENARČIČ 209 69.44 
4 Primož JEREB 185 61.46 
10 Nataša TEŠAR 176 58.47 
6 Marjan LENARČIČ 173 57.48 
1 Hermina SKODLAR 170 56.48 
8 Alberta MAROLT 137 45.51 
9 Robert AJLEC 137 45.51 
11 Peter BRUS 134 44.52
3 Ivan ŠEBENIK 79 26.25
7 David SUHOVERŠNIK 74 24.58
2 Branko GOLOMBOŠ 45 14.95

2. KRAJEVNA SKUPNOST BLATNA BREZOVICA
Zap.št.  Kandidat Št. glasov % glasov 
2 Bojan VRHOVEC 89 72.95 
3 Branko SKUBIC 84 68.85 
4 Stanislava JEVŠEK 79 64.75 
8 Sandi KOPRIVEC 72 59.02 
7 Branko VRHOVC 71 58.20 
10 Mojca KIKELJ 66 54.10 
1 Marko TOMINC 64 52.46 
5 Janez GOSTIŠA 61 50.00
6 Tina SVETE 59 48.36
11 Veronika ŠVIGELJ 45 36.89
9 Slavka ZAGOŽEN 31 25.41

3. KRAJEVNA SKUPNOST DRENOV GRIČ - LESNO BRDO
Zap.št.  Kandidat Št. glasov % glasov
13 Pavel OBLAK 192 54.86 
15 Marko KOPRIVEC 191 54.57 
7 Janez PODBOJ 172 49.14 
8 Roman JESENKO 163 46.57 
11 Tomaž JELOVŠEK 136 38.86 
4 Urška ZDEŠAR 134 38.29 
2 Boštjan OSREDKAR 122 34.86 
9 Nina CIUHA CERKOVNIK 114 32.57
14 Jože PODBOJ 111 31.71
1 Iztok GRUDEN 86 24.57
10 Gašper PETRAČ 82 23.43
12 Ana-Marĳa JELOVŠEK 77 22.00
3 Mateja BARTOL 75 21.43
6 Damjana SOTLAR 49 14.00
5 Lidĳa ZALAZNIK 46 13.14

4. KRAJEVNA SKUPNOST LIGOJNA
Zap.št.  Kandidat Št. glasov % glasov 
7 Marko ŽENKO 104 55.91 
12 Peter KOGOVŠEK 99 53.23 
9 Janez KOGOVŠEK 98 52.69 
5 Roman KERVINA 73 39.25 
1 Klemen OGRIN 71 38.17 
4 Andrej KRAŠNA 66 35.48 
2 Andreja KOGOVŠEK 65 34.95 
10 Barbara JAPELJ 52 27.96
3 Gregor CIMPRIČ 52 27.96
14 Joži ŠRAJ 52 27.96
15 Boris CIMPRIČ 52 27.96
11 Jože FRANK 49 26.34
8 Nataša FRANK 48 25.81
6 Saša PODLIPEC 35 18.82
13 Saša ALBREHT 27 14.52

5. KRAJEVNA SKUPNOST PODLIPA-SMREČJE
Zap.št.  Kandidat Št. glasov % glasov 
1 Janez FORTUNA 148 65.20 
2 Sonja MALOVRH 142 62.56 
9 Barbara KUZMIČ 135 59.47 
8 Urška TRČEK 112 49.34 
3 Boštjan JURJEVČIČ 112 49.34 
6 Andrej GABERŠEK 107 47.14 
5 Tadej KONČAN 105 46.26 
7 Sabina SLAVEC 94 41.41
4 Valentin KONČAN 84 37.00

6. KRAJEVNA SKUPNOST PADEŽ POKOJIŠČE –ZAVRH
Zap.št.  Kandidat Št. glasov % glasov 
7 Bojan PELKO 40 74.07 
2 Lilĳana ŽIVKOVIČ 19 35.19 
12 Viktorĳa RAVNIHAR 18 33.33 
15 Branko VIDMAR 17 31.48 
9 Aleksander RAVNIHAR 17 31.48 
19 Damir PELKO 17 31.48
10 Andrej INTIHAR 17 31.48
4 Erika ZALAR 15 27.78
17 Gregor RAVNIHAR 12 22.22
1 Ivanka RAVNIHAR 10 18.52
14 Lea PELKO 8 14.81
5 Tadej MEDEN 7 12.96
18 Vinko VIDMAR 5  9.26
20 Pavla DRAGAR 5  9.26
16 Marjan DEBEVEC 5  9.26
13 Blaž MEDEN 4  7.41
11 Borut DRAGAR 3  5.56
8 Janez MEDEN 2  3.70
6 Suzana RAVNIHAR 2  3.70
3 Terezĳa ŠTRAVS 1  1.85

7. KRAJEVNA SKUPNOST SINJA GORICA
Zap.št.  Kandidat Št. glasov % glasov 
5 Damjan GUTNIK 104 63.41 
1 Suzana DRAŠLER 90 54.88 
4 Teja PER 80 48.78 
2 Anže ZADRAVEC 80 48.78 
6 Gorazd PETROVČIČ 74 45.12 
9 Romana OVCA 74 45.12 
8 Branko PETEK 73 44.51 
3 Sonja MESEC 72 43.90
7 Marjan PRAZNIK 57 34.76

8. KRAJEVNA SKUPNOST STARA VRHNIKA
Zap.št.  Kandidat Št. glasov % glasov 
2 Janez KRVINA 208 67.75 
8 Marko GARAFOLJ 190 61.89 
11 Jožica KRVINA 176 57.33 
7 Franc PETKOVŠEK 168 54.72 
9 Marjan MESEC 153 49.84 
3 Brigita MOLE 135 43.97 
4 Simon OGRIN 129 42.02 
1 Tomislav GROM 121 39.41
6 Peter GABROVŠEK 121 39.41
12 Petra FEFER 94 30.62

5 Damjana OVEN MEDMEŠ 47 15.31
10 Danica REMŽGAR 43 14.01

9. KRAJEVNA SKUPNOST VERD
Zap.št.  Kandidat Št. glasov % glasov 
3 Tomaž GORIŠEK 266 42.83 
5 Franjo ČRETNIK 257 41.38 
6 Darĳa RIHAR 219 35.27 
1 Anton ŠPEC 218 35.10 
2 Frančišek KRŽIČ 200 32.21 
7 Sonja VIDMAR 197 31.72 
4 Sonja KOČEVAR 175 28.18 

10. KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA BREG
Zap.št.  Kandidat Št. glasov % glasov 
5 Jože TURK 294 49.08 
1 Renata STRUNA 259 43.24 
2 Jure JAKOPIČ 253 42.24 
3 Tamara SNOJ 216 36.06 
6 Anže GRAMPOVČAN 210 35.06 
7 Stanko ŠTUPICA 201 33.56 
4 Tina ŠUŠMELJ 197 32.89 

11. KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA CENTER
Zap.št.  Kandidat Št. glasov % glasov 
3 Oto PREBIL 291 39.97 
7 Peter SEČNIK 283 38.87 
5 Miša STRŽINAR 279 38.32 
2 Verica MILJKOVIĆ 258 35.44 
1 Majda JERE 212 29.12 
4 Anton PEČAR 196 26.92 
6 Franc BERDNIK 178 24.45 

12. KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA VAS

Zap.št.  Kandidat Št. glasov % glasov 
2 Lučka KENK 332 43.86 
1 Mirko TURK 298 39.37 
9 Mojca PODVRATNIK 297 39.23 
7 Peter GUTNIK 285 37.65 
4 Nataša DRAŠLER 265 35.01 
6 Sašo KOGOVŠEK 241 31.84 
8 Janez JEREB 215 28.40 
11 Dušan MLINAR 202 26.68
10 Marko BUČEK 194 25.63
3 Elizabeta SMODIŠ 183 24.17
5 Vera ZORKO 169 22.32

13. KRAJEVNA SKUPNOST ZAPLANA

Zap.št.  Kandidat Št. glasov % glasov 
4 Janez PIVK 136 67.66 
6 Jurĳ MESEC 125 62.19 
5 Valerĳa MARINČ 118 58.71 
3 Marjetka OREL 108 53.73 
2 Frančišek JAZBAR 105 52.24 
1 Pavel BIZJAN 93 46.27 
10 Klavdĳa GORENC 88 43.78 
7 Medard GRBEC 79 39.30
9 Vida TRPIN 65 32.34
8 Tomaž OBLAK 59 29.35

Na osnovi podeljenih glasov posameznim kandidatom je Občinska volilna komisĳa 
Občine Vrhnika ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:
1. KRAJEVNA SKUPNOST BEVKE

Jernej LENARČIČ
Primož JEREB
Nataša TEŠAR 
Marjan LENARČIČ 
Hermina SKODLAR 
Alberta MAROLT 
Robert AJLEC 

2. KRAJEVNA SKUPNOST BLATNA 
BREZOVICA

Bojan VRHOVEC 
Branko SKUBIC 
Stanislava JEVŠEK 
Sandi KOPRIVEC 
Branko VRHOVC 
Mojca KIKELJ 
Marko TOMINC 

3. KRAJEVNA SKUPNOST DRENOV 
GRIČ - LESNO BRDO

Pavel OBLAK 
Marko KOPRIVEC 
Janez PODBOJ 
Roman JESENKO 
Tomaž JELOVŠEK 
Urška ZDEŠAR 
Boštjan OSREDKAR 

4. KRAJEVNA SKUPNOST LIGOJNA

Marko ŽENKO 
Peter KOGOVŠEK 
Janez KOGOVŠEK 
Roman KERVINA 
Klemen OGRIN 
Andrej KRAŠNA 
Andreja KOGOVŠEK 

5. KRAJEVNA SKUPNOST PODLIPA-
SMREČJE

Janez FORTUNA 
Sonja MALOVRH 
Barbara KUZMIČ 
Urška TRČEK 
Boštjan JURJEVČIČ 
Andrej GABERŠEK 
Tadej KONČAN 

6. KRAJEVNA SKUPNOST PADEŽ 
POKOJIŠČE -ZAVRH

Bojan PELKO 
Lilĳana ŽIVKOVIČ 
Viktorĳa RAVNIHAR 

7. KRAJEVNA SKUPNOST SINJA 
GORICA

Damjan GUTNIK 
Suzana DRAŠLER 
Teja PER 
Anže ZADRAVEC 
Gorazd PETROVČIČ 
Romana OVCA 
Branko PETEK 

8. KRAJEVNA SKUPNOST STARA 
VRHNIKA

Janez KRVINA 
Marko GARAFOLJ 

Jožica KRVINA 
Franc PETKOVŠEK 
Marjan MESEC 
Brigita MOLE 
Simon OGRIN 

9. KRAJEVNA SKUPNOST VERD

Tomaž GORIŠEK 
Franjo ČRETNIK 
Darĳa RIHAR 
Anton ŠPEC 
Frančišek KRŽIČ 
Sonja VIDMAR 
Sonja KOČEVAR 

10. KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA 
BREG

Jože TURK 
Renata STRUNA 
Jure JAKOPIČ 
Tamara SNOJ 
Anže GRAMPOVČAN 
Stanko ŠTUPICA 
Tina ŠUŠMELJ 

11. KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA 
CENTER

Oto PREBIL 
Peter SEČNIK 
Miša STRŽINAR 
Verica MILJKOVIĆ 
Majda JERE 
Anton PEČAR 
Franc BERDNIK 

12. KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA 
VAS

Lučka KENK 
Mirko TURK 
Mojca PODVRATNIK 
Peter GUTNIK 
Nataša DRAŠLER 
Sašo KOGOVŠEK 
Janez JEREB 

13. KRAJEVNA SKUPNOST ZAPLANA

Janez PIVK 
Jurĳ MESEC 
Valerĳa MARINČ 
Marjetka OREL 
Frančišek JAZBAR 
Pavel BIZJAN 
Klavdĳa GORENC 

Občinska volilna komisĳa Občine Vrhnika 
ugotovila, da so v KS Padež Pokojišče – 
Zavrh štirje kandidati prejeli enako število 
glasov, zato je dne 6. oktobra 2014 izvedla 
žrebanje za četrti in peti mandat v Svetu 
KS Padež Pokojišče – Zavrh in izžrebala 
naslednja dva kandidata:

6. KRAJEVNA SKUPNOST PADEŽ 
POKOJIŠČE -ZAVRH

Branko VIDMAR 
Aleksander RAVNIHAR 
 

PREDSEDNICA OVK
LIDĲA RAVBAR

Občina Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, ki jo zastopa župan Stojan Jakin, izdaja na 
podlagi tretjega odstavka 6. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obsto-
ječo komunalno opremo na območju Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 362 in 
407) v zadevi indeksiranje stroškov za izračun komunalnega prispevka za leto 
2014 naslednji

S K L E P
Razveljavi se sklep župana v zadevi indeksiranja stroškov za izračun komunal-
nega prispevka za leto 2014, številka 430-7/2006 z dne 2. 1. 2014 (Naš časopis, 
419) z naslednjim besedilom: 
»Za izračun komunalnega prispevka za leto 2014 se skladno z indeksom cen, 
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slo-
venĳe, pod Gradbena dela – ostala nizka gradnja  določi indeks v višini 1,1545 
odstotka.«
In nadomesti z novim sklepom z naslednjim besedilom:
»Za izračun komunalnega prispevka za leto 2014 se skladno z indeksom cen, ki 
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Sloveni-
je, pod Gradbena dela – ostala nizka gradnja  določi indeks v višini 1,1545.« 
Štev.:   430-7/2006
Datum: 14. 10. 2014   

Župan Stojan Jakin, l. r. 

FAZA OKVIRNI ROKI

Sklep o začetku postopka oktober 2014

Osnutek prostorskega akta oktober 2014
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 
– 15 dni  november 2014 
Obvestilo o CPVO

Dopolnitev osnutka prostorskega akta november 2014

Javno naznanilo 7 dni pred začetkom 
javne razgrnitve

Javna razgrnitev in javna obravnava – 15 dni december 2014

Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti december 2014

Priprava predloga prostorskega akta januar 2015
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora 
– 15 dni januar 2015
Predložitev usklajenega predloga prostorskega 
akta odboru in občinskemu svetu v sprejem februar 2015
Sprejem prostorskega akta ter objava Našem 
časopisu februar 2015

ter stroške smernic, mnenj in objav zagotavlja investitor Igor Škerlak, Murnova 
4, 1293 Šmarje - Sap.

7. člen
(objava)

Ta sklep se objavi v Našem časopisu in začne veljati naslednji dan po objavi. Ob-
javi se tudi na spletni strani Občine Vrhnika.
Št: 3505 – 9/2014
Vrhnika, 3. 10. 2014      Župan

Občine Vrhnika
Stojan Jakin, l. r.
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V tretje gre rado
Borovnica ima novega župana. Dosedanjemu, tri-
kratnemu županu Andreju Ocepku volivci 19. okto-
bra niso naklonili četrtega mandata. Prihodnja štiri 
leta nam bo načeloval 59–letni Bojan Čebela, po iz-
obrazbi elektrotehnik, oče štirih otrok, podjetnik in 
trikrat tudi občinski svetnik.
Že prvi krog županskih volitev, 5. oktobra, se dosedanjemu žu-
panu Andreju Ocepku, ki se je potegoval za četrti mandat na 
čelu občine, ni izšel povsem po načrtih. Če je pred štirimi leti v 
drugi krog vstopal kot absolutni favorit, s 23-odstotno prednost-

jo in še enkrat večjim številom glasov kot najbližji zasledovalec, 
tudi takrat Bojan Čebela, je bila tokrat razlika bistveno manjša, 
zgolj osemodstotna. V drugem krogu »reprize volitev 2010« sta 
kandidata ubrala povsem različni taktiki. Medtem, ko je Ocepek 
še naprej pridno zboroval po celotni občini, so aktivisti Čebe-
le prisegali na kampanjo od ust do ust. V prvem krogu izpadli 
kandidat Igor Cotman je javno podprl Čebelo, Edvard Bešlagič 
pa se je pojavil kot govornik na Ocepkovem zborovanju, a nju-
ni stranki uradno nista podprli ne enega ne drugega. Tik pred 
volilnim molkom je sicer priletela podpora SMC-ja Ocepku, a 
iz ljubljanskih logov in mimo lokalnih predstavnikov stranke. 
Tudi sicer kvalitetno soočenje kandidatov na Bregu ni dalo jas-
nega favorita, je pa zato po drugi strani ravno na teh koncih, 
še bolj pa na Dolu in Lazih naraščal bes občanov zavoljo obe-

tajočega se »oderuškega« prispevka za priključek na kanalizaci-
jo. Predsednik vaškega odbora Igor Trček je vaščanom dvakrat 
raznosil dopise, da lahko spremembo višine prispevka dosežejo 
le z odločno spremembo oblasti. Ko so se 19. oktobra zaprla vo-
lišča in preštele vse glasovnice, je postalo jasno, da sta si skoraj 
dve tretjini občanov ne glede na javne podpore prvih, drugih ali 
tretjih želeli zgolj korenitih sprememb. Na volišča se je odpravi-
lo 51,7% volivcev in volivk, tri odstotke več kot pred štirimi leti 
in odstotek manj kot v prvem krogu. Zmagal je Bojan Čebela, 
in sicer z velikim naskokom, skorajda ustavno večino – 63,1% 
(1119 glasov). Protikandidat Andrej Ocepek je v dveh tednih 
kampanje uspel prepričati zgolj 18 dodatnih podpornikov. Pre-
jel je 654 glasov oz. 36,9%. Poražen je bil povsod, izrazito pa na 
volišču Dol-Laze, ki je z razliko 253 (75,1%) proti 86 odločno na-
gnil tehtnico v prid Čebeli. 

In kdo je Bojan Čebela? Na tokratne volitve se je podal kot ne-
odvisni kandidat pod geslom »Podjetno in pošteno«, a v lokalni 
politiki je vendarle že lep čas. V svetniških klopeh je presedel 
kar 12 let, od 1994 do 2002 ter od 2006 do 2010 in sicer kot svet-
nik Liberalne demokracĳe Slovenĳe, katere lokalnemu odboru
je svoj čas tudi predsedoval. Za županski stolček se je tokrat 
potegoval že tretjič zapored. Prvič s podporo LDS leta 2006 in 
drugič s podporo LDS, SDS in SLS leta 2010. Bolj ali manj je po-
znan tudi kot uspešen podjetnik, ki se s svojim birotehničnim 
podjetjem preživlja že več kot 30 let in kot aktiven član HUD 
Karel Barjanski. Je ponosni oče štirih deklet. Pred leti pa je o 
sebi zapisal: »Življenje mi poleg družine in ostalih obveznosti 
zapolnjujejo tudi hobĳi. Veliko jih je, najljubši pa so mi tisti, ki
so povezani z naravo, predvsem morjem, navtiko, ribolovom in 
hortikulturo.« 

  Damjan Debevec, Foto: DD

vol. lokacĳa vol. glas. % glasovnice NSi SDS SLS SMC SD DeSUS
št. volišča imen. udelež. udelež. nevelj. velj. glas % glas % glas % glas % glas % glas %
1 Lovski dom Borovnica 505 286 56,6% 10 276 52 18,8% 35 12,7% 24 8,7% 46 16,7% 94 34,1% 25 9,1%
2 Osnovna šola Borovnica 930 401 43,1% 20 381 78 20,5% 50 13,1% 33 8,7% 74 19,4% 117 30,7% 29 7,6%
3 Občina Borovnica 504 281 55,8% 15 266 58 21,8% 45 16,9% 34 12,8% 44 16,5% 65 24,4% 20 7,5%

901 Predčasno+pošta  20  0 20 0  4  4  1  9  2  
 Volilna enota 1 1939 988 50,9% 45 943 188 19,9% 134 14,2% 95 10,1% 165 17,5% 285 30,2% 76 8,1%
4 Gasilski dom Breg 417 209 50,1% 9 200 45 22,5% 18 9,0% 30 15,0% 38 19,0% 58 29,0% 11 5,5%
5 Dom krajanov Dol-Laze 651 357 54,8% 16 341 53 15,5% 55 16,1% 41 12,0% 81 23,8% 86 25,2% 25 7,3%
6 Gasilski dom Brezovica 466 264 56,7% 17 247 36 14,6% 60 24,3% 54 21,9% 11 4,5% 78 31,6% 8 3,2%

902 Predčasno+pošta  11  0 11 2  2  1  0  5  1  
 Volilna enota 2 1534 841 54,8% 42 799 136 17,0% 135 16,9% 126 15,8% 130 16,3% 227 28,4% 45 5,6%
 BOROVNICA - skupaj 3473 1830 52,7% 87 1742 324 18,6% 269 15,4% 221 12,7% 295 16,9% 512 29,4% 121 6,9%

Od zadnjih lokalnih volitvah se je borovniško 
volilno telo povečalo za skoraj 250 volilnih 
upravičencev, a ostaja približno enako (ne)za-
interesirano ali razočarano nad lokalno politi-
ko. Na volišča, katerih število so v volilni enoti 
Borovnica - center pred kratkim zaradi racio-
nalizacĳe zmanjšali za eno ter preostala reor-
ganizirali, se je podalo za dober odstotek manj 
volivcev kot pred štirimi leti – zgolj 52,7 % (1830 

od 3473), ki so oddali kar 57 neveljavnih glaso-
vnic. SNS, LDS in lista Zarja, slednji sta imeli 
v zadnjem sklicu vsaka po enega svetnika, na 
tokratnih volitvah niso nastopile, je pa zato no-
vopečena SMC, ki si je z najmanj, zgolj petimi 
kandidati na listi in minimalno kampanjo pri-
borila 295 oz. 16,9 % glasov in posledično dve 
mesti v novem občinskem svetu. Sloves zmago-
valne stranke na komaj minulih državnozbor-

skih volitvah je zadostoval. Svoje zastopstvo v 
svetu je podvojila SLS, ki je s kvalitetno listo 
volilno bazo na tokratnih volitvah povečala za 
skoraj sto glasov, na 221 oz. 12,7 %, in velja poleg 
SMC za največjo zmagovalko volitev. Relativna 
zmaga je sicer tudi letos nesporno pripadla SD, 
ki jo je tokrat volil domala vsak tretji občan (512 
glasov oz. 29,4 %), a kljub za petino boljšemu 
rezultatu ostajajo pri štirih svetnikih. Nemalo 
vpliva na odličen izkupiček je imel nedvomno 
njihov županski kandidat Andrej Ocepek, ki 
se je v drugi krog županskih volitev podal s 
636 glasovi podpore. Bistveno so svoj položaj 
izboljšali tudi v NSi, ki uživa za sto glasov viš-
je zaupanje kot pred štirimi leti (324 glasov oz. 
18,6 %), kar gre verjetno pripisati predvsem 
kvalitetnemu županskemu kandidatu Igorju 
Cotmanu, ki je prejel 370 glasov podpore in do-
segel tretje mesto na prvem krogu županskih 
volitev. A kljub bistvenemu izboljšanju izida 
ostajajo pri dveh svetniških mestih. 
In že smo pri osmoljencih letošnjih volitev. De-
sus je svoj izid poslabšal za kar tretjino in pri-
stal pri 121 glasovih oz. 6,9 % podpore, kar je 
komajda zadostovalo za ohranitev obstoječega 
svetniškega stolčka. Najmanj razlogov za vese-
lje pa je bilo po vseh preštetih glasovnicah v 

SDS, ki je v primerjavi s prejšnjimi volitvami 
resda izgubila samo 26 podpornikov, a 269 oz. 
15,4 % glasov ni več zadostovalo za tri svetni-
ke, poleg tega se je njihov županski kandidat 
Edvard Bešlagič s 312 glasovi podpore odre-
zal najslabše od vseh štirih pretendentov za 
županski stolček. Poleg dosedanjega župana se 
je v drugi krog županskih volitev s 484 glaso-
vi uvrstil neodvisni kandidat Bojan Čebela in 
poskrbel za reprizo bitke iz leta 2010. A s precej 
manjšo, zgolj 8-odstotno izhodiščno razliko. 
Če katere, so prav letošnje volitve pokazale 
izjemno moč preferenčnih glasov. Sedem do-
sedanjih svetnikov se že tako ni odločilo za 
kandidaturo, pri izbiri novih pa so se volivci in 
volivke povsem požvižgali na vrstni red list, ki 
so ga določile stranke, ter z neposrednim gla-
sovanjem za kandidate uveljavili svojo voljo. V 
svet je namreč prišlo kar osem kandidatov, ki 
niso stali na čelu list, nekateri so tja prišli celo 
z zadnjega mesta. Absolutni rekorder v zbi-
ranju preferenčnih glasov je z 51 podporniki 
postal Darko Mršić, najbolj se mu je približal 
Siniša Pezelj s 37 glasovi. V občinskem zako-
nodajnem telesu nas bodo v obdobju 2014–2018 
zastopali: Darko Mršić (SD), Matjaž Ocepek 
(SD), Mateja Šebenik (SD), Janko Smole (SD), 
Jelka Kos (NSi), Marĳa Čepon (NSi), Siniša 
Pezelj (SMC), Špela Zalar (SMC), Rok Šmon 
(SDS), Josip Belović (SDS), Matevž Šivic (SLS), 
Andrej Podržaj (SLS), Nikolaj Bogdan Straži-
šar (Desus). 
Kampanja je bila sicer precej pestra, saj so še 
posebej kandidati za župane oz. njihovi pod-
porniki posegali po vseh mogočih sredstvih 
prepričevanja, od številnih plakatov in letakov, 
javnih pisem pro in kontra, medĳskih in splet-
nih objav pa do otroških iger in večkratnih za-
bav. Tik pred volitvami pa so se pomerili še na 
prvem županskem soočenju pri nas, ki so se ga 
udeležili vsi kandidati. 

  Damjan Debevec, foto: DD

Borba za vsak glas

Andrej Ocepek (levo) se je prišel »poklonit« zmagoval-
cu volitev Bojanu Čebeli (desno).

Volivci se požvižgajo na vrstne rede list
Lokalne volitve 5. oktobra so Borovnici prinesle skoraj dvotretjinsko prenovo 
občinskega sveta. Ob malenkost manjši volilni udeležbi kot pred štirimi leti SD 
ostaja daleč najmočnejša stranka. Volivci pa so s preferenčnimi glasovi dodobra 
premešali vrstne rede strankarskih list.

V plakatni vojni je enkrat končal na tleh eden … … drugič pa drugi.

Brez močne ekipe ni uspeha.
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Lokalne volitve 2014 v Občini Borovnica 

Zahvala kandidata za župana
Spoštovani, rad bi se najlepše zahvalil vsem, ki ste me iskreno 
podpirali pri kandidaturi za župana Borovnice in ki ste pod-
prli tudi naše kandidate za svetnike.
Posebej se za vso podporo zahvaljujem soprogi Janiki in pri-
jateljem, ki ste mi pomagali pri izvedbi mnogih predvolilnih 
aktivnosti. 
Rezultati so žal pokazali, da v Borovnici še ni prave volje za 
nujne spremembe. Vendar se za kandidate SDS čas ni usta-
vil. Imamo vizĳo razvoja kraja in prepričan sem, da jo z nami
delĳo mnogi občani. Zato bomo nadaljevali dejavnosti za nje-
no uresničenje, na način, ki bo dal najboljše možne rezultate. 
Upamo, da bomo pri tem imeli tudi vašo podporo. 

Edvard Bešlagič, 
kandidat za župana Borovnice na lokalnih volitvah 2014

Semanji dan popestril jesen
 
Muhasto poletje je dalo prav tako muhasto jesen, a zdaj že dodobra utečenega borovniškega 
semnja niti jokavo vreme ni uspelo skaziti. Prireditev, ki je svojo domovinsko pravico dobila 
že daljnega leta 1868 in jo kot nepogrešljivi del utripa kraja zadnjih nekaj let izvaja domače 
turistično društvo, je 20. septembra po ocenah organizatorjev obiskalo nekaj sto ljudi. Kar gre 
nedvomno pripisati pestri soboti, saj se je v središču Borovnice ta dan odvĳal odmevni Angelin
memorial, s polno paro pa je tekla tudi predvolilna kampanja. Eden od županskih kandidatov 
je čez cesto gostil svoje podpornike in druge mimoidoče, še dva pa sta potencialne volivce nago-
varjala s stojnic na sejmu. Prigrizkov in aperitivov je bilo za vse dovolj, sicer pa so si obiskovalci 
lahko na enajstih stojnicah nabrali še marsikatero vsakdanjo, pa tudi ne tako vsakdanjo dobri-
no. Manjkalo ni ne vrtnin ne poljščin, ne sadja, ne moke, ne semen – letina je bila kljub vsemu še 
kar dobra. Svoje umetnine so tod prodajale borovniške klekljarice, na sosednji stojnici so se našli 
vitraži, še malo dlje naravna mazila, manjkalo pa ni niti umetelnih mizarskih izdelkov. Najbolj 
je dišalo s stojnice naših ajdovk, katerih peciva so šla znova za med. Ponudba slednjega pa je bila 
prav tako vrhunska, ali če se točneje izrazimo – šampionska. Med nami je bil namreč čebelar 
Rudi Ferkolj, ki je za svoj gozdni med na sejmu Agra v Gornji Radgoni prejel naziv nespornega 
šampiona. Verjetno bi ga ocenili še višje, če bi višja ocena sploh obstajala …
Aplavz in vzklike odobravanja pa so sredi dopoldneva doživeli kolesarji, ki so primerno oprav-
ljeni prisopihali na sejem na svojih starodobnih vozilih. Anže je s svojim sodčkom prve pomoči 
pridirjal celo s sosednje Vrhnike. Tako kot častne kroge starodobnikov so udeleženci in orga-
nizatorji zatem pozdravili tudi rumeno sonce, ki se je slednjič le prebilo skozi težko kopreno 
oblakov in poskrbelo za srečen zaključek še enega uspešnega borovniškega semnja.

Damjan Debevec, foto: DD

Zahvala 
ob uspehu stranke SLS
  
Po 20 letih imamo v občinskem svetu Občine Borovnica zno-
va dva svetnika. Iskreno se zahvaljujemo vsem volivkam in 
volivcem, ki ste nam zaupali svoj glas! Potrudili se bomo, da 
bo vaše zaupanje upravičeno. 

OO SLS Borovnica 
Predsednik Vinko Košir

Ure pravljic 
 S prihajajočimi hladnejšimi 
in krajšimi jesenskimi dne-
vi se v Knjižnico dr. Marje 
Boršnik vračajo tudi prav-
ljične urice.
Vsi otroci (od 4. leta naprej), 
ki uživate ob poslušanju 
čarobnih dogodivščin prav-
ljičnih junakov in v brez-
mejni domišljĳi piscev zgodb ter radi ustvarjate pisane risbice
in druge izdelke, toplo povabljeni, da se nam pridružite vsak 
ponedeljek od 17.00 do 17.45 v prostorih knjižnice.

Vabilo
 Kulturno društvo 

Borovnica 
in 

Moški pevski zbor 
ŠTINGLC 

vabita  
v soboto, 15. novembra 

2014, ob 19. uri 
v Osnovno šolo 

Borovnica 
na letni koncert z gosti. 

Vljudno vabljeni in 
nasvidenje na 

prireditvi!

Spomin
KULTURNO DRUŠTVO BOROVNICA 
VABI 
v soboto, 1. NOVEMBRA 2014, 
OB 18.30 
NA BOROVNIŠKO POKOPALIŠČE. 
Pesmi in besede bomo posvetili našim dragim 

ŠIVAM  – ŠIVAŠ – ŠIVAMO – ŠIVAM  – ŠIVAŠ – ŠIVAMO

Šiviljski tečaj
Želite domiselno zakrpati hlače 
svojim otrokom, zamenjati zadrgo,  
sešiti prevleko za okrasno blazino?
Bi sami  sešili zavese, prt, krilo ali 
hlače …? 
Imate svoje ideje ali želje  glede 
šivanja?

PRIDITE 8. NOVEMBRA 2014 OB  9. URI 
na kmetĳo  Pr'Laškarju (Zabočevo pri Borovnici).
Tečaj bo prilagojen predznanju in  posamezno naravnan, 
šivalni stroj si lahko tudi izposodite. 
Informacĳe in prĳave: www.ekolaskar.com/podjetje Vivian
ali 040 462 373.

ŠIVAM  – ŠIVAŠ – ŠIVAMO – ŠIVAM  – ŠIVAŠ – ŠIVAMO

Borovniški čebelarski šampion Rudi Ferkolj v 
družbi sadjarskega mojstra Slavka Turšiča

Klekljaricam ne zmanjka idej za okrasje.

Starodobniki znova v središču pozornosti

Župan je svetnikom najprej poročal o izvrše-
vanju proračuna v prvem polletju leta 2014. 
Prihodkov je bilo za 2.495.521 evrov, se pravi 
zgolj 35-odstotna realizacĳa, od tega je milĳon
in 69 tisoč evrov nakapljalo iz naslova davkov, 

še milĳon in 18 tisočakov je prišlo iz proraču-
na Evropske unĳe in kohezĳskih skladov, pre-
ostalo pa iz državnega proračuna, od prodaj 
zemljišč ipd. Odhodki so prihodke presegli za 
dobrih 205 tisočakov. Kar 64,8 % teh so pred-

stavljali stroški velikih investicĳ v sklopu pro-
jekta Čista Ljubljanica: kanalizacĳa Dol - Laze
in Breg - Pako ter čistilna naprava. Z 21,2 % jim 
sledĳo nakazila posameznikom in gospodinj-
stvom za razliko med ceno programov v vrtcih 
in plačili staršev, na tretjem oz. četrtem mestu 
pa so plače, vzdrževanje objektov, plačila vode, 
energĳe, komunalnih storitev itd. Svetniki so
izražali nezadovoljstvo nad poznim poroči-
lom, skrbelo jih je zaradi negativnega trenda 
presežka odhodkov na prihodki, spet druge 
pa bolj konkretne reči, kot je plačilo sanacĳe in
kazni za črno odlagališče na Dolu v višini 73 
tisočakov. V osnovi pa je šlo zgolj za seznani-
tev s stanjem občinskih financ v začetku julĳa.
Malce bolj pestra je bila že razprava o predvi-
denem občinskem zadolževanju, kar so v višini 
1.900.000 evrov svetniki in svetnice potrdili že 
z veljavnim proračunom za leto 2014. Nekateri 
svetniki so nato menili, da s sprejemom prora-
čuna občinski upravi niso dokončno dali zele-
ne luči za zadolževanje, temveč bi to morali še 
naknadno potrjevati. Občina oz. najeti družbi 
Odvetniška družba Križanec & Potočnik ter 
KF finance, d. o. o., obe iz Ljubljane, so namreč
skozi leto izvedle vse potrebne postopke za so-
glasja državnih organov k zadolževanju, nato 
pa petim bankam in eni hranilnici (NLB, Sber-
bank, Sparkasse, Banka Celje, SKB, Hranilnica 

Lon) poslale povabilo k dajanju ponudb za dol-
goročno zadolževanje. Skoraj vse, razen celjske, 
ki sploh ni odgovorila, so ponudbo zavrnile, 
kredit je ponudila le Nova Ljubljanska banka. 
Gradivo za to točko je bilo na vsega dveh stra-
neh, kljub obljubljeni kreditni pogodbi. Razvi-
la se je debata o ugodnosti kredita, postopkih 
izbire kreditodajalca, strokovnosti občinske 
uprave, a ker je tudi tu šlo zgolj za seznanitev z 
zadevo, sta bila razprava in glasovanje zgolj za 
zapisnik. Za zadnjo točko, operativno-komuni-
kacĳski center Borovnica, je župan dal gradivo
pred svetnike šele na sami seji, četudi je imel 
urgentni dopis gasilskega poveljstva na mizi že 
od konca aprila. Gasilsko poveljstvo je namreč 
opozorilo na pomanjkanje tovrstnega centra 
ob zadnjem žledolomu, ko so za vzpostavitev 
komunikacĳ morali improvizirati, zbrali pa so
tudi predračune za izgradnjo centra, ki naj bi 
stal malce manj kot devet tisočakov. Vnela se 
je ognjevita razprava, kjer so padali tudi tež-
ki očitki. In čeprav se je mnenje že nagibalo k 
temu, da se zadeva prepusti naslednjemu skli-
cu občinskega sveta, so na koncu vendarle gla-
sovali, in prisotni so presenetljivo (?) soglasno 
podprli takojšen začetek gradnje centra. Sledila 
je točka razno, kjer vroče krvi ni bilo, saj je bilo 
dobrot za vse dovolj. 

Damjan Debevec, foto: DDSvetniki in svetnice petega sklica občinskega sveta Občine Borovnica

Poslovilna seja starega občinskega sveta
Teden dni pred lokalnimi volitvami se je še zadnjič v stari zasedbi, na 25. redni 
seji, sestal borovniški občinski svet. Na mizi je imel zgolj štiri točke dnevnega 
reda, od katerih naj bi bilo najdlje trajajoče družabno srečanje ob prigrizku in 
pĳači. Manjkal ni nihče.
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Organizatorjem iz TVD Par-
tizan Borovnica se je to pot 
res na široko nasmejala sreča. 
Vreme je bilo bolj spomladan-
sko kot jesensko, izven sence 
pa že prav poletno. Trase, se 
pravi poljski kolovozi, so bili 
še sveže popravljeni. Flora in 
favna barjanskega krajinske-
ga parka pa kar ni vedela, ali 

bi se pripravljala na začetek 
ali konec zime. Tako je levo 
in desno od poti dehtelo, iz 
grmovja in jarkov pa se je 
oglašal zaščiteni živelj borov-
niškega Maha. 
In v to idilo se je izpred ro-
mantičnega bistriškega gradu 
letos zapodilo 97 tekačev in 
tekačic z vseh koncev Slove-
nĳe. Prvi med njimi cicibani
in cicibanke, ki so tekli na 500 
metrov. Med fanti je slavil 
osemletni Klemen Bogataj, 
sledil mu je Ahac Petrič, temu 
pa Miha Podobnik. Najhitrej-
ša med dekleti je bila Maja 
Margon, nato Ajda Ušenič-
nik in pa Lara Dobrovoljc. Z 
njimi sta tekla tudi najmlajša 
tekmovalca, triletna Ana in 
Anže Gutnik. Tisoč metrov 
je najhitreje pretekel desetlet-

ni Tomaž Dobrovoljc, za vrat 
pa sta mu dihala Nace Mikuš 
in David Pečlin. Od deklet se 
je najvišje uvrstila Anita Go-
rišek, ki je ugnala štiri leta 
mlajši tekmici, Niko Smole ter 
Petro Bogataj. Z 2000 metrov 
dolge trase je prvi prihitel 
trinajstletni Martin Molk, za 
njim Urh Ušeničnik, nato pa 

še deklice, Ajda Osolnik ter 
Zoja in Gaja Schlamberger. 
Na »polmaratonski« discipli-
ni teka na 5320 metrov so se v 
kategorĳi od 16 do 30 let naj-
višje uvrstili Jan Trček, Jure 
Trček in Žan Dobrovoljc, od 
žensk pa Breda Škedelj, Meta 
Mramor ter Jerica Škedelj. V 
kategorĳi do 50 let je prvo me-
sto osvojil 39-letni Zahid Ab-
daković, ki je s 17 minutami 
in 36 sekundami dosegel tudi 
najboljši čas trase. Za njim sta 
bila Mitja Margon in Gorazd 
Petkovšek. Od žensk je bila 
najhitrejša Tina Mioč Žvanut, 
za njo Verica Mioč ter tretja 
Marĳa Velkovrh. V kategorĳi
nad 51 let je prevladal Vojko 
Arzenšek, sledila sta mu Jožef 
Zemljič in Jani Merc, slednji s 
častitljivimi šestdesetimi leti 

tudi najstarejši tekmovalec, 
ženski predstavnici pa sta 
bili le dve, Barbka Močivnik 
Škedelj ter Milka Zupan. Za 
najdaljšo, »maratonsko« pre-
izkušnjo se je odločilo največ, 
kar 52 tekmovalcev, ta izbira 
pa je pomenila, da si, ko si se 
na koncu nasadov borovnic 
znašel na razpotju s krajšo 

traso proti Bistri, ki je zavila 
v prĳetno senco, pot nadalje-
val naravnost proti žgočemu 
soncu in po odprtem kolovo-
zu, brez kančka senčice. No, 
8780 metrov so zmogli vsi do 
zadnjega in brez zdravniške 
pomoči. V kategorĳi do 30 let
je bil najhitrejši šestnajstlet-
ni Vid Drobnič, na drugem 
mestu se je znašel leto mlajši 
Andraž Peklenk in na tretjem 
Anže Pečar. Od deklet je bila 
najhitreje na cilju Mateja No-
vak, za njo Alenka Frank in 
nazadnje Meta Turk. V najšte-
vilčnejši kategorĳi do 50 let
je bil tudi 34-letni Sebastjan 
Puš, ki je poleg prvega me-
sta osvojil tudi rekord pro-
ge. Srebra se je polastil Uroš 
Sojer, brona pa Jože Fortuna. 
Pod štirideset minutami je 
tekla najhitrejša ženska Na-
talĳa Mašera, za njo pa sta v
cilj prihiteli Urška Poltrini 
Bevk ter Klara Bajec. V sta-
rostni kategorĳi nad 51 let je
prednjačil Andrej Tribušon, 
za njim pa Tone Korošec in 
Viktor Drašler. Na ženskem 
polu je prvo mesto osvojila 
Marjetka Rot, za njo pa se je 
uvrstila najstarejša tekmoval-
ka, 53-letna Helena Žakelj. 

Damjan Debevec, foto: DD

Čez Barje se je zapodilo 97 tekačev
Na oktobrskem Teku Barje v Bistri je bilo za kar tretjino več udeležencev kot 
leto poprej. Tradicionalna, že peta prireditev domačega telovadnega društva je 
dala tudi nov rekord najdaljše, 8780 metrov dolge trase; 34-letni Novomeščan 
Sebastjan Puš jo je pretekel v 29 minutah in 9 sekundah.

V vrtcu Sonček na Bregu se je novo šolsko leto 
začelo zelo zanimivo. V skupino Sovic so pri-
šli najmlajši, ki so začeli s spoznavanjem novih 
oseb, nove sobice, igrač in zanimive okolice 
vrtca. Skupina ima trenutno pet malih sovic, 
ki so se zelo hitro navadile novega ritma in 
nove okolice.  
V skupini Navihančkov je nekaj starih prĳate-
ljev odšlo in zamenjali so jih štirje novinčki. V 
uvajalnem tednu smo se spoznavali, se joka-
li in smejali. Naši dnevi so postajali vse bolj 
veseli in razigrani. Vsi vedoželjni smo šolsko 
leto začeli zelo aktivno. Vsak dan smo samo-
stojnejši in naš mavrični svet je vse bolj barvit. 
Navihančki smo vedno polni energĳe in najra-
je pohitimo z Bibo na dolg sprehod, kjer lahko 

svojo energĳo sprostimo s tekom.
V tednu otroka nas je obiskal Čarodej in nam 
pričaral še bolj čarobno in zabavno vzdušje.

Mitja Zo�i 

Marjanov 
zmagovalni 
golaž
Poseganje po vrhunskih odličjih z borovni-
škim golažem ni za našega sovaščana Mar-
jana Pristavca nič novega. Če bi kuhal pred-
volilnega, bi nemara celo postal župan, saj ko 
se je pred časom z odlično ekipo odpravil na 
tekmovanje v kuhanju hribovskega golaža 
na Kurešček, je domov prinesel nič manj kot 
zmagovalni pokal. Pred dobrim mesecem pa 
so ga znova zvabili na eno od tovrstnih tekmo-
vanj – 2. Barjanski kulinarični festival, ki ga 
v Športnem parku Jama v Notranjih Goricah 
(podhribski vasici onstran barja) prireja Dru-
štvo Grill klub Slovenĳa. Borovniške barve je
v pisani druščini zastopal »Krim team«, ki so 
ga poleg kuharja Marjana sestavljali še Bojan 
in Helena Lušina ter Vesna Kocjan. Na »bojiš-
ču« šestnajstih ekip so postavili izviren ambi-
ent, v katerem je čez čas iz kotla prav prĳetno
zadišalo. Ni sicer povsem jasno, ali so se nato 
številne delegacĳe obiskovalcev in visokih
gostov tja zgrinjale zaradi opojnih vonjav ali 
odličnega ozadja za nepozabne skupinske fo-
tografije, a naši tekmovalci so vsekakor pustili

močan vtis. Ocenjevalci pa so merili vse: način 
priprave in lepoto prostora, način kurjenja, ob-
leko kuharjev, še za nohte so jim gledali in pre-
izkusiti so se morali na alkotestu, je razložil 
kuhar Marjan. Šele zatem je sledilo okušanje 
golaža, ki je našo ekipo pripeljalo v sam vrh. 
Prvo mesto je menda pripadlo organizatorjem, 
drugo sponzorjem, tretje mesto pa naši ekipi. 
A bron je tokrat nosil barvo in okus zlata. 

  Damjan Debevec

Tako se kuha hribovski golaž.

Najmlajša tekmovalca Teka Barje

Novi rekorder teka na 8780 metrov, Sebastjan Puš

Ni pravega teka brez »fotofiniša«.

Če bi zagorelo 
na 
Griču …
 
… bi bilo škode bolj malo, morebitni ponesre-
čenci pa v dobrih rokah. Ko so namreč 19. sep-
tembra v večernih urah zapiskali pozivniki, ni 
bilo treba prav dosti čakati, in že so po ozki in 
strmi poti na Grič hitela gasilska vozila vseh 
treh borovniških gasilskih društev. Zagorelo 

naj bi pod kozolcem na zgornjem delu naselja, 
med plameni pa naj bi bili ujeti kar trĳe vaš-
čani. V boj z ognjem so šli borovniški in bre-
zovški gasilci, brežanski pa so napeljali vodno 
verigo iz najbližjega vodohrana. V akcĳo se jih
je podalo kar 37. Iz gorečega kozolca so prav 
kmalu prinesli dva ponesrečenca, za reševanje 
tretjega pa so morali uporabiti pnevmatske 
blazine. Sledilo je oživljanje z defibrilatorjem
in nudenje prve pomoči poškodovancem. Se-
veda je šlo le za vajo – po besedah poveljnika 
poveljstva Jožeta Palčiča je bil njen osnovni 
namen gašenje požara v strnjenem naselju z 
uporabo vode iz malce pozabljenega vodohra-
na prostornine 20 kubičnih metrov, posebnost 
pa ta, da so jo v celoti vodili podpoveljniki. 
Ker ko gre zares, šteje vsaka sekunda, in ka-
dra, sposobnega za vodenje intervencĳ, ni ni-
kdar preveč. 

Damjan Debevec, foto: DD

Na Griču naj bi zagorel kozolec.

Akcĳa je potekala pod budnim nadzorom iz-
kušenih gasilcev.

Opravka so imeli s težkimi poškodbami.

Za poskusno reševanje izpod betonske cevi se 
je javil slamnati mož.

Novo šolsko leto v enoti Sonček
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V Ljubljani  
V Ljubljani smo bili še celih štirinajst dni. Zdaj 
smo imeli še lepše življenje kot prej, dan na dan 
smo pričakovali, kdaj pride brzojavka, da odri-
nemo, in pustili so nas v miru. Popoldne sploh 
nismo več hodili na vajo; hodili smo pod lipe ob 
Ljubljanici v seno, kjer smo peli in brili norce iz 
ljudi, posebno iz žensk, ki so hodile mimo. 
  
Najboljši tekač  
Neko jutro nam pove poročnik, da se bomo 
skušali, kdo bolje teče. Zato so bila določena 
tri darila za najboljše tekače. Poročnik postavi 
vsak vod posebej v vrsto in na dano znamenje 
se mora vse moštvo naenkrat spustiti v tek. Od 
vsakega voda je potem vzel tistih pet mož, ki 
so prvi pritekli na cilj; ti so potem tekmovali za 
darila. Od prvega voda sem bil med tekmoval-
ci tudi jaz. Potem nam je poročnik povedal po-
goje tekme. Teči smo morali od drvarnice, ki je 
bila zadaj za vojašnico, pa do tramvajske proge, 
kjer se pride čez Šentpetrski most, in nazaj do 
drvarnice, in sicer trikrat. Prvič: brez opreme 
in brez kape. Drugič: pripasan pas, bajonet, 20 
nabojev in puška v desni roki. Tretjič: popolna 
pohodna oprema. (Ta je tehtala takrat okoli 40 
kg.) Prvo darilo je bila škatla športnih cigaret, 
drugo mali sodček piva, tretje mali in en veliki 
sodček piva. Ko nam je poročnik vse to razložil, 
se nas je 20 mož tekmovalcev postavilo v vrsto. 
Na 1, 2, 3 smo stekli, da je kar pesek letel po 
zraku izpod nog. Ker sem takoj ostal zadaj za 
drugimi, sploh nisem hotel dalje teči, ampak 
sem se lepo počasi vrnil v senco za drvarnico in 
gledal, kako so drugi tekli. Prvi je pritekel nazaj 
Jud, ki je bil suh kot trska, noge je pa imel dolge 

kot dalmatinski pajek. On je dobil prvo darilo, 
škatlo cigaret, ali bil je že ves moker in upehan. 
Tako so tudi drugi vsi upehani pritekli drug za 
drugim nazaj. Takoj smo se spustili drugič v 
tek. Spet nisem hotel daleč teči, ker sem videl, 
da ne bom prvi, ali tudi drugih je več kot polo-
vica kmalu zaostala, ker so bili preveč upehani. 
Ko so tudi tisti, ki so tekli na cilj, pritekli nazaj, 
so se tretjič postavili v vrsto. Vsi so že pihali 
in dihali kot razbit kovaški meh, samo jaz sem 
bil še popolnoma čil, ker nobenkrat nisem te-
kel. Naprtili smo tornistre, prevezali in zapeli 
si jermene, in na tri je vsak skočil, kot da bi mu 
kdo eno s palico primazal po zadnji plati; ker 
so bili pa fantje že od prej utrujeni in je povrhu 
še oprema težka, so kmalu opešali. Na polovico 
pota do cilja nas je teklo še pet. Proti cilju sva 
tekla samo še tisti dolgonogi Jud in jaz. Jud je 
bil vedno dva do tri korake pred menoj. Že bli-
zu cilja pa se zavali Jud v pesek in ne vstane. 
Še nekaj korakov in bil sem na cilju; obrnem se 
in tečem počasi nazaj. Dva sta še prisopihala 
na cilj in tekla nazaj, ker pa sta videla, da me 
več ne dohitita, sta ostala zadaj. Tako sem do-
bil tretje darilo, mali in veliki sodček piva, pa 
ne zato, ker bi bil morebiti najhitrejši, ampak 
zato, ker nisem prej letal sem in tja in se nisem 
prej upehal. Poročnik je bil zelo vesel, ker je nje-
gov vod dobil največje darilo, in njegova Mici 
mi je dala škatlo finih cigaret. S poročnikom je
večkrat prišla k nam v vojašnico. Bila je dobro 
dekle in je zelo rada poslušala, kadar smo za-
peli. Postavili smo oba sodčka pod lipo in pili 
in peli, dokler je bilo kaj v sodčkih. Tako so 
nam veselo potekali zadnji dnevi v Ljubljani, 
dokler ni prišla brzojavka, da čez tri dni odri-

nemo na fronto. Takrat so pa že začeli nekateri 
bolj zamišljeno in s povešenimi glavami hoditi 
okoli. Drugi so pa še bolj pili kot prej. Tisti dan, 
ko je prišla brzojavka, sem tudi jaz precej časa 
pil v mestu in pozno je že bilo, ko sem prišel 
do vojašnice. Ravno sem krenil proti vratom, 
ko zaslišim ob Ljubljanici žensko vpitje. Hitro 
stopim pogledat, kaj da je. Na bregu Ljubljani-
ce so stali trĳe ali štirje vojaki in se smejali na
ves glas. Spodaj, niže od njih, pa se je kobacala 
neka ženska iz vode. Ko stopim bliže, spoznam 
vojake, vsi so bili od naše stotnĳe in vsi lumpje
prve vrste. Iz njihovega govorjenja sem takoj 
zvedel, kaj se je zgodilo, da so namreč oni vrgli 
to žensko v vodo. Bilo pa je tako: fantje (med 
njimi sta bila tudi dva oženjena) so se bali iti na 
fronto; zato so iztaknili nekje v mestu dve oku-
ženi prostitutki in ju povabili s seboj. Potem so 

hodili vsi vsak večer v drvarnico zadaj. Nekate-
ri so jih pa opazovali in kmalu smo zvedeli, kaj 
se vsak večer dogaja v drvarnici. Tja sta namreč 
prišli vsak večer tisti dve kurbi, vsaka s svojim 
čankarjem, in sta prodajali svoje okuženo telo. 
Vojaki pa, ki so hodili z njima občevat, so se ho-
teli okužiti, da bi ostali v bolnišnici in jim ne bi 
bilo treba iti na fronto. Toda bilo je že prepo-
zno; mogoče, da je bil že kdo od njih okužen, 
ali nobenemu se bolezen še ni poznala tako, da 
bi šel v bolnišnico. Zato so sklenili, da obe pro-
stitutki vržejo v vodo; in res so eno vrgli, druga 
jim je pa prej ušla. Jaz sem po naključju naletel 
na to drugo in videl, da se je tudi ta srečno iz-
vlekla iz Ljubljanice. Ko je prišla iz vode, se ni 
ozrla ne na desno ne na levo, ampak mokra in 
na pol naga, kot je bila, jo je ucvrla, kar so jo 
noge nesle, in kmalu je izginila v noč. Izmed 
vojakov pa je šel eden v drvarnico, prinesel ob-
leko, ki sta jo prej oni dve vlačugi slekli, in še 
to zmetal v vodo. Prišel je zadnji dan, zvečer 
ob šesti uri bi se morali odpeljati. Bila je ravno 
nedelja in iz vseh krajev Kranjske so vreli ljud-
je v Ljubljano, tri dni prej smo namreč zvedeli, 
kdaj odidemo, zato je skoraj vsakdo pisal do-
mov, naj domači pridejo ta in ta dan, da se še 
enkrat vidĳo. Jaz nisem pisal nikamor, nisem
hotel še enkrat gledati solz, ki niso nič pomaga-
le. Že zgodaj zjutraj je bilo pred vojašnico polno 
ljudstva. Toda do opoldne niso nikogar pustili 
ne ven in ne noter. Celo dopoldne so vpili in 
se pogovarjali skozi okna: ta je klical očeta, ko 
ga je zagledal spodaj, drugi sestro, brata, tretji 
ženo, četrti svojo Micko, skratka, bila je prava 
pravcata babilonska zmešnjava. Vse to poslu-
šati sem se že naveličal, zato sem šel v kantino 
in lepo počasi pil. 

(Leopold Vadnjal, 
Zapiski vojaka: 1914–1921, Borec, Ljubljana 1989) 

Na naši šoli, OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, 
smo ta evropski praznik zaznamovali malo 

pozneje in z njim začeli prvi oktobrski dan. V sre-
do, 1. oktobra, smo imeli »večjezični radio«: prve 

štiri šolske ure smo se javljali po šolskem radiu, in 
sicer smo vsako uro v enem od jezikov, ki se jih 
učimo na naši šoli – v slovenščini, španščini, nem-
ščini in angleščini – zastavili uganko, na katero so 

lahko učenci odgovarjali vse do petka. Naši od-
lični radĳski napovedovalci so bili Janja Šeruga 
(ki je brala špansko uganko), Žiga Trček in Žan 
Korošec (ki sta brala angleško uganko), Jaka Kr-
žič in Matic Rot (ki sta brala nemško uganko) ter 
Sonja Turšič in Matic Dobrovoljc (ki sta brala 
slovensko uganko). Učenci so svoje rešitve oddali 
v ugankarsko škatlo, v petek pa smo imeli žreba-
nje. Ravnatelj šole Daniel Horvat je zmagovalce 
slavnostno razglasil po radiu in jih obdaril s slad-
ko nagrado. Učenci so z navdušenjem poslušali 
uganke, iskali rešitve ter se v ogromnem številu 
odzvali z odgovori. Srečni izžrebanci so bili Gav-
rilo Bogić iz 2. A ter Matjaž Kos iz 7. A (z odgo-
vorom »polž« na slovensko uganko), Taja Košir 
iz 3. B (z odgovorom »M« na angleško uganko), 
Katarina Švigelj iz 6. A (z odgovorom »milch« na 
nemško uganko) ter Lori Sevšek iz 6. A (z odgo-
vorom »espejo« na špansko uganko).

Za aktiv tujih jezikov Mihaela Wabra Kucler 

Leopold Vadnjal

Spomini vojaka prve svetovne vojne (2)

Ves september smo se navajali na nove skupi-
ne, nove otroke, nove vzgojiteljice. Iz šole so 

prišli Škrati, z Brega so se priselili Sončki, ki so 
se preimenovali v Čebelice, Žabice pa so dobile 
novo vzgojiteljico. 
Konec meseca so otroke na zelenem vhodu obis-
kali policisti. V njihovem spremstvu so se malčki 
odpravili na sprehod po Borovnici in tako dobili 
prve napotke za varno obnašanje na cesti. Stro-
kovne delavke in otroci se za poučen obisk za-
hvaljujejo policistom Tini Resnik, Žigi Gabrščku 

in Andreju Majcnu s policĳske postaje Vrhnika.
V tednu otroka so na zelenem vhodu veliko 
ustvarjali iz naravnih materialov (jesenski pri-
delki), se igrali, plesali in peli, čarali in se družili 
na svežem zraku. Tudi v enoti Zarja, kakor smo 
poimenovali dva oddelka borovniškega vrtca v 
blokih Ob Borovniščici, so otroci teden otroka 
preživeli v družbi jesenskih plodov. V skupini 
Gumbki so se celo odločili, da bodo ta teden 
preživeli povsem brez igrač. Otroci in starši so 
prinesli koruzne storže, buče, kostanj, orehe, 

listje in žir. Malčki so kostanj spuščali po karto-
nastem tulcu, ga kotalili, »kuhali« in iz njega de-
lali ježke. Koruzo so ličkali, robkali in pretakali 
iz ene posodice v drugo. Okoli buč so plesali ter 
peli in gibalno uprizarjali pesmico Poljska buča, 
buče so poskušali dvigniti, kotalili so jih, eno 
pa so celo odprli, da so si ogledali njeno notra-
njost. Med sabo so tudi primerjali različne vrste 
listov in ugotavljali, h katerim plodovom spa-
dajo. Vsak dan so šli na sprehod, enkrat celo v 
gozd pod Dolinski most. Vzgojiteljici iz skupine 

Gumbki sta za otroke uprizorili kratko zgodbico 
Lili in Cezar – jesen. Povabili so tudi otroke iz 
sosednje skupine Mucki in po uprizoritvi so vsi 
uživali v obmetavanju z listjem. Mucki so po-
vabilo vrnili in skupaj so si ogledali predstavo 
Hruška Debeluška (J. Bitenc). Otroci so pozorno 
poslušali in gledali vzgojiteljici Leo in Uršo v 
malo drugačnih vlogah ter se na koncu z vese-
ljem posladkali s slastno hruško. Teden so, kot 
vse ostale skupine v vrtcu, zaključili z ogledom 
vragolĳ čarovnika Andreja v dvorani vrtca.

Pester začetek novega šolskega leta v borovniškem vrtcu
 
Počitnice so minile in polni nove energĳe smo se septembra vrnili v vrtec. Skupine so polno zasedene, dogajanje pa je že zelo živahno, tako da nam ni nikoli dolgčas.
Z druženjem in igro smo v vseh skupinah zaznamovali tudi teden otroka, ki je letos potekal pod geslom Za razigrano in ustvarjalno otroštvo.

Evropski dan jezikov
Evropski dan jezikov se praznuje 26. 
septembra, in sicer že od leta 2001, ko je 
za to dal pobudo Svet Evrope v Strasbo-
urgu. S tem dnem se 800 milĳonov Evro-
pejcev iz 47 držav članic Sveta Evrope 
spodbuja k učenju več jezikov, tako v 
šoli kot zunaj nje, zelo pomembno je 
namreč, da ne pozabimo na velik pomen 
večjezičnosti, saj jezikovna raznolikost 
predstavlja pomembno orodje za do-
seganje boljšega medkulturnega razu-
mevanja in hkrati predstavlja ključno 
sestavino bogate kulturne dediščine 
Evrope. Poleg tega pa nam znanje čim 
več tujih jezikov odpira vrata na vse 
zahtevnejši trg dela.
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Akcĳe smo se lotili z izdelavo barvitih plakatov, ki so nato vabili
k zbiranju. Razobesili smo jih po šoli, oglaševali po šolskem radiu 
in navduševali svoje učence v razredih. KP Vrhnika nam je dosta-
vilo zabojnike, vreče ter stiskalnik za plastenke. Akcĳa je stekla.
Plastenke so sprva le »kapljale« tu in tam, malo tudi okrog zaboj-
nikov in pred šolskim vhodom, vendar so učenci sami poskrbeli 
za red. Po začetnem, uvajalnem obdobju so se plastenke le začele 
kopičiti, kmalu so gledale izpod pokrovov zbiralnikov, ob teh pa 
so se nabirale polne vrečke. Pred poukom so številni učenci in 
starši odlagali, ločevali in stiskali plastenke ter pri tem usmerjali 
in spodbujali drug drugega. Prava zbirateljska vnema. Prvošolci 
so bili pri zbiranju še posebno zavzeti. Zjutraj so plastenke zbrali 
v učilnici in potem nestrpno čakali trenutek, ko so jih z učiteljico 
lahko odnesli v zabojnik. Kakšen dogodek in pričakovanje! Ne-
kateri učenci so prinašali plastenke od vsepovsod, zbirali so po 
vasi, se dogovarjali z lokali in gostišči, pobirali plastenke na raz-

nih prireditvah … Jaka se je javil, da bo na spletni strani spremljal 
našo uvrstitev, in z veseljem v očeh je hitel povedati, da smo tretji, 
in s pogledom, zazrtim v tla, je poročal, ko smo bili le četrti ... 
»Kako smo lahko le četrti, če pa so plastenke skoraj zasule vhod 
v šolo!« se je slišalo po hodniku. »Še bolj se moramo potruditi!« je 
vrelo iz nas vseh, tudi učiteljev. Zjutraj si lahko opazil, kako uči-
teljice nekaj vlečejo in vlečejo iz svojih avtomobilov, in nazadnje 
privlečejo vrečo, polno plastenk, s katero hitĳo proti zabojniku.
Plastenke so nas tako prevzele, da smo na sprehodih z učenci 
gledali le še v tla in iskali plastenke … In nato vesela razglasitev 
rezultatov in tretje mesto. Zbrali smo 310,8 kg prozornih in 47,75 
kg barvnih plastenk ter si s tem prislužili tudi nagrado. 
Zahvaljujemo se Komunalnemu podjetju Vrhnika za povabilo k 
sodelovanju v akcĳi in seveda vsem, ki ste pomagali pri zbiranju
plastenk ter tako pripomogli k odlični uvrstitvi naše šole. 

Mateja Praprotnik Lesjak

OBČINA BOROVNICA
OBČINSKA VOLILNA KOMISĲA
Paplerjeva ulica 22, Borovnica

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV – UPB3, Ur. l. RS, št. 94/07 in spremembe 
ZLV-H, Ur. l. RS, št. 45/08 in ZLV-I, Ur. l. RS, št. 83/12) objavlja Občinska volilna komisĳa Občine
Borovnica izide volitev dne 05. oktobra 2014:
- rezultate glasovanja na volitvah za župana Občine Borovnica
- rezultate glasovanja na volitvah za občinski svet Občine Borovnica.

REZULTATI GLASOVANJA ZA ŽUPANA OBČINE BOROVNICA PO VOLIŠČIH

Vo
liš

če
 

št.

Ime volišča Oddanih Neveljavnih Kandidati

Edvard
BEŠLAGIČ

Bojan
ČEBELA

Andrej
OCEPEK

Igor
COTMAN

SKUPAJ 1829 27 312
17,31%

484
26,86%

636
35,29%

370
20,53%

1 LOVSKI DOM 
BOROVNICA 286 4 46

16,31%
66

23,40%
93

32,98%
77

27,30%

2 OSNOVNA ŠOLA 
BOROVNICA 401 9 55

14,03%
90

22,96%
162

41,33%
85

21,68%

3 OBČINA 
BOROVNICA 281 1 61

21,79%
83

29,64%
74

26,43%
62

22,14%

5 GASILSKI DOM 
BREG 209 2 27

13,04%
45

21,74%
103

49,76%
32

15,46%

6 DOM KRAJANOV 
DOL - LAZE 357 6 58

16,52%
130

37,04%
87

24,79%
76

21,65%

7. GASILSKI DOM 
BREZOVICA 264 5 58

22,39%
64

24,71%
101

39,00%
36

13,90%

901 PREDČASNO 
GLASOVANJE 30 0 7

23,33%
6

20,00%
15

50,00%
2

6,67%

997 GLASOVANJE PO 
POŠTI 1 0 0

0,00%
0

0,00%
1

100,00%
0

0,00%

V drugi krog volitev, ki bodo 19.10.2014 sta se uvrstila Andrej Ocepek in Bojan Čebela.

UDELEŽBA NA VOLIŠČIH

Vo
liš

če
 št

.

Ime volišča

Št. 
volivcev 
vpisanih 
v volilni 
imenik

Glasovalo 
po 

volilnem 
imeniku

Glasovalo 
s potrdili

Skupaj 
glasovalo

Odstotek 
udeležbe

SKUPAJ 3473 1830 0 1830 52,69

1 LOVSKI DOM BOROVNICA 505 286 0 286 56,63

2 OSNOVNA ŠOLA BOROVNICA 930 401 0 401 43,12

3 OBČINA BOROVNICA 504 281 0 281 55,75

5 GASILSKI DOM BREG 417 209 0 209 50,12

6 DOM KRAJANOV DOL – LAZE 651 357 0 357 54,84

7 GASILSKI DOM BREZOVICA 466 264 0 264 56,65

901 PREDČASNO GLASOVANJE 0 31 0 31 0,00

997 GLASOVANJE PO POŠTI 0 1 0 1 0,00

VOLITVE V OBČINSKI SVET OBČINE BOROVNICA – VOLILNA ENOTA 1
(izvoljenih je 7 svetnikov)

Vo
liš

če
št. Ime

volišča N.Si SDS SLS SMC SD DeSUS

1 LOVSKI DOM 
BOROVNICA

52
18,84%

35
12,68%

24
8,70%

46
16,67%

94
34,06%

25
9,06%

2 OSNOVNA ŠOLA 
BOROVNICA

78
20,47%

50
13,12%

33
8,66%

74
19,42%

117
30,71%

29
7,61%

Dosegli smo tretje mesto v zbiranju plastenk
 
Na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica že vrsto let potekajo številne ekološke zbiralne akcĳe. Tako smo se z veseljem odzvali tudi na povabilo Komunalnega podjetja
Vrhnika k zbiranju plastenk. Zbiralna akcĳa je potekala v sedmih sosednjih šolah in je bila tekmovalnega značaja. Njen namen je bil sprostiti že utečena zbiralna
mesta na ekoloških otokih ter okrepiti okoljsko ozaveščenost pri šolarjih. Naša šola je med sedmimi sodelujočimi šolami dosegla odlično tretje mesto.

Prvi planinski izlet v novem šolskem letu se 
je tako kot običajno začel z jutranjim zborom 
na parkirišču priborovniški železniški postaji, 
od tod smo se nato z osebnimi avtomobili od-
pravili proti Zgornjemu Jezerskemu. Na poti 
nas je sprva pričakal dolg obvoz do Preddvo-
ra, prav na tem odseku pa je za drobno pope-
stritev poti poskrbel traktorist, ki na ovinkasti 
cesti trmasto ni želel dati prednosti pravcati 
koloni vozil, ki se nas je nabrala za njim. Ven-
dar nam to ni pokvarilo razpoloženja, tako da 
smo izhodišče poti – parkirišče v bližini spod-
nje postaje tovorne žičnice na Češko kočo – do-
segli dobre volje.   
Sledilo so preobuvanje v gojzarje, zadnji pre-
gled nahrbtnikov in že tradicionalen skupin-
ski krog pred samim začetkom pohoda, ki 
ga sestavljajo kakšna kratka družabna igra in 
tehnična pojasnila glede pohoda. Tokrat je bil 
krog zaradi rekordnega števila udeležencev 
celo tako velik, da smo ga razprostrli čez celo-
tno širino parkirišča. Preštevanje v krogu se je 
ustavilo pri številki 52, k temu pa je treba do-
dati še dva malčka, ki sta se nosila še pri star-
ših, ter enega štirinožnega spremljevalca (mi-
mogrede, med potjo se nam je kmalu pridružil 
še en prĳazen pes, ki nas je brez duha in sluha
o njegovem lastniku spremljal vse do koče).   
Na stezo proti Češki koči smo se odpravili v 
dveh skupinah, hitrejši in malo manj hitrejši. 

Sprva smo se spoprĳeli s strmim in z listjem
dodobra postlanim klancem, v drugem delu 
poti pa smo se z veseljem zavihteli po jekle-
nicah oziroma zajlah in različnih lesenih stop-
nicah, ki so nas pripeljali skoraj do Češke koče 
(1542 metrov nadmorske višine). Do slednje 
smo prišli po približno dveh urah hoje, nahaja 
se na severni strani Kamniško-Savinjskih Alp, 
tako rekoč v senci tamkajšnjega očaka Grin-
tovca (2558 m). Sence slednjega smo žal bili 
deležni ves čas našega postanka pri koči, tako 
da smo toplo oblečeni poželjivo pogledovali 
na tiste okoliške vršace, ki so se kopali v zla-
tem jesenskem soncu.   
Po sproščujočem, a proti koncu že malo pre-
mraženem postanku pri koči, ki so ga nado-
budni mladi planinci izkoristili tudi za ple-
zalsko osvajanje manjših balvanov, smo se 
odpravili nazaj proti izhodišču. V spodnjem 
delu poti smo naredili še manjši ovinek do 
Štularjeve planine, ki nam je postregla z zvrha-
no mero sonca in lepim razgledom na nasproti 
stoječi Goli vrh (1787 m). Od tod do parkirišča 
z našimi jeklenimi konjički je bil le še kratek 
del poti, nato pa je sledil povratek domov v 
borovniški konec, med katerim so marsikomu 
misli že zaplavale proti naslednjemu, novem-
brskemu planinskemu cilju borovniškega pla-
ninskega društva.

 Aljoša Rehar

Začela se je nova planinska sezona 

Rekordni borovniški pohod na 
Češko kočo
Na dan, ko so Jezerjani na čelu s slovitim alpinistom Davom Karničarjem v 
smeri proti Češki koči v Kamniško-Savinjskih Alpah uradno odprli prvo pravo 
slovensko gorsko ferato, smo borovniški planinci z izletom prav na omenjeno 
kočo dosegli pomemben mejnik. Pohoda se je namreč udeležilo kar 54 planincev 
in planink, kar je nov rekord za redne mesečne planinske izlete, ki jih v zadnjih 
treh letih vodĳo izkušeni planinski vodniki Primož in Tatjana Pečlin ter Kristi-
na Suhadolnik. Zaradi velikega števila udeležencev sta jim tokrat pri vodniških 
opravilih na pomoč priskočila še Aljoša Rehar in Marĳa Čipić Rehar.



NAS CASOPIS 420/27.10.2014 C M Y K 20

20 27. oktober 2014
elektronski naslov: obcina@borovnica.si Občina Borovnica 

3 OBČINA 
BOROVNICA

58
21,80%

45
16,92%

34
12,78%

44
16,54%

65
24,44%

20
7,52%

901 PREDČASNO 
GLASOVANJE

0
0%

4
21,05%

4
21,05%

1
5,26%

9
47,37%

1
5,26%

997 GLASOVANJE PO 
POŠTI

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

1
100,00%

SKUPAJ: 188
19,94%

134
14,21%

95
10,07%

165
17,50%

285
30,22%

76
8,06%

ŠTEVILO 
MANDATOV: 1 1 1 1 2 1

VOLITVE V OBČINSKI SVET OBČINE BOROVNICA – VOLILNA ENOTA 2
(izvoljenih je 6 svetnikov)

Vo
liš

če
št. Ime

volišča N.Si SDS SLS SMC SD DeSUS

5 GASILSKI DOM 
BREG - PAKO

45
22,50%

18
9,00%

30
15,00%

38
19,00%

58
29,00%

11
5,50%

6 DOM 
KRAJANOV DOL 
- LAZE

53
15,54%

55
16,13%

41
12,02%

81
23,75%

86
25,22%

25
7,33%

7 GASILSKI DOM 
BREZOVICA

36
14,57%

60
24,29%

54
21,86%

11
4,45%

78
31,58%

8
3,24%

901 PREDČASNO 
GLASOVANJE

2
18,18%

2
18,18%

1
9,09%

0
0,00%

5
45,45%

1
9,09%

997 GLASOVANJE PO 
POŠTI

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

SKUPAJ: 136
17,02%

135
16,90%

126
15,77%

130
16,27%

227
28,41%

45
5,63%

ŠTEVILO 
MANDATOV: 1 1 1 1 2 0

PREFERENČNI GLASOVI
VOLILNA ENOTA 1

Ime liste Preferenčnih 
glasov oz. %

Glasov 
lista Kandidati Število preferenčnih 

glasov oz. %

Nova Slovenĳa
– Krščanski demokrati

(N.Si)
65

34,57% 188

1. dr. Andrej Čampa
2. Jelka Kos
3. Igor Cotman
4. Ivana Pelko
5. Andrĳa Stipančević

15 oz. 7,98%
23 oz. 12,23%

15 oz. 7,98%
3 oz. 1,60%
9 oz. 4,79%

Slovenska demokratska 
stranka
(SDS)

48
35,82% 134

1. Uroš Jelovšek
2. Marĳa Penko
3. Rok Šmon
4. Ivanka Janika Kržič
5. Uroš Kovačič
6. Marĳa Zorc
7. Marjan Pristavec

5 oz. 3,73%
3 oz. 2,24%

26 oz. 19,40%
2 oz. 1,49%
5 oz. 3,73 %
5 oz. 3,73%
2 oz. 1,49%

Slovenska ljudska stranka 
(SLS)

48
50,53% 95

1. Marĳa Suhadolnik
2. Ciril Cerk
3. Milena Štrukelj
4. Marjan Debevec
5. Bojana Rot
6. Matevž Šivic

8 oz. 8,42%
1 oz. 1,05%
3 oz. 3,16%
8 oz. 8,42%
1 oz. 1,05%

27 oz. 28,42%

Stranka Mira Cerarja
(SMC)

50
30,30% 165

1. Bojan Kovačević
2. Tina Bajec
3. Siniša Pezelj

10 oz. 6,06%
3 oz. 1,82%

37 oz. 22,42%

Socialni demokrati (SD)
121

42,46% 285

1. Matjaž Ocepek
2. Damjana Karlo
3. Darko Mršić
4. Anja Pirc
5. Jože Molek
6. Polona Mikuš
7. Frančišek Marĳan
Drašler

14 oz. 4,91%
13 oz. 4,56%

51 oz. 17,89%
23 oz. 8,07%

6 oz. 2,11%
9 oz. 3,16%
5 oz. 1,75%

Demokratična stranka 
upokojencev (DeSUS)

25
32,89% 76

1. Nikolaj Bogdan Stražišar
2. Stanislava Brlogar
3. Otmar Šturm
4. Jožefa Hribar
5. Marjan Ogrinc
6. Marjeta Suhadolnik
7. Anton Turšič

13 oz. 17,11%
7 oz. 9,21%
0 oz. 0,00%
3 oz. 3,95%
0 oz. 0,00%
1 oz. 1,32%
1 oz. 1,32%

VOLILNA ENOTA 2

Ime liste Preferenčnih 
glasov

Glasov 
lista Kandidati Število preferenčnih 

glasov

Nova Slovenĳa
– Krščanski demokrati

(N.Si)
37

27,21% 136
1. Damjana Košir
2. Franc Švigelj
3. Marĳa Čepon

14 oz. 10,29%
8 oz. 5,88%

15 oz. 11,03%

Slovenska demokratska 
stranka
(SDS)

23
17,04%

135

1. Josip Belović
2. Sabina Ferbežar
3. Danilo Furlan
4. Ivanka Ambrožič
5. Marko Hudnik

3 oz. 2,22%
5 oz. 3,70%
8 oz. 5,93%
0 oz. 0,00%
7 oz. 5,19 %

Slovenska ljudska stranka 
(SLS)

54
42,86%

126

1. Jožko Košir
2. Sabina Kržič
3. Andrej Podržaj
4. Bernarda Šivic
5. Vinko Košir
6. Olga Pristavec

7 oz. 5,56%
12 oz. 9,52%

17 oz. 13,49%
2 oz. 1,59%

13 oz. 10,32%
3 oz. 2,38%

Stranka Mira Cerarja
(SMC)

33
25,38% 130 1. Ciril Peršin

2. Špela Zalar
16 oz. 12,31%
17 oz. 13,08%

1. Mateja Šebenik
2. Janko Smole
3. Nataša Jurčec
4. Svit Ocepek
5. Vesna Košir
6. Zoran Petrovčič

9 oz. 3,96%
15 oz. 6,61%
17 oz. 7,49%
18 oz. 7,93%
11 oz. 4,85%

6 oz. 2,64%

Socialni demokrati
(SD)

76
33,48% 227

Demokratična stranka 
upokojencev (DeSUS)

5
11,11% 45

1. Jože Žiberna
2. Nuška Repar
3. Niko Svete
4. Sonja Draga Gantar
5. Mihael Verhovec

0 oz. 0,00%
2 oz. 4,44%
1 oz. 2,22%
0 oz. 0,00%
2 oz. 4,44%

Na podlagi 86. člena Zakona o lokalnih volitvah so bili v občinski svet občine Borovnica izvoljeni:

Za
p.

 
št. Volilna 

enota Lista Izvoljeni:

1. I. NOVA SLOVENĲA
– KRŠČANSKI DEMOKRATI

Jelka Kos, Zalarjeva cesta 12, Borovnica
poklic: PTT tehnik; delo: gospodinja

2. I. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

Rok Šmon, Mejačeva ulica 13, Borovnica
poklic: strojevodja 1; delo: strojevodja

3. I. SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

Matevž Šivic, Zalarjeva cesta 39, Borovnica
poklic: univ. dipl. inž. agronomĳe; delo: študent

4. I. STRANKA MIRA CERARJA Siniša Pezelj, Gradišnikova ulica 8, Borovnica
poklic: diplomirani ekonomist; delo: finančnik

5. I. SOCIALNI DEMOKRATI Darko Mršić, Miklavičeva cesta 2, Borovnica
poklic: ekonomist VI; delo: brezposelni

6. I. SOCIALNI DEMOKRATI Matjaž Ocepek, Mejačeva ulica 3, Borovnica
poklic: univerzitetni diplomirani biolog; delo: brezposelni

7. I. DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV

Nikolaj Bogdan Stražišar, Cesta na grič 41, Borovnica
poklic: strojni ključavničar; delo: upokojenec

8. II. NOVA SLOVENĲA
– KRŠČANSKI DEMOKRATI

Marĳa Čepon, Pako 45, Borovnica
poklic: gostinski tehnik; delo: gospodinja

9. II. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

Josip Belović, Laze pri Borovnici 26, Borovnica
poklic: strojnik TGM; delo: upokojenec

10. II. SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

Andrej Podržaj, Pako 28, Borovnica
poklic: gimnazĳski maturant; delo: računovodja

11. II. STRANKA MIRA CERARJA Špela Zalar, Laze pri Borovnici 4, Borovnica
poklic: grafični tehnik; delo: tajnica

12. II. SOCIALNI DEMOKRATI
Mateja Šebenik, Ohonica 21, Borovnica
poklic: diplomirana delovna terapevtka; delo: delovna 
terapevtka

13. II. SOCIALNI DEMOKRATI Janko Smole, Breg pri Borovnici 7a, Borovnica
poklic: višji upravni delavec; delo: vodja vzdrževanja

PREDSEDNICA OVK BOROVNICA
                   Bojana Mazi l.r. 

OBČINA BOROVNICA
OBČINSKA VOLILNA KOMISĲA
Paplerjeva ulica 22, Borovnica

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV – UPB3, Ur. l. RS, št. 94/07 in spremembe 
ZLV-H, Ur. l. RS, št. 45/08 in ZLV-I, Ur. l. RS, št. 83/12) objavlja Občinska volilna komisĳa Občine
Borovnica izide volitev dne 19. oktobra 2014:
-rezultate glasovanja na volitvah za župana Občine Borovnica -2. krog

REZULTATI GLASOVANJA ZA ŽUPANA OBČINE BOROVNICA PO VOLIŠČIH – 2. KROG

Vo
liš

če
 

št. Ime volišča Oddanih Neveljavnih Kandidati

Andrej OCEPEK Bojan ČEBELA

SKUPAJ 1.794 21 654 
36,89%

1.119
63,11%

1 LOVSKI DOM 
BOROVNICA 278 4 93

33,94%
181

 66,06%

2 OSNOVNA ŠOLA 
BOROVNICA 390 6 159

41,41%
225

58,59%

3 OBČINA 
BOROVNICA 280 2 86

30,94%
192

69,06%

5 GASILSKI DOM 
BREG 208 1 101

48,79%
106

51,21%

6 DOM KRAJANOV 
DOL - LAZE 338 1 84

24,93%
253

75,07%

7. GASILSKI DOM 
BREZOVICA 242 7  93

39,57%
142

60,43%

901 PREDČASNO 
GLASOVANJE 57 0 38

66,67%
19

33,33%

997 GLASOVANJE PO 
POŠTI 1 0 0

0,00%
1

100,00%

UDELEŽBA NA VOLIŠČIH

Vo
liš

če
 

št. Ime volišča
Št. volivcev 
vpisanih v 

volilni imenik

Glasovalo 
po volilnem 

imeniku
Glasovalo 
s potrdili

Skupaj 
glasovalo

Odstotek 
udeležbe

SKUPAJ 3.473 1.794 0 1.794 51,66

1 LOVSKI DOM 
BOROVNICA 505 278 0 278 55,05

2 OSNOVNA ŠOLA 
BOROVNICA 929 390 0 390 41,98

3 OBČINA BOROVNICA 504 280 0 280 55,56

5 GASILSKI DOM BREG 417 208 0 208 49,88

6 DOM KRAJANOV DOL 
– LAZE 653 338 0 338 51,76

7 GASILSKI DOM 
BREZOVICA 465 242 0 242 52,04

901 PREDČASNO 
GLASOVANJE 0 57 0 57 0,00

997 GLASOVANJE PO 
POŠTI 0 1 0 1 0,00

PREDSEDNICA OVK BOROVNICA
                   Bojana Mazi l.r. 
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• Nova asfaltna cesta na Ljubgojni 
Občina Horjul je v vasi Ljubgojna zaključila 
ureditev javne poti v dolžini 265 metrov. Ure-
ditev javne poti zajema odvodnjavanje mete-
ornih voda in asfaltiranje. 
Zemeljska dela so se začela že v lanski jeseni, 
asfaltiranje pa smo zaključili pred dnevi in še 
pod vodstvom župana Janka Jazbeca pripravi-
li uradno odprtje. 
• Vodovod v Žažarju obnovljen 
Zaradi dotrajanosti vodovodnega omrežja se je 
občina odločila za obnovo prve faze trase vo-
dovodnega omrežja v Žažarju. Dela je izvaja-
lec Rajko Mivšek, s. p., začel v začetku oktobra 
in jih pretekli teden že zaključil. Zamenjana je 
bila obstoječa trasa vodovoda od vodohrana 
do vasi v dolžini 600 metrov. Postavljen je bil 
tudi nov hidrant, ki bo omogočil kakovostno 
posredovanje ob morebitnih nesrečah. Investi-
cĳa bo pokrita iz občinskega proračuna. Več o 
odprtju obnovljenega vodovoda pa boste lahko 
prebrali v prihodnji številki Našega časopisa. 
• Prve solarne svetilke  
Občina že nekaj let sledi trendu energetske 
učinkovitosti in zelene energĳe, kar se kaže 
tudi z izvedenimi projekti sončnih elektrarn, 
energetske sanacĳe ter menjavo varčnih svetilk 
javne razsvetljave. Korak naprej pa je občina 
naredila tudi s solarnimi svetilkami, ki bodo 
tako prvič uporabljene na območju občine. V 
zaselku Graben na  Vrzdencu in Samotorici 
bodo v začetku meseca novembra že zasvetile 
prve štiri solarne svetilke. 
• Pričetek notranjih obrtniških del v 
prenovi šole Horjul 
Kot smo že pisali v prejšnjih številkah Našega 
časopisa bodo učenci v prihodnjem letu dobili 
iz stare telovadnice štiri na novo zgrajene učil-
nice, učilnico za tehnični pouk ter čisto novo 
knjižnico, ki bodo nadomestile stare kontej-
nerske prostore. Gradbena dela so izvajalci že 
končali, sedaj so na vrsti še notranjo-obrtniška 
dela, ki se bodo končala v skladu s terminskim 
planom v mesecu januarju 2015.  
• Obnova pokopališča na sv. Urhu 
Na željo vaščanov po ureditvi prehodov na po-
kopališču na Urhu je občina pristopila k izved-
bi projekta in sredi oktobra je podjetje Mivšek 
Rajko s.p. pričelo z zemeljskimi deli.  Uredilo 
se je odvodnjavanje in drenaža same cerkve, 
vzporedno pa so bili v zemljo položeni še elek-
trični vodi za javno razsvetljavo. Za tlakova-
nje in zaključna dela pa so poskrbeli vaščani 

Zaklanca in Podolnice. Vrednost investicĳe 
je znašala nekaj manj kot 12.000 € in so sred-
stva iz občinskega proračuna že zagotovljena. 
Kakšen je nov izgled pokopališča ste si lahko 
ogledali že na otvoritvi, več o obnovi pa tudi v 
prihodnji številki časopisa. 
• Sanacĳa zajetja vodovod Koreno – Sa-
motorica 
Sredi oktobra je pogodbeni vzdrževalec vo-
dovoda Marolt Janez s.p. opravil nujna vzdr-
ževalna dela na zajetju Koreno – Samotorica. 
Potrebno je bilo na novo vgraditi drenaže na 
zajetje. Po novem je izkoristek drenaž 95 %, 
kar predstavlja zelo dober izkoristek zajetja 
vode. 
• Ureditev vaškega središča 
V mesecu oktobru se je uredilo vaško središče 
v Horjulu, kjer je bilo potrebno obžagovanje 
vrbe, cipres okrog pokopališča in  posek ne-
katerih nefunkcionalnih dreves, ki se izvrši 
na vsakih nekaj let. Pri obžagovanju so poleg 
izvajalca Kozjek Andrej s.p., pomagali tudi ob-
čani.  
• Pomoč na domu kmalu tudi v Občini 
Horjul 
Začetek letošnjega avgusta je Občina Horjul 
objavila »Javni razpis za podelitev koncesĳe za 
izvajanje javne službe pomoči na domu v Ob-
čini Horjul«. 
Na razpis so se prĳavili štirje ponudniki, od 
katerih sta bili dve ponudbi nepopolni iz zato 
izločeni iz nadaljnje obravnave.    
Trenutno občina pridobiva strokovno mnenje 
pristojne Socialne zbornice, na podlagi katere-
ga bo izbrala najugodnejšega ter najprimernej-
šega izvajalca. Sklenitev pogodbe z izbranim 
koncesionarjem predvidevamo do letošnjega 
decembra, tako lahko pričakujemo, da se bo 
najkasneje v začetku prihodnjega leta pomoč 
na domu že izvajala tudi na našem območju.    
• Popis števcev 
Občane seznanjamo, da se bodo v času do 
konca novembra opravljali popisi števcev za 
porabljeno vodo. Da bo delo popisovalcev, 
pooblaščenih s strani občine, potekalo čim hi-
treje in nemoteno, vas prosimo, da omogočite 
popisovalcu dostop do števcev. 
• Brezplačni Wi-Fi na Občinskem trgu 
Uporabniki brezžičnih omrežĳ (Wi- Fi) boste 
po novem lahko našli na seznamu razpoložlji-
vih omrežĳ na vaših prenosnih napravah novo 
omrežje in sicer »ObcinaHorjul«. Omrežje je 
vsem občankam in občanom dostopno na ob-
močju Občinskega trga in omogoča brezplačni 
dostop do interneta za 90 minut na dan.  
  
Kako dostopati  do brezplačnega Wi - Fi?
Do omrežja dostopate tako, da izberete ponu-
jeno omrezje »ObcinaHorjul« nato pa na strani 
k klikom potrdite na Vstopi. 

• Občinske novice • Občinske novice • Občinske novice • Občinske novice •

Dobra obiskanost dogodka – na zadnji dan eno-
tedenskega festivala so našteli okrog tri tisoč 
obiskovalcev – Prebila ni presenetila. »V tujini 
so tovrstne uprizoritve priljubljene in dobro 
obiskane, denimo v Veliki Britanĳi, ZDA in na 

Nizozemskem. Tam so to šovi, ki trajajo tudi po 
teden dni,« nam je povedal.  
Osrednji dogodek je bila uprizoritev bitke med 
Nemci in Američani v Normandĳi leta 1944. 
Spomnimo, da so se pred okroglimi 70 leti za-

hodni zavezniki izkrcali v pokrajini na severo-
zahodu Francĳe in tam odprli novo fronto. S tem 
so nemške vojake ukleščili med dvema ognjema 
in sprožili začetek konca druge svetovne vojne.

Navdušenci nad vojaško zgodovino 
Delček te zgodbe so poskušali uprizoriti na piv-
škem festivalu (nekaj utrinkov si lahko ogleda-

te v galerĳi). Kako pa so dobili zamisel za tak 
dogodek? »Sam že dolgo zbiram orožje, opre-
mo, vozila, doma imam manjši zasebni muzej. 
Pred leti smo s prĳatelji oblikovali skupino, ki 
jo po večini sestavljajo Horjulci. V originalnih 
uniformah ter z orožjem uprizarjamo ameriško 
vojsko. Pozneje smo spoznali še nemške kolege 
in začeli skupaj uprizarjati bitke. To zdaj počne-

VOLILNA UDELEŽBA
Število volilnih upravičencev: 2.221
Skupaj glasovalo:                     1.108
Število oddanih glasov za župana: 1.108
Število neveljavnih glasov: 13
Volilna udeležba:       50
Rezultati volitev županov
JANKO PREBIL 574 glasov 52,42%

JANKO JAZBEC 521 47,58

Izvoljeni v občinski svet
ANDREJ STANOVNIK Horjul
MATEJ VIDRIH Horjul
SIMON MAROLT Koreno
ZDENKA TROHA Lesno Brdo
JANEZ ČEPON Ljubgojna
LADISLAV PREBIL Podolnica
ANTON GERJOLJ Samotorica
PETER BASTARDA Vrzdenec
ROBERT KRANJEC Vrzdenec
MARJETA PREBIL Zaklanec
KATARINA VRHOVEC Žažar

Volitve v Horjulu

Zahvala
Spoštovane občanke in občani!
V petek, 24. 10. 2014, sem zaključil osemletni mandat župana Ob-
čine Horjul in ob tej priložnosti se vam iskreno zahvaljujem za 
podporo, ki ste mi jo izkazali v obeh mandatih. 
Čeprav ste me na volitvah podprli številni volivci, je zmanjkalo 
nekaj glasov. Uspešno realizirani projekti so bili odraz mojega 
dela, zato v predvolilnem času nisem želel izvajati predvolilnih 
aktivnosti z obljubami, kajti osebno menim, da je izvedeno delo 
najboljši odraz uspešnega vodenja. Povedal sem jasno, kaj je še 
treba narediti, in določil terminske načrte, saj so vsi projekti že 
v zaključni fazi izvedbe in finančni viri so zagotovljeni. Vsi pro-

jekti so se izvedli racionalno in gospodarno, zato je v proračunu ostalo še dovolj sredstev, skoraj 
dva občinska proračuna, v dobro popotnico novoizvoljenemu županu. Podpiram voljo ljudi po 
spremembi in pričakujem, da bo cilj novoizvoljenega župana uspešno dokončanje že tekočih 
projektov, saj je bilo vanje vloženo veliko let dela celotne občinske uprave in svetnikov. 
Vesel sem, da smo v obeh mandatih skupaj dosegli vse zastavljene cilje, ki sem jih obljubil v 
volilnem programu.  Pri svojem delu župana sem deloval zakonito, odgovorno in racionalno 
ter se po svojih najboljših močeh trudil za čim boljši razvoj občine in dobrobit vseh občank in 
občanov. S ponosom lahko rečem, da smo v mojih dveh mandatih naredili velik korak v razvoju 
naše občine. 
Zahvaljujem se tudi občinskim svetnikom, da so me pri mojem delu podpirali in smo uspešno 
izpeljali številne projekte, ter občinski upravi, ki me je vodila skozi zapletene birokratske po-
stopke. Prav tako hvala vaškim in vodovodnim odborom za njihovo pomoč na terenu. 
Novemu županu in občinskemu svetu želim, da bi uspešno dokončali vse že zastavljene pro-
jekte iz mojega mandata in uresničili nove, obljubljene projekte. 
Osebno se bom lahko sedaj bolj posvetil svojim najbližjim in svojim podjetjem, ki sem jih zaradi 
pomanjkanja časa zanemaril. 

Janko Jazbec

Zahvala
Najlepše se zahvaljujem vsem, ki ste mi 
na volitvah zaupali svoj glas.

Zagotavljam vam, da se bom potrudil, da 
upravičim vaše zaupanje. 

S poštenim in odgovornim delom ter so-
delovanjem in povezovanjem lahko na-
redimo veliko za dobrobit vseh nas – ob-
čanov Horjula. 

Janko Prebil

Takole je bila videti notranjost šotora v nemškem taboru.

V Pivki uprizorili bitko v Normandĳi
Zadnji dan osmega festivala vojaške zgodovine v Pivki so organizatorji ponazo-
rili vojaško bitko v Normandĳi med  drugo svetovno vojno. Pri prikazu nemškega 
in ameriškega vojaškega tabora ter bitke je sodelovala ekipa Janeza Prebila, zbi-
ratelja orožja iz Horjula.
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Posebno za predstavnike moškega spola je značilno, da avtomo-
bila ne zaupajo vsakomur, pa naj si bo le za vožnjo, kaj šele, če 
gre za lepotni popravek. Takrat jim je pomembno predvsem to, 
da je njihov jekleni konjiček zaupan izurjenemu in izkušenemu 
delavcu. Z večletnimi izkušnjami se lahko pohvalĳo v podjetju 
Aniks plus, d. o. o., ki deluje že vse od leta 1992, ko je začelo z 
osnovno dejavnostjo – avtokleparstvom in avtoličarstvom, ne-
kaj let pozneje pa je to razširilo na nekatere dopolnilne dejav-
nosti, in sicer vulkanizerstvo, servis, avtovleko ter prevoz vozil 
in stvari. Letos pa podjetje praznuje deseto obletnico, odkar je v 
svoje prostore v Ljubgojni pripeljalo nove stroje, s katerimi so v 
desetih letih preobuli že na stotine jeklenih konjičkov. 
Čeprav nas letošnja jesen razvaja z lepimi dnevi in prĳetnimi 
temperaturami, nas koledar opozarja, da se nezadržno pribli-
žuje mesec november, ko bo treba našim jeklenim konjičkom ne 
glede na vremenske razmere nadeti zimsko obutev. Zakon o 
varnosti cestnega prometa namreč določa, da morajo imeti mo-
torna in priklopna vozila v cestnem prometu predpisano zim-
sko opremo (nameščene vse štiri zimske pnevmatike s profilom 
vsaj 3 milimetre, če pa so nameščene letne gume, morajo biti v 
avtomobilu shranjene ustrezne snežne verige), in sicer v času od 
15. novembra do 15. marca oziroma prej ali pozneje v primeru 
zimskih razmer (ko se ob sneženju sneg oprĳemlje vozišča ali 
je vozišče zasneženo oz. poledenelo). Vodja podjetja Jure Pre-
bil sporoča, da so vulkanizerji v njihovem podjetju pripravljeni, 
prav tako imajo na zalogi pester in širok izbor novih pnevmatik, 
ki jih zainteresirani lahko kupĳo, poleg tega pa ponujajo pros-
tor za shranjevanja pnevmatik, kjer lahko vsi, ki imajo doma 
prostorsko stisko, letne pnevmatike shranĳo do pomladi. Jure 
še dodaja, naj vozniki z menjavo pnevmatik nikar ne odlašajo, 
saj se pogosto zgodi, da čakajo do zadnjega dneva, medtem pa 
jih kaj hitro lahko preseneti nepredvidena pošiljka snega ali pa 

dolga vrsta pred vrati vulkanizerja. Nikakor pa ne priporoča, 
da so vozniki preračunljivi in pnevmatik preprosto ne menjajo. 
»Vozniki se morajo zavedati, da so na cesti odgovorni tako za 
svojo varnost kot za varnost vseh drugih udeležencev v prome-
tu,« opozarja in dodaja: »Preračunljivost se pogosto ne obnese, 
saj je na cestah tudi vse več policistov, ki preverjajo ustreznost 
zimske opreme na vozilih in delĳo kazni.« Globe za neupošte-
vanje zakona pa niso zanemarljive; če vozilo nima zimske opre-
me (zimskih pnevmatik ali verig oz. temu enakovredne opre-
me), policisti voznika kaznujejo s 40 evri, če z vozila ni očiščen 
sneg ali led, voznik tvega 200 evrov globe, če ne upošteva pro-
metne signalizacĳe, ki označuje zimske razmere, zaradi katerih 
je prepovedan ali omejen promet, ga lahko oglobĳo s 300 evri, 

če pa zaradi vsega naštetega ovira promet, lahko plača celo 500 
evrov in dobi pet kazenskih točk. Škoda je torej, da bi tvegali in 
za prekrške odšteli skoraj toliko kot za nove pnevmatike, zato je 
bolje razmisliti in se posvetovati z izkušenimi vulkanizerji, ki 
vam lahko priskrbĳo tudi cenejšo oziroma rabljeno, a kljub temu 
dokaj varno pnevmatiko. 

Nadja Prosen Verbič / Foto: npv 

 PD Horjul 

Izlet v neznano
Tako kot že vrsto let smo se 
tudi letos člani Planinskega 
društva Horjul z avtobusom 
odpeljali na izlet v neznano, 
in sicer v nedeljo, 5. oktobra. 
Seveda nihče od nas ni vedel 
prav nič o cilju izleta, zato 
smo se prostodušno prepustili 
vodstvu vodnika Bobĳa in na-
šega šoferja Marka. Bobi nam 
je kmalu povedal, da bomo 
jutranjo kavico popili v Bo-
hinjski Bistrici, kar je že bil 
zgovoren podatek, da se je po-
rajalo nekaj idej. Žal pa naša 
sicer bujna domišljĳa ni segla 
do Ratitovca, ki se je pozneje 
izkazal za naš cilj.
 
Naša pešpot se je začela pod planino 
Pečana, od koder smo v dobri uri do-
segli Krekov dom na Ratitovcu. Žal 
s sicer enim izmed najlepših razgle-
dov v naših planinah ni bilo nič, ker 
nas je zagrnila megla. Pa kaj za to, mi 
smo veseli vstopili v kočo in se po-
greli s toplim čajem. Na poti navzdol 
smo kmalu predrli megleni klobuk, 
in toplo sončece nas je grelo na poti 
preko Altemaverja do Zgornjih Danj. 

Ker pa si »lačen ful drugačen«, smo 
to nevarnost pravočasno preprečili 
»Pri Macesnu« v Sorici, kjer sta nas 
čakala dobra jota in jabolčni zavitek. 
Jasno je, da mi ne sodimo med pla-
nince, katerih zadovoljstvo bi bili le 
hrana in pĳača. Zato smo se v na-
daljevanju z navdušenjem predali 
kulturi in umetnosti. Sledil je obisk 
Groharjeve hiše v Sorici. Naš veliki 
impresionist Ivan Grohar se je tukaj 
rodil 15. junĳa leta 1867. Vodnik po 
muzeju, gospod Miro Kačar, nam je 
povedal veliko zanimivega o njego-
vem življenju in delu. Morda nam je 

manj znano, da je bil Grohar prvih 
deset let cerkveni in nato realistič-
ni slikar in da je te stvaritve dokaj 
uspešno prodajal, a je žal izkupiček 
prav hitro skopnel v družbi s prĳa-
telji. Njegovih poznejših impresioni-
stičnih umetnin pa tedaj še niso prav 
razumeli in pravzaprav niso vedeli, 
kaj bi z njimi, zato se je zaslužek 
ustavil, in naš veliki impresionist je 
leta 1911 umrl reven, za jetiko, star 
44 let. 
Nato smo se preselili v gornje nad-
stropje, kjer nas je naš vodnik sez-
nanil z glasbeno umetnostjo, in to 

ne na teoretičen, pač pa na praktičen 
način. Počasi nas je vpeljal v orke-
stralno glasbo in nam razložil, kaj 
pomenĳo v orkestru ritem, akordi 
in melodĳa. Iz minute v minuto nas 
je bilo več opremljenih z različnimi 
inštrumenti, tako da smo na koncu 
»zelo ubrano« zaigrali kot 40-član-
ski tolkalni orkester. On pa je zra-
ven raztegnil še harmoniko. Bilo je 
prav zabavno. Še nadstropje višje 
smo spoznavali likovno umetnost. 
Tudi temu predavanju smo pozorno 
prisluhnili in dobro bi bilo, da bi ga 
slišal marsikateri pedagog, kajti med 

drugim smo izvedeli tudi to, kako 
moraš otroka navdušiti in ne zatreti 
pri njegovem ustvarjanju, četudi ne 
spada med najbolj nadarjene. V tej 
hiši smo preživeli kar dve uri in mi-
nili sta, kot bi mignil. 
Vsake pravljice pa je enkrat konec 
in pade v lonec. No, mi smo padli v 
avtobus, ki nas je po razgibani, lepo 
jesensko obarvani pokrajini prek 
Petrovega Brda, Zalega Loga, Davče, 
Hotavelj in Gorenje vasi varno pri-
peljal iz planinskega raja do rodnega 
kraja. 

J. Trobec Gračanin

mo že nekaj let, letos prvič tudi na festivalu vojaške zgodovine,« 
nam je povedal Prebil. 

Finančno podprl obnovo tanka 
Sam je v preteklih letih ustvaril lepo zbirko spominov na eno 
najbolj temnih obdobĳ človeške zgodovine, kateri je zdaj dodal še 
ameriški samohodni top jackson M36. Tega je do zdaj hranil vo-
jaški muzej, Prebil pa je financiral obnovo. Top mu bo zdaj po do-
govoru z muzejem na voljo za uporabo na pivškem poligonu, za 
ponazoritve bitk in vožnjo. V nedeljo ga je preizkusil v omenjeni 
uprizoritvi bitke, v kateri so Američani seveda premagali nem-
ško stran. A bojevanje ni bila primarna naloga tega vozila, nam 
je pojasnil: »Ne gre za tank, temveč za tako imenovanega unič-
evalca tankov, ki je nastal kot ameriški odgovor na nemške tanke. 
Nemški tanki v drugi svetovni vojni so imeli močnejše topove in 
so ameriške uničevali na daljavo. Jackson M36 je zelo hitro vozilo 

z veliko ognjeno močjo, ki je uničevalo tanke nasprotnika, zaradi 
ranljivosti pa ni bilo namenjeno za samo bitko.« 

Osamljeni jekleni vojak 
Med drugo svetovno so proizvedli le okrog 1300 takih topov, po 
vojni pa še dvakrat po 200, pravi Prebil. »Obdržali so se večino-
ma le po Jugoslavĳi, kamor so prišli kot pomoč v letih 1953 in 
1954. Po sporu med Jugoslavĳo in Sovjetsko zvezo so Američani 
Jugoslovanom, ki so bili brez orožja, ponudili pomoč in poslali 
399 topov tega tipa. Jugoslovanska armada jih je nato še dolgo 
uporabljala, po naših cestah so se vozili tudi v času slovenske 
osamosvojitvene vojne,« razlaga. Danes je po njegovih besedah 
delujočih le še nekaj primerkov: »V svetovnem merilu je morda 
delujočih še okrog 20 topov, večina teh prav v Jugoslavĳi.« 

Andreja Lončar

Tel.: 01/750 02 51
Fax.: 01/750 02 50
GSM: 031 854 514

aniks.plus@siol.net
www.aniks.si

Aniks Plus

NAŠA DEJAVNOST OBSEGA:
- avtokleparska popravila z ličanjem
- avtovleka in prevozi stvari 
- zamenjava izpušnih in zavornih sistemov
- menjava stekel, servis in vzdrževanje vozil
- možnost nadomestnega vozila
- cenitev avtomobilskih škod za zavarovalnice
- vulkanizerske storitve in prodaja pnevmatik

avtokleparstvo - avtovleka
Ljubgojna 31, 1354 Horjul

V času zimske sezone vam nudimo 

veliko izbiro pnevmatik in platišč 
po ugodnih cenah

 (Sava, Michelin, Goodyear, Continental, Yokohama, Bridgestone, Nokian...)

Ne zamudite številnih akcij in popustov do 30. 11. 2014

Spodnja Jirn Na planini Pečana

Horjulec Janez Prebil pred obnovljenim samohodnim topom jack-
son M36

V 10 let vulkanizerske dejavnosti
Družinsko podjetje Aniks plus, d. o. o., iz Ljubgojne se letos ponaša z desetletno tradicĳo vulkanizerske 
dejavnosti.
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Po obilici deževnih vikendov je bila 
tokratna sončna jesenska nedelja kot 
naročena. Kar sedemintrideset rekre-
ativnih tekačic in tekačev se je dopol-
dne zbralo na parkirišču gostilne Pr' 
Kozinc, kjer je bilo zbirno mesto za 
udeležence Šurkovega teka na Ključ. 
Prvi so pred startno črto stopili otro-
ci. Petnajst fantov in deklet se je spo-
padlo z 850 metrov dolgo krožno 
progo, ki je potekala skozi Podolnico. 
Med dekleti je ciljno črto prva pre-
čkala Metka Žvokelj, nekaj korakov 
za njo je pritekla Tjaša Urbančič, tret-
je mesto pa je osvojila Alma Borštnik. 
Pri fantih je s krožno progo najhitreje 
opravil Matevž Ogrin, sledila sta mu 
Blaž Prebil in Žan Frank. Ti so za svoj 
nastop ob koncu tekmovanja prejeli 
odličja, ki jim bodo v lep spomin na 
prĳeten športni dan in spodbudo za 
naprej. 
Za tekom otrok je sledil pravi gorski 
tek za odrasle. Tekmovalci so pred 
startno črto, kjer so bili razvrščeni po 
starostnih kategorĳah in spolu (žen-
ske in moški do 30 let, od 31 do 44 let 
in nad 45 let), nestrpno čakali znak za 
skupinski start. Dvaindvajset prĳav-
ljenih se je najprej prebilo skozi del 
vasi, nato pa pot nadaljevalo po utrje-
ni gozdni pešpoti proti vrhu. Sprva je 
bila skupina strnjena, a že prvi vzpon 

na Mali vrh je tekmovalce razdrobil 
in v ospredje so se prebili hitrejši in 
kondicĳsko močnejši tekači. Najhi-
trejši so s progo, dolgo 3 kilometre 
in z višinsko razliko 280 m, opravili 

v manj kot dvajsetih minutah. Abso-
lutni zmagovalec je postal domačin 
Blaž Lešnjak; s časom 18:05:25 je po-
stavil rekord, ki ga bodo tekači po-
skušali uloviti naslednje leto, le slabo 
minuto za njim pa je pritekel Andrej 
Malavašič. Med moškimi sta v svoji 
kategorĳi slavila še Boštjan Kozina in 
Marko Ogrin. Med štirimi ženskimi 
udeleženkami je najboljšo priprav-
ljenost pokazala Lea Smrtnik, drugo 
mesto si je pritekla Cita Zupanc, tretji 
čas pa Monika Ferran. Vsi tekači so 
pokazali dobro kondicĳsko priprav-

ljenost, za kar so si najboljši prislužili 
medalje in praktične nagrade, a kar je 
najpomembnejše – prav vsi so prišli 
do vrha in ciljno črto prečkali nepo-
škodovani, nasmejani in le rahlo za-
sopli. Osvežilna pĳača in sadje, ki sta 
jih čakala na cilju, sta se jim pošteno 
prilegla, še bolj pa malica v obliki 
pice, s katero so vsem tekmovalcem 
postregli Pr' Kozinc, kjer se je prĳet-
no nedeljsko druženje nadaljevalo še 
v popoldne. 
Športni dogodek, katerega namen 
je po besedah pobudnika in enega 

od organizatorjev, Roberta Vrhovca, 
spodbujanje otrok, mladih in mladih 
po srcu h gibanju ter seveda druže-
nje, je fantastično uspel. »Namen in 
cilj sta dosežena. Lahko bi rekel, da 
celo presežena, saj je bil odziv, tako 
s strani tekmovalcev, med katerimi je 
bilo kar nekaj domačinov, kot osebja, 
ki je priskočilo na pomoč in pomaga-
lo pri sami organizacĳi dogodka ali 
pa nas z donacĳo le podprlo, več kot 
odličen,« je po koncu dogodka zado-
voljno povedal Robert. Ob tem pa je 
izrazil veliko zahvalo soorganizator-
ju Blažu Lešnjaku ter vsem prosto-
voljnim asistentom in sponzorjem, ki 
so sodelovali, tekmovalcem pa česti-
tal za udeležbo in doseženi rezultat. 
Ideja o organizacĳi Šurkovega teka 
na Ključ, ki se je porajala že nekaj let, 
se je tako končno uresničila, in ker 
je bil odziv izredno pozitiven, nam 
organizatorja zagotavljata, da ga lah-
ko pričakujemo tudi v prihodnjem 
letu. Zato, tekačice in tekači, le urno 
trenirajte. 

Nadja Prosen Verbič  / Foto: Š. Ž. 
in E. Š. 

  
Organizator se posebej zahvaljuje 
sponzorjem, in sicer generalnim 
sponzorjem, to so Gostilna Pr' Ko-
zinc, Mizarstvo Anton Škof, s. p., 
Domplesk - Klemen Žvokelj, s. p., 
Inštalacĳe Vrhovc - Aleš Vrhovc, 
s. p., ter ostalim: Lavanda - Marjan 
Žvokelj, s. p., Elvectum - Jaka Ver-
bič, s. p., Mizarska in montažna 
dela - Žvokelj Janez, s. p., Mizar-
ska montaža Vrhovec, Alan A&A 
avtomehanika in avtoprevozništvo, 
B.H.&Com.

Koreno je mnogim Horjulcem, pa naj 
si bo sprehajalcem, gobarjem, pohod-
nikom, gorskim tekačem ali kolesar-
jem, posebej blizu, saj se nanj povzp-
nejo dnevno ali le priložnostno, ali pa 
vrh s cerkvĳo sv. Mohorja in Fortu-
nata zgolj opazujejo skozi okno. Po-
seben odnos do tega vrha pa goji tudi 
Kolesarski klub Zapravljivček, saj se 
na Korenu odvĳa njihov največji do-
godek v sezoni – kolesarska dirka. 
Letos so jo organizirali že štirinajstič 
zapored, petič pa so se kolesarjem 
pridružili tudi gorski tekači. 

Na čudovito jesensko soboto, ko je 
bilo sonce v zenitu, so se pred start-
no črto pri prosvetnem domu najprej 
zbrali gorski tekači. Pisk je petnaj-
stim tekmovalcem naznanil začetek 
tekme. Ravninski del trase je tudi 
letos sprva vodil skozi del Horjula, 
nato pa je asfaltno cesto zamenjala 
utrjena gozdna pešpot, ki se je vzpe-
njala vse do vrha. Dokaj strma steza, 
z nekaj skalami in koreninami, je 
od tekačic in tekačev zahtevala pre-
cejšnjo mero zbranosti in specifične 
tehnike teka. V tem se je med tekači 

najbolje izkazal Žan Korinšek, ki je s 
časom 0:16:55 postal tudi letošnji ab-
solutni zmagovalec v teku, med teka-
čicami pa je najboljšo pripravljenost 
pokazala Petra Zoubek. Da leta niso 
nikakršna ovira za tek, sta dokazala 
tudi najmlajši tekač Blaž Prebil ter 
najstarejši Gorazd Petkovšek, ki sta, 
eden pri rosnih dvanajstih in drugi 
pri zrelih devetinštiridesetih, lahko 
le za zgled svojim sovrstnikom. 
Kar veselo pa je bilo ta čas pred Šport-

nim parom Horjul, kjer je na znak 
za začetek čakalo petinšestdeset re-
kreativnih kolesarjev in še nekaj več 
njihovih navĳačev. Ob drugi uri se je 
zaslišal žvižg in kolesarji so se podali 
v dir, pri prosvetnem domu pa jih je 
prestregla uradna meritev. Organi-
zatorji so letos pripravili 5,8-kilome-
trsko traso s 360-metrsko višinsko 
razliko. Vzpon je bil zahteven, a ko-
lesarji niso klonili. Tudi najstarejši 
in najmlajši kolesar, šestinsedemde-

setletni Milan Bahar iz KK Postojna 
in trinajstletni Gašper Čepon iz KK 
Zapravljivček, sta se pogumno spo-
padla s progo. A zmagovalec je bil le 
en – Klemen Remic iz ŠD Bambi, ki 
je v cilj prikolesaril s časom 0:14:45, 
v ženski konkurenci pa je s časom 0:
18:11 vse svoje sotekmovalke ugnala 
Aja Opeka iz KD Branik Maribor. V 
obeh disciplinah pa je letos tekmova-
lo kar devet udeležencev, in sicer ena 
ženska in osem moških predstavni-
kov. Med ženskami je torej odličje do-
segla edina predstavnica Petra Zou-
bek, med moškimi pa je zlato odnesel 
najmlajši predstavnik, Žan Korinšek. 
Vse rezultate iz sobotnega tekmova-
nja si lahko ogledate na spletni strani 
organizatorja dogodka: h�p://www.
zapravljivcek.si. 
Kot smo že vajeni, pa se je s športno 
prireditvĳo uradno zaključila tudi 
akcĳa Vzponi na Koreno, v kateri 
je letos sodelovalo devetinštiride-
set kolesarjev. Udeleženci so skupaj 
opravili 769 vzponov. Zmagovalca 
oziroma najbolj vztrajna udeleženca 
akcĳe sta bila letos dva, in sicer Bošt-
jan Zamejc in Gorazd Petkovšek, ki 
sta opravila vsak po 129 vzponov. S 
stotimi vzponi je drugo mesto osvo-
jil vsakoletni udeleženec vzponov 
Branko Vrhovec, tretje mesto pa si je 
za triinosemdeset vzponov zaslužil 
Ludvik Leben. 
Po zaključku tekmovalnega dela je 
pred kmetĳo odprtih vrat Pr' Lenart 
na Korenu potekala še uradna po-
delitev odličĳ in praktičnih nagrad 
najboljšim v teku, kolesarski dirki 
in duatlonu ter najvztrajnejšim pri 
vzponih. S tem se je uradni del šport-
ne prireditve v organizacĳi Kolesar-
skega kluba Zapravljivček zaključil, 
sledilo je še prĳetno druženje na eni 
izmed najlepših razglednih točk v 
Horjulski dolini. 

Nadja Prosen Verbič / Foto: M. Z.

Vse tekačice in tekači Šurkovega teka na Ključ so osvojili vrh.

Šurkov tek na Ključ uspel
Podolnica, 21. september – Podolnica je bila na prĳetno septem-
brsko nedeljo povsem športno razpoložena – najmlajše tekačice 
in tekači so zaobkrožili vas, odrasli pa so se iz vasi povzpeli na 
Ključ. Premierna organizacĳa Šurkovega teka na Ključ je odlič-
no uspela, zato dogodek zna prerasti v tradicionalnega.

Koreno 
znova zavzeli 
športni rekreativci
Horjul, 27. september – Kolesarski klub Zapravljivček je tudi 
letos uspešno izvedel tradicionalni športni dogodek 14. kole-
sarska dirka in 5. gorski tek na Koreno, v okviru katerega se je 
proti Korenu podalo petnajst gorskih tekačev in petinšestdeset 
rekreativnih kolesarjev.
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Ustvarjanje z odpadlim jesenskim 
listjem 
Likovna delavnica ustvarjanja z odpa-
dlim jesenskim listjem je potekala na 
terasi. Otroke so pričakale košare, na-
polnjene z jesensko obarvanimi listi. V 
košari so izbirali liste in jih z lepilom 
lepili na karton. Z listjem so lahko ob-
lekli dva gozdna junaka, ježka ali sovo, 
ali pa kar oba motiva. Prstki so vztrajno 
lepili listke na omenjena motiva, dokler 
nista nastala pravi jež in prava sova. 
  
Lutkovne delavnice 
Lutke otroke popeljejo v drug svet, svet 
pravljic in domišljĳe. Tokrat so si otroci 
lutke izdelali sami in ob pomoči vzgoji-
teljic. Za izdelavo smo uporabili škatli-
ce iz kartona, ki so se spremenile v telo 
lutke. Glavo in ude iz kartona so otroci 
pritrdili na to telo. Lutka je potrebo-
vala še obraz in kakšno malenkost na 

trebuščku, hlačah ali rokavih, in že je v 
otroških rokah zaživel mali prĳatelj, ki 
je plesal in pripovedoval zgodbe. 

Plesna delavnica
Ker naši otroci radi plešejo, smo imeli 
tudi letos plesno delavnico. Ob različ-
nih plesih smo preživeli zabaven dopol-
dan. Vzdušje je bilo prĳetno, sproščeno 
in veselo. Otroci so sodelovali v skup-
nih plesih, plesu v paru in individual-

nem plesu. Ob plesnem ustvarjanju so 
pridobivali občutek za veselje in spro-
stitev ob plesu ter spoznavali različne 
plese. 
    
Oblikovanje slanega testa 
Slano testo otroke vedno pritegne. Le-
tos je bilo še posebej zanimivo, saj smo 
pripravili testo različnih barv in vonjev. 
Na terasah smo uredili več kotičkov, 
v katerih so se otroci iz vseh skupin 
družili in ustvarjali iz testa. Najmlajši 
otroci so ga trgali, gnetli in vanj odti-
skovali, pod rokami starejših otrok pa 
so nastajali že bolj stvarni izdelki. Obli-
kovali so palačinke, piškotke in tortice, 
različne živali in pravljična bitja. Marsi-
kateri otroški izdelek je oživel s pesmĳo 
ali kratkim improviziranim dialogom. 

Po končanem dopoldnevu smo testo 
prenesli v igralnice in v kotičkih z njim 
ustvarjali še v naslednjih dneh. 

Tiskanje jesenskih listov 

Ob bivanju na igrišču smo skupaj z 
otroki nabrali odpadle liste z dreves. 
Opazovali smo jih in občudovali, saj 
tudi dva nista bila enaka. Liste smo 
nato premazali s tempera barvami in 
jih odtisnili na papir. Otroci so ob izbi-
ri barv jesensko ustvarjanje še poživili. 
Občudovali so nastali tisk. 
  
Lutkovna igrica po pravljici Trĳe 
najljubši medvedki 

Zgodba, po kateri sta vzgojiteljici izve-
dli lutkovno igrico, pripoveduje o očetu 
medvedu, mami medvedki in njunih 
treh najljubših medvedkih. Vsak več-
er, ko sta jih starša pokrila z odejo, sta 
si pritrdila, da so jima njuni medvedki 
najljubši na vsem širnem svetu, med-
vedki pa so se spraševali, koga izmed 
njih imata najraje. Odgovor očeta, da 
imata z mamo vse tri enako rada in da 
so vsi trĳe njuni najljubši medvedki, je 
medvedke pomiril in zaspali so tako 
srečni, da bolj sploh ne bi mogli biti.

Tudi naši otroci naj zaspĳo tako zado-
voljni, prepričani, da so naši najljubši 
otroci, pa če so fantki ali punčke, veliki 
ali majhni, s pegicami ali brez ... 

Vzgojiteljice vrtca Horjul 

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/2007- UPB3, 45/2008, 83/2012) je občinska volilna komisĳa  Občine 
Horjul izdala

POROČILO
O IZIDU VOLITEV ZA ŽUPANA OBČINE HORJUL

I.
Na volitvah za župana občine Horjul, dne 5. oktobra 2014 je imelo pra-
vico voliti 2221 volivcev. Po volilnem imeniku je glasovalo 1108 voliv-
cev. Udeležba je bila 49,89 %.
Za župana je glasovalo 1108  volivcev, neveljavnih glasovnic je bilo 13, 
veljavnih glasovnic 1095.

Kandidati: Predlagatelj: Št. glasov % glasov:

1. JANKO PREBIL NSI-Nova Slovenĳa-krščanski demokrati 574 52,42 
2. JANKO JAZBEC Skupina volivcev 521 47,58

II.
Za župana Občine Horjul je bil izvoljen: 

JANKO PREBIL, roj. 24.10.1951, Ljubgojna 19, 1354 Horjul.

Horjul, 10.10.2014
 OBČINA HORJUL

                     OBČINSKA VOLILNA KOMISĲA
            Predsednica Šte�a BEVC

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007- 
UPB3, 45/2008, 83/2012) je občinska komisĳa občine Horjul sestavila

POROČILO
O IZIDU VOLITEV V OBČINSKI SVET OBČINE HORJUL

I.
Na volitvah v občinski svet občine Horjul, dne 5. oktobra 2014 so kandidati 
po posameznih volilnih enotah prejeli naslednje število glasov:

1. Volilna enota št. 1 – Horjul
V volilni imenik vpisanih 974 volivcev,  oddanih   439 glasovnic, neveljavnih  
14 glasovnic, veljavnih glasov 425.
Kandidati: Predlagatelj: Št. glasov % glasov
1. Andrej Stanovnik Skupina volivcev 340 54,05
2. Matej Vidrih Skupina volivcev 289 45,95

2. Volilna enota št. 2 – Koreno nad Horjulom
V volilni imenik vpisanih 84 volivcev, oddanih   40 glasovnic, neveljavna  1 
glasovnica, veljavnih glasov 39.
Kandidati: Predlagatelj: Št. glasov % glasov
1. Simon Marolt Skupina volivcev 39 100,00

3. Volilna enota št. 3 – Lesno Brdo 
V volilni imenik vpisanih 106 volivcev, oddanih   39 glasovnic, neveljavna  1 
glasovnica, veljavnih glasov 38.
Kandidati: Predlagatelj: Št. glasov % glasov
1. Zdenka Troha Skupina volivcev 38 100,00 

4. Volilna enota št. 4  – Ljubgojna
V volilni imenik vpisanih 126 volivcev,  oddanih   72 glasovnic, neveljavne  4 
glasovnice, veljavnih glasov 68.
Kandidati: Predlagatelj: Št. glasov % glasov
1. Janez Čepon NSI-Nova Slovenĳa – 
 krščanski demokrati 68 100,00 

5. Volilna enota št. 5  – Podolnica
V volilni imenik vpisanih 180 volivcev,  oddanih   91 glasovnic, neveljavnih  
12 glasovnic, veljavnih glasov 79.
Kandidati: Predlagatelj: Št. glasov % glasov
1. Ladislav Prebil NSI-Nova Slovenĳa – 
 krščanski demokrati 79 100,00 

6. Volilna enota št. 6  – Samotorica
V volilni imenik vpisanih 51 volivcev,  oddanih  29 glasovnic, neveljavnih 6 
glasovnic, veljavnih glasov 23.
Kandidati: Predlagatelj: Št. glasov % glasov
1. Anton Gerjolj SLS Slovenska 
 ljudska stranka 23 100,00 

7. Volilna enota št. 7  – Vrzdenec 
V volilni imenik vpisanih 398 volivcev,  oddanih  195 glasovnic, neveljavne 3 
glasovnice, veljavnih glasov 192.
Kandidati: Predlagatelj: Št. glasov % glasov
1. Peter Bastarda      Skupina volivcev 144 50,70
2. Robert Kranjec Skupina volivcev  140 49,30

8. Volilna enota št. 8  – Zaklanec 
V volilni imenik vpisanih 169 volivcev,  oddanih   101 glasovnic, neveljavnih  
8 glasovnic, veljavnih glasov 93.
Kandidati: Predlagatelj:  Št. glasov % glasov
1. Marjeta Prebil Slovenska demokratska  
 stranka  - SDS 
 in skupina volivce 93 100,00

9. Volilna enota št. 9  – Žažar
V volilni imenik vpisanih 137 volivcev,  oddanih   101 glasovnic, neveljavne  4 
glasovnice, veljavnih glasov 97.
Kandidati: Predlagatelj:  Št. glasov % glasov
1. Katarina Vrhovec Slovenska 
 demokratska stranka – SDS 97 100,00 

V skladu z 11. členom Zakona o lokalnih volitvah so bili v občinski svet 
Občine Horjul izvoljeni naslednji kandidati: 
1. Andrej Stanovnik, roj. 25.1.1951, Stara cesta 7, Horjul
2. Matej Vidrih, roj. 3.2.1972, Šolska ulica 33, Horjul
3. Simon Marolt, roj. 10.4.1989, Koreno nad Horjulom 3, Horjul
4. Zdenka Troha, roj. 19.3.1960, Lesno Brdo 2 b, Horjul
5. Janez Čepon, roj. 15.5.1969, Ljubgojna 14 b, Horjul
6. Ladislav Prebil, roj. 27.10.1954, Podolnica 46, Horjul
7. Anton Gerjolj, roj. 11.5.1963, Samotorica 4, Horjul
8. Peter Bastarda, roj. 24.5.1973, Vrzdenec 52, Horjul
9. Robert Kranjec, roj. 25.3.1972, Vrzdenec 82, Horjul
10. Marjeta Prebil, roj. 31.1.1960, Zaklanec 33, Horjul
11. Katarina Vrhovec, roj. 19.11.1965, Žažar 8 a, Horjul 

Horjul, 10.10.2014   OBČINA HORJUL
  OBČINSKA VOLILNA KOMISĲA

Predsednica Šte�a BEVC 

Današnji način življenja nas velikokrat 
prisili, da se nezdravo prehranjujemo. 
Ker pa se zavedamo, da je zelo po-
membno, kako prehranjevanje dojema-
jo otroci, jih želimo že zgodaj seznaniti 
z zdravo prehrano. Eden od načinov 
so tudi dnevi sadja in zelenjave, ki jih 
zdaj že tradicionalno prirejamo v sep-
tembru. Vsako leto se po skupinah od-
vĳajo različne dejavnosti, preko katerih 
otroci spoznavajo sadje in zelenjavo, ju 
opazujejo, opisujejo, tipajo in okušajo. 
Letos smo pripravili didaktične igre, 

v katerih smo spoznavali živila, pred-
vsem pa smo pripravljali napitke, pekli 
jabolka, korenčkove kolačke, jabolčni 
zavitek, presni jabolčni zavitek, pripra-
vili smo sadne ježke, sušili sadje itd. 
Otroci so pri pripravi aktivno sodelo-
vali, saj so tako dogajanje spremljali bolj 
doživeto. Njihov odziv je pokazal, da 
so bili zadovoljni. Ob tej priložnosti se 
za sodelovanje zahvaljujemo tudi star-
šem, ki so nas obdarili s sadjem in ze-
lenjavo, da smo lahko izvedli dejavno-
sti.                           Andreja Naglič Kumer

Teden otroka v našem vrtcu
V tednu otroka, od 6. do 10. oktobra, so se v našem vrtcu odvĳale raz-
lične delavnice in razveseljevale otroke. 

V organizacĳi ŠD Extrem bo letos po-
tekalo že 15. tekmovanje 12 ur košarke 
oz. Samčev memorial. Prireditev poteka 
vsako leto, in sicer v spomin na Rudĳa 
Samca, začetnika športa v Horjulski do-
lini. Tekmovanje se bo odvĳalo v športni 
dvorani osnovne šole Horjul, med seboj 
pa se bosta tradicionalno pomerili eki-
pa Mačkov (rojeni leta 1984 ali prej) in 
ekipa Zelencev (rojeni leta 1985 ali po-
zneje). Dogajanje bo popestril tudi zdaj 
že tradicionalni ženski košarkaški dvo-
boj med ekipo Muc (rojene 1984 ali prej) in ekipo Zelenk (rojene 
1985 ali pozneje).
Trenutni rezultat je 9:5 za Mačke in 2:0 za Muce. Stavnice letos 
v vlogo favorita postavljajo ekipo Zelencev, pri ženskah pa se 
zaradi višje starostne meje pustimo presenetiti.  
Tekmovanje bo potekalo v soboto, 22. 11. 2014. Žrebanje skupin 
bo v petek, 14.11.2014 ob 20.00 v pubu SportsHouse v Horjulu. 
Tam bodo vsi tekmovalci dobili brezplačno pĳačo za dobrodoš-
lico.  
Košarkarska borba se bo odvĳala od 8. pa vse do 20. ure. Obis-
kovalci in tekmovalci bodo zatem uživali v zabavnem sprem-
ljevalnem programu – metanju trojk in spretnostnem poligonu, 
prvič v zgodovini pa se bodo lahko preizkusili tudi v družin-
skem metu. Ob 20.30 bo potekalo žensko košarkaško tekmova-
nje, prireditev pa se bo zaključila z zvezdniškim finalom ALL 

STAR. Pomerilo se bo deset najboljših igralcev iz obeh skupin 
(pet najboljših zelencev in pet najboljših mačkov). 
Seveda tudi letos organizatorji pripravljajo presenečenje, ki pa 
naj bo tokrat še skrivnost. 
To ni le košarka, temveč tudi druženje več generacĳ! 
Vsi željni igranja košarke se lahko prĳavite pri Maši Zupanči-
č, po tel. 040 506 700 ali prek e-pošte masa.zelena@gmail.com. 
Prĳavnina za moške je 10 EUR na osebo in vključuje majico, bon 
za pico, pĳačo na žrebanju in darilni paket. Prĳavnina za žen-
ske je 5 EUR na osebo in vključuje majico, pĳačo na žrebanju in 
darilni paket. Vabljeni!

Dan sadja in zelenjave 

Vabljeni na 15. Samčev memorial
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Prosimo vas, da nam NAJPOZNEJE DO 14. 
novembra 2014 posredujete informacĳe o pri-
reditvah, ki jih pripravljate. Informacĳa naj
vsebuje: 

• datum in uro prireditve,  
• naziv prireditve,  
• kratek opis prireditve,  
• naziv organizatorja prireditve, 
• kraj in naslov prireditve,  
• kontaktne podatke (telefonska številka, e-

naslov, spletna stran), 
• fotografijo prireditve.  

Ker želimo, da koledar izide še v letošnjem 
letu, vas prosimo, da podatke posredujete v 
najkrajšem možnem času, in sicer v excelovi 
datoteki na naslov info@grad-polhovgradec.
si. Za dodatne informacĳe lahko pokličete na
telefonsko številko 031 776 259. 

Zakup oglasnega prostora  
Kot vsako leto bo v Koledarju prireditev nekaj 
prostora namenjenega komercialnim oglasom. 
V kolikor vas zanima objava komercialnega 
oglasa, nam do 14. novembra 2014 na elektron-
ski naslov pošljite naročilo z želeno velikostjo 

oglasa in oblikovani oglas. 

Cenik oglasnega prostora: 
Cela stran A5                                       90 € 
Polovica strani A5                              50 € 
Četrtina strani A5                              30 € 

Nina Slana 

Med njimi se je pod okriljem LAS Barje z zaled-
jem predstavljala tudi Občina Dobrova - Pol-
hov Gradec, in sicer z za svoje območje značil-

no hruškovo oziroma jabolčno potico, ajdovimi 
žganci s proseno kašo ter culo dobrot Blagajeve 
dežele z izdelki lokalnih proizvajalcev, pride-

lanih na kmetĳah na tradicionalen način. Obe-
nem je občina postavila na ogled svoje zadnje 
turistične brošure in te so hitro pošle. Dobrote 
je z izjemo Blagajeve cule pripravila Brunarica 
Grič, ki je trenutno edini gostinski obrat v ob-
čini, ki se je vključil v občinski projekt značil-
nih lokalnih jedi. Zadovoljni nasmehi in polna 
usta obiskovalcev bodisi iz Slovenĳe bodisi iz
tujine so dokazali, da se občina lahko pohvali z 
okusno kulinariko in da ima ta posledično tudi 
velik turističen potencial. 
 V okviru LAS Barje z zaledjem sta se predsta-
vila še Krajinski park Ljubljansko barje in Vrtec 
Vrhnika. 

 Gašper Tominc, foto: GT  

VOLILNA UDELEŽBA

Št. volilnih upravičencev 5.958
Skupaj glasovalo po 
imeniku  2.782

Število oddanih glasov:  2.782
Število neveljavnih 
glasov:  48

Volilna udeležba  46,69%

Rezultati volitev županov 
FRANC SETNIKAR 2.144 78,42%
MARJAN POGRAJC  590 21,58%

Rezultati volitev v občinski svet
% št. mest

LISTA ZA NAPREDEK 40,43 8
SDS              18,72 3
NSi                10,41 2
SMC              9,58 1
LISTA ZA RAZVOJ IN 
PRIHODNOST  8,5 1

SLS                7,97 1
SD                 4,38 0

Občinski svet bodo sestavljali
  FRANC REJEC
  TONČKA DOLENC
  STANISLAV DVANAJŠČAK
  SONJA ŠKOF
  BOJAN DEMŠAR
  MARJETA URBANČIČ
  ANTON ZIBELNIK
  ANA ŽEROVNIK
  ROBERT OBLAK
  ANA ZORC
  VALENTIN TOMINC
  IRMA KAVČIČ
  MATJAŽ DOLINAR
ANTON POTOČNIK
MARJAN POGRAJC
ANDREJA GRABNER

Vnovičen mandat 
Setnikarju
5. oktobra so bile lokalne volitve na katerih je 
s prepričljivo večino zmagal dosedanji župan 
Franc Setnikar, ki se je na volilnem parketu me-
ril z Marjanom Pograjcem. Natančnejše rezultate 
volitev si lahko ogledate na koncu dobrovsko-
polhograjskih strani, tukaj pa posredujemo le 
osnovne informacĳe o udeležbi, odstotkih in
imenih izvoljenih predstavnikov ljudstva. (gt) 

S projektom želimo vplivati na vaš življenjski 
slog ter tako izboljšati vaše zdravje, počutje, 
delovno storilnost in telesno kondicĳo; vse to
pa se bo odražalo ne le v dolžini, temveč tudi v 
kakovosti vašega življenja. 
Prva v nizu delavnic se je odvĳala v športni
dvorani Dobrova, pod vodstvom Nataše Do-
lenc. Nataša je na delavnici predstavila tema-
tiko funkcionalnih motenj prebavil in kako si 
lahko pri teh pomagamo. 

O funkcionalnih motnjah prebavil govorimo, 
kadar ni nekih dokazljivih sprememb v sami 
strukturi prebavil in prav tako ne biokemičnih 
odstopanj, a imajo bolniki številne težave in 
simptome. 
To so na primer: 
• bolečina v zgornjem delu trebuha; 
• napenjanje in vetrovi, najpogosteje po obro-

ku; 
• krči, ki so prav tako pogosti po obedovanju; 

• neurejena prebava, na primer menjavanje 
zaprtja in driske ali takojšnje odvajanje blata 
po prav vsakem obroku; 

• pojav svetle sluzi na blatu. 
Za funkcionalne motnje prebavil obstaja zelo 
malo zdravil, vendar lahko za boljše počutje 
veliko naredimo sami, s primerno prehrano, 
redno telesno dejavnostjo in izogibanjem stre-
su. 

Delavnice se je udeležilo lepo število udeležen-
cev, kar je zaposlenim na občinski upravi, ki 
sodelujemo pri projektu, dalo dodatnega zago-
na in navdiha za nadaljnje delo pri projektu. 
Vabljeni pa ste tudi na naslednje delavnice, 
ki bodo v novembru: 
 
• 6. 11. 2014 – Divja hrana 
• 13. 11. 2014 – Praktičen prikaz zdrave pri-

prave hrane in pokušina 
• 20. 11. 2014 – Izdelovanje novoletnih voš-

čilnic 
• 27. 11. 2014 – Zakaj v različnih obdobjih 

leta reagiramo na različne stresorje? 
Simona Kostrevc, 

Občina Dobrova - Polhov Gradec 

Zahvala za uspeh 
na volitvah
 
Spoštovane občanke, spoštovani občani! 

Zahvaljujem se vam 
za udeležbo na lokal-
nih volitvah in vaš 
zaupani glas. Vaša 
visoka podpora mi 
nalaga dolžnost, da 
odgovorno nadalju-
jem delo v prid vsem 
v naši občini. 

Kot do sedaj bom delal povezovalno in konstruk-
tivno. Sodeloval bom z vsemi, ki bodo delovali v 
korist vseh prebivalcev naše občine.  
Uspeh Liste za Napredek na volitvah je potrditev, 
da je bilo dosedanje delo dobro in pošteno. 
Ob tej priložnosti se želim zahvaliti tudi celotni 
ekipi, ki me je spremljala in mi dajala vso pod-
poro.                                                     

Franc Setnikar, župan
Brunarica Grič je pripravila hruškovo oziroma jabolčno potico ter ajdove žgance.

Uspešen začetek delavnic Zdravje na vsakem koraku
Dobrova, 16. oktober 2014 – Z oktobrom je Občina Dobrova - Polhov Gradec začela izvajati lasten projekt pod imenom 
Zdravje na vsakem koraku.

Koledar prireditev za leto 2015
V koledarju bomo objavili turistične informacĳe, informacĳe o športnih, kulturnih in drugih prireditvah v letu 2015. Da bi
bil koledar resničen odsev dogajanj v naši občini, potrebujemo pomoč vseh, ki pripravljate prireditve. 

Z domačimi dobrotami med ljubljanske turiste
Ljubljana, 4. oktober – Stritarjeva ulica med Tromostovjem in Magistratom je bila polna obiskovalcev, ki so na Festivalu 
ljubljanskega in slovenskega podeželja pokušali dobrote podeželskih občin iz okolice Ljubljane.
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Na vhodnem portalu in na slavoločni steni cer-
kve je zapisana letnica 1664, kar naj bi bil da-

tum njene izgradnje. Po besedah Janka Mačka, 
šentjoškega rojaka, ki raziskuje zgodovino teh 
krajev, je cerkev prvič omenjena leta 1631, in 
sicer v vizitacĳskem poročilu, kjer je zapisano, 
da poleg cerkve sv. Jošta stoji še ena – lesena 
cerkev. Zapis v župnĳski kroniki iz druge 
polovice 19. stoletja pa pravi, da je bila cerkev 
zgrajena 1664. leta. Maček je povedal, da naj bi 
leseno cerkev zgradil lastnik Skoblove hube, in 
sicer kot zaobljubo, katere vsebina ni poznana. 
»Verjetno je on zgradil leseno, ljudje pa kasneje 
zidano.« Tone Košir, tudi raziskovalec lokalne 
zgodovine in šentjoški rojak, je na akademĳi 
menil, da bi za gradnjo cerkve lahko dalo so-
glasje loško gospostvo, kajti ena od domnev je 
tudi ta, da je bila cerkev na zemljiškem trikot-
niku, ki je pripadal gospostvu iz Ško�e Loke. 
»Če je bilo za gradnjo podano soglasje loškega 
gospostva, potem je bilo pisno, in mogoče se 
kje nahaja,« je dejal ter izrazil upanje, da se to 
nekoč tudi najde. Pri gradnji cerkve naj bi so-
delovala vsa šentjoška okolica, še posebej so 
se izkazali Vrzdenčani. Zanimiv je tudi poda-
tek, da so sočasno s šentjoško cerkvĳo gradili 

še planinsko. Cerkev sv. Janeza Evangelista je 
od 1863. leta farna cerkev, Šentjošt pa je danes 

eden od redkih slovenskih krajev, ki imajo v 
krogu nekaj deset metrov dve cerkvi. 
 Umetnostnozgodovinski vidik cerkve je pred-
stavil domačin Vid Klančar, ki je pojasnil, da 
je cerkev sicer zgrajena v baročnem slogu, a se 
nekako ni mogla izogniti nekaterim gotskim 
pridihom, ki se kažejo v obliki prezbiterĳa 
in rebrih na oboku ladje. Spomnil je, da ima 
cerkev kar nekaj starih dragocenosti, ki jih 
odlikujeta filigranska dovršenost in dobra iz-
delava, ter opomnil na nekatere bolj ali manj 
posrečene arhitekturne posege med njeno ob-
novo v zadnjih desetletjih. 
 Obiskovalci so si lahko po koncu uradnega 
programa ogledali tudi razstavo o dušnih pa-
stirjih od ustanovitve fare do danes ter razsta-
vo različnih starih predmetov, ki sta jih zbrala 
David in Gašper Tominc. Kulturni program 
akademĳe, ki jo je povezoval Matej Matĳa Kav-
čič, so oblikovali domači cerkveni pevci, Zo�a 
Skvarča in Ivanka Kavčič. 
 Naslednji dan je Šentjošt praznoval žegnanj-
sko nedeljo, mašo pa je vodil Franci Petrič. 

  Gašper Tominc, foto: GT in Vid Klančar

Že pred letom smo pisali o projektu Lese-
njača – leseno kolo, ki ga je zasnoval in 

uresničil tandem oče-sin na Šujici pri Dobro-
vi, v družinski mizarski delavnici. Sin Mike 
je dĳak srednje lesarske šole in hkrati tek-
movalec kolesarskega kluba Rog ter trikrat-
ni državni prvak na pisti, oče Marjan Kovač 
(samostojni podjetnik) pa izkušen mizar. Kot 
idejni vodja izdelave unikatnega lesenega ko-
lesa je Mike pred dobrim letom tudi pripravil 
in režiral prvi predstavitveni videospot. Pred 
kratkim so na naših koncih s profesionalno 
ekipo snemali že drugič – snemanje je trajalo 
pol dneva, dve uri pa še v studiu. Videospot 
so pripravili zaradi nastopa na Kickstarter-
ju, kjer bodo prek spleta po vsem svetu po-
skušali zbrati dodatna zagonska sredstva za 

proizvodnjo in prodajo. Kickstarter je name-
njen ravno temu – prednaročilom na podlagi 
predstavitvenega filma in slik. Navdušenje za 
spletno prodajo lesenjače je pokazalo slova-
ško podjetje, a cena takega kolesa je odvisna 
od opreme in se začne pri 1500 evrih; kolo, 
kakršno prikazuje slika, pa je kar 90-odstot-
no iz lesa in stane 2500 evrov. Naj kot zani-
mivost povemo, da bi bila lahko lesena tudi 
veriga, le da bi bila precej širša, saj se danes 
vezane plošče, iz katerih je ogrodje kolesa, 
dodatno utrdĳo z epoksi premazi. Več infor-
macĳ na www.4mk.si. 

Sebastjan Vehar

Miklavžev sejem v 
Polhograjski graščini
Tudi letos bo Javni zavod Polhograjska graščina organiziral tra-
dicionalni Miklavžev sejem. Ta bo v soboto, 29. 11., in v nedeljo, 
30. 11. 2014, od 10. do 18. ure v Polhograjski graščini.
 
K sodelovanju vabimo izdelovalce domače in umetne obrti ter pridelovalce 
lokalnih prehrambnih izdelkov. 
Poleg sejemske ponudbe bo na voljo bogat spremljevalni program za otroke. 
Vsi, ki bi želeli na sejmu sodelovati, naj izpolnĳo prĳavnico ter jo posredujejo 
na elektronski naslov info@grad-polhovgradec.si oziroma prodaja@grad-pol-
hovgradec.si ali na naslov: Polhograjska graščina, Polhov Gradec 61, 1355 Pol-
hov Gradec, do 10. novembra 2014. 

Stroški razstavnega prostora za oba sejemska dneva: 
– za razstavljavce iz Občine Dobrova - Polhov Gradec: 25 EUR 
– za razstavljavce iz drugih občin: 40 EUR

PRĲAVNICA NA MIKLAVŽEV SEJEM 2014

Podpisani/-a                                                                                                        želim sodelovati na 
16. Miklavževem sejmu, ki bo 29. in 30. novembra 2014 v Polhograjski graščini. 
Potrebujem (o):     – število miz: 
             – drugo:

Prodajal(a) bom:

Stroške za sodelovanje na sejmu bom poravnal(a) z nakazilom na TRR JZ Polhograjska graščina št. 01221-60303793-
44 ali pri blagajničarki JZ Polhograjska graščina, ko se bo pripravljal sejemski prostor. Vsi izdelki morajo biti ozna-
čeni z imenom proizvajalca, pakirani v primerni embalaži ter ovrednoteni. Za kakovost izdelka odgovarja lastnik.

Ime in priimek:

Naslov:

Telefon:     E-mail:

Datum in podpis: 



Občina Dobrova - Polhov Gradec je v sredini oktobra postavila štiri smetnjake za pasje iztrebke, 
in sicer pri osnovni šoli Dobrova, v Brezjah, pred parkom v Polhovem Gradcu in ob cesti sredi 
Dobrove – ravno ta je povzročil čudenje in skrb voznikov, ki so v njem prepoznali radar za mer-
jenje hitrosti! Zaskrbljeni občani so klicali tudi na občino in … brez panike! 
Občina je s postavitvĳo pasjih smetnjakov, ki so v zgornjem delu opremljeni tudi z brezplačnimi 
vrečkami, pokazala, da ima čut za prebivalce in za ohranjanje čistoče našega kraja. 
Naj ob tem omenim še, da je občinska vzdrževalna služba prejela novo delovno vozilo znamke 
Volkswagen v značilni oranžni barvi, ki je prav tako kot prejšnje primerno za prevoz ljudi v 
dveh vrstah, in še keson za tovor ima zadaj.                                                               Sebastjan Vehar 

Janko Maček in Tone Košir

350 let cerkve sv. Janeza Evangelista 
v Šentjoštu
Šentjošt, 11. oktober – Iz lesenega božjega hrama je pred tremi stoletji in pol 
nastal zidani objekt, ki so ga tedaj, baje zaradi kače, ki naj bi ob gradnji švig-
nila izpod skale, posvetili sv. Janezu Evangelistu, ki ga upodabljajo s kelihom 
in kačo v njem. Ob jubileju so Šentjoščani pripravili slavnostno akademĳo, 
na kateri je bilo govora o cerkvi, naslednji dan, v nedeljo, pa so praznovali še 
žegnanjsko nedeljo. 

Grajski park za idilično ozadje 
videospota

Smetnjaki za pasje iztrebke strašĳo 
voznike 
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Kako je bilo včasih hoditi v šolo v Pol-
hograjsko graščino?
Včasih so bile zime bolj mrzle kot danes. 
Nismo imeli rokavic, imeli smo slabo ob-
leko, ko smo šli v šolo. Pri prvi uri smo 
pisali lepopis, roke so se mi tresle od 
mraza, tovarišica me je z metrom udari-
la po hrbtu, ker sem naredila packo, ko 
smo pomakali pero v črnilo. Ker smo s 
Praproč hodili peš, nismo šli vsak dan v 
šolo. Tudi več snega je bilo pozimi. Rajši 
smo se razgibavali v parku, kot da bi de-
lali vaje v šoli. Lovili smo se. V šoli smo 
sedeli tako, da smo imeli roke na hrbtu, 
mogoče zaradi drže. 

Kakšen je bil park? 
Park je bil takrat drugačen kot danes. 
Potke v parku: lipov drevored, libanon-
ska cedra, ciprese, več dreves, kot da bi 
šel skozi tunel, ko greš od vodnjaka, na 
levi strani lipe, na desni smreke, posebna 
drevesa. Po tleh je bil pesek, ni bilo tla-
kovcev. Na koncu je bila zelena trava in 
sadno drevje, verjetno tudi kakšna mur-
va. 

Kaj so kuhali in jedli v graščini?
V graščini so kuhali žgance, zelje, krom-
pir in drugo zelenjavo, ki so jo pridelovali 
na vrtu. Vrt je bil tam, kjer je zdaj park, 
proti pralnici. Poleg zelenjave so imeli na 
vrtu tudi rože, del vrta, ki se mu je reklo 
cvetličarna, je stal čez cesto od današnje 
pralnice. Cvetličarna je imela vsa okna 
steklena. 

Ali se spominjate kakšne jedi, recepta?
Zraven govedine so po navadi skuhali 
omako, ki ji pravimo kuhani hren. Naj-
večkrat je to omako pripravila Poldova 
Ivanka, ki je bila odlična kuharica, pa 
Minka (Marĳanca in Minka sta bili se-
stri, op. a.). Kuhani hren so naredili tako, 
da so posušene žemlje oribali, da ni bilo 
skorjice zraven. Nato so jih narezali, na-
močili v mleko, zavreli, da so se čisto raz-
pustile, in dodali še naribani hren. Niso 
jedli posebnih jedi, bili so varčni. 

Kako so bili urejeni prostori v grašči-
ni?
Jedilnica je bila v prvem nadstropju (da-
nes ima tam Muzej pošte in telekomuni-
kacĳ svoje razstavne prostore, v sobi levo
od blagajne, op. a.), notri je bila velika 
miza, okoli pa šest stolov; »stara gospa« 
je sedela na posebnem stolu, da je imela 
pregled nad vsemi gosti. Na stolih so bila 
usnjena sedala. Držali so se dunajskega 
bontona. 
V naslednjem prostoru je bila kuhinja, v 
kateri sta bila dva štedilnika, eden je bil 

emajliran, drugi pa zidan, za vodo so 
imeli bakrene kotle. Poleg te sobe je bila 
»špajza«, vzidana v steno, in ropotarnica. 
Nato je sledila otroška soba in spalnica 
tedanjih lastnikov Ašičev. V današnji po-
ročni sobi je bil salon za sprejem gostov. 
Kapela je bila tam, kjer je še danes. Kmeč-
ka peč je bila na levi strani prostora, takoj 
ko pridemo gor po stopnicah. 

V zgornjem nadstropju, to je drugo nad-
stropje, nad kapelo so rekli naturn (danes 
je tam klavir in v prostoru potekajo razne 
prireditve, op. a.), je bila soba, rezervira-
na za gospoda Draga Maria Šĳanca, ko
je prišel na obisk, sicer je živel v Buenos 
Airesu. 
V zgornjem nadstropju je bila peč za ogre-
vanje prostora, spodaj, v hištrni, današnji 
pionirski sobi, pa je bila peč za peko. V 
spodnji sobi so bile tri ženske: kuharica, 
sobarica in dekla (tam, kjer je danes pi-

sarna Javnega zavoda Polhograjska graš-
čina, op. a.), sobo je imel tudi hlapec. 

Kako je bilo po II. svet. vojni?
V graščini je bila po vojni šola. V spod-
nji etaži, tam, kjer so danes stranišča in 
e-točka, je bila umivalnica. Poleg umi-
valnice je bila spodaj še kuhinja, notri 
pa lesena miza, ki je danes v sobi poleg 

poročne. V času šole v graščini so imeli 
v Hiši v parku spravljeno orodje za vrt. 
Rekli so ji tudi žehtnica. Poleg orodja so 
tja spravljali še semena. Vse je moralo biti 
lepo pospravljeno. V kašči so bila sprav-
ljena žita, v lesenih skrinjah. Zraven sta 
bila svinjak in svinjska kuhinja. 

Kako so se razumeli, kakšni ljudje so 
bili?

Lepo so se razumeli, posebno ta mlada 
dva. Na večji skrinji so imeli na sveti več-
er jaslice. Radi so peli, še posebno pozi-
mi, ko so bili dolgi večeri; ko so na pri-
mer luščili fižol, koruzo, so zraven pele
Minka, Ančka Štramljeva in Pepca, ki je 
še zmeraj živa. Ta mlada dva sta prišla k 
njim in so peli. Preprosti ljudje. Meso so 
jedli, le če je bilo pri hiši, nekaj prašičev 
so zaklali, kure so imeli, zajce, goske, 
race; zavetje za kokoši in zajčnik sta bila 
v parku, tam, kjer je kip Blagaja. 
  
Še več o zgodovini Polhograjske graščine lah-
ko preberete v knjigi Jožice in Jožeta Kavčič 
z naslovom Iz skrinje Polhograjske graščine, 
ki je naprodaj v Hiši v parku ob Polhograjski 
graščini. 

Besedilo in foto: Nina Slana

Srček, ki ga v imenu JZ Polhograjska graš-
čina kot darilo dobita mladoporočenca, ki 
se poročita v graščini.

Nanizanka Naš vsakdanji kruhek že na sporedu
Naš vsakdanji kruhek je nova slovenska nanizanka, 
ki so jo preteklo poletje snemali na območju Občine 
Dobrova - Polhov Gradec, na TV-zaslonih pa se je za-
čela predvajati 12. oktobra ob 20. uri, na 1. programu 
TV SLO. V osemnajstih epizodah boste lahko spoznali 
zgodbo človeka, ki se mu življenje v nekem trenutku 
sesuje, zato se odloči postaviti nove temelje, začeti zno-
va, in za to izbere življenje na podeželju.  
Več podrobnosti o sami zgodbi ter o snemanju lahko 
preberete v intervjuju z režiserjem nanizanke, 
Markom Naberšnikom, ki smo ga avgusta lani 
opravili za Naš časopis (h�p://www.mojaobcina.
si/dobrova-polhov-gradec/novice/intervju/volja-in-
vztrajnost-sta-najbolj-pomembna-talent-je-sele-na-tret-
jem-mestu-1.html).

Iz poslanske klopi 

Je čas za politiko in je čas za 
pamet
 Leto 2014 bo v zgodovino Slovenĳe

zapisano kot »super volilno leto«. Še 
nikoli se ni zgodilo, da bi Slovenci 
trikrat v enem letu odločali o svoji 
prihodnosti. Pa smo. Tako na evrop-
ski kakor tudi na državni in lokalni 
ravni. V letu 2014 smo tako Sloven-
ci postavljali temelje novi evropski, 
novi nacionalni in novi lokalni poli-
tiki. 
Vsaj za dve politiki smo lahko pre-
pričani – torej za evropsko in za lo-

kalno, da bosta zdržali celoten mandat. Državnozborska pa nas 
zna ponovno poklicati, da predčasno povemo svoje mnenje. 
Strokovnjaki javnega mnenja nas komaj mesec dni po nasto-
pu nove vlade že opozarjajo, da narašča razočaranje nad novo 
slovensko vlado. Sprašujem se, kako je to možno. Kako lahko 
nova vlada razočara svojega volivca že po enem mesecu? Saj še 
ni sprejela enega zakona, kaj šele reforme ... No, morda ravno 
zato. 
Je pa hitro razočaranje na neki način razumljivo. Če se ekspres-
no navdušiš nad politično stranko, ki nastane mesec dni pred 
volitvami, očitno verjameš, da je državo možno reformirati 
brez reform. Ali povedano drugače: da je pot mogoče prehoditi 
po bližnjici. Ko pa ugotoviš, da je izbrana »bližnjica« še vedno 
samo pot in da jo moraš kljub drugačnim obljubam na koncu 
tudi (sam) prehoditi, te hitro prevzame razočaranje. Recept? 
Kar se hitro ogreje, se tudi hitro shladi, zato je primerneje po-
segati po receptih, ki so že preizkušeni v praksi in bodo ostali 
del politične ponudbe tudi v prihodnosti.  
Je pa ob vsem tem političnem vrenju v državi nekaj gotovega. 
Naš pravni in družbenopolitični red bomo morali bistveno po-
enostaviti. Manj prepovedovati in manj definirati posamezne
postopke, a hkrati okrepiti nadzor nad izvajanjem teh postop-
kov. Življenje je dandanes tako zakomplicirano, da ga mora 
država in predvsem politika poenostavljati, ne pa dodatno za-
pletati v birokratske postopke. 
A najprej mora politika začeti pri sebi. Vzemimo primer sestav-
ljanja slovenske vlade. V slovenski politiki je vse preveč mrt-
vega teka. Pred vsakimi volitvami in po njih imamo v celotni 
državni administracĳi prosti tek. Se še spomnite, kdaj je prejš-
nja vlada prenehala z delom? Sredi marca, ko si je ljubljanski 
župan Janković ponovno zaželel državne politike, nekdanja 
premierka Bratuškova pa se je že tedaj začela ogrevati za dobro 
plačano službo v Bruslju. Vlada je razpadla in prenehala spre-
jemati odločitve. Delo na ministrstvih in v parlamentu je za-
stalo, vsi so bili v stanju pripravljenosti na nove volitve in nov 
politični razrez. Sledile so volitve in nova vladna večina. Kljub 
rekordni zmagi levih političnih sil se je koalicĳsko usklajevanje
in kadrovsko kupčkanje zavleklo pozno v september. Prva vse-
binska redna seja državnega zbora je tako sklicana šele v tednu 
med 17. in 21. novembrom. To pa je natančno 8 (!!!) mesecev 
po tem, ko se je dogajanje na vladnopolitični ravni ustavilo. 
V letu 2014 bo imela tako Slovenĳa od predvidenih dvanajst
mesecev polno opravilno vlado samo štiri mesece! 
V Slovenski demokratski stranki smo prav zato, da bi se izogni-
li takšnemu zavlačevanju in skrajšali prosti tek, predlagali na-
bor ustavnih sprememb, ki bi bistveno pospešile sestavo nove 
vlade. Na kratko, ne želimo maratonsko dolgih postopkov gla-
sovanja o mandatarju in nato ločeno o posameznih ministrih, 
ampak bi vse naredili v enem koraku. Mandatarju bi s tem dali 
tudi proste roke pri izbiri ministrov, ki bi jih lahko v primeru 
neizpolnjevanja načrtov hitreje zamenjal, ne da bi pri tem tve-
gal glasovanje ali vladno krizo. Gre za pomik v nekakšen kanc-
lerski sistem, kot ga poznajo v Nemčĳi. In če tam deluje brez
težav, zakaj bi bili mi nekaj posebnega? Upamo, da bo vladna 
večina podprla predlog. Čeprav ga predlaga opozicĳa.
V novi koalicĳski pogodbi je vlada zapisala zavezo o uravno-
teženju javnih financ, finančni minister pa je to zavezo večkrat
ponovil v pogovorih s tujimi finančnimi institucĳami. To zbuja
optimizem, kajti zdi se, da je besedna zveza »uravnoteženje 
javnih financ« končno tudi v Slovenĳi dobila domovinsko pra-
vico. S tem bi dosegli bistven napredek glede na leto 2012, ko je 
ta besedna zveza spravila na cesto sindikaliste in še marsikoga 
drugega. Glede na to, da finančni minister Mramor javno opo-
zarja tudi na naraščajočo zadolženost (zadolženost Slovenĳe
glede na BDP je v samo šestih letih narasla z 22 na več kot 80 
%), obstaja realno upanje, da se bo v ne tako oddaljeni prihod-
nosti tudi besedna zveza »toliko zapraviš, kot zaslužiš« lahko 
uporabljala v javnem diskurzu brez kakšnih posebnih sankcĳ
za politika, ki jo bo zagovarjal.   
No, tisti, ki svoj družinski proračun polnĳo z lastnim delom,
to že razumejo. A obstaja veliko tistih, ki še naprej verjame-
jo v »brezplačno kosilo« in vsak poziv k skrbnemu ravnanju z 
davkoplačevalskim denarjem razumejo kot grožnjo svoji pri-
hodnosti. Ključna težava pri tem pa je, da se slednji precej po-
gosteje od preostalih udeležujejo volitev … 

Anže Logar

Marĳanca Yartz se po skypu pogovarja s hčerjo Mirjam, ki živi v Ameriki. 81-letnica,
ki uporablja »tablico«.

Polhograjska graščina: kako je včasih bilo
Sredi septembra sva s sodelavko Marĳo Nartnik v imenu Javnega zavoda Polhograjska graščina na domu
obiskali dolgoletno predsednico Klekljarskega društva Polhov Gradec, gospo Marĳanco Yartz. Pogovarjale
smo se o Polhograjski graščini, kako je včasih bilo, česa se spomni, kaj so jedli, kako so bili urejeni prostori 
znotraj graščine. Intervju je povzetek Marĳančinih spominov in citatov. Z njim želim opozoriti na to, kako
pomembna je nesnovna kulturna dediščina. Ta predstavlja pomemben del naše kulturne zakladnice, čeprav 
ob vseh materialnih ostankih naše preteklosti nanjo pogosto pozabimo.
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Vzpon smo začeli v dolini 
Trate, pridružila pa se nam 
je četica otrok kandidata za 
planinskega vodnika Uroša 
Malovrha, pa mamica seveda 
tudi ni smela manjkati. Okrog 
nas so skakali najstarejši Blaž, 
Rok, Nika in Petra, najmlajša. 
Pravi planinski korenjaki so 
bili, po skalah so jo ubirali 
spretno kot gamsi, niti enkrat 
se ni zaslišal jok, svoj pohod 

pa so končali pri Celovški 
koči, ki je nekako na polovici 
poti. Preostali smo jo pa mah-
nili po gruščnati poti proti se-
dlu, ki se imenuje Belščica, na 

istoimenski planini. Steza se v 
osrednjem delu postavi precej 
pokonci, v skalnatem žlebu, a 
vrli planinski »mladci« smo 
jo zlahka premagali. Prav 
tako pa tudi kratek prepad-
ni greben tik pod vrhom, do 
katerega vodi pot po dolgem 
slavoloku ruševja. Ogromen 
križ, viden že od Celovške 
koče, z napisom v nemščini: 
Slava Bogu, vemo, zakaj, nas 

je pozdravil na vrhu in komaj 
je bilo okrog njega prostora 
za vseh 24 planincev. Žig z 
napisom Bilščica v nemškem 
črkopisu je v nas prebudil 

raziskovalno žilico, a sprehod 
po spletu doma je pripeljal do 
sklepa, da se z majhno spre-
membo v Belščico imenujeta 
le sedlo in planina spodaj na 
križpotju, vrh sam pa je ne-
sporno Svačica. Tako pri nas. 
Ali v Avstrĳi mislĳo drugače,
ne vemo. Za čudovit razgled 
smo bili nekoliko prikrajšani, 
okrog nas so se sem in tja po-
dile megle, a jesenskega hlada 
še nismo občutili. Po dolinah 
pod nami je jesen barvala le 
listavce, macesni pa še niso 
rdeli od oranžne topline. Na-
zaj smo se spustili po drugi 
strani, po grebenu, in spust 
zaokrožili na sedlu, ki pelje k 
slovenskim goram. Na sredi 
poti do parkirišča smo obrnili 
pogled k leseni tabli ob poti z 
napisom: Tu je rodila 1. 8. 1915 
Barbara Markl svojo hčerkico 
Ano, ko je nesla »košto« na 
planino. Zraven je še napis v 
nemščini. Spomnimo se, da 
smo ta napis in domačnost di-
hajočo sliko ter dogodek sam 
občudovali že pred dvema le-
toma, ko smo šli na Ovčji vrh. 
Potem je sledil le še skok po 
bližnjicah do doline, in spet 
s pričakovanjem čakamo na-
slednjih planinskih podvi-
gov.

Milka Bokal 

Društvo upokojencev Dobrova 

Izlet v Zasavje
V sredo, 24. septembra, zjutraj smo dobrovski upo-
kojenci odpotovali proti Zasavju, in sicer v Trbovlje. 
Pričakali sta nas prĳetni vodički in nas peljali na
prvo jutranjo kavo, nato pa v muzej. Muzejska raz-
stava zajema obdobje od odkritja premoga v Zasav-
ju sredi 18. stoletja do osamosvojitve Slovenĳe leta
1991. Po obisku muzeja pa smo si ogledali etnološko 
stalno razstavo rudarskih stanovanj. Ta prikazuje 
način življenja rudarjev in njihovih družin.
 
Dve rekonstruirani bivališči prikazujeta bivalne razmere delav-
skega sloja v obdobju po prvi svetovni vojni in v 60. letih 20. sto-
letja. Skoraj vsi kosi pohištva in ves drugi inventar so original-
ni. Pot smo nadaljevali v Hrastnik. Na recepcĳi sta nas sprejela

nasmejana receptorka Rosana Ramšek in direktor proizvodnje 
g. Knežak. Oblekli so nas v bele halje za enkratno uporabo in 
nas razdelili v dve skupini. V stari del proizvodnje sta nas po-
peljala dva skupinovodja. Zaradi ropota smo slišali bolj malo, 

kajti večtonske preše in peči močno ropotajo, tako da smo bolj 
spremljali postopek, kako iz tekočega stekla v kalupih nastajajo 
raznovrstni kozarci, žarnice in lestenci za luči. Priložnost smo 
imeli videti steklopihače, kako pihajo, da nastane velik okrogel 
lestenec. Delavci delajo v štirih izmenah. 
Po ogledu smo obiskali njihovo prodajalno, kjer smo lahko iz-
delke tudi kupili. Predsednik Tone in Milka pa sta poskrbela za 
malico. Nato smo dobro razpoloženi pot nadaljevali v Sevnico, 
kjer nas je sprejel vodič Ciril in nas pospremil na Grad Sevnica, 
ki ima bogato zgodovino. Ogledali smo si krajši film o Sevnici,
zgodovini gradu in arheološkem parku Ajdovski gradec. Ogled 
gradu je trajal tri ure, na koncu pa smo še malo posedeli v graj-
ski kavarni; postregli so nam s kavo, ki se nam je zelo prilegla. 
Spremljalo nas je lepo toplo sonce, in že smo se peljali z enega 
brega na drugi breg, na pozno kosilo v gostišče Dolinšek. Do-
mov smo se vrnili v poznih urah. Celoten prispevek o izletu 
lahko preberete na www.mojaobcina.si/dobrova-polhov-gra-
dec. 

Za DU Anica Tomšič 

Tretje življenjsko obdobje je čas, ki ga starejši 
odrasli namenĳo tudi izobraževanju. V treh
dneh od 29. septembra do 1. oktobra je temu 
namenjeni festival zaznamovalo več kot 200 iz-
obraževalnih, strokovnih in kulturnih dogod-
kov ter več kot 160 razstavljavcev. Brezplačni 
dogodek je v slovenski prestolnici kulture, v 
Cankarjevem domu, obiskalo kar 15.000 ljudi, 
veliko jih je prišlo s Štajerskega. Večina Polho-
vega Gradca ni poznala, tisti bolj razgledani 
pa so že slišali za naše kraje, predvsem zaradi 
čebelarstva Božnar in sobotne Blagajeve tržni-
ce v Ljubljani. Kar naj pridejo bližje, da vidĳo
napredek v graščini in parku, pa povečano 
gostilno, novo, moderno okrepčevalnico … 
Občina je zelo prizadevna tudi pri prirejanju 
grajske čajanke, ki v graščini poteka že večkrat 
na teden in jo ponujajo kot turistični produkt, 
skupaj z ljubljanskim turističnim centrom. 
Svoji dve mizi, ki sta se šibili pod domačimi 
dobrotami, so imeli Bitenčevi, oblečeni v na-
rodne noše, postavljeni poleg kmetĳe Branka
Majeriča iz Moškanjcev, kjer pridelujejo ptuj-
ski lük. Še bolj pestro pa je bilo pri sosednji 
mizi, skupaj z Milanom Belcem iz Železnih 
Dveri v Ljutomeru, ki je znan po lončarski 
delavnici, turistični dejavnosti, še najbolj pa 
kot gospodar v televizĳski oddaji Kmetĳa:
Nov začetek. Pa tudi po žigosanju popotnih 
listov, kakršnega sta dobila tudi Vida in Slavc 
za vstop v prleško republiko, pri čemer smeha 
ni manjkalo. 
Vsekakor je bil nastop na festivalu sredi Ljub-
ljane dobra promocĳa ne le za kmetĳo Bitenc,
ampak tudi za Občino Dobrova - Polhov Gra-
dec, in naj zaključim oz. zašpilim novico s tem, 
da bodo imeli v gostišču Bitenc, kjer so odpr-

ti od petka do nedelje, sicer pa po dogovoru, 
kmalu na mizi prave domače koline, s prilo-
gami po želji. Kdo bi vedel, če se ne bo zdaj 
pod vplivom Prlekĳe na mizi kmečke sobe
znašla še kakšna tünka ... 
Pokličite in preverite, prostora imajo za 50 go-
stov (tel. 01/364 55 48 ali 031 871 136). 

Sebastjan Vehar

V Šentjur smo se odpravili v mesecu požarne varnosti, 2. ok-
tobra. V gostilni Jug smo si privoščili toplo malico, nato pa je 
sledil vodeni ogled muzeja Rifnik (z gospo Alenko). Muzej stoji 
nasproti župnĳske cerkve sv. Jurĳa. Arheološka razstava obse-
ga 600 eksponatov, razstavljenih v vitrinskih sklopih, ki pred-
stavljajo obdobje od pozne kamene dobe do srednjega veka. Na 
ogled je tudi rekonstrukcĳa prazgodovinske hiše in obiskovalec
se lahko pouči o oblačilni kulturi tistega obdobja. 
Ogledali smo si tudi sobo New Swing Quarteta, v nadaljevanju 
pa Ipavčevo rojstno hišo, ki stoji v starem trškem jedru že od 
leta 1760. Sledil je naslednji ogled, muzej Južne železnice. Ob 
prihodu na železniško postajo sta nas sprejela g. Bučar in ga. 
Jožica. G. Bučar je bil dolgoletni vodja železniške postaje Šentjur. 
Z velikim zanimanjem smo prisluhnili pripovedovanju o njeni 
zgodovini. Sograditelj Južne železnice je bil arhitekt in dr. mate-
matike Carl von Ghega, ki je bil star komaj 16 let, ko je zasnoval 
ta projekt. 11. julĳa 1883, ob 600-letnici Habsburške monarhĳe
na Štajerskem, je na postajo Šentjur z vlakom prvič prispel cesar 
Franc Jožef I. Pričakala ga je velika množica ljudi, z županom 

Gustavom Ipavcem na čelu, ki ga je cesar leta 1905 odlikoval z 
zlatim križcem s krono. V muzeju smo si ogledali tudi preostale 
razstavne eksponate, kar je bilo še posebno zanimivo. 
Nato pa smo se odpeljali h gasilcem v Slivnico. Sprejel nas je 
predsednik veteranov in tovariš Stanko Artiček, častni povelj-
nik in dobitnik kipca Matevža Haceta. Po prĳetnem klepetu se
nam je pridružil tudi predsednik društva Janko Dolšek. Pove-
dal je, da je društvo praznovalo 60 let, da ima 25 operativnih 
članov, medtem ko po matični knjigi šteje približno 190 članov. 
Je društvo druge kategorĳe, vozni park je star v povprečju 15
let. Imajo 4 gasilske tekmovalne desetine. Izobraževanje do Iga 
poteka na njihovi lokacĳi za celotno zvezo. Imajo tudi vadbeni
park. Na leto izvedejo od 2 do 3 intervencĳe, sledĳo travniški
požari zaradi železnice, v zadnjem času posredujejo tudi ob po-
plavah in plazovih. Pokrivajo približno 800 gospodinjstev. 
Po klepetu so nam postregli s kozarčkom domačega vina, po-
veljnik Martin Cmok pa nas je pospremil še na ogled Slivniške-
ga jezera z avtobusom. Povedal je, da je jezero umetno, nekateri 
mu pravĳo Kozjansko morje. Globoko je od 14 do 20 metrov,

služi za ribarjenje, obiskovalci se lahko sprehodĳo okoli jezera
in na njem tudi jadrajo. Obdaja ga neokrnjena narava in ptičji 
rezervat, kjer živi kar 130 vrst ptic.   
Ekskurzĳo smo zaključili s kosilom pri Bohorč v Šentjurju, kjer
nas je pričakal in pozdravil tudi podpredsednik GZS, tovariš 
Janko Cerkvenik. 

  Za GZ Dolomiti Anica Tomšič

Veteranska ekskurzĳa GZ Dolomiti
Tako kot vsako leto je Gasilska zveza Dolomiti tudi letos nekaj sredstev namenila za prevoz in del vstopnin 
na ekskurzĳi gasilcev veteranov. Na prošnjo predsednika Janeza Kušarja in s pooblastilom GZ Dolomiti je
ekskurzĳo tokrat pripravil Tone Tomšič.

Planinsko društvo Blagajana Polhov Gradec 

Na Svačico – sosedo Stola na avstrĳski strani
5. oktobra sta nas planinska vodnika Tone in Anica Kavčič spet popeljala v 
gore na avstrĳski strani Karavank. Šli smo na Svačico, dokaj neznano goro med
Stolom in Vrtačo. 

Bitenc širi dober glas 
Izletniška kmetĳa Bitenc z Briš pri Polhovem Gradcu se je 29. septembra odzva-
la povabilu ministrstva za kmetĳstvo, gozdarstvo in prehrano ter Združenja
turističnih kmetĳ Slovenĳe in se predstavila na 14. Festivalu za tretje življenj-
sko obdobje v Cankarjevem domu.
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Skupina: Medvedki 
Starost: 5–6 let 
S počitnic smo se vrnili polni 
vtisov. Podarili smo si med-
vedji objem in si pripovedo-
vali o novih doživetjih. 
Letos so se nam pridružili tudi 
novi prĳatelji, s katerimi smo

se podali v svet raziskovanja 
in igre. Skupaj smo postavili 
pravila v skupini, prepeva-
li pesmi o poletju in jeseni, 
se veliko igrali z naravnimi 
materiali in po idejah otrok 
uredili kotičke v igralnici, na 
podlagi risanja tlorisa. 

Osvojili smo tudi vrh Gradiš-
če in tako opravili prvi izlet v 
sklopu projekta Mali sonček. 
Največ smo se zadrževali v 
naravi. Iskali in nabirali smo 
veje, listje, plodove in lubje. 
Po napornem dopoldnevu 
smo si privoščili tudi piknik 
na travniku ob gozdu. 
Posušeno listje smo razvrščali 
po različnih spremenljivkah, 
urili štetje in pripravili pravo 
tekmovanje v pihanju listov. 
Vsi smo neizmerno uživali ob 
razvĳanju prostorskih, časo-
vnih in vizualnih predstav. 
Najdene naravne materiale 
smo uporabili za dekoracĳo
vrtčevske garderobe in igral-
nice. Igralnico so otroci v je-
senske barve oblekli s pomoč-
jo staršev, ob ustvarjalnem 
popoldnevu. 
Za njihov čas in ustvarjal-
nost se jim najlepše zahva-
ljujeva. 

  Andreja Snoj in 
Petra Sečen

Zveza prĳateljev mladine
Slovenĳe je v tem letu poseb-
no pozornost posvečala igri 
in vsem tistim dejavnostim, 
ki jih otroci sami izberejo in 
v njih z veseljem sodelujejo. 
To vse je neprecenljivo pri 
razvoju otrokovih socialnih, 
intelektualnih in spoznavnih 
veščin. 
Tudi v naši skupini so otroci 
sami določili dejavnosti, tako 
da so skupaj z vzgojiteljicami 
po metodi možganske ne-
vihte zbrali ideje, vsebine. 
Skupaj smo jih uskladili in 

izdelali plakat. 
Teden smo začeli z igralnim 
dnem, ko je vsak otrok v vr-
tec prinesel svojo najljubšo 
igračo. V torek so si izbrali 
igro poklicev: šivilja, poštar, 
frizer, prodajalec. V igralnici 
so nastajali različni kotički 
in igre z vlogami so potekale 
ves dan. V sredo so si zaželeli 
disko plesa in polke s sprem-
ljavo harmonike. Na pomoč 
nam je priskočil očka, ki igra 
v narodnozabavni skupini; 
zaigral nam je na harmoni-
ko, otroci pa so veselo pre-

pevali in plesali. V četrtek 
je bil na vrsti izlet na Šujico 
in mini piknik. Vsak otrok je 
od doma prinesel odejico in 
nekaj piškotov. V petek pa so 
si izbrali mini kino in si ogle-
dali nekaj najljubših risank 
ter lutkovno predstavo, ki so 
nam jo zaigrali učenci iz lut-
kovnega krožka OŠ Dobrova.  
Naš oddelek je v osnovni šoli, 
zato so nas obiskali učenci iz 
novinarskega krožka in de-
klica, ki si je izbrala poklic 
vzgojiteljice; prebrali so nam 
nekaj lepih zgodbic. 
Otrokom smo uresničili željo, 
da bi kakšen dan odpadel po-
čitek. Sodelovali so tudi pri 
sestavi jedilnika in si izbrali 
nekaj najljubših jedi. 
Teden je minil v prĳetnem in
igrivem vzdušju. Zahvaljuje-
mo se staršu, gospodu Mar-
ku Ciuhi, ki si je vzel čas in 
izpolnil eno izmed otroških 
želja ter jim tako omogočil 
prĳeten dopoldan.

  Zapisali vzgojiteljici Irena 
Tomšič in Janja Filipič

Projekt ENO – 
sajenje dreves
V sredo, 24. septembra, so se na naši šoli po-
novno sadila drevesa. To šolsko leto so jih 
sadili naši prvošolčki in tretješolčki, ki so po-
sadili češnje. To je bil zaključek češnjeve aleje, 
potekal pa je v okviru drevesne olimpĳade, ki
traja od marca do oktobra. Omenjena olim-
pĳada je tekmovanje, v katerem države tek-
mujejo v tem, katera bo posadila več dreves. 
Slavnostni zaključek bo konec oktobra na Fin-
skem. V Slovenĳi trenutno sodeluje 99 šol, a si
vsi želimo, da bi se pridružila še katera. Ob tej 
priložnosti sem se o projektu ENO in dnevu 
miru pogovarjala z vodjo projekta na naši šoli, 
gospo Darinko Orel.
ENO je okrajšava za Environment Online 
(okolje na spletu), ki tudi sovpada z imenom 
finskega mesteca Eno, od koder program prav-
zaprav izvira.
  
Čemu se izvaja projekt? 
Cilj projekta ENO Tree Planting Day je, da do 
leta 2017 po vsem svetu posadimo in Zemlji 
vrnemo 100 milĳonov dreves.
  
Kdo je začetnik tega projekta in kdaj se je 
začel? 
Začetnik projekta je Mika Vanhanen, ki pri-

haja iz Finske. Začel se je leta 2000 in takrat se 
mu je priključilo 30 šol iz 30 držav, danes se je 
mreža razširila na 10.000 šol iz 157 držav. 
  
Kdaj se je projektu ENO pridružila naša 
šola? 
Naša šola sadi drevesa še od leta 2006. 
                                                   
Koliko slovenskih šol sodeluje pri projek-
tu? 
V Slovenĳi se mu pridružuje že 90 šol.
  
Kaj je namen dneva miru? 
Pomen dneva miru je, da naj bi na ta dan 
povsod vladal mir. Razglasila ga je General-
na skupščina OZN, za ta dan je proglasila 21. 
september. 
  
Kaj počnejo udeleženci na ta dan? 
Gre za prav poseben dogodek, saj vsi udele-
ženci sadĳo drevesa ob 12. uri po lokalnem
času, in v 24 urah zeleni obroč dreves obkroži 
Zemljo. Leta 2004 smo posadili 2000 dreves, 
že čez dve leti pa je dan sajenja dreves postal 
globalni dogodek, kar pomeni, da se mu pri-
ključuje več kot 100 držav. 
  
Koliko dreves se je že posadilo? 
Leta 2007 se je priključilo že 850 šol iz 104 
držav, ki so v enem dnevu posadile 110.000 
dreves, leta 2008 pa je 1500 šol iz 124 držav 
posadilo 300.000 dreves. V prejšnjih dveh le-
tih pa je postalo sajenje dreves tako množičen 
dogodek, da smo od leta 2004 v okviru ENO-
šol z otroki vsega sveta posadili že skoraj 7,5 
milĳona dreves!
  
Čemu posvečamo letošnje sajenje dreves? 
Letošnje sajenje posvečamo pravici vseh ljudi 
do miru ter obeležujemo 100-letnico začetka 1. 
svetovne vojne in 75-letnico začetka 2. sveto-
vne vojne. 

  Rebeka Prosen, 9. a

Simbolna fotografija, foto: Leon Novak

Zato smo v sredo, 17. septembra, na obletnico 
rojstva Franceta Bevka, pri pouku slovenščine 
izvedli bralni maraton, s katerim naj bi učen-
ce spodbudili k branju in opravljanju bralne 
značke. Ta dan smo vsi učenci predmetne 
stopnje pri uri slovenščine brali svoje najljubše 
zgodbe, odlomke in knjige ter jih predstavili 
sošolcem. Tudi učiteljice so prebrale odlomek 
iz svojih najljubših knjig. Pogovarjali smo se o 
knjigah, katere knjige najraje beremo in zakaj. 
Takole so o knjigah razmišljali nekateri moji 
sošolci:  
Rada berem zanimive in napete knjige, v kate-
rih nastopajo punce, ki so stare toliko kot jaz. 
(Katja Kavčič, 7. b) 
Rad berem zanimive in pustolovske knjige. 

(Klemen Škof, 7. b) 
Rada berem knjige, v katerih nastopajo osebe 
podobne starosti kot jaz, saj se od njih veliko 
naučim. (Jerca Demšar, 7. b) 
Rad berem debele, napete in pustolovske knji-
ge. (Matevž Kutin, 7. b) 
Rada berem knjige, ki so zapletene in poučne. 
(Ana Malovrh, 7. b) 
Rad berem smešne knjige. (Urban Tominc, 7. b)  
Rada berem kriminalke, ker me to zanima. 
(Ana Koprivec, 7. b)  
Jaz rada berem knjige, ki so napete in zanimi-
ve in v katerih nastopajo junaki, ki so stari pri-
bližno toliko kot jaz, saj lahko njihove dogod-
ke in težave primerjam s svojimi. (Lila Mašera 
Vajgl, 7. b)

Vrtec Dobrova 

Teden otroka v skupini Sovice
Letošnji teden otroka, od 6. do 12. oktobra, je bil v znamenju različnih dejavno-
sti. Tema tedna je bilo razigrano in ustvarjalno otroštvo.

Vrtec Dobrova 

September pri Medvedovih

Bralni maraton na OŠ Polhov Gradec
Letos so se učiteljice slovenščine in knjižničarka odločile, da bo šola začetek 
Bralne značke zaznamovala na prav poseben način.
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OBČINA DOBROVA- POLHOV GRADEC
Občinska volilna komisĳa
Stara cesta 13
1356 Dobrova  

POROČILO
O IZIDU VOLITEV ZA OBČINSKI SVET, 

VOLITEV ŽUPANA 
IN V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI  

V OBČINI DOBROVA- POLHOV GRADEC, 
ki so bile dne 05.10. 2014 

Občinska volilna komisĳa daje skladno s 90. členom Zakona o lokalnih
volitvah 
(Ur.l. RS, št. 72/93, 94/07 – UPB3, 45/08 – ZLV-H) naslednje poročilo o 
izidu volitev: 

I. ŽUPAN
 
1. V volilne imenike na območju občine je vpisanih  5958 volivcev.
2. S potrdilom ni glasoval nihče.  
3. Po pošti je glasoval 1 volivec.
4. Predčasno je glasovalo 41 volivcev. 
5. Skupaj glasovalo po imeniku 2782 volivcev. 

Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, 
oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo skupaj neveljav-
nih glasovnic 48. 

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov: 

Oddanih gl.: 2782 Neveljavnih gl.: 48 Veljavnih gl.: 2734
      
Zap.št. Kandidat   št. glasov   % glasov  
2 FRANC SETNIKAR 2144              78.42
1 MARJAN POGRAJC    590              21.58
 
Občinska volilna komisĳa je upoštevajoč začasne izide ugotovila, da je
kandidat Franc Setnikar prejel 78,42 % glasov, torej več kot 50% oddanih 
glasov, zato drugi krog volitev med kandidatoma ni potreben. 

Razpredelnica o glasovanju po posameznem volišču vključno z neve-
ljavnimi glasovi, volilnimi upravičenci in udeležbo je sestavni del tega 
poročila. 

II. OBČINSKI SVET 

1. V volilne imenike na območju občine je vpisanih  5958 volivcev.
2. S potrdilom ni glasoval nihče.  
3. Po pošti je glasoval 1 volivec.
4. Predčasno je glasovalo 41 volivcev. 
5. Skupaj glasovalo po imeniku 2782 volivcev. 

Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, 
oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo skupaj neveljav-
nih glasovnic 174. 

Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:       
1. NSI- NOVA SLOVENĲA-KRŠČANSKI DEMOKRATI 278 glasov
(10,41%)
2. SD- SOCIALNI DEMOKRATI 117 glasov ( 4,38%)
3. SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 500 glasov (18,72%)
4. LISTA ZA RAZVOJ IN PRIHODNOST 227 glasov (8,50%)
5. LISTA ZA NAPREDEK 1080 glasov (40,43%)
6. SMC- Stranka Mira Cerarja 256 glasov (9,58%)
7. SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  213 glasov (7,97%)

Občinska volilna komisĳa ugotavlja da so podeljeni naslednji mandati
za občinski svet:
NSI- NOVA SLOVENĲA-KRŠČANSKI DEMOKRATI  2 mandata 
SD- SOCIALNI DEMOKRATI  0 mandatov 
SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 3 mandati 
LISTA ZA RAZVOJ IN PRIHODNOST 1 mandat 
LISTA ZA NAPREDEK 8 mandatov 
SMC- Stranka Mira Cerarja 1 mandat 
SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1 mandat 

NSI- NOVA SLOVENĲA-KRŠČANSKI DEMOKRATI, kandidatka Irma
Kavčič, je presegla 10% vseh preferenčnih glasov, ki jih je dobila stranka 
in se tako zamenja vrstni red kandidatov, ki pa sta oba izvoljena v ob-
činski svet.

Občinska volilna komisĳa ugotavlja, da so v občinski svet izvoljeni na-
slednji kandidati:

Lista: 1 - NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Skupno št. glasov:278 % glasov:  10.41% Št. izvoljenih:2 

Zap.št.    Kandidat Izv./žreb.

2   IRMA KAVČIČ Izvoljen

1   MATJAŽ DOLINAR Izvoljen

Lista: 3 - SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Skupno št. glasov:500 % glasov:  18.72% Št. izvoljenih:3 

Zap.št.    Kandidat Izv./žreb.

1   ROBERT OBLAK Izvoljen

2   ANA ZORC Izvoljen

3   VALENTIN TOMINC Izvoljen

Lista: 4 - LISTA ZA RAZVOJ IN PRIHODNOST

Skupno št. glasov:227 % glasov:   8.50% Št. izvoljenih:1 

Zap.št.    Kandidat Izv./žreb.

1   MARJAN POGRAJC Izvoljen

Lista: 5 - LISTA ZA NAPREDEK

Skupno št. glasov:1080 % glasov:  40.43% Št. izvoljenih:8 

Zap.št.    Kandidat Izv./žreb.

1   FRANC REJEC Izvoljen

2   TONČKA DOLENC Izvoljen

3   STANISLAV DVANAJŠČAK Izvoljen

4   SONJA ŠKOF Izvoljen

5   BOJAN DEMŠAR Izvoljen

6   MARJETA URBANČIČ Izvoljen

7   ANTON ZIBELNIK Izvoljen

8   ANA ŽEROVNIK Izvoljen

Lista: 6 - SMC - STRANKA MIRA CERARJA

Skupno št. glasov:256 % glasov:   9.58% Št. izvoljenih:1 

Zap.št.    Kandidat Izv./žreb.

1   ANTON POTOČNIK Izvoljen

Lista: 7 - SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Skupno št. glasov:213 % glasov:   7.97% Št. izvoljenih:1 

Zap.št.    Kandidat Izv./žreb.

1   ANDREJA GRABNER Izvoljen

Razpredelnica glasovanja po posameznih voliščih je sestavni del tega 
poročila, prav tako tudi pregled glasovanj po pošti in predčasnih gla-
sov, ki so zavedene po posameznih listah. 

III. KRAJEVNE SKUPNOSTI 

Občinska volilna komisĳa ugotavlja, da so v svete krajevnih skupnosti
izvoljeni naslednji kandidati:

Črni Vrh - VOLILNA ENOTA 01

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1 DARINKA RAZTRESEN Leonard Košir in skupina volivcev 62 28,44%

2 ROK JELOVČAN Franc Sečnik in skupina volivcev 51 23,39%

3 TONČKA DOLENC Franc Sečnik in skupina volivcev 40 18,35%

Črni Vrh - VOLILNA ENOTA 02

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. KLEMEN RAZTRESEN Milka Končan in skupina volivcev 39 39,00%

2. MAJDA GRBEC PLESTENJAK Milka Končan in skupina volivcev 33 33,00%

3. MARIJA KONČAN Milka Končan in skupina volivcev 28 28,00%

Črni Vrh - VOLILNA ENOTA 03

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. MARKO RUS Mihael Bradeško in skupina 
volivcev 31 56,36%

2. ANICA BRADEŠKO Mihael Bradeško in skupina 
volivcev 24 43,64%

Črni Vrh - VOLILNA ENOTA 04

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. RENATA KONČAN Janez Burjek in skupina volivcev 19 57,58%

2. TOMAŽ BUH Marjanca Buh in skupina volivcev 14 42,42%

Dobrova - VOLILNA ENOTA 01

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. NIKO KRŠINAR Petra Dovč in skupina volivcev 18 62,07%

Dobrova - VOLILNA ENOTA 02

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. GREGOR JEVŠJAK Franc Kožuh in skupina volivcev 32 100,00%

Dobrova - VOLILNA ENOTA 03

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. KLEMEN ŽEROVNIK Franci Trobec in skupina volivcev 40 65,57%

Dobrova - VOLILNA ENOTA 04

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. JANEZ ROZMAN Miha Okrožnik in skupina volivcev 101 100,00%

Dobrova - VOLILNA ENOTA 05

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. FRANC REJEC Franci Nartnik in skupina volivcev 101 79,53%

Dobrova - VOLILNA ENOTA 06

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. JANEZ ZDEŠAR Robert Bizjan in skupina volivcev 127 100,00%

Dobrova - VOLILNA ENOTA 07

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. ZORAN JAZBEC Teodor Djekić in skupina volivcev 77 100,00%

Dobrova - VOLILNA ENOTA 08

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. LOVRENC MRAK Franc Novak in skupina volivcev 22 16,92%

Dobrova - VOLILNA ENOTA 09

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. ANDREJ URBANČIČ Marko Zdešar in skupina volivcev 151 100,00%

Dobrova - VOLILNA ENOTA 10

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. DAMIJAN JARC SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA 42 38,18%

Dobrova - VOLILNA ENOTA 11

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. MARJAN POGRAJC Srečko Sečnik in skupina volivcev 77 100,00%

Dobrova - VOLILNA ENOTA 12

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. ANTON POTOČNIK SMC - STRANKA MIRA CERARJA 104 36,24%

Polhov Gradec - VOLILNA ENOTA 01

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. GREGOR ČUDEN Janez Trnovec in skupina volivcev 80 56,74%

2. SIMON MALOVRH Štefan Janša in skupina volivcev 61 43,26%

Polhov Gradec - VOLILNA ENOTA 02

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. MARJAN MALOVRH Franc Grjolj in skupina volivcev 77 55,80%

2. MARKO ČAMERNIK Janko Završnik in skupina volivcev 61 44,20%

Polhov Gradec - VOLILNA ENOTA 03

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. ALOJZIJ STANOVNIK Darka Petrovec in skupina 
volivcev 60 100,00%

Polhov Gradec - VOLILNA ENOTA 04

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. JANEZ YARTZ Marijan Hribernik in skupina 
volivcev 13 100,00%

Polhov Gradec - VOLILNA ENOTA 05

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. JANKO DOLINAR Janja Hari in skupina volivcev 69 53,91%

2. ANDREJA ZAJŠEK Jože Dolinar in skupina volivcev 59 46,09%

Polhov Gradec - VOLILNA ENOTA 06

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. ZDENKO DOLENEC Zdravko Cankar in skupina 
volivcev 67 100,00%

Polhov Gradec - VOLILNA ENOTA 07

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. IVO JARC Rok Setnikar in skupina volivcev 104 51,49%

2. JANKO BOŽNAR Primož Božnar in skupina volivcev 98 48,51%

Polhov Gradec - VOLILNA ENOTA 08

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. NADA ZORC Danica Raztresen in skupina 
volivcev 80 54,42%

2. ŽIGA SOTLAR Rok Dolinar in skupina volivcev 67 45,58%

Polhov Gradec - VOLILNA ENOTA 09

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. JANEZ MAROLT Rajko Jankovec in skupina 
volivcev 6 100,00%

Polhov Gradec - VOLILNA ENOTA 10

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. MARKO GERJOLJ Katarina Trobec in skupina 
volivcev 32 62,75%

Šentjošt - VOLILNA ENOTA 01

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. TOMAŽ ŠKOF Anton Krek in skupina volivcev 50 100,00%

Šentjošt - VOLILNA ENOTA 02

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. JANEZ OSREDKAR Ivanka Nartnik in skupina volivcev 32 100,00%

Šentjošt - VOLILNA ENOTA 03

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. FLORJAN ŠTRAVS Janez Oblak in skupina volivcev 16 100,00%

Šentjošt - VOLILNA ENOTA 04

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. BOŽO JURJEVČIČ Jaka Sečnik in skupina volivcev 18 100,00%

Šentjošt - VOLILNA ENOTA 05

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. MARKO KOŠIR David Tominc in skupina volivcev 58 100,00%

Šentjošt - VOLILNA ENOTA 06

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. PAVEL MALOVRH Marjan Malovrh in skupina 
volivcev 25 100,00%

Šentjošt - VOLILNA ENOTA 07

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. JANEZ OBLAK Vid Klančar in skupina volivcev 145 100,00%

Zapisnik o delu občinske volilne komisĳe pri ugotavljanju izida glaso-
vanja za OBČINSKI SVET, ŽUPANA IN KRAJEVNE SKUPNOSTI z 
vsemi prilogami je na vpogled pri tajništvu občine. 
 
Dobrova, 6. oktober 2014 
Številka:   041/0059/2014

          mag. Primož Vehar l.r. 
Predsednik občinske volilne komisĳe
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»Moram reči, da sem izjemno hvaležen volivkam in volivcem, 
ki so v tako velikem številu prišli na volišča in oddali svoj glas. 
Hvaležen sem, da so mi dali možnost, da jim pokažem, kaj jim 
sam z ekipo nudim,« nam je po razglasitvi rezultatov drugega 
kroga županskih volitev povedal novi župan občine Log – Dra-
gomer, Miran Stanovnik. Ta je bil v zmago prepričan, čeprav, kot 
nam je povedal, so bili skeptični tudi njegovi kolegi. »Ko smo 
po prvem krogu ugotovili, kako znamo povezovati ljudi, sem 
vedel, da gremo v pravo smer. To sem čutil, ko sem danes na 
volišču srečaval ljudi, ki so s takšno vnemo in energĳo prišli na
volišča. Zadnje dni sem dobil sporočila iz vse Slovenĳe in celo
Argentine, Nemčĳe in ostalih delov Evrope in ta pozitivna ener-
gĳa je morala prinesti rezultate. Je morala. Jaz sem ta rezultat
pričakoval in sem absolutno ponosen, da smo ekipno naredili 
veliko delo in pokazali, kako se da še drugače delati.« Čeprav ju 
je z Riglerjem ločilo 156 glasov oziroma dobrih deset odstotkov, 
je pričakoval še večjo razliko. 
Boštjan Rigler, ki je v drugem krogu pridobil 147 volivcev, do-
bil je 658 glasov, nam je povedal: »V prvi vrsti bi se rad zahvalil 
vsem, ki so volili zame in prišli na volitve. Drugič sem vesel, da 
smo z ekipo pripravili dober program, pravzaprav alternativo 
dosedanjemu vodenju občine. Ponosen sem tudi, da smo vodili 
korektno kampanjo, kjer smo se predvsem  osredotočili  na pro-
gram in to kar želimo narediti, ne pa toliko na diskreditacĳo in
ostale stvari. Ob koncu te volilne kampanje lahko tako rečem, 
da sem ponosen na vse, kar smo z ekipo naredili. Seveda česti-
tam zmagovalcu in upam, da bo dobro vodil občino in da bo šla 
občina po poti razvoja, tako kot si vsi občani to želĳo in občini
želim vse dobro.« 

Kampanja je bila precej zaostrena 
Govorice, besedni dvoboji, obtoževanja, plakatna vojna z raztr-
ganimi in popisanimi plakati so podobno kot v številnih drugih 
slovenskih občinah zaznamovali tudi predvolilno obdobje v ob-
čini Log – Dragomer. »Ti nepridipravi imajo na žalost priložnost 
vsaka štiri leta, da se izkažejo v tem smislu in tega seveda ne 
odobravam. Verjamem, da to niso niti moji volivci niti volivci 
mojega protikandidata, ampak so to nepridipravi, ki bi packali 
po plakatih, tudi če bi bil na njih Nelson Mandela,« je o grafitih
na plakatih povedal Stanovnik, ki je dodal, da verjame, da je bila 
kampanja poštena. »Ne bi dal nobenega madeža na kampanjo. 

Vedno se v svetu najde tudi kakšna črna ovca, ki naredi neum-
nost in vrže kakšno izjavo tudi po nepotrebnem, to pa so posa-
mezniki, ki verjamem, da ne rabĳo kakšne posebne pozornosti,«
Sicer pa smo še izvedeli, da je bila tekma za županski stolček 
težka: »Bitka je bila zelo težka, ustroji političnih strank so zelo 
močni in kot neodvisni kandidat sem imel s tem precej težav. 
Ampak z zares močno ekipo smo izpeljali eno krasno, pozitivno 
kampanjo in zadnjih 14 dni je bil izziv res močan, tako da smo 
samo povečevali prednost in v športnem boju smo prvi prečkali 
črto.« Na umazano predvolilno dogajanje je že pred prvim kro-
gom volitev opozoril tudi poraženec Boštjan Rigler, ki je bil kot 
so nam povedali njegovi podporniki, deležen kar nekaj nizkih 
udarcev. »Mene žalosti, da se volilna kampanja ni osredotočala 
na probleme, ki so v občini, na to  kako jih rešujemo, ampak bolj 
na neke  plakatne vojne, mazaške akcĳe, diskreditacĳo naspro-
tnikov. To  me žalosti. Mislim, da bi se predvsem na lokalnem 
nivoju morali bolj posvetiti problemom, ki so v občini in teh ni 
malo.« 

Stanovnik bo šel med ljudi 
»Vsak naš krajan bo dal od zdaj naprej pečat občini. Mi rabimo 
vsakega, saj ima vsak svoj potencial s katerim lahko pomaga, da 
ne bomo spalno naselje in bomo uresničili projekte.« Kot nam 
je zaupal si želi med ljudi, saj so ti prava zakladnica znanja in 
bolje poznajo svoje okolje od funkcionarjev. Povedal nam je, da 
je njegov cilj delovati povezovalno, saj je na tak način mogoče 
narediti zelo veliko. Kot primer je omenil nedavne akcĳe odstra-
njevanja posledic žleda. »Ko smo odstranjevali posledice žleda 
do Dragomerja smo videli, kako veliko lahko naredi majhen 
človek in ko smo se ozirali nazaj po narejenem delu smo videli 
ogromen rezultat.« 

Stavi na projektno koalicĳo 
»Ne iščem nobene koalicĳe. Jaz sem takšen optimist, ki verja-
me, da bi morali biti na takšnem podeželskem območju vsi ena 
koalicĳa v smislu projekta. Če mi ugotovimo, da moramo na-
rediti na Lukovici križišče, ki je zdaj morda smrtno nevarno in 
ga posodobit, se bomo mi  združili v koalicĳo za to križišče. Ne
predstavljam si, da bi lahko nekdo glasoval proti, če vemo, da  je 
to križišče treba nujno narediti in ga bomo naredili,« pravi novi 
župan. Kot nam je zaupal ne bo iskal koalicĳe, ki bi nekoga fa-
vorizirala, saj takega delovanja ni vajen. »Jasno pa je, da če bom 
videl, da nekdo želi imeti ta voz zabremzan ali pa mu spuščati 
gume pa mu bom dal rumen karton in vsi vemo kaj to pomeni v 
športu,« še pravi Stanovnik, ki verjame, da na županskem stol-
čku občine Log – Dragomer v žepu ne bo potreboval rumenih in 
rdečih kartonov. 
Tako Rigler kot Stanovnik sta na volitvah nastopila kot neodvis-
na kandidata s podporo volivcev. Stanovnik na Listi za Drago-
mer, Log in Lukovico ter podporo SD in SMC, Rigler pa s pod-
poro DeSUS, SDS, SLS in NSi. 

V .L., foto: V. L.

Novi župan je Ložan Miran Stanovnik
Drugi krog županskih volitev v občini Log – Dragomer ni prinesel preobrata, Miran Stanovnik je po vodstvu 
v prvem krogu uspel ohraniti prednost in slavil s 55,3 odstotki glasov. Njegov protikandidat, nekdanji župan 
občine Škofljica, Boštjan Rigler pa je dobil dobrih 44 odstotkov. Udeležba na voliščih je bila nekoliko nižja
kot pred 14 dnevi, a še vedno višja od slovenskega povprečja. Tokrat je prišla volit skoraj polovica volilnih 
upravičencev.

Tretje lokalne volitve v Občini Log - Dragomer prinašajo nekaj 
manjših sprememb; najmočnejša ostaja Lista za Dragomer, Log 
in Lukovico (LIDLL), ki se je v primerjavi s prejšnjimi lokalnimi 
volitvami okrepila, še vedno pa ni dosegla rezultata iz leta 2006, 
ko je v občinskem svetu s sedmimi sedeži imela celo večino. To-
krat ji je pripadlo pet mandatov, trĳe v volilni enoti Dragomer
- Lukovica in dva v volilni enoti Log, zanjo pa je glasovalo 484 
občanov. Drugo mesto in s tem dva mandata, po enega v vsaki 
volilni enoti, je dobila SDS, za katero sta glasovala 202 volivca, 
kar je nekaj deset glasov manj kot na prvih in drugih volitvah. 
Tretje mesto pa je tokrat pripadlo SD, ki se je v primerjavi z volit-
vami leta 2010 še nekoliko okrepila, takrat je zanjo glasovalo 139 
volivcev, tokrat pa 152, s čimer so si zagotovili en mandat. 
Po en mandat je dobilo tudi preostalih pet strank oziroma list. 
V primerjavi z volitvami leta 2010 je največ glasov izgubil De-

sus, tokrat so jih dobili 145, kar je več kot sto glasov manj kot 
na drugih volitvah v Občini Log - Dragomer, s čimer so izgubili 
tudi en mandat. S 143 glasovi pa si je kot novinka mesto v občin-
skem svetu zagotovila tudi Neodvisna lista za razvoj občine, ki 
je na volitvah nastopila s svojim županskim kandidatom Ivanom 
Klenovškom in je po številu glasov prehitela tri stranke oziroma 
liste, ki so bile v občinskem svetu zastopane v prvih osmih letih 
obstoja občine. NSi je v primerjavi z zadnjimi volitvami dobila 
nekaj glasov več, a še vedno manj kot na prvih volitvah, SLS pa je 
na prvih dveh volitvah ohranjala svojo volilno bazo, tokrat pa je 
izgubila nekaj deset glasov. En mandat v občinskem svetu je iz-
gubila tudi Štorklja za Log, Dragomer in Lukovico, ki je na prvih 
dveh volitvah dobila približno enako število glasov, tokrat pa je 
njihovo listo obkrožilo 105 občanov, kar je približno devetdeset 
manj kot na prejšnjih volitvah. 

V tretji občinski svet je zapihal nov veter, svoje sedeže so ohranili 
le štirje svetniki; trĳe, Alenka Kuzma, Domen Cukjati in Branko
Gorjan, bodo v svetu sedeli že tretji mandat, Andrej Jerman - Bla-
žič pa bo nastopil drugega. Med starimi znanci sta tudi nekdanji 
župan Mladen Sumina, ki se bo tokrat presedel v svetniške klo-
pi, in Ivan Klenovšek, sicer tudi kandidat za župana na zadnjih 
dveh volitvah, ki bo mesto v nadzornem odboru zamenjal za 
svetniški sedež. 
Volilna udeležba na vseh štirih voliščih je bila višja od slovenske-
ga povprečja; na volišča je prišlo 54,12 odstotka občanov, pravilno 
izpolnjene glasovalne liste pa je tokrat izpolnilo 1570 volivcev. 

V občinski svet 2014–2018 so bili izvoljeni: 
• LIDLL: Alenka Kuzma, Mladen Sumina, Gregor Stanišič, Mi-

ran Stanovnik in Tina Rebernik Kovač (5 mandatov) 
• SDS: Domen Cukjati in Roman Remškar (2 mandata) 
• SD: Andrej Jerman - Blažič (1 mandat) 
• NLRO: Ivan Klenovšek (1 mandat) 
• NSi: Mirjam Čuden Kocbek (1 mandat) 
• Desus: Franci Kozjek (1 mandat) 
• SLS: Iztok Novak (1 mandat) 
• Štorklja za Log, Dragomer in Lukovico: Branko Gorjan 
 (1 mandat)                                          V. L.

LIDLL največ sedežev v občinskem svetu
V občinskem svetu Občine Log - Dragomer bo v prihodnjih štirih letih zastopanih osem strank oziroma list. 
Okrepila se je Lista za Dragomer, Log in Lukovico, svoje sedeže so ohranili SDS, SD, SLS in NSi, po en sedež 
pa sta izgubila Desus in Štorklja za Log, Dragomer in Lukovico. Mesto v občinskem svetu si je kot novinka 
zagotovila tudi Neodvisna lista za razvoj občine. 
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Zahvala
 
Spoštovane občanke in občani! 
  
Ob zaključku mojega dolgoletnega vo-
denja nekdanje KS Dragomer - Lukovi-
ca in osemletnega vodenja občine sem 
si zaželel sprostitve in sprememb. Hva-
la vsem, ki ste mi bili v oporo, in vsem, 
ki ste kakorkoli prispevali k razvoju in 
ugledu naše mlade in prĳazne občine
Log - Dragomer. 
Vam in občini želim veliko lepega in 
nadaljnjih uspehov. 

Župan 
Mladen Sumina

Zahvala 
volivkam in 
volivcem
Iskreno se zahvaljujem vsem, 
ki ste mi na letošnjih lokalnih 
volitvah zaupali svoj glas.
 
Kot član Neodvisne liste za 
razvoj občine sem bil izvoljen 
v občinski svet. Zavzemal se 
bom za uresničevanje nujno 
potrebnih razvojnih projek-
tov, ki bodo izboljšali kakovost 
življenja v naši občini. 
Spoštovane občanke in spo-
štovani občani, prosim, da mi 
posredujete svoja vprašanja, 
predloge in pobude.  

Vesel bom vašega sodelovanja. S skupnimi močmi bomo stvari 
spremenili na bolje. 

  Ivan Klenovšek
NLRO, Neodvisna Lista za Razvoj Občine 

Tudi naša šola je prostor najrazličnej-
ših srečevanj, zaradi katerih ne šole 
ne igrišč nismo zapirali z ograjami, 
saj smo si želeli, da bi lahko vsi obča-
ni našli v šoli ali okoli nje svoj prostor. 
Razumemo, da je šola nekakšna last 
vseh. 
Nekateri mladi, ki se v poznih popol-
danskih in nočnih urah zbirajo okoli 
šole, pa žal ne razumejo, kaj je skupna 
lastnina in kako z njo ravnati, da bi jo 
lahko uživali vsi, mlajši in starejši od 
njih. V okolici šole tako popivajo, kadi-
jo in preprodajajo prepovedane droge. 
Vedejo se objestno in namerno povzro-
čajo škodo: pišejo po fasadi šole, uniču-
jejo vhode, delajo škodo na parkiranih 
avtomobilih … Četudi vemo, kdo so, je 
policĳa zaradi ohlapnih predpisov naj-
večkrat nemočna. Nekaj objestnežev 
meče slabo luč na vse mlade v kraju. 
Radi bi, da bi starši bolj vedeli, kje so 
njihovi otroci v tem času, kaj tam dela-
jo in s kom in kako se družĳo.
Radi bi tem mladim povedali, da šola 
ni le naša, ampak tudi njihova, da so 
jo obiskovali njihovi starši, oni in da 
jo bodo jutri obiskovali njihovi otroci. 

Žal pa naš glas do njih ne seže. 
Ne moti nas, da se zbirajo v okolici 
šole, radi pa bi jih prosili, naj odpadke 
odvržejo v koše za smeti, naj ne delajo 
škode na fasadi in drugod, da bo šola 
lahko še naprej v ponos vsem kraja-
nom v Občini Log - Dragomer. 
Zaradi tega, ker so vlamljali že prej, je 
šola varovana z alarmom, pozorni pa 
so tudi sosedje. 
V noči s 3. na 4. oktober pa so nepridi-
pravi ponovno vlomili v šolo – tokrat 
v prostore hišnika in kurilnice, ki so 
edini z alarmom nezavarovani deli 
šole. Naredili so veliko škode na obeh 
vhodnih vratih in odtujili vse orodje in 
stroje, ki jih hišnik uporablja za vzdr-
ževanje stavbe (visokotlačni čistilec, 
kosilnico na nitko, obodno žago, rač. 
procesor, tračno brusilko, krožno žago, 
vrtalne stroje, vse kovčke z orodjem, 
motorno žago itd.). Ker pa vlomilci 
vseh predmetov očitno niso mogli od-
peljati z avtom ali pa jih niso potrebo-
vali, so dve ročni kosilnici in likalnik 
pustili v bližnjem gozdu. 
Te tri predmete je našel sosed šole Jan-
ko Kavčnik, ki jih je shranil in vrnil v 
šolo. Gospod Kavčnik skrbno spremlja 
dogajanje v okolici šole in je nekakšna 
priča vsemu. Ve, kdo kaj dela, saj mla-
dino pozna. Je nekakšen varuh naše 
šole, čeprav objestnih dejanj ne more 
v celoti preprečiti. Za vse informacĳe
in njegov trud se mu iskreno zahvalju-
jemo. 
Mag. Mihaela Mrzlikar, ravnateljica

Slaba dva meseca naj bi izvajalec 
potreboval, da bo prenovil 300 
metrov ceste Pod Lovrencem, na 
delu, kjer se začne makadam do 
nekdanjega objekta mežnarĳe ozi-
roma vodohrana. Kot smo se pre-
pričali na terenu, so delavci cesto 
že razširili do štirih metrov ter jo 
do globine 40 centimetrov nasuli 
z novim tamponom. Obstoječega 
voziščnega materiala niso odpe-
ljali na deponĳo, temveč na hrib k
cerkvi. Uporabili ga bodo za izrav-
navo terena in osnovo za načrtova-
no parkirišče, ki pa bo asfaltirano 
v eni izmed prihodnjih faz pre-
nove dragomerškega pokopališča. 
Ob gradnji so v cestišče položili 
kabelsko kanalizacĳo za poznejšo
izvedbo javne razsvetljave.
V sklopu gradnje so uredili tudi 
odvodnjavanje. »Odvodnjavanje se 
izvede z vgradnjo drenažne cevi, 
revizĳskih peskolovnih jaškov in
izpustov. Iztočne glave izpustov se 
bodo obdelale s kamnito zložbo v 
betonu,« nam je povedal Jure Jan-
čič iz občinske uprave. 

Gradbeniki trenutno zaključujejo 
gradnjo zidu v spodnjem delu ce-
ste, sledila bo še končna ureditev 

naklonov cestišča ter nato polaga-
nje asfalta debeline sedem centime-
trov. Če ne bo ponagajalo vreme, se 
bodo vsa omenjena dela zaključila 
do konca oktobra, tako da naj bi se 
ob prazniku na dragomerško po-
kopališče lahko pripeljali oziroma 

sprehodili po asfaltu. Zgornji rav-
ninski del ceste se tokrat ne bo pre-
navljal, asfaltiranje tega dela ceste 

naj bi poleg prenove pokopališča 
in gradnje mrliške vežice vključili 
v enega izmed prihodnjih prora-
čunov, ki ga bosta sestavljala novi 
župan in novi občinski svet. 

V. L.








  






       


         







Do dragomerškega pokopališča kmalu po asfaltu
Delavci Euro Grada, ki je bil na razpisu kot najugodnejši ponudnik izbran za prenovo dela 
ceste Pod Lovrencem, naj bi še pred dnevom spomina na mrtve zaključili asfaltiranje ceste. 
V času oddajanja prispevka so gradili podporni zid. 

Vandalizem in vlomi na 
OŠ Log - Dragomer
Na Slovenskem so šole od nekdaj prostor, okoli katerega se zbirajo 
ljudje. V šolo ne hodĳo le učenci, tam ne poteka le pouk, na šolah se
odvĳajo mnogi dogodki, od volitev do prireditev, na šolah potekajo
sestanki, na njihovih igriščih in v telovadnicah se družĳo krajani še
v poznih večernih urah. 

Spoštovane občanke in občani!
Iskreno se vam zahvaljujem za podporo, ki sem jo bil deležen na volitvah za župa-
na Občine Log Dragomer.
Smatram, da sem pripravil odličen program in realne rešitve za ključne probleme, 
ki jih naša občina ima.
Svojo kandidaturo sem temeljil na povezovanju in na vsebinski razpravi o prihod-
nosti naše lokalne skupnosti.
Večina volivcev je kljub temu odločila, da vodenje naše lokalne skupnosti zaupa 
ekipi, ki je občino vodila že od njene ustanovitve.
Voljo volivcev je potrebno spoštovati, zato čestitam zmagovalcu volitev, g. Miranu 
Stanovniku, in mu želim, da bo sprejemal modre odločitve pri ključnih izzivih, ki 
so pred našo občino v naslednjih letih. 
Boštjan Rigler

OO SDS Log Dragomer se zahvaljuje vsem občanom in občankam za podporo na 
letošnjih lokalnih volitvah. Vaše zaupanje bomo upravičili s poštenim in predanim 
delom za razvoj naše občine.
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Gasilke Loga na vaji v 
Notranjih Goricah
 
V organizacĳi GZ Brezovica in na povabilo članice 
Vanje iz PGD Jezero smo se članice PGD Log udele-
žile operativne vaje.
 
Šest se nas je ojunačilo in smo z našim poveljnikom Rokom 
odbrzele proti Notranjim Goricam. Naša naloga je bilo napaja-
nje vozila Notranjih Goric prek cevovoda iz hidranta in ureja-
nje prometa na cesti. Opravile smo kontrolo  vode v hidrantu 
in radĳska komunikacĳa je stekla. Za nas je bila to zanimiva in 
nova izkušnja. V operativnih oblekah je bilo kar vroče, a smo 
se na koncu, ob analizi vaje, osvežile v gasilskem domu v No-
tranjih Goricah. Sodelovalo je 33 deklet iz petih društev in za 
nas, Ložanke je bila ta operativna vaja prĳetno doživetje. Zdaj 
pa se že veselimo novih gasilskih dogodivščin. 

  Nataša Gubič, foto: Andrej Gubič, PGD Log

Vabilo
V petek, 14. novembra, 

SE BO DOGAJALA JESENSKA 
ZELEMENJAVA, 

in sicer od 17. do 19. ure v gasilskem domu na Logu. 
Menjali bomo pridelke, semena, posušena zelišča in 
začimbe, marmelade in vloženine, zelene nasvete in 

nasmehe. 
  

Za več informacĳ pobrskajte po spletni strani www.
zelemenjava.si 

ali pošljite e-mail na premus.mojca@gmail.com. 
  

Vljudno vabljeni, denar pustite doma!

9

Izdelava dišečih sveč
Mentorica: Ljubica Malavašič
Lokacija: OŠ Log-Dragomer, učilnica št. 10

v novembru

Izdelava dekorativnih krogljic iz filca
Mentorica: Ljubica Malavašič
Lokacija: OŠ Log-Dragomer, učilnica št. 10

18.11.
ob 17:00

25.11.
ob 18:00

4.11.
ob 18:00

11.11.
ob 18:00

Izdelava naravne kozmetike za ženske
Mentorica: Darja Rojc
Lokacija: OŠ Log-Dragomer, učilnica št. 10

Izdelava novoletnih voščilnic
Mentorica: Draga Davitkova
Lokacija: OŠ Log - Dragomer, učilnica št. 10

Vsak
ponedeljek
ob 18.00

Vsak
torek
ob 15.30

   Vabilo k ostalim dejavnostim KUD-a Kosec
Z veseljem  vam sporočamo, da  smo se uspeli dogovoriti za  ples-
ne urice za naše osnovnošolce. Ples oz. Rock'n'Roll bo vodila več 
kot odlična  Ula  Leban, ki je v svoji desetletni karieri dosegla za- 
vidljive  rezultate  ne  samo  v Sloveniji ampak tudi na svetovnem 
nivoju. Še  vedno  zbiramo prijave na plesni tečaj Rock'n'Roll-a, ki 
naj   bi   potekal v ponedeljek ali sredo ob 18.00 na OŠ Log - Dra-naj   bi   potekal v ponedeljek ali sredo ob 18.00 na OŠ Log - Dra-
gomer,  odisno   od vaših želja. Vse zainteresirane vabimo, da nas 
pokličete  na telefon:  064 153-939  in  svojemu otroku zagotovite 
mesto v super plesni skupini. Vabljeni vsi otroci!

Pričeli smo tudi z bralnim krožkom. Novembra  se dobimo dva- 
krat in sicer: 12. 11. 2014,  F. Lipuš: Srčne pege ter  26. 11. 2014, 
A. Hudl. Slike samostanskega vrta.
začel  se  je  tudi  začel  se  je  tudi  začetni   tečaje   angleščine,  ki   poteka    vsak 
četrtek  ob  18.00  v sejni sobi občine Log-Dragomer. Nekaj mest 
je še prostih - pohitite s prijavami!

Vse,  ki vam je  ljuba glasba in petje še vedno vabimo v naš 
mešani vokalno  -  instrumentalni   zbor.

Vse   tiste,  ki  še  niste   člani  našega društva vabimo  k vpisu! 
( Naših  delavnic se lahko  udeleži vsak. Za  naše  člane so delavnice brezplačne.)

Ročna dela
Lokacija: OŠ Log-Dragomer, učilnica št. 10

Klekljanje
Lokacija: Dom upokojencev, Pot na Ferjanko 4

Tekma za pokal 
Drenov Grič - 
Lesno Brdo
Po zimskem tekmovalnem delu, 
kjer nam je šlo odlično, je ekipa 
članic PGD Log, kar se tiče vaj, 
kar malce zaspala. Niso pa spa-
le nekatere od nas, ki so ta odmor 
izkoristile za trening teka. Posta-
le so tako dobre in disciplinirane 
tekačice, da se bodo udeležile 19. 
Ljubljanskega maratona. Bravo, 
punce. Volja in vztrajnost vedno 
zmagata! 
 
Pa se vrnimo h gasilski temi.  Žal so po-
letne počitnice minile brez rednih vaj, 
kar se nam je ob prvem srečanju tudi 
poznalo. Potrebovale smo nekaj vaj, da 
smo se ogrele. Da pa ne bi bilo preveč 
enostavno, je sledila zamenjava nekate-
rih vlog v ekipi. Posledično je bila malce 
slabša naša predstava na tekmovanju na 
Drenovem Griču, ki ga je organiziralo 
Prostovoljno gasilsko društvo Drenov 
Grič - Lesno Brdo v okviru Gasilske 
zveze Vrhnika. Kljub temu smo bile z 
osvojenim tretjim mestom zadovoljne. 
Še enkrat se je pokazalo, da je uigranost 
ekipe še kako pomembna. Zavedamo se, 
da nam v tej sestavi manjka kilometrina. 
Se pravi, vaje, vaje, vaje, punce ... ni dru-

ge izbire! Bo treba pljuniti v roke in malo 
povišati število naših srečanj. 
Tekmovanja sta se udeležili še dve ekipi 

iz PGD Log. Naše veteranke so osvojile 
odlično drugo mesto, veterani pa so prav 
tako prejeli pokal kot drugouvrščeni. Če-
stitke iz srca! Dajete nam več kot odličen 
zgled! Prĳavljena pa je bila tudi ekipa 
članov, a se ji je v zadnjem trenutku pri-
petila manjša nesreča s poškodbo. 
Hvala, PGD Drenov Grič - Lesno Brdo, 
za odlično organizirano tekmovanje in 
druženje. Uživali smo v sproščenem in 
domačnem vzdušju. 
P. S.: Članice se še posebej zahvaljujemo 
Dušanu iz PGD Podlipa - Smrečje, ki si 
je vzel čas in nas prišel pogledat na vajo. 
Njegove pripombe so nam pomagale 
pridobiti kako dragoceno sekundo, saj 
vadimo same in nam vsaka pomoč pri-
de prav.
 Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!

 Aleksandra Gajič, PGD Log

Predstavniki PGD Log s pokali in pri-
znanji: Karmen Puhar za članice, Ludvik 
Rožnik za veterane ter Marĳa Lenaršič za 
veteranke

Veterani in veteranke ter članice PGD Log

V Športnem parku Dragomer boste po novem lahko tenis ig-
rali celo leto – ideja, ki je klila kar nekaj let, naj bi se uresničila 
že kmalu. Napihljivo dvorano bo na obeh teniških igriščih ob 

TC centru v sodelovanju s Športnim društvom Dragomer - Lu-
kovica postavil Teniški klub Vrhnika. Ta bo pod balonom med 
tednom v popoldanskih urah organiziral šolo tenisa, ostale ter-
mine pa bodo lahko zakupili rekreativni tenisači, ki jih v naših 
krajih ni malo, samo v Športno društvo Dragomer - Lukovica je 
v letni sezoni vpisanih okoli 120 članov. Rezervacĳe za zimsko 

sezono že sprejemajo, proste termine pa si lahko ogledate na 
spletni strani www.tc-center.si, pod zavihkom Rezervacĳa te-
nis. Kot nam je povedal Josip Kovačevič iz ŠD Dragomer - Luko-
vica, je investitor sredi oktobra že naredil temelje, konstrukcĳa 
za napihljivo dvorano pa naj bi stala kmalu, že do izida Našega 
časopisa. Po koncu zimske sezone bodo konstrukcĳo podrli, 
tako da se bo tenis v letni sezoni igral na prostem. 
Kot pravĳo na občini, kjer sicer niso vodili postopkov za iz-
vedbo te investicĳe, je balon velika pridobitev. Povedali so nam, 
da so športnemu društvu dali pooblastilo, da se z Energetiko 
Ljubljana dogovori za vzpostavitev priključka za zemeljski plin, 
da se o postavitvi tega objekta dogovori s sosedi ter da uredĳo 
odvodnjavanje. 
»Po novem se bo pozimi lahko nadaljevala letna sezona tenisa. 
Športne rekreacĳe pa bo lahko v hladnejših mesecih tudi več,« 
je nekaj prednosti pokrivanja teniških igrišč izpostavil Josip 
Kovačevič. Dodal je, da je velika prednost tudi šola tenisa. Kot 
smo izvedeli, naj bi teniško šolo pod kupolo v popoldanskih 
urah obiskovalo tudi do 60 otrok. »Ker se bo bolj razvĳala šola 
tenisa, računamo, da v prihodnosti ne bomo imeli generacĳske-
ga manka,« pravĳo v društvu. Sodelovanje s teniško šolo pa se 
naj bi se obrestovalo tudi poleti, saj se je investitor zavezal, da 
bo financiral pripravo teniških igrišč za letni del sezone. V. L.

Tenis v Dragomerju tudi pozimi
V Športnem parku Dragomer bo letos zelo živahno tudi v zimski sezoni. Kot smo izvedeli, bodo obe igrišči 
ob športno-kulinaričnem objektu pokrili s tako imenovanim balonom. Kot pravĳo v Športnem društvu Dra-
gomer - Lukovica, novost prinaša nove možnosti rekreacĳe v hladnejših mesecih.
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Kar nekaj članov društva ima bogate izkušnje z organizacĳo
raznih prireditev, zato smo se že pred časom odločili, da tudi 
v naš športni park pripeljemo mojstre te igre. Tako smo dobili 
ustrezni termin, in v soboto, 11. oktobra, organizirali 1. Medna-
rodno tekmovanje v škuljanju in metu v tarčo Log 2014. Vabilo 
smo poslali vsem društvom na Hrvaškem in v Slovenĳi. Odzva-
lo se jih je lepo število iz obeh držav, in sicer je prišla ekipa iz hr-
vaškega Zagorja, PK Mokrice, iz Istre so prišle ekipe Savudrĳe,
Marčenegle, Pulja, Pinete in Umaga. Iz Slovenĳe pa so bile poleg
domače ekipe še ekipe z Vogrskega, iz Arčonov in Topolšice. 
Po pozdravnem nagovoru predstavnika kluba in folklornem 
nastopu skupine Rožmarin iz Vnanjih Goric je vse tekmovalce 
in druge goste nagovoril še župan Mladen Sumina, nakar sta 
skupaj s predsednikom društva Robertom Dominičem s simbo-
ličnim metom škulje uradno odprla tekmovanje. 
Tekmovalcev je bilo več kot petdeset, tekmovali so v dvojkah. 
Naši tekmovalci, ki so bili seveda najštevilčnejši, so se dobro po-

stavili po robu starim mačkom tega športa, tako da se je kar 
nekaj dvojk uvrstilo v izločilne boje. Tam pa se je vendarle poka-
zalo, da nam še manjka izkušenj z velikih tekmovanj, in morali 
smo, kljub dobrim igram, priznati premoč gostom, ki so igrali 
še za razred bolje. Dvajset in več let izkušenj v tem športu je pač 
podatek, ki pove vse. Prav veselje je gledati te mojstre, s kakš-
no lahkoto »pokrivajo« balinčka. Vendarle pa se jim nekaj naših 
igralcev že kar hitro približuje in prav dvema od njih je uspelo 
priti do tekme za tretje mesto. Po izjemno izenačenem boju sta 
morala priznati premoč in na koncu osvojila odlično četrto me-
sto. To sta bila Miran Kumer in Mitja Šebenik. Tretje in drugo 
mesto sta osvojili ekipi z Vogrskega, pokal za prvo mesto pa je 
odšel v deželo tartufov, v Marčeneglo. Da pa je ena od nagrad 
ostala doma, je poskrbel naš Miran Kumer. Še enkrat je dokazal, 
da se lahko kosa z mojstri, saj je zmagal v metu v tarčo. Nagrade 
sta skupaj podelila predsednik ŠD Škulja Barje in naš vsem do-
bro znani sokrajan, Miran Stanovnik, ki si je kljub natrpanemu 

urniku z veseljem vzel čas za nas. 
Član zmagovalne ekipe Armando Fabĳančič, ki je tudi predsed-
nik istrske zveze škuljanja (IPS), se je ob podelitvi nagrad v ime-
nu IPS zahvalil ŠD Škulja Barje za odlično izpeljano prvenstvo. 
Odkrito nam je povedal, da bi nam lahko, glede na videno, v 
bližnji prihodnosti zaupali celo organizacĳo svetovnega prven-
stva v škuljanju. Po njegovih besedah imamo namreč zelo dobre 
pogoje. To pa je seveda izjemna čast za naše mlado društvo. 
Na eni strani je to tudi lepa potrditev odličnega dela vseh dru-
štev, ki delujemo v ŠP Log in vzorno skrbimo za naš športni 
park ter njegovo prepoznavnost doma in onkraj državnih meja. 
Na drugi strani pa se kaže vsa upravičenost občinskih vlaganj v 
park. Po vseh teh odličnih športnih dogodkih, ki so se v ŠP Log 
že uresničili, in ob vseh tistih, ki se še bodo, bi veljalo razmisliti 
o še večjem vlaganju v športni park, saj vendarle še ne deluje na 
taki ravni, kot si želimo njegovi uporabniki. Že zdavnaj pa smo 
presegli raven zgolj lokalnega delovanja, zato park potrebuje še 
kar nekaj izboljšav. 
Na koncu še zahvala vsem, ki so nam pomagali pri organizacĳi
tekmovanja; to so Elbago, d. o. o., Lesnina MG oprema, d. o. o., 
Občina Log - Dragomer, ŠD Log, Marjan Baša, s. p., Janez Rojc, 
s. p., LU-MIK Luka Miklavčič, s. p., Avto Merlak, d. o. o., Vahid 
Nadarevič, s. p., MB oprema, d. o. o., Inštalacĳe Paščinski, Mi-
zarstvo Žaž, Bergant, Meritel, Mesarstvo Stane Pečko, Bavaria, 
Automatic servis, Gostilna Pr' Kopač, Halo Pinki, Kašča Pr' Mr-
lačnik, Ivan Kavnik, Marmor Kavnik, Vinarstvo Janček, Fiber-
net, Prevozi Pirc, Handmade. 

A. S. / Foto: Aleš Sumina in Vesna Lovrenčič

PD Rega na Storžiču
V nedeljo, 4. oktobra, se je manjša skupina članov 
PD Rega odpravila na najzahodnejši dvatisočak 
Kamniško-Savinjskih Alp – vodnik Aleš nas je vodil 
na Storžič (skozi Žrelo). 
Zapeljali smo se proti Tržiču in vasici Lom pod Storžičem, naša 
pot se je začela na parkirišču pred domom pod Storžičem (1123 
m). Skozi Žrelo smo plezali po zelo zahtevni, a dobro označeni 
poti, ki je vodila skozi veliko in ozko skalno grapo zahodne ste-
ne, varovano z jeklenicami in klini. Pogled na globoko dolino 
pod nami je zastirala gosta megla. Zanimivo je bilo prečenje 
police v Žrelu. S pomočjo številnih varoval smo preplezali tudi 
skalne stene in ob izstopu na sedlo grebena smo si vzeli čas za 

počitek. Sonce na modrem nebu nas je prĳetno grelo. Do vrha
pobočja Storžiča (2132 m), kjer stoji velik leseni križ, ob njem pa 
sta razgledna plošča in vpisna skrinjica, je bila prehojena čudo-
vita skalnata grebenska pot. Na to, da smo osvojili vrh, smo bili 
člani zelo ponosni. Razgleda zaradi goste megle nismo imeli, 
razen na vidno ostenje Kočne. S planinskimi kavkami smo si 
delili malico, medtem ko nas je grelo opoldansko sonce.  
Sestop proti severu grebena čez Škarjev rob smo začeli po zdrs-
ljivi kamniti poti, varovala nas je kratka jeklenica, od melišča 
dalje pa smo se podali po lažji, razgledni grebenski poti med 
nizkimi borovci ter nato po malo bolj strmi stezi v dolino, skozi 
jesensko obarvani listnati gozd, vse do izhodišča. 
Z vodnikom Alešem smo tako plezalno pot na Storžič uspešno 
zaključili. Doživeli smo lepo krožno turo, imeli smo srečo z vre-
menom, in zadovoljni smo se vrnili domov. 

  Lili

Kranjski 
Klajmbing
V Športno plezalnem društvu Korenjak 
smo se odločili, da priredimo tekmova-
nje v športnem plezanju skupaj z veli-
kim koncertom pevke Alye in ob tem z 
organizacĳo različnih delavnic poma-
gamo staršem otrok z rakom.

Vse to na dobrodelni prireditvi, poimenovani 
Kranjski Klajmbing, ki bo 6. decembra 2014 v 
športnem parku Log. V okviru prireditve bo 
tekmovanje v balvanskem plezanju za otroke, 
stare do štirinajst let, popoldne pa bo na oder 
stopila ekstravagantna pevka Alya s svojo sku-
pino. Ves dan bodo potekale delavnice, s kate-
rimi bomo poskušali pomagati staršem otrok z 
rakom.
Rak je bolezen, ki ne izbira in ki ne prizanaša 
niti najmlajšim. To smo spoznali tudi športni 

plezalci, ko je huda oblika te bolezni za nekaj 
časa prekinila kariero dveh mladih slovenskih 
plezalk. Zato smo se v Športno plezalnem dru-
štvu Korenjak odločili, da energĳo in prosti
čas, ki smo ju pred leti namenjali organizacĳi
velikih mednarodnih tekmovanj, usmerimo v 
pomoč Društvu staršev otrok z rakom Jonatan 
Prĳatelj.
Velika dobrodelna prireditev je zasnovana na 
prostovoljstvu in dobrodelnosti. Otroci, ki se 

bodo pomerili v plezanju, bodo oproščeni pla-
čila startnine. Njihove starše, prĳatelje in vse
druge obiskovalce bomo pogostili s kranjsko 
klobaso. Veliki glasbeni koncert, na katerem bo 
Alya predstavila svoj novi album, bo prav tako 
brezplačen.
V soboto, 6. decembra 2014, se bo športni park 
Log torej spremenil v veliko dobrodelno pri-

zorišče, na katerem se bodo poleg tekmova-
nja v športnem plezanju in koncerta zvrstile 
številne delavnice, ki jih bodo vodili prosto-
voljci in ob katerih bomo zbirali prostovoljne 
prispevke za starše otrok z rakom. 

Prisrčno vabljeni! 

Lorin Möscha, predsednik društva Korenjak  

1. Mednarodno tekmovanje v škuljanju Log 2014
Prvi konec tedna v oktobru je bil predvsem v znamenju lokalnih volitev. Za nas, loške škuljaše, pa je bil po-
memben predvsem zato, ker smo se v soboto udeležili mednarodnega tekmovanja v škuljanju na Hrvaškem, 
natančneje v Savudrĳi. Prvič smo se tekmovanja udeležili kot člani ŠD Škulja Barje in pokazali, kaj smo
se naučili v treh mesecih treningov. Za prvič smo se odrezali dobro, saj smo osvojili kar nekaj posamičnih 
zmag, predvsem v kvalifikacĳskih tekmah. Od ljudi, ki so vešči te igre, smo prejeli veliko spodbudnih besed
in pohval, da smo glede na začetne korake zelo nadarjeni. Eden od primorskih škuljašev je dejal, da si ni 
mislil, da se bo nekoč škuljalo tudi v deželi žabarjev. No, pa se, in to vedno bolje.
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Udeležilo se ga je približno 80 članov in po-
vabljenih gostov. Pripeljali smo se s 30 avti, 

kar kaže na to, da se radi spominjamo časov, ko 
je bil praženi krompir res glavna jed. Surovino 
za glavno jed je skuhano doniral tandem Dani 
in Marko Remškar, nakar so krompir prevzele 
naše pridne članice in ga s čebulo, ocvirki ter 
preostalimi dodatki spremenile v okusno ko-
silo. Moški del članstva pa se je potrudil pri 
čevapčičih, pĳači in drugih prilogah. Praženi
krompir je bil na voljo brezplačno, čevapčiči in 
pĳača pa po »upokojenskih« cenah. Zobali smo
tudi grozdje in piškote. 
Vabilu se je odzval tudi g. župan Mladen Su-
mina, ki druženje izkoristil za zahvalo zadnjim 
trem predsednikom DU Log za uspešno sode-
lovanje društva z občino. Druženje je popestrila 
Henrika Gutnik z igranjem na harmoniko, čla-
ni in članice pa so ob njeni spremljavi zapeli. 

Jože Štemberger / Fotografija: Zlatko Verbič

Pred leti smo že bili enkrat na Cer-
kljanskem. V deževnem dnevu smo 
obiskali Zakojco, rojstni kraj pisatelja 
Franceta Bevka. Njegova rojstna hiša 
je preurejena v muzej. Iz vasi je pre-
lep razgled na venec gora južno od 
Bohinjskega jezera: Črno prst, Vogel, 
Rodico. Na turistični kmetĳi Flan-
der pa si lahko obiskovalci privežejo 
dušo ali doživĳo še kaj zanimivega,
na primer konje. 
Z Loga smo se odpeljali po ugodnejši 
poti preko Idrĳe. Na planoti, kjer sta
kraja Hotedršica in Črni Vrh, je geo-
grafska zanimivost – razvodnica. 
Od tod odteka del voda v Ljubljanico 
in dalje v Črno morje, del pa v Idrĳco
in s Sočo v Jadransko morje. Mesto 
Idrĳa pa ima s svojim znamenitim
rudnikom prav posebno mesto med 
slovenskimi kraji. Pred leti smo že 
bili v Idrĳi. Tokrat smo se odpeljali
naravnost v Franjo. 
Partizansko vojno bolnico Franjo 
nam je predstavila mlada vodička 
Sanja. Njen pristop in nastop sta nas 
resnično presenetila. Navdušilo nas 
je njeno poznavanje zgodovinskih 
dejstev, še posebej pa njen občutek 
za vrednote, ki jih izpričuje ta spo-
menik iz vojnih časov. Bolnica je 
delovala v letih najhujšega nasilja. 

V njej so se zdravili najtežji ranjenci 
partizanske vojske, pa tudi pripad-
niki drugih narodov, kar dokazuje, 
da je delovala po najvišjih etičnih 
merilih humanizma, tovarištva, so-
lidarnosti. Po vojni je postala simbol 
partizanskega gibanja in njegove 
razvejene ter izjemno dobro organi-
zirane zdravstvene dejavnosti. Pred-
stavlja del skupne dediščine evrop-
skih narodov, njihovih vrednot in 
življenjskih načel. S svojim obstojem 

in pričevalnostjo prispeva k utrjeva-
nju kulture miru. (Delno povzeto po 
gradivu muzeja.) 
Udeležence izleta, nekateri so jo ob-
iskali prvič, je obisk bolnice v skriti 
soteski navdal s čudenjem, občudo-
vanjem in ponosom. Vsi smo se stri-
njali, da smo zares lahko ponosni 
na naše prednike, ki so nam s svojo 
edinstveno držo v odporniškem gi-
banju ohranili domovino in narod. 
Skozi Cerkno, kjer se letos spominja-

jo dvestoletnice rojstva matematika 
dr. Franca Močnika, smo se po Kelti-
ki odpeljali proti Mostu na Soči. Kel-
tika se imenuje magistralna cesta, ki 
povezuje prestolnico s severnopri-
morskimi kraji. Zdaj jo intenzivno 
obnavljajo. Med čakanjem pred se-

maforji smo izvedeli nekaj o najdiš-
ču Divje babe nad dolino Idrĳce, kjer
so našli znamenito piščal, za katero 
pravĳo, da je najstarejše glasbilo na
svetu. Slišali smo še o pisatelju Cirilu 
Kosmaču, pesniku Simonu Gregor-
čiču in seveda o tristoletnici tolmin-
skega punta in o prvi svetovni vojni 
ter časih italĳanskega fašizma med
obema vojnama. Tej hriboviti, strmi 
in skromni deželi zgodovina res ni 
prizanašala. 
Na Mostu na Soči so nas pričakali 
prĳazni gostitelji in nam na bregu
reke postregli okusno kosilo. Z lad-
jico smo zapluli po jezeru do izliva 
Idrĳce, ob kateri smo se vozili velik

del današnje poti, potem pa še po je-
zeru navzgor in obrnili blizu izliva 
Tolminke v Sočo. Na ladjici se je ogla-
sila tudi pesem, preizkusili smo se 
pa še v recitacĳi Gregorčičeve pesmi
Soči. Nismo je pozabili. S skupnimi 
močmi smo obudili nekdanje znanje, 

kar nas je zelo razveselilo. Vožnja po 
Soči nas je sprostila in navdihnila. 
Tik pred slovesom od ladjice pa nas 
je nepričakovana dogodivščina celo 
pošteno nasmejala. Soča je zmočila 
Janĳa, ki je sicer profesionalni po-
tapljač, strokovnjak za vzdrževanje 
pretokov in zapornic na slovenskih 
hidroelektrarnah. 
Nasmejani in zadovoljni smo se od-
pravili proti našemu Barju kar po 
avtocesti, mimo Nove Gorice, in tako 
zaključili krog. 
Po krajih, od koder izhajam, sem 
udeležence malo po slovensko, malo 
v cerkljanskem narečju vodila Katja 
Hvalica.

DU Log v Bolnici Franji in na Soči
Na zadnji izlet v letu 2014 smo se odpravili na Primorsko. Na Cerkljansko in Tolminsko, kamor 
vodĳo ceste s številnimi ovinki, se podamo bolj malokrat. Smučarji poznajo Smučarski center
Cerkno, ki je bil večkrat na vrhu ali tik pod vrhom lestvice, ki ocenjuje ponudbo in kakovost sto-
ritev slovenskih smučišč. Naslednjo zimo nas torej vabĳo na smučanje.

Izbrani izvajalec, Komunalne gradnje 
Grosuplje, je v zadnjega pol leta, od 
sredine aprila, ko se je začela gradnja 
kanalizacĳe ob regionalni cesti med
Lukovico in osnovno šolo, položil 
praktično vse kanalizacĳske cevi in
tako že skoraj zaključil projekt. Kot 
nam je pojasnil Jure Jančič iz občin-
ske uprave, gradbincem ostaja le še 
podvrtavanje pod regionalno cesto 
in Malenščico, ki pa bo terminsko 
prilagojeno gradnji kolesarskih stez 
in urejanju križišč. Pri križišču za 
osnovno šolo načrtujejo štiri podvr-
tavanja, za kanalizacĳski, elektro- in
telekomunikacĳski vod ter vodovod,
in še podvrtavanje pod Malenščico 
za kanalizacĳske cevi. Podvrtavanje

bodo opravili tudi v križišču za Dra-
gomer, kjer sočasno gradĳo kolesar-
ske steze ter urejajo križišče. Izvedeli 
smo še, da je v zaključni fazi prav 
tako projekt izgradnje vodovoda ob 
regionalki. 
Naj spomnimo, da projekt kanalizaci-
je ob regionalni cesti vključuje pola-
ganje glavnih vodov z izvedbo hišnih 
priključkov do mej z zasebnimi zem-
ljišči. Položenih je bilo več kot kilome-
ter in pol cevi, ki so jih delavci vgradi-
li v nekdanji odstavni pas regionalne 
ceste, na globino od 1,5 do slabih treh 
metrov. Večino kanalizacĳskih cevi
so položili na klasičen način, z izkopi 
z mehanizacĳo, polaganjem cevi in
zasipi, del kanalizacĳe ob vodotokih

pa so gradili z gradbeno mehaniza-
cĳo za vodeno vrtanje, s katero so
podvrtali teren in skozi rov nato vle-
kli kanalizacĳske cevi. Kanalizacĳski
sistem je gravitacĳsko-tlačni. Do iz-
gradnje čistilne naprave kanalizaci-
ja ne bo v uporabi in bo pravzaprav 
nekakšen slepi, zapečateni cevovod. 
Novozgrajeno vodovodno omrežje bo 
nekoliko krajše od kanalizacĳskega,
saj so cevi polagali med križiščem za 
Dolino in osnovno šolo. Na novo vo-
dovodno omrežje bodo priključili del 
gospodinjstev, ki so do zdaj uporab-
ljala zasebne vodovode, poleg tega pa 
bo novi cevovod služil tudi kot zanka 
v primeru okvare. 
Teh dveh projektov so se na občini 

lotili zaradi začetka evropskega pro-
jekta izvedbe kolesarskih poti, saj 
naj bi bila poznejša gradnja vodo-
voda in kanalizacĳe bistveno dražja,
vključevala pa bi tudi ponovno po-

laganje asfalta na kolesarskih stezah. 
V proračunu je bilo za oba projekta 
namenjenih 650 tisoč evrov, izbrani 
izvajalec pa naj bi ju izvedel za manj 
kot štiristo tisočakov.           V. L.

Gradnja kanalizacĳe na Lukovici

Cevi položene, sledi podvrtavanje
Gradnja vodovoda in kanalizacĳe ob regionalni cesti je tik pred zaključkom. Kot smo že poročali,
se je delo večinoma opravilo že med poletjem.

Krompirjev piknik
23. septembra smo se člani DU Log v sončnem vremenu zbrali pred domom PGD Log in pripravili že šesti tradicionalni 
piknik ljubiteljev praženega krompirja kot glavne jedi. 
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POROČILO O IZIDU GLASOVANJA NA 
VOLITVAH ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA

ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA JE BILO:

ODDANIH GLASOVNIC:   1615
Ker so bile prazne, ker sta bila obkrožena dva odgovora oziroma ker ni 
bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 

NEVELJAVNIH GLASOVNIC:   45

VELJAVNIH GLASOVNIC:  1570
Kontrola: neveljavne + skupaj oddani veljavni glasovi = število oddanih 
glasovnic

Rezultati glasovanja za občinski svet skupno v občini so naslednji:

1. LiDLL – Lista za Dragomer, Log in Lukovico 484
2. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 202
3. SD - SOCIALNI DEMOKRATI 152
4. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenĳe 145
5. NLRO – NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE 143
6. NOVA SLOVENĲA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 124
7. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 109
8. ŠTORKLJA – Štorklja za Log, Dragomer in Lukovico 105
9. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 69
10. KORAK NAPREJ 37

VOLILNA ENOTA    I:

Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:

1. KORAK NAPREJ 37
2. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 133
3. ŠTORKLJA – Štorklja za Log, Dragomer in Lukovico 44
4. NOVA SLOVENĲA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 81
5. SD - SOCIALNI DEMOKRATI 94
6. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenĳe 72
7. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 39
8. LiDLL – Lista za Dragomer, Log in Lukovico 255
9. NLRO – NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE 107

Posamezni kandidati na listah so dobili naslednje število 
preferenčnih glasov:

Ime liste: 1 KORAK NAPREJ
Preferenčnih glasov: 6   Glasov lista: 37      16.22% 
Zap.št.    Ime liste Št. glasov % glasov
1   Blaž Gerbec 6   16.22 

Ime liste: 2 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 24   Glasov lista: 133      18.05% 

Zap.št.    Ime liste Št. glasov % glasov
1   Domen Cukjati 11    8.27 

2   Ivanka Mausar 1    0.75 
3   Gregor Majcen 8    6.02 
4   Zdenka Rotar 4    3.01 

Ime liste: 3 Štorklja za Log, Dragomer in Lukovico
Preferenčnih glasov: 14   Glasov lista: 44      31.82% 
Zap.št.    Ime liste Št. glasov % glasov
1   Suzana Kržič 4    9.09 
2   Ivan Kolić 8   18.18 
3   Dr. Katarina Vogel - Mikuš 1    2.27 
4   Aleš Kavčnik 1    2.27 
5   Primož Mikuš 0    0.00 

Ime liste: 4 NOVA SLOVENĲA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 33   Glasov lista: 81      40.74% 
Zap.št.    Ime liste Št. glasov % glasov
1   Viljem Kosednar 8    9.88 
2   Mirjam Čuden Kocbek 11   13.58 
3   Jakob Dolinar 3    3.70 
4   Karin Kozamernik 5    6.17 
5   Alojzĳ Slabe 3    3.70 
6   Mojca Zore 3    3.70 
7   France Kvaternik 0    0.00 

Ime liste: 5 SD - SOCIALNI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 25   Glasov lista: 94      26.60% 
Zap.št.    Ime liste Št. glasov % glasov
1   Andrej Jerman - Blažič 11   11.70 
2   Mag. Tanja Rozman 6    6.38 
3   Toni Vidmar 0    0.00 
4   Rozalĳa Bastar 1    1.06 
5   Ciril Brajer 5    5.32 

6 Prof. dr. Borka Džonova Jerman 
Blažič 1    1.06 

7   Marĳan Pečan 1    1.06 

Ime liste: 6 DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENĲE
Preferenčnih glasov: 27   Glasov lista: 72      37.50% 
Zap.št.    Ime liste Št. glasov % glasov
1   Anton Fridl 5    6.94 
2   Marĳa Zdravkovič 5    6.94 
3   Jožef Sevšek 6    8.33 
4   Branka Kastelic 2    2.78 
5   Danilo Čamernik 2    2.78 
6   Marĳa Drofenik 1    1.39 
7   Branko Šefran 6    8.33 

Ime liste: 7 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 5   Glasov lista: 39      12.82% 
Zap.št.    Ime liste Št. glasov % glasov
1   Dušan Trček 5   12.82 

Ime liste: 8 LiDLL – Lista za Dragomer, Log in Lukovico
Preferenčnih glasov: 95   Glasov lista: 255      37.25% 

Zap.št.    Ime liste Št. glasov % glasov
1   Alenka Kuzma 8    3.14 
2   Gregor Stanišič 25    9.80 
3   Andreja Kavčnik 13    5.10 
4   Mladen Sumina 26   10.20 
5   Vanja Potočnik 12    4.71 
6   Damjan Vindišar 11    4.31 
7   Andrej Skrt 0    0.00 

Ime liste: 9 Neodvisna lista za razvoj občine
Preferenčnih glasov: 28   Glasov lista: 107      26.17% 

Zap.št.    Ime liste Št. glasov % glasov
1   Ivan Klenovšek 14   13.08 
2   Tjaša Kastelic 8    7.48 
3   Srečko Sečnik 6    5.61 
4   Marjana Ložar 0    0.00 
5   Janez Pišek 0    0.00 
6   Mevlĳa Ametovska 0    0.00 

VOLILNA ENOTA   II.

Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
1. NLRO – NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE 36
2. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 70
3. ŠTORKLJA – Štorklja za Log, Dragomer in Lukovico 61
4. SD – SOCIALNI DEMOKRATI 58
5. LiDLL – Lista za Dragomer, Log in Lukovico 229
6. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 69
7. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 69
8. NOVA SLOVENĲA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 43
9. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenĳe 73

Ime liste: 1 Neodvisna lista za razvoj občine
Preferenčnih glasov: 12   Glasov lista: 36      33.33% 

Zap.št.    Ime liste Št. glasov % glasov
1   Nina Strajnar 2    5.56 
2   Boštjan Kavčnik 2    5.56 
3   Veronika Maffi 0    0.00 
4   Peter Vuković 4   11.11 
5   Jasna Vidaković 2    5.56 
6   Srečko Švikart 2    5.56 

Ime liste: 2 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 40   Glasov lista: 70      57.14% 

Zap.št.    Ime liste Št. glasov % glasov
1   Iztok Novak 27   38.57 
2   Karmen Puhar 3    4.29 
3   Ludovik Rožnik 10   14.29 

Ime liste: 3 Štorklja za Log, Dragomer in Lukovico
Preferenčnih glasov: 26   Glasov lista: 61      42.62% 

Zap.št.    Ime liste Št. glasov % glasov
1   Branko Gorjan 12   19.67 
2   Brigita Kozjek 0    0.00 
3   Slavko Armič 5    8.20 
4   Mirjam Gorjan 3    4.92 
5   Damĳan Debenec 6    9.84 
6   Zvonka Nagovnak 0    0.00 

Ime liste: 4 SD - SOCIALNI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 21   Glasov lista: 58      36.21% 
Zap.št.    Ime liste Št. glasov % glasov
1   Katarina Davidović 7   12.07 
2   Mag. Bojan Perić 10   17.24 
3   Nina Nahtigal 0    0.00 
4   Marko Vengust 2    3.45 
5   Milena Bernik 2    3.45 
6   Jan Pliverič 0    0.00 

Ime liste: 5 Lista za Dragomer, Log in Lukovica
Preferenčnih glasov: 66   Glasov lista: 229      28.82% 

Zap.št.    Ime liste Št. glasov % glasov
1   Miran Stanovnik 23   10.04 
2   Tina Rebernik Kovač 4    1.75 
3   Dr. Simon Strgar 11    4.80 
4   Marina Kokalj 13    5.68 
5   Marko Kraner 11    4.80 
6   Mag. Vesna Popit 4    1.75 

Ime liste: 6 SMC - STRANKA MIRA CERARJA
Preferenčnih glasov: 20   Glasov lista: 69      28.99% 

Zap.št.    Ime liste Št. glasov % glasov
1   Aleksander Brejc 6    8.70 
2   Helena Čampa 3    4.35 
3   Darko Bizjak 4    5.80 
4   Vesna Kos Mladenović 4    5.80 
5   Drago Malavašič 3    4.35 

Ime liste: 7 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 23   Glasov lista: 69      33.33% 

Zap.št.    Ime liste Št. glasov % glasov
1   Hermina Šabanov 4    5.80 
2   Roman Remškar 10   14.49 
3   Urša Prašnikar 1    1.45 
4   Andrej Jerina 6    8.70 
5   Petra Černetič 2    2.90 
6   Viktor Kozjek 0    0.00 

Ime liste: 8 NSI - NOVA SLOVENĲA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 8   Glasov lista: 43      18.60% 

Zap.št.    Ime liste Št. glasov % glasov
1   Severin Maffi 6   13.95 
2   Marĳa Rus 0    0.00 
3   Stanko Kokalj 0    0.00 
4   Anica Belič 1    2.33 
5   Damjan Furjan 0    0.00 
6   Marĳa Logar 1    2.33 

Ime liste: 9 DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENĲE
Preferenčnih glasov: 36   Glasov lista: 73      49.32% 

Zap.št.    Ime liste Št. glasov % glasov
1   Branimira Brecelj 8   10.96 
2   Franci Kozjek 20   27.40 
3   Lidĳa Koščak 0    0.00 
4   Dragan Tešanović 0    0.00 
5   Nataša Kos 3    4.11 
6   Jakob Dukarić 5    6.85 

Občinska volilna komisĳe ni ugotovila nepravilnosti pri ugotavljanju
volilnega izida.

D)Na osnovi podeljenih mandatov listam in preferenčnih glasov 
posameznih kandidatov je Občinska volilna komisĳa Občine Log -
Dragomer ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:

Volilna enota I Volilna enota II

LiDLL – Lista za Dragomer, Log in 
Lukovico

Mladen Sumina
Alenka Kuzma
Gregor Stanišič

Miran Stanovnik
Tina Rebernik 
Kovač

SDS - SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA  Domen Cukjati Roman Remškar

SD - SOCIALNI DEMOKRATI Andrej Jerman 
Blažič

DeSUS - Demokratična stranka 
upokojencev Slovenĳe Franci Kozjek

NLRO – NEODVISNA LISTA ZA 
RAZVOJ OBČINE                           Ivan Klenovšek

NOVA SLOVENĲA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI                                              

Mirjam Čuden 
Kocbek

SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA  Iztok Novak

ŠTORKLJA – Štorklja za Log, 
Dragomer in Lukovico             Branko Gorjan

                          
Predsednik Občinske volilne komisĳe

  Občine Log - Dragomer
      Jernej Lavrenčič, l.r.

Številka občine: 208
Ime občine: 
LOG - DRAGOMER

A) Občinska volilna komisĳa je na podlagi zapisnikov o delu vo-
lilnih odborov ugotovila naslednji izid glasovanja: 

a. 1. V splošne volilne imenike za območje občine je bilo vpisanih  
2991 volivcev. 
a. 2. S potrdilom je glasovalo 0 volivcev 

a) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE OBČINE 2991 
b) GLASOVALO JE: 1479 VOLIVCEV

Od tega je:
b.1. na voliščih glasovali po volilnem imeniku 1479 volivcev
b.2. glasovalo s potrdili 0 volivcev
b.3. glasovalo po pošti 0 volivcev.

B) ZA VOLITVE ŽUPANA JE BILO:

ODDANIH GLASOVNIC: 1479

Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu 
kandidata oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 

NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 7

VELJAVNIH GLASOVNIC  1472
Kontrola: neveljavne + skupaj oddani veljavni glasovi = število od-
danih glasovnic
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:

1. MIRAN STANOVNIK 814 glasov, kar je 55,3 % 
2. BOŠTJAN RIGLER 658 glasov, kar je  44,7 % 

Občinska volilna komisĳa ni ugotovila nepravilnosti pri ugotavljanju
volilnega izida.
Ugotovi se, da je bil izvoljen za župana  MIRAN STANOVNIK.

Predsednik
Občinske volilne komisĳe
  Občine Log - Dragomer

Jernej Lavrenčič, l.r.

P O R O Č I L O
Občinske volilne komisĳe Občine Log - Dragomer

o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za župana, ki so 
bile 19. oktobra 2014
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Območje Policĳske postaje
Vrhnika
Kako so se policisti vrhniške policĳ-
ske postaje v sodelovanju z ljubljan-
sko kriminalistično upravo konec 
septembra lotili domnevnih islami-
stičnih skrajnežev in pri tem našli 
tudi nekaj vojaškega orožja, kar je 
odmevalo po vsej državi, pišemo na 
drugem mestu. Malce manj odmev-
na pa je bila najdba minometne mine 
na Vrhniki. Ta sicer ni imela nič z 
aktualnim pregonom skrajnežev po 
Evropi, saj so jo nazadnje uporabili 
za medsebojno obmetavanje v času 
druge svetovne vojne. Eksplozivno 
telo pedantne nemške proizvodnje 
je počilo z zgolj sedemdesetletnim 
zamikom. Seveda pod nadzorom pi-
rotehnikov specialne enote, ki so po-
skrbeli, da pri tem ni bil nihče ranjen 
ali poškodovano kakršnokoli imetje.
Na Verdu pa je pretekli mesec skoraj 
prišlo do vloma. Še neznani tolovaj 
se je v zavetju teme polotil vhodnih 
vrat stanovanjske hiše, pa pri tem 
tako dolgo rogovilil, da je zbudil 
lastnika. Ta je stopil pogledat, kdo ga 
moti v povsem nekrščanskih urah, a 
jo je nepovabljeni obiskovalec popi-
hal s kraja dogodka, še preden bi se 
utegnila srečati. Ko je petelin zapel, 
je sonce pregnalo temo, razen tisto 
med ušesi nesojenega vlomilca.
V Borovnici se je v tem času nad 
pridne čebelarje spravil za enkrat še 
neznani škodljivec, zaradi katerega 
si glave belĳo tudi organi pregona.
Hodi menda po dveh nogah, drugi 
par okončin pa uporablja za polnje-

nje malhe. Zadišali so mu čebelji pa-
nji, zato je v svoj še skriti brlog odne-
sel kar štiri. Morebiti je zadnjič slišal, 
da gre milo v trgovinah za med, pa 
si ga je omislil – med namreč.
Da so nekateri sleparji vstopili tudi 
že v 21. stoletje pa je na svoji koži iz-
kusil nesrečni lastnik bančnih kartic. 
Kako je nepridiprav pridobil podatke 
le teh, še ugotavljajo, a škoda v obli-
ki razsipnih finančnih transakcĳ na
tujem je priletela kot strela z jasnega. 
Kdo bo na koncu v resnici poravnal 
zapitek, je zdaj odvisno zgolj od mož 
v modrem, ki intenzivno poizvedu-
jejo za vsemi zgoraj naštetimi.
Med drugim se je na vrhniškem prvi 
jesenski mesec, ko policisti zaradi 
šolarjev v prometu izvajajo še po-
sebej poostren nadzor, presenetljivo 
nabralo kar štirinajst prometnih ne-
sreč, a na srečo je bila med njimi le 
ena, ki je vključevala tudi telesne po-
škodbe.

Območje Policĳske postaje
Ljubljana Vič
Policiste Policĳske postaje Ljubljana
Vič so septembra klicali v občino 
Dobrova-Polhov Gradec zavoljo ne-
navadne svinjarĳe. Poškodovan je
bil namreč svinjak. O ugotovitvah 
preiskave so nemudoma obvestili 
okrožno državno tožilstvo. Iz nekega 
drugega svinjaka pa so prilezli roko-
mavhi, ki so se trudili s kuhanjem 
kosila na bioplin, a ko jim na prdce 
ni uspelo skuhati niti navadne kave, 
so se odpravili na plenilski pohod k 
najbližjemu bencinskemu servisu. Iz 

skladišča plinskih jeklenk so odko-
talili in odvlekli za 1400 evrov plin-
skih jeklenk. Zdaj še pred ruskim 
embargom ne trepetajo več. Nek 
drug tolovaj pa si je zaželel vsebine 
zaklenjene garaže in primerno ob-
delal lesena vhodna vrata. V notra-
njosti je naletel na mikavno motorno 
žago priznane znamke Stihl ter dva 
elektro podaljška, jih seveda pobasal 
in jo urno podurhal domov. Poštene-
ga občana je oškodoval za 500 evrov, 
koliko bo zdravstveno blagajno, pa 
zavisi od števila prstov, ki si jih bo, 
bukov kot je, slej ko prej z ostro žago 
odstranil z dlani. Raba delovnih oro-
dĳ zmikavtom resda povzroča hude
preglavice, so se pa zato v zadnjem 
času izučili, da pravih vrednosti ni 
več v sprednjih predalčkih jeklenih 
konjičkov in da se v prtljažniku naj-

de tudi kaj več kot le rezervno kolo. 
Ko je pred časom eden teh vlamljal v 
avtomobil, je namreč takoj pogledal 
tudi tja in našel osebne dokumente 
ter denar. Lastniku je s tem povzro-
čil za okoli 500 evrov premoženjske 
škode. Da iz malega raste veliko pa 
je znova dokazal nek lump, ki je v 
mladosti z užitkom srebal Pingota, 
dandanes pa slamico dosti raje vtika 
v rezervoarje vozil. Se razume tujih. 
Iz nekega tovornega vozila je zadnjič 
tako nasesal za okrog sto litrov na�e,
s čimer je voznika olajšal za približno 
150 evrov. Za naštetimi delinkventi 
policisti še poizvedujejo.
Ni je čez bratsko ljubezen, pa so si 
zadnjič mislili krajani, ki so prĳavi-
li kršitev javnega reda in miru. Pri-
merno opogumljena z večjo količino 
maliganov sta se namreč pomerila 

občana, ki si na veselje ali žalost, 
stvar subjektivne presoje, delita ista 
očeta in mater. Ker vsaka šola nekaj 
stane, so možje postave, ki so prišli 
naredit red, obema izstavili plačilni 
nalog.
Skorajda pa ne mine mesec, ko nas 
ne bi krajše ali daljše notice opomi-
njale, kako nevarno je delo v gozdu 
v požledolomnem času. Tokrat je 
gozdnega delavca med podiranjem 
drevesa krepko oplazila veja. Za-
voljo neugodne lokacĳe je morala
na pomoč priskočiti celo gorska 
reševalna služba. Kljub predpisa-
ni varnostni opremi je sekač utrpel 
več površinskih ran na telesu, kako 
bi se zgodba končala brez te, pa niti 
ne upamo ugibati. O nesreči so poli-
cisti obvestili delovni inšpektorat ter 
okrožno državno tožilstvo.
Kar se horjulskega konca tiče, pa so 
možje zakona v preteklem mesecu 
predvsem ugotavljali, kako »izjemno 
miren«, da je. Tja so se morali podati 
zgolj v enem primeru, ko je še nezna-
ni dolgoprstnež z vlomom v osebni 
avtomobil lastniku nakopal za okoli 
300 evrov materialne škode.

Zbral in uredil: Damjan Debevec

POLICĲA OPOZARJA
Občane ponovno opozarjamo, da v 
vozilih na vidnih mestih ne pušča-
te vrednejših predmetov (denarnic, 
torbic, jaken, ipd). 
Prav tako v prtljažni prostor odlagaj-
te vrednejše predmete že ob odhodu 
od doma in ne šele, ko vozila parki-
rate in jih pustite brez nadzora.

12. 8. 2014 je začela veljati nova Ured-
ba o dopolnilnih dejavnostih na kmetĳi
(Uradni list RS, št. 58/2014), ki določa, da 
se na kmetĳi lahko opravljajo naslednje
skupine dopolnilnih dejavnosti: predela-
va primarnih kmetĳskih pridelkov, gozd-
nih sadežev in zelišč; predelava gozdnih 
lesnih sortimentov; prodaja kmetĳskih
pridelkov in izdelkov s kmetĳ; vzreja in
predelava vodnih organizmov; turizem 
na kmetĳi; dejavnost, povezana s tradi-
cionalnim znanjem na kmetĳi, storitvami
oziroma izdelki; predelava rastlinskih 
odpadkov ter proizvodnja in prodaja 
energĳe iz obnovljivih virov; storitve s

kmetĳsko in gozdarsko mehanizacĳo in
opremo, zakol živali ter ročna dela; sveto-
vanje in usposabljanje v  povezavi s kme-
tĳsko, gozdarsko in dopolnilno dejav-
nostjo. Med skupinami dejavnosti je na 
primer v okviru turizma na kmetĳi novost
t. i. apiturizem s področja čebelarstva.  
Podrobnejši seznam dopolnilnih dejavno-
sti znotraj navedenih skupin ter pogoji za 
njihovo opravljanje so navedeni v Uredbi 
o dopolnilnih dejavnostih na kmetĳi, ki
je dosegljiva tudi na spletnem naslovu 
h�p://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?-
urlurid=20142546. Obstoječi nosilci do-
polnilnih dejavnosti morajo opravljanje 

teh dejavnosti uskladiti z določbami nove 
uredbe najpozneje do 1. januarja 2016.
Upravna enota Vrhnika se obenem za-
hvaljuje vsem občanom, ki ste sodelovali 
pri izpolnjevanju ankete o zadovoljstvu 
strank. Rezultati anket kažejo, da gredo 
naša prizadevanja v pravo smer in nas 
hkrati zavezujejo, da se bomo še naprej 
trudili biti kakovostna in prĳazna upra-
vna enota.

Upravna enota Vrhnika
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Kavarna Mikavna prvo 
leto delovanja proslavila z 
otroki
Prvo soboto v oktobru je Mikavna kavarna na Vrhniki 
praznovala prvo obletnico delovanja. Obeležili so jo s 
pestrim dogajanjem, ki je bilo med drugim namenjeno 
tudi otrokom. Zabaval jih je balonarski animator z iz-
delovanjem različnih figuric iz balonov, posladkali pa so
se lahko tudi s slastnimi palačinkami. Otroška igralnica 
je pokala po šivih od vseh, ki so čakali v vrsti, da bi do-
bili figurico iz balona.
Sicer pa v Mikavni kavarni zadnje leto razvajajo svoje 
goste s ponudbo odličnih tort (ki jih pripravĳo tudi po
naročilu za rojstne dneve in druga praznovanja), široko 
ponudbo toplih in hladnih napitkov, piva, vina in žga-
nih pĳač. Zelo so ponosni na to, da so uredili notrajo
igralnico, kjer lahko otroci praznujejo nepozaben rojstni 
dan ali se v njej igrajo, rišejo, plezajo po plezalni steni ali 
se vozĳo po toboganu. Jeseni in pozimi bodo nadaljevali
z že poznanimi brezplačnimi delavnicami namenjenimi 
otrokom vseh starosti (ustvarjalne delavnice, ure prav-
ljic, kino predstave). Svojo ponudbo pa so popestrili tudi 
s posebno ponudbo cocktailov in piva, za vse tiste, ki se 
želite sprostiti po napornem delovnem tednu.  Skratka, 
obljubljajo vam, da boste pri njih tudi v prihodnje zago-
tovo našli nekaj zase.  Več informacĳ o ponudbi in akcĳah
dobite v kavarni, po telefonu 031-375-360 ali na mikav-
na.kavarna@gmail.com.                   gt, foto: Leon Novak

Že tretja podjetniška 
priložnost v PVSP 2014
Ljubljana, 17. oktober 2014 – Regionalna razvojna agencĳa
Ljubljanske urbane regĳe je na svoji spletni strani www.
rralur.si objavila že tretji javni poziv za vključitev v ope-
racĳo Podjetno v svet podjetništva 2014 (PVSP 2014) za
Ljubljansko urbano regĳo. Z njim vabi visoko izobražene 
mlade brezposelne osebe iz regĳe,  naj se vključĳo v omenjeni
program, si zagotovĳo zaposlitev za določen čas in si odpre-
jo možnost, da v družbi vrstnikov in s pomočjo mentorjev 
razvĳejo svojo podjetniško idejo. Deset izbranih kandidatov
bo namreč RRA LUR predvidoma decembra 2014 zaposlila 
za štiri mesece. V obdobju vključitve v program jim bo nu-
dila strokovno pomoč v obliki podjetniškega usposabljanja 
ter razvĳanja in uresničevanja njihove podjetniške ideje, kar
po dosedanjih izkušnjah bistveno pripomore k hitrejšemu in 
uspešnejšemu preboju na trgu. Končni cilj udeležencev bo sa-
mozaposlitev, zaposlitev v lastnem podjetju ali zaposlitev pri 
drugem delodajalcu. 
Poziv je prednostno namenjen brezposelnim, ki imajo šesto 
ali višjo stopnjo izobrazbe katere koli smeri, so stari manj 
kot 35 let in imajo stalno bivališče v eni od  šestindvajsetih 
občin Ljubljanske urbane regĳe.  Če bo premalo prĳavljenih
kandidatov izpolnjevalo vse tri pogoje, lahko posebna komi-
sĳa za izbor kandidatov omili izobrazbeni in starostni pogoj,
kar lahko stori tudi po lastnem preudarku. Na poziv se ne 
morejo prĳaviti kandidati, ki so v preteklosti že bili vključeni
v katero koli operacĳo Podjetno v svet podjetništva.
Strokovna komisĳa bo pri izboru upoštevala izpolnjevanje
pogojev ter podjetniške lastnosti, znanje in izkušnje kandi-
datov, poslovno idejo in njeno uresničljivost, karierne cilje in 
motiviranost kandidatov. Zadnji rok za oddajo vlog je 7. no-
vember 2014.
Operacĳo Podjetno v svet podjetništva 2014 financirata Ev-
ropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. Enake razpise je  hkrati objavilo še 
enajst regionalnih razvojnih agencĳ iz vseh slovenskih stati-
stičnih regĳ, saj projekt, katerega aktivnosti vodi in koordinira
Regionalni center za razvoj iz Zagorja,  poteka po vsej državi. 
Tokratni poziv je tretji v operacĳi PVSP 2014. Svojo priložnost
bo tako letos dobilo 360 mladih, ki svojo prihodnost povezu-
jejo z razvojem lastne podjetniške ideje in podjetja. 
Razpisna dokumentacĳa je objavljena na spletni strani Re-
gionalne razvojne agencĳe LUR rralur.si, dobiti pa jo je mo-
goče tudi na sedežu agencĳe, kjer kandidati dobĳo tudi vse
dodatne informacĳe in pojasnila (Roman Medved, tel. 01 306
1905 e-pošta: roman.medved@ljubljana.si, in Meta Koprivšek 
Tomažič, tel: 01 3061904, e-pošta: meta.koprivsek-tomazic@-
ljubljana.si).

Dopolnilna dejavnost na kmetĳi

Ko ne preganjajo tolovajev, policisti otroke učĳo varne poti v šolo.
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Vse se je torej začelo z gojenjem 
deževnikov in pridelavo vermi-
komposta. Kako pa se je podjetje 
razvĳalo naprej in s katerimi de-
javnostmi se v podjetju Biobraz-
da ukvarjate zdaj? 

Damjan: Z letošnjim letom smo regi-
strirali obrat za proizvodnjo organ-
skih gnojil in izboljševalcev tal, kot 
se uradno reče, naša proizvodnja 
ima zdaj svojo številko. V tem obratu 
proizvajamo in pakiramo organska 
gnojila, med katera sodĳo vermi-
kompost, pridelan s pomočjo dežev-
nikov in mešanico prsti. Kar se tiče 
proizvodnje se z vsakim letom bolj 
kaže, da je to neka osnova podjetja, 
bistvo, da podjetje sploh lahko pre-
živi. Zadnja veja v sami proizvodnji 
je pridelava domačih zeliščnih čajev, 
s katero smo pričeli letos.
Tamara: Druga dejavnost, ki je prav 
tako prisotna že od ustanovitve, je 
trgovina - semenarna, kjer prodaja-
mo vse, kar se potrebuje za vrt. Ker 
pa leta in leta v našo trgovino stran-
ke prinašajo svoje vrtnarske izkušnje 
in nasvete, se nam je porodila ideja, 
da bi vso to znanje združili v neko 
celoto, zato smo pred dvema letoma 
začeli tudi z izdajanjem svoje revĳe.

Dejali ste, da je tista prva in še 
vedno ena od  temeljnih dejav-
nosti vermikultura. Bi lahko 
bralcem, ki morda še ne poznajo 
tega izraza, na kratko razložili ta 
pojem?

Damjan: Vermikultura je učinkovit 
način kompostiranja, kjer se z na-
menom pospeševanja razgradnje 
organske mase in višje kakovosti 
končnega komposta goji rdeče de-
ževnike. Bistvo vermikulture nas 
vsakokrat razveseli ob pobiranju 
neprecenljivega pridelka, ki ga po-

imenujemo vermikompost. Letos 
smo pri  njem naredili nov korak v 
smer napredka: vermikompost, ki 
je bil prej presejan skozi 10 mm sito, 
zdaj presejemo skozi 2 mm sito in 
tako dobimo še bolj fin material, ki
je namenjen izdelavi vermikompost-
nega čaja. Izdelave le-tega se lahko 
loti vsakdo, ki potrebuje za svoj vrt 
izvrstno naravno tekoče gnojilo. 

V kolikšni meri je vaša dejavnost 
odvisna od vremena? Bi lahko 
rekli, da so bile slabše in boljše 
sezone? Kaj to pomeni v praksi?

Damjan: Ja, naša dejavnost je pre-
cej odvisna od vremena, saj proces 
pridelave npr. pri mešanici prsti po-
teka v obratni smeri kot pri drugih 
proizvajalcih.  Pri tem pride do vsaj 
30 % osipa, vendar pa z našim na-
činom proizvodnje  pridobimo bolj 
kakovosten, izredno temen material.  
Idealne razmere bi bile sonce, veter, 
ne prehuda vročina. Kot vsi vemo, 
letos ni bilo nič od tega! Zato nam 
je včasih v naši proizvodnji  šlo za 
minute ...

Stranke vam zaupajo, mnoge red-
ne prihajajo k vam precej od da-
leč. S čim jih prepričate?

Tamara: Res je, nekatere stranke si 
vzamejo čas in se pripeljejo k nam 
tudi od daleč. K nam že leta in leta 
prihaja zdaj že starejši par s Primor-
ske, ki sta naši stranki že od vsega 
začetka, ko trgovina sploh še ni stala. 
Gospe rade povedo kuharske recep-
te, veliko izvemo tudi  drugih nasve-
tov, vrtnarskih, pa tudi življenjskih. 
Tukaj se s pomočjo vseh nas zaposle-
nih v trgovini ustvarja pristna ener-
gĳa, ki se plete in kroži.
Damjan: Menim, da če imaš pra-
vo ponudbo v pravem ambientu, si 
zmagal. Mi smo morali nekaj naredi-

ti na trgovini in če primerjamo  dru-
ge semenarne in kmetĳske zadruge
z našo trgovino opazimo, da je naša 
skoraj butična. Ni železnih polic, 
dolgočasnih regalov, predvsem pa je 
pomemben verjetno oseben pristop: 
stranki se posvetimo, ji namenimo 
čas, stranke opazimo, lahko pokle-
petajo z nami, izmenjajo izkušnje in 
očitno ljudje to cenĳo. Trend velikih
centrov,  kjer si številka, je v upada-
nju. 
Tamara: Ravno danes sta bili v tr-
govini dve gospe, ki sta prišli kupit 
rožice, nato pa sta rabili pogovor 
in klepetali smo več kot pol ure. 
Včasih res pridejo stranke samo po 
toplo besedo ali pa da malo potoži-
jo … Opažamo pa tudi, da k nam 
prihaja čedalje več mlajših strank, 
ki bi želeli veliko narediti sami, so 
ekonavdušenci, zanima jih zdra-
va hrana, zdrav način življenja  … 
Veseli nas, da gre trend v to smer. 
Damjan: Še ena odločilna stvar pa je 
zagotovo kakovost. Mi smo na primer 
dali našo zemljo za rože v analizo 
glede težkih kovin na Kmetĳski in-
štitut Slovenĳe. Analiza je pokazala,
da je prst 'primerna tudi za pridela-
vo rastlin, namenjenih prehrani lju-
di'.  Hkrati so strokovnjaki z inštituta 
napisali, da je »kakovost kompostov v 
Slovenĳi žal zelo slabo nadzorovana in
kupec navadno kupuje ‘mačka v žaklju’. 
Da bi na trgu zagotovili kakovosten in 
neonesnažen kompost, bi veljalo spodbu-
diti prodajalce in proizvajalce, da svoje 
produkte opremĳo s podatki o vsebnostih
hranil in težkih kovin« (mag. Tomaž 
Vernik in doc. dr. Borut Vrščaj, KIS). 
Bili smo prvi, ki smo dali zemljo v 
analizo, da se prepričamo o njeni 
kakovosti. In smo se. Mislim, da pri-
haja čas, da podjetjem, ki služĳo na

račun tujega dela, enkrat 'odklenka'. 
Ljudje se vedno bolj zavedajo, da je 
treba ceniti in podpirati ljudi, ki iz 
nič nekaj proizvedejo in to proizve-
dejo  kakovostno in na pošten način.

Kdaj so  bili po vašem mnenju 
najtežji časi za preživetje in za-
kaj?

Damjan: Podjetniki nikoli nismo 
črnogledi, saj sicer ne bi mogli biti 
podjetniki. Vsako obdobje prinaša 
določene izzive in kot dober pod-
jetnik jih zaznaš in reagiraš. Prav-
zaprav se mi ne zdĳo težki časi niti
danes. Če delaš pravilno, če se prila-
gajaš trgu, zadeva sama od sebe teče. 
Podjetništvo je neke vrste loterĳa.
Profit lahko pričakuješ, ko si upaš ob
pravem času tvegati v pravi meri. Pa 
tudi če ti takrat spodleti, še zmeraj 
veliko pridobiš  glede lu izkušenj ali 
vsaj ne izgubiš preveč.
Tamara: Morda smo, ko se je začela 
recesĳa, zabeležili rahel upad obiska,
sicer pa ni kakšnih večjih odstopanj. Je 
pa res, da zajemava z majhno žličko.
Letos ste prenovili svojo trgovino 
- semenarno, ki ste jo odprli že leta 
1992. Ste tudi razširili svoj prodaj-
ni program?
Tamara: Naša trgovina je bila pre-
novljena že tri leta nazaj, ob 20-letni-
ci, letos poleti pa smo trgovino samo 
reorganizirali in razdelili ponudbo. 
Konkretno to pomeni, da smo ločili 
prehrano od semenarne, na podro-
čju prehrane pa smo tudi nekoliko 
razširili prodajni program. Zdaj 
imamo en oddelek namenjen samo 
hrani. Gre za pakirane izdelke, ki so 
plod slovenskih dobaviteljev, za ka-
tere vemo, da delajo dobro, zaupamo 
v njihovo  kakovost in se z njimi tudi 
osebno razumemo. Imamo  približ-
no petnajst različnih dobaviteljev, s 
katerimi  res dobro sodelujemo. Na 
naših policah najdete najrazličnejša 
prehranska olja, žita, moke, testeni-
ne, domače čaje in še in še … Stremi-
mo k temu, da strankam ponudimo 
čim več pridelanega na ekološki na-
čin.

Ena od novosti v zadnjih letih je 
tudi revĳa Biobrazda, ki jo izda-
jate vsake tri mesece. Na kakšen 
odziv je naletela pri vaših stran-
kah in drugih bralcih?

Damjan: Ja, pred dvema letoma smo 
se odločili za izdajanje svoje revĳe
in pokazalo se je, da je bila odloči-
tev prava. Ustvarili smo medĳ, ki je
iskren in kakovosten, da imajo ljud-
je res nekaj od njega. Da ne dobĳo
v roke oglasnega kataloga, ampak  
kakovostno branje, ki je plod izku-
šenj dolgoletnih vrtnarjev in znanja 
strokovnjakov. Revĳa je pri strankah
in drugih bralcih naletela na prese-
netljivo dober odziv. Če rečem malo 
v hecu, ima revĳa srečo, da je našla
pravo podjetje in prave sodelavce. 
Rdeča nit revĳe je sonaravno vrtnar-
jenje; pokazati bralcem nove možno-
sti za ekološko obdelovanje in pride-
lovanje zelenjave in sadja za lastno 
oskrbo. Sodobni vrtnar je namreč 
ozaveščen in usmerjen k trajnostne-
mu razvoju in spoštovanju planeta, 
na katerem biva, hkrati pa s pridom 
izkorišča svoje bogate vrtnarske iz-
kušnje. No, ja, »nove« možnosti … Ve-
likokrat gre za že pozabljene prakse, 
ki so jih naši predniki imeli za nekaj 
povsem vsakdanjega. Seveda pa se 
je pokazalo tudi, da je čustvena po-
vezanost s projektom, ki ga delamo, 
očitno v življenju nadvse pomembna 
reč, ker le tako stvari lahko  potekajo, 
kot verjetno morajo. Priznam, da je  
revĳa namenjena tudi temu, da skoz-
njo predstavimo naše najboljše izdel-
ke. Vendar to naredimo na »pošten«, 
bralcu prĳazen način, zelo konkretno
… O vermikompostnem čaju smo na 

primer zdaj objavili tri članke, ki jih 
je napisal strokovnjak, ki dela tudi 
poskuse z njim, rezultate dokumen-
tira in jih potem  objavimo v revĳi.
Torej ne gre samo za reklamo, da je 
neka naša stvar dobra, ampak damo 
zraven tudi konkretne dokaze, zakaj 
je res tako. Poleg tega to, da pred-
stavljamo svoje izdelke, naredimo 
izredno redko; tako da bi nam bralec 
res težko očital, da smo pristranski 
ali morda celo agresivni. Sploh v pri-
merjavi z drugimi tovrstnimi pod-
jetji in revĳami. Z izdajanjem revĳe
smo opazili in začutili kompleksnost 
in prepletenost vseh dejavnosti naše-
ga podjetja. In z veseljem opažamo, 
da se tudi največji strokovnjaki po-
zitivno odzivajo na revĳo.

Kaj ste želeli doseči z revĳo?
Damjan: V prvi vrsti smo želeli po-
večati obisk v trgovini in  povečati 
renome blagovne znamke Biobrazda 
in njenih izdelkov. Želeli smo  pove-
čati promet na račun prepoznavnosti 
do te mere, da bomo zaposlili novo 
osebo. V ozadju je torej zaposlovanje 
in kot, kaže, smo na pravi poti.
Vsako pravo podjetje ima vizĳo za
prihodnost. Načrtujete, da se boste 
lotili še  česa novega?
Damjan: Vsekakor v naših načrtih 
ni povečevanje proizvodnje, prej 
zmanjševanje in posledično dvig 
dodane vrednosti našim proizvo-
dom. Namreč, proizvodnja naših 
izdelkov je izredno težka. Dejstvo 
je, da si vsak, ki kaj prideluje, želi 
čim več prodati doma, brez ukvar-
janja s posredniki, grosisti, vele-
trgovci, saj so danes pogoji za ti-
stega, ki proizvaja, katastrofalni.  
Tamara: Mogoče nekoč v daljni pri-
hodnosti še večja trgovina … A raz-
voj ni odvisen samo od nas podjet-
nikov, nekaj bo morala narediti tudi 
država. V prihodnosti bomo izvajali 
tudi delavnice, prirejali predavanja 
– vse s področja pridelave in samo-
oskrbe. Ljudem bomo pokazali, 
kje pridelujemo naše izdelke, čaje 
in zelišča.  Mi namreč ne uvažamo 
sestavin, vse se pridela po naravni 
poti,  kjer se ne uporablja nobenih 
kemičnih sredstev. In tudi, ko enkrat 
čajev na policah zmanjka, jih za tisto 
sezono pač zmanjka.

Na kaj ste kot podjetnik najbolj 
ponosni?

Damjan: Ponosen sem, da ljudje že 
precej dobro poznajo naše podjet-
je. Najdejo in poiščejo nas, čeprav 
smo skriti v naselju Dragomer. Več-
krat tudi slišimo, da so sokrajani na 
neki način ponosni na nas, saj ne-
vede  povečujemo prepoznavnost 
kraja. Rek »lokal patriot« pri nas 
ne  velja več. Opažam, da ljudje v 
Slovenĳi potrebujejo dlje časa, da ti
zaupajo, ko pa ti enkrat zaupajo, ti 
izkazujejo spoštljivost, pripadnost.  
Tamara: Ponosni smo tudi na to, da 
nam bo Območna obrtno-podjetni-
ška zbornica Vrhnika letos podelila 
bronasto plaketo za  dvajset let dela.

Vse življenje se učimo. Česa ste 
se vi kot podjetnik naučili v dvaj-
setih letih?

Damjan: Naučil sem se, da je treba 
včasih stopiti korak nazaj in še en-
krat premisliti zadevo. Naučil sem 
se tudi, da se vrat nikoli ne zapira, 
ampak jih je treba vedno pustiti ne-
koliko odprta. Da je treba delati z 
veliko mero diplomacĳe. Predvsem
pa je pomembno, da je treba sproti 
plačevati račune. To dokazuje tudi 
naša bonitetna ocena. Ne spravljaj se 
v investicĳo, če ne bo zneslo, je moj
nasvet. Pomembna je, tako kot na 
drugih področjih v življenju, zmer-
nost.
Ana Mrzlikar / Foto: osebni arhiv 
(Tamara Čamernik)

Tamara Čamernik: »Letos smo ločili prehrano od semenar-
ne in nekoliko razširili prodajni program. Zdaj imamo en 
oddelek namenjen samo hrani. Gre za slovenske dobavi-
telje, ki pridelujejo na ekološki način.«

Damjan Čamernik: »Mislim, da prihaja čas, da podjetjem, 
ki služĳo na račun tujega dela, enkrat 'odklenka'. Ljudje se
vedno bolj zavedajo, da je treba ceniti in podpirati ljudi, ki 
iz nič nekaj proizvedejo in to proizvedejo  kakovostno ter 
na pošten način«.

Bistveni sta lastna proizvodnja in 
zmernost
Družinsko podjetje Biobrazda iz Dragomerja, kjer imajo 
že utrjeno lastno blagovno znamko izdelkov za vrtnarje-
nje, so predlani praznovali 20-letnico uspešnega poslo-
vanja. »Ko mi je pred 30 leti pod roke po naključju pri-
šel članek o kompostiranju s pomočjo deževnikov, sem 
se popolnoma navdušila in z možem Antonom sva takoj 
nabavila deževnike,« začetke podjetniške poti opisuje 
Šte�a Čamernik. »V tistih časih, v 90-ih, se je kar nekaj
ljudi navdušilo nad tem poslom, a je kasneje večina od-
nehala.« Podjetje Biobrazda sta ustanovila leta 1992, a 
že tri leta kasneje sta krmilo predala takrat 17-letnemu 
sinu Damjanu. Šte�a in Anton sta že nekaj let upoko-
jena, a še vedno sodelujeta pri družinskem poslu. Pogo-
varjali smo se z Damjanom in njegovo ženo Tamaro, ki 
vodita podjetje zdaj. Damjan je aktiven predvsem v pro-
izvodnji, Tamara pa v trgovini in pri papirjih. Oktobra je izšla 8. številka revĳe Biobrazda.
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Steklena embalaža
Stekleno embalažo odložite v zabojnik z napisom STEKLO. 
Vanj je dovoljeno odlagati samo steklenice, kozarce in ste-

kleno embalažo, ki mora biti prazna. Pokrovčke in zamaške 
morate odstraniti. Stekleno embalažo, zbrano na ekoloških 
otokih oz. v zbiralnicah in  Zbirnem centru Vrhnika, oddaja-
mo prevzemniku (CRO Vrhnika, d.o.o.), ki je pogodbeni pre-
vzemnik  družb za ravnanje z odpadno embalažo. Vse zbrane 
količine oddajamo brezplačno, tako kot je to določilo Ministr-
stvo za okolje in prostor. (Leta 2013 ste občani občin Borovnica, 
Log - Dragomer in Vrhnika na ekoloških otokih oz. v zbirnem 
centru odložili 375 ton steklene embalaže ali 16 kg/občana. V 
strukturi odpadkov je imela lani 4,79-odstotni delež. Letos 
smo v devetih mesecih zbrali že 254 ton steklene embalaže.) 
 

Opomba: Steklena embalaža ne sme biti pomešana z drugimi vrstami 
stekla. V zabojnik za steklo je prepovedano odlagati okensko, avtomo-
bilsko in drugo ravno steklo, ogledala, kristalno in ekransko steklo, 
steklo svetil (steklo neonskih, halogenskih in žarilnih žarnic, steklene 
senčnike svetil), pleksisteklo, karbonsko steklo in druge vrste stekla 
iz umetnih mas, laboratorĳsko in drugo ognjevarno steklo, kerami-
ko … Te vrste stekla odložite po navodilu sprejemalca odpadkov na 
Zbirnem centru Vrhnika.

Ravno steklo
Ravno steklo so: okenska in vratna stekla, steklo akvarĳev in
drugo ravno steklo. Zbiramo ga v petkubičnem zabojniku v 
Zbirnem centru Vrhnika. Količine, zbrane v zbirnem centru, 
oddajamo prevzemniku brezplačno. 
(Leta 2013 ste občani v občinah Borovnica, Log - Dragomer in 
Vrhnika v zbirnem centru odložili 35 ton ravnega stekla ali 1,46 
kg/občana; letos smo v devetih mesecih zbrali že 29 ton ravnega 
stekla.)

Močan dež je ponehal in poslovili smo se od 
prĳaznih gasilcev ter krenili Bevški učni poti
naproti. Še preden smo prispeli do učne poti, 
smo se ustavili pri tisi (Taxus baccata). Corte-
se je utrgal plod in ga pojedel. »Poskusite!« je 
rekel, pljunil koščico in ob tem opozoril, da je le 
ta izredno strupena. Marsikdo se je ob tem zdrz-
nil, kar nekaj pa se jih je opogumilo in pohvali-

lo okus plodov, seveda brez koščic. Tisti, ki so 
morda še malo prej bolj zaspano poslušali, so se 
ob tej predstavitvi prebudili in pozorno prisluh-
nili vodnikovi razlagi. Povedal nam je, da v Slo-
venĳi raste kar okoli 3500 različnih vrst užitnih
divjih rastlin. To je kar lepa številka, je poudaril, 
če vzamemo za primerjavo Veliko Britanĳo, kjer
so jih našteli manj kot 2000 vrst.
Ob prihodu na Bevško učno pot smo se usta-
vili ob brestovolistnem osladu (Filipendula 
ulmaria). Iz eteričnega olja te rastline so leta 
1839 izolirali snov, ki jo v nespremenjeni obliki 
uporabljajo še  zdaj kot sredstvo proti bolečinam 
– od tod izhaja tudi poimenovanje te rastline za 
barjanski aspirin. Cortese nam je povedal, da je 
brestovolistni oslad tudi prehrambna začimbna 
rastlina, ki so jo uporabljali že koliščarji. Da so 
uporabljali številne rastline, ki jih poznamo in 
uporabljamo tudi dandanes, je potrdil parkovni 
sodelavec Dejan Veranič. Povedal je, da o tem 
pričajo ostanki rastlin v arheoloških plasteh ko-
lišč. Izredno dobra ohranjenost organskih najdb 
med koliščarskimi najdbami je bila tudi eden 
od razlogov, da so bila kolišča na Igu uvrščena 
na UNESCO-ov seznam svetovne kulturne de-
diščine. Ob pogledu na živino na paši in bližnje 
poplavljene travnike nas je Cortese opozoril, 
da moramo biti še posebno na Ljubljanskem 
barju pozorni, da užitnih divjih rastlin ne na-
biramo tam, kjer se pase živina. Še posebno na 
obvodnih rastlinah so lahko ciste z ličinkami 
velikega ali jetrnega metljaja (Fasciola hepa-
tica), ki je zajedavec v rastlinojedih živalih. Li-
činka v jetrih zraste v odraslo žival, ki povzroča 

prebavne motnje in zlatenico. Ob pašnikih in 
poplavljenih travnikih smo  zato užitne div-
je rastline le opazovali in jih nismo poskušali. 
Sledilo je spoznavanje številnih užitnih divjih 
rastlin. Ob tem pa je naš vodnik poudaril, da 
je za dobro poznavanje rastlin najbolje, da  jih 
opazujemo v polnem razvoju. Za primer je na-
vedel divjo ščetico (Dipsacus asperoides.), ki jo 

v jeseni  preprosto prepoznati, saj ima izredno 
velik in nezamenljiv plod. Ko pa je rastlina mla-
da, o plodu ni ne duha ne sluha, zato se mora-
mo orientirati po listih. Podobno je tudi pri po-
trošniku oz. cikorĳi (Cichorium intybus L.), ki 
cveti z razpoznavnim modrim cvetom, listi pa 
so zelo podobni regratu in tudi užitni podobno 
kot regrat. Ob našem navdušenju ob vseh novih 
podatkih o številnih užitnih divjih rastlinah nas 
je Cortese opozoril, da moramo biti previdni, 
koliko posamične vrste rastline pojemo. Gabez 
(Symphitum spp.), na primer, vsebuje veliko 
alkaloidov, zato ni primeren za redno in trajno 

uživanje.
Ko smo se vrnili z Bevške učne poti, smo krenili 
po drugi strani Gradišča nazaj proti Brdu. Naš 
vodnik se je ustavil ob zaraščeni njivi s številni-
mi pleveli. Pokazal nam je rogovilček (Galinso-
ga parviflora), ki se je razširil iz Južne Amerike 
v času Napoleonovih vojn in zato dobil tudi 
ime vojaški plevel. To je rastlina, ki je izredno 

bogata z železom. Nedaleč stran so se razraščala 
še kurja črevca ali navadna zvezdica (Stellaria 
media), ki ima okus po mladi koruzi. Z dovolje-
njem gospe Marĳe Belec, ki je ravno pobirala še
zadnje pridelke z njive, smo si nabrali rogovilčka 
in navadne zvezdice za malico. Košara je bila 
skoraj do roba polna in krenili smo naprej proti 
gozdu. Ob pogledu na robide (Rubus fruticosus) 
in šipek (Rosa canina L.) je Cortese povedal, da 
pri nas uspeva  dvajset vrst robid in prav toliko 
vrst šipka in vse so užitne. Nedaleč stran smo 
zagledali še glogov grm (Crataegus laevigata), 
ki ima užitne rdeče plodove, primerne za mar-

meladne mešanice. V obliki čajnega pripravka 
pa je glog primeren za starostno opešano srce. 
Ko smo zapustili gradiški gozd za sabo, smo 
ob poti zagledali visoko rastlino z velikim so-
cvetjem, navadni dežen (Heracleum sphodnyli-
um). Naš vodnik je povedal, da ima ta rastlina 
izredno okusne mlade liste in peclje. Hkrati nas 
je pomiril, da ni orjaški dežen, ki se v medĳih
pojavlja kot izredno strupena rastlina. Kar je 
strupenega na orjaškem deženu (Heracleum 
mantegazzianum), so sokovi te rastline v kom-
binacĳi s sončno svetlobo, ki na človeški koži
izzove fototoksično reakcĳo. Podobno izzove
tudi vinska rutica in še nekatere druge rastline, 
zato ni odveč, da v sončnem vremenu rastline 
nabiramo z rokavicami. Pot nas je vodila na-
prej ob koruznih njivah, med katerimi smo za-
gledali  opuščeno njivo, polno kopriv. »Kakšno 
bogastvo!« je komentiral naš vodnik. Koprive 
vsebujejo 4- do 8-krat več kalcĳa kot mleko in
izredno veliko beljakovin. »Če bi lahko kopri-
va šibala okrog, bi bila kot žival!« je še dodal. 
Naš naslednji postanek je bil ob izsuševalnem 

jarku, v katerem sta eden poleg drugega rasla 
rogoz (Typha latifolia) in perunika. Na prvi 
pogled gre za rastlini z identičnimi listi. Spod-
nji in osrednji del rogoza je užiten, po  videzu 
spominja na por, okus pa ima po kumaricah. 
Perunikini listi pa so strupeni. Ob tem primeru 
smo spoznali, kako pomembno je, da se nauči-
mo res dobro razločevati posamezne vrste ras-
tlin, preden se jih lotimo nabirati za prehranske 
namene. Ko smo tako pohajkovali ob barjanskih 
travnikih in njivah, smo nekateri uspeli na hlače 
ujeti tudi nekaj »barjanskih uši«.  To so drobna 
črna semena črnoplodnega mrkača (Bidens fro-
donsa), ki se z rožički zatakne v dlako živali ali 
na človekova oblačila ter se tako širi naokrog. 
Ta rastlina je prišla k nam iz Severne Amerike 
in ima številne zdravilne lastnosti. Če pride v 
krmo govedi, pa  je lahko zanj usodna, saj se 
drobna semena zataknejo kravam v nebo in 
zato ne morejo več jesti. Preden smo prispeli do 
Športnega centra Bevke, smo si na robu gozda 
nabrali še nekaj cvetov rumene lepljive kadulje 
(Salvia glutinosa), ki je dala naši malici piko na 
i. Na koncu potepanja smo se okrepčali s kuha-
no ajdo, zmešano s kurjimi črevci, rogovilčkom 
in lepljivo kaduljo ter začinjeno z olivnim oljem 
in soljo. Zvrhan lonec malice smo pospravili 
do zadnjega zrna ajde, zadnjega listka zvez-
dice in rogovilčka ter zadnjega cveta kadulje. 
Ko smo se vračali od Športnega centra Bevke proti 
našim avtomobilom, nas je sonce že pošteno grelo, 
še bolj pa nas je grelo veselje do spoznavanja užit-
nih divjih rastlin, ki ga je uspel v nas zasejati naš 
vodnik, Dario Cortese.

Maša Bratina

Barjanske uši Barjanski por z okusom po kislih kumaricah Nabiranje malice na zapleveljeni njivi. Cortese z deženom

Četica zvedavih

Za užitnimi divjimi rastlinami z Dariom Cortesejem  

»Barjanski por« z okusom po kumaricah
V soboto, 20. septembra 2014,  smo se tisti, ki nas zanimajo užitne divje rastline Ljubljanskega barja in nas slaba vremenska 
napoved ni prestrašila, zbrali v Bevkah. Uvodni del vodenja smo zaradi močnega dežja opravili kar pod streho gasilskega 
doma. Še preden smo  spregovorili o tematiki užitnih divjih rastlin, smo predstavili kratko zgodovino kmetovanja na Ljub-
ljanskem barju. Na barjanskih njivah so nekoč uspevale številne kulturne rastline, kot so lan, konoplja in ajda.  Spregovorili 
smo tudi o  invazivnih tujerodnih rastlinah, ki so v zadnjih letnih na Ljubljanskem barju vse pogostejše. Naš vodnik Dario 
Cortese je ob tem poudaril, da se je treba zavedati, da je človek tisti, ki pripravlja teren za invazivne tujerodne vrste. Slednje se 
namreč pojavljajo na degradiranih območjih, kot so opuščena zemljišča, očiščeni bregovi rek in izsuševalnih kanalov, nasutja 
in njive. Ob tem je še poudaril, da je del invazivnih tujerodnih vrst užiten, skoraj vse pa so tudi zdravilne.
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Mesec je naokoli in ponovno lepo pozdravljeni 
v našem kotičku. Tokrat nekaj besed o vrašče-

nih nohtih; vraščajo 
se iz različnih razlo-
gov, posledica pa je 
zbadajoča bolečina, 
včasih tudi vnetje, 
celo brez nohta lah-
ko ostanete, če je že 
v taki fazi, da ni dru-
ge pomoči. Usposo-
bljeni smo, da vam 
pomagamo, vendar 
je največ odvisno 
od vas. Disciplina 

bi bila v tem primeru prava beseda, kar po-
meni, da se morate  odzvati takoj. Ne čakati 
ne dan, ne dva, ampak takoj, ker bolje ne bo. 
Že po 24 urah lahko nastane vnetje in potem je 
boleče za vas in težko za nas, ker skušamo de-
lati tako, da stranke ne boli. V pedikuri aneste-
tiki niso dovoljeni, pri svojem delu uporablja-
mo roke, ki jih vodita znanje in občutek, zato 
je pravočasen prihod zelo pomemben. Naše 
stranke s tovrstnimi težavami vedo, da lahko 
pridejo »pokazat« tak prst, kadar se jim zazdi, 

da se nekaj dogaja. Skratka, take težave ne 
minejo same od sebe, se kvečjemu  zapletejo 
in potem nekateri ljudje s slabimi izkušnjami 
zaradi strahu ne gredo več nikamor in čakajo, 

da bo minilo. Pomembno je, da zaupate svoje-
mu občutku in osebi, ki skrbi za vaša stopala. 
Sčasoma bo strah izginil in zaradi redne oskr-
be takega nohta tudi bolečine. Ne jezite se, če 
imate take težave, ljudje se soočamo z različni-
mi stvarmi. Stopala pa res opravljajo težaško 
delo, zato jim ne zamerite, raje jim pomagajte. 
Ljudje se imamo na splošno premalo radi, 
večina več vlaga v avto in dom, vase pa le 
takrat, ko je nujno ali pa se morajo nekje po-
kazati. Za stopala lepo skrbite takrat, ko se 
upate sezuti in jih pokazati, ne glede na letni 
čas. Nekateri so pozabili nanje in zdaj jih je 
sram, da bi s takimi stopali odšli k pediker-
ju, ker so preveč zanemarjena. Takih strank 
smo v NOGICI veseli, ker so to ljudje, ki so 
se odločili narediti korak naprej, ki se zaveda-
jo, da so noge pomembne in jim pomagamo 
z res velikim veseljem. Bolje pozno kot nikoli, 
pravi pregovor. Ob tej priložnosti bi se žele-
la zahvaliti zdravnikom in zdravstvenemu 
osebju ZD Borovnica za res dobro sodelova-

nje. Nekateri mislĳo, da so prikrajšani, ker ži-
vĳo v majhnem kraju. V tem primeru  štejem 
to za veliko prednost, saj v Borovnici ljudje 
s težavami, ki presegajo okvire pedikure, hi-
tro pridejo do zdravnika oziroma zdravnik 
do njih. Ko človeka napotimo k zdravniku, 
včasih samo po dodatno mnenje, vemo, da 
se bo to zgodilo v najkrajšem mogočem času.  
Le-ta pa je pomemben, ko gre za zdravje. 
Zadnjič je prišel gospod, ki je imel težave z 
vraščenim nohtom. To smo uredili, ni pa želel, 
da bi mu odstranili trdo kožo na podplatih, re-
koč, da so to potem ženske noge. Hm … Glad-
ki moški podplati so ženskim nogam ponoči 
prĳaznejši in rjuham tudi. Moški lahko svojo 
možatost dokazujete na mnogo drugih nači-
nov kot z debelo kožo na podplatih. Včasih za 
ženske res rabite debelo kožo, ampak stopala 
pa naj bodo le urejena. Ženske zelo cenimo 
urejene moške. Na podplatih osnovnošolskih 
otrok opažamo veliko bradavic. O tem bo več v 
naslednji številki. Ne hodite bosi, ne dotikajte 
se bradavic, če ne veste, kaj točno imate vi ali 
vaši domači na stopalih. Pridite na brezplačen 
pregled in svetovali vam bomo, kako naprej. 
NOGICA se je z Brezovice preselila v VNA-
NJE GORICE, v prostore Frizerskega salona 
Simone Brolih, kjer imamo boljše  možnosti za 
delo. V isti stavbi sta tudi zdravnik in lekarna, 
kar je idealno za dobro delo.

Naročnik oglasa: NOGICA pedikura, 
Aleksandra Vujisič, s. p., Tržaška cesta 82c, Ljubljana

• Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • 

Nova predstavitvena knjižica 
Krajinskega parka Ljubljansko barje
• Kje lahko najdem zbrane  najpomembnejše podatke o Krajinskem parku Ljubljansko barje? 
• Kaj se skriva za imenom Krajinski park Ljubljansko barje?
• Kako lahko pomagam pri ohranjanju Ljubljanskega barja? 
• Kaj je dobro vedeti pred obiskom krajinskega parka? 

Odgovore na  navedena vprašanja smo zbrali v novi knjižici KP Ljubljansko barje, ki jo krasĳo 
dokumentarne črno-bele fotografije in čudovite barvne fotografije uveljavljenih fotografov. 
Osrednji del knjižice  je predstavitev imena. Knjižica je izšla v slovenskem in angleškem jezi-
ku ter je brezplačna. Dobite jo lahko na sedežu krajinskega parka.

Šola za starše je zelo pomembna za normalen 
potek nosečnosti in poroda ter za pravilno 
nego in razvoj dojenčka. Udeležila naj bi se je 
vsaka nosečnica skupaj s partnerjem vsaj v prvi 
nosečnosti. Nosečnica, par, ženska ali moški se 
v obdobju nosečnosti srečujeta z velikimi spre-
membami, zato potrebujeta informacĳe, dolo-
čeno znanje pa tudi vzpodbudo in pogum. Za 
vse to se bomo z veseljem potrudili v Šoli za 
starše na Vrhniki.
Glavna  ideja je, da bomo dvakrat na leto  orga-
nizirali Šolo za starše. Zaenkrat bo to v jesen-
skem času in nato še v spomladanskem. Kasne-
je bomo, glede na potrebe, tečaj pripravili tudi 

večkrat na leto.
Šolo za starše bomo vodile diplomirane me-
dicinske sestre/babice skupaj z ginekologinjo, 
zobozdravnikom, medicinsko sestro s področja 
zobne preventive, zdravnikom nujne medicin-
ske pomoči,  povabili pa smo tudi strokovnjaki-
njo in obenem utemeljiteljico  ter ustanoviteljico 
pedokinetike Andrejo Semolič, prof. šp. vzg.
Predavanja bodo v Cankarjevi knjižnici na 
Vrhniki, in sicer v Grabeljškovi dvorani, ki je 
v prvem nadstropju. Strnili smo jih v sklop 
štirih predavanj po dve šolski uri. Začeli 
bomo v torek, 11. 11. 2014, in se do petka, 14. 
11. 2014, videvali vsak dan med 17.00 in 18.30.

Bodoče starše želimo seznaniti z nosečnostjo, po-
rodom in poporodnim obdobjem, z nego in pre-
hrano novorojenčka, posebej imamo predvideno 
predavanje o dojenju, o preventivi v zobozdrav-
stvu nosečnic in otrok, kdaj z novorojenčkom k 
urgentnemu zdravniku, o pomenu telesne ak-
tivnosti v nosečnosti in nasploh ter o gibalnem 
razvoju otroka, pa še in še bi lahko naštevala.
Naš cilj je vsem vam, ki pričakujete novega 

družinskega člana, ponuditi kraj, kjer se boste 
počutili varne in sprejete in kjer boste obdani 
z ljudmi, ki vam lahko pomagajo z znanjem in 
nasveti, ter ljudmi, ki korakajo po isti poti. Po-
trudili se bomo in vam ponudili čim več znanja, 
napotkov in izkušenj za »novo življenjsko ob-
dobje«.

Petra Šest Pleško, 
dipl. m. s. (patronaža Vrhnika)

ŠOLA ZA STARŠE
11. 11. 2014 – 14. 11. 2014
od 17.00 do 18.30
Cankarjeva knjižnicaVrhnika
(Grabeljškova dvorana – prvo nadstropje)
Prĳave sprejemamo najkasneje en teden pred 
začetkom predavanj od ponedeljka do petka
e-naslov:   petra.sest@zd-vrhnika.si, gsm: 
051/390-922 od 13.00 do 14.30.

• Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje •

Vraščen noht

Šola za starše na Vrhniki
Z novembrom bomo v okviru ZD Vrhnika začeli z izvajanjem programa Šola 
za starše. Že nekaj časa smo jo želeli organizirati. Sedaj smo z novimi kadri in 
voljo dobili zagon in tako potrditev, da jo izpeljemo. 

Nogica svetuje

NOGICA BOROVNICA, Zdravstveni dom, Mejačeva

NOGICA Vnanje gorice, Nova pot 5, poleg Lekarne    
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Krvodajalska akcĳa
Vabimo vas, da se nam  pridružite na krvo-
dajalski akcĳi,
ki bo za občane Vrhnike, Borovnice in Loga 
– Dragomerja:

– V  PONEDELJEK, 17. 11. 2014,  OD 7. DO 
13. URE,

– V  TOREK, 18. 11. 2014,  OD 7. DO 13. 
URE

v Cankarjevem domu na Vrhniki.

Kri je najdragocenejše zdravilo, ki nima 
cene in pomeni življenje. Vse, ki še niste da-
rovali krvi in ste zdravi, vabimo v naše vr-
ste. Pridobite si izkušnjo, kaj pomeni darovati 
del sebe in zagotoviti kri – ne le drugim, tudi 
sebi, če bi bilo potrebno. Prĳazno vabljeni!

Bodoči vozniki!
Vabimo vas na tečaj in izpit iz prve pomoči za 
voznike motornih vozil.
– Tečaje organiziramo enkrat na mesec, po 

potrebi tudi večkrat, 

 na Poštni ulici 7B z začetkom ob 17. uri.
– Nudimo brezplačno izposojo literature.

Prĳave sprejemamo: vsak dan od 8. do 14. ure, 
ob sredah do 17. ure v pisarni OZ RK Vrhni-
ka, Poštna ulica 7B, po telefonu 7502-447 ali 
na e-naslov: rk.vrhnika@siol.net

Letovanje socialno ogroženih 
otrok na Debelem rtiču
V času jesenskih počitnic od nedelje, 26. okto-
bra, do nedelje, 2. novembra 2014, bo na Debe-
lem rtiču letovalo  šestnajst otrok iz socialno 
ogroženih družin z obe Vrhnika, Borovnica 
in Log - Dragomer. 
Letovanje je  skrbno pripravljeno in otroci 
bodo doživeli počitnice na vseh področjih – s 
telesom, možgani in v srcu. 

Program aktivnosti jesenskih počitnic bo na-
slednji:
• deset različnih delavnic, v katerih se bodo 

otroci  seznanili o naravnih dejavnikih, ki 
jih bodo srečali na Debelem rtiču

• koncert – nastop Gong – zvočna kopel

• koncert – nastop – Rudi Bučar
• obisk Pokrajinskega arhiva Koper – pred-

stavitev starih knjig in pisanja kaligrafije
• obisk in motiviranje otrok za šport – Matjaž 

Markič – evropski prvak, 50 m prsno, 2008
• plavanje v bazenu
• ples
• kino
• športne aktivnosti

Letovanje  bo za otroke brezplačno, poravna-
no iz sredstev FIHO  in akcĳe Peljimo jih na 
morje. 

Pravočasno poskrbimo za naše 
zdravje
Kako? Redno si merimo krvni tlak in  krvni 
sladkor ter nadzorujemo holesterol in trigli-
ceride.

Kje in kdaj? Na Območnem združenju Rde-
čega križa Vrhnika, Poštna ulica 7B, vsak prvi 
torek v mesecu od 8. do 10. ure. Za merjenje 
krvnega sladkorja, holesterola in triglicerido, 
morate biti obvezno tešči!

Pomoč v obliki rabljenih oblačil
Obveščamo vas, da je skladišče z rabljenimi 
oblačili odprto:

vsak torek: 
– dopoldne od 9. do 11.30

vsak prvi in drugi torek v mesecu
– popoldne od 16. do 18. ure.

Lokacĳa skladišča je v kletnih prostorih več-
stanovanjske hiše na Poštni ulici 7A. Vsi, ki 
potrebujete pomoč v omenjeni obliki, vljudno 
vabljeni.

Vabljeni tudi vsi tisti, ki bi oblačila, po-
steljnino, odeje, čevlje … radi podarili. Po-
darjeno bomo sprejeli v času uradnih ur v 
skladišču, v pisarni RK Vrhnika na Poštni 
ulici 7B pa vsak dan v dopoldanskem času 
oz. po dogovoru, telefon: 7502-447.

Prosimo, da podarite le uporabne stvari!

OZ RK Vrhnika

• Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje •

POMEMBNO!

CEPIMO PROTI GRIPI IN KLOPNEMU 
MENINGOENCEFALITISU.
Za več informacĳ oz. naročilo pokličite na tele-
fonsko številko 01-7504-755.

AMBULANTA ZA KRČNE ŽILE IN ŽILNO 
KIRURGĲO
Dr. Matej Makovec, specialist kirurgĳe (ki-
rurgĳa ven)
Opravljamo preglede bolnikov s krčnimi žila-
mi, drobnimi žilicami, dolgotrajnimi ranami, 
bolečinami v nogah ter ultrazvočne preglede. 
Bolniki, ki  potrebujejo operacĳo, se  lahko naro-
čĳo na lasersko operacĳo in druge  sodobne na-
čine zdravljenja. Za nadaljnje informacĳe lahko 
pokličete na telefonsko številko 031-881-745.

PREDAVANJE S PREVENTIVNIM 
PREGLEDOM PROSTATE
Primož Rus, dr. med., spec. spl. med., druž. 
medicine 
Žal ugotavljamo, da pojav raka prostate v Slove-
nĳi  bolj narašča kot pojavnost preostalih oblik 
raka pri moških. Rak na prostati je dolgo pri-
tajena bolezen, zato ne dovolite, da napreduje 
predaleč, odkrĳte jo pravočasno in jo ustavite. 
Poznamo dva načina obrambe:
• seznanite se z rakom na prostati
• po 50. letu starosti enkrat na leto opravite 

pregled prostate, ki obsega prstni rektalni 
pregled in test   iz kapljice krvi – PSA, ki ga 
določimo laboratorĳsko. 

Predavanje s pregledom bo 16. in 23. oktobra 
2014 ob 17. uri. Za nadaljnje informacĳe lahko 
pokličete na telefonsko številko 031-881-745.

ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA
Prim. Anton Kenig, dr. med., specialist pedia-
ter in specialist radiolog
Ultrazvok trebušnih organov (jetra, trebušna 
slinavka, ledvice, vranica), sečnega mehurja, 
prostate in testisov, ščitnice ter vse  druge vrste 
ultrazvočnih preiskav – rama, koleno ...

Saša Staparski Dobravec, dr. med., specialist-
ka radiologinja
Ultrazvok trebušnih organov (jetra, trebušna 
slinavka, ledvice, vranica), sečnega mehurja, 
prostate in testisov, ščitnice, vratnih žil.

ULTRAZVOK KOLKOV 
NOVOROJENČKOV
Doc. dr. Rina Rus, specialistka pediatrinja
Za zgodnje odkrivanje nepravilnosti v razvoju 
kolka je zelo pomemben UZ-pregled kolkov v 
najzgodnejšem obdobju po rojstvu otroka. Tako 
lahko odkrĳemo morebitne nepravilnosti in pre-
prečimo kasnejše težave otroka pri hoji in vseh 
aktivnostih od takrat, ko shodi, naprej. Preiskavo 
se v večini primerov opravi do tretjega meseca 

starosti. Najnovejša priporočila so, da bi morali 
imeti vsi otroci opravljen UZ kolkov med 6. in 8. 
tednom starosti. Pri pregledu leži novorojenček 
ali dojenček na nasprotnem boku. 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 pregledov in snemanja EKG, 
opravljamo tudi ultrazvočni pregled srca (eho-
kardiografija). Preiskava je neboleča in varna za 
preiskovanca in zdravnika. Potrebna je skoraj 
pri vseh srčnih obolenjih. Dr. Hudnik jo pripo-
roča tudi športnikom, predvsem zaradi izklju-
čitve pomembne prirojene srčne napake, ki je 
pri veliki telesni aktivnosti lahko usodna.

DERMATOLOGĲA
Prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med., specialist 
dermatovenerologĳe
Na voljo je dermatološko svetovanje s področja 
vseh kožnih bolezni in alergĳ ter dermatosko-
pĳa.

GINEKOLOŠKA DEJAVNOST
Prim. mag. Vida Stržinar, dr. med., specialist-
ka ginekologĳe, onkologinja
Ginekološki pregledi in svetovanje, ginekološki 
UZ, ginekološko-onkološko svetovanje,
preventivni pregledi dojk.

Robert Likar, dr. med., spec. ginekologĳe in 
porodništva
Svetuje in odgovarja na vaša vprašanja v  po-
vezavi z:
• načrtovanjem nosečnosti in morebitnih težav 

z zanositvĳo, zdravljenjem neplodnosti
• nudi pomoč pri vodenju nosečnosti, porod-

nim načrtom
• možnostjo lajšanja porodne bolečine
• drugim mnenjem glede ginekoloških težav, 

vrsti in možnosti operacĳ
• razlago različnih načinov operacĳ pri uhaja-

nju urina, zdrsu rodil in preostalih ginekolo-
ških težavah.

ONKOLOŠKO SVETOVANJE
Prim. mag. Vida Stržinar, dr. med., specialist-
ka ginekologĳe, onkologinja
V okviru STUDIA R odpiramo novo dejavnost 
– dr. Vida Stržinar bo imela – vam bo nudila 
onkološko svetovanje. Ima dolgoletno prakso 
iz onkologĳe, zadnjih nekaj let je bila vodja spe-
cialističnih ambulant in triaže na Onkološkem 
inštitutu v Ljubljani.
Je magistra onkoloških znanosti.

Na vse omenjene specialistične preglede se 
lahko naročite vsak dan od 8. do 19. ure na 
telefonsko številko 031-881-745.

ARTERIOGRAFĲA
Primož Rus, dr. med. spec.
Začenjamo z relativno novo, neinvazivno, nebo-
lečo meritvĳo togosti arterĳskega žilja. Namenje-
na je odkrivanju sprememb na malih arterĳah in 
aorti.  Za bolnike na zelo  preprost način lahko 
odkrĳemo spremembe na arterĳskem žilju, ki 
pokažejo, kdaj  sta potrebna nadaljnja diagno-
stika in zdravljenje bolezni srca in ožilja, kot so 
arterĳska hipertenzĳa, ateroskleroza, sladkorna 
bolezen, ki lahko pripeljejo do srčnega infarkta, 
možganske kapi ipd. Preprečevanje bolezni je 
najpomembnejša metoda skrbi za naše zdravje. 
Odvisna je od zgodnjega odkrivanja dejavnikov 

tveganja, na katere nam še z večjo gotovostjo 
pokaže izvid arteriografije. Namenjena je vsem: 
zdravim  ljudem med 30. in 70. letom in tudi 
bolnikom z boleznimi srca in ožilja.
Naročanje poteka osebno v ambulanti Stara 
cesta 4A na Vrhniki, po telefonu 01-7504-755 
ali na e-naslovu: 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 izobraževanje

Primož Rus, dr. med.

- Ambulanta družinske medicine
- Referenčna ambulanta
- Ultrazvočna diagnostika
- Specialistični pregledi
Vse informacije dobite na spodnjih 
telefonih ali na spletnem naslovu:
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NA
VRHNIKI

SE DOGAJA
Obveščajte nas !    

Vse občane, organizatorje, društva in podjetja vabimo, da svoje 
dogodke (zabave, tečaje, usposabljanja, predavanja ...) 

sporočite v TIC Vrhnika, kjer bomo za vas brezplačno 
poskrbeli za vnos prispevka na spletne strani in družabna omrežja.
Ponujamo tudi brezplačne objave dogodkov v mesečni zloženki 

Koledar dogodkov, kjer je na enem mestu zbrana 
vsa aktualna vsebina meseca. 

Rok za oddajo dogodka za objavo v zloženki 
je 15. v tekočem mesecu. 
Kratek opis, čas in kraj dogodka pošljite 
na e-mail naslov: tic@zavod-cankar.si.

TIC Vrhnika, Tržaška cesta 9, Vrhnika     
T 01 755 10 54   M 051 661 063 
Pon - pet: 8h -18h Sob: 8h - 14h   

        E tic@zavod-cankar.si       
        W www.zavod-cankar.si
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Vrhnika, 18. oktober – Tradici-
onalni koncert Orkestra Sim-
fonika pod dirigentskim vod-
stvom Marka Fabiania je letos 
zaznamoval nastop v tandemu 
še z enim vrhniškim orkestrom, 
to je z Big Bandom. Čeravno si 
nekatere člane delita, orkestra 
doslej zaradi prostorskih za-
htev še nista nastopila skupaj. 
Športna dvorana OŠ Antona 
Martina Slomška je bila dovolj 
velika, da sta orkestra brez te-
žav združila moči in poldrugo 
uro navduševala poslušalce. 
Kot veleva tradicĳa koncertov 
»Klasično in drugačno« ter kot 
tudi samo ime pove, se je pro-
gram sprehajal med skladbami 
klasičnih in novejših avtorjev, 
prisotnost Big Banda pa je po-
menila, da so obiskovalci lahko 
prisluhnili tudi džezovskim 
melodĳam. Program, ki ga je 
povezoval komedĳant Perica 
Jerkovič, so s solo nastopi po-
pestrili še harfistka Sofia Ristic, 
flavtistka Eva Arh, vokalni trio 
Diversa, vokalist Andrej Jese-
novec in dirigent Big Banda 
Matjaž Lenarčič, ki je nastopil 
tudi kot vokalist in solist na 
trobenti.

Gašper Tominc, foto GT

Kuren, 17. oktober – Na idilični 
Domačĳi odprtih vrat na Kure-
nu je potekalo letošnje regĳsko 
srečanje pevcev ljudskih pesmi 
in godcev ljudskih viž osrednje 
Slovenĳe in Gorenjske. Nasto-
pilo je 11 skupin in posamez-
nikov, ki so izvabljali na plan 
stare, velikokrat že pozabljene, 
melodĳe. Večinoma so nasto-
pali kot pevske skupine (Mla-
da zarja iz Račne, Mlade pevke 
iz AFS France Marolt, Fantje 
z Viča, Jerbas iz Tržiča, Pevke 
Ljudskih pesmi iz Tržiča) pri-
sluhniti pa je bilo mogoče tudi 
Povžarskim pritrkovalcem 
(edini z vrhniškega območja), 
godcem (Žan Eržen, Šmentana 
Muha z Bleda, Jerbas iz Tržiča, 
Kranjski Furmani iz Kranja) in 
celo mini orkestru Murnovi 
godci, ki so glasbeno pevski 
večer sklenili s črnsko duhov-
no glasbo in dodobra razgreli 
prisotne. Organizator dogodka 
je bila vrhniška izpostava JSKD 
in koordinacĳi osrednje Slove-
nĳe in Gorenjske, strokovna 
spremljevalka srečanja pa je 
bila dr. Mojca Kovačič, etno-
muzikologinja. 

Gašper Tominc, foto: gt

Orkester Simfonika pod taktirko Marka Fabiania

Simfonika je prvič združila moči z Big Bandom

Uvod v decembrski nastop 
zvezdnika Michaela Bubleja v 
prestolnici je izvedel vokalist 
Andrej Jesenovec. Trio Diversa

Koncert »Klasično in drugačno«

Tokrat združila moči kar dva orkestra

Povžarski pritrkovalci

Regĳsko 
srečanje 
pevcev in 
ljudskih 
godcev

Murnovi godci iz Kranja

Fantje z Viča
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Člani zasedbe Eroika s številnimi uspešnimi vlogami in na-
stopi po  vsem svetu vedno bolj navdušujejo ljubitelje kla-
sične glasbe in opere. Zaradi številnih obveznosti bodo letos 
združeni v EROIKO nastopali precej manj, kot bi si to želeli 
njihovi oboževalci. Še preden bo Matjaž, videli smo ga tudi v 
mjuziklu Cvetje v jeseni, za dva meseca odpotoval na gosto-
vanje v milansko Scalo, se bodo še zadnjič priklonili svojemu 
občinstvu 7. decembra na koncertu na Vrhniki.

Trio Eroika še vedno velja za eno najbolj  priljubljenih in želenih glasbenih 
skupin v Slovenĳi. Povsod, kjer gostujejo, so Aljaž Farasin, Matjaž Robavs 
in Metod Žunec lepo sprejeti, njihov nastop pa pričara prĳetno vzdušje in 
nepozabno doživetje.
EROIKO sestavljajo trĳe odlični vokalisti; Aljaž Farasin, Matjaž Robavs in 
Metod Žunec, klasično izobraženi pevci, ki so se podali v pop vode, saj v 
svojih izvedbah združujejo klasiko in pop ter tako na svojstven način vsa-
kič znova očarajo z že znanimi skladbami. Eroika je njihova velika ljube-
zen, vendar so dejavni tudi drugod.
Aljaž je redni član SNG Opera in balet Ljubljana, v matični hiši ga lahko 
občudujete v različnih vlogah, veliko pa gostuje tudi v tujini; letos je tako 
delovno obiskal Japonsko in Poljsko, pri južnih sosedih pa so ga že vzeli 
za svojega.
Matjaž predava na Akademĳi za glasbo, uči solopetje, predava v tujini in 
osvaja v muziklu Cvetje v jeseni. V začetku decembra bo odpotoval v Mi-
lano, kjer bo kot operni solist gostoval v hiši vseh opernih hiš, v milanski 
Scali v operi Die Soldaten. 
Metod se ukvarja z grafologĳo, proučuje zelišča in poje tudi klasiko. Tako je 
pred  nedavnim izšla zgoščenka  sodobne izvirne slovenske opere Tomaža 
Sveteta Pierrot et Pierre�e,  v kateri poje vlogo Pierrota.
Vmes si bodo vsi trĳe vzeli čas za novosti, ki jih lahko pričakujete pod ime-
nom Eroika, in za koncerte, saj se še kako veselĳo koncertnega vzdušja.  
Kmalu lahko pričakujete obljubljene novosti; kakšno znano, lepo melodĳo 
v novi preobleki.

Klapa Mali grad
Glasbena zasedba, ki si je nadela 
ime Klapa Mali grad, ne prihaja iz 
Dalmacĳe, kot bi pričakovali, am-
pak izpod kamniških planin. Če-
prav Klapa deluje v Kamniku, ima 
v svojih vrstah člane iz Kamnika, 
Komende, Ljubljane, Radovljice in 
Metlike. 
Posebnost Klape Mali grad je, da se 
nihče ni rodil na Hrvaškem in da 
se kljub temu z velikim veseljem in 
pevsko vnemo lotevamo tudi za-
htevnejših in solistično naravnanih 
skladb, ki jih izbirajo in študira-
mo s pomočjo kolegov iz Hrvaške. 
Njihov program, ki ga delno do-
polnjujejo tudi z inštrumentalno 
podlago, zajema tradicionalno dal-
matinsko pesem in novejše sklad-
be, prirejene za tovrstne sestave.
V enajstih letih delovanja imajo za 
seboj vrsto koncerto v Slovenĳi, kot 
gostje večkrat nastopajo na Hrva-
škem, prisluhnili pa so jim tudi na 
koncertu v Londonu. Posneli so tudi 
samostojno zgoščenko, sodelovali v 
več radĳskih in televizĳskih odda-
jah ter nastopali tudi z najboljšimi 
hrvaškimi klapami v dvorani Tivoli 
in  Stožicah.
Njihov bogat repertoar zajema tudi 
vse skladbe,  na katere najprej po-
mislimo ob dalmatinski glasbi: Ce-
sarica, Vilo Moja, Ribar, Vela luka, 
Da te mogu pismom zvati. Moj lipi 
andjele in mnogo drugih, kar več 
kot  petdeset dalmatinskih pesmi.
Klapa mali grad vsako leto organizi-
ra srečanje klap v Kamniku, letos že 
desetič, in sicer konec novembra.

Z umikom 35 mm filmskega 
traku, je obstajala resna grož-
nja, da bi zamrlo predvajanje 
filmov v Cankarjevem domu 
na Vrhniki. Zato smo se z 
Občino Vrhnika dogovori-
li, da bo v proračunu za leto 
2014 na voljo del sredstev za 
digitalizacĳo v primeru, da 
bomo drugi del sredstev pri-

dobili na javnem razpisu za 
sofinanciranje digitalizacĳe 
slovenske kinematografije, ki 
ga razpisuje Slovenski filmski 
center. Aprila 2014 smo se pri-
javili na omenjen razpis in 
junĳa 2014 smo dobili obve-
stilo, da smo uspeli pridobiti 
20.000 €. Julĳa smo objavili 
javno naročilo za izbiro naju-
godnejšega ponudnika in av-
gusta smo podpisali pogodbo 
s podjetjem TSE d.o.o., ki bo 
do konca oktobra dobavilo in 
montiralo digitalni projektor 

znamke BARCO v vrednosti 
47.329,90 € z DDV. Digitalni 
projektor omogoča tudi pred-
vajanje 3D vsebin, ki pa ga bo 
moč predvajati po zamenjavi 
platna v letu 2015.Tako bomo 
s predvajanjem 3D filmov lah-
ko pričeli takoj po zaključku 
obnove Cankarjevega doma 
na Vrhniki. Na tem mestu se 

zahvaljujemo Slovenskemu 
filmskemu Centru in Občini 
Vrhnika - županu Stojanu 
Jakinu, direktorici Vesni 
Kranjc, občinski upravi in 
ne nazadnje občinskemu 
svetu Občine Vrhnika, ki 
se zavedajo pomena filmske 
umetnosti in so podprli ta 
projekt ter tako omogočili, da 
gre kino na Vrhniki - naprej. 
S tem smo tudi dosegli, da 
na nove filme ne bo potrebno 
čakati en mesec, temveč bodo 
na voljo kmalu po premierah 

v večjih kinematografih. Se-
daj bo možno izbirati med ve-
likim izborom zelo raznovrst-
nih filmov in prepričani smo, 
da boste vsi obiskovalci kino 
predstav prišli na svoj račun. 
In ta račun ne bo »zasoljen«, 
saj smo se odločili, da bo cena 
kino vstopnice vsaj do konca 
leta 2014 ostala nespremenje-
na, in sicer 3 €!
Za prvi dve predstavi v novi 
eri digitalne tehnike filmske 
produkcĳe smo se odločili še 
za posebno premierno darilo 
- ob nakupu vstopnice za ani-
mirani film Čebelica Maja in 
komične pustolovščine Stolet-
nik, ki je zlezel skozi okno in 
izginil, boste prejeli še bon za 
katerokoli filmsko predsta-
vo do konca leta 2014. Premi-
erna projekcĳa omenjenih fil-
mov bo v nedeljo, 2. 11. 2014, 
in sicer bo ob 17.00 najprej 
na sporedu Čebelica Maja, 
ob 19.00 pa Stoletnik, ki je 
zlezel skozi okno in izginil. 
Do konca leta pa nas čakajo 
številni, raznovrstni filmi, 
ki bodo zagotovo zadovoljili 
okus vseh generacĳ. Še enkrat 
hvala vsem prej naštetim ter 
kino operaterjema Žigi Nova-
ku in Gregorju Janežiču, ki ste 
s svojim prizadevanjem po-
skrbeli, da bo kino na Vrhniki 
živel naprej.  

Boštjan Koprivec, 
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Živa Vrhnika
V petek, 26. oktobra 2014, je bil na 
Vrhniki ustanovni zbor Društva za 
kulturo in  kakovost življenja Na-
uportus viva. Sestavljamo ga člani, ki 
ljubiteljsko ali znanstveno in razisko-
valno delujemo na področju kulture in 
aktivnega preživljanja prostega časa. 
Ime društva je samo po sebi zgovorno in kaže 
na usmeritev našega društva. Kot mnogi veste, 
je Nauportus antično ime naše občine, viva pa 
latinski pridevnik, ki pomeni živ. V društvu 
želimo poživiti naš kraj, pri tem pa so za nas 
pomembni krajevna kulturna in naravna de-
diščina, naša preteklost, sedanjost in prihod-
nost, skrb za vse generacĳe ter medgeneracĳ-
sko povezovanje. Člani smo na ustanovnem 
zboru sprejeli statut, izvolili vodstvo in spre-
jeli okvirni program dela. V društvu bodo na 
začetku delovale naslednje sekcĳe:
 – glasbena sekcĳa,
– bralno-kulturna sekcĳa,
– pohodniško-planinska sekcĳa,
– lutkovna sekcĳa,
– sekcĳa za kulturno dediščino,
– sekcĳa za ustvarjalne delavnice,
– sekcĳa za učenje tujih jezikov.
Društvo je odprto za nove člane in ideje.

V soboto, 11. oktobra 2014, smo se ob vodstvu 
arheologinje in turistične vodnice gospe Ivan-
ke Kurinčič odpravili po Vrhniki. Ogledali smo 
si dele Vrhnike, ki so bili v daljni preteklosti 
pomemben del življenja naših prednikov. Po-
hodniki smo spoznali, kje so bili nekoč prista-
nišče in bivanjske zgradbe, vojaške utrdbe in 
obrambni zid. Arheologinja je prisotnim pred-
stavila starejša in novejša arheološka odkritja 
iz naših krajev. Vrhnika je kraj, ki je tudi zaradi 
svoje geografske lege gotovo imel v preteklosti 
pomembno vlogo.
Glasbena sekcĳa vabi vse mlade od 9. razre-
da osnovne šole dalje, ki imajo smisel za pet-
je in veselje do petja, da se pridružĳo mla-
dinskemu pevskemu zboru pod vodstvom 
zborovodje in komponista Jake Jerina. Avdi-
cĳa poteka vsako sredo ob 20.uri v prostorih 
Glasbene šole Vrhnika.

Polona Kovačič, 
predsednica društva

Vsi, ki imate ideje, kako popestriti kulturno doga-
janje v naših krajih, ali pa si želite pri tem sodelo-
vati, lepo vabljeni, da se nam pridružite. Sodelu-
jete lahko pri obstoječih sekcĳah ali pa predlagate 
novo področje. Svoje zanimanje lahko sporočite 
na elektronski naslov: nauportus.viva@gmail.
com ali na telefonsko številko: 031 288 479. Odpr-
ti smo tudi za vaše predloge, kritike in vprašanja. 
Veseli bomo vašega odziva.

VELIKI DECEMBRSKI KONCERT

EROIKAEROIKA KLAPA 
MALI GRAD&EROIKA KLAPA 

MALI GRAD
VELIKI DECEMBRSKI KONCERT

7. 12. 2014 ob 18. URI

V DVORANI ANTONA MARTINA 

SLOMŠKA NA VRHNIKI

VSTOPNICA SAMO 15 €!

&

Kino na Vrhniki - gre naprej

Ko na nove filme 
ne bo potrebno čakati en mesec

Koncert na Vrhniki

EROIKA, ena najbolj  priljubljenih in želenih glasbenih  
 skupin v Slovenĳi
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Tečaj risanja in slikanja
Vabljeni na tečaj risanja in slikanja, ki je primeren za 
začetnike  in tudi za malo bolj izkušene ustvarjalce. 
Posebno vabimo tiste, ki se pripravljate na sprejemne 
izpite za umetniške smeri srednjih šol in fakultet.
Delo bo potekalo individualno, prilagojeno potrebam in razvoju 
posameznika. Prek osnov risarskih in slikarskih tehnik se bomo  
seznanili tudi z zahtevnejšimi motivi, kot  sta na primer člove-
ška figura in portret. Na samem tečaju boste izvedeli več o: po-
glavitnih risarskih tehnikah,  temeljnih zakonitostih perspektive, 
prostorskih ključih, grajenju zahtevnejših organskih predmetov, 
barvnih študĳah in barvnih zakonitostih. Na nadaljevalnem te-
čaju pa se bomo posvečali predvsem človeški figuri in portretu. 
Na tečaju bodo na voljo naslednji materiali in pripomočki: papir 
oz. karton, oglje oz. oglje v svinčniku, krede, radirke, gobice, kr-
pice, fiksir, trda podlaga in slikarska stojala.
Tečaj bo vodil Vasja Stojanovski, ki je dokončal Akademĳo za
likovno umetnost in oblikovanje in ima dolgoletne izkušnje na 
področju poučevanja risarskih, slikarskih in modelirnih tehnik. 
Naša srečanja bodo vsak četrtek od 17. do 20. ure v prostorih 
Osnovne šole Ivana Cankarja (Lošca 1, 1360 Vrhnika). Začeli 
bomo 20. 11. 2014 in končali predvidoma 19. 2. 2015.  Za zaklju-
ček tečaja bomo razstavili svoja dela v avli Cankarjevega doma 
na Vrhniki.
Ob plačilu celotne vsote vam priznamo 10 % gotovinski popust, 
kar za 48-urni tečaj (dvanajst obiskov) znaša 180 evrov. Članom 
Kluba vrhniških študentov priznamo še 30 % gotovinski popust, 
kar pomeni, da boste plačali le 140 evrov. Nudimo vam tudi mož-
nost plačila tečaja v treh obrokih. Prĳave in morebitna vpraša-
nja pošljite na elektronski naslov: vasja.stojanovski@gmail.com 
Ker je število mest omejeno, pohitite z vpisom.
Lep ustvarjalni pozdrav

Tečaj risanja in slikanja

Korak za korakom
Odprtje druge letošnje likovne razstave je bilo v to-
rek, 30. septembra, v avli Cankarjevega doma. Raz-
stavljena so bila dela, ki so nastala na natečaju ri-
sanja in slikanja, ki ga že peto leto vodi Vrhničan 
Vasja Stojanovski.
Zadnjo sezono, 2013/2014, so tečaj obiskovali bodoči umetniki 
Valja Cekić, Helena Svalina, Beno Ogrin, Snježana Barišić, Meta 
Mramor, Rina Jurjevčič in desetletni Andraž Novinšek Petrov-
čič. Svoja dela so tudi postavili na ogled ter tako dokazali, da so 

na tečaju pridno delali in spo-
znavali tehnike risanja in sli-
kanja korak za korakom. Zato 
je tudi njihov mentor Vasja 
Stojanovski razstavo nasta-
lih del poimenoval Korak za 
korakom. Kot sem že omenil, 
Vasja vodi tečaje risanja in sli-
kanja že peto sezono. Najraje 
deluje z manjšimi skupinami, 
ker se tako lahko bolj posveti 
posamezniku. 
Udeleženci se na tečaju na-
učĳo čistih osnov in tudi na-
prednih prĳemov likovnih
veščin ter likovno teoretskih 
načel. Poudarek je na dobrem 
opazovanju in prenašanju 
opaženega prek različnih 
tehnik na medĳ: to je lahko

papir, karton, platno, pa tudi drugi materiali. Na tečaju spo-
znavajo risarske in slikarske tehnike, ki so med seboj neločljiva 
celota. Najbolj hvaležna medĳa za uk sta po izkušnjah oglje in
akril, raziskujejo pa tudi druge tehnike in likovne izraze. Pro-
gram tečaja je vsako leto pestrejši in zanimivejši. 
Zelo zanimivega odprtja se je udeležilo kar veliko ljudi. Zbrane 
je nagovorila vodja Cankarjevega doma Tatjana Oblak Milčin-
ski, ki je poudarila pomen Vasjinega risarskega in slikarskega 
natečaja, saj tako pridobivamo nove amaterske umetnike, ki 
lahko  korak za korakom preidejo v profesionalne vode. Vsi 
prisotni so prisluhnili tudi glasbeni gostji Ani Rus, akademski 
pianistki in tudi profesorici klavirja.

Simon Seljak

Prva jesenska razstava

Sence Marte Frei
Letošnjo kulturno sezono je Cankarjev dom začel 
z odprtjem razstave slikarke iz Sinje Gorice Marte 
Frei. Tako je galerĳa Cankarjevega doma vrata od-
prla 23. septembra, kjer so bile slikarkine Sence na 
ogled do 12. oktobra.
Ob odprtju kulturne sezone pa moram dodati, da se je zače-
la tudi nadaljnja obnova vrhniškega kulturnega hrama, kar je 
bil res že skrajni čas. Zato bo kulturna sezona v Cankarjevem 
domu prav gotovo nekoliko okrnjena in skrajšana.  Ob odpertju 
razstave se je zbralo kar  veliko ljudi, predvsem Sinjegoričanov, 
saj slikarka Marta Frei živi in ustvarja že nekaj let prav v Sinji 
Gorici. Rodila se je bila v Ljubljani leta 1964, končala je Srednjo 
šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani ter Šolo uporabnih
umetnosti Fanul Stuart, kjer je pridobila osnove o kiparstvu, ke-
ramiki in slikarstvu ter diplomirala iz restavratorstva. Za svoja 
dela je prejela več nagrad in priznanj, sodelovala je tudi na raz-
ličnih delavnicah kot mentorica ali udeleženka. Na mednarod-
nem simpozĳu Sava 2008 (BiH) je prejela zlato plaketo. O nje-
nem delu in slikah Sence je spregovorila umetnostna kritičarka 
Polona Škodič. Med  drugimje poudarila:
»V obsežnem slikarskem snovanju Marte Frei so se zvrstili raz-
lični ciklusi in s tem tudi slogovna razgibanost, vendar večina 
njenega dela še vedno ostaja zaznamovana z neposrednimi, 
značilnimi vplivi bližnje, kot tudi na splošno slovenske pokra-
jine. Domače okolje ji ves čas daje močan navdih in ustvarjalni 

zagon. Barjanska polja so postala izziv za številne kompozicĳe.
Motivna pestrost se v mnogih različicah in formatih, v tehniki 
akrila na platno, v najnovejših delih odraža le skozi črno-belo 
tonsko lestvico. Tokrat razstavlja izbor novih platen pod skup-
nim naslovom Sence.
Marta Frei želi v svojih delih izraziti sublimen pogled na zu-
nanji svet in svet lastnih doživetĳ, kjer med zemljo in nebom,
dnevom in nočjo, svetlobo in senco, težo in lahkotnostjo, med 
stvarnostjo in sanjami izraža tudi svoj notranji pogled. Nago-
varja nas s sodobno likovno govorico, ki aktualno dopolnjuje 
podobo umetnosti današnjega časa.«
Za lep kulturni program so poskrbeli Godalni kvartet iz Glasbe-
ne šole Vrhnika, violinistka Urša Gutnik, Ema Brlan, Sara Mivšek 
in violončelistka Eva Mivšek.                                                               Simon Seljak

Muzejsko društvo Vrhnika

Povabljeni smo bili v 
Loški Potok
V okvir praznovanja 20 letnice svoje občine so v Loškem Po-
toku uvrstili tudi predstavitev življenjske zgodbe njihovega 
rojaka, nekdanjega vrhniškega sodnika dr. Franca Moharja 
(1893-1960), ki je s svojim znanjem in izkušnjami vrsto let po-
magal oblikovati in bogatiti naš vrhniški vsakdan.
Franc Mohar je bil kot dunajski študent na začetku prve sveto-
vne vojne mobiliziran v avstro ogrsko armado. V bojih v Gali-
cĳi je bil decembra 1914 ujet od Rusov. Poslali so ga v ujetniško
taborišče v Sibirĳo, kjer se je vključil v češko legĳo in se z njo v 
neprestanih spopadih, mrazu in premagovanju vseh mogočih 
težav s transporti prebĳal skozi Sibirĳo. Za zasluge je prejel več
čeških državnih odlikovanj. Po vojni je končal študĳ prava in
doktoriral na Karlovi univerzi v Pragi. Vrnil se je v Slovenĳo,
in služboval kot sodnik v Starem Trgu in na Vrhniki. Tudi dru-
ga svetovna vojna, ki jo je doživel na Vrhniki, njemu in njegovi 
družini ni prizanesla. Njegovo življenjsko zgodbo smo objavi-
li v Vrhniških razgledih št.14. Turistično društvo Loški Potok 
in Muzejsko društvo Ribnica sta na podlagi objave 10. oktobra 
2014 v Kulturno-turističnem centru na Hribu-Loški Potok pri-
pravila lepo, dobro obiskano prireditev. Večina obiskovalcev 
se je Franca Moharja še spomnila, mdr. njegovih prizadevanj 
za razmeroma zgodnjo elektrifikacĳo kraja. Sorodniki pa so
obujali spomine na svojega »ujca«, ki jih je pogosto obiskoval, 
saj je očitno  svoj rodni Hrib vse življenje nosil v srcu. 

M. Oblak Čarni

Razstavna avla Cankarjevega doma je gostila dela sedmih tečaj-
nikov risanja in slikanja.

Vasja Stojanovski vodi tečaj že 
peto sezono.

Udeleženci tečaja Delo najmlajšega desetletnega Anžeta Novinška Petrovčiča

Slikarka Marta Frei pred enim svojih del

Krajani Sinje Gorice so bili pozorni na svojo krajanko - slikarko. Otvoritev je popestril Godalni kvartet vrhniške glasbene šole



NAS CASOPIS 420/27.10.2014 C M Y K 45

4527. oktober 2014
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Kultura  Vrhnika - Cankarjevo mesto

KLUB ZAKON PREDSTAVLJA: 
KONCERT MARKA BRECLJA
V klub Zakon 15. 11. 2014 prihaja kantavtor, 
performer, starosta aktivistične scene, ki s 
svojimi ekscesno ciničnimi besedili opoza-

rja na dnevne tegobe posameznika znotraj 
nesmiselnega kapitalistično usmerjenega 
družbenega sistema. Že veste za koga gre?
Seveda, to je MARKO BRECELJ, kantavtor, ki v 
slovenski glasbeni sceni pušča neizbrisen pečat!
Vabljeni torej v soboto, 15. 11. 2014, ob 21. uri v 
klub Zakon na Tržaški 11. Vstop prost.

Ne pozabi! Zakon išče nove člane!
POSTANI ČLAN, BODI ZAKON! Klub vrh-
niških študentov z novim študĳskim letom 
ponovno vabi študente (in dĳake!) z Vrhnike 
in okolice k včlanitvi ali podaljšanju članstva. 

Članstvo v Klubu vrhniških študentov je brez-
plačno, prinaša pa mnoge ugodnosti. Če želiš 
izvedeti več, poišči klub Zakon na FB.

Kako se včlanim?
1. Izpolni pristopno izjavo, ki jo najdeš v okto-
brski številki Našega časopisa.
2. Fotokopiraj ali poskeniraj potrdilo o šola-
nju.
3. Vse skupaj pošlji na: KVŠ, Tržaška cesta 11, 
1360 Vrhnika, ali na program.kvs@gmail.com.
4. Po pošti boš prejel člansko izkaznico, v sklo-
pu POPustnika pa te čaka seznam ugodnosti, 
ki jih prejmeš kot član KVŠ.

• 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 • 

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENĲE
Bistra pri Vrhniki, telefon: 01/750 66 70, www.
tms.si, info@tms.si
Odprto: od torka do petka od 8.00 do 16.00, so-
bote od 9.00 do 17.00, nedelje in prazniki od 10.00 
do 18.00, ponedeljki in 1. 11. zaprto.

Nova občasna razstava: Gorenje na dotik
Razstava o kreativnosti industrĳe gospodinjskih 
aparatov, ki jih že več kot  šestdeset let izdelujejo 
v Gorenju. Na ogled do 1. 9. 2015.

Občasna razstava: ANA IN TEDDY: Medved v 
Slovenĳi 
Z razstavo želimo javnosti celovito predstaviti 
rjavega medveda ter osvetliti odnos do te naše 
največje zveri skozi čas. Na ogled do 3. 12. 2015.

Nova stalna razstava: NAŠ DRAGI AVTO, prvo 
stoletje avtomobilizma na Slovenskem. 
Na razstavi o več kot 100-letni zgodovini avto-
mobilizma na Slovenskem je v več kot treh zna-
čilnih obdobjih (do prve svetovne vojne, med 
obema vojnama in od  druge svetovne vojne do 
osamosvojitve) prikazan razvoj avtomobilskega 
prometa.

Občasna razstava: S TEHNIKO DO ZDRAVJA, 
prispevek slovenskih znanstvenikov k razvoju 
medicine
Predstavljeni so najvidnejši slovenski znanstve-
niki in njihovi dosežki ter kaj je posamezno od-
kritje pomenilo v svetovnem merilu. Na ogled 
do 3. 12. 2014.

Stalne zbirke: gozdarska, lesarska, lovska, ri-
biška, elektro, tekstilna, kmetĳska in prometna 
ter žitni mlin in kovačĳa na vodni pogon, rekon-
struiran obrat furnirnice in žaga venecĳanka; 
gozdna učna pot v gozdu nad Bistro; Tomos 
– razvojna dejavnost slovenske industrĳe mo-
tornih koles; mlinarstvo, kolarstvo, podkovsko 
kovaštvo, pekarstvo, tekstilĳe nekoč in danes.

Spored prireditev:
nedelja, 2. 11., ob 14.00  Prikaz delovanja Vegove-
ga škripčevja, vitlov in zobniških prenosov
nedelja, 2. 11., ob 15.00 Ukročena elektrika, pred-
stavitev poizkusov Nikole Tesle
petek, 7. 11., ob 13.00 Voden ogled muzejskih 
zbirk za upokojence
sobota, 8. 11., ob 9.30 Delavnica osnov restavra-
torstva (obvezne predhodne prĳave)
nedelja, 9. 11., ob 15.00 Voden ogled gozdarskega 
in lesarskega oddelka s kustosom Vladimirjem 

Vilmanom
sobota, 15. 11., ob 9.30 Delavnica peke kruha v 
krušni peči (obvezne predhodne prĳave)
nedelja, 16. 11., od 14.00 do 18.00 Delavnica iz-
delovanja copatk iz filca za otroke
sobota, 22. 11., ob 9.30 Delavnica izdelovanja in-
tarzĳe (obvezne predhodne prĳave)
nedelja, 23. 11., od 15.00 Prikaz peke kruha v 
krušni peči
sobota, 29. 11., ob 9.30 Delavnica oblikovanja 
dražgoških kruhkov (obvezne predhodne pri-
jave)
nedelja, 30. 11., od 14.00 Umetnostnozgodovin-
sko vodstvo
nedelja, 30. 11., ob 15.00 Ukročena elektrika, 
predstavitev poizkusov Nikole Tesle

Nedeljske prireditve si lahko ogledate z naku-
pom muzejske vstopnice, sobotne delavnice so 
plačljive. Za delavnice so obvezne predhodne 
prĳave na  telefonsko številko u 01/750 66 72 ali 
po elektronski pošti programi@tms.si.

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 tel-
ekomunikacĳ, Krajevni muzej in predstavitev 
zgodovine Polhograjske graščine. 
Odprto: od torka do petka, nedelje in prazniki 
od 10.00 do 17.00 (vstop do 16.00), sobote in po-
nedeljki ter 1. 11. zaprto.

Spored prireditev:
petki ob 13.00 Voden ogled za upokojence (zni-
žana vstopnina za upokojence)
nedelja, 2.11. ob 15.00  Voden ogled muzejskih 
zbirk
torek, 11. 11., in sreda, 12. 11., od 9.00 do 13.00   
Dneva grafike 
Sodelavci Katedre za informacĳsko in grafično 
tehnologĳo Naravoslovnotehniške fakultete UL 
vam bodo odkrili skrivnosti, kako lahko zaživi-
jo črke, besede in podobe. Obvezne predhodne 
prĳave na telefonsko številko 01/364 00 83 ali po 
elektronski pošti: muzejpt@tms.si.
od torka, 25. 11., do četrtka, 27. 11., od 9.00 do 
13.00 Dnevi računalništva 
Obiskovalci boste prek zanimivih aktivnosti, 
pripravljenih na Fakulteti za računalništvo in in-
formatiko UL, spoznavali osnove programiran-
ja, algoritmov, robotike, zgradbe računalnikov 
in še marsikaj zanimivega. Obvezne predhodne 
prĳave na telefonsko številko 01/364 00 83 ali po 
elektronski pošti: muzejpt@tms.si.
sobota, 29. 11., in nedelja, 30. 11., od 10.00 do 
17.00 Miklavžev sejem: vsako polno uro voden 
ogled muzeja (zadnje vodenje ob 17.00)

Lokalni program za 
kulturo
Dobil sem dobrohotni nasvet starejšega ob-
čana Vrhnike: »Ne se ukvarjati s kulturo na 
Vrhniki, ker ne boš nič dosegel.« Z entuziaz-
mom in pogledom v prihodnost pa menim, 
da je mogoče z desetletnim delom spremeniti 
izkušnjo modrih.  Spreletava pa me srhljiva 
misel, da bodo oblastniki sedaj dejali: »Kul-
turni center smo postavili, Cankarjev dom 
in Glasbeno šolo olišpali, poglejte kako smo 
kulturni. Sedaj je bilo dano dovolj denarja za 
kulturo.« Najprvo je vzpostavitev infrastruk-
ture, v drugi fazi, ki pa je še pomembnejša, pa 
je vzpostavitev in ohranjanje procesov kul-
turne proizvodnje. Simptomatično je, da je v 
občini manjko proizvodnih sredstev na vseh 
področjih, pri čemer prevladuje (reciklaža) 
reprodukcĳa (kulturnih) dobrin pred produk-
cĳo. V Kulturnem centru je šola, obeta se do-
življalski center o Ljubljanici namesto športa, 
glavna pridobitev pa je dostojna knjižnica. Ra-
čunalniški oddelek v knjižnici je pod ključem, 
glasbe se ne da polušati, otrok niti ne more 
pogledati risanke in perspektiva prostora je v 
multimedĳskem družabnem prostoru, ki pa je 
kljub vsemu predvsem reprodukcĳa dobrin. 
Potrebne so nove investicĳe v infrastrukturo 
tako za reprodukcĳo (primeroma: stalna ga-
lerĳska zbirka vsaj desetih za Vrhniko zelo 
pomembnih likovnikov) predvsem pa za pro-
dukcĳo: vzpostavitev umetniško-kulturne re-
zidence s pripradajočimi studii za gledališče, 
glasbo, slikarstvo, kiparstvo, arhitekturo, ples, 
film, oblikovanje, performans... ; vzpostavitev 
umetniške rezidence za tujce, ki bodo prevetri-
li idejno-predstavni svet lokalnosti; vzpostavi-
tev multimedĳskega centra, ki se dotiče tudi 
medĳsko-informacĳske platforme; nadgrad-
nja letnega prostora za kulturne prireditve v 
centru mesta; to so osnove centra. V krajevnih 
skupnostih pa je potrebno vzpostaviti lokalne 
kulturne centre; primeroma v Verdu, ki po 
»Domu« nima več primernih prostorov. Na 
tem mestu predlagam tudi, da se kašča v Verdu 
transformira v muzej semen barjanskih rastlin. 
Ko se vzpostavljajo prostori je potrebno biti 
previden pri oblikovanju odnosov med akter-
ji in upravljalci. Največji problem predstavlja 
prevelika institucionaliziranost, ki se odraža 
v tem, da gre glavnina programskih sredstev 

za plače namesto za program in prevelika cen-
traliziranost, ki omejuje samostojno odločanje 
o projektih (vrednih podpore). Druga in naj-
pomembnejša faza pa je kot rečeno razvoj kul-
turne proizvodnje in programskih vsebin. Sto-
letnica Cankarjeve smrti je odlična priložnost 
za povezavo vseh kulturnih akterjev v občini, 
pri čemer je potrebno bolj kot na reprodukcĳo 
(Cankarja) predstavljati lokalno sodobno pro-
dukcĳo in človeka ter okolje, ki jo ustvarja. Je 
tudi odlična priložnost za vzpostavitev vrhni-
ške dramske (in filmske) produkcĳe. Občina bi 
lahko v prihodnjem letu izkazala spoštovanje 
dvajseti izdaji Cankarjade in festivalu nepo-
sredno iz proračuna zagotovila sredstva. Kdo 
je Marcel Štefančič jr.? Programskih vprašanj 
je toliko, da je široka razprava in sprejem lo-
kalnega programa za kulturo nujnost, s čimer 
se hkrati razvĳa demokratičnost in dialog v 
celotni občini. Kultura (in odnosi med ljudmi, 
ki so nje posledica) je steber razvoja (turizma). 
Avtoceste peljejo ljudi mimo prestolnic in zato 
poleg promiskuitete potrebujemo še igralni-
štvo in narkotike, ki se po novem vračunavajo 
v BDP. Kultura ali pa jumbo plakat ob avtoce-
sti: Vrhnika, pri smradu zavĳte desno. 

(ŽG)

Bistra 2, Borovnica, tel.: 01/ 750-57-42, www.gostilna-bistra.com

TAROK
TURNIR

POSAMEZNIKOV V TRI

14. 11. OB 17. URI
v GOSTILNI BISTRA.

ČAKAJO VAS

PRAKTIČNE IN DENARNE NAGRADE!
PRIJAVE ZBIRAMO NA E-MAIL INfO@GOSTILNA-BISTRA.COM 

tel.: 01 7505 742 ALI NA DAN V GOSTILNI DO 16.30 URE. 
ŠTEVILO PRIJAVLJENIH JE OMEJENO.

Igralo se bo popravilih TARZS (ki so dosegljiva na internetnem naslovu
http://www.tarokzveva.si/akti/pravila tekmovalnega taroka), 

v 3 KROGIH po 15 IGER, ŠTARTNINA ZNAŠA 12 €.
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Program prireditev za november 2014
 Cankarjev dom Vrhnika

Spoštovani obiskovalci 
Cankarjevega doma na Vrhniki!
Pred nami je nova sezona, na katero smo se kot vsako leto z veseljem 
in skrbno pripravili; ob izbranih abonmajskih predstavah za odrasle in 
otroke in številnih drugih prireditvah in razstavah, smo načrtovali še 
številne druge dogodke. 
Sredi septembra pa smo izvedeli, da je Občini Vrhnika uspelo pridobi-
ti evropska sredstva za prenovo Cankarjevega doma na Vrhniki. Dolgo 
pričakovana gradnja in obnova je zdaj tu. 
Vsi ti projekti so terminsko zelo zahtevni, tako za naročnika, kot za 
izvajalce, zato začetka gradnje ni mogoče prestavljati na čas, ko je v 
kulturnih domovih sicer konec sezone.
Večina napovedanih dogodkov (abonmajske, filmske in druge predsta-
ve, koncerti, družabna in delovna srečanja kulturnih in drugih društev, 
šolske prireditve …) bo do januarja potekala bolj ali manj nemoteno. 
Odprtja razstav bomo začasno preselili v prostore Cankarjeve knjižni-
ce Vrhnika. 
Opozarjamo vas na zmanjšano parkirišče za Rokodelskim domom, 
ukinjen dostop z zadnjih in stranskih strani doma – vhod je za vse 
le še skozi glavna vrata, pa tudi na morebitne piše skozi sicer zaprte 
gradbene odprtine. V času gradnje bodo na druge lokacije preselje-
ni tudi pisarniški prostori Cankarjevega doma. O drugih morebitnih 
spremembah vas bomo obveščali sproti.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in se skupaj z vami veselimo pre-
novljenega Cankarjevega doma, ki bo čez nekaj mesecev zasijal v tiso-
čerih novih lučeh in v katerem se bomo, upamo, srečevali še v večjem 
številu kot doslej.                                                  Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Razstave v 
Cankarjevem domu 
na Vrhniki 
Oktobra se je pričela dolgo pričakovana 
obnova Cankarjevega doma na Vrhniki, 
čemur se bo v sezoni 2014/15 prilagajala 
tudi razstavna dejavnost Zavoda Ivana 
Cankarja Vrhnika. 
Do začetka januarja bodo razstavne 
površine ohranjene in razstave odprte, 
potem pa se do pomladi vsa odprtja in 
same razstave selĳo v prostore Cankar-
jeve knjižnice Vrhnika, v nov Kulturni 
center na Tržaški cesti 32. 
Razstavo Izzivi, ki smo jo napovedali 
v zadnji številki Našega časopisa, smo 
tako že odprli v Cankarjevi knjižnici 
Vrhnika, ki se ji za gostoljubje  iskreno 
zahvaljujemo! 

Do 1. decembra 2014 
bo v Cankarjevi knjižnici Vrhnika 
na ogled kiparska razstava

IZZIVI V GLINI.

Ogledate si jo od ponedeljka do petka od 
9. do 19. ure 
in ob sobotah od 9.30 do 12.30. ure.

Do 11. januarja 2015 bo v Avli Cankarje-
vega doma
odprta razstava del, nastalih na tečaju ri-
sanja in slikanja,
ki ga vodi Vasja Stojanovski:

KORAK ZA KORAKOM.

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
Vas v torek, 11. novembra 2014, ob 18. 
uri
vljudno vabi na odprtje skupinske raz-
stave 

SIMPOZĲ ZAPLANA 2014.
Razstava v Galerĳi Cankarjevega doma
na Vrhniki bo odprta do 7. decembra 
2014.

Vse razstave v Cankarjevem domu 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 Can-
karjevem domu na Vrhniki.

Vabljeni!

Ob stoti obletnici Franeta Milčinskega 
Ježka
bomo na odru Cankarjevega doma na 
Vrhniki
v Otroškem abonmaju 11. šola, pa 
tudi za IZVEN
v soboto, 20. decembra 2014, ob 11. 
uri in 12.15 uri
gostili Mini teater iz Ljubljane z lut-
kovno predstavo

ZVEZDICA ZASPANKA,
režĳa Robert Waltl.

Zvezdica Zaspan-
ka je kultna in ne-
pozabna Ježkova 
pravljica za otro-
ke vseh starosti, 
ena najpriljublje-
nejših slovenskih 
pravljic z univer-
zalnim sporoči-
lom, da lahko z 
dobroto, ljubezni-

jo in s čisto mislĳo premagamo zlo.
Vljudno vabljeni otroci in odrasli!
V predprodaji do 14. decembra vam 
ob nakupu vstopnic omogočamo 5% 
popust.

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Do 1. 12. 2014.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
IZZIVI V GLINI
Kiparska razstava

Cankarjeva knjižnica Vrhnika v Kulturnem centru, Tržaška cesta 32
Cankarjevi knjižnici Vrhnika se iskreno zahvaljujemo za gostoljubje 

med trenutno obnovo Cankarjevega doma.

Do 10. 1. 2015.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KORAK ZA KORAKOM

Razstava del, nastalih na tečaju risanja in slikanja, ki ga vodi Vasja Stojanovski. Avla 
Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
2. 11. 2014,
ob 17. uri.

Vstopnina: 3 €.

   ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA in KINO VRHNIKA
ČEBELICA MAJA

Animirana sinhronizirana pustolovščina, 5+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
2. 11. 2014,
ob 19. uri.

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA in KINO VRHNIKA
STOLETNIK, KI JE ZLEZEL SKOZI OKNO IN IZGINIL

Komična pustolovščina, 15+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
9. 11. 2014,
ob 17. uri.

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA in KINO VRHNIKA
HRABRI AVTEK PLODI

Animirana, sinhronizirana pustolovščina, 5+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
9. 11. 2014,
ob 19. uri.

Vstopnina. 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA in KINO VRHNIKA
SPREHOD MED NAGROBNIKI

Akcijska kriminalka, 15+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK, 
11. 11. 2014,
ob 18. uri.

Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
SIMPOZIJ ZAPLANA 2014

Skupinska razstava
bo na ogled do 7. decembra 2014. Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
12. 11. 2014,

ob 18. uri.
Vstop prost.

BARBARA MIHELČIČ
ENERGETSKA SAMOPOMOČ

Predavanje in predstavitev
Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
13. 11. 2014,

ob 17. uri.
Vstop prost.

KLUB GAIA - UNICHEM 
PODELITEV NAGRAD TREH VRTNARSKIH NATEČAJEV 

Skupina Krater-Krater Media in Klub 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
14. 11. 2014,
ob 19.30 uri.

Vstopnina: 15 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN

Prešernovo gledališče Kranj in Mestno gledališče Ptuj
Svetlana Makarovič 

MRTVEC PRIDE PO LJUBICO
Poetična drama po motivih ljudske pesmi

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
15. 11. 2014,

ob 11. uri.
Vstopnina: 5 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
OTROŠKI ABONMA 11. ŠOLA IN IZVEN

Lutkovno gledališče FRU- FRU in Hiša otrok in umetnosti
Po motivih zgodbe Trije snežaki Milana Pavlika

ZIMSKA PRAVLJICA 
Lutkovna predstava

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
15. 11. 2014,

ob 17. uri.
(85 min.)

Vstopnina. 3 €.

  ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA in KINO VRHNIKA
AVIONI 2; V AKCIJI

Animirana družinska komična sinhronizirana pustolovščina, 5+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki 

SOBOTA,
15. 11. 2014,

ob 19. uri.
(115 min.)

Vstopnina. 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA in KINO VRHNIKA
PREUSMERJENI

Akcijski kriminalni triler, 15+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK, 
17. 11. 2014

in 
TOREK

18. 11. 2014,
od 7. do 14. ure.

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
KRVODAJALSKA AKCIJA

Cankarjev dom Vrhnika

ČETRTEK,
20. 11. 2014,

ob 19. uri. 
Vstopnina: 3 €.

  ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

BUTEC IN BUTEC 2
Komedija, 15+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki 

SOBOTA,
22. 11. 2014,

ob 18. uri.
Vstopnina: 6 €.

ŽUPNIJSKA KARITAS VRHNIKA, OBČINA VRHNIKA, SAZAS
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

DVA NOVČIČA
Dobrodelni koncert

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
23. 11. 2014,

ob 17. uri. 
Vstopnina: 3 €.

  ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA in KINO VRHNIKA
ISKANJE PERNATEGA ZMAJA

Animirana sinhronizirana pustolovščina, 5+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki 

NEDELJA,
23. 11. 2014,

ob 19. uri.
(116 min.) 

Vstopnina: 3 €.

  ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

BETTI GRE
Komična drama, 15+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
27. 11. 2014,
ob 18. uri.

Vstop prost.

TURISTIČNO DRUŠTVO BLAGAJANA 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA 

SREČANJE NARODNIH NOŠ
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
28. 11. 2014,
ob 19.30 uri.

Vstopnina: 15 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
Eric Chapell

KRAJA
Komični triler, prva slovenska uprizoritev

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
29. 11. 2014,

ob 11. uri.
Vstopnina: 5 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
OTROŠKI ABONMA 11. ŠOLA IN IZVEN
SNG Drama Ljubljana in Drama SNG Maribor

Fran Levstik
MARTIN KRPAN 

Predstava, namenjena predvsem otrokom
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
30. 11. 2014,

ob 17. uri.
Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

PINGVINI Z MADAGASKARJA
Animirana komična sinhronizirana avantura, 5+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
30. 11. 2014,

ob 19. uri.
(125 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

IGRA LAKOTE; UPOR, 1. del
Znanstvenofantastična avantura, 15+

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Predprodaja vstopnic za prireditve: Turistični informacijski center (TIC) Vrhnika, Tržaška cesta 9
Tel.: 01 755 10 54, e-pošta: tic@zavod-cankar.si

Ponedeljek – petek: od 8. do 18. ure; Sobota: od 8. do 14. ure  in pol ure pred predstavo na blagajni Cankarjevega doma 
Vrhnika. Nakup vstopnic prek spleta: www.mojekarte.si.  Dodatne informacije o prireditvah in morebitne spremembe:

www.zavod-cankar.si, www.vrhnika.si

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
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Vodenje po novi knjižnici
V torek, 4. 11. 2014, ob 10.00 in 25. 11. 2014 
ob 17.00 vas vabimo na ogled nove knjižni-
ce pod vodstvom naše sodelavke arhitektke 
Nataše Oblak Japelj, ki je sodelovala pri za-
snovi idejnega načrta. Zbirno mesto bo v či-
talnici naše knjižnice, ki smo jo poimenovali 
Pri Črnem orlu 1876.

Ob dnevu splošnih knjižnic 
– Beremo s Tačkami
V sredo, 19. novembra, 2014 ob 17.00 bo v Gra-
beljškovi dvorani Cankarjeve knjižnice Vrhnika 
Slavica Mrkun predstavila Slovensko društvo 
za terapĳe s pomočjo psov Tačke pomagačke
in vlogo terapevtskih psov v terapĳah, ki jih
v institucĳah/ustanovah načrtujejo strokovno
usposobljene osebe (delovni terapevti, psiho-
logi, logopedi …) za posameznike ali skupine. 
Poseben poudarek bo  namenjen tudi progra-
mu društva R. E. A. D. (Reading Education As-

sistance Dogs), ki je licenčni program, registri-
ran pri Intermoutain Therapy Animals,  ZDA, 
in je namenjen predvsem otrokom in odraslim 
z motnjami pri branju. Terapevtski pari dru-
štva s pridobljeno licenco ga izvajajo v šolah 
in knjižnicah.

Predstavitev romanov Kaj se rima na 
nič in Vonj pečenih jabolk
Cankarjeva knjižnica Vrhnika in založniško 
podjetje Smar-Team iz Bevk vas v sredo, 26. 
novembra 2014, ob 17. uri vabita v Grabelj-
škovo dvorano Cankarjeve knjižnice Vrh-
nika na predstavitev dveh romanov. Avtori-
ca Olga Pege Kunstelj v romanu z naslovom 
Kaj se rima na nič, opisuje ljubezen v zrelih 
letih; životarjenje v ljubezenskem trikotniku 
oziroma kvadratu; hrepenenje, osamljenost; 
več vzrokov, ki vodĳo v depresĳo – pogosto
nadlogo sodobnega časa. Glavna junakinja z 
nenehnim trudom težavo obvlada, se veliko 
nauči in dokaže, da je depresĳo mogoče pre-
magati. Vonj pečenih jabolk je avtobiografsko 
delo profesorja filozofije Alberta Avguštinčiča.
Avtor bralcu poda berljivo, iskreno in na tre-
nutke zelo kritično izpoved rejenca, otroka 
brez doma in družine, ki v primežu sistema 
skozi vsa obdobja svojega življenja skuša naj-
prej razumeti in nato stkati odnos do očeta in 
matere, pa tudi s svetom, ki ga obdaja.

Šola za starše
V sodelovanju z Zdravstvenim domom 
Vrhnika vas vabimo na predavanje Šole za 
starše. Vabljeni v Grabeljškovo dvorano od  
torka, 11.11.2014, do petka, 14.11.2014, od 
17.00 do 18.30.

Novosti v septembru 2014
0 SPLOŠNO:  KNJIŽNIČARSTVO, ENCIKLOPEDI-
JE, ZBORNIKI ...
BERTONCELJ, M.: Ponižani in razžaljeni 
ČASOPISI brez bralcev?
DOLENC, S.: The genius who never existed and 
other short stories from science, history and philo-
sophy 
KOCIPER, M.: Jazbec in otok mrtvih : 2.
50 let študĳa novinarstva na Slovenskem
RAMOVEŠ, Martin Nesojeni kavboji : strip 
VISOKOTEHNOLOŠKA podjetja - vpliv organiza-
cĳske kulture in socialnih omrežĳ na prenos znanja

1 FILOZOFĲA. ETIKA. OKULTIZEM. PSIHOLOGI-
JA.
BEAUVOIR, S. de: Etika dvoumnosti 
BOUWKAMP, R.: Blizu doma
KANOY, K.: Čustvena inteligenca pri otrocih
LESKOVAR, J.: Skrivnosti pisave
PAUNGGER, J.: V luninem ritmu
STEINER, R.: Janezov evangelĳ v odnosu do ostalih
treh evangelĳev, še posebej do Lukovega evangelĳa
VODIČAR, J.: Odgovornost in posamičnik

2 VERSTVO
GERHARDSSON, B.: Z vsem svojim srcem
NOVA Šti�a

3 SOCIOLOGĲA. POLITIKA. EKONOMĲA. PRAVO.
VZGOJA. ETNOLOGĲA.
BERARDI, F.: Duša na delu 
DENNIS Smith v Ljubljani
DOMITER Protner, K.: Zloraba otrok v družini
EKONOMĲA 3 : učbenik za 3. letnik ekonomskih 
gimnazĳ
FRONTINUS, Sextus Iulius Strategemi

IZOBRAŽEVANJE za 21. stoletje - ustvarjalnost v 
vzgoji in izobraževanju
KAKOVOST univerzitetnega izobraževanja
KLAUS, S.: Pa vse, kar sem hotu, so ble dobre vile
KOVAČIČ, G.: Misliti prelome, lomiti ideologĳe
LEPIČNIK-Vodopivec, J.: Od okoljske vzgoje do 
vzgoje za trajnostno prihodnost v vrtcu 
OSKRBA starejših v skupnosti
PODMENIK, D.: Kako do ustrezne zaposlitve?
PRGIĆ, J.: Teorĳa šolske in vrstniške mediacĳe
PRISELJEVANJE in društveno delovanje Slovencev 
v drugih delih jugoslovanskega prostora
PRUNK, J.: Sto let življenja slovenskih političnih 
strank : 1890-1990 
RUTAR, S.: Poti do participacĳe otrok v vzgoji
SINDIKATI in delavci migranti
SO z vilicami pisali
VELIKA knjiga iger in nalog za fantke in deklice 
ZAKLJUČEVANJE kariere - od teorĳe k praksi
ŽUN, A.: Sociologĳa prava, sociologĳa, politična so-
ciologĳa

Najbolj brane ali iskane knjige v septembru 2014

1. Zgodbe Svetega pisma
2. Petiška, E.: Stare grške bajke
3. Finžgar, F. S.: Izbrana mladinska beseda
4. Jurčič, J.: Jurĳ Kozjak, slovenski janičar
5. Russell, R. R.: Zguba: dnevnik
6. Maxwell, M.: Tudi princi na belem konju razo-
čarajo
7. Varna vožnja
8. Prežihov V.: Solzice
9. Brown, S.: Nebeška vročica
10. Pregl, S.: Priročnik za klatenje

Novosti prejšnjih mesecev lahko prebirate na naših stra-
neh na svetovnem spletu: www.ckv.si in na www.mo-
jaobcina.si/vrhnika. Izbor: Niko Nikolčič

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in tu-
rizem Vrhnika
Otroški abonma 11. šola in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

SOBOTA, 15. november 2014, ob 11. uri
Po motivih zgodbe Trĳe snežaki Milana Pav-
lika 

ZIMSKA PRAVLJICA 
Lutkovna predstava 
LUTKOVNO GLEDALIŠČE FRU FRU in HIŠA 
OTROK IN UMETNOSTI
Scenarĳ, dramaturgĳa in režĳa: Irena Rajh Ku-
naver
Igrata: Marjan Kunaver in Ana Špik
 
V nekem majhnem mestu, na koncu mirne uli-
ce stoji snežak, na prvi pogled čisto navaden, 
le da ima namesto metle v roki papirnato rožo. 
Snežinke nežno padajo in vse je tiho in mirno. 
Ko odbĳe polnoč, se snežak prebudi, izza vo-
gala pa proti njemu koraka snežak z metlo v 
rokah. »Oprosti, to je moja ulica, v njej ni pros-
tora za oba!« se jezno oglasi. Ko pa se pojavi še 
tretji snežak in se nemarno zaleti vanj, se med 
njimi vname prepir ... 
Tri snežake, ki se borĳo za svoj prostor na uli-
ci umiri šele klic na pomoč; malemu kužku s 
skupnimi močmi pomagajo najti njegov dom. 
 
Predstava traja  minut; 2+. Vljudno vabljeni!
 
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in tu-
rizem Vrhnika
Otroški abonma 11. šola in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika
 
SOBOTA, 29. november 2014, ob 11. uri
Fran Levstik

MARTIN KRPAN
Predstava namenjena predvsem otrokom … 
SNG DRAMA LJUBLJANA in DRAMA SNG  
MARIBOR
Režĳa in scenarĳ: Janez Burger
Animatorji: Zarja Menart, Timon Leder, Matej 
Lavrenčič, Jernej Žmitek, Andreja Goetz
Ilustracĳe: Natan
Glasba: Sašo Kalan (Sonolab)
Glasovi: Jernej Šugman, Nejc Ropret, Vlado 
Novak, Davor Herga, Irena Varga, Bojan Ma-
roševič, Ksenĳa Mišič, Viktor Meglič, Matevž
Biber, Ivica Knez, Mirjana Šajinović 

Igra:
Pripovedovalec: Janez Škof
Pogumni slovenski junak Martin Krpan z Vrha 
na svoji mali kobilici skrivaj tovori angleško 
sol. Levstikova pripovedka iz leta 1858 pred-
stavlja močnega in neustrašnega junaka, ki 
ga sam cesar povabi na Dunaj, da bi cesarski 
dvor rešil pred strašnim Brdavsom. Za uspeš-
no rešitev cesarskega dvora je Krpan pošteno 
nagrajen.
  
Predstava traja 40 minut; 3+. Vljudno vabljeni!

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in tu-
rizem Vrhnika
Gledališki abonma in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

Petek, 14. november 2014, ob 19.30 uri.

Svetlana Makarovič
MRTVEC PRIDE PO LJUBICO

Poetična drama po motivih slovenske ljudske 
pesmi
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ in 
MESTNO GLEDALIŠČE  PTUJ
Režĳa: Jernej Lorenci
Igrajo: Ana Urbanc k.g., Vesna Pernarčič, Miha 
Rodman, Aljoša Ternovšek, Darja Reichman, 
Borut Veseljko, Vesna Jevnikar, Judita Polak in 
Ciril Roblek. 
Micka je ljubila Anzelna in Anzel je ljubil Mic-
ko. Toda njuna ljubezen ni imela srečne pri-
hodnosti. Šla je v grob skupaj z Anzelnom, 
Micki pa ostane življenje, ki ga noče, življenje, 
kakršno ji hočejo vsiliti drugi ... 
Avtorico Svetlano Makarovič zagotovo pozna-
jo Slovenci vseh generacĳ. Svoj talent razdaja
na vseh poljih literature, od poezĳe do lutkov-
nih iger za otroke.
Režiser predstave Jernej Lorenci je letošnji do-
bitnik nagrade Prešernovega sklada.

Predstava traja eno uro in 50 minut. 

Vljudno vabljeni!
 
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in tu-
rizem Vrhnika
Gledališki abonma in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

PETEK, 28. november 2014, ob 19.30 uri
Eric Chapell

KRAJA
The�

Komični triler, prva slovenska uprizoritev, 
SNG NOVA GORICA
Režĳa: Jaša Jamnik
Igrajo:
Trevor Farrington: Tomislav Tomšič k. g.
John Miles: Gorazd Jakomini
Jenny Farrington: Arna Hadžialjević
Barbara Miles: Maja Nemec
Spriggs: Gojmir Lešnjak - Gojc k. g.

Ko se sredi noči uspešnež z ženo in prĳatelj-
skim zakonskim parom vrne z obletnice poro-
ke v podeželsko hišo, se sooči z razdejanjem, 
nato pa naleti tudi na vlomilca. Ta vzame situ-
acĳo v svoje roke, razgalja intimo četverice ter
ob tem zamaje srečni prĳateljski in ljubezenski
videz njihovih vezi.

Predstava traja 2 uri in ima odmor.

Vljudno vabljeni!

Dan za Poletavce
Vrhnika, 26. september – Cankarjeva knjižnica Vrhnika je že tretje leto v projektu Ple-
tavci -poletni bralci, cilj katerega je, da bi otroci brali tudi v času poletnih počitnic. Vsako 
leto je ob zaključku poletja sklepna prireditev s podelitvĳo priznanj, žrebanjem nagrad
in kulturnim programom. 
»Letos je bilo kar 85 bralcev in bralk. Vesela sem, da se je projektu pridružilo toliko otrok 
oziroma da jih je vsako leto več,« je pojasnila Tamara Jesenovec iz Cankarjeve knjižnice.
Sklepna prireditev je prvič potekala pred novo knjižnico – na asfaltni ploščadi, kjer so kultur-
ni program oblikovali člani otroškega pevskega zbora OŠ Ivana Cankarja z mentorico Ljubi-
co Jelovšek in plesalke Sara Slavec, Nina Filipič, Zala Stržinar in Tina Kobal. »Prav posebno 
presenečenje pa je pričaral policist vodnik službenega psa Janez Tonejc s kužkoma Korĳem
in Dino in s tem razveselil otroke in starše. Vreme nam je bilo naklonjeno, novo košarkarsko 
igrišče pri Kulturnem centru pa omogočilo tekanje in igranje,« je še pojasnila Tamara, ki se 
hkrati zahvaljuje tudi vsem nastopajočim, OŠ Ivana Cankarja, Ljubici Jelovšek, Simonu Ger-
dini, Janu Bešlagiču in Janezu Tonejcu.
Med bralce so razdelili tudi nekaj nagrad, glavno nagrado, ki jo je podaril Hervis, to je skiro, 
pa je prejela Ema Grčar.  

Gašper Tominc, foto: gt 
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Pregled dogodkov, ki smo jih pripravili ali pri 
njih sodelovali v času od sredine septembra do 
sredine oktobra, je pokazal, da smo bili v tem 
obdobju zelo dejavni.
Kar nekaj časa smo namenili pripravi druge 
Mini olimpijade, saj smo želeli, da  bi se  udele-
ženci prireditve čim prijetneje počutili. Na po-
vabilo Športne zveze Logatec smo se udeležili 
Mini olimpijade, ki so jo v Logatcu  pripravili 23. 
septembra. To je bila tudi priložnost, da smo se 
še o zadnjih podrobnostih za izvedbo naše pri-
reditve  v »živo« pogovorili s predstavniki Olim-
pijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih 
zvez, s katerim bi to prireditev skupaj pripravili 
25. septembra na Vrhniki. Lani smo imeli pri iz-
vedbi prireditve zares veliko srečo. Več dni za-
pored je deževalo, tudi na dan prireditve. Ravno 
tiste štiri ure, ki smo jih potrebovali za uspešno 
izvedbo prireditve, pa nas je razveselilo vreme 
brez dežja. Letos je bilo prav obratno.  V tednu, 
ko smo načrtovali prireditev, je bilo zelo lepo 
vreme. Ravno tiste štiri ure, ki bi jih potrebovali 
za izvedbo prireditve, pa je deževalo kot za sta-
vo. Na žalost skoraj tristotih otrok in približno 
tridesetih prostovoljcev, ki bi pri prireditvi so-
delovali, smo morali prireditev odpovedati. Pa 
tako z veseljem smo jo pripravljali, pa tako so 
se otroci veselili … Puške v koruzo seveda nis-
mo vrgli. Dogovarjamo se, da bomo prireditev 
pripravili v pomladnem času, torej še v tem šol-
skem letu, tako da otroci, ki so želeli sodelovati, 

za udeležbo na prireditvi ne bodo prikrajšani.
Zadnji dan septembra sem se predstavnica 
Športne zveze Vrhnika udeležila sestanka  s 
predstavniki Zdravstvenega doma Vrhnika 
glede vključenosti zveze in športnih društev v 
projekt Skupaj za zdravje. Na sestanku smo se 
dogovorili, da za začetek lahko zveza ob pošilja-
nju gradiva za javno obravnavo osnutka Pravil-
nika o sofinanciranju Letnega programa športa 
v Občini Vrhnika vsem naslovnikom pošlje tudi 
predstavitveno gradivo Zdravstvenega doma 
Vrhnika o vpeljavi nove organizacijske oblike 
ambulante, in sicer svetovalnice za telesni in 
gibalni razvoj. V času pisanja prispevka je do-
govorjeno že storjeno. 
Prvi torek v oktobru smo se člani Izvršnega od-
bora sestali na redni seji. Osrednji del seje je bil 
namenjen obravnavi drugega dela Pravilnika o 
sofinanciranju letnega programa športa v Ob-
čini Vrhnika, in sicer merilom za vrednotenje 
in izbor programov športa. Po daljši razpravi 
smo soglasno sprejeli sklep, da je gradivo z ne-
katerimi manjšimi popravki primerno za na-
daljnjo obravnavo. Dogovorili smo se tudi, da 
javno obravnavo o tem dokumentu izvedemo 
20. oktobra ter da vabilo in gradivo posreduje-
mo vsem članom zveze in vsem tistim, ki so v 
letih 2011, 2012, 2013 in 2014 posredovali vloge 
na Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinan-
ciranje športnih vsebin izvajalcev Letnega pro-
grama športa na območju Občine Vrhnika. Po-
leg naštetih smo vabilo in gradivo posredovali 
še osnovnim šolam, Zavodu Ivana Cankarja za 
kulturo, šport in turizem Vrhnika, Zdravstvene-
mu domu Vrhnika, Občini Vrhnika in članom 
Komisije za vrednotenje športnih vsebin. Pre-
pričani smo, da smo  tako dosegli najširši krog 
zainteresiranih. Zaenkrat lahko napišemo samo 

to: kar smo županu obljubili, smo naredili, in to 
do roka,  o katerem smo se dogovorili skupaj. 
Osnutek pravilnika smo pripravili in ga posre-
dovali na sedemdeset naslovov tako ali drugače 
zainteresiranim za področje športa na Vrhniki. 
Javna obravnava torej bo, več o njej pa v nasled-
nji številki časopisa. 
V nadaljevanju seje smo v članstvo Športne zve-
ze Vrhnika sprejeli Lokostrelski klub DLL-Po-
tens in Športno društvo rokometna šola Vrhni-
ka. Potem, ko zadnjih deset let ni bilo  zanimanja 
za včlanjevanje društev v zvezo, smo še toliko 
bolj veseli, da smo letos sprejeli že pet novih 
društev. Sedaj je v zvezo včlanjenih  enaintride-
set športnih društev oziroma klubov z območja 
Vrhnike. Dobrodošli tudi drugi. 
Dogovorili smo se še, da se kljub predhodnim 
pogovorom o vključitvi v projekt Simbioza giba 
tej akciji ne bomo pridružili. Ocenili smo, da ni 
smiselno, da več izvajalcev za isto populacijo 
občanov pripravlja podobne programe ob istih 
dnevih in urah. Še enkrat več naj zapišemo, da 
bi bilo lepo, če bi na Vrhniki javni zavod koor-
diniral izvedbo takih projektov in o svojem na-
črtovanju  projektov s področja športa vsaj ob-
vestil občinsko športno zvezo, če je že ne povabi 
k sodelovanju. 
Na seji smo se dogovorili še, da bomo tako kot 
prejšnja leta tudi letos  15. oktobra pripravili 
predstavitev dejavnosti naših članov, ki smo jo 
poimenovali Slovenski dan športa – Dan odpr-
tih vrat Športne zveze Vrhnika. Letos je na ta 
dan sreda, ko bo vrata športnih objektov odprlo 
kar dvanajst naših članov, ki imajo ob sredah 
redno vadbo. Za vse preostale dejavnosti pa 
bomo informacije posredovali v »dežurni« pi-
sarni zveze. 
Pred triindvajsetimi leti je bila 15. oktobra pod-

pisana Olimpijska listina, zato ta dan velja za 
ustanovitveni dan Olimpijskega komiteja Slove-
nije. Naša krovna organizacija bo letošnji praz-
nik obeležila predvsem delovno, z redno sejo 
Izvršnega odbora OKS-ZŠZ. Ena pomembnejših 
točk dnevnega reda te seje so zagotovo priprave 
na volilno skupščino, ki bo predvidoma 16. de-
cembra. Po seji bo še krajša slovesnost, na kateri 
bo podeljenih nekaj priznanj najzaslužnejšim za 
razvoj športa v Sloveniji. 
V povezavi z volilno skupščino OKS-ZŠZ se tudi 
v naši regiji že dogovarjamo za termin sestanka, 
na katerem bomo izvedli volitve regijskih pred-
stavnikov. 
OKS-ZŠZ napoveduje, da bo predvidoma 22. in 
23. oktobra organiziral tradicionalni dvodnevni 
posvet s članicami. Na posvetu, ki bo v Olim-
pijskem centru Zreče Rogla, bomo obravnavali 
aktualno dogajanje na področju športa. 
V naši zvezi napovedujemo, da bomo v nasled-
nji številki Našega časopisa objavili poziv za 
posredovanje predlogov za podelitev priznanj 
športnikom in športnim delavcem za osvojene 
športne dosežke v letu 2014. Kot po navadi raču-
namo na vas in vaše predloge.
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-na-
slov sportnazvezavrhnika@gmail.com.
Uradne ure so vsak torek od 16. do 18. ure v pi-
sarni Športne zveze Vrhnika v pritličju poslov-
nega dela telovadnice Partizan. 
  Športna zveza Vrhnika

Novičke 
Športne zveze 
Vrhnika

Najlepše presenečenje kva-
lifikacij so naredili košar-

karji mladinske selekcije. Pod 
vodstvom trenerja Matica Vi-
dica in pomočnika Vlada Beka 
so košarkarji pripravili pravi 
košarkarski spektakel v druge-
mu delu kvalifikacij, kjer so se 
borili za tekmovanje med naj-
boljših osem  ekip v Sloveniji. 
Prvo kvalifikacijsko tekmo z 
KK Elektro Gorenjske prodaja 
so fantje v sredini septembra 
na Vrhniki dobili. Izjemen toč-
kovni izkupiček Žige Habata 

in prava uigranost domačih na 
domačem parketu je postregla 
z veličastno zmago. Žal se pov-
ratna tekma ni iztekla po željah 
mladih Vrhničanov in so tekmo 
izgubili ter si tako priigrali tek-
movanje v  prvi B SKL za sezo-
no 2014/2015. Tukaj svoje pred-
stave izvrstno nadaljujejo, saj 
so po treh kolih tekmovanja vi-
soko na vrhu lestvice na  prvem 
mestu brez poraza. K dobrim 
uspehom mladinske selekcije 
veliko pripomore kadetska iz-
brana vrsta vrhniških košar-

karjev pod taktirko trenerja 
Vlada Beka. Kadeti tekmujejo 
v prvi SKL v skupini z ekipa-
mi KK Dravograd, KK Litija in 
KK Union Olimpija. Kadetska 
ekipa je na izvrstnem drugem 
mestu na lestvici s samo enim 
porazom proti Union Olimpi-
ji v dvorani Stožice. Da pa so 
vrhniški kadeti res v dobri for-
mi, želijo pokazati na derbiju 
skupine na Vrhniki v OŠ Ivana 
Cankarja na povratni tekmi z 
Union Olimpijo v soboto, 25. 
10. 2014, ob 11. uri, ko si s po-

močjo vrhniških navijačev želi-
jo zmage. Tudi ekipa starejših 
pionirjev U-15 tekmuje v prvi 
SKL. Ekipa letnika 2000 in 2001 
je letos v slabšem položaju, 
saj je sestavljena predvsem iz 
mlajših igralcev, ki svoje košar-
karsko znanje šele pilijo, ter po-
škodbe vodilnih igralcev. Kljub 
borbenosti na parketu so sezo-
no glede rezultatov začeli sla-
bo in brez zmage končujejo na 
dnu lestvice. V drugem krogu 
se bodo mladi košarkarji srečali 
s sebi primernimi tekmeci in z 

delom ter napredovanjem v ko-
šarkarski igri stremijo k boljšim 
predstavam in zmagam v nada-
ljevanju. Pionirji U-13 se letos 
prvič poleg tekmovalnega dela 
v  prvi SKL merijo tudi v Mini 
pokalu Spar za sezono 2014/20-
15. Ekipo vodi Primož Jurca, 
ki je z delom na treningih zelo 
zadovoljen. Košarkarji redno 
obiskujejo treninge in so zelo 
motivirani za dobre rezultate, 
saj so prava košarkarska klapa. 
Svoje prve tekme so Vrhničani 
suvereno dobili in premagali 

ekipi KK Hidria in KK Tolmin 
z veliko razliko. V drugem kolu 
Mini pokal Spar pa jim je žreb 
namenil ekipo KK Hidira, ki 
so jo na prvi tekmi na Vrhniki 
gladko dobili. Z lepo točkovno 
razliko gredo v drugo tekmo, 
ki jo bodo igrali v Idriji konec 
oktobra in s ciljem napredova-
nja v naslednji krog. Z dobrim 
delom na treningih, lepo pred-
stavo na tekmah ter športno 
srečo si želijo priti do samega 
konca in finala. V sredini okto-
bra se bo začelo tudi tekmova-
nje za najstarejše košarkarje za 
ekipo članov KK Vrhnika. Naj-
prej se bodo pomerili v Pokalu 
Spar ter v začetku novembra 
začeli z ligaškim tekmovanjem 
v četrti  SKL za sezono 2014/20-
15. O vseh novicah vam bomo 
sproti poročali na straneh 
www.kkvrhnika.si,  Facebook 
strani KK Vrhnika in na splet-
nih straneh Občine Vrhnika. 
Vse navijače lepo vabimo, da 
se udeležite domačih tekem 
vseh selekcij KK Vrhnika ob 
vikendih v dvorani OŠ Ivana 
Cankarja. Natančne ure tekem 
bodo na plakatih, s katerimi 
prekrivamo oglaševalske povr-
šine na Vrhniki. Vabljeni vstop 
je prost!

KK Vrhnika, foto: 
Jasmin Porčič in arhiv kluba

Turnir Medobčinske balinarske lige je bil 28. 9. 2014 v Dragomerju v odlični organizaciji domačega 
kluba. Po podaljšku je zmagala ekipa iz Horjula, ki je prav tako zmagala v ligaškem delu  letošnje 
sezone. Hkrati vas vabim, da si ogledate tudi lestvico druge lige.

Košarkarska tekmovalna sezona 2014/2015 je v polnem teku 
V septembru se je začela nova tekmovalna sezona za vrhniške košarkarje v selekcijah mladincev, kadetov, starejših pionirjev U-15 in mlajših pio-
nirjev U-13. V prejšnji sezoni so si vse selekcije z dobrim delom prek kvalifikacij zagotovile tekmovanje v prvi  Slovenski košarkarski ligi Slovenije. 

Ekipa Krog Zmaga Remi Poraz Točk. Rez. Točke Razlika
1. Horjul 14 12  2 44-12 44 32
PVD Sever 14 10 3 1 44-12 44 32
3. Karoserija Novak 14 8 2 4 34-22 34 12
4. Prevozi Lampe 14 7 4 3 33-23 33 10
5. Blagajana 14 3 4 7 23-33 23 -10
6. Sinja Gorica 14 1 6 7 19-37 19 -18
7. ŠD Jama 14 1 3 10 15-41 15 -26
8. Gruden Dren 14 3 0 11  12 -32

Ekipa Krog Zmaga Remi Poraz Točk. Rez. Točke Razlika
1. Dobrova 14 7 5 2 38-18 38 20
Dragomer/1 14 6 8  38-18 38 20
3. Dragomer/2 14 3 9 2 30-26 30 4
4. Invalidi 14 5 6 3 29-27 29 2
5.OZVVS 14 6 3 5 27-29 27 -2
6. Pomik Logatec 14 3 6 5 24-32 24 -8
7. Kranjci 14  9 5 21-35 21 -14
8. ŠD Povž 14 1 4 9 17-39 17 -22

Prva Medobčinska liga v balinanju                                                                                               Druga  Medobčinska liga v balinanju

Medobčinska liga v balinanju



NAS CASOPIS 420/27.10.2014 C M Y K 49

4927. oktober 2014
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Šport in rekreacija

Potrebuješ spremembo? 
ZMIGAJ SE!

Predavanje in delavnice za osebno rast in napredek
Izvedba delavnice je novost na našem trgu, pridi in uživaj, je naše 
geslo. Priporočamo jo posameznikom in skupinam udeležencev. 
Predavanja z dinamično delavnico potekajo v športni dvorani. Med 
posameznimi sklopi so vaje sproščanja, prebujanja energije, volje in 
moči, zato pridi v udobnih oblačilih. 
Dinamična delavnica je mesečnik.

DATUM REDNE IZVEDBE ZMIGAJ SI BONUS DATUM 
IZVEDBE

8. 11. 2014 13. 12. 2014
17. 1. 2015
14. 2. 2015 14. 3. 2015
18. 4. 2015
16. 5. 2014 6. 6. 2015

ZMIGAJ SI BONUS = 5 EUR 
Se vidimo v prostorih DOJO FIT (Karate klub Vrhnika), Pod 
Hruševco 42, 1360 Vrhnika, na dan izvedbe ob 16.15!

Dodatne informacije in PRIJAVO najdeš 
na spletni strani: ttp:/tmdbnovum.wix.
com/home ali pa uporabi svoj mobilni aparat, 
skeniraj kodo QR na desni strani in si preberi 
vse podrobnosti na spletni strani skupine 
TMDB. 
Dobrodošli! 

Več kot 190 cm velik in atletsko gra-
jen ter slok vrhniški športnik, kot se 
spodobi za športnika francoskega 

boksa savate, se lahko pohvali z iz-
jemno tehniko, ki je nastajala v vrh-
niški telovadnici Partizan v jutranjih 

terminih, ko po navadi večina še 
vstaja iz svojih postelj in se odpravlja 
na vsakodnevne obveznosti.
Tehniki in pripravam je botrovala 
Nina Vehar, ki v Savate klub Vrhnika 
tudi vodi jutranje treninge, poznamo 
pa jo tudi kot prejemnico nagrade 
športnice Vrhnike in številnih drugih 
priznanj, saj  je ena najuspešnejših 
boksark v Sloveniji.
Domen je dobro pripravljenost do-
kazal z uvrstitvijo na odlično drugo 
mesto tokrat še na mladinskem pr-
venstvu, z naslednjim letom pa že 
vstopa v člansko ekipo.
Vse, ki bi vas zanimal elitni pristop k 
treningom in individualna priprava 
v zahtevnem športu savate – franco-
ski boks se lahko javite na naš naslov 
vrhnika.savate@gmail.com.

Savate klub Vrhnika

Vrhniška posadka v reliju Andrej Velkavrh/Nina Gorenc, 
ki nastopata s polom VW 1.4,  sta se septembra podala 
na reli v Novo Gorico, kjer sta po ne preveč dobri pred-
stavi zasedla  šesto mesto. Z vso napadalnostjo sta se 
prejšnji vikend odpravila na dirko v Idrijo, da bi popra-
vila slab vtis. Začela sta zelo dobro in zanesljivo držala 
tretje mesto, vendar tokrat ni zdržala tehnika; odlomila 
se je polosovina in želja po dobrem rezultatu je splavala 
po vodi. Andrej: "Z Nino sva začela zelo dobro in vozila 
napadalno. Tokrat sreča ni bila na najini strani. Bi pa po-
hvalil mehanike, saj so v desetih minutah zamenjali polo-
sovino, tako da sva z dirko lahko nadaljevala in dosegla  
osmo mesto. V novembru naš čaka še zadnji reli v Poreču. 
Z Nino sva si na začetku sezone zadala cilj, da v močni 
konkurenci prideva na stopničke in ta cilj greva lovit v 
Poreč. Upam, da nama uspe. Hvala mehanikom: Bojanu 
Velkavrhu, Marjanu Hrenu, Andreju Velkavrhu st., Bo-
štjanu Turšiču in Ladu Žnidaršiču ter pokroviteljem: Olja 

Divinol, Salkon, Termotom, A-Gea, Krili, VR-Elektronika, 
BMC, Gostilna Pri Kranjcu, Vrhnika, Karoserija Novak, 
MSM Stražišar, trgovina z gradbenim materialom Štirn, 
Lesene konstrukcije Turšič in Avtomehanika Mivšek.

 Foto: Lado Žnidaršič

Vpis in klubski pikniki še potekajo 
Vse zainteresirane starše, ki želijo najboljše za svojega otro-
ka, vabimo, da si ogledajo našo spletno stran sd-dren.si, 
kjer lahko preverijo, kdaj se nam lahko otroci oz. novi člani 
pridružijo. Na Drenu imamo tudi klubske piknike, ki se jih 
udeležijo večinoma vsi otroci iz selekcije. Na teh družabnih 
prireditvah seveda ne gre brez igranja nogometa, kjer sode-
lujemo vsi: otroci, očetje, mame in trenerji.
 
U-12 

Po štirih uspešnih letih pri trenerju Iztoku so se fantje letnika 
2003 letos srečali z novim trenerjem in načinom dela. V letoš-
nji sezoni so prestopili tudi na nov igralni sistem 9 : 9, zato 
je nov trener Jan Kragelj dodal nove elemente na treningu, 
ki bodo otrokom prišli še kako prav v nadaljevanju njihove 
športne poti. Z nekaj nogometne sreče, ki jim je letos resnič-
no obrnila hrbet, bi bili v igri za najvišja mesta v svoji težki 
skupini. Smo v pričakovanju naslednjih tekem, ko bodo lah-
ko fantje prenesli svoje dobro delo s treninga tudi na tekme.
 
U-11 letos igra kot prerojena 
Letos je selekcijo U-11 prevzel trener Jan Kragelj in začel z 
ekipo na tekmah kazati odlične predstave. Ekipa se je še do-
datno povezala; tako si v obrambi pomagajo, da ne prejmejo 
nobenega gola, kar jim doslej dobro uspeva. V napadu talent 
te ekipe ni bil nikdar sporen, zato ne presenečajo zmage s 5 
: 0 in 4 : 0.

 
U-10 razdeljena, a še vedno uspešna 
Novi trener za ekipo U-10, Iztok Gruden, je naše četrtošol-
cev razdelil v dve enakovredni ekipi; tako je omogočena igra 
vsem  osemnajstim fantom tudi na tekmah. Na prvem tur-
nirju je bilo še nekaj lovljenja v sami igri in čakanje fantov, 
da jim bo  prejšnji trener Jan dal navodila. Na zadnjih turnir-
jih pa se je videlo, da je bil prehod opravljen in so fantje že 
sprejeli nov način dela in novega trenerja. Tako je stekla igra, 
prav tako pa tudi kombinatorika v igri, ki so jo sposobni pri-
kazati naši fantje.
 
U-9 kaže na dobro delo šole 
V skupini z našo ekipo je tudi prva ekipa Domžal, ki velja za 
eno najboljših nogometnih šol v Sloveniji. Veseli smo, da se 
lahko enakovredno primerjamo z njimi. Po  zelo majhnem 
porazu, ko so imeli igralci Domžal nekaj sreče, komaj čaka-
mo na naslednji krog in upamo, da bo tokrat sreča na naši 
strani. Na preostalih tekmah še utrjujemo kombinatorno igro 
in čim boljše zaključke na nasprotnikov gol.
 
U-8 na prijateljski tekmi v Borovnici 
Selekcijo U-8 na Drenu sestavlja  šestnajst fantov in dva tre-
nerja. Letos smo se odločili, da ne bomo sodelovali v ligi 
pod okriljem MNZ Ljubljana, saj v igralnem sistemu šest ig-
ralcev in vratar po navadi zmaga ekipa, kjer si trener bolj želi 
zmage in kjer najboljši posamezniki igrajo v napadu. Pri nas 
pa smo si  letos postavili cilj, da se bodo otroci poizkusili na 
vseh igralnih mestih, uživali v igri in  tako omogočili vsem 
otrokom, da bodo dosegli zadetek na prijateljskih tekmah, 
ko igramo 3 : 3. Predvsem pa je cilj napredek vsakega posa-
meznika na osebnostnem ter športnem področju.

MNC Dren * sd-dren.si * MNC Dren * sd-dren.si * MNC Dren * sd-dren.si * MNC Dren * sd-dren.si *  MNC Dren * sd-dren *  MNC Dren * sd-dren *  MNC Dren * sd-dren

Domen Cigale 
v francoskem boksu osvojil evropsko srebro
Tudi letos se je podmladek francoskega boksa v Sloveniji podal  novim izkušnjam naproti z ude-
ležbo evropskega mladinskega prvenstva, ki je v začetku oktobra potekalo v Parizu. Tekmovanja 
se je udeležila desetčlanska reprezentanca Savate zveze Slovenije, v kateri je blestel tudi mladi 
Vrhničan Domen Cigale, ki že nekaj let konkurira močni frankofonski savate eliti v kategoriji do 
80 kilogramov.

Velkavrh pred zadnjim relijem na drugem mestu

Zdravo okolje in načrtno delo = DREN
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Osmi plesni festival 
Zmigaj se! 
Vrhnika, 11. in 12. oktober – Sončen konec ted-
na je v OŠ Antona Martina Slomška privabil 
številne plesalce in plesalke hip hopa, ki so mi-
gali ob bokih odličnih koreografov

V soboto in nedeljo je že osmič potekal plesni festival hip 
hop Zmigaj se!,  na katerem so vsi željni novega plesnega 
znanja lahko uživali na delavnicah, ki sta jih vodila dva 
izmed najboljših plesalcev in koreografov na svetu. Mla-
di plesalci in plesalke iz vse Slovenije, pa tudi Hrvaške, 
so se učili elementov hip hopa s slovenskim, največkrat 
nagrajenim koreografom in plesalcem Željkom Božićem, 
nato pa je svoje znanje in stil plesanja delil tudi plesni 
mojster iz Nizozemske Kenzo Alvares. Vsi udeleženci so 
se dva dni dodobra zmigali in pokazali, da je v Sloveniji 
scena hip hop zelo priljubljena.

Lina Celarc, ZIC

Starejši z mladimi v 
gibanju
Vrhnika, 13. do 19. oktober – Vseslovenskemu 
tednu medgeneracijskega sodelovanja Simbio-
za giba se je pridružil tudi Zavod Ivana Can-
karja za kulturo, šport in turizem Vrhnika in 
organiziral brezplačne športne dejavnosti za 
starejše

Simbioza je v tednu v oktobru pripravila nov medgene-
racijski projekt, ki je v gibanje spravil mlajše  in starejše 
generacije, ki so se povezali med seboj in drug drugemu 

spreminjali življenje. V Zavodu Ivana Cankarja smo k so-
delovanju pri projektu Simbioza giba povabili še nekaj 

lokalnih društev in tako skupaj poskrbeli, da so starejši 
lahko spoznavali nove športe in se udeležili brezplačnih 
vadb namiznega tenisa, balinanja, pikada in fitnesa v po-
nedeljek, 13. oktobra, in v petek, 17. oktobra. Čeprav je 
bila udeležba skromna, smo veseli, da smo na noge dvig-
nili vsaj nekaj Vrhničank in Vrhničanov, verjamemo pa, 
da bo projekt v prihodnjih letih še bolj zaživel.

Lina Celarc, ZIC

V veliko veselje in ponos nam 
je, da smo za naše ritmičarke 
v avgustu pripravili prav po-
sebne poletne priprave; obis-
kala nas je svetovna prvakinja 
v ritmični gimnastiki, in sicer 
Bolgarka Simona Peycheva. V 
tednu od 18. do 23. avgusta so 
bili treningi zelo naporni, saj 
so nekatera dekleta trenirala 
tudi dvakrat na dan. Naše rit-
mičarke so tako lahko izkusile, 
kaj pomeni svetovna ritmika. 
Naučile so se veliko novih ele-
mentov s telesom in novih ri-
zičnih elementov z vsemi pet-
imi rekviziti, ki jih poznamo v 
ritmiki. Vsekakor je bil to po 
eni strani za naše društvo zelo 
velik finančni zalogaj, po drugi 
pa izreden  prispevek v zna-
nju naših tekmovalk, trenerk 
in sodnic. V prihodnjih letih 
upamo, da nam bo poletne pri-
prave uspelo uresničiti vsako 
leto. Nekatera naša dekleta, 
željna še dodatnega ritmičnega 
znanja, pa so se zadnji teden v 
avgustu udeležila še priprav v 
Ljubljani, in sicer v Klubu za 
ritmično gimnastiko TiM, ki 
sta ga skupaj osnovali naša tre-
nerka in sodnica Mojca Rode in 

njena nekdanja tekmica Tjaša 
Šeme. 
Da so poletne priprave že obro-
dile sadove, se je izkazalo že na 
prvi tekmi letošnje sezone. Štiri 
tekmovalke – Neža Podvratnik, 
Ula Telban, Ivona Vukičevič in 
Nastja Podvratnik –  so se za-
dnji vikend v septembru ude-
ležile mednarodnega turnirja 
Sirena Kup v Zadru. Tekmo-
vanju so prisostvovala dekleta 
iz Hrvaške, Madžarske, Češke, 
Slovenije in celo Rusije. Naši 
najmlajši tekmovalki sta se v 
svoji kategoriji odlično  izkaza-
li in v vaji brez rekvizita v svoji 
starostni kategoriji posegli po 
medaljah: Neža Podvratnik je 
stopila na  drugo  stopničko, 

Ula Telban pa na tretjo. Nastji 
Podvratnik je manjša napaka 
odnesla odličje in je tako s svo-
jo vajo s kiji pristala na  šestem 
mestu, Ivona Vukićević pa je v 
svoji kategoriji ugnala vse pre-
ostale slovenske predstavnice 
(dve aktualni državni prvaki-
nji) in z vajo z obročem osvojila 
odlično  peto  mesto. Dekleta 
sta na tekmovanju spremljali 
trenerka Katja Grum in sodnica 
Mojca Rode.
Tudi naši akrobati so v septem-
bru začeli s svojimi pripravami 
na novo sezono. Veseli smo, da 
so smo v naših vrstah uspeli 
obdržati skoraj vse lanske tek-
movalce. Priprave so bile na 
izredno visokem nivoju, saj sta 

jih spremljala novi trener Peter 
Sternad in pomočnica Jelena 
Topić.
Velja omeniti tudi dejstvo, da 
v oktobru vpisujemo vse nove 
člane, ki si silno želijo spoznati 
akrobatiko in ritmično gimna-
stiko. Vljudno ste vabljeni, da 
nas obiščete na naši prenov-
ljeni spletni strani, kjer boste 
našli vse potrebne informacije: 
http://5k.amadeus.si/gd/.  
V Gimnastičnem društvu Vrh-
nika se že izredno veselimo no-
vih doživetij, predvsem pa do-
brih rezultatov. Lahko rečemo, 
da v novo sezono 2014/2015 
zremo z optimizmom in polno 
mero pričakovanj. 

Urša Cvetko (GD Vrhnika)

Ta je bila za razliko od 
prejšnjih letih koledarsko 
zastavljena nerodno, saj 
so na atletski zvezi Slo-
venije večino tekmovanj, 
ki so bila organizirana za 
pionirje, strnili v mesecu 
maju in juniju. Odločitev 
ni bila najbolj posrečena, 
saj so v teh dveh mesecih 
na sporedu tudi šolska 
tekmovanja, zato je bila 
koncentracija tekmovanj 
v tako kratkem obdobju 
prevelika, kar je najbrž 
botrovalo marsikateri 
poškodbi.  
Zimski del je napovedal 
dobro sezono, saj so naši 
atleti, na državnem pr-
venstvu osvojili po dve 
zlati, dve srebrni in dve 
bronasti kolajni. 
Posebnost tega leta je 
bila, da smo se Vrhničani 
letos po dolgem času od-
ločili nastopiti v štafetnih 
tekih. Prvotni namen je 
bil, da sestavimo ekipo 
za 4 x 100 metrov in jo 
začnemo pripravljati za 
naslednje leto. Fantje so 
delo vzeli zelo resno in 
Srečo Železnik, ki jih je 
treniral, je kmalu videl, 

da ne bodo igrali le vloge 
statistov. 
Po uvodnih tekmah in 
mitingih je v mesecu ju-
niju napočil čas državnih 
prvenstev, kjer naj bi se 
pokazalo, kako so atleti 
pripravljeni in ali so bili 
treningi v zimskem in 
pomladanskem obdobju 
pravilno načrtovani. Od 
vseh tekem moramo iz-
postaviti državno prven-
stvo za kategorijo U14, 
ki je potekalo 28. in 29. 
junija v Mariboru. Tam 
so štirje naši atleti osvo-
jili pet medalj, od katerih 
so bile štiri zlate. Prvi 
dan, v soboto 28. 6. 2014 
sta v skoku v višino na-
stopila dva naša tekmo-
valca. Oba sta se uvrstila 
med prve tri v državi. 
Rok Skvarča je zasedel 3. 
mesto, Miha Možina pa 
je osvojil prvo in postal 
državni prvak. 
Drugi dan v nedeljo 29. 
6. 2014 so naši atleti na-
stopili v treh disciplinah. 
Miha Možina je brez te-
žav zmagal v metu vor-
texa in drugouvrščenega 
premagal kar za 3 metre. 

Nato je prišla poslastica 
dneva. Tek 4 x 100 me-
trov za fante. Našo šta-
feto so sestavljali Tadej 
Tinta, Martin Molk, Rok 
Skvarča in Miha Možina. 
Fantje so pred štartom 
delovali zelo mirno in 
na  zunaj niso dajali vi-
deza, da bi bil to njihov 
prvi štafetni nastop na 
velikem tekmovanju. Za-
čeli so dobro in pri pre-
dajah niso imeli težav. 
Na koncu jih je za ma-
lenkost prehitela štafeta 
Celjskega Kladivarja, kar 
pa ni pokvarilo velikega 
veselja na cilju. Na po-
delitvi smo izvedeli, da 
je bila zaradi napačne 
predaje celjska štafeta 
diskvalificirana, kar je 
našo pripeljalo na najviš-
jo stopničko in osvojitev 
naslova najhitrejših v 
državi. Do zaključka tek-
movanja je bil še tek na 
1000 metrov, v katerem 
smo imeli prijavljenega 
Martina Molka. Martin 
je tekel taktično izredno 
zrelo, neprestano nad-
ziral dogajanje na progi, 
dobro razporedil moči 

in na koncu v izrednem 
šprintu suvereno pre-
magal ostale tekmovalce. 
Izmed vseh atletov, ki so 
nastopili v Mariboru mo-
ramo pohvaliti Možina 
Miho, ki je osvojil tri zla-
te medalje, in sicer v sko-
ku v višino, metu vortexa 
in kot član štafete 4 x 100 
metrov.
Zadnje veliko tekmova-
nje je bilo Državno ekip-
no prvenstvo v kategoriji 
U16, ki je potekalo sep-
tembra  v  Velenju. Sta-
rejši atleti se niso odreza-
li tako dobro kot njihovi 
mlajši kolegi, vendar so 
bili nastopi kljub temu 
odlični. Naj omenimo le 
nekatere. Žan Dobrovoljc 
je postal državni prvak 
v teku na 300 metrov z 
ovirami, Tjaša Železnik 
je zasedla drugo mesto 
v teku na 80 metrov z 
ovirami, Gašper Štirn je 
bil tretji v metu krogle, 
Sara Dodič četrta v teku 
na 300 metrov z ovirami 
in Sibila Leskovec peta 
v teku na 100 metrov. 
Za vesel konec dneva so 
poskrbela dekleta, ki so 

v štafetnem teku 4 x 100 
metrov osvojila 3. mesto.
S svojimi nastopi v kate-
goriji U16 sta si zaslužila 
povabilo v reprezentan-
co dva naša atleta in sicer 
Tjaša Železnik in Žan 
Dobrovoljc. Pridružila 
sta se devetim atletom 
in atletinjam, iz vrhniške 
atletske sekcije, ki so v 
zadnjih 6. letih nastopili 
za izbrano vrsto.
Žan, ki je eno leto mlajši 
od tekmecev, je tekel od-
lično, vendar je na zadnji 
oviri padel in dobra uvr-
stitev je šla po zlu.  Tjaša 
pa je tekla v disciplini 100 
metrov ovire in zasedla 6 
mesto. Kot spremljevalec 
je bil v reprezentanco po-
vabljen trener AS Vrhni-
ka, Srečo Železnik.  
Če seštejemo vse rezul-
tate vidimo, da se je šest-
najst vrhniških atletov 
uvrstilo med prvih šest 
v državi, od tega enajst 
med prve tri. Trije atleti 
in sicer Miha Možina, 
Žan Dobrovoljc in Tadej 
Tinta pa so kot najboljši v 
državi stopili na najvišjo 
stopničko.  
Poleg navedenega so v 
štafeti 4 x 100 metrov 
dekleta osvojila 3. mesto, 
fantje pa postali državni 
prvaki. 
Atleti z dobrimi rezul-
tati dokazujem, da nam 
znanja ne manjka in da 
bi lahko ob boljših po-
gojih (ustrezen stadion 
in pogoji za zimsko vad-
bo) nadgrajevali odlične 
uspehe pionirjev tudi v 
mladinskih in članskih 
konkurencah. 

Jernej FeferZmagovalna štafeta na podelitvi Martin Molk je bil najhitrejši v teku na 1000 metrov

Gimnastično društvo Vrhnika 

S polnim zanosom v novo sezono
Pred vrati je nova sezona. V gimnastičnem društvu smo bili zelo aktivni že 
v avgustu in septembru.

Atleti počasi končujejo z nastopi

Na državnem prvenstvu štirje atleti osvojili pet 
kolajn, od tega štiri zlate
Počasi se atletska tekmovalna sezona bliža koncu. Čaka nas samo še Ljubljanski maraton. Kot je običaj smo se 
tudi letos ozrli nazaj in pregledali dosežke pretekle tekmovalne sezone. 
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Več kot 80 gledalcev je dodobra napolnilo dvo-
rano in nestrpno pričakovalo začetek tekme. 
Želja vseh v klubu je bila, da se moštvo, ki 
skupaj trenira šele slab mesec, predstavi slo-
venski futsal družini v čim boljši luči in glede 
na renome nasprotnika, če se le da, izogne vi-
sokemu porazu. Verjetno nihče od prisotnih v 
dvorani, razen trenerja Džafiča in igralcev, ni 
verjel, da utegne FK Zavas presenetiti in do-
seči prvo zmago že na prvi uradni tekmi.    
Prvi polčas je potekal v izenačeni igri brez 
večjih priložnosti, vendar je bilo čutiti, da z 
vsako minuto domači igralci pridobivajo na 
samozavesti in pogumu, kar je vzpodbudilo 
tudi gledalce, da so po sramežljivem začetku 
vse bolj glasno spremljali napade domačih.
Ko je že kazalo, da se bo prvi polčas končal 
brez zadetkov, je prava mojstrovina uspe-

la Bašiču, ki je po odbiti žogi z nenadnim in 
silovitem strelom skoraj s polovice igrišča pre-

senetil vse v dvorani, še najbolj pa, sicer več 
kot solidnega, vratarja Oplasta. Dvorana je ob 
"evrogolu" Bašiča eksplodirala od navdušenja 

in veselje se ni še docela poleglo, ko je ob šoku 
gostujočih igralcev sledila še ena bliskovita 
akcija domačih, ki jo je zaključil Burjak in po-
višal na neverjetnih 2 : 0.
Za pričakovati je bilo, da bodo ugledni gostje 
iz Kobarida v drugem polčasu močneje sto-
pili na plin, kar se je tudi zgodilo. Gostje so 
igro prenesli povsem v napadalno polovico, 
stopnjevali pristisk in hitro zmanjšali rezultat. 
Vendar se domačini niso prestrašili, še naprej 
so se držali napotkov trenerja Džafiča in že 
čez nekaj minut ponovno povišali rezultat po 
golu našega najbolj nevarnega napdalca, Že-
leznika.  
Do konca tekme so se domači igralci povle-
kli v obrambo in predvsem s proti napadi 
poskušali ogroziti gostujočega vratarja. Na-
sprotniku ni preostalo drugega, kot da z vse 
bolj tvegano igro poskuša priti vsaj do iz-
enačenja. Manj kot dve minuti do konca jim 
je uspel zadetek za znižanje rezultata na 3 : 
2 in zadnje sekunde srečanja so tako minile 
v izredno živčni igri z veliko prekinitev. V 
teh trenutkih je blestel verjetno najboljši po-
sameznik v domačih vrstah, vratar Kosta-

njevec. Še posebej je vsem v spominu ostala 
obramba strela z glavo z neposredne bliži-
ne, ko je cela dvorana 'videla žogo že v golu'.   
Za sanjski zaključek tekme je zopet poskrbel 
Železnik, ki je po mojstrskem samostojnem 
prodoru uspel podati žogo do Riharja, ta pa 
za hrbet vratarja iz Kobarida. Veselje igralcev, 
vodstva in gledalcev je bilo neopisljivo in lep-
šega začetka si nismo mogli želeti.
Iskrene čestitke vsem igralcem in trenerju 
Džafiču! Zmaga je najlepša možna popotnica 
za nadaljevanje sezone in vabilo vsem ljubite-
ljem malega nogometa na Vrhniki in okolici, 
da na prihodnjih tekmah še bolj množično 
podpremo domače fante v najbolj elitnem fut-
sal tekmovanju v Sloveniji.
Naslednja priložnost bo že v soboto, 25. 10. 
2014 ob 18.30, ko se bo selekcija U19 pod vod-
stvom Mileta Simeunoviča v dvorani ŠD Trata 
v Škofji Loki pomerila z ekipo FSK Stripy.
  
Strelci za FK Zavas:
1:0 Bašič Denis 19min, 2:0 Burjak Luka 20min, 
3:1 Železnik Rok 27min, 4:2 Rihar Tilen 40-
min.

Šport v Sloveniji
O splošni zgodovini športa na slovenskem 
je malo znanega, tako, da težko govorimo o 
kakšni organizirani ali načrtni dejavnosti. Pri 
raziskavi športne dejavnosti pri nas se lahko 
opremo le na ohranjeno ustno izročilo in po-
samezne ljudske običaje, kjer je mogoče zasle-
diti posamezne elemente športa. Tudi pri nas 
so v preteklosti bili v ospredju športi kot so 
lov, jahanje in streljanje. Seveda je bil to šport 
predvsem plemstva in zato množicam nedo-
segljiv. Iz poročil iz tega obdobja moramo ne-
dvomno izdvojiti J. V. Valvasorja in njegovo 
knjigo Slava Vojvodine Kranjske (1689). Ob 
množici podatkov, ki so za vselej ovekoveči-
la način življenja v tistih časih na naših tleh 
naletimo tudi na podatke o dejavnostih ljudi, 
ki so že vsebovale nekatere osnovne elemente 
športa, kot so lov, ribolov, ples, romanje, plani-
narjenje, jamarstvo itn. Najpomembnejši pa je 
nedvomno zapis o bloškem smučarju. Bloško 
smučanje je za razvoj slovenskega smučanje 
nedvomno velikega pomena, čeprav ne more-
mo govoriti o tem, da se je razvilo kot športna 
dejavnost. Med ljudmi je bil v ospredju eko-
nomski, oziroma praktični vidik smučanja in 
ne le zabava, kakor radi danes vidimo šport.
Pod vplivom naprednih tokov v Evropi, pri-
haja v prvi polovici 19. stoletja tudi pri nas 
do težnje po uvedbi telovadbe v šole. Po tem 
ko je bil na Dunaju leta 1869 sprejet avstrijski 
državni zakon o osnovnem šolstvu, je bila te-
lovadba v šolah uzakonjena (Stepišnik 1968, 

90). Prvi učitelj telovadbe na slovenskem je 
bil Hrvat Štefan Mandič (1813 – 1880). Med 
mladimi je užival veliko podporo, saj je bila 
za njih telovadba nekaj novega, zanimivega, 
oziroma področje, ki je nudilo bolj pestro in 
bogato življenje. Telovadba je tako postajala 
vedno bolj pogosteje dejavnost, s katero so 
tako mladi kot stari zapolnjevali ure prostega 
časa.
Tudi v tem oziru, kakor v mnogih drugih v 
tistem času, so bila dekleta spregledana, saj je 
bila za njih obvezna telovadba v šolah uvede-
na šele leta 1901. Omeniti velja, da je bil prvi 
slovenski učitelj telovadbe Fran Brunet.
Slovenski študentje, razpršeni po vsej Evropi, 
so domov marljivo prinašali nove ideje, ob-
like športnih dejavnosti ter organiziranosti. 
Med mladimi so bile novosti lepo sprejete in 
hitro uresničene v praksi.
Politika pa tudi ob tej dejavnosti ni stala ob 
strani temveč je dokaj hitro pristavila svoj 
lonček. Ustanovitev Južnega Sokola (1863), 
društva ustanovljenega po češkem vzoru, 
naj bi povezovala Slovence za ohranitev na-
rodne identitete na takratnem ozemlju, ki je 
bilo pod močnim nemškim vplivom. Težave 
s katerimi se je društvo srečevalo so bile po-
sledica neenotnosti članov in nasprotovanje 
nemško govorečega prebivalstva. Slovensko 
sokolstvo se je tako utrdilo šele na prehodu 
iz 19. v 20. stoletje, glavne zasluge za to pa 
je imel dr. Viktor Murnik (1874 – 1964). Isto-
časno se je sokolstvo med Slovenci nezadržno 
širilo in je leta 1913 zajemalo že 115 različnih 
sokolskih društev. V tistem času se je pojavila 

tudi vzporedna organizacija, ki se je imeno-
vala Orel, vendar le ta nikoli ni dosegla mno-
žičnosti in pomembnosti sokolstva.
Kmalu so se pod vplivom iz Evrope tudi pri 
nas začeli pojavljati razni športni klubi. Tako 
je bil v Ljubljani leta 1887 ustanovljen prvi 
kolesarski klub, leta 1893 planinsko društvo 
in leta 1903 tudi prvi nogometni klub na slo-
venskih tleh, v Lendavi – Nafta. Prvo uradno 
nogometno tekmo pri nas je odigral leta 1911 
ustanovljeni ljubljanski nogometni klub Iliri-
ja. Prvo športno društvo je bilo ustanovljeno 
leta 1900 v Mariboru, člani pa so se lahko 
ukvarjali s telovadbo, kegljanjem, turistiko, 
streljanjem, kolesarstvom in tenisom.
Za obdobje pred prvo svetovno vojno je zna-
čilno, da so se pričeli množično pojavljati 
športni klubi. Res je da so še vedno bili so-
razmerno redki, vendar so bili prvi nosilci 
organizirane in strokovno vodene vadbe. 
Zasluge za to pa so imeli posamezni športni 
zanesenjaki na različnih področjih športnega 
udejstvovanja.
Šport se je tako na slovenskem večinoma razvi-
jal v sokolskih telovadnicah. Iz sokolskih vrst 
so tudi prihajali najuspešnejši slovenski atleti. 
Velika napaka za razvoj slovenskega športa pa 
je bila v tem, da tekmovalci posameznih telo-
vadnih društev, ki so se udeleževali različnih 
tekmovanj niso smeli nastopati za svoj telo-
vadni klub, temveč le za določen športen klub. 
Na tem področju pa sta prevladovala pred-
vsem dva športna kluba, Ilirija in Primorje, 
čigar rivalstvo je še najbolj negativno vplivalo 
na razvoj atletike na slovenskem.           Zofijin.net

V soboto, 6. septembra 2014, so se starejše de-
klice, letnika 2000 in 2001, odpravile na turnir v 
Kočevje. Z odlično prikazano igro z ekipami iz 
Logatca, Velenja, Novega mesta in Kočevja so 
osvojile prvo mesto in dokazale, da so se dobro 
pripravile na novo tekmovalno sezono.

Peti mednarodni rokometni turnir Ježev 
Kup 2014, BiH
Konec septembra so naše starejše deklice, let-
nika 2000 in 2001, sodelovale na petem med-
narodnem turnirju Ježev Kup 2014 v  Kozarski 
Dubici, bosanskem mestu tik ob meji s Hrva-
ško. Na turnirju so sodelovale zelo močne eki-

pe, kot so Podravka (HR), Dubica (BIH), Loko-
motive (HR), Budučnost CG), Sesvete (HR) … 
Najprej so v svoji predtekmovalni skupini pre-
magale ekipo Krajine Cazin (BIH), remizirale 
z  ekipo Lokomotive Zagreb (HR) ter izgubile 
z ekipo Podravka Koprivnica  (HR), ki je tudi 
osvojila naslov prvaka. V tekmi za peto mesto 
so suvereno premagale ekipo Garešnica (HR) 
in tako domov odšle z novimi bogatimi roko-
metnimi izkušnjami ter pripravljene na novo 
tekmovalno sezono državnega tekmovanja.  
V tekmovalnem delu državnega prvenstva so 
dekleta pokazala zelo močno borbenost, uig-

ranost ter fizično pripravljenost, saj so na obeh 
gostovanjih premagale svoje nasprotnice; na 
tekmi  prvega kroga so v dvorani Tivoli pre-
magale ekipo RK Olimpija za osem golov, v 
Novem mestu pa ekipo RK Krka za štiri gole.  
V klubu tudi preostala dekleta pridno in zav-
zeto trenirajo ter se pripravljajo na tekme, ki jih 
bodo odigrale. Vse informacije o tekmah dr-
žavnega prvenstva vseh naših deklet si lahko 
sproti ogledate na spletnih straneh Rokometne 
zveze Slovenije (INFOSTAT). Vljudno vabljeni 
vsi na oglede tekem, ki jih igrajo dekleta! 

Veronika Hudobreznik 

Sanjski začetek
V nedeljo zvečer, 19. 10. 2014 je v športni dvorani A. M. Slomška potekala prva urad-
na tekma FK Zavas v 1. Slovenski futsal ligi. Naša selekcija U21 se je pomerila s pod-
mladkom aktualnih državnih prvakov, ekipo Oplast iz Kobarida.

Vrhničanke odlično začele sezono 2014–2015

Osvojile turnir v Kočevju

Akcija velja do 1. 5. 2015
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Mladinski odsek 
PD Vrhnika

Petdeset  let 
delovanja in 
taborjenja
Letos mineva  petdeset let ak-
tivnega delovanja mladinskega 
odseka Planinskega društva 
Vrhnika in petdeset let orga-
niziranega taborjenja. To po-
meni, da sta obe obletnici doži-
veli abrahama, kar je resnično 
velik in uspešen jubilej. Ideja 
o ustanovitvi MO PD Vrhnika 
je  tlela kar nekaj časa. Ključ-
na je bila tura na Križno goro, 
kjer je bil leta 1964 ustanovljen 
Mladinski odsek. Že naslednje 
leto, leta 1965, pa je bil organi-
ziran prvi mladinski tabor v 
Tamarju. Vse od takrat pa do 
danes je to tudi glavna akcija 

mladinskega odseka. Tako so 
se tabori vrstili od skrajnega 
zahoda Slovenije do vzhoda 
slovenskih Alp. Našteli so  pet-
deset taborov,  na katerih je ta-
borilo  več kot 900 mladih pla-
nincev. Vse te številke povedo, 
da so to res veliki in delovni 
jubileji, ki jih je treba obeležiti 

in proslaviti.
Praznovanje 50-letnice delo-
vanja in 50 let organiziranega 
taborjenja je bilo v soboto, 11. 
oktobra, na Planini nad Vrh-
niko. Lepo vreme je pritegnilo 
veliko nekdanjih  in sedanjih 
aktivnih članov MO, načelni-
kov, vodje taborov, vodnikov, 

mentorjev, udeležencev tabora 
in izletov ter ljubiteljev planin. 
Na prizorišče so prišli tudi 
mladi planinci iz vrhniških 
osnovnih šol, in to po triurnem 
pohodu.
Prireditev se je začela s sloven-
sko himno in himno planincev 
Triglav moj dom, ki ju je zapel 

Kvartet Raskovec. Nato je bese-
do prevzel Tomaž Stržinar, se-
danji načelnik MOPD Vrhnika. 
Orisal je prehojeno 50-letno pot 
mladinskega odseka PD, ki je 
posegel tudi v vzgojo mladih, 
da ljubijo naravo in predvsem 
slovenske planine in gore. Med  
drugim  je poudaril:

»V začetku so bili pogoji de-
lovanja mladinskega odseka 
skromni. Vendar zanesenjaške 
mladince to ni oviralo. Gnala 
jih je želja po spoznavanju in 
osvajanju gora. In to ne samo 
zase, ampak da bi to doživeli 
tudi njihovi vrstniki. 
Organizirati so se začeli prvi 

V dnevih odprtih vrat so se obiskovalci pobližje spoznali z 
samimi vadbami, ter z raznolikimi pripomočki, ki se upo-

rabljajo za izvedbo le teh. Še največ zanimanja je požel veliki 
logotip CrossFit vadbe na steni v obliki Argonavtskega bojev-
nika, ki je simbol Vrhnike. V vadbenem centru se lahko sreča-
te z obliko funkcionalne, kombinirane vadbe, ki ne pozna izo-
liranega treninga določenih mišičnih skupin, kot to pretežno 
velja za fitnes, temveč je izjemno raznolika vadba, ki se najbolj 
približa naravnemu in uporabnemu gibanju človeka in izbolj-
ša predvsem njegovo vzdržljivost, moč in hitrost. Funkcional-
na vadba vsebuje prvine različnih športov: dvigovanje bremen 
(olimpijsko dvigovanje uteži, powerlifting, kettlebell lifting), 
gimnastiko, atletiko, veslanje … ter vadb, kot sta pilates in joga. 
Pri funkcionalni vadbi ne potrebujemo posebnih pripomočkov, 
saj za treninge popolnoma zadošča teža našega telesa, pope-
strimo pa jo z uporabo kolebnice, kettlebellov, medicinske žoge, 

prostih uteži, elastike, vrvi, vreče, foam rollerja, TRX-a ter teka.  
Poleg funkcionalne vadbe se v Prava Vadba trening centru lahko 
odločite tudi za učenje krav maga. Krav maga je izraelski sistem 
samoobrambe, ki uči, kako v prvi meri preprečiti, se spopasti in 
prevladati v vseh vrstah nasilja in napadov.
Krav maga tehnike je mogoče zelo hitro osvojiti, saj se tehnike 
izvajajo naravno in refleksno v realnih situacijah. Zaradi svoje 
enostavnosti je krav maga primeren tako za moške kot seveda 
tudi ženske, ki se s pomočjo tehnike krava mage naučijo ubraniti 
pred veliko večjimi in težjimi napadalci.
Zanimivosti Prava Vadba trening centra Vrhnika bodo tudi raz-
lična predavanja in delavnice na temo zdravega življenja in pre-
hrane.
Zakaj izbrati funkcionalno vadbo?
Ker funkcionalna vadba pripomore k boljšemu mišičnemu rav-
novesju in večji stabilnosti sklepov, zmanjšuje število poškodb in 

prispeva k večji uspešnosti posameznika.
Prava Vadba je center za vadbo, ki daje rezultate in nimajo neza-
dovoljnih članov.

Obišči Prava Vadba trening center in se prepričaj! (Verd 107, 
www.pravavadba.si, info@pravavadba.si; 041 683 903)

Prava Vadba

Prvi funkcionalni vadbeni center na Vrhniki
V septembru je odprl svoja vrata prvi funkcionalni vadbeni center na Vrhniki. Nahaja se v prostorih nekdanje-
ga podjetja Liko Vrhnika na Verdu. Prava Vadba trening center je s svojim odprtjem velika pridobitev za vse 
športne navdušence, obenem pa močno prispeva k oživitvi samega kraja. Prava Vadba je inovativni vadbeni 
center s prijaznimi, vrhunsko usposobljenimi trenerji, ki z najnaprednejšimi metodami treninga, strankam, od 
rekreativcev do vrhunskih športnikov, pomagajo do zastavljenih ciljev.

Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček

Sedanji načelnik Tomaž Stržinar 
je pozdravil vse prisotne.

Pogled na prireditveni prostor Vsem je teknil pravi planinski golaž s polento.

Skupinska  fotografija večine prisotnih
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pohodi in tabori za osnovno-
šolce, na osnovni šoli se je s 
pomočjo učiteljic organiziral 
planinski krožek in planinska 
šola. Otroci so sodelovali v ak-
ciji Ciciban planinec in Pionir 
planinec, ki se danes imenuje 
Mladi planinec, člani mladin-
skega odseka so se udeleževali 
tečajev za mladinske in pla-
ninske vodnike ter mentorje, 
organizirala so se predavanja 
znanih slovenskih alpinistov 
in organiziral se je tudi plesni 
tečaj. Iz vrst mladinskega od-
seka se je ustanovil tudi alpi-
nistični odsek. 
Lepih in veselih trenutkov pa 
na turah in v taboru nikoli ni 
in ne bo zmanjkalo. In današ-
nji dan je ravno pravšnji, da te 
zgodbe obudimo in jih podeli-
mo z drugimi.
Skozi roke mladinskega odse-
ka je šlo do danes 900 različ-
nih oseb. To je 900 mladih, ki 

so okusili lepoto gora in čar 
tabora. V mladinskem odseku 
se in se bomo še naprej trudili, 
da bodo mladi lahko okušali 
lepote gora in doživljali čare 
taborov.
Ustanoviteljem mladinskega 
odseka, vodnikom, ki so varno 
vodili ture, mentoricam, 
ki so navduševale in 
vzgajale mlade pla-
nince, nekoč in da-
nes aktivnim čla-
nom mladinskega 
odseka, tabornim 
kuharicam in udele-
žencem taborov ter pohodov 
želim lepo praznovanje.«
Po nagovoru sedanjega načel-
nika so besedo dobili nekateri 
udeleženci jubilejnih  petdese-
tih taborov, ki so se spomnili 
ter obujali spomine na lepe 
zgodbice iz življenja in bivanja 
pod šotori. Več o zgodovini 
abrahamovih jubilejev MOPD 

pa bo objavljeno v eni izmed 
prihodnjih številk Našega ča-
sopisa. Ob tem moram še pou-
dariti, da je bil  prvi  planinski 
tabor za mlade leta 1965 v Ta-
marju z 49 udeleženci, vodja in 
načelnik pa je takrat bil Janez 
Kunstelj. V teh petdesetih letih 
je MOPD organiziral planin-
ske pohode, poletne in zimske 
tabore, planinsko šolo, planin-
ski krožek, kolesarske izlete in 
celo plesne tečaje. Znal je prite-
gniti mlade, kar je tudi njihovo 
vodilo za naprej.
Praznovanje se je nato nadalje-
valo z živo glasbo Ansambla 
Smer. Mladi so se udeležili še 
zanimivih ustvarjalnih delav-
nic. Na voljo so bile spominske 
majice in komplet razglednic z 
vseh taborov. Dogajanja v ta-
borih so  predstavili s  fotogra-
fijami na panojih ter na filmu, 
ki so ga vseskozi prikazovali.
Bilo je lepo, zanimivo in pe-

stro. Moram pa  zapisa-
ti mnenje nekaterih 

prisotnih, saj se 
k temu pridru-
žujem tudi sam: 

na praznovanju 
ni bilo opaziti no-

benega vidnejšega 
predstavnika oziroma politika 
iz občinskih ustanov. MOPD 
Vrhnika je tradicionalna pro-
stovoljna organizacija, ki se 
ukvarja z vzgojo mladine in 
bi bilo vredno, da bi se takega 
visokega jubileja udeležili vsaj 
vidnejši predstavniki Vrhnike.

Simon Seljak

Tokrat nas je Jože peljal na 
Ojstrnik v Karnijskih Alpah. 
Imenujejo se po nekdanji rim-
ski provinci Karniji in se od 
vzhoda do zahoda razprosti-
rajo v dolžini okoli 100 km 
in tvorijo naravno mejo med 
Avstrijo in Italijo. Ojstrnik je 
prvi dvatisočak v vzhodnem 
grebenu.
Pred Mantovo se nas je zbralo 

sedem pohodnikov. Z osebni-
ma avtomobiloma smo se od-
peljali po gorenjski avtocesti 
do izvoza Jesenice in preko 
bivšega mejnega prehoda Ra-
teče skozi Kanalsko dolino do 
vasi Ugovizza (Ukve), kjer smo 
krenili desno in se ob Ukev-
skem potoku zapeljali na iz-
hodišče pri stari koči Nordio; 
nova koča je približno  dvajset 
minut hoje višje.
Vremenska napoved ni bila 
obetavna, od Jesenic do Rateč 
je celo malo rosilo, na izhodi-
šču je bilo proti Italiji oblačno, 
proti Avstriji pa delno jasno. 
Ko smo se pripravljali za po-

hod, je tudi tam malo porosilo, 
vendar je kmalu prenehalo.
 Mimo nove koče Nordio smo 
se povzpeli na sedlo Lom, od 
tam pa  v desno prečili gozd-
nato južno pobočje Ojstrnika 
do planine Bistrica. Na planem 
pred planino Bistrica nas  je 
"ulovil" jugozahodnik, ki je ves 
dan pihal do 30 km/h. Jože nas 
je hitro popeljal naravnost na 

vzhodni greben Ojstrnika, kjer 
jugozahodnika skoraj ni bilo 
čutiti. V zavetju ruševja smo 
malo pod vrhom malicali, saj 
na vrhu zaradi vetra verjetno 
ne bi bilo mogoče. Tam se je 
odprl pogled na Ziljsko dolino, 
Dobrač v oblaku  in Avstrijske 
Alpe na severu. Na vzhodu 
smo odkrili Kepo.
Po malici smo se povzpeli 
najprej do križa na predvrhu 
Ojstrnika in nazadnje še na 
vrh. Tam je gospodaril jugoza-
hodnik, ki nam je odkrival in 
zakrival je bližnje in daljne vr-
hove. Razen Svetih Višarij, Ka-
mnitega lovca in nekaj vrhov 

okoli Montaža nismo videli 
drugih vrhov. Vrh Dobrača se 
je še vedno sramežljivo skrival 
v oblaku.
Hitro smo se spustili po ne-
poraslem južnem pobočju Oj-
strnika do planine Bistrica in 
se malo okrepčali v tamkajšnji 
koči. Potem smo se mimo kape-
lice Marije Snežne spustili na 
sedlo Pleče in po zložni gozdni 
poti do izhodišča. Pogled nazaj 
nam sicer ni omogočal pogleda 

na prehojeno pot, v spominu 
pa nam je ostal, kljub "rahlo" 
vetrovnemu vremenu, čudovit 
izlet.
Med vračanjem domov smo se 
ustavili še pri Aljažu na kavici 
in ugotovili, da smo preživeli 
lep dan.
Zapisal: Viktor Repnik, foto-
grafija: Sonja Repnik in Jože 
Školc

V prejšnji številki je pri član-
ku o pohodu Triglavcev na 
Triglav izpadlo, da je bil vod-
ja pohoda Srečko Krašovec. 

7 let brezplačnega rednega vzdrževanja
7 let brezobrestnega financiranja EOM=0%

7 let tovarniške garancije

ENOSTAVNO IN PREGLEDNO: 7 LET BREZ SKRBI.

www.avtotrade.kia.si

NAJVEČ AVTA
ZA VAŠ DENAR!

SAMO DO 31.10.

159 EUR
/mesečno

MESECEVDO 

+ +0EUR  

BREZ
POLOGA 0BREZ

OBRESTI

% EOM  

BREZ
STROŠKOV0EUR  84 

 

MOŽNOST NAKUPA PO NEPREMAGLJIVIH POGOJIH FINANCIRANJA! 

2014 Bogato opremljen novi

že od 

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR!
AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA, 01-755-79-05 (prodaja), 01-755-79-00 (servis)

Kombinirane porabe goriva: 3,7 – 6,0 l/100km, emisije CO2: 97 – 
135 g/km CO2. Emisijska stopnja: EURO 5. NOx: 0,01 - 0,15 g/km.
Financ. se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Navedene cena ne vseb. stroška barve in priprave vozila. 
Ponudba »7+7+7« vključuje redne servise po predpisanem planu proizv. in velja do dopolnjenih 7 let ali prevoženih 150.000 
km (do izpolnitve enega pogoja). Podrobnosti o akciji na www.kia.si. Slike so simbolične. AVTOTRADE, d.o.o., Vrhnika.

AVTOTRADE VRHNIKASEDAJ TUDI POOBLAŠČENISERVISER ZNAMKE KIA

PANDA-Avtotrade-105x75.pdf   1   29/09/14   13:18

Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček

Med udeleženci taborov so bile tudi nekatere vrhniške košarka-
rice: Polona, Vilma, Majda, Silva in Vera ter trener Simon (skoraj 
prva peterka takratne ženske vrhniške košarke).

Karnijske Alpe - Ojstrnik
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V Borovnici oddam v najem 
opremljeno garsonjero, 36 
m2. Info: 041-863-600.
Červar, 5 km pred Porečem, 
oddam v septembru in okto-
bru. Zelo ugodno. Apartma 
je primeren za do štiri osebe,  
povsem opremljen. Blizu pla-
ža, infrastruktura, kolesarske 
in sprehajalne poti. Zelo je 
primerno za starše s predšol-
skimi otroki. Inf.: 041 828 455.
V centru Idrĳe se oddaja po-
slovni prostor, primeren za 
trgovino ter dobro vpeljana 
slaščičarna z barom, v dveh 
etažah. Informacĳe na tele-
fon: 051 688 424 ali 041 201 
901 ali 031 855 552.
Nudim pomoč pri go-
spodinjskih opravilih, 
tudi delo s starejšimi na 
ožjem okolišu Vrhnike,
031751523.
Prodamo dve PVC-cisterni, 
1000 l, za čisto vodo, ojačani 
s kovinsko armaturo in ven-
tilom za izpust. Cena 100,00 
EUR za kos. Vse preostale in-
formacĳe na št. 040 25 88 99.   
Manjšo samostojno hišo s 
pripadajočo parcelo kupim. 
Tel. 040 978 448.
Prodam kokošja jajca ekolo-
ške reje, kokoši se vsak dan 
pasejo na travniku, in meso 
domačih piščancev. Lahko 
tudi kruh iz krušne peči. Tel: 
031 504 644.
Prodam ali posodim večji 
nahrbtnik, 50-litrski, name-
njen za daljše pohode v hri-
be. Tel: 031 504 644.
Manjši skupini otrok ali 
odraslih razkažem doma-
če živali na kmetĳi, na željo 
pripravim tudi malico za 
simbolično ceno. Tel: 031 504 
644.
Nudim strokovno pomoč pri 
težavah s partnerskim od-
nosom in pri vzgoji otrok. 
Tel.: 041 239 769 ali www.
srcna-moc.si.
Druženje: 60-letna, mirna, 
neaktivna upokojenka iščem 

žensko družbo mojih let za 
(občasne) sprehode v/po Lo-
gatcu. Če ste tudi sami v po-
dobni situacĳi ali če poznate 
koga (npr. prostovoljstvo), se 
priporočam za stik. Tel.: 041 
590 246.
Star mizarski ponk, skrinje, 
omare, voziček ciza, kripa ali 
lojtrnik in druge stare pred-
mete kupim. Tel.: 031878351.
Prodam zelo dobro ohranjen 
otroški voziček »hoco«. 
Cena po dogovoru. 
Informacĳe na  tel. št.: 041 
472-975.
Nudim pomoč pri gospo-
dinjskih delih, pomoč sta-
rejšim in onemoglim na ob-
močju Vrhnike. Tel.: 051 399 
019.
Kupim telico, staro do dveh 
let, za zakol. Tel: 041321602
Prodam mešana drva (bu-
kova), že od 30 evrov dalje 
na kubični meter. Tel.: 041 
634 964 (Razorska dolina, 
Vrhnika).
Vrhnika – Center; prodam 
samostojno starejšo hišo, 
115 m2, ki leži na razgledni 
parceli, z zunanjo shrambo, 
majhnim vrtom in garažo. 
Hiša ima vse priključke, 5 
sob in 2 kopalnici, večinski 
del hiše  je adaptiran, kljub 
temu je potrebna delna pre-
nova. ZK je urejeno, prevzem 
je možen takoj, ste vabljeni 
na ogled! Cena: 95.000,00 
EUR, tel.: 030 – 415 004
Ugodno prodam suha buko-
va drva, 20 kubičnih metrov, 
po 40 evrov (Podlipa), 031 
662 529.
Prodam suha bukova drva,  
možen tudi razrez. Lokacĳa: 
Horjul, tel.: 031 852 871
Prodam cepilec na sveder, 
Jagodic, za 100 evrov. Horjul, 
tel.: 031 852 871
Prodam manjši nasad ame-
riških borovnic v Bevkah, 
cca 210 grmov, z vso pripa-
dajočo opremo. Informacĳe 
na telefon: 031 537 110. 

Objavite brezplačen mali oglas na straneh 
Našega časopisa. 
Vsebino oglasov sporočite na 01 75 06 638 
ali na  nascasopis@zavod-cankar.si 

 Naš časopis

• Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • 

Priloge 08.10.2014 MD329 stran 49   /    /kozlevcarur 14:37:48

� |  ���� �� � 

���������������
������������������
����������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

����������������������������

•��������������������������������

� � � � � 
� � � � � � 
č� � � č� 
� � � č� � � č� 
� � � � č� 
� � � � � � 
� � ž� � � � 
� � � � � � 
������š� � č� 

� � � � � � 
� � � 
• ž� š� � � �  � č
• ž�  � � 
•ž� � � 
� � � � � š� � � 
� � � � 
� 
•ž� � 
� �  
• č� � 

� � � � � � � 
� � � � � � 
� � � � � ž
� � � � č� � 
� � � � ž� 
� � 

� � � � � 
� 
� � � � � � 
� � � � 
� � � � � � � »
č«� � � � � � 
� � � � 
č� č� � � 
� � � � � � 
� č� � � � � 
� � č� š

� »� č«� � � � � š� 
� � � � 
� � 
� č� � � � 
� � � � � 
� � � � � � š
�
� š� � � � 
� � 

� � š� � 
� � � � � � 
�ž� � � 
� � � � � 

� č� � � 
� � � � � 
� � � 
č� � � � � š
� ž� � � 
� � � � 
� � č� � � č
� � ž� � 
� � � � č
� � š� � 

� � � � � ž� 
–� ž� � � 
� � � � � � 
� � � � � 
� – � č� � 
���š� � »� � «� � � 
� � � � � � � 
� � � � � � 
� � � � � � � � 
�š� –� � � 
� š� �  
Ž� š� � � � 
� � š� � � č� 
� � � � � � 
������ � � �� � � � � � 

�������������������������������
������������������ ����������������������

�������������������
�����������������������������

���������������������������������������������

������
������������������

����

��������������������������

���������������
����������������������
���������������

���������
���������

��������������
���������������������
���������������

�������������
�����������������������������

��������

���������������������������
���������
�����������������������������

�����������������������������
������������������������������������������������
�����������������������

�������������

�������

������
����������������������������������������

���������
����������������

����������

���

���������������
���������������

��������������� ������������������������������������������
��� ����������������

����

���������������

�������������
����

���������������
������������

����

���������������

������������
����

���������������

�����������������������������������

�����������������������������������



NAS CASOPIS 420/27. 10. 2014 C M Y K 55

5527. oktober 2014
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Oglasi 

GRADBENA DELA
IN IZKOPI
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Bojan Nadlišek s.p.
Vas 18, 1360 Vrhnika, T: 01 7553 418
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Bojan Nadlišek s.p.
Vas 18, 1360 Vrhnika, T: 01 7553 418
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PEUGEOT 308 & 308 SW

PEUGEOT 308 in 308 SW

1€
ZA

KASKO

119€/MESZA SAMO
NAPRAVOZ NAVIGACIJSKO

www.peugeot.si

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,1 do 7,8 l/100 km. Izpuh CO2: od 82 do 180 g/km. Emisijska stopnja: EURO 5 
in EURO 6. Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0086 do 0,175 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 
do 0,00179 g/km. Število delcev: od 0,01 do 2,66. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo 308 Active – mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 119 EUR pri 42,30 % pologu in ročnosti 36 mesecev; zadnji obrok 35 % 
od maloprodajne cene vozila; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 17. 09. 2014 znaša 0 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; stroški odobritve fi nanciranja znašajo 0 %;  skupna letna obrestna mera je 0 %; fi nancirana vrednost 
10.885 EUR; skupni znesek za plačilo 18.865 EUR; stranka prejme tudi jamstvo za dobo 4 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 60.000 km; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča avtomobilski kasko 
zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice in da stranki z neustrezno boniteto brez obrazložitve odkloni sklenitev pogodbe. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

AVTO LEV d.o.o. Vrhnika, Ljubljanska 16a, 1360 Vrhnika, tel. 01 755 80 10

AVTO LEV VRHNIKA.indd   1 10/1/14   11:33 AM

Avto Rožnik d.o.o., Na Vovčne 44
1354 Horjul, mob: 041 691 561
www.avtoroznik.si

SERVISIRA & NAGRAJUJE
Na Vovčne 44

, mob: 041 691 561

 Povrnitev celotnega 
 stroška popravila vozila 

��Pregled vozila pred zimo
��Prodaja novih pnevmatik in platišč
��Ugodna premontaža in centriranje
��Ob nakupu nad 100 EUR podarimo 

praktično darilo
ŽREBANJE 
13. 12. 2014

Obišči naš EUROSERVIS in se 
poteguj za super nagrade.
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Cvetlične gredice in grobove smo 
uredili, posadili smo mačehe in 

druge jesenske lepotice.
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Pri nas lahko dobite vse to ter sadilni
material, gnojila, zemlje, oporne kole za 
drevesa, ki ga potrebujete, za kvaliteto 
sajenje izbranih rastlin. 

Vrtnarija z dolgoletno tradicijo
vabi na brezplačno predavanje

z naslovom

ORGANSKE REŠITVE ZA 
PRIPRAVO TAL ZA

SAJENJE SADNIH DREVES 
IN GRMOVNIC

z univ. dipl. inž. agronomije
g. MARKOM HOČEVARJEM

Dobimo se Pr ’Primc v petek, 
7.11.2014 ob 17.00 uri.

V času predavanja vam bo strokovnjak 
odgovarjal na vaša vprašanja. Imeli pa 
bomo tudi nagradno žrebanje med 

vsemi prisotnimi, popusti
pri nakupih, ...

Vrtnarija in drevesnica
Pr’Primc, Ob potoku 20, Vrhnika, 
m: 031 624 817, 041 624 817
e: vrtnarstvo.hlebec@siol.net
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Sedaj pa je pravi čas za 
sajenje raznih grmovnic, 
žive meje, sadnega drevja, 
jagodičevja in ostalih 
dreves.
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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 
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www.parketarstvo-rode.si
TIC Vrhnika,
Tržaška cesta 9, Vrhnika,
Ponedeljek–petek: od 8. do 18. ure. 
Sobota: od 8. do 14. ure.
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Raje kot imela, si dala,
če si le lahko pomagala,
si zasĳala.
Sedaj sĳeš drugje, ko mi točimo solze ...

ZAHVALA
Za vedno se je poslovila Jurhčeva 

mama

MARĲA RUS,  
roj. Knafelc 

3. 4. 1921 – 21. 9. 2014 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, 
darovali sveče in cvetje. Še posebno se zahvaljujemo Pogrebne-
mu podjetju Vrhovec za lepo organiziran obred, Gasilskemu dru-
štvu Hruševo, da je bilo z njo zadnje korake do njenega večnega 
počivališča, kot je tudi ona z vsem srcem dolga leta spremljala 
gasilstvo, lovski družini in športnikom, Zvezi borcev, gospodu 
župniku za lepe besede ob grobu in vsem, ki ste namesto cvetja 
darovali v namen pomoči potrebnim zaradi letošnjih naravnih 
katastrof. Mama, hvala ti za vse lepe dni, ki si nam jih dala.

Vsi njeni

ZAHVALA
V 82. letu se je poslovila

IVANKA 
PIRNAT

24. 2. 1932 – 8. 9. 2014

Iskreno se zahvaljujemo osebju Doma upokojencev Vrhnika, ki 
je vsa ta leta lepo skrbelo za njeno dobro počutje. Zahvala tudi 
Društvu gluhonemih, posebno g. Romanu, g. kaplanu Martinu 
Golobu, g. duhovniku Francu Hočevarju in Pogrebni službi Vr-
hovec.

Vsi njeni
Pako, Vrhnika

GZS Center za 
poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27a 
1000 Ljubljana
www.cpu.si

ZA POKLIC 
DETEKTIV, DETEKTIVKA

EDINO USPOSABLJANJE V SLOVENIJI

 Usposabljanje je pogoj za opravljanje izpita 
na Detektivski zbornici Slovenije.

Prijave zbiramo: 
do 10. novembra 2014

Pričetek usposabljanja: 
20. november 2014

Za več informacij: 
urska.kavcic-rihar@cpu.si  

01 58 97 652

oglas_87_125_v1.indd   1 24. 09. 14   09:14 L
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AKCIJSKA CENA V
PAKETU
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PRIPELJI PRIJATELJA IN PODARIMO 
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PRIJAVE IN INFORMACIJE NA:  tel.: 041/601-707 ali e-mail: avtosola@avtotrade.si

Avtotrade d.o.o, Vrhnika
������������������������
tel.: 041/601-707
www.avtotrade.si
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ob 17.00
v podjetju

Avtotrade

������������������������������ �����������������
����������������������������

������������������

���������
�������������

���������������������
������������

�

�

Vsak človek je zase svet, 
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu. 
(Tone Pavček)

ZAHVALA
V 94. letu starosti se je od nas poslovil 

dragi mož, oče dedek in pradedek

MILOŠ ČIČA
nosilec partizanske spomenice 

1941 in borec 1. tankovske 
brigade

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovašča-
nom, prĳateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje 
in sveče. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. 

Vsi njegovi
Stara Vrhnika, september 2014
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Človek odide, toda spomin nanj ostane.

ZAHVALA
Poslovil se je dragi mož, oče, dedi in 

brat

MILOŠ 
OBRADOVIĆ

1930–2014
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovo 
zadnjo pot in se od njega poslovili. Hvala dr. Heleni Rožmanc 
Drašler za dolgoletno zdravljenje. Hvala dr. Tanjgi, hvala zdrav-
nikom in sestram urološke ambulante Poliklinike v Ljubljani. 
Hvala za dolgoletno zdravljenje dr. Hitĳevi, kardiologinji Bolniš-
nice Petra Držaja. Velika hvala patronažnim sestram Zdravstve-
nega doma Vrhnika za medicinsko pomoč. Zahvaljujemo se tudi 
pravoslavnemu duhovniku za opravljen obred. Hvala sosedom 
v hiši za cvetje in sveče, hvala pevcem, Pogrebni službi Vrhovec 
in ga. Meti Reberšek za poslovilni govor.
  
Žalujejo: žena Darinka, sinova z družinama in sorodniki

Vrhnika, Vršac, Beograd, Brus

Usoda tvoja tragična 
nas je pretresla v dno srca. 
Premalo sreče si užila,  
premlada si se poslovila. 
Ni te več na vrtu, ne v hiši,  
nikjer se tvoj glas ne sliši.

ZAHVALA
Ob slovesu naše drage

METKE 
ROZMAN
18. 7. 1963 – 23. 9. 2014

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni za-
dnji poti. Posebej hvala Heleni Uršič, Obnovi, Avtoservisu RS, 
gospodu Janezu Očkonu, cerkvenemu pevskemu zboru, Pogreb-
ni službi Vrhovec, Barbari Keršmanc, »kamperistom« in prĳate-
ljem za podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 

Vsi njeni
Bevke, september 2014

Kje so tiste stezice, 
ki so včasih bile? 
Zdaj pa raste grmovje 
in zelene trave.

V 84. letu naj se zapustila naša mama

MARĲA
KRŽIŠNIK

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem, sovaš-
čanom in znancem za izrečeno sožalje, darovane svete maše 
in sveče. Hvala vsem ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.  
Zahvaljujemo se gospodu župniku Petru Nastranu, pevcem in 
pogrebni službi Vrhovec.

Vsi njeni
Rovt, september 2014

Na svoj 91. rojstni dan je umrla naša 
mama

FRANČIŠKA  
MUNDA - 

CINA

Pokopali smo jo 4. oktobra 2014 na pokopališču v Borovnici.

Delo in trpljenje  
tvoje je bilo življenje.

ZAHVALA
Ob odhodu naše mame, stare mame, 

babice in prababice

FRANČIŠKE 
MAČEK

1931–2014

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče ter darove za svete 
maše. Zahvaljujemo se tudi župniku Petru Nastranu za sočutno 
opravljen obred svete maše, Pogrebni službi Vrhovec, Jožetu Biz-
janu in pevcem. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo 
pospremili na zadnji poti. Ohranili jo bomo v lepem spominu. 

Žalujoči: Jože, Franci, Pavle, Marjan, Ivanka, Marĳa in
Francka z družinami

Črni Vrh, 2014

ZAHVALA
V 85. letu starosti se je za vedno 

poslovila naša draga mama

DARINKA 
PEKLAJ,

roj. Cankar, iz Polhovega Gradca

Ob boleči se izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prĳateljem in sosedom za izrečeno sožalje, darovano cvetje in
sveče. Hvala gospodu župniku Bogdanu Oražmu, Pogrebni 
službi Vrhovec in pevcem. Posebna zahvala tudi vsem, ki ste jo 
pospremili na njeno zadnjo pot.

Vsi njeni najdražji
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NOVO

041 637 617
031 637 617

01/755 14 37

pogrebne storitve
vrhovec

Po dolgem trpljenju, bolečinah in borbi za 
življenje 
srce tvoje več ne bĳe;  
bolečin več ne trpiš, »nam pa žalost srce trga«, 
solza lĳe iz oči. 
Dom je prazen in otožen, 
ker te več med nami ni. 

ZAHVALA
ob boleči izgubi žene, mami, babi, 

prababi, sestre in tete

ELIZABETE RODE, roj. Gregorka
14. 11. 1936 – 29. 8. 2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem vam, ki ste nam v žalostnih tre-
nutkih stali ob strani in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala 
vam za vsak stisk roke, izrečeno sožalje ter podarjeno cvetje in 
sveče. 

Vsi njeni
Stara Vrhnika, 2014

ZAHVALA

FRANČIŠEK  
TROHA 

19. 11. 1927 – 12. 9. 2014

Ob boleči izgubi moža se iskreno  zahvaljujem vsem sorodni-
kom, sosedom, vaščanom in prĳateljem, ki ste mi v težkih tre-
nutkih stali ob strani. Prisrčna hvala vsem, ki ste ga pokropili, 
izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče  ter  ga v velikem številu 
pospremili k zadnjemu počitku. Posebno bi se zahvalila vsem 
lovcem in Lovski družini Vrhnika ter  gospodu Hočevarju za 
lepo opravljen obred. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste mi v težkih 
dneh kakor koli pomagali in vas nisem posebej poimenovala.

Žalujoča: žena Marĳa
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polaganje keramike in dekorativnega kamna

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 Vrtnega centra Eurograden z Dobrove se je glasilo: 
»Eurogarden, kjer ima kakovost prednost«. V uredništvo smo 
prejeli ogromno pisem z rešitvami, sreča pa je bila naklonjena 
sledečim: Bredi Mavretič z Dobrove, Marĳi Vrhovec iz Zaklan-
ca in Tatjani Založnik z Vrhnike. Nagrajenci bodo prejeli po 
pošti bon za 10% popust v Eurogardnu.   
Rešitve (nagradno geslo) za tokratno križanko pošljite najkasne-
je do 17. novembra na naslov Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 
Vrhnika, s pripisom »Nagradna križanka«. Trĳe nagrajenci bodo
prejeli bone za 10, 20 ali 30% popust, ki jih poklanja Vrtnarĳa
Hlebec z Vrhnike.

Vrhn'ške  iskr'ce
Zdej, k' se mnde že fejts m'di pačrpat Evopska kahezĳaka sredsva za
čista L'blanca, na velk u galap rĳejo pa Vird, Mirkah jn Star Vrhn'k,
d' na bojo šla kje nazaj, ad kir nej bi pršla. Pa sa že zdej dobl u Vird 
mnde račune za več tavžnt evrov za prklučk na kanalizacĳa. Pa sa
abčani u lu� skačil jn ustanovl nekakšna civilna inicjativa in se uprl.
K' je bl' lih pred abčinskm valitvam, sa pa prec prletel županski in 
svetniški kandidati n'm razlagat, d' na bo tojk. Sa skenslal al zamrznil 
m'nde tiste adločbe, jn ablubil,d' boda precej majnš. Na vrjamema kej 
dvost. Boma vidl, je djav ta slep.  
J. Sulc 

99€Izdelava in urejanje
FB strani  že za

/mes

ii Studio za oblikovanje in spletne komunikacije

Pokličite
zdaj!

041 772 722

www.okusi.si

Za najmlajše: poiščite 5 razlik med sličicama

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25

GESLO KRIŽANKE

K E R A M I Č A R S T V O
K a m n a r I g o r s. p.

R a k i t n a 9 0 a
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TC Mercator, Robova cesta 6, Vrhnika | T: 01 755 71 61 | M: 041 342 000 | mega.phone@siol.net
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*Sklenitev novega naročniškega razmerja ali podaljšanje obstoječega za 24 mesecev.

Vroča cena za jesenske dni

24x4
EUR*

Ponudba je namenjena novim naročnikom, obstoječi naročniki z veljavnim aneksom pa se o načinu prehoda lahko informirajo na prodajnih mestih. Vključene 
količine storitev veljajo v radijskem omrežju Tušmobila (prikaz omrežja: Tusmobil), storitve opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja 
(prikaz omrežja: Tusmobil Mobitel ali znak za gostovanje) in storitve po porabi vključenih količin v radijskem omrežju Tušmobila se obračunajo dodatno po Ceniku.  
Za pakete PREMIUM veljajo Posebni pogoji naročniških paketov “PREMIUM”, ki med drugim določajo, da se hitrost prenosa podatkov v paketu PREMIUM XL v 
radijskem omrežju Tušmobila po porabljenih 25GB prenosa podatkov omeji na največ 128 kbit/s. 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 v 
tujino. Prenos podatkov v omrežju ponudnika nacionalnega gostovanja se obračuna posebej. Ponudba velja do spremembe ali preklica. Vse cene vključujejo DDV. 
Ob sklenitvi naročniškega razmerja se naročniku obračuna enkratni strošek priključnine v višini 12 EUR.

ENOSTAVNO
JASNO

in

PLAČILO POLOŽNIC BREZ PROVIZIJE! Molek.si VRHNIKA 070 210 814.

PAKETIPAKETI

1GB 5GB NEOMEJENO

9,90€ 14,90€ 19,90€ 39,90€

NEOMEJENO
PREMIUM L

PREMIUM S PREMIUM XL

KLICI 
V VSA SLO 
OMREŽJA

SMS/MMS

PRENOS
PODATKOV

NEOMEJENO

PREMIUM M

Dodeljene količine veljajo v radijskem omrežju Tušmobila.O
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T: 01 750 51 70
M: 041 26 48 48
M: 070 21 08 14

Molek servis Peter Molek s.p.
Vrtnarija 3, Vrhnika  
E: prodaja@molek.si

www.molek.si

RAČUNALNIKI - NOVI IN RABLJENI    FOTOKOPIRANJE    IZPOSOJA BLAGAJN    SERVIS RAČUNALNIKOV IN PRENOSNIKOV

Multifunkcijski tiskalnik  
HP PSC 1516 Advantage All-in One

(4800 x 1200 dpi 7 str/min čb, 4 str/min)
1 leto garancije

+ DARILO :
dodatno Kartuša črna HP 650 ČRNA  
+ dodatno Kartuša barvna HP 650 TRI-COLOR

Prenosnik Asus  X551CA-SX024

• Procesor Intel i3-3217U 1.80GHz
• ekran 39,6 cm (15,6'') HD LED 1366x768
• pomnilnik 4 GB, 500 GB disk, DVD-RW
• Intel HD Graphics
• Windows 8.1
• Wlan, spletna kamera, HDMI
• čitalec kartic
• ohišje črne barve
• Avtonomija baterije: do 5 ur
• Teža: 2,15 kg
• Garancija: 12 mesecev

Prenosnik Asus X75A-TY081H

• Ekran 17,3'' HD+ LED (1600x900) 
• Intel Pentium 2020M 2,4GHz
• pomnilnik 4GB
• trdi disk: 750GB SATA2
• DVD-RW enota
• Grafika Intel HD Graphics
• WLAN 802.11 b/g/n, čitalec kartic
• ohišje črne barve
• Windows 8.1
• Garancija: 12 mesecev

REDNA CENA TISKALNIKA: 72,99 €

AKCIJSKA CENA KOMPLETA:  69,99 €

389 €

419 €

OD 1,99  €

RECikliRanjE za nasMEh -
sODElujEMO PRi PROjEkTu RDEči nOski!

 10% POPUST  NA BARVE IN TONERJE  
OB VRačilu PRaznE kaRTuŠE / TOnERja.
 Bodi EkO, prazne kartuše ali tonerja ne odvrzi v navadne smeti. 
Pri nas lahko poskrbimo za pravilno reciklažo starih kartuš in tonerjev.

PRODAJA NA OBROKE 

DO 24 MESECEV

Delovni čas:
pon – pet:  

8 – 18
sob: 
9-12

AKCIJSKA CENA:  

AKCIJSKA CENA:  
NOVO 
NA ZALOGI

KOMPLETI ZA IZDELOVANJE 
ZAPESTNIC ... LOOM


