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Radar ostaja 
Argo z novim produktom 
Žažarski gasilci nepremagljivi 
Lazarji v osrčju Polhograjcev

Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Leto XLII, 425. številka                                                                                                                                                       30. marec 2015

Občini tri četrt milijona evrov 
Obnavljajo Cankarjev dom
Kolarji na Podlipskem 
Župan o smradu
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Zelena luč proračunu 
Kljub ograjam še več hrupa
Prihaja zdravstvena ambulanta 
Sodelujte pri strategiji razvoja 
občine

Nova zdravnica na Dobrovi 
Lovru Mraku v spomin 
Iščejo študente za delo 
Razpis za male čistilne naprave

Odpirajo novo tržnico 
Venec za vse žrtve vojne
Polharji z Zvirka 
Počastili žene in dekleta z Dola

V vriskajočih, šumečih, vročih valovih je 
planilo sonce v mraz in noč, izlilo se je v 
potrta srca in jih napolnilo do roba z 
velikonočno radostjo, seglo je v grobove in 
jim je dalo življenje, obžarilo je bleda lica, 
ozdravilo jih je in pomladilo.

              Ivan Cankar: Velika maša, DS 1917

Besede Cankarja

Od Vrhnike do 
Gibraltarja
Zadnjič je naneslo, da smo se v re-
dakciji pogovarjali o umeščenosti 
Našega časopisa v slovenski prostor. 
Skoraj 250 številk ga namreč pošilja-
mo po Sloveniji in svetu: po Balkanu, 
srednji Evropi, nekaj številk gre celo 
v Ameriko. Svoje dni je bilo povpra-
ševanje po pošiljanju v druge kraje 
kar veliko, zadnja leta pa se zmanj-
šuje, kar je  zaradi internetne dobe 
tudi razumljivo, saj je elektronsko  
različico mogoče dobiti, še preden 
poštar prinese papirnato. Kmalu na 
to pa je  pogovor zašel v količine pa-
pirja, ki ga vsakič porabimo za eno 
številko. Nič posebnega ne  pomeni 
količina papirja za eno številko, a ko 
smo vse skupaj pomnožili s številom 
naklade, so metri dosegli vrtoglave 
številke.  Lani smo izdali  enajst šte-
vilk Našega časopisa, v povprečju 
dobrih 66 strani na številko – neko-
liko več kot prejšnja leta, razlog pa 
tiči v razpisu državnih in lokalnih 
volitev. Letnik časopisa je tako  ob-
segal 726 strani oziroma, če to pre-
tvorimo v metre časopisnega papir-
ja, 203 metre. Izhajamo v nakladi 13 
500 izvodov, kar pomeni, da smo 
porabili 2744 tisoč kilometrov papir-
ja. Približen izračun oziroma pogled 
po zemljevidu pove, da če bi zložili 
celoletno naklado list za listom, bi 
prispeli celo  nekoliko dlje kot od 
Vrhnike do Gibraltarja. Seveda pa 
naj bo merilo  kakovost in ne koli-
čina, zato upam, da boste v tokratni 
številki našli kaj primernega za bra-
nje iz svoje lokalne skupnosti. Sicer 
pa priporočam obisk skupnih strani 
na sredini časopisa, ki so zadnje čase 
vsebinsko vedno bolj pestre. 

Gašper Tominc, 
urednik in novinar Našega časopisa

Pred nami so velikonočni prazniki, ki kristjanom pomenijo največji verski praznik, neverujočim 
pa prihod pomladi, kot številni  med njimi dojemajo omenjene praznike. Ne glede na vsebino 
in ozadje praznikov si v tem času vzemite čas za družino, bližnje, prijatelje in se poveselite. 
Naredite si prijetne dneve, ki vam bodo še dolgo ostali v spominu.
Želimo vam vesele velikonočne praznike.

Križ in zvezda v Gramozni jami - Po 73 letih je letošnji dan spomina Občine Borovnica 
vendarle zmogel zgodovinski premik v zavedanju, da na nikakršen način ne gre de-
liti žrtev vojn. Tako sta prvič sočasno položila vence žrtvam vojne župan in duhov-
nik, hkrati se je za pokojne tudi prvič molilo. Več o dogodku na borovniških straneh. 
(Foto: Jože Pristavec)

Naslednja številka bo izšla 
28. aprila, gradivo bomo 
zbirali do 14. aprila.  

Pripravlja strategijo, 
pomagajte občini!
Občina Log - Dragomer poziva svoje 
občane, naj sodelujejo s predlogi in 
pripombami pri pripravi strategije 
njenega razvoja, saj bo le na tak način 
krojena po meri občanov. Več o tem na 
ložansko-dragomerskih straneh.

 

Borovnica odpira tržnico 

To bo tako imenovana »sobotna 
tržnica«, ki jo boste lahko obiskali na 
Zalarjevem dvorišču na Paplerjevi ulici. 
Kot pišemo na borovniških straneh, bo 
prvič zaživela v soboto, 11. aprila. 

 

Radar v Horjulu ostaja
Tako se je odločil župan Janko Prebil, 
čeprav je bil v predvolilnem času proti. 
Kot navaja na horjulskih straneh, so 
ga prepričali občani, ki v radarju vidijo 
edino možnost umiritve prometa. 

Stopite med zveri 
Na lovski razstavi v polhograjski graščini 
si jih lahko nagačene ogledate še do 23. 
aprila. 
Več na strani Dobrova - Polhov Gradec. 

ODVETNIŠKA PISARNA JURJEVČIČ
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Komunalni	 prispevek	 je	 	 določen	 v	 Zakonu	 o	 prostorskem	
načrtovanju.	S	tem	zakonom	so	predpisani	še	drugi	ukrepi,	

povezani	 z	 načrtovanjem	 in	 urejanjem	 prostora,	 opremljanjem	
stavbnih	 zemljišč,	 itn.	 Ker	 zakon	 ureja	 zgolj	 splošna	 razmerja	
na	nivoju	države,	morajo	občine	podrobnejša	določila	sprejeti	s	
posebnim	odlokom.	Občina	Vrhnika	je	zadnjo	različico	tovrstne-
ga	odloka	sprejela	v	letu	2009.		Lani	pa	je	bilo	treba	zaradi	novo	
zgrajene	komunalne	opreme,	območij,	ki	se	na	novo	opremljajo	s	
komunalno	infrastrukturo	in	niso	v	območjih	posamezne	komu-
nalne	infrastrukture	ter	uskladitve	z		lani	sprejetim	novim	Občin-
skim	prostorskim	načrtom,	začeti	s	postopkom	sprejema	novega	
odloka. 
Predpisi	 s	 področja	 prostorskega	 načrtovanja	 namreč	 določajo	
ter  terjajo ustrezne podzakonske predpise in aktivnosti v prime-
ru,		če	občina	zgradi	komunalno	opremo,	ki	po	vrednosti	na	leto	
presega	pet	odstotkov	sredstev,	ki	jih	je	občina	v		minulem	letu	
vložila	v	komunalno	opremo.	V	takem	primeru	mora	občina	pri-
praviti	program	opremljanja,	 njegova	neposredna	posledica	pa	
je	tudi	obračunavanje	komunalnega	prispevka	vsem	zavezancem	
za	plačilo	komunalnega	prispevka.	Obračunavanje	komunalnega	
prispevka	torej	ni	svobodna	volja	ali	izbira	občine,	ampak	zakon-
sko	določena	obveznost.
Projekt	 Čista	 Ljubljanica	 	 (izgradnja	 novega	 kanalizacijskega	
omrežja	 in	čistilne	naprave)	po	svoji	finančni	vrednosti	krepko	
presega	mejo	petih	odstotkov.

Predpisi		obsegajo	več		vrst	programov	opremljanja,	ki	so	podla-
ga	za	obračun	komunalnega	prispevka,	in	sicer:
−	program	 opremljanja,	 ki	 se	 pripravi	 za	 občino	 kot	 celoto	 in	
obravnava	vso	komunalno	opremo,

−	program	opremljanja,	 ki	 se	 pripravi	 za	 opremljanje	 stavbnih	
zemljišč	z	določeno	vrsto	komunalne	opreme	za	območje,	ki	se	
opremlja	s	to	vrsto	komunalne	opreme	(npr.	 ločeno	za	vodo-
vod,	kanalizacijsko	omrežje,	ceste),

−	program	 opremljanja,	 ki	 se	 pripravi	 za	 zaključeno	 območje	
nove	kompleksne	gradnje,	ki	ga	je	treba	komunalno	opremiti	
in urediti.

Za	ustrezno	obravnavo	projekta	Čista	Ljubljanica	je	bilo	mogoče	
izbirati	med	prvima	dvema	od	prej	navedenih		vrst	programov	
opremljanja.	Ker	je	občina	v	letu	2014	sprejela	Občinski	prostorski	
načrt	Občine	Vrhnika	in	se	je	takoj		lotila	priprave		programa	opre-
mljanja	za		vso	občino,	je	bila	logična,	smiselna	in	racionalna	odlo-
čitev,	da	se	tudi	kanalizacija	v	celoti	obravnava	v	tem	programu.	 
Ne	glede	na	izbor	orodja	oz.		vrste	programa	opremljanja	se	pro-
jekt	Čista	Ljubljanica	v	obeh	primerih	obravnava	na	vsebinsko	
povsem	 enak	 način	 in	 enako	 vpliva	 na	 komunalni	 prispevek.	 
V	programu	opremljanja	je	za	vso	kanalizacijo	v	občini,	vključno	
s	čistilno	napravo,	določeno	t.i.	obračunsko	območje	(gre	za	neke	
vrste	prispevno	območje	oz.	območje,	na	katerem		sta	omogočena	
priključevanje	in	uporaba	javne	kanalizacije);	določeno	je	v	osre-
dnjem	delu	občine,	ki	je	opremljen	s	kanalizacijo	in	obsega	pozi-
dana	zemljišča	in	tista,	na	katerih	je	gradnja	po	občinskih	prostor-
skih	aktih	še	dopustna	in	mogoča.	Na	tako	določenem	območju	
so	nato	 izračunani	 t.i.	 skupni	 stroški	za	vso	kanalizacijo.	To	so	
stroški,	ki	jih	sestavljajo:
−	 stroški	za	zagotavljanje	vse	potrebne	dokumentacije	za	gradnjo	
(npr.	stroški	za	projekte,	investicijsko	dokumentacijo	ipd.),

−	 stroški,	 	 ki	 se	 nanašajo	 na	 zemljišča	 in	 druge	 nepremičnine	
(npr.	 stroški	 odkupa	 nepremičnin,	 odškodnine	 za	 zemljišča,	
odškodnine	za	služnosti	ipd.),

−	 stroški	za	gradnjo	(npr.	stroški	za	material,	za	delo,	za	gradbe-
no	opremo	ipd.).

Enako	kot	na	drugih	področjih	 je	 treba	 tudi	obravnavane	 stro-
ške	ustrezno	»pokriti«,	t.j.	zagotoviti	ustrezne	vire,	iz	katerih	se	
financirajo.	Skupni	stroški	za	različne	vrste	komunalne	opreme	
in	 tudi	 za	 kanalizacijo	 se	 financirajo	 iz	 komunalnega	 prispev-
ka,	 proračuna	 občine,	 proračuna	 države	 in	 drugih	 virov	 (npr.	
iz	različnih	skladov	EU).	Tisti	del	skupnih	stroškov,	ki	se	finan-
cira	 iz	 komunalnega	 prispevka,	 se	 imenuje	 obračunski	 stroški.	 
Za	kanalizacijo v Občini Vrhnika	 so,	 npr.,	 v	 programu	opre-
mljanja	obračunski	 stroški	določeni	 tako,	da	 so	od	 izračunanih	

skupnih	stroškov	v	višini	33.879.311	evrov		odšteti	stroški	v	višini	
7.066.394	evrov,	ki	so	bili	financirani	iz	naslednjih	virov:	država	
sredstva	 1.059.957	 evrov	 in	 evropska	 sredstva	 6.006.437	 evrov. 
Ko	 so	 obračunski	 stroški	 določeni,	 se	 preračunajo	 na	 m2 par-
cele in na m2	 neto	 tlorisne	 površine	 objekta	 in	 tako	 določijo	
osnovo	 za	 odmero	 komunalnega	 prispevka.	 Podatki	 se	 pri-
dobijo	 iz	 prostorskih	 aktov	 občine	 (iz	 občinskega	 prostorske-
ga	 načrta)	 in	 iz	 uradnih	 evidenc	 (v	 glavnem	 tistih,	 ki	 jih	 vodi	
Geodetska	 uprava	 RS),	 upoštevajo	 pa	 se	 vse	 že	 pozidane	 par-
cele	 in	 obstoječi	 objekti	 na	 njih	 ter	 tiste	 parcele,	 na	 katerih	 je	
gradnja	 še	 mogoča	 oz.	 dopusta	 in	 na	 njih	 dopustni	 objekti. 
Na	metodološko	enak	način	so	v	programu	opremljanja	poleg	za	
kanalizacijo	določene	tudi	osnove	za	odmero	komunalnega	pri-
spevka	za	lokalne	ceste	in	javne	poti,	za	lokalne	zbirne	in	lokalne	
krajevne ceste ter za vodovod.

Občina	Vrhnika	se	je	odločila,	da	celotno	»materijo«	razdeli	v	dva	
samostojna	odloka,	in	sicer:
−	 v	odlok	o	programu	opremljanja,	v	katerem	določi	komunalno	
opremo	 in	obračunska	območja	zanjo,	 skupne	 in	obračunske	
stroške	ter	obračunske	stroške	na		m2 parcele in na m2 neto tlo-
risne	površine	objekta,

−	 v	odlok	o	komunalnem	prispevku,	v	katerem	uredi	vse	potreb-
no	v		povezavi	z	merili	za	odmero	komunalnega	prispevka	in	
njegovim	odmerjanjem.

Pri	razdelitvi	je	občina	sledila	državnemu	vzorcu,	saj	tudi	država	
materijo	ureja	v	dveh	ločenih	podzakonskih	predpisih.

Oba pripravljena odloka sta bila posredovana v proceduro spre-
jemanja	konec	leta	2014,	ko		so	ju	obravnavali	na	odboru	občin-
skega	sveta,	23.	12.	pa	še	na	samem	občinskem	svetu,	ko	ju	je	le-ta	
potrdil ter posredoval v javno obravnavo. Kasneje sta bila odloka 
dopolnjena	v	skladu	s	pripombami,	ki	so	bile	na	občino	posredo-
vane	v	času	javne	obravnave	in	v	pretežni	meri	usklajene	z	zain-
teresiranimi svetniki. Odloka sta bila 12. 2. 2015 obravnavana na 
občinskem	svetu,	kjer	je	bila	po	razpravi	svetnikov	dana	zahteva	
po	dopolnitvi	Programa	opremljanja	stavbnih	zemljišč	za	obsto-
ječo	komunalno	opremo	za	območje	Občine	Vrhnika	–	Elaborat	
(v	nadaljevanju	elaborat),	ki	je	sestavni	del	odloka.	V	razpravi	je	
Slovenska	 ljudska	stranka	predlagalao,	da	se	ne	glede	na	novo	
zgrajeno	komunalno	 infrastrukturo	v	Občini	Vrhnika	v	nadalj-
njih	letih	komunalni	prispevek	ne	povečuje.	To	pomeni,	da	bodo	
tudi	investitorji,	ki	se	bodo	priključevali	na	komunalne	vode	na	
območjih,	kjer	se	bo	infrastruktura	šele	gradila,	imeli	enaka	izho-
dišča	za	obračun,	kot	so	danes.	
Ker	vsa	stališča	občinskih	svetnikov	in	občinske	uprave	niso	bila	
usklajena,	nekaj	vprašanj	pa	še	bilo	zadostno	rešenih,	so	je	polo-
vica	svetnikov	odločila,	da	predloga	ne	bo	podprla.
Da	bi	razrešili	nastalo	situacijo,	odlok	pa	sprejeli,	je	občinska	upra-
va	bistvene	in	zakonite	predloge	in	pripombe	upoštevala	ter	v	novo	
pripravljenem	 osnutku	 programa	 opremljanja	 upoštevala	 tudi	
vsa	tista	obračunska	območja,	na	katerih	je	mogoče,	da	bo	gradnja	
infrastrukture		potekala	v	prihodnjih	petih	letih.	S	tem	in	še	doda-
tnim	predlogom	sklepa	je	zagotovljeno,	da	se	višina	komunalnega	
prispevka	kljub	dodatni	gradnji	v	prihodnjih	letih	ne	bo	povišala. 
Občina	 tako	nadaljuje	 s	postopkom	sprejemanja	odlokov	 in	na	
tak	način	poskuša,	da	se	stanje	zakonito	in	primerno	uredi.
Sredstva,	 ki	 jih	 bo	 občina	 zbrala	 s	 plačilom	 poštenega	 komu-
nalnega	 prispevka,	 so	 strogo	 namenska	 in	 bodo	 uporabljena	
izključno	 za	 gradnjo	 komunalne	 opreme.	 Negospodarno	 in	
neodgovorno	bi	bilo,	 če	bi	občina	zavestno	slabila	vire	financi-
ranja	 na	 področju	 komunalnega	 opremljanja,	 enako	 neodgo-
vorno	 in	nedopustno	do	občanov	pa	bi	 bilo	 tudi,	 če	 ne	 bi	 pri-
pravili	 korektnih	 in	 zakonitih	 podlag	 za	 zbiranje	 teh	 sredstev. 
Elaborat,	 ki	 je	 sestavni	del	 odloka	 in	 je	podlaga	za	obračun,	 je	
bil,	 kot	 je	 bilo	 že	 napisano,	 v	 pretežni	meri	 usklajen	 in	dopol-
njen s podanimi pripombami svetnikov. Odloka sta bila ponov-
no	obravnavana	na	seji	Odbora	za	gospodarstvo,	finance	in	pro-
račun	ter	na	seji	Odbora	za	ekologijo	in	infrastrukturo.	Matični	
odbor	je	dopolnjena	predloga	potrdil,	Odbor	za	ekologijo	in	in-
frastrukturo	pa	se	z	dopolnjenima	aktoma	ni	strinjal,	kar	pa	ne	
zadrži	obravnave	odlokov	na	naslednji	seji	Občinskega	sveta,		ki	
bo	2.	4.	2015.	Tedaj	bo	poleg	dopolnjenega	odloka	občinskim	sve-

tnikom	predlagan	tudi	sklep,	s	sprejemom	katerega	bi	se	zagota-
vljala	enaka	višina	komunalnega	prispevka	tudi	za	uporabnike,	
ki	 se	bodo	na	komunalne	vode	priključevali	v	naslednjih	 letih.	 
Namen	 je	 bil	 predpis	 sprejeti	 že	 jeseni	 leta	 2014,	 vendar	 zara-
di lokalnih volitev in trajanja postopkov to ni bilo izvedljivo. 
Tako	 so	 se	 postopki	 začeli	 z	 novim	 sklicem	 občinskega	 sveta. 
Poudariti	je	treba,	da	mora	občina	pri	svojem	delu	dosledno	upo-
števati	predpise	in	da	spreminjane	oz.	nižanje	komunalnega	pri-
spevka	na	način,	kot	to	pričakujejo	določeni	svetniki	v	občinskem	
svetu,	ni	mogoče	in	vpliva	na	celotno	občino	prek	prilivov	v	občin-
ski	proračun.	Vsaka	sprememba	lahko	drastično	vpliva	na	odlok,	
da	postane	nezakonit	ter		tako	neuporaben	in	škodljiv	za	vse	obča-
ne.	Odlok	mora	biti	pošten	in	enak	za	vse	ter	ne	sme	postavljati	v	
ugodnejši	položaj	posameznikov,	ki	so	blizu	nekaterim	svetnikom.	 
Verjamemo,	da	je	tematika	izredno	zahtevna	in	težko	razumljiva,	
vendar	upamo,	da	smo	vam	s	prispevkom	osvetlili	osnovne	po-
glede	na	tematiko	komunalnega	prispevka.		
Naj	pojasnimo	še,	da	 je	v	prejšnjih	 letih	pri	 izračunu	komunal-
nega	prispevka		nastala	napaka	pri	obračunu	indeksa	in	da	smo	
dokumentacijo v  povezavi s tem posredovali na pristojno mi-
nistrstvo,	za	katero	upamo,	da	bo	skladno	z	zakonodajo	v	čim	
krajšem	 času	 zavzelo	 stališče	 in	 kot	 pristojni	 organ	 odpravilo	
povzročeno	nepravilnost.																																										Občinska uprava

Zakaj obračun 
komunalnega prispevka in 
kdaj po novih odlokih?
Izgradnja gospodarske javne infrastrukture varstva okolja, za katero so zadolže-
ne občine, se gradi s pomočjo več virov financiranja, ki jih morajo pridobiti občine 
samostojno. Poleg sredstev občinskega, državnega in evropskega proračuna je eden 
najpomembnejših virov prispevek uporabnikov, ki se zagotavlja s komunalnim pri-
spevkom. Tako pridobljena sredstva se lahko uporabijo le za gradnjo in nikakor ne 
za vzdrževanje komunalnega sistema.  

OBČINA VRHNIKA VABI NA KONFERENCO

»Lokalni program za kulturo: 
Ob stoletnici Cankarjeve smrti«

ki bo v ponedeljek 13. aprila 2015 potekal  v 
Cankarjevi knjižnici Vrhnika, 

Kulturni center Vrhnika, 
Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika, 

s pričetkom ob 18:30.
   

Konferenca je namenjena predstavitvi in izmenjavi 
stališč ključnih deležnikov na področju kulture v občini 
Vrhnika glede priprave Lokalnega programa za kulturo 

za prihodnje štiriletno obdobje. Na konferenci bodo 
sodelovali predstavniki javnih zavodov  s  področja 
kulture, nevladnih organizacij in občine Vrhnika
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Z uvodnim nagovorom bo udeležence  pozdravil  
Stojan Jakin, župan občine Vrhnika.

 PROGRAM:

1.  Stojan Jakin, župan občine Vrhnika, uvodni nagovor
2.  Žiga Gruden, predstavitev procesa analize stanja 

kulturne politike v občini Vrhnika
3.  Boštjan Koprivec, predstavitev pogledov in stališč 

javnih zavodov s področja kulture
4.  Rasto Jakič, o pomenu ljubiteljske kulture

5.  Bojan Mavsar, o pomenu neodvisne produkcije
6.  Irena Šinkovec, o pomenu kulturne dediščine

Odmor

7.  Predstavitev pogledov in stališč ter načrtov občine 
Vrhnika glede priprave Lokalnega

programa za kulturo, oblikovanja delovnih teles in sveta 
za kulturo

8.  Razprava

Veselimo se srečanja z vami!

Stojan Jakin, župan občine Vrhnika
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Občina	 bo	 nepovratna	 sredstva	
črpala	iz	Programa	Finančnega	

mehanizma	EGP	2009-2014,	 in	 sicer	
v	 natančni	 višini	 846.062,52	 evra,	
kar		je	dobrih	61%	vseh	predvidenih	
stroškov	 (1.381.948,67	 evra),	 razliko	
pa	bo	občina	poravnala	 iz	proraču-
na.	Občina	 se	 je	 na	 razpis	 prijavila	
konec	februarja	2014,	njena	vloga	pa	
je	bila	ocenjena	kot	tretja	»najboljša«	
na	 seznamu	 projektov	 za	 področje	
Kulturna	 dediščina.	 Če	 bi	 segla	 še	
mesto	 višje,	 bi	 prejela	 še	 več	 sred-
stev,	tako	pa	se	je	morala	zadovoljiti	
s	 preostankom	 zneska,	 ki	 je	 ostala	
od prvih dveh najbolje ocenjenih 
projektov. 

Kaj predvideva projekt?
Osrednji del projekta je vzpostavitev 
Doživljajskega	razstavišča	Ljubljani-
ca	v	pritličju	Kulturnega	centra	Vrh-
nika.	To	ne	bo	muzej,	kot	si	nekateri	

napačno	razlagajo,	pač	pa	se	bo	obi-
skovalec sprehodil skozi prostore s 
svetlobnimi,	 zvočnimi	 in	 čutnimi	
učinki,	 s	 katerimi	 naj	 bi	 podoživel	
vsaj	delček	preteklost	Ljubljanice	na	
njenem	dnu,	na	gladini	in	na	njenem	
obrežju.	 Od	 razstavljenih	 predme-
tov	velja	omeniti	drevak,	ki	trenutno	
še	čaka	v	strugi	Ljubljanice,	in	Potoč-
nikovo	zbirko	najdb	 iz	dna	Ljublja-
nice.	 Ta	 del	 projekta,	 torej	 sam	do-
življajski	 center,	 bo	 verjetno	 najbolj	
opazen,	 hkrati	 pa	 bosta	 potekala	
še	glavna	sestavna	dela	projekta:	to	
so	 arheološke	 raziskave	 struge	 Lju-
bljanice,	 zaščitna	 dela	 na	 potoplje-
ni	 rimski	 ladji,	 utrditev	 tamkajšnje	
brežine	in	dvig	 	 ter	zaščita	drevaka	
ter raziskave vpliva vod iz sosednjih 
bajerjev	na	lesene	arheološke	najdbe	
v okviru vzpostavitve t.i. depozitori-
ja/shrambe  za moker les. 

Sledi podpis pogodb
Kot	je	za	Naš	časopis	pojasnil	Janko	
Skodlar,	 podžupan	 in	 hkrati	 vodja	
projekta	s	strani	občine,	so	že	uskla-
dili	 Sporazum	 o	 partnerstvu	 še	 z	
dvema	partnerjema,	ki	prav	tako	so-
delujeta	v	projektu:	Muzej	in	galerije	

mesta	 Ljubljane	 ter	 Biotehniško	 fa-
kulteto	v	Ljubljani.	Prvi	bo	poskrbel	
za	dvig	drevaka	iz	Ljubljanice	in	nje-
govo	 pripravo	 za	 Doživljajsko	 raz-
stavišče	ter	nadaljeval	z	raziskavami	
na	 potopljeni	 rimski	 ladji.	 Naloga	
Muzeja	in	galerij	mesta	Ljubljane	bo	
tudi	priprava	vsebin	za	Doživljajsko	
razstavišče.	Fakulteta	pa	bo	izvedla	
analizo	 vod	 v	 bajerju,	 ki	 je	 predvi-
den kot mokri depozitorij za arheo-
loške	 najdbe.	 Po	 Skodlarjevih	 bese-
dah bodo sporazum z omenjenima 
partnerjema lahko podpisali po 
potrditvi	vsebine	s	strani	Službe	vla-
de za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko,	kar	bo	omogočilo	še	podpis	
pogodbe	z	državo.	Tako	bo	 formal-
ni	 del	 dodelitve	 sredstev	 končan.	
Aktivnosti	 že	 potekajo,	 saj	 lahko	
stroški	 nastajajo	 od	 datuma	 Sklepa	
o	dodelitvi	sredstev,	da	so	priznani,	
kot	 opravičljivi.	 Časa	 ni	 veliko,	 saj	

morajo do konca aprila prihodnje 
leto	spraviti	pod	streho	vsa	dela,	če	
želijo,	da	so		opredeljena	kot	opravi-
čljiv	strošek.	

Upravljala ga bo knjižnica
Vzpostavitev	 Doživljajskega	 centra	
je	eno,	drugo	je	njegovo	upravljanje.	
Kot	pravi	podžupan,	bo	z	njim	upra-
vljala	Cankarjeva	knjižnica	Vrhnika,	
kar	je	po	njegovem	najbolj	racional-
no:	 nastanjena	 je	 v	 istem	 objektu,	
poleg	 tega	 pa	 zadnje	 čase	 širi	 svoj	
program	 tudi	 na	 tovrstne	 dejavno-
sti.	»Nenazadnje,	zakaj	ne	bi	tisti,	ki	
pridejo	 v	 knjižnico,	 obiskali	 še	Do-
življajski	center	in	obratno?«	na	glas	
razmišlja	Skodlar	in	dodaja,	da	pred-
videvajo	 tudi	 tri	oziroma	štiri	nove	
zaposlitve. 

Je projekt sploh potreben?
Že	na	 sprejemu	 letošnjega	proraču-
na	 so	 nekateri	 svetniki	 menili,	 da	
gre	 za	 preveč	 »glomazen«	 projekt	
in	da	bo	na	koncu	njegov	edini	pra-
vi	 izkupiček	 samo	 vsakoletni	 stro-
šek	občine.	Skodlar	odkimava,	kajti	
po	 njegovem	 bo	 moral	 Doživljajski	
center	v	nekaj	 letih	doseči	finančno	

samozadostnost.	 Upravitelj	 bo	 po	
njegovem	moral	delati	na	promociji	
in	 prodajati	 programe,	 ki	 bodo	 bi-
stveno	presegali	lokalne	meje	in	sam	
okvir	 centra.	Da	 bo	 lahko	uspešen,	
potrebuje	dobre	pogoje	za	dejavnost,	
ki	lahko	dosegajo	cilje.			
Nasprotniki	 projekta	 zagovarjajo	
namesto	 tega	 manjše	 projekte,	 kar	
je	 po	 Skodlarjevem	 mnenju	 ravno	
obratno,	 kar	 pričakuje	 Evropa.	 Kot	
pravi,	 je	 treba	za	prijavo	na	razpise	
pripraviti	 večji	 projekt,	 ki	 bo	 delo-
val	kot	nekakšna	matica,	 in	kasneje	
nanj	navezovati	manjše	programsko	

in	 vsebinsko	 povezane	 projekte,	 ki	
lahko dopolnijo ponudbo prvotne-
ga	matičnega	programa,	ki	je	glavni	
magnet,	 ki	 privablja	 turiste.	 Poleg	
tega	po	njegovem	mnenju	Evropa	v	
tokratni	 finančni	 perspektivi	 nima	
več	 posluha	 za	 turistične	 projekte,	
kot	smo	to	razumeli	v	preteklosti.	V	
središče	razpisnih	pogojev	postavlja	
ohranjanje in revitalizacijo kulturne 
in	naravne	dediščine	in	ne	turizem.	
Prav tako je eden izmed stalnih po-
gojev,	 da	 projekt	 zagotavlja	 nova	
delovna	 mesta.	 »Prilagoditi	 se	 mo-
ramo	 zahtevam	 Evrope,	 kajti	 ona	
daje denar na razpisih. Prijaviti se 
moramo	 torej	 s	 projekti,	 ki	 bazira-
jo	 na	 zaščitnih	 ukrepih	 konkretne	
kulturne	 in	 naravne	 dediščine,	 na	
nas	pa	je	da	z	malo	spretnosti	iz	tega	
ustvarimo	 tudi	 turistični	 razvoj.	 In	
ravno	to	smo	z	Doživljajskim	razsta-
viščem	Ljubljanica	tudi	storili:	ohra-
njamo	 kulturno	dediščino,	 skrbimo	

za njeno prezentacijo in hkrati na 
Vrhniko	privabljamo	turiste,«		je	de-
jal	Skodlar,	ki	je	še	dodal,	da	če	Vrh-
nika	 želi	 turistični	 preboj	 v	 širšem	
merilu,	potem	se	mora	 lotiti	nečesa	
»velikega	 in	vabljivega«,	 sicer	bo	 še	
naprej	 capljala	 v	 sivini	 današnjega	
povprečja,	ki	pa	ji	ne	more	biti	v	po-
nos. 

Doživljajski center kot del 
širše strategije
Doživljajski	 center	 Ljubljanica	 bo	
tako	 po	 novem	 nekakšna	 osrednja	
turistična	 točka	na	Vrhniki.	 Je	 prvi	

od	treh	centrov,	ki	jih	je	zasnovala	že	
idejna	 zasnova	 Celostnega	 projekta	
revitalizacije kulturne in naravne 
dediščine,	ki	 je	bila	v	začetku	okto-
bra	2013	predstavljena	v	Mali	dvora-
ni	Cankarjevega	doma	in	jo	je	občin-
stvo	 izredno	dobro	sprejelo.	Še	več.		
V	 razpravi	 so	 razpravljavci	v	veliki	
meri	 izrazili	 prepričanje,	 da	 bi	 z	
uresničitvijo	predstavljene	vizije	na	
Vrhniki	vendarle	lahko		nastali	resni	
premiki	na	področju	turizma.		Če	se	
bo	 delovanje	 doživljajskega	 razsta-
višča	resnično	pokazalo	kot	učinko-
vito,	 bodo	 hkrati	 ustvarjeni	 pogoji	
za	 njegovo	 dopolnjevanje	 oziroma	
nadgraditev,	saj	sta	po	idejni	zasnovi	
predvidena	še	dva	centra,	in	sicer	v	
Močilniku	in	pri	bajerjih	v	Verdu.	

Omenjena naj bi delovala kot infor-
macijski	 točki	 na	 izviru	 Ljubljanice	
(predstavitev	 naravne	 dediščine	 v	
Močilniku)	in		predstavitev	kulturne	

dediščine	pri	njeni	strugi		na	lokaci-
ji	Dolgih	njiv,	pri	bajerjih	ali	na	na-
sprotnem	bregu	reke	–	v	nekdanjem	
skladišču	 živega	 srebra,	 nasproti	
Avtohiše	Lev.	
Glede	na	 lastniške	 zaplete	v	Močil-
niku	bo	verjetno	luč	sveta	prej	ugle-
dal	 slednji,	 a	 tudi	 ta	 še	 mora	 najti	
svoje	mesto	v	prostoru.	Občina	ima	
namreč	z	območjem	pri	bajerjih	ve-
like	načrte:	razširila	bi	cesto,	ki	vodi	
do	 bajerjev,	 jo	 podaljšala	 čez	 novi,	
nekdaj	 leseni	 most	 čez	 Ljubljanico	
na	 sinjegoriško	 stran	 in	 povezala	
industrijski	 coni	Tojnice	 in	Liko	 ter	

del	Verda,	Borovnice	 in	Kamnolom	
Verd	na	posodobljen,	sicer	obstoječi	
uvoz na avtocesto z vzhodne strani. 
Na	 tak	 način	 bi	 po	 podžupanovih	
besedah	rešili	Verd	in	samo	središče	
mesta jutranjih in popoldanskih ko-
nic,	izboljšali	navezavo	na	avtocesto	
predvsem	na	Verdu,	delu	Sinje	Go-
rice,	v	Blatni	Brezovici	 in	Borovnici	
ter	 dobili	 krožno	 turistično	pot:	 od	
Močilnika	preko	Retovja	do	bajerjev	
in nazaj preko centra mesta do Do-
življajskega	središča.	Če	bi	občini	to	
uspelo,	se	pri	bajerjih	odpirajo	pov-
sem	 novi	 turistični	 potenciali:	 ba-
jerji,	 zgodovinsko	najdišče	Naupor-
tus	 na	 Dolgih	 njivah,	 rimska	 ladja	
in	druge	najdbe	v	 tamkajšnji	 strugi	
reke,	kar	bi	omogočilo	prijavo	novih	
projektov na razpise za evropska 
sredstva,	ki	bi	bili	usklajeni	z	evrop-
skimi politikami.

 Gašper Tominc

OkvIrjanje
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Gradnja Doživljajskega razstavišča Ljubljanica

Občini odobrili 
846 tisoč evrov
Vrhnika, 18. marec – Občina je  11. marca prejela sklep 
Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politi-
ko, da se ji dodeli 846 tisoč evrov za projekt Doživljajskega 
središča Ljubljanica. Na dobrih milijon tristo tisoč evrov 
ocenjen projekt mora biti v glavnini dokončan že v enem 
letu. Čeprav projekt obsega tudi posege na Ljubljanici in 
tamkajšnje arheološke raziskave, bo osrednji del zajemal 
izgradnjo predstavitvenega centra reke Ljubljanice v pritli-
čju lani odprtega kulturnega centra na Vrhniki.

Trenutno še prazni prostori v pritličju Kulturnega centra Vrhnika. Bajerji v Verdu so še neizkoriščen turistični potencial.

Podvodni arheologi bodo nadaljevali z raziskavami na potopljeni 
rimski ladji, hkrati pa bo poskrbljeno tudi za dvig drevaka, ki je v 
Ljubljanici v neposredni okolici bencinske črpalke.
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Zahtevo za izdelavo ob-
činskih	 podrobnih	 pro-

storskih	 načrtov	 s	 konserva-
torskimi	načrti	 za	prenovo	 (v	
nadaljnjem besedilu: OPPN 
s	KNP)	 je	podalo	Ministrstvo	
za kulturo v postopku pripra-
ve	 Občinskega	 prostorskega	
načrta	 Občine	 Vrhnika.	 Po	

sprejemu	Občinskega	prostor-
skega	 načrta	 Občine	 Vrhnika	
v	 letu	 2014	 smo	 začeli	 s	 pri-
pravo	 občinskih	 podrobnih	
prostorskih	načrtov	 s	 konser-
vatorskimi	 načrti	 za	 prenovo	
mestnega	 jedra	 Vrhnike	 in	
Verda.	
Pravna	 podlaga	 za	 izdelavo	

KNP	 je	Zakon	o	varstvu	kul-
turne	 dediščine	 (Ur.	 l.	 RS,	 št.	
16/08,	123/08,	90/12,	111/13),	ki	
v	78.	členu	navaja,	da	je		kon-
servatorski	 načrt	 za	 prenovo		
obvezni sestavni del podrob-
nega	 prostorskega	 akta,	 ki	 je	
podlaga	 za	 celovito	 prenovo	
območja	 naselbinske	 dedišči-
ne,	kulturne	krajine	ali	obmo-
čja	druge	dediščine,	ki	je	zna-
čilen	 del	 prostora	 in	 grajenih	
struktur,	ki	je	spomeniško	ob-
močje	 ali	 varstveno	 območje	
dediščine.	Če	 se	 konservator-
ski	načrt	za	prenovo	pripravi	
za	 območje	 kulturne	 krajine,	
se	pri	tem	upoštevajo	zahteve	

ohranjanja	 narave.	 S	 konser-
vatorskim	 načrtom	 za	 preno-
vo	se	določi	pogoje	razvoja	in	
omejitve z vidika varstva po 
enotah urejanja prostora in se 
izdela	 na	 podlagi	 Pravilnika	
o	 konservatorskem	 načrtu	 za	
prenovo	(Ur.	l.	RS,	76/10).
Občina	Vrhnika	mora	 v	 skla-
du	 z	 OPN	 pripraviti	 štiri	
OPPN	s	KNP.	Natančne	meje	
teh	 območij	 so	 bile	 podane	 s	
strani	Ministrstva	 za	 kulturo,		
in	 sicer	 za	 območji	 naselbin-
ske	dediščine	Vrhnika	–	Trško	
jedro	 in	 Verd	 –	 Vaško	 jedro.	
Območje	 Vrhnike	 –	 Trško	 je-
dro	se	deli	na	 tri	 ločene	dele,	
in	 sicer:	Tržaška	 cesta	 –	Can-
karjev	trg,	Stara	cesta	–	Vas	in	
Hrib	–	Gradišče.
Ocenjena	 vrednost	 vseh	 šti-
rih	OPPN	s	KNP	je.	99.000,00	
evrov. Projekti so zaradi svo-
je zahtevnosti priprave vseh 
štirih	ločenih	aktov	razdeljeni	
preko	več	proračunskih	let.

S	sprejetjem	vsakega	posame-
znega	OPPN	s	KNP	na	Občin-
skem	 svetu	 Občine	 Vrhnika	
se bodo opredelili  dovoljeni 
posegi	 v	 prostor	 za	 natančno	
določeno	 območje	 naselbin-
ske	 dediščine.	 Prostorski	 akt	
s	KNP	bo	definiral	dopustnost	
posegov	glede	na	varstvo	kul-
turne	 dediščine	 (naselbinske,	
stavbne,	memorialne,	arheolo-
ške,	vrtno-arhitekturne	idr.)	in		
hkrati sledil razvojnim ciljem 
in	 usmeritvam	 iz	 strateškega	
dela	Občinskega	prostorskega	
načrta	za	Občino	Vrhnika.	Na	
podlagi	 OPPN	 bodo	 lastni-
ki	 posameznih	 zemljišč	 oz.	
objektov	lahko	pridobili	grad-
bena	dovoljenja	za	posege,	de-
finirane	v	OPPN	s	KNP.

Oddelek za prostor 
Občine Vrhnika

Obnavljajo Cankarjev dom
Vrhnika, 17. marec – Cankarjev dom ponovno doži-
vlja večje spremembe, kajti občina se je odločila za 
prenovo njegove zunanjosti, energetsko sanacijo in 
gradnjo prizidka. 

Prva	večja	sprememba,	ki	jo	boste	opazili,	je	predverje	Can-
karjevega	doma,	ki	bo	po	novem	zastekljeno	s	stekli,	s	čimer	
se	želijo	približati	izvirniku	iz	leta	1938,	ko	sploh	še	ni	bilo	
stekel,	marveč	zgolj	 razpoznavni	stebri.	Kot	 je	dejal	 Janko	
Skodlar,	podžupan,	ki	s	strani	občine	vodi	projekt	obnove	
Cankarjevega	doma,	je	bila	želja	po	tovrstni	zasteklitvi	po-
dana	s	strani	Zavoda	za	varstvo	kulturne	dediščine.	Spre-
membe	bodo	torej	vidne	že	na	vhodu,	še	več	jih	bo	v	notra-
njosti.	Mesto	kjer	so	še	do	nedavnega	prodajali	karte,	bo	po	
novem	eden	od	dveh	prehodov	v	avlo,	karte	pa	bodo	poslej	
prodajali	 na	 mestu	 dosedanjega	 stranišča	 –	 a	 brez	 skrbi,	
stene	so	podrli	 in	gradijo	povsem	novo	prodajno	pisarno.	 
Na	zahtevo	Zavoda	za	varstvo	kulturne	dediščine	terac	v	avli	
ostaja,	nekdanji	bife	bo	dobil	namembnost	garderobe.	Naj-
večjo	spremembo	bo	doprinesel	prizidek	na	strani,	ki	meji	
na	bivši	Primis.	Vhod	vanj	bo	iz	avle:	v	pritličju	bodo	sodob-
ne	sanitarije,	zgoraj	pa	baletna	soba	oziroma	prostor	za	vaje.	
Čajna	kuhinja	bo	po	novem	v	dosedanjem	manjšem	prostoru	
pri	Mali	galeriji,	kjer	so	navadno	pospravljeni	stoli	in	mize.	 
Od	 novosti	 velja	 omeniti	 še	 montažo	 mehanske	 rampe	
za	 raztovarjanje	na	 oder	 ali	 v	 klet	 in	ureditev	garderob	v	
zaodrju,	 ki	 jih	 je	 že	 zdavnaj	 povozil	 čas.	 Objekt	 bo	 do-
bil	 klimo	 in	 nov	 ogrevalni	 sistem.	 »Objekt	 bo	 energetsko	

učinkovitejši,	 funkcionalnejši	 in	 uporabnikom	 prijaznejši.	
Vsled	 tega	 tudi	 pričakujemo	 povečanje	 učinka	 na	 finanč-
nem	 doprinosu	 Cankarjevega	 doma,	 hkrati	 pa	 načrtuje-
mo	 tudi	 dodatno	 zaposlitev,«	 pojasnjuje	 Skodlar	 in	 do-
daja,	 da	 naj	 bi	 bila	 dela	 zaključena	 do	 konca	maja,	 upajo	
pa,	 da	 še	 prej.	 Občina	 je	 za	 investicijo	 dobila	 767	 tisoč	
evrov	 nepovratnih	 sredstev,	 kar	 predstavlja	 85%	 celotne	
investicije,	 razliko	 načrtuje	 pokriti	 s	 sredstvi	 proračuna.	 
Cankarjev	dom	je	v	svoji	zgodovini	doživel	več	sprememb,	
ena	zadnjih	je	bila	leta	2007	prenova	velike	dvorane.	S	tokra-
tno prenovo bo osrednji kulturni hram dostojno pripravljen 
na	prihajajočo	stoletnico	Cankarjeve	smrti	leta	2018.

 Gašper Tominc 

… - OPPN s KNP Verd

… - OPPN s KNP Tržaška cesta – Cankarjev trg
… - OPPN s KNP Stara cesta – Vas
… - OPPN s KNP Hrib – Gradišče

Župan	Stojan	 Jakin	 	 je	predstavil	vrhniško	pot	do	energetske	
učinkovitosti	in	poudaril,	da	na	Vrhniki	nikoli	nismo	samo	ča-
kali	na	državo,	ampak	smo	se	vedno,	glede	na	lokalne	potrebe,	
povezali	 in	 	 se	vključili	v	akcijo.	Tako	 je	bila	Vrhnika	ena	od	
prvih,	ki	se	 je	 lotila	 ločenega	zbiranja	odpadkov	 in	prav	tako	
ena	od	prvih,	ki	se	je	z	Lokalnim	energetskim	konceptom	lotila	
energetske	učinkovitosti	stavb.	To	je	Vrhniki	omogočilo	pravo-
časno	pripravo	programov	in	uspešno	pridobitev	evropskih	ter	

državnih	finančnih	sredstev	za	izvedbo.
Organizatorji	konference	so	izpostavili	uspešen	pristop	Vrhni-
ke	pri	vključevanju	različnih	deležnikov	v	pripravo	in	izvajanje	
lokalnega	 energetskega	 koncepta.	 Župan	 je	 na	 primeru	 loče-
vanja	odpadkov	 in	energetske	učinkovitosti	ponazoril	pomen	
vključevanja	osnovnih	šol	pri	zmanjševanju	stroškov	in	ozave-
ščanju	občanov.	Poudaril	je,	da	se	vedno	znova	potrjuje,	da	so	
otroci	najboljši	učitelji	staršev.
Konferenca	je		bila	zaključek	programa	z	naslovom	Promoting	
multi-level	governance	in	support	of	Europe	2020,	ki	spodbuja	
mednarodno	izmenjavo	izkušenj	na	področju	učinkovitega	so-
delovanja	vseh	ravni	upravljanja	v	državi.	V	okviru	programa	
sta	bili	lani	na	Vrhniki	organizirani	tudi	enodnevni	srečanji,	v	
okviru	katerih	je	Vrhnika	izmenjala	izkušnje	na	področju	ener-
getske	učinkovitosti	z	italijansko	občino	Udine	(Videm)	in	gr-
ško	občino	Nea	Propontida.	
Udeleženci	konference	so	pokazali	veliko	zanimanja	za	uspešen	
pristop	Vrhnike	k	 reševanju	obravnavanih	področij	 in	Vrhni-
ko	povabili	k	sodelovanju	v	projektih,	ki	se	odpirajo	z	novimi	
evropskimi	razpisi	za	sofinanciranje.	Vse	potne	in	druge	stroške	
je	financiral	Generalni	direktorat	za	regionalno	in	mestno	poli-
tiko pri Evropski komisiji.

Občinska uprava Občine Vrhnika

Občina Vrhnika mora pripraviti kar štiri občinske 
podrobne prostorske načrte s konzervatorskim 
načrtom za prenovo naselbinske dediščine

OPPN + KNP ČASOVNO OBDOBJE
Tržaška	cesta	–	Cankarjev	trg 2014–2015
Stara	cesta	–	Vas 2015–2016
Hrib		-	Gradišče 2016–2017
Verd 2017–2018

Izdelava OPPN s KNP je predvidoma razporejena na naslednja 
časovna obdobja:

Župan v Bruslju predstavil Vrhniko kot 
primer dobre prakse upravljanja
V Bruslju je 5. marca letos na pobudo Evropske komisije potekala mednarodna konferenca z naslovom Local and 
regional partners contributing to Europe 2020. Na konferenci je več kot  dvesto udeležencev iskalo najboljše prakse 
učinkovitega sodelovanja različnih ravni upravljanja. Na povabilo komisije sta  se srečanja udeležila tudi župan Sto-
jan Jakin in vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo Matej Černetič. Predstavljena je bila vrhniška pot 
do energetske učinkovitosti, ki je po mnenju organizatorjev primer dobre prakse vključevanja različnih deležnikov, od 
EU, države in občin do osnovnih šol.
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Udeležba	na	odprtju	je	bila	plačljiva,	dogodka	
pa	se	 je	udeležilo	več	kot	 	dva	tisoč	ljudi.	Kot	
eden	od	slavnostnih	govornikov	je	bil	predvi-
den	Fran	Saleški	Finžgar,	a	se	zaradi	bolezni	ni	
mogel	udeležiti	dogodka.
Prosvetni	 dom	 je	 upravičil	 ves	 trud	 njegovih	
graditeljev,	 saj	 je	 bilo	 v	Veliki	dvorani	mogo-
če	 izvesti	 katerokoli	 delo,	 zato	 so	 društva	 in	
druge	 skupine	 z	 veseljem	 prihajale	 gostovat.	
Vrstile	so	se	razne	prireditve:	od	materinskega	
dne		do	miklavževanja,	Jože	Cukale	je	leta	1941	
v	njej	obhajal	novo	mašo.	Poleg	tega	so		prire-
jali	predvsem	za	ženske	poučne	 tečaje,	kot	so	
krojeno	risanje,	vrtnarjenje,	sadjarstvo,	gospo-
dinjstvo,	 pisanje,	 poglabljali	 so	 znanje	 verou-
ka,	vzgoje	in	higiene.
Velik	pečat	je	kulturnemu	hramu	dajal	tudi		so-
dobno	opremljen	kinematograf,	kjer	se	je	prva	
predstava	odvrtela	za	božič	1938.	Nekateri	so	se	
zmrdovali,	da	je	bila	tovrstna	posvetna	zadeva	
na	tako	velik	praznik	in	kdo	ve,	mogoče	so	ime-
li	celo	prav.	Med	predstavo	se	je	namreč	filmski	
trak	vnel	 in	 ljudje	so	panično	bežali	 iz	dvora-
ne.	Projektor	 je	bil	popolnoma	uničen,	zato	so	
morali	kupiti	novega.	Vrhniški	kino	je	bil	v	te-
danjem	merilu	skoraj	redkost:	v	Sloveniji	jih	je	
bilo	le	35.	Do	leta	1944	so	odvrteli	okoli	štiristo	
filmov.	Od	kod	tako	velika	številka,	pove	poda-
tek,	da	so	kino	obiskovali	tudi	vojaki	–italijan-
ski		in	nemški.	Pravzaprav	je	bil	kino	v	tedanjih	
časih	ena	od	redkih	možnosti,	da	so	pobegnili	
pred	težkim	vsakdanom	in	se	vsaj	za	dobro	uro	
potopili	v	svet	sanj.	Tudi	amaterske	skupine	so	
med	vojno	nastopale	na	odru,	kršitev	kulturne-
ga	molka	pa	se	 je	po	vojni	marsikomu	mašče-
vala,	med	drugim	 tudi	 arhitektu	prosvetnega	
doma	Jožetu	Sikyti,	ki	je	pristal	v	zaporu.
Med	 vojno	 je	 nemška	 vojska	 	 zdajšnjo	 Malo	
dvorano	uporabljala	za	skladišče	orožja,	kljub	
temu	 je	 v	 Veliki	 dvorani	 dopuščala	 kulturne	
prireditve.
Po	koncu	druge	svetovne	vojne	je	nova	oblast	
ukinila	 prosvetna	 društva,	 ker	 so	 po	 njenem	
imela	 katoliški	 oziroma	 protikomunistični	
predznak.	Med	stenami	kulturnega	hrama	so	
odmevali	 mitingi	 s	 kulturno	 politično	 vsebi-
no,	prva	večja	prireditev	 je	bila	16.	 julija	1945	

v	čast	prvi	Tankovski	brigadi.	Prosvetni	dom	
je	postal	Kulturni	dom,	prosvetna	društva	pa	
kulturna.

Sčasoma	 se	 je	 v	 Cankarjev	 dom,	 kot	 so	 Kul-
turni	dom	preimenovali	8.	maja	1946,	le	vrnilo	
normalno	 kulturno	 življenje.	 Rekord	 obiska	
je	padel	leta	1948,	ko	si	je	predstavo	Ženitev	v	
izvedbi	postojnskih	 igralcev	ogledalo	kar	 810	
gledalcev.	Ponovno	so	začeli	predvajati	filme,	
kar	petkrat	na	teden,	kar	je	šlo	v	nos	igralskim	
skupinam,	 ki	 so	 zato	 morale	 vaditi	 v	 sose-
dnjem Rokodelskem domu.
Že	leta	1948	je	bil	Cankarjev	dom	deležen	prve	
obnove.	Potem	ko	 je	 leta	1946	dobil	nove	sto-
le,	 so	dve	 leti	 kasneje	obnovili	Malo	dvorano	
(zvišali	nivo	tal,	položili	hrastov	parket	in	ob-
novili	 strop),	 v	Veliki	 dvorani	 pa	 so	 povečali	
oder,	 zamenjali	 tla	 z	novim	 ladijskim	podom	
in	obnovili	centralno	ogrevanje.	Ni	znano,	kdaj	
so	iz	dvorane	odstranili	balkone,	ki	so	se	raz-
tezali	vzdolž	dvorane	skoraj	do	odra.	Bili	naj	bi	
elegantnih	zaobljenih	oblik	z	rdečim	žametom.	
Ali	so	bili	preveč	meščanski	za	tiste	čase	ali	pa	
so	imeli	težave	z	nosilnostjo	–	nihče	ne	ve	toč-
nega	odgovora.

V	povojnih	letih	se	je	lastništvo	Cankarjevega	
doma	 spreminjalo.	Od	 leta	 1948,	 ko	 je	 postal	
splošno	ljudsko	premoženje,	je	pristal	v	rokah	

krajevnega	odbora	zveze	borcev,	dobrih	deset	
let	kasneje	ga	je	prevzela	občina,	a	ga	je	že	tri	
leta	po	tem	predala	borcem	nazaj.	Leta	1964	ga	
je	 imela	v	 rokah	vrhniška	krajevna	skupnost,		
dve	leti	kasneje	pa	Skupščina	občine	Vrhnika.	
Leta	1979	 je	začela	z	domom	upravljati	Zveza	
kulturnih	 organizacij,	 šele	 leta	 1997	 ga	 je	 v	
upravljanje	ponovno	prejela	Občina	Vrhnika.	
Leta	 1976	 so	 ponovno	 zamenjali	 stole	 in	 cen-
tralno	kurjavo	v	Veliki	dvorani,	oder	pa	je	mo-
ral	počakati	do	leta	1984.	Dotedanji	je	bil	slab,	
nič	boljši	od	okoliških	odrov	kulturnih	domov	
na	 vaseh,	 pa	 tudi	 tehnološko	 zastarel.	 Konec	
80-ih	so	v	obeh	dvoranah	napeljali	novo	elek-
trično	napeljavo,	ker	je	grozilo,	da	bo	elektrike	
zmanjkalo	ravno	med	katero	od	prireditev,	ko	
je	obremenitev	največja.	Leta	1987	so	zazidali	
še	zadnja	vrata,	ki	 so	 iz	Male	dvorane	vodila	
v	Veliko.
Eno	 zadnjih	 večjih	 prenov	 je	 Cankarjev	 dom	
doživel	leta	2007,	ko	so	korenito	prenovili	bal-
kon	in	parter,	podaljšali	pa	so	tudi	oder.	(gt)
Povzeto po Marjani Kos Iz zgodovine Cankarjevega 
doma iz 11. Vrhniških razgledov

Ukinitev oziroma znižanje priklopnine
Lastniki	neaktivnih	plinskih	priključkov	so	v	prejšnji	številki	Našega	časopisa		lahko	prebrali	
sklep	vrhniških	občinskih	 svetnikov,	ki	 so	na	 februarski	 seji	 za	 eno	 leto	ukinili	plačilo	 tako	
imenovane	priklopnine	na	vrhniško	distribucijsko	omrežje	vsem,	ki	želijo	uporabljati	zemeljski	
plin		in	bo	skupna	moč	njihovih	plinskih	trošil	manjša	od	50	kW.
Če	 je	moč	trošil	večja	od	50	KW,	pa	 	priklopnina	znaša	 le	še	četrtino	zneska,	ki	 je	določen	v	
Merilih	in	kriterijih	za	povračila	za	priključitev	na	distribucijsko	omrežje	zemeljskega	plina	na	
Vrhniki	in	so	bila	objavljena	v	Uradnih	objavah	NČ		avgusta	2009.		Ukinitev	oziroma	znižanje	
priklopnine	so	svetniki	sprejeli	s	ciljem	vzpodbuditve	večje	uporabe	zemeljskega	plina.	

Akcija sistemskega operaterja
Vzpodbudam	se	pridružuje	tudi	operater	distribucijskega	sistema	Javno	podjetje	Komunalno	
podjetje	Vrhnika,	d.	o.	o.	,	ki	se	je	odločilo,	da	bo	vsem	novo	priključenim	odjemalcem	podarilo	
petdeset	kubičnih	metrov	plina	in	odobrilo	akcijski	popust	na	material	in	delo	pri	montaži	pli-
nomera	v	višini	desetih	odstotkov.	
Akcija	velja	do	konca	letošnjega	avgusta.	

Priprava naložbenega načrta
Lani	sprejeti	Energetski	zakon	zavezuje	vse	operaterje	distribucijskih	sistemov,	da	pripravijo	
naložbeni	načrt	razvoja	plinovodov	v	triletnem	regulativnem	obdobju.	V	letošnjem	proračunu	
Občine	Vrhnika	je	predvideno	nadaljevanje	plinifikacije	Janezove	vasi	na	Kačurjevi	ter	plinovod	
na	Poti	k	studencu	ob	Idrijski	cesti.		Poleg	tega	bo	zaradi	vzpostavitve	zanke	povezan	plinovod	
Stara	cesta	in	Vas.	
Na	območjih	morebitne	širitve	distribucijskega	omrežja	sistemski	operater	izvaja	ankete	o	na-
menih	potencialnih	odjemalcev	zemeljskega	plina.	Od	rezultatov	anket	bo	odvisno,	v	katere	
smeri	se	bo	širilo	plinovodno	omrežje	in	kakšne	bodo	prioritete	izgradnje.

Operater distribucijskega sistema zemeljskega plina  JP KPV, d. o. o. 

Prosvetni dom na Vrhniki okoli leta 1940 (Vrhniški razgledi, št. 11, str 89). 

Se prepoznate na fotografiji in bi jo želeli?
V prejšnji številki smo objavili fotografijo vrhniškega vrtca iz začetka petdesetih 
let, tokrat pa objavljamo fotografijo, domnevno iz leta 1948. Če se prepoznate 
na njej in bi jo radi imeli, pokličite ali pišite v naše uredništvo in vam jo bomo 
poslali brezplačno. 

Osrednji kulturni hram na Vrhniki skozi zgodovino

Od nove maše do političnih mitingov, vmes pa še kultura
Velik del vrhniškega kulturnega in telesnokulturnega življenja je pred drugo svetovno vojno potekal v Sokolskem domu, druga kulturna hiša pa je bil Rokodelski 
dom. A obe lokaciji sčasoma nista več zadostovali potrebam, zato so se leta 1938 zbrali za tedanje čase pogumni in dobri možje, ki so se odločili, da bodo sezidali 
kulturni dom. Prvič so se zbrali 27. marca istega leta, kjer so se odločili, da mora dom služiti umetniški in razvedrilni dejavnosti ter krepitvi telesa. Obsegati mora 
torej eno veliko dvorano in eno telovadnico. Izdelavo načrtov so zaupali Jožetu Sikyti, ki je imel odrske  in gradbene izkušnje. Denar so zbirali s prostovoljnimi 
prispevki, nekaj tudi z loterijo, sicer pa so večino del opravili kar prostovoljno. 26. maja 1938 so položili in blagoslovili temeljni kamen, že 13. novembra istega leta 
pa so odprli nov prosvetni dom.

• Plinske novice • Plinske novice • Plinske novice •
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Ali ni že čas, da se premik, kakršnega smo na 
Vrhniki dosegli v odnosu do odpadkov, zgo-
di tudi v našem odnosu do zraka? Za vodo že 
vemo, da smo si jo zasvinjali in se jo trudimo 
obvarovati. Zrak pa je – najbrž med drugim 
tudi zaradi lege, ki je izrazito neugodna za 
zračenje, prevetritev – na Vrhniki slab. Pogo-
sto smrdi, veliko je dima, smoga in škodlji-
vih delcev PM10. Glede na to, da so poudarki 
na odnosu do okolja tudi v programih več 
vrhniških strank, in dejavno civilno inicia-
tivo bi bil že čas, da združimo prizadevanja 
in premaknemo stvari na bolje. Ali denimo z 
veseljem v poletnem večeru posedite s prija-
telji ob hladni pijači v Flamingu ali Mikav-
ni? Je smrad na Vrhniki problematičen? 

Kakovost	zraka	na	Vrhniki	se	je	v	zadnjih	letih	
po	mojem	mnenju	izboljšala,	saj	se	skoraj	ne	kuri	
več	s	premogom.	Seveda	pa	še	vedno	ne	more-
mo	biti	zadovoljni.	Ostalo	je	kar	nekaj	žarišč,	ki	
bistveno	 vplivajo	 na	 kakovost	 zraka,	 ki	 ga	 di-
hamo.	 Izpostavil	 bi	 promet,	 saj	 skozi	 Vrhniko	
poteka	 najbolj	 prometna	 avtocesta	 v	 Sloveniji,	
poleg	 tega	pa	 je	 tu	še	državna	cesta	Ljubljana–
Postojna,	ki	ravno	tako	–	brez	možnosti	obvoza	
–	poteka	skozi	strogo	središče	kraja.	Nadalje	so,	
če	govorimo	o	delcih	PM10,	močan	izvor	indivi-
dualna	kurišča,	v	katerih	se	v	veliki	meri	upo-
rablja	 les,	pogosto	ne	dovolj	 suh.	Kuri	pa	 se	 še	
mnogo	drugih,	povsem	neprimernih	kuriv,	vse	
od	odpadkov	naprej.	Problematično	je	tudi	kur-
jenje	na	prostem:	marsikdo	pokuri	vse,	kar	mu	
pride	pod	roko.	S	tem	seveda	ne	želim	zmanjša-
ti	problematike	 smradu,	ki	 je	na	Vrhniki	zago-
tovo	 prisotna,	 vendar	 ni	 edina.	 Sedanje	 stanje	
je	potrebno	zagotovo	 izboljšati,	 le	da	bi	na	 tem	
mestu	ponovno	poudaril,	da	 je	ključni	element	
pri	tem	država,	ki	mora	povleči	določene	poteze,	
in	to	na	zakonodajnem	področju.	Če	potegnem	
vzporednico	 s	 področjem	 ravnanja	 z	 odpadki,	
ugotovim,	da	je	k	temu	na	začetku	pristopilo	le	
Komunalno	podjetje	Vrhnika	in	smo	s	podjetni-
škim	ravnanjem	zapolnili	praznino	manjkajoče	
zakonodaje.	Torej	 tu	ni	bilo	nobene	prisile,	pač	
pa	ukrepi,	ki	so	vplivali	na	izboljšanje	stanja.	Pri	
problemu	smradu	pa	je	drugače:	nihče	od	poten-
cialnih	povzročiteljev	ni	kriv,	vsi	imajo	ustrezna	
dovoljenja,	vonjave	pa	ostajajo.	

Občina Vrhnika se je na številne pobude ci-
vilne iniciative vključevala v reševanje pro-
blematike onesnaževanja zraka na Vrhniki. 
Obstali smo na točki zadnjega skupnega se-
stanka na ministrstvu za okolje lani oktobra. 
Menite, da bi lahko Občina Vrhnika storila 
več, kot je? 

Občina	Vrhnika	 se	 je	 v	največjem	možnem	za-
konsko	dopustnem	obsegu	vključila	v	reševanje	
problematike,	a	žal,	kot	sem	že	večkrat	povedal,	
je	 lokalna	 skupnost	 precej	 nemočna	pri	 odpra-
vljanju	 težav.	 S	 prehodom	 na	 tržni	 sistem	 po	
letu	1991	je	vloga	občin	na	področju	odnosa	do	
gospodarstva	bistveno	drugačna	kot	v	preteklo-
sti.	 In	če	 ima	neko	podjetje	vse	urejeno	v	skla-
du	z	obstoječimi	predpisi,	občina	nima	pravice	
ukrepati	proti	njemu.	Sicer	pa	smo,	kot	 je	naša	
naloga,	sledili	pobudam	civilne	iniciative	in	ob-
čanov	 ter	 o	 pritožbah	 redno	 obveščali	MOP	 in	
pristojno	inšpekcijo.	Sami	veste,	kakšen	rezultat	
smo	dosegli.

Center za ravnanje z odpadki je bil prodan 
z namenom, da se omogoči sanacija kompo-
starne in da bo novi kupec (op. a. Sauberma-
cher) napravil sodobno in okoliškim prebi-
valcem prijazno kompostarno. Vam je žal, da 
ste prodali kuro, ki nese zlata jajca? 

Verjetno	vam	je	znano,	da	komunalno	podjetje,	ki	
je	ustanovilo	CRO,	ni	želelo	prodati	centra.	Take	
zahteve so postavili svetniki v tedanjem sklicu 
občinskega	sveta.	Potrebe	po	investiranju	v	CRO	

so	v	nekem	trenutku	prerasle	sposobnost	zagota-
vljanja	sredstev	komunalnega	podjetja,	vedeli	pa	
smo,	da	sanacija	stanja	brez	dodatnih	finančnih	
sredstev	ni	mogoča.	Pri	tem	bi	rad	opozoril,	da	je	
vsa	sredstva,	vložena	v	CRO,	zagotavljalo	komu-
nalno	podjetje	samo:	iz	lastnih	virov	in	razpisov,	
na	katerih	je	kandidiralo.	Prispevek	občine	je	bil	
zemljišče,	na	katerem	je	CRO	zgrajen.	Iz	poslov-
nih	podatkov	 tistega	obdobja	 je	 razvidno,	da	 je	
bilo	CRO	dobičkonosno	podjetje.

Kakšno je stališče Občine Vrhnika glede za-
vez v prilogi prodajne pogodbe s podjetjem 
Saubermacher? Zakaj se niso uresničile in 
kaj boste storili?

Tudi	prodajna	pogodba	 je	zgodba	zase.	Občina	
Vrhnika	 je,	 da	 bi	 se	 izognila	morebitnim	 teža-
vam,	za	pravno	podporo	angažirala	znano	odve-
tniško	družbo	in	tako	je	ta	pogodba	tudi	nastala.	
Kljub	dobrim	željam	 in	zavezam	v	pogodbi	pa	
se	pričakovanja	niso	izpolnila	v	celoti.	Tudi	tu	se	
je	pojavil	problem,	kot	ga	v	podobnih	primerih	
pogosto	srečamo:	da	se	šele	po	sklenitvi	pogod-
be	 in	določenem	času	pojavijo	pomanjkljivosti,	
ki	jih	ni	nihče	predvidel.	Edina	logična	in	možna	
pot	 je	 od	 družbe	 Saubermacher	 zahtevati	 reši-
tve,	pri	tem	pa	ji	omogočati	izvajanje	le-teh.	Zato	
smo v preteklem letu tudi sprejeli OPPN za to 
območje,	sedaj	pa	je	družba	na	potezi,	da	izpelje	
načrt.	 In	to	v	skladu	s	pogoji	občinskega	sveta,	
zapisanimi	 v	 OPPN.	 V	 nasprotnem	 primeru	
bomo prisiljeni ukrepati v skladu z zakonskimi 
pristojnostmi.	In	te	obstajajo.

Imate kakšne informacije o tem, ali bo Sa-
ubermacher saniral obstoječo kompostarno?

Čeprav	 je	 v	 dokumentu,	 ki	 sem	 ga	 malo	 prej	
omenil,	zapisana	obveza,	da	je	sanacija	prvi	po-
seg,	ki	ga	Saubermacher	mora	narediti,	s	sanaci-
jo	do	danes	še	niso	pričeli,	ravno	tako	do	mene	
še	 ni	 prišel	 podatek,	 kdaj	 in	 ali	 sploh	 mislijo	
kompostarno sanirati.

Kakšno mnenje imate o Kompostarni Rosa?
Čeprav	vem,	da	me	veliko	Vrhničanov	povezuje	
s	Kompostarno	Rosa,	zagotavljam,	da	je	moj	od-
nos	s	 to	družbo	enak	kot	s	CRO.	 Je	pa	dejstvo,	
da	je	v	letu	2014	ta	kompostarna	izvedla	določe-
na	sanacijska	dela.	Kakšen	 je	njihov	učinek,	na	
žalost	ne	morem	komentirati,	saj	nekih	merljivih	
podatkov ni.

Kateri dejavniki po vašem mnenju zavirajo 
reševanje problematike smradnih emisij v 
Sloveniji? So to vplivni lobiji ali kaj tretjega? 

Smrad	ne	povzroča	 težav	 le	v	Sloveniji,	 ampak	
marsikje	v	Evropi.	Po	podatkih,	ki	jih	imam,	za	
katere	pa	ni	nujno,	da	so	povsem	zanesljivi,	saj	
so	nekoliko	starejšega	datuma,	evropske	države	
na	tem	področju	nimajo	predpisov,	pač	pa	so	po-
nekod v uporabi standardi. Po informacijah stro-
kovnjakov,	 ki	 to	področje	poznajo	 in	 se	 z	njim	
ukvarjajo,	je	zelo	težko	natančno	definirati	vrsto	
vonjav,	ravno	tako	tudi	točen	izvor.	Lep	(pravza-
prav	grd)	primer	 je	 tudi	Vrhnika,	kjer	ni	nihče	
povzročitelj	 emisij,	 četudi	 je	 smrad	 nevzdržen.	
Ampak	 po	 zadnjih	 informacijah,	 ki	 jih	 imam,	
je	 šel	napredek	v	 to	smer,	da	so	proizvedli	 t.	 i.	
»elektronske	nosove«,	ki	se	jih	nastavi	na	točno	
določen	 smrad	 iz	 potencialnega	 vira	 in	 nato	 z	
namestitvijo	naprave	na	mesto,	na	katerem	naj	
bi	 se	 vonjave	 pojavljale,	 ugotavljajo	 intenziteto	
smradu	in	njegovo	dejansko	pojavnost.	Trenutno	
sem	v	razgovorih	s	strokovnjaki	iz	tujine,	ki	se	s	
to	dejavnostjo	ukvarjajo.	Upam,	da	bomo	našli	
ustrezno	rešitev	tudi	za	Vrhniko.

Menite, da bodo smernice dobre prakse, ki 
jih je izdalo pristojno ministrstvo po vzoru 
Avstrije, kaj prispevale k boljšemu delova-
nju obeh vrhniških kompostarn? 

Težko	se	o	 tem	opredeljujem.	Menim	–	 in	 tako	

smo	ravnali	tudi	v	preteklosti	–	da	nobene	smer-
nice	dobre	prakse	ne	bi	bile	potrebne,	če	bi	vsi	
deležniki	 korektno	 opravili	 svoje	 delo.	 In	 zato	
smo	 tudi	 dosegli	 takšne	 rezultate	 na	 področju	
odpadkov,	 kot	 jih	 imamo.	 Smernice	dobre	pra-
kse	so	le	še	en	dokument,	ki	ga	lahko	spoštuješ	
–	ali	pa	tudi	ne.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v svo-
jem mnenju poudaril, da smrad povzroča 
stres, le-ta pa negativno vpliva na zdravje lju-
di. Kaj menite o tem problemu na Vrhniki?

Tudi	o	tem	se	težko	opredeljujem,	saj	nisem	stro-
kovnjak	 za	 javno	 zdravje.	 Vem	 pa,	 da	 s	 strani	
Zdravstvenega	 doma	 Vrhnika	 ni	 zabeleženih	
povečanih	obolenj	s	tovrstnimi	vzroki.	Obenem	
verjamem,	 da	 vsak	 zunanji	 element,	 denimo	
smrad,	hrup,	prekomerna	osvetljenost,	 onesna-
ženost	prsti	…,	vpliva	na	počutje	človeka,	v	dalj-
šem	časovnem	obdobju	pa	tudi	na	zdravje.

Kako vi razumete družbeno odgovornost lo-
kalnih podjetij (tudi kompostarn)?

Zelo	 širok	pojem.	Po	definiciji	 družbeno	odgo-
vorno podjetje deluje v korist sebe in vseh svojih 
deležnikov.	 Pa	 vendar	 je	 bistvo	 še	 veliko	 širše.	
Sestoji	 iz	mnogih	 segmentov.	Na	 tem	mestu	bi	
se	 osredotočil	 le	 na	 varstvo	 okolja.	Dejstvo,	 da	
se	neka	tovarna	nahaja	na	nekem	območju,	po-
meni,	da	to	vpliva	tudi	na	njeno	delovanje.	In	pri	
tem mora biti delovanje v skladu z vsemi zahte-
vami,	ki	jih	postavlja	zakonodaja.	Ravno	tako	je	
primerno,	 če	 so	pričakovanja	 občanov	v	najve-
čji	možni	meri	upoštevana,	 čeprav	 to	ni	vedno	
možno.	Na	žalost	 so	 tudi	pričakovanja	marsik-
daj	zelo	različna	in	jih	v	celoti	ni	mogoče	vedno	
zadovoljiti.

Skupaj ugotavljamo, da niso za slab zrak na 
Vrhniki »zaslužni« le predelovalci odpad-
kov. Kako denimo gledate na problematiko 
zasebnih kurišč? Zaradi nevednosti, lenobe, 
»šparovnosti« ali revščine namreč številni 
občani gospodinjskih odpadkov ne ločuje-
jo in odlagajo v zabojnike, ampak plastiko, 
iverko in drugo kurijo za ogrevanje svojih 
domov. Se kdo sploh zmeni za vsa tista go-
spodinjstva, ki odvoza plastične embalaže 
in kosovnega materiala ne plačujejo – pre-
prosto zato ne, ker tako šaro skurijo? Tu so 
še (legalni ali ne) obrtniki, ki v strnjenih uli-
cah, med vrtovi mirno delajo s poliestrskimi 
smolami brez vsakršne zaščite, filtrov tako 
rekoč v domači garaži. Da, tu ima pristojnost 
večinoma država, vendar lahko veliko stori 
tudi občina. In bi morala. Mnogi Vrhničani 
namreč dihamo dobesedno strupen zrak.

Nekaj	o	 tem	sem	že	uvodoma	povedal.	Proble-
matika	je	res	pereča,	pogosta	v	Sloveniji	in	dru-
gje	po	svetu.	Pri	nas	smo	z	odlokom	že	pred	več	
kot	desetimi	leti	prepovedali	kurjenje	v	naravi,	
česar	pa	marsikdo	ne	spoštuje.	Ne	gre	le	za	po-
žarno	nevarnost,	ampak	predvsem	za	varovanje	
zraka.	 Popolnoma	 nesprejemljivo	 je,	 da	 nekdo	
zažiga	 bregove	 vodotokov	 (mimogrede	 še	 vse	
skupaj	malo	polije	z	bencinom),	posušeno	travo	
in	podobno.	Še	huje	 je,	če	nekdo	kuri	odpadke.	
In	to	se	velikokrat	dogaja.	Pri	tem	bi	rad	ponov-
no	poudaril,	da	je	to	z	odlokom	prepovedano	in	
zato	bo	takšen	kršitelj	tudi	kaznovan.	Seveda	pa	
le	v	primeru,	da	pride	podatek	o	prekršku	tudi	
do	 medobčinskega	 inšpektorata,	 kjer	 bodo	 za-
gotovo	ukrepali.	Mnogokrat	 smo	namreč	 priče	
dogodkom,	ko	posamezni	obrtniki,	da	jim	ni	tre-
ba	skleniti	pogodbe	z	izvajalcem	javne	službe	za	
odstranjevanje	odpadkov,	odpadke	kratko	malo	
skurijo.	 Seveda	velja	 to	predvsem	za	kampanj-
ske	 dogodke,	 kot	 so	 pospravljanje,	 gradnja	 in	
podobno.	In	tu	vidimo,	da	ni	le	občina	tista,	ki	bi	
lahko	ukrepala,	ampak	vse	prevečkrat	občani,	ki	
pod	krinko	lažne	solidarnosti	pogledajo	proč	od	
takega	kršitelja	in	prekršek	nemoteno	traja.	Kar	
pa	 se	 tiče	 izpustov	 obrtnih	 delavnic,	 ponovno	
poudarjam,	da	tudi	v	tem	primeru	občan	lahko	
poda	prijavo	pristojni	državni	inšpekciji.	

Pomembna problematika v občini so tudi tu-
jerodne invazivne rastline, kot so japonski 
dresnik, kanadska zlata rozga in ambrozi-
ja. Razraščajo se na zasebnih in občinskih 
zemljiščih, celo ob šoli … Kakšni so bili in 
bodo ukrepi? 

Kolikor	 je	meni	 znano,	 je	 problematika	 tujero-
dnih invazivnih rastlin obravnavana s posebno 
zakonodajo.	 Lastnik	 zemljišča,	 na	 katerem	 se	
tovrstni	 vsiljivec	pojavi,	 je	dolžan	poskrbeti	 za	
njegovo	 odstranitev.	Na	 enak	 način	 se	 obnaša-
mo	tudi	mi.	Pri	vzdrževalcu	cest,	saj	se	te	rastli-
ne	 največkrat	 pojavijo	 ob	 cestah,	 sem	 preveril,	
kako	pereč	 je	 ta	problem	pri	nas,	pa	sem	dobil	
zagotovilo,	 da	 na	 javnih	 občinskih	 površinah	
tega	 problema	 trenutno	 ni.	 Tudi	 na	medobčin-
skem	 inšpektoratu	 so	mi	 razložili,	da	 je	bila	 ta	
problematika	bolj	kritična	ob	železniški	progi	v	
Borovnici	in	je	ravno	tako	rešena.	Če	se	bo	pro-
blem	ponovno	pojavil,	bomo	ukrepali	v	skladu	
s pooblastili.

Pomemben del problema onesnaževanja zra-
ka na Zlatici in Vrtnariji je tudi mehanska 
čistilna naprava, ki je v lasti Komunalnega 
podjetja Vrhnika. Do sedaj se je Občina Vrh-
nika precej izogibala reševanju te problema-
tike, čeprav vemo, da je v izgradnji nova či-

Okoljska	civilna	iniciativa	sprašuje,	vrhniški	župan	odgovarja

Kako vi prenašate smrad 
na Vrhniki?
Z	zanimanjem	 smo	 člani	 in	 članice	 civilne	 iniciative	Nočemo	 smradu	
na	Vrhniki	brali	intervju,	ki	ga	je	vrhniški	župan	Stojan	Jakin	kot	župan	
»občine	brez	smeti«	dal	za	Delovo	posebno	izdajo	DE	FACTO	novembra	
lani.	Kar	smo	dosegli	pri	ločevanju	in	zbiranju	odpadkov,	je	občudova-
nja	vredno.	Pred	dvajsetimi,	tridesetimi	leti,	če	ne	sežemo	še	bolj	nazaj,	
si	takega	premika	v	glavah	in	smetnjakih	ter	na	odlagališčih	smeti	niti	
zamišljati	nismo	mogli.	Zdaj	je	del	vsakdanjika.	Lahko	smo	ponosni.
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Vsi	 skupaj	 so	 ugotovili,	 da	 je	
bilo	leto	2014	postlano	z	veliko	
težavami,	 predvsem	 pri	 od-
stranjevanju	 posledic	 žleda	 in	
z	 najemniki	 gostišča	 v	 Močil-
niku		ter	turistične	točke	v	Sta-
rem	malnu.	Medtem	ko	je	pro-
gram		potekal	skoraj	nemoteno	
in	v	dobro	 turistične	vrhniške	
ponudbe.
Redni	 Občni	 zbor	 Turistične-
ga	 društva	 Blagajana	 Vrhnika	
je potekal po ustaljeni navadi. 
Izvoljeno	je	bilo	delovno	pred-
sedstvo,	ki	je	delovalo	po	spre-
jetem dnevnem redu. Predsta-
vljena	 so	 bila	 vsa	 poročila	 in	

program	 za	 leto	 2015,	 kar	 	 so	
vse	soglasno	sprejeli.	
Poročila	o	delu	društva	je	pred-
stavila	 predsednica	 Mirjam	
Suhadolnik,	ki	 je	najprej	pred-
stavila	slabe	 in	težavne	novice	
o	 delovanju	 društva	 v	 	minu-
lem	letu.	Med	drugim	je	še	po-
sebno poudarila:
»Druga	 za	 drugo	 so	 se	 vrstile	
težave,	 a	 ne	 toliko	 pri	 realiza-
ciji	začrtanih	programov,	kakor	
pač	reševanje	najemniških	raz-
merij	 v	 naših	 nepremičninah	
in pri odstranjevanju posledic 
žledu.
V	Starem	malnu	 je	bila	občin-
ska	 cesta	 do	 koče	 zelo	 hitro	
prevozna,	na	obeh	pobočjih	ob	
cesti	 in	 Beli	 ter	 na	 našem	 ze-
mljišču	pa	 je	bilo	pravo	razde-
janje.	Ne	samo,	da	so	padla	dre-
vesa	na	našem	zemljišču,	tudi	z	
obeh	strmin	 je	padalo	eno	čez	
drugo	 in	ustvarilo	 pravi	 kaos.	
Sreča	v	nesreči	 je	bila,	da	koča	
skoraj	 ni	 bila	 poškodovana,	
poškodovane	 pa	 so	 bile	 zuna-
nje	mize,	 klopi,	 ograja.	 Bazen,	
ki	 kljub	 	 pogodbeni	 obvezno-
sti	 bivšega	 najemnika,	 že	 prej	
ni	 bil	 vzdrževan,	 je	 bil	 poln	
drevja	 in	 vejevja,	 prav	 tako	 je	
bila	 z	 vejevjem	 zabita	 struga	
Bele.	V	dogovoru	z	usposoblje-
nimi izvajalci je bilo  drevje 
odstranjeno,	naprej	pa	 smo	či-
stili	 člani	društva.	Veliko	dela	
je	 bilo	 opravljenega,	 ogromno	
odstranjenega	 vejevja,	 zahtev-
no	je	bilo	čiščenje	bazena,	brez	
mehanizacije	 ni	 šlo	 zato	 pa	
smo	imeli		velike	stroške.	Ti	so	
nastali tudi zaradi prevzema 
koče	 od	prejšnjega	 najemnika,	

čiščenja	 le-te,	 odvoza	 dotraja-
nega	 inventarja	 na	 deponijo,	
ogrevanja,	ponovnega	priklopa	
elektrike ipd.
Še	največ	težav	je	bilo	v	Močil-
niku.	 Sečnjo	 morajo	 opraviti	
usposobljeni	 sekači,	 katerih	
pogoj		je	dostop	do	kraja	s	trak-
torjem.	V	Močilniku	 je	 to	mo-
goče	 le	preko	tujega	zemljišča.	
Tu	pa	 je	nastala	velika	 težava,	
saj lastnik sosednje parcele 
tega	ni	dovolil.	Kar	pol	 leta	 je	
trajalo,	 da	 smo	 dobili	 začasno	
odločbo	 za	 dostop,	 kateri	 so	
sledile	pritožbe,	izpodbijanja,	v	
času	dela	pa	 sem	 se	kot	pred-

sednica	 morala	 zagovarjati	 še	
pred policijo. 
Nič	 lažja	 ni	 situacija	 v	 stavb-
nem	delu,	kjer	so	investitorji	v	
prenovo restavracije in odprtje 
wellnes	 centra	 na	 delu,	 ki	 je	
v	 privatni	 lasti,	 vložili	 velika	
sredstva in vztrajno odklanjali 
komunikacijo	 z	 društvom	 kot	
lastnikom	 starega	 dela	 Močil-
nika	in	funkcionalnih	zemljišč.	
Ko	 pa	 smo	 končno	 stopili	 v	
kontakt,	 se	 dogovorili	 o	 sode-
lovanju,	 so	 sosedje	 ugotovili,	

da ni dovolj prometa in zaprli 
dejavnost. Od tu naprej se spet 
vse	odvija	nekam	skrivnostno,	
na	 naša	 vprašanja	 ne	 dobimo	
jasnega	odgovora.
Tudi	 najemnina	 za	 Močilnik,	
ki	 nam	 jo	 dolguje	 lastnica	 re-
stavracije,	 je	 neizterljiva,	 saj	 je	
razglasila	osebni	 stečaj.	 Stečaj-
ni upravitelj je priznal celotno 
terjatev,	 upanja,	 da	 bi	 karkoli	
dobili pa ni.
V	aprilu	lanskega	leta	smo	ob-
javili	 razpis	 za	oddajo	 Starega	
malna	v	najem,	odločili	smo	se	
za	 najemnika,	 ki	 se	 je	 s	 svojo	
ponudbo	 najbolj	 približal	 	 na-
šemu	idejnemu	projektu.
Ne	rada,	vendar	moram	pove-
dati,	 da	 z	 najemnikom	 nismo	
zadovoljni,	 ker	 ne	 izpolnjuje	
dogovorov,	se	ne	drži	rokov,	na	
društvo	 pa	 prihajajo	 številne	
pripombe	obiskovalcev.«
Preostali	 program	 je	 potekal	
nemoteno	 in	 tako	 so	 se	 člani	
društva	 izkazali	 na	 številnih	
prireditvah,	kot	so	bile:	spušča-
nje	ladjic	po	Beli	za	Gregorjevo,	
tradicionalni	 sejem	Vse	 za	 vrt	
in	 dom,	 akcija	 izbora	 najlepše	
urejenih	 hiš,	 sodelovanje	 na	
Argonavtskih	 dnevih,	 udelež-
ba	sekcije	narodnih	noš	v	Belja-
ku	ter	še	in	še.	Ob	tem	poroči-
lu	moram	dodati,	 da	 so	 se	 vsi	
prisotni z velikim aplavzom 
strinjali	 z	 njim.	 Tudi	 program	
dela	so	sprejeli,		obsega	pa	kar	
precej tradicionalnih priredi-
tev.		Vse	leto	naj	bi	še	posebno	
skrbeli za:
–	povezovanje	z	drugimi	Turi-
stičnimi	društvi	po	Sloveniji	
in izmenjavo obiskov 

–		oživljanje	parka	na	Sv.	Trojici	
in	v	Močilniku

–		sodelovanje	 z	 Gostilno	 Me-
sec	 –	 Claustra,	 Rupnikova	
linija	…	naravna	dediščina

–		pridobivanje	novih	članov
–		povezovanje	s	šolami	in	vrtci	
ter	Cankarjevo	knjižnico

–	 povezovanje	 s	 krajevnimi	
skupnostmi	 –	 iskati	 skupni	
interes	 in	privabljati	 goste	v	
naše	kraje	po	majhnih	kora-
kih

–	povezovanje	 z	drugimi	dru-
štvi

–	ekološko	patruljo
Zbrane	je	nagovoril	tudi	podž-
upan	občine	 Janko	Skodlar,	 ki	
je	predstavil	Doživljajski	park,	
ki	 naj	 bi	 	 ga	 uredili	 v	 novem	
Kulturnem	 centru	 Vrhnika	 v	
pritličnih	 prostorih,	 in	 	 sicer	
delno z evropskimi sredstvi. 
Več	 o	 tej	 pridobitvi	 pa	 na	 za-
četku	vrhniških	 strani	Našega	
časopisa.																Simon Seljak

TURISTIČNO DRUŠTVO BLAGAJANA VRHNIKA 
VABI NA SEJEM

VSE ZA VRT IN DOM
V SOBOTO, 18. APRILA 2015, 

ki bona vrhniškem sejemskem prostoru
od 8. do 14. ure.

Ponudba	bo	bogata,	zato	boste	lahko	kupili	marsikaj	za	vaš	
vrt in dom.

V	gasilskem	domu	Vrhnika	bodo	v	času	sejma	potekala	
naslednja predavanja:

od 9.00 do 10.00: g. Vanes Husić – Jagodičje na vrtu, 
od 10.00 do 11.00: ga. Terezija Nikolčič – Učinki 

zdravilnih zelišč in njihova uporaba,
od 11.00 do 12.00: g. Marko Babnik – Sožitje 

mikroorganizmov. 
Med obiskovalce sejma bomo letos brezplačno razdelili 

balkonske okrasne rastline.
Medijska pokrovitelja: NAŠ ČASOPIS IN RADIO 1

Člani	Komisije	 za	 lepše	 okolje	 smo	v	marcu		
pripravili	poročilo	za		minulo	leto	na	občnem	
zboru	 TD	 Blagajana.	 Tako	 kot	 vsako	 leto	 se	
bomo odpravili na teren in opazovali ureje-
nost	okolice	vaših	hiš.	Letos	načrtujemo	oce-
njevanje	v	 juniju,	 saj	 izkušnje	 iz	prejšnjih	 let	
kažejo,	da	je	v	tem	obdobju	najlepše	cvetenje.	
Prav	je,	da	vam	zapišemo,	kaj	vse	bomo	oce-
njevali	 na	 terenu.	 Iščemo:	 najlepšo	 urejeno	
hišo	z	okolico,	najlepše	urejen	zelenjavni	vrt,	
najlepšo	 kmetijo,	 najlepše	 urejeno	 krajevno	
skupnost	in		najlepši	javni	objekt.	Želimo,	da	
nam	posredujete	predloge	za	kategorije,	seve-
da	se	lahko	prijavite	tudi	sami.	Z	veseljem	vas	
bomo obiskali.
Lani	 smo	 s	 priznanjem	 blagajana	 nagradili	
urejenost in lepoto Krajevne skupnosti Podli-
pa	-	Smrečje.	Že	več		let	občudujemo	delo	pri-
dnih	krajanov,	ki	vestno	skrbijo	za	urejenost	
in	ocvetličenost		kraja.	
Prijave zbiramo do 15. junija  2015. Obvestite 
nas	lahko	z	izpolnjenim	glasovalnim	lističem	
ali	po	elektronski	pošti	na	naslov	drustvo.bla-
gajana@kabelnet.net.	Lahko	 se	oglasite	oseb-
no		v	pisarni	TD	Blagajana	v	času	uradnih	ur.	
Naše	 delo	 se	 bo	 začelo	 s	 tradicionalnim	 sej-
mom Vse za dom in vrt,	 ki	 bo	 18.	 aprila	 na	
vrhniškem	sejemskem	prostoru.	V	času	sejma	
načrtujemo	 tudi	 tri	 predavanja	 v	 gasilskem	
domu	 na	 Vrhniki,	 na	 katerih	 boste	 izvedeli	
marsikaj	zanimivega.	
Ob	 9.	 uri	 bo	predavanje	 začel	Gain	 strokov-
njak	g.	Vanes	Husić,	ki	bo	predaval	na	 temo	
Jagodičje na vrtu.	 Po	končanem	predavanju	
bo	strokovnjak	še	eno	uro	na	voljo	za	svetova-
nje ob Gaini stojnici.
Ob	10.	uri	se	bo	pridružila	Terezija	Nikolčič,	

izkušena	 zeliščarica.	Njeno	predavanje	 z	na-
slovom  Učinki zdravilnih zelišč in njihova 
uporaba	 bo	 vsekakor	 dobrodošlo	 vsem,	 ki	
imate	 na	 svojem	 vrtu	 radi	 zelišča.	 Prikazala	
bo	tudi	način	sajenja.	S	seboj	lahko	prinesete	
svoja semena in sadike ter malo zemlje. 
Ob	 11.	 uri	 boste	 lahko	 prisluhnili	 g.	Marku	
Babniku,	 diplomiranemu	 agronomu,	 ki	 ima	
v	svoji	bogati	40-letni	karier,		veliko	izkušenj	
na	 področju	 kmetijstva,	 sadjarstva	 in	 vino-
gradništva.	Aktiven	je	tudi	na	Biotehniški	fa-
kulteti.	Če	vas	veseli	delo	na	vašem	vrtičku,	
v	 sadovnjaku	 in	 uživate	 ob	 vaših	 pridelkih,	
potem	boste	zagotovo	prisluhnili	predavanju	
z naslovom Sožitje mikroorganizmov.  Ver-
jamemo,	da	boste	dobili	odgovore	na	marsi-
katera	 vprašanja,	 na	 primer:	 kako	 oživiti	 in	
narediti	spočita	ter	rodovitna	tla,	kako	v	tleh	
povečati	 število	 koristnih	mikroorganizmov,	
kako spodbuditi naravne obrambne mehaniz-
me rastlin za boj proti boleznim in insektom 
...	Vsa		predavanja	bodo	za	obiskovalce	sejma	
brezplačna!
Letošnja	 novost	 bo	 izmenjava	 semen	 in	 sa-
dik	domorodnih	starih	slovenskih	vrst.	Tako	
želimo	spodbuditi	vse	občane	Vrhnike	k	ve-
čji	 samooskrbi	z	zdravo	hrano	 in	ohranjanju	
ogroženih	 zelenjavnih,	 sadnih	 in	 žitnih	 vrst.	
Poiščite	nas	 in	si	 izberite,	kar	potrebujete,	 in	
ponudite	svoje	viške.
Že	 vnaprej	 se	 vam	 zahvaljujemo	 za	 sodelo-
vanje	in	pozdravljamo	vse	ljubitelje	lepega	in	
prijaznega	okolja.	V	naslednji	številki	Našega	
časopisa	bomo	predstavili	pravila	Komisije	za	
lepše	okolje.	Uživajte	v	pomladi!	

Anita Čretnik,	
predsednica	Komisije	za	lepše	okolje	

Glasovalni listič za:
najlepšo	urejeno	hišo	z	okolico,	najlepše	urejen	zelenjavni	vrt,	najlepšo	kmetijo,	najlepše	
urejeno	krajevno	skupnost	in	najlepši	javni	objekt.	Pri	posameznih	rubrikah	vpišite	naslov	
hiše,	zelenjavnega	vrta,	kmetije	…

Stanovanjska hiša:

Najlepši zelenjavni vrt:

Najlepša kmetija: 

Najbolj urejena krajevna skupnost:

Javni objekt v občini: 

Moj naslov:

Glasovnico	do	15.	junija	2015	pošljite	na	naslov:	Turistično	društvo	Blagajana,	Cankarjev	trg	4,	1360	
Vrhnika.	Glasovnica	je	tudi	na	internetni	strani	TD	Blagajna	www.blagajana.si,	lahko	jo	pošljete	tudi	
po	e-pošti	na	naslov:	drustvo.blagajana@kabelnet.net.	
IZJAVA:	Turistično	društvo	Blagajana	izjavlja,	da	bo	podatke,	zbrane	na		obrazcu,	uporabljalo	izključno	za	potre-
be	organizacije	in	izvedbe	akcije	Blagajana.

Predsednica društva Mirjam Suhadolnik  je  prebrala poročilo o 
delu pred delovnim predsedstvom.

Prisotni člani in vabljeni v dvorani Karla Grabeljška v Cankarjevi 
knjižnici

stilna naprava na Tojnicah. Menite, da bodo 
ljudje že nekako »potrpeli« še letos?

Tojnice	 so	 bile	 že	 v	 času	 pred	 drugo	 svetovno	
vojno	namenjene	proizvodnji.	Tu	 je	bila	na	vo-
ljo	 kakovostna	 glina	 in	 se	 je	 razvila	 opekarna.	
Glinokope,	iz	katerih	so	pridobivali	glino	za	iz-
delavo	opeke,	so	kasneje	zapolnili	z	vodo	in	sta-
rejši	Vrhničani	znajo	povedati,	da	so	v	njej	živele	
ribe.	V	šestdesetih	letih	preteklega	stoletja	pa	je	
občina	 pričela	 z	 odvozom	 odpadkov.	 In	 ker	 se	
ti	 navadno	odlagajo	na	deponijo,	 je	 z	 odlokom	
predpisala	odlaganje	v	Bajerjih	na	Tojnicah.	Na	
to	lokacijo	so	poleg	komunalnih	odpadkov	vozi-
li	 tudi	industrijske	odpadke.	Ti	so	bili	v	večini.	
Odlaganje	je	tu	potekalo	vse	do	konca	leta	2001,	
ko	je	bila	deponija	dokončno	zaprta.	Potem	se	je	
izvajalo	le	še	zapiranje	te,	v	skladu	s	projektom,	
ki	ga	je	izdelala	družba	IRGO.	Lokacija	centralne	
čistilne	naprave	na	Tojnicah	je	bila	določena	sre-
di	 sedemdesetih	 let	preteklega	 stoletja.	Tedanji	
načrtovalci	so	 jo	umestili	 izven	mesta	Vrhnika,	
kot	se	v	takšnih	primerih	to	dela.	V	osemdesetih	
letih	je	bilo	v	vseh	prostorskih	načrtih	območje	
Tojnic	opredeljeno	kot	komunalna	cona	in	na	to	
lokacijo	se	je	preselilo	tudi	komunalno	podjetje,	
ki	je	do	takrat	imelo	svojo	upravo	v	Črnem	orlu,	
strojni	park	pa	na	lokaciji	Stara	cesta	1.	V	devet-
desetih	letih	se	je	na	Tojnice	priselila	še	družba	
Kemis,	ki	je	danes	v	lasti	Gorenja.	V	osemdese-
tih	letih	pa	se	je	na	Vrhniki	pričela	večja	blokov-

na	gradnja.	Urbanisti	so	se	odločili,	da	razvijejo	
naselja	na	območju	Vrtnarije.	Ko	so	bili	načrto-
vani	bloki	zgrajeni,	se	je	gradnja	nadaljevala	na	
Zlatici.	Vendar	tudi	obseg,	kakršen	je	danes,	še	
ni	dokončen,	kajti	 tu	 je	predvidena	 še	dodatna	
gradnja	 blokov	 t.	 i.	 naselja	 Rosika,	 ki	 trenutno	
miruje.	Predvidena	je	bila	še	večja	širitev,	kar	pa	
je	ustavila	 širitev	Nature	2000.	Z	naštetim	sem	
želel	samo	prikazati,	kako	lahko	načrtovalci	za-
grenijo	 življenje	 bodočim	 prebivalcem	 nekega	
območja,	 saj	 je	 bila	 tako	 lokacija	 deponije	 kot	
CČN	izbrana	pred	gradnjo	stanovanj.	To	ne	po-
meni,	da	sedaj	ni	naša	naloga	zagotoviti	primer-
nih	 pogojev	 bivanja	 tamkajšnjim	 prebivalcem,	
pač	pa	gre	le	za	osvetlitev	dogodkov.	Če	se	bo	iz-
kazalo,	da	so	vplivi	novozgrajene	CČN	na	okolje	
večji	od	dovoljenih,	bo	potrebno	izvesti	ukrepe	
za njihovo omilitev. 

Boste kot župan podprli merjenja kakovosti 
zraka na Vrhniki, kar je civilna iniciativa že 
večkrat predlagala?

Nekaj	sem	o	tem	že	povedal.	Dodajam,	da	se	bom	
kot	župan	zavzemal	za	vse	rešitve,	ki	bodo	sta-
nje	tudi	izboljšale	ali	pa	k	izboljšavam	konkretno	
pripomogle.	Nikoli	ni	bila	moja	navada,	da	bi	se	
na	slepo	odločal	za	rešitve,	za	katere	vnaprej	ne	
vemo,	 ali	 bodo	 zares	 koristne	 in	 uporabne,	 še	
posebej,	če	so	vezane	na	znatne	stroške.

CI

Vrhniški turisti zborovali

Pri delu veliko težav
Vrhniški turisti so imeli v ponedeljek, 2. marca, redni Obč-
ni zbor Turističnega društva Blagajana. Zborovali so v 
novih prostorih Cankarjeve knjižnice Kulturnega centra 
na Vrhniki, v dvorani Karla Grabeljška. Zbralo se je okoli  
petdeset članov društva in nekaj vabljenih gostov. 

Komisija za lepše okolje ne počiva
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Kot	 	 minulo	 leto,	 so	 za	 ti-
ste,	 ki	 morebiti	 nimajo	

doma primernih materialov 
in	 orodja,	 v	 Domu	 upokojen-
cev	Vrhnika	pripravili	ustvar-
jalno	delavnico.	Mladim	so	se	
pridružili	 tudi	 nekateri	 varo-
vanci	 doma,	 kar	 kaže	 na	 po-
vezovalno	 vlogo	 te	 družinske	
prireditve,	 ki	 je	 postala	 ena	
najbolj obiskanih v Cankarje-
vem	mestu.	 Tisti,	 ki	 so	 želeli,	
so plovila lahko  namenili v 
ocenitev	strokovni	komisiji,	ki	
je	ocenjevala	izvirnost,	izročilo	
in uporabo naravnih materia-
lov.	Prireditev	je	dosegla	vrhu-
nec	po	blagoslovu	vrhniškega	
kaplana	Martina	Goloba,	kajti	
sledil	 je	 spust	 gregorčkov	 po	
potoku	Bela.	Po	organizatorje-
vih	besedah	je	temo	preganjalo	

okoli	 150	 gregorčkov,	 čudovit	
prizor	 pa	 si	 je	 ogledovalo	 več	
kot	petsto	ljudi.	Najboljše	gre-
gorčke	so	po	spustu	nagradili,	
kar	naj	 bi	 bilo	 zadnjič.	A	brez	
skrbi,	naslednje	 leto	naj	bi	bili	
nagrajeni	 kar	 vsi	 sodelujoči	
s	 simboličnim	 darilom	 –	 vsaj	
take	so	želje	in	napovedi	orga-
nizatorja.
Pri	 prireditvi,	 ki	 je	 v	 desetih	
letih prerasla v eno najbolj 
množičnih,	 so	 sodelovali	 Za-
vod	 Ivana	 Cankarja	 Vrhnika,	

Turistično	 društvo	 Blagaja-
na,	 Društvo	 ljubiteljev	 narave	
in	 običajev	 Notranjske,	 Dom	
upokojencev	Vrhnika,	KS	Vrh-
nika	 –	 Vas,	 Modelarski	 klub	
Vrhnika	 in	 Društvo	 podežel-
skih	in	kmečkih	žena	Vrhnika.	
Kulturni	 program	 so	 bogatili	
Vito	Skvarča,	Jaka	Nadlišek	ter	
ansambel	v	sestavi	Jurij	in	Jošt	
Cankar,	Manca	Grom	in	Urban	
Jereb.

 Gašper Tominc, foto: GT in 
Leon Novak

Diši	 vam	 omamna	 kava,	 pili	
pa	 bi	 tudi	 aromatično	 pivo.	
Misli	 vam	 švigajo	 od	piva	do	
kave pa spet nazaj k pivu. 
Večne	 	 negotovosti	 ljubiteljev	

piva	 in	kave	 je	konec.	Rešitev	
je	ponudila	vrhniško-ajdovska	
naveza,	 ki	 je	 ustvarila	 stout	 s	
kavo,	ki	so	ga	poimenovali	Cof-
fee	Stout	 in	 je	nastal	kot	 ideja	
dveh	craftarjev,	mikropivovar-
ne	Pelicon	in	butične	pražarne	
Escobar. Podjetji sta s svojim 

novim	 izdelkom,	 prvim	 tovr-
stnim	v	Sloveniji,	dokazali,	da	
se	pivo	odlično	znajde	v	druž-
bi kave. 
Omenjeni izdelek sodi med 

piva	 zgornje	 fermentacije,	
ima izrazit okus temnih je-
čmenovih	 sladov	 in	 kave,	 ki	
dajejo  celostno paleto okusov 
in	arom.	Stout,	ki	ima	sicer	že	
svoje	kavne	note,	je	še	podkre-
pljen	s	kavo	vrhniške	pražarni-
ce,	 Honduras	Marcala,	 nežno	

kavo,	 ki	 je	 prijetno	 usklajena	
z	 okusi	 karamele	 in	 lešnikov.	
»Okusi	 in	pookusi	 kave	 so	 se	
odlično	ujeli	v	stoutu,«	je	pre-
pričana	Katja	Turk	Escobar	 iz	
pražarnice,	ki	je	dodala,	da	so	
izbrali	 kavo,	 ki	 najbolj	 	 sodi	
okusom v pivu. Pritrdili so ji 
tudi	v	mikropivovarnici.	»Gre	
za dobro poroko obeh oku-
sov.	 Zdi	 se	 nam	 pomembno,	
da	so	okusi	dobro	zaokroženi,	
da	nobeden	ne	prevladuje.	Če	
želiš	 imeti	 dober	 produkt,	 je	
to pri pivu pomemben faktor. 
Kava	se	dobro	naveže	na	kav-
ne	enote,	ki	jih	ima	stout,	zara-
di	praženega	ječmena,	že	sam	
po	sebi	 in	nastane	zalo	 lahko,	
pitno,	 aromatično	 pivo	 in	 res	
ne	veš	ali	je	to	kava,	ali	je	kava	
z	mehurčki,	ali	je	pivo	s	kavo.«
Kot	je	še	pojasnila	Anita	Lozar	
iz	 Pelicona,	 so	 njihova	 ciljna	
skupina	 ljubitelji	 butičnih	 iz-
delkov. Ne samo ljubitelji piva 
in	kave,	ampak	vsi	tisti,	ki	išče-
jo nove izdelke in nove okuse. 
Izvedeli	smo	še,	da	imata	kava	
in pivo tudi sicer veliko sku-
pnega.	 Tako	 kot	 pivo	 se	 tudi	
kava	 vari.	 »Dodana	 kava,	 ki	
prihaja	iz	Hondurasa	 je	ročno	
pražena	in	mleta	en	dan	pred	
varjenjem. Kavo smo zvarili na 
hladen	način	in	jo	dodali	v	pri-
pravljeno pivo in tako je kava 
ohranila veliko arome. Nato 
smo pivo zapakirali v stekleni-
co	in	ga	pustili	počivati.«	
Ekipa Escobarja je mednaro-
dno	 obarvana.	 Ustanovitelja	
sta	 Vrhničana	Katja	 in	Omar,	
ki	prihaja	iz	Hondurasa.	Zgod-
ba	 pražarnice	 se	 je	 začela,	 ko	
se	je	Omar	preselil	v	Slovenijo	
in	začel	iskati	zeleno	kavo.	Na-
šel	 je	dobavitelja,	s	katerim	še		
vedno	sodelujeta,	in	sprva	do-
mače	praženje	kave	je	preraslo	
v	 butično	pražarnico.	Vse	nji-
hove	kave	so	s	poreklom,	dela-
jo	neposredno	s	kmeti,	njihove	
kave	 pa	 prihajajo	 z	 manjših	
farm.	 Pražarnica	 kavo	 praži	
skladno	 s	 povpraševanjem	 in	
je	 ne	 skladišči.	 Poleg	 stalnih	
hišnih	 mešanic	 Escobar,	 Sko-
delica	kave	in	Kapučino,	imajo	
v	 ponudbi	 še	 visokokakovo-
stne	 kave	 z	 različnih	 koncev	
sveta,	 ki	 jih	 dobavljajo	 glede	
na sezono dozorevanja
Pivovarna	Pelicon	iz	Ajdovšči-
ne,	ki	jo	je	letos	januarja	portal	
RateBeer	razglasil	za	najboljšo	
pivovarno	 v	 Sloveniji,	 njihov	
3rd	Pill	pa	za	najboljše	sloven-
sko	 pivo,	 se	 je	 javnosti	 prvič	
predstavila	 leta	 2012,	 in	 sicer	
na	 Kickstarterju,	 novembra	
leta	 2013	 pa	 je	 zaživela	 v	 aj-
dovskih Palah pod vodstvom 
Anite	Lozar	in	Mateja	Pelicona.
Coffee	Stout	so	predstavili	ko-
nec	 februarja	 na	Viču	 v	 krea-
tivnem	centru	Poligon,	kjer	ga	
lahko	poskusite	tudi	vi,	ali	pa	
pivo	poiščete	v	spletni	trgovi-
ni pivovarnice Pelicon.

V. Lovrenčič

OŠ	Ivana	Cankarja	Vrhnika	vabi	vse	ljubitelje	vrtnarjenja	na

izmenjavo semen in sadik 
13. 4. 2015 ob 16.00,

	ki	bo	potekala	v	pritličju	šole	na	Tržaški	2.
Strokovnjak	Kluba	Gaia	Vanes	Husić	bo	predstavil	temo	
Vzgoja	in	oskrba	jagodičevja,	predstavnica	Semenarne	
Ljubljana	Barbara	Lončar	pa	nas	bo	seznanila	z	novostmi.	

Na	prireditvi	bo	sodeloval	tudi	Vrtec	Želvica	z	vzgojiteljicami.

Z vašo pomočjo smo izpeljali še eno prijetno 
druženje ob praznovanju Gregorjevega. 
Hvala vsem za sodelovanje:
Modelarski klub Vrhnika, PGD Vrhnika, 
PGD Stara Vrhnika, KPV Vrhnika,
Društvo podeželskih in kmečkih žena Vrhnika,
Vito Skvarča, Jurij in Jošt Cankar, Manca Grom, 
Jaka Nadlišek, Urban Jereb.

DOM 
UPOKOJENCEV 
VRHNIKA

BREZPLAČNO VODENJE 
S KOLESI PO BARJU
v soboto 4. aprila, 
ob 9. uri pred 
T IC Vrhnika.
S kolesi se bomo odpravili do 
zamočvirjenega dela Ljubljanskega 
barja na osamelcu Kostanjevica 
pri Bevkah in si ogledali ostanek 
šotnomahovnega barja, ki je 
zaščiteno kot naravni rezervat 
Mali plac (Malo Blatce).

S kolesi se pripeljite do TIC-a Vrhnika 
(Tržaška 9, Vrhnika) naprej vas bomo vodili mi. 
Vodenje bo trajalo okoli 3 ure.

 Ce bomo imeli sreco bomo ujeli cvetenje 
Mocvirskih tulipanov.

Ustvarjanje v Domu upokojencev Vrhnika

Gregorjevo je postalo ena najbolj priljubljenih družinskih prireditev na Vrhniki.

Zmagovalci – najboljši ustvarjalci gregorčkov po mnenju komisije.

Coffee Stout 

Ko pivo zadiši po kavi
Vrhniška butična pražarna kave Escobar in ajdovska 
mikropivovarna Pelicon sta združili moči ter ustvari-
li nov  izdelek Coffee Stout. To je za zanimiv izdelek, 
v katerem se prepletajo okusi klasičnega angleškega 
temnega piva in kave.

Gregorjevo: lučke po potoku Bela
Vrhnika, 14. marec – Letos gregorčki niso imeli veliko dela, saj se zdi, da pomlad 
že kar pošteno trka na naša vrata. Veliko več so ga imeli mladi ustvarjalci in nji-
hovi starši, ki so izdelali plavajoče umetnine, s katerimi so po ljudskem izročilu 
preganjali temo.
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Kot	 ste	 imeli	 priložnost	 prebrati	 v	 prej-
šnji,	 424.,	 številki	 Našega	 časopisa,	 smo	
v	 Listi	 za	 razvoj	 vrhniškega	 podeželja	 v	
okviru	prizadevanj	 za	 zakonit,	 pregleden	
in	 pravičen	 komunalni	 prispevek,	 kar	 je	
poleg	zavzemanja	za	visoke	etične	in	
strokovne standarde vseh zapo-
slenih	 v	 občinski	 upravi,	 ena	
naših	prednostnih	nalog,	ki	
smo jo zapisali tudi v svo-
jem	 predvolilnem	 progra-
mu.
Da	 boste	 lahko	 vedeli,	 za	
kaj	 pravzaprav	 gre	 pri	 tej	
ugotovitvi	 in	 kaj	 je	 tisto,	 kar	
je	pri	 tem	narobe,	vam	želimo	na	
kratko	in	iz	»prve	roke«	pojasniti	naše	ugo-
tovitve.
Iz	 odgovora	 občinske	 uprave	 na	 naš	 do-
pis,	 s	 katerim	 smo	 jih	 zaprosili	 za	 posre-
dovanje	podatka,	koliko	odločb	o	odmeri	
komunalnega	 prispevka	 je	 bili	 izdanih	 v	
Občini	Vrhnika	v	letu	2014	in	kakšno	sto-
pnjo revalorizacije so pri odmeri komunal-
nega	prispevka	 glede	na	 indeks	 rasti	 cen	
v	gradbeništvu	upoštevali	in	za	katero	ob-
dobje	 smo	ugotovili,	da	 je	bil	v	odločbah	
o	odmeri	komunalnega	prispevka	za	 leto	
2014	 upoštevano	 obdobje	 od	 31.	 12.	 2008	
do	31.	12.	2013,	z	upoštevanjem	indeksov	
rasti	cen	v	gradbeništvu	za	leta	2008,	2009,	
2010,	2011,	2012	in	2013,	to	pomeni	tudi	za	
obdobje	1.	1.	2008	do	31.12.2008,	za	katere-
ga	je	ta	indeks	znašal	106,14	%.
Tu	pridemo	do	prve bistvene napake,	saj	
je	v	končni	odmeri	komunalnega	prispev-
ka zajeto tudi sporno obdobje oziroma 
leto	2008,	 čeprav	bi	 se	moralo	v	skladu	z	
Uredbo	 o	 vsebini	 programov	 opremlja-

nja	 stavbnih	 zemljišč	 (Uradni	 list	 RS,	 št.	
80/2007)	indeksirati	le	od	31.	12.	2008,	to	je	
od	1.	1.	2009	naprej.	Po	pravilni	interpreta-
ciji	končnega	izračuna	tako	indeks	za	celo-
tno	obdobje,	to	je	od	31.	12.	2008	do	31.	12.	

2013,	znaša	8,77	%	in	ne	15,45	%,	kot	
je	bilo	uporabljeno	in	odločeno	z	
zadevnimi	odločbami	o	odme-
ri	 komunalnega	 prispevka,	
razlika	pa	 	 je	preveč	odmer-
jen komunalni prispevek.
Ob	 tem	 smo	 tudi	 ugotovili,	

da se je ista napaka zelo ver-
jetno	pojavljala	 tudi	v	prejšnjih	

letih,	 to	 je	 leta	 2009,	 2010,	 2011,	
2012	 in	 2013,	 saj	 je	 bil	 v	 vseh	 odloč-

bah	o	odmeri	komunalnega	prispevka	pri	
končno	odmerjenem	znesku	komunalnega	
prispevka	 upoštevan	 indeks	 rasti	 cen	 v	
gradbeništvu	tudi	za	leto	2008,	pa	iz	pred-
hodno	navedenih	razlogov	ne	bi	smel	biti.
Prvi	 odstavek	 16.	 člena	Uredbe	 o	 vsebini	
programa	 opremljanja	 stavbnih	 zemljišč	
namreč	določa,	da	se	obračunski	stroški	in-
deksirajo	ob	uporabi	povprečnega	letnega	
indeksa	cen	za	posamezno	 leto,	kot	 izho-
diščni	datum	za	indeksiranje	pa	se	skladno	
z	 drugim	 odstavkom	 16.	 člena	 te	 uredbe	
uporablja	 datum	 uveljavitve	 programa	
opremljanja	v	občini,	to	pa	je	v	našem	pri-
meru	31.	12.	2008.
V	 nadaljevanju	 drugi	 odstavek	 19.	 člena	
predhodno	navedene	uredbe	določa,	da	se	
višina	 skupnih	 stroškov	 indeksira	 s	 pov-
prečnim	letnim	indeksom	cen	iz	17.	člena	
te	uredbe	na	začetek	leta,	v	katerem	se	pri-
čakuje,	da	bo	program	opremljanja	sprejet,	
to	pa	 je	vsekakor	 leto	2009,	kar	pa,	kot	 je	
bilo	 že	 predhodno	 ugotovljeno,	 ni	 bilo	

upoštevano,	 saj	 je	 bil	 Odlok	 o	 programu	
opremljanja,	 na	 podlagi	 katerega	 so	 bile	
izdane	odločbe	vse	od	začetka	leta	2009	do	
konca	leta	2014,	sprejet	v	letu	2009.	To	po-
meni,	da	se	v	skladu	s	prej	navedeno	ured-
bo	obračunski	stroški	oziroma	komunalni	
prispevek	 lahko	 indeksira	od	31.	12.	2008	
naprej,	to	je	od	leta	2009	naprej.
V		povezavi	s	tem	smo	tudi	ugotovili,	da	je	
sam	izračun	komunalnega	prispevka	v	od-
ločbah	 o	 odmeri	 komunalnega	 prispevka	
izračunan	napačno	in	v	nasprotju	z	v	uvo-
du	citirano	uredbo,	saj	se	v	odločbah	o	od-
meri	komunalnega	prispevka	znesek	tega	
prispevka,	sicer	izračunanega	po	formuli	iz	
četrtega	odstavka	6.	člena	Pravilnika	o	me-
rilih	 za	 odmero	 komunalnega	 prispevka	
(Uradni	list	RS,	št.	95/2007),	na	koncu	po-
veča	za	prej	omenjeni	faktor	revalorizacije	
glede	na	 indeks	 rasti	 cen	v	gradbeništvu.	 
Prvi	odstavek	16.	člena	že	omenjene	ured-
be	 pa	 jasno	 in	 nedvoumno	 določa,	 da	 se	
pri	 odmeri	 komunalnega	 prispevka	 ob	
uporabi	povprečnega	 letnega	 indeksa	cen	
za	posamezno	leto,	ki	ga	objavlja	Združe-
nje	za	gradbeništvo	v	okviru	Gospodarske	
zbornice	Slovenije,	pod	»Gradbena	dela	–	
ostala	nizka	gradnja«,	indeksirajo	obračun-
ski	stroški	opremljanja	kvadratnega	metra	
parcele	oziroma	njenega	dela	v	določenem	
obračunskem	 območju	 z	 določeno	 ko-
munalno	 opremo	 (Cp(ij))	 in	 stroški	 opre-
mljanja	 kvadratnega	 metra	 neto	 tlorisne	
površine	 objekta	 z	 določeno	 komunalno	
opremo	 (Ct(ij))	 (to	 so	 elementi	 prej	 ome-
njene	formule)	in	ne	skupni	znesek	že	od-
merjenega	komunalnega	prispevka,	kar	pa	
je druga bistvena napaka	občinske	uprave	
v  povezavi s tem.
Ne	glede	na	to,	ali	gre	za	namerno	napako	
ali	 pa	 za	 veliko	malomarnost,	 kar	 sta	 po	
naši	oceni	najverjetnejša	razloga	za	nasta-
le	razmere,	je	dejstvo,	da	so	bili	vsi	občani	
in	občanke,	ki	so	v	tem	obdobju	oziroma	v	
teh	letih	sodelovali		v	postopkih,	v	okviru	
katerih	jim	je	bila	izdana	odločba	o	odmeri	
komunalnega	prispevka,	na	koncu	denar-
no	oškodovani,	saj	so	plačali	za 6,14 % višji 
komunalni prispevek,	kot	bi	ga	po	krite-
riju,	 to	 je	 indeksaciji	morali;	 tako	 napako	
in	krivico	pa	je	treba	po	našem	prepričanju	
brezpogojno	 odpraviti	 in	popraviti,	 vsem	
prizadetim	občankam	in	občanom	povrni-
ti	 vse	 neupravičeno	 in	 preveč	 odmerjene	
zneske	 komunalnega	 prispevka,	 in	 sicer	
od	 1.	 1.	 2009	 naprej,	 skupaj	 z	 zakonitimi	
zamudnimi	 obrestmi,	 čeprav	 	 je	 bojazen,	
da	bo	občinska	uprava	iskala	rešitev,	s	ka-
tero	bi	se	vsemu	temu	izognila.
Menimo	tudi,	da	bi	bila	povsem	na	mestu	
tudi	etična	in	moralna		odločitev	občinske	
uprave,	to	je	ugotavljanje	osebne	odgovor-
nosti	za	nastale	razmere	in	javno	župano-
vo	opravičilo	vsem	prizadetim	občankam	
in	občanom	Občine	Vrhnika.

Lista za razvoj vrhniškega podeželja

Vsaka mama je prava mama, 

dana za srečo in na veselje.

Prava. In ena sama. 

Za vse življenje.

VSEM MATERAM ISKRENE ČESTITKE OB

MATERINSKEM DNEVU

Kriza vrednot
V	zadnjih	letih	je	bilo	velikokrat	slišati,	da	smo	v	času	gospo-
darske	 krize.	Krize,	 ki	 so	 jo	 povzročili	 ljudje	 brez	moralnih	
zadržkov.	Krize,	ki	je	dejansko	posledica	krize	vrednot.	
Pričakovali	bi,	da	bi	si	vodilne	dame	in	gospodje	sedaj	zavze-
mali	za	rešitev	te	gospodarske	krize,	da	bi	se	ponovno	zavzeli	
za	izgradnjo	trdne	lestvice	vrednot.	Ne,	dame	in	gospodje	iz	
parlamenta	 se	odločijo,	da	bodo	 razstavili	 še	 tiste	vrednote,	
ki	so	še	delovale	in	za	katere	smo	mislili,	da	so	nedotakljive.	
Začeli	so	z	idejo	evtanazije	in	navkljub	obljubi	Mira	Cerarja,	
da	ne	bodo	odpirali	novih	ideoloških	tem,	nadaljevali	z	novim	
pojmovanjem	 družine.	 Združena	 levica	 je	 predlagala	 spre-
membe	zakona,	ki	v	 temelju	razdira	osnovno	celico	družbe.	
Ostale	koalicijske	stranke	so	njihov	predlog	podprle,	Združe-
na	levica	pa	 je	zanimivo	nehala	glasno	nasprotovati	privati-
zaciji. 
Govorim	 seveda	 o	 zakonu,	 ki	 redefinira	 pojem	 družine.	 O	
zakonu,	 ki	 spreminja	 nekaj	 kar	 je	 stoletja	 delovalo	 in	 je	 na-
ravno.	Enači	družino	matere	in	očeta	s	potomstvom	s	skupno-
stjo	istospolno	usmerjenih	parov.	S	tem	zakonom	simpatizerji	
LGBT	(lesbian,	gay,	bisexual,	 transgender)	skupnosti	kratijo	
pravice	večine.	Program	in	delovanje	mednarodne	LGBT	sku-
pnost	je	v	vseh	državah	enak	in	iz	izkušenj	teh	nekaj	držav,	ki	
so	sprejeli	takšen	zakon,	lahko	napovemo		posledice,	ki	bodo	
sledile,	in	sicer:
•	 Legalizacija posvojitev otrok v homoseksualne skupnosti.
•	 Brezplačne oploditve z biomedicinsko pomočjo za zdrave  lezbič-

ne pare, posledična legalizacija nadomestnega materinstva, kjer 
bodo istospolni pari na državne stroške najemali revne ženske za 
rojevanje otrok po naročilu.

•	 Ustanavljanje Komisij za LGBT prevzgojo, kot je to že uvedla 
Mestna občina Ljubljana in uvedba obveznih LGBT certifikatov 
za državljane in podjetja, ki hočejo poslovati z državnimi ustano-
vami.

•	 Uvedba sporne državne ideologije v vrtce, osnovne in srednje šole 
ter univerze, v kateri bodo promovirane lezbične, homoseksualne, 
biseksualne in transeksualne »družine«, prepovedana pa bo opre-
delitev družine kot »skupnost matere, očeta in otrok«.

•	 Uvedba posebnih delavnic v šole in novih učbenikov, ki so že 
pripravljeni. Starši v javnih in zasebnih šolah ne bodo mogli več 
vzgajati svojih otrok v skladu s svojim prepričanjem. To se je že 
zgodilo na  OŠ Bičevje v Ljubljani, ko so predstavniki LGBT sku-
pnosti v času pouka brez prisotnosti učitelja promovirali homose-
ksualno življenje.

•	 Zasebne šole bodo morale izvajati javno veljaven program »Teo-
rijo spola«, v kolikor bodo hotele biti financirane, kar je Združena 
levica na seji Odbora v Državnem zboru 10. 2. 2015 javno napo-
vedala.

•	 Javni uslužbenci, ki se ne bodo strinjali z radikalno LGBT ideolo-
gijo, bodo odpuščeni. To še posebej velja za matičarje, zdravnike 
in zdravstveno osebje, sodnike, socialne delavce ter vzgojitelje in 
učitelje.

•	 Humanitarne in nevladne organizacije, ki v statutih in pri svojem 
delu ne bodo upoštevale državne LGBT ideologije, bodo izključe-
ne iz državnih razpisov in diskriminirane.

•	 Uvajanje sovražnega govora, ki bo predvideval sodne procese, fi-
nančne kazni in zapor za vse, ki se v javnosti ne bodo strinjali z 
LGBT ideologijo.

•	 Verske skupnosti bodo morale imeti LGBT certifikate, v kolikor 
bodo hotele kandidirati na javnih razpisih za obnovo kulturne de-
diščine.

•	 Sprejem takšne redefinicije bo neplodnim parom onemogočil po-
svojitve iz Rusije, Ukrajine in Makedonije,  ker te države razume-
jo posvojitve otrok v homoseksualne skupnosti kot grob poseg v 
pravice otrok.

•	 Novi ZZZDR ne predvideva možnosti, da bi stari starši lahko po-
svojili svoje vnuke, lahko pa jih bodo homoseksualni in lezbični 
pari.

S	tem	zakonom,	ko	se	podirajo	meje	naravnega,	bo	pa	ta	za-
kon	resnično	neenakopraven	za	vse,	po	mojem	mnenju,	nena-
ravne	manjšine.	Zakaj	ne	bi	potem	dovolili	poroke	med	tremi	
moškimi	 ali	 eno	 žensko	 in	petimi	moškimi,	med	očetom	 in	
hčerjo,	med	sinom	in	mamo…,	če	je	važno	samo	to,	da	se	ima-
mo	radi.	Marsikdo	se	sedaj	zgraža	nad	to	idejo.	Vendar	so	tudi	
homoseksualce	včasih	zapirali	(v	Rusiji	jih	še	sedaj	in	smo	mi	
proti	takšnemu	kratenju	človekovih	pravic),	sledilo	je	obdobje	
zgražanja,	prišlo	je	sprejemanje,	sedaj	enačenje	in	glede	na	iz-
kušnje	lahko	pričakujemo	njihovo	teroriziranje.	
Zagovorniki	 in	podporniki	LGBT	skupnosti	nasprotnike	za-
kona	označujejo	za	nazadnjaške,	katolibane,	ovce,	nevedneže,	
vendar	če	pogledamo	zgodovino	so	pravzaprav	njihove	ideje	
nazadnjaške	in	preživete	saj	so	homoseksualce	in	ostale	nehe-
teroseksualne	oblike	poznali	in	podpirali	že	Egipčani,	Asirci,	
Babilonci,	Stari	Grki,	Rimljani.	Civilizacije,	ki	jih	ni	več.
Ker	gre	pri	tem	zakonu	za	temeljno	vrednoto	družbe,	ki	je	po	
raziskavah	na	prvem	mestu	vrednot,	vabimo	vse,	da	oddate	
svoj podpis za razpis referenduma. 
Več	informacij	o	Teoriji	spola,	LGBT	aktivizmu	in	posledicah	
zakona	na	24kul.si

ZA	OO	SDS	VRHNIKA,	Daniel Cukjati 

Kot	 je	 pojasnil	 gost,	 je	 zakonodaja	 veči-
noma	 pisana	 za	 »navadne«	 prekrškarje,		
medtem	ko	pri	bolj	zapletenem	organizi-
ranem kriminalu odpove. Koliko je tovr-
stnega	kriminala	pri	nas,	si	je	verjetno	že	
zdavnaj		ustvaril	mnenje	vsak	sam,	res	pa	
je,	da	je	Slovenija	prva,	ki	je	priznala	sis-
temsko	korupcijo,	 torej	priznala,	da	 ima		
težave	z	njo.	Lahko	bi	 torej,	po	besedah	
sogovornika,	 dejali,	 da	 še	 dobro	 v	 pri-
merjavi	z	drugimi,	čeprav		je	videti	slabo.
Po	 njegovem	 mnenju	 bi	 morali	 medi-
ji	 nadzorovati	veje	oblasti,	 a	v	praksi	 to	
odpove,	ker	so	bodisi	nacionalni,	in		tako	
odvisni	od	oblasti,	bodisi	zasebni	 in	od-
visni	 od	 velikih	 oglaševalcev,	 ki	 jih	 pri	
nas	predstavljajo	državne	firme.	Tako	se	
pojavljajo	 razne	 neformalne	mreže,	 ki	 v	
okviru lastnih interesov narekujejo ra-
zvoj	države.	Po	Dobovškovem	mnenju	so	

najmočnejše	mreže	 odvetnikov,	 gradbe-
nikov	 in	 energetikov.	 Tudi	 politika	 ima	
še	vedno	velik	vpliv	na	gospodarstvo,	a	
posredno	preko	 bank,	 zato	 je	 toliko	 na-
sprotovanja ob napovedani prodaji bank. 
Zdi	se,	da	so	neformalne	družbe	dobile	v	
kremplje	vso	državo	in	da	smo	nemočni,	
toda	ni	potrebno,	da	je	tako.	Kot	je	dejal	
sogovornik,	 morajo	 državljani	 prekiniti	
apatijo	in	se	začeti	povezovati	ter	družiti	
na lokalnem nivoju. Navedel je primer: 
zakaj	bi	podlegali	vsiljenim	»strupenim«	
živilom	 globalne	 korporacije,	 če	 bi	 lah-
ko na lokalnem nivoju imeli lasten vir 
prehrane.	Kot	je	dejal,	že	obstajajo	dobri	
zgledi	na	svetu.
Gost	 je	odgovarjal	na	številna	vprašanja	
iz	občinstva,	med	drugim	tudi	na	tisto,	ki	
je	zadevalo	njegovo	mesto	v	stranki.	Kot	
je	dejal,	sta	bila	z	Mirom	Cerarjem	tesna	

politična	 sopotnika,	 pred	 imenovanjem	
vlade in njene ministrske ekipe pa sta se 
njuni	poti	 razšli.	Dobovšek	naj	bi	priča-
koval,	da	bo	minister	za	notranje	zadeve,	
a	tega	mesta	ni	dobil.	Iz	stranke	je	izsto-
pil,	 ostal	 pa	 je	 član	 poslanske	 skupine	
SMC. Če	si	del	poslanske	skupine,	lahko	
po	 njegovem	 	mnenju	 vplivaš	 na	 stran-
karske	kolege	 in	 tako	preprečuješ,	da	bi	
bila	 stranka	 utečen	 stroj	 za	 dvigovanje	
rok.	Če	pa	postaneš	samostojen	poslanec,	
pa	 si	 po	 njegovih	 besedah	 popolnoma	
izoliran,	 brez	 vsakršne	možnosti	 vpliva	
in izvajanja sprememb.

 Gašper Tominc

Bojan Dobovšek, strokovnjak za organiziran kriminal

Začne se na lokalnem nivoju
Vrhnika, 12. marec – Na Vrhniki se je na povabilo lokalnega odbora 
SMC mudil Bojan Dobovšek, mednarodno priznani strokovnjak za 
organiziran kriminal, ki je govoril o neformalnih mrežah, ki krojijo 
razvoj države. Govoril je tudi o njegovi vlogi znotraj stranke. 

Bojan Dobovšek (levo) in predsednik lo-
kalnega odbora SMC Miroslav Ribič

V Občini Vrhnika komunalni prispevek 
napačno in preveč odmerjen



NAS CASOPIS 425/30.3. 2015 C M Y K 10

10 30. marec 2015
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si	 Občina	 Vrhnika 

Kia	se	je	resnično	potrudila	
in	nagradila	svoje	obože-

valce po vsem svetu. Na leta-
lišču	v	Melbournu	so	nas	pri-
čakali	 predstavniki	 podjetja	
in nas pospremili do uradnih 
vozil	 Australia	 Open,	 potem	
pa	 do	 hotela	 Hyat	 s	 petimi	
zvezdicami. Naslednji dan 
smo	 si	 ogledali	 Ballarat	Wil-
dlife	 Park,	 kjer	 živijo	 za	 Av-
stralijo	 značilne	 živali,	 tudi	
kenguruji,	 ki	 so	 nam	 jedli	 z	
rok.	Ogledali	smo	si	živi	mu-
zej	 Sovereign	Hill,	 ki	 ponuja	
prvovrstno	 potovanje	 v	 zgo-
dovino.	 	 Tako	 smo	 spoznali	
zgodbo	 Avstralije,	 predvsem	
obdobje,	 ko	 so	 v	 rudnikih	
kopali	 zlato.	Ogledali	 smo	 si	
izpiranje	zlata,	ki	ga	prikazu-
jejo	v	oblekah	tistega	časa,	in	
celo	 našli	 nekaj	 zrnc	 te	 žlah-
tne kovine.
Zvečer	 so	nam	pripravili	do-
brodošlico,	 ob	 kateri	 smo	 se	
nagrajenci	s	celega	sveta	spo-
znavali	 ob	 kulinaričnih	 pre-
sežkih.	Jaz,	hči	Katja	in	vnuk	
Valentin	 smo	 sedeli	 za	 mizo	
s	hrvaškim	parom	 in	prijate-
ljicama	Čehinjama.	Naslednji	

dan so nas z uradnimi vozili 
Australian Open odpeljali 
na	 ogled	 polfinalne	 teniške	
tekme,	 ki	 smo	 jo	 spremlja-
li	 iz	 prvih	 vrst.	 Tekma	 med	
Tomášem	 Berdychom	 in	An-
dyjem	Murrayjem	je	bila	zelo	
napeta	 in	 zanimiva.	Na	naše	
veselje	 se	 je	 zmagovalcu	An-
dyju	 obetala	 finalna	 tekma	
z	 Novakom	 Đokovićem,	 ki	
je	bil	naš	 favorit	 in	 je	 seveda	
zmagal.	Pred	tem	so	nam	raz-
kazali	tudi	VIP	prostore,	kjer	
smo	se	slikali	s	pokali	zmago-
valcev.

Na	razpolago	 smo	 imeli	 tudi	
veliko	 prostega	 časa	 za	 raz-
iskovanje	 Melbourna.	 Prije-
tno	presenečena	sem	bila	nad	
prostranstvi	 in	 tramvaji,	 s	
katerimi	je	premagovanje	raz-
dalj	 prijetno	 in	 hitro.	 Večina	
trgovin	in	uradov	obratuje	do	
17.	ure,	v	popoldanskem	času	
se	 ogromno	 ljudi	 rekreira,	
teče,	posedajo	po	travi	v	par-
kih,	berejo	in	se	družijo.	Utrip	
življenja	 se	 mi	 je	 zdel	 precej	
drugačen	 in	bolj	umirjen	kot	
pri nas.

Irenka Štefančič

Delavnice v 
Podlipi
Med	 zimskimi	 počitnicami	 so	 bile	 v	 Podlipi	
organizirane	 ustvarjalno-igralne	 delavnice,	
ki	 se	 jih	 je	 udeležilo	 kar	 veliko	 otrok	 –pred-
šolskih,	nekaj	pa	nas	 je	bilo	 tudi	 iz	višjih	 ra-
zredov.	Vsi	smo		neizmerno	uživali.	Delavnice	
smo	obiskovali	 tri	dni	od	10.	do	14.	ure.	Prvi	
dan	smo	pod	vodstvom	Borisa	Kononenka	iz-
delali	lutke,	druga	dva	dneva	pa	je	bila	z	nami	
Ursula	 Osojnik.	 Takrat	 smo	 risali	 z	 ogljem	
in	ustvarili	 gnezda	 iz	 kaširanega	papirja.	Za	
sprostitev	smo	odšli	ven	na	igrala,	za	naše	že-
lodčke	pa	je	vsak	dan	poskrbela	Gostilna	Jurca	
s slastnimi picami. 

Klementina Celarc, 
foto Sonja Žakelj in Barbara Kuzmič

Vozovi	so	bili	najprej	povsem	leseni,	kasneje,	
ko	se	je	začela	razvijati	kovaška	obrt,	pa	so	jih	
tudi	okovali	 in	 	 tako	dosegli	večjo	nosilnost	
in	dolgotrajnost	uporabe.	Kolarji	in	kovači	so	
se	s	svojim	delom	pogosto	dopolnjevali,	saj	so	
vozovi	drugo	orodje	vsebovali	 lesene	 in	ko-
vane	dele.		Kovači	so	poleg	kovanih	delov	za	
vozove	izdelovali	še	razno	ročno	orodje,	dele	
za	samokolnice,	podkve	za	konje,		konje	tudi	
podkovali	in	popravljali	kmečko	orodje.	
Kolarsko	 in	 kovaško	 delo	 je	 bilo	 zelo	 po-
membno	v	17.	 stoletju,	ko	 se	 je	 	 zelo	 razvilo	
prevozništvo	 z	vozovi,	 tako	 imenovano	 fur-
manstvo.	Posel	je	cvetel	vse	do	19.	stoletja.	V	
70.	letih	20.	stoletja	je	zaradi	sodobnejših	pre-
voznih	sredstev	»furmanstvo«	začelo	usihati,	
kolarji	so	skoraj		povsem	izginili,	kovaštvo	pa	
se	je	preusmerilo	na	druge	izdelke.
Tako	kot	drugje	 	na	Kranjskem	so	 tudi	 sko-
zi	 Podlipo	 furmani	 prevažali	 težke	 tovore,	
predvsem les. Na poti  so bili lahko tudi po 
dva	dni	in	več.	Pri	tem	so	konje	menjavali,	da	
so	se	eni	odpočili,	medtem	ko	so	drugi	vlekli	
težko	vprego.	V	začetku	20.	stoletja,	leta	1907,	
so	v	samem	jedru	Podlipe	odprli	gostilno		Pri	
Vrtnarju,	kjer	so	se	vozniki	radi	ustavljali,	si	
potešili	lakoto	in	žejo,		včasih	tudi	prenočili.	
Počitek	so	našli	kar	na	senu	v	hlevu.	Ne	da-
leč	stran	od	gostilne	sta	bila	kovač	in	kolar,	ki	
sta,	če	je	bilo	potrebno,	kar	v	času	njihovega	
počitka	 popravila	 poškodovane	 	 vozove	 ali		
vprege,	gostilniški	hlapci	pa	so	tedaj	za	nekaj	
drobiža	 oskrbeli	 konje,	 da	 so	 zarana	 zjutraj	
lahko krenili na pot.  
Kot	zanimivost	naj	zapišem,	kako	je	bilo	mo-
goče		v	poletnih	mesecih		ubraniti	konje	proti	
nadležnemu	mrčesu.	 	 V	 časopisu	 Domoljub	
so	 leta	1934	 	zapisali,	da	 je	neki	kmet	na	oje	
pod	konjevo	glavo	obesil	kanglico,	v	kateri	je	
bilo	žareče	oglje,	na	njem	pa	so	tleli	podpla-
ti	čevljev,	kosti	in	cunje.	Smrdeč	dim,	ki	se	je	
valil	med	konji,	je	odganjal	mrčes,	konjem	pa	
menda	ni	škodil.
V	Podlipi	je	bilo	kovaštvo	dobro	razvito	že	v	
19.	stoletju.		S	kovaškimi	deli	je	začel		že	Ma-

tija		Jereb.	To	obrt		so	nadaljevali	tudi	njegovi	
potomci	skozi	več	rodov.		Tako	se	je		Matijev	
sin	Štefan	izučil	kovaštva	in	kasneje	tudi	Šte-
fanova	 sinova.	 	 Kovali	 so	 različno	 kmečko	
orodje,	 kot	 so	 sekire,	 lopate,	motike,	 deli	 za	
vozove,	pluge	in	samokolnice,	zobe	za	brane,	
celo	 križe	 za	 grobove…	 	Veljali	 so	 za	 dobre	
kovače.	 	 Imeli	 so	vajence	 in	pomočnike.	De-
lali	so		ves	teden,	tudi	ob	sobotah,	vsak	dan	
do	četrte	ure	popoldan.	Potem	so	si	vzeli	čas	
za	razvedrilo.	Kar	na	kovaških	nakovalih	 in	
z	raznim	orodjem	so	vadili	»penkanje«,	tiste	
melodije,	ki	so	jih	potem	izvabljali	iz	cerkve-
nih	zvonov.	Še	preden	pa	so	odšli		domov,		so	
se	 okopali	 v	 vaškem	 potoku.	Domačinka	 se	
spominja,	koliko		energije	je	bilo	v	mladih	ko-
vačih,	kako	so	se	škropili	z	vodo	in	gazili	po	
njej.  Potem se je eden Štefanovih  sinov poro-
čil	in	delo	nadaljeval	na	svojem	novem	domu,	
drugi	sin	pa	je	našel	službo	na	Vrhniki	in	nato	
delal	v	kovačiji	le	še	po	službi.	Kovaštvo	dru-
žine	Jereb	se	je	z	leti	opuščalo	in	se	okrog	leta	

1970	končalo.
Kovačija		je	bila	tudi	pri	Regurcu.	Tam	je	ko-
val	oče	Janez	vse	od	leta	1885	pa	do	leta	1935,	
pozneje	 še	 njegov	 sin	 –	 njihovo	delo	 je	med	
drugim	 tudi	 ograja	 pri	 Sedejevi	 kapelici	 –,	
okrog	leta	1970	pa	so	kovačijo	porušili.
S	podlipskimi	kovači		je	tesno	sodeloval		ko-
lar	Miklavž	Brenčič,	ki	je	razne		lesene	dele	za	
orodje,		kolesa	in	drugo		prinašal	na	kovanje	
skoraj	do	svoje	smrti,	vse	do		leta	1970,	kasneje	
pa		sta	kovaštvo	in	kolarstvo		v	Podlipi		pov-
sem prenehala.
Ohranilo	 	 se	 je	 še	 nekaj	 orodja,	 tudi	 kakšen	
voz	»parizar«,	kot	so	jim	rekli,	se	še	kje	najde.
Tokrat predstavljamo: kolesce,	 s	 katerim	 je	
kovač	izmeril	obseg	lesenega	kolesa	voza.	Ko-
lesce	je	kovinsko,	premera	10	cm,	pritrjeno	na	
ročaj,	na	robu	pa	 je	zarezan	 	utor.	Kolesce	 je	
zapeljal	po	zunanjem	lesenem	obodu	kolesa,	
s	pomočjo	utora	preštel,	kolikokrat	se	je	kole-
sce	zavrtelo,	in	izračunal	dolžino	traku,	tako	
imenovano	»šino«,	ki	jo	je	potem	čelno	zvaril	
in	nato	segreto	nabil	na	kolo.
Tako	kot	drugje		na	Kranjskem	so	tudi	skozi	
Podlipo	furmani	prevažali	težke	tovore,	pred-
vsem	les.	Prevozi	so	včasih	trajali	po	več	dni.	
Pri	tem	so	konje	menjavali,	da	so	se	eni	odpo-
čili,	medtem	ko	so	drugi	vlekli	težko	vprego.	
V	začetku	20.	stoletja,	leta	1907,	so	v	samem	je-
dru	Podlipe	odprli	Gostilno	Pri	Vrtnarju,	kjer	
so	se	vozarji	radi	ustavljali,	si	potešili	 lakoto	
in	 žejo	 ter	 včasih	 tudi	 prenočili.	 Počitek	 so	
našli	kar	v	senu	na	hlevu.	Ne	daleč	stran	od	
gostilne	sta	bila	kolar	in	kovač,	ki	sta,	če	je	bilo	
potrebno,	kar		v	času	počitka	vozarjev	popra-
vila	njihove	poškodovane	vozove	 in	vprege,	
gostilniški	hlapci	pa	so	tedaj	za	nekaj	drobiža	
oskrbeli	konje,	tako	da	so	zarana	zjutraj	lah-
ko	krenili	na	pot.	Tovorili	so	pozimi	in	pole-
ti.	Pri	 tem	so	pozimi	pazili,	da	se	konji	niso	
prehladili,	zato	so	 jih	ob	počitku	pokrivali	z	
odejami.	Poleti	pa	je	prepotene	konje	nadlego-
val	mrčes.	V	časopisu	Domoljub	so	leta	1930	
zapisali,	da	so	si	vozarji	pomagali	tudi	tako,	
da	so	konju	na	oje	pod	glavo	obesili	kanglico,	

v	kateri	so	tleli	deli	starih	čevljev,	zdrobljenih	
kosti	 in	cunj.	Smrad	in	dim,	ki	se	 je	valil	ob	
konju,	je	preganjal	nadležne	muhe,	kar	pa	ko-
nja ni motilo pri dihanju.
V	Podlipi	sedaj	nihče	več	ne	opravlja	obrti	ko-
vaštva	in	kolarstva,	ohranilo	pa	se	je	še	nekaj	
orodja,	 pa	 tudi	 kakšen	 voz	 »parizar«	 kot	 so	
jim	rekli,	se	še	kje	najde.
Tokrat	predstavljamo	kolo	»parizarja«	 in	ko-
lesce,	s	katerim	je	kovač	izmeril	obseg	kolesa.	
Kolesce	je	kovinsko,	premera	10	cm,	pritrjeno	
na	 ročaj.	Na	 robu	kolesca	 je	utor.	Kovač	 je	 s	
tem	 vrtljivim	 kolescem	 izmeril	 dolžino	 ko-
vinskega	 traku,	ki	ga	 je	potreboval	za	obroč	
kolesa. Kolesce je zapeljal po zunanjem lese-
nem	obodu	kolesa	in	s	pomočjo	utora	preštel,	
kolikokrat	se	je	kolesce	zavrtelo,	in	tako	izra-
čunal	dolžino	 traku,	 ki	 ga	 je	 nato	 ovil	 okoli	
kolesa,	ga	stikoma	kovaško	zavaril	ali	prekri-
ta	konca	zakovičil	med	seboj.	

Po	pripovedovanju	domačinov	zapisala 
Sonja Malovh, foto: SM

Kolesce na kolesu »parizarja« Kovaško nakovalo

Kovači  in kolarji na Podlipskem
Kolarstvo je več tisoč let stara lesna dejavnost, ki je služila predvsem kmečke-
mu gospodarstvu. Kolarji so najpogosteje izdelovali vozove,  orodje, samokol-
nice, ponekod tudi sani in smuči.

S Kio iz salona Avtotrade 
od Sinje Gorice do Avstralije
Konec prejšnjega leta sem prvič v življenju kupila nov avto, novo Kio Rio v 
salonu Avtrotrade v Sinji gorici. Pri njih servisiram in opravljam tehnične pre-
glede vozil že več let ter sem z njihovim delom in profesionalnostjo zelo zado-
voljna. Beseda je nanesla na znamko vozil Kia. Takoj sem se odločila, izpolnila 
anketo in … bila izžrebana. Za nagrado sem dobila potovanje v Melbourne in 
ogled tekmovanja Australian open 2015 za dve osebi. 
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Priznanja	in	nagrade	Civilne	zaščite	so	bila	podeljena	najzaslužnejšim	pripadnikom	Civilne	zaščite	
ter	drugim	posameznikom,	skupinam,	občinam,	gospodarskim	družbam,	društvom,	zavodom	in	
raznim	organizacijam	za	zasluge	in	prispevke	pri	razvijanju	in	krepitvi	pripravljenosti,	izvajanju	
zaščite,	reševanja	in	pomoči	ter	odpravljanju	posledic	naravnih	in	drugih	nesreč.	

Preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči
Občina	Vrhnika	bo	30.	5.	2015	v	sodelovanju	Območnega	združenja	rdečega	križa	Vrhnika	gostila	
XX.	regijsko	preverjanje	usposobljenosti	ekip	prve	pomoči	Civilne	zaščite	in	Rdečega	križa,	ki	ga	
vsako	leto	razpišeta	Ministrstvo	za	obrambo	–	Uprava	za	zaščito	in	reševanje,	Izpostava	Ljubljana,	
in	Rdeči	križ	Slovenije	–	Območno	združenje	Ljubljana.	
Na	različnih	lokacijah	v	centru	Vrhnike	(predvidoma	okrog	OŠ	Ivana	Cankarja	in	Športnega	par-
ka)	bodo	postavljene	delovne	točke	simulacije	nesreč,	kjer	bodo	ekipe	PP	iz	občin	ljubljanske	regije	
preverjale	svoje	znanje	in	usposobljenost.	Lepo	vabljeni	na	ogled.

No,	pa	nam	je	le	uspelo.	Po	dolgih	letih	smo	se	člani	PGD		Verd	
udeležili	tekmovanja	v	znanju	s	področja	gasilstva	v	kategoriji	
gasilski	kviz.	Podatek	je	pomemben	predvsem	zato,	ker	so	bili	
tekmovalci	naši	mladi	člani	društva.	Težko	smo	pričakovali	ta	
dan,	saj	so	vaje	pod	Franjevim	budnim	očesom	potekale	vsak	
četrtek	od	lanskega	oktobra.	S	številom	mladih	gasilcev,	pionir-
jev	in	mladincev	smo	lahko	sestavili	pet	tekmovalnih	ekip.	So-
botno	dopoldne	(	28.	2.	2015)		v	OŠ	Tabor	Logatec	je	bilo	nabito	
s		pravim	tekmovalnim	duhom.	Pri	končnem	izidu	so	odločale	
malenkostne	napake	in	seveda	trema,	ki	je	bila	prisotna	v	mla-
dih	tekmovalcih	in	tekmovalkah,	saj	smo	sodelovali	prvič.	Naši	
učitelji	 so	bili	 tudi	mentorji	 iz	PGD	Bevke,	ki	 so	 s	 svojo	 izku-
šenostjo	 pomagali	 našemu	mentorju,	 da	 je	 vztrajal	 in	 sestavil	
ekipe.	Z	navdušenostjo	smo	čakali	rezultate	v	Kulturnem	domu	

v	Logatcu,	nismo	pa	si	postavljali	visokih	ciljev.	Nihče	od	tek-
movalcev	ni	obupal	in	vsi	so,	kljub	kakšni	napaki,	nadaljevali	s	
tekmovanjem,		kar	je	zagotovo	pohvalno.	Zavedamo	se,	da	nas	
čaka	še	veliko	dela,	in	sicer	mentorje	in	tudi	naše	mlade	gasilce,	
na	katere	smo	še	posebno	ponosni.	
Utrujeni	 in	polni	 vtisov	 smo	 se	vrnili	 v	gasilski	dom,	kjer	 so	
nas	 pričakali	 gasilci	 in	 starši.	 Go.	 Bulajić	 nas	 je	 presenetila	 s	
slastnimi	 mafini,	 za	 kar	 se	 ji	 iskreno	 zahvaljujemo.	 Zahvala	
tudi	vsem	staršem	in	gasilcem,	ki	ste	za	nas	držali	pesti	in	nas	
pričakali.	Nekateri	otroci	so	po	tekmovanju	odšli	na	zaslužene	
počitnice	s	svojimi	starši.	Na	koncu	predstavljamo	tudi	ekipe,	
ki	so	sodelovale	na	tekmovanju:	Manca	Kočevar,	Urša	Kočevar		
in	Jošt	Čretnik	–	ekipa	Voda,	Kristjan	Novak,	Lucjan	Novak	in	
Nejc	Drašler	 –	 ekipa	Požar,	Mitja	Bogataj,	Denis	Bajrektarević	

in	Maks	 Jerina	–	 ekipa	Upanje,	Klemen	Kondardi,	 Jernej	Sko-
pec,	Senta	Bajrektarević	–	ekipa	Ognjeni,	Klara	Bulajić,	Jan	Vi-
dovič	 in	Jaka	Čretnik	–	ekipa	Plameni.	Čestitke	vsem	mladim	
verjanskim	gasilcem.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Anita Čretnik

Film		pripoveduje	o	najstnici,	
ki	 nekako	 ne	 najde	 svojega	
mesta	 pod	 soncem.	 V	 šoli	 ji	
ne	gre,	prijateljev	nima,	ne	ve,	
kaj bi sama s seboj. Ko mora 
ponavljati	 letnik,	 zabrede	 v	
prave	 težave.	 Spozna	 dekle,	
ki	 jo	 vpelje	 v	 svet	 alkohola,		
izostajanja	 od	 pouka	 (šprica-
nja)	 in	 ponočevanja.	 Dokler	
se	nekega	 jutra,	po	prepiru	s	
starši	 ne	 odloči,	 da	mora	ne-
kaj le narediti zase. Prijavi se 
na avdicijo za sodelavca v eki-
pi	TV	pozitiva	in	kmalu	njeno	
življenje	 dobi	 smisel.	 Kljub	
mnogim	 neprijetnim	 trenut-
kom verjame v dobro in vase 
ter stopa  naprej po svoji poti. 
Kmalu	 	 postane	 režiserka,	
ima	fanta	svojih	sanj	in	uživa	
življenje.	
Film	 je	 med	 gledalci	 v	 Kinu	
Bevke	požel	velik	aplavz,	do-
brega	obiska	 in	odziva	pa	 so	
se	razveselili	tudi	naši	filmski	

gostje.	Z	nami	so	se	po	filmu	
pogovarjali	scenaristka	Mate-
ja	Zorko,	 režiser	Alen	Pavšar	
in	 igralec	Iztok	Gartner,	ki	 je	
kasneje na svojem facebooku 
zapisal : »Ena najlepših projek-
cij do zdaj. Topli ljudje. Pa kra-
sno je videti, kako zelo cenijo, ko 
prideš. Tako v dvorani, kot med 
tistimi, ki so zadevo organizirali 
in pripravili.«	Z	velikim	zani-
manjem	smo	jih	poslušali,	ko	
so	 nam	 pripovedovali,	 kako	
je	 nastala	 ideja	 za	 film,	 ka-
kšni	so		načini	režiranja	filma	
z	 mladimi,	 še	 neizkušenimi	
igralci	 in	 kako	 zabavno,	 a	
tudi zahtevno in trdo je lahko 
delo	pri	filmu	v	vseh	njegovih	
fazah,	od	produkcije	do	pro-
mocije in distribucije v kinu. 
Prav	 tako	 kot	 je	 vijugala	 pot	
filmske	junakinje	Eme,	so	bili	
veliki padci in vzponi tudi pri 

samem	nastajanju	filma.	Brez	
močne	 želje	 in	 zagnanosti,	
predvsem	 režiserke	 in	 sce-
narista,	 bi	 končnega	 izdelka	
ne	 bilo.	 S	 tem	 pa	 bi	 nastala	
neprecenljiva	 škoda	 za	 vse	
mlade	in	njihove	starše,	ki	bi	
tako	 ostali	 brez	 čudovitega	
prikaza	 resničnega	 življenja	
in	 medsebojnih	 odnosov,	 ki	
so	 na	 veliki	 preizkušnji	 prav	
v	 fazi	 odraščanja.	 Film	 je	
zaznamovala	 huda	 tragedi-
ja,	 saj	 je	 še	 pred	 premiero	 v	
prometni	 nesreči	 zaradi	 po-
plav	življenje	izgubila	glavna	
igralka.	Odločitev,	ali	naj	film	
sploh	ugleda	luč	sveta,	ni	bila	
lahka,	a	ob	podpori	staršev	in	
filmskih	sodelavcev,	ki	so	se	v	
težki	 preizkušnji	 zopet	 oprli	
na	notranjo	moč	in	voljo,	se	je	
komaj	 sedemnajstletna	 Lara	
Safran	 večnosti	 zapisala	 na	
filmskem	platnu,	kjer	je,	brez	
dvoma,	zasijala	kot	zvezda.				

Filmskim	 ustvarjalcem	 smo	
iskreno	 čestitali	 za	 film,	 ki	
nosi	 pozitivno	 sporočilo,	 saj		
pripoveduje	 o	 mnogih	 teža-
vah,	 s	 katerimi	 se	 v	 sodobni	
družbi	 sooča	 mlad	 človek,	 a	
ga	v	 tem	ne	pušča	brez	volje	
za	 iskanje	 rešitev.	 Z	 navdu-
šenjem	 smo	 sprejeli	 tudi	 no-
vico,	 da	 je	 prav	 v	 teh	 dneh	
film	prejel	prvo	zlato	 rolo	za	
doseženih	 30.000	 gledalcev	
v	 kinih.	 Bevčani	 smo	 lahko	
zelo	ponosni,	da	smo	bili	eni	
izmed	tistih,	ki	smo	lahko	go-
vorili,	 se	 smejali,	 spraševali	
in	se	čudili	med	pogovorom	z	
ustvarjalci tako motivacijsko 
bogatega	 filma.	 Prejeli	 smo	
njihovo	 sporočilo:	 »Bodi	 to,	
kar	si,	in	ne	to,	kar	drugi	želi-
jo	da	bi	bil.«	Od	nas	pa	je	od-
visno,	ali	bomo	to	lahko	tudi	
ponotranjili. 

Kino	 Bevke	 se	 je	 ponovno	
napolnil	 že	 prvo	 marčevsko	
nedeljo,	ko	so	si	številni	otro-
ci	 iz	Bevk	 in	okolice	ogledali	
odličen	norveški	film	za	otro-
ke Gašper in Petra na zimskih 
počitnicah.	Prava	priložnost	za	
obisk	kina	v	družbi	najboljših	
prijateljev	 ob	 izteku	 šolskih	
počitnic	 ali	 za	 praznovanje	
rojstnega	dne!	V	aprilu	bosta	
Kino	 Bevke	 obiskala	 veliko-
nočni	Noe	in	razigrani	Plodi,	
potem	pa	bo	naš	kino	počasi	
prevzelo	 bolj	 počitniško	 raz-
položenje,	medtem	ko	njegovo	
sicer	zvesto		občinstvo	čakajo	
številna	sezonska	opravila	na	
poljih in travnikih. 
 
Velikonočna nedelja, 5. april 
ob 18. uri  
NOE, apokaliptični spekta-
kel, D.	Aronofsky,	ZDA,	2014	
Filmska	 adaptacija	 biblične	
zgodbe	o	apokaliptičnem	ve-
soljnem	 potopu.	 Samotarski	
Noe	doživi	vizijo	konca	sveta,	
zato	se	odloči	s	svojo	družino	
zgraditi	 velikansko	 plovilo,	
kamor	 se	 bodo	 med	 uniče-
njem sveta lahko zatekli sku-
paj	z	živalmi.	Njegovo	početje	
opazi	 izprijeni	 lokalni	pogla-
var	 Tubal,	 ki	 se	 želi	 polastiti	
Noetove	barke,	 toda	božji	 iz-
branec ima na svoji strani ne-
pričakovane	 sile	 pravičnosti	
in	božjega	srda.	
  
Nedelja, 19. april ob 18. uri  
HRABRI AVTEK PLODI, 
sinhronizirana animirana 
pustolovščina, R.	 A.	 Sivert-
sen,	Norveška,	2013	
Razigrani	 policijski	 avtomo-
bil	Plodi	dobi	posebno	nalogo	
varovanja	 ogroženega	 orlo-
vskega	 gnezda	 v	 narodnem	
parku.	 Toda	 brezsrčni	 tatovi	
ugrabijo	 orlovo	 samico,	 zato	
mora	Plodi	njeno	jajce	začasno	
shraniti	in	do	izvalitve	greti	s	
svojim	 motorjem,	 hkrati	 pa	
skuša	odkriti	kradljive	zločin-
ce.	 Dodatne	 preglavice	 pov-
zroči	izvalitev	mladega	orliča,	
ki	 Plodiju	 povzroči	 številne	
zabavne	težave	in	nove	vrato-
lomne	dogodivščine.		

		Za	Kino	Bevke,	
Nina Peče Glic

Za	požrtvovalno	in	uspešno	opravljanje	nalog	zaščite,	reševanja	in	pomoči	ob	ŽLEDU	so	na	pre-
dlog	štaba	Civilne	zaščite	Občine	Vrhnika	prejeli	bronasti	znak	Civilne	zaščite:
PGD Vrhnika, PGD Verd, PGD Padež, Pokojišče, Zavrh, PGD Stara Vrhnika, PGD Sinja Gorica, 
PGD Blatna Brezovica, PGD Bevke, PGD Drenov Grič - Lesno Brdo, PGD Ligojna, PGD Podlipa - 
Smrečje, PGD Zaplana,  MIVŠEK, Rajko Mivšek, s. p., in JP Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

Bronasti znak za aktivno delo pri oblikovanju in opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči sta 
na predlog PGD Drenov Grič - Lesno Brdo prejela tudi njihova člana Aleš Hribar in Igor Oblak.

Zlati znak Civilne zaščite je bil na predlog Gasilske zveze Slovenije podeljen Gasilski zvezi 
Vrhnika za  šestdeset let uspešnega delovanja in organiziranja gasilskih društev v sistemu za-
ščite, reševanja in pomoči na območju občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer.

Podelitev priznanj CZ
Ob dnevu Civilne zaščite, ki ga praznujemo 1. marca, je Štab Civilne zaščite za 
ljubljansko regijo 4. 3. 2015, v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za za-
ščito in reševanje,  Izpostavo Ljubljana in Mestno občino Ljubljana v Festivalni 
dvorani Ljubljana pripravil osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj 
Civilne zaščite za leto 2014.

Filmska ekipa z ekipo Kino Bevke

Občinsko gasilsko tekmovanje v kvizu

Nepozabni filmski večer z Emo v Kinu Bevke
Na pustno nedeljo se je  zgodil dogodek, vreden zapisa v zgodovinske bukve. 
Kino Bevke je namreč obiskala ekipa soustvarjalcev najbolj gledanega sloven-
skega mladinskega filma z naslovom Vloga za Emo. Še vedno je bil čas karne-
valskega pohoda, na katerem vsako leto svoj imeniten pečat pustijo tudi bevške 
maske, toda filmske projekcije se je tisti večer udeležilo več kot petdeset obi-
skovalcev iz Bevk in okoliških krajev. Slovenski film o Emi je pritegnil veliko 
mladih, a niti odrasli nismo zamudili priložnosti, da izvemo kakšen sta svet 
sanj in resničnost naših mladostnikov. 
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Skupščina ZB NOB

Letos 70. obletnica 
osvoboditve
Skupščina	Združenja	borcev	za	vrednote	NOB	Vrhnika	 je	po-
tekala	v	sredo	25.	marca	v	dvorani	Karla	Grabeljška	v	novem	
Kulturnem	centru	na	Vrhniki.	Prisotnih	je	bilo	okoli	50	članov	

združenja	 in	povabljenih	gostov.	Takoj	na	začetku	moram	po-
udariti,	da	 je	bilo	veliko	besed	izrečenih	o	 letošnji	70.	obletni-
ci	osvoboditve	Vrhnike,	saj	bo	na	ta	dan	-	6.	maja	 -	v	dvorani	
Osnovne	šole	A.M.	Slomška	velika	proslava.
Zbrane	 je	 prvi	 nagovoril	 predsednik	 združenja	 Janez	 Kikelj.	
Nato	so	spregovorili	tudi	gostje,	nekateri	celo	člani	združenja.	
Vsi	so	pozdravili	prisotne	ter	zaželeli	skupščini	uspešno	delo.
Izvoljeno	je	bilo	delovno	predsedstvo,	ki	je	vodilo	delo	skupšči-
ne.	Podana	in	prebrana	so	bila	številna	poročila,	ki	so	nakazova-
la	dobro	delo	združenja.	Vsa	poročila	so	bila	sprejeta,	kakor	tudi	
program	dela	in	finančni	načrt	za	leto	2015.	
Prisotni	so	bili	tudi	mnenja,	da	bi	letos	lahko	organizirali	tudi	
izlet	v	Gonars	in	na	ogled	nekdanjega	taborišča	na	otoku	Rabu	
na	Hrvaškem.	Prav	tako	pa	si	morajo	člani	prizadevati	za	prido-
bitev	novih	mladih	članov.	Sedaj	je	vpisanih	241	članov,	vendar	
pa	se	starost	 le-teh	zvišuje.	Zato	 je	resnično	potreba	po	novih	
mladih	 kadrih,	 predvsem	 iz	 družin,	 ki	 negujejo	 in	 podpirajo	
vrednote	 narodnoosvobodilne	 borbe.	 Predsednik	 združenja	
je	ob	koncu	predstavil	letošnjo	veliko	proslavo	ob	70.	obletnici	
osvoboditve	Vrhnike,	ki	je	v	polnem	teku.	Proslava	bo	v	dvorani	
osnovne	šole	A.M.	Slomška	6.	maja,	ko	je	bila	Vrhnika	osvobo-
jena	od	nacifašizma	in	dolga	leta	je	bil	to	tudi	občinski	praznik.	
Na	 proslavi	 bodo	 nastopali:	 Tržaški	 partizanski	 pevski	 zbor	
Pinko	Tomažič,	 Partizanski	pevski	 zbor	 iz	Ljubljane,	 vrhniški	
pihalni	orkester	in	mladi	recitatorji	osnovne	šole	A.M.	Slomška.	
Zato	ZB	NOB	Vrhnika	vse	zavedne	Vrhničane	in	ostale	krajane	
že	sedaj	vabi	na	veliko	prireditev.
Po	uradnem	delu	je	sledilo	še	družabno	srečanje,	kjer	so	se	po-
govori	nanašali	predvsem	na	letošnji	program	združenja,	ki	je	
že	v	polnem	teku.

Simon Seljak

Poročilo o delu ZB NOB Vrhnika je prebral 
predsednik Janez Kikelj
Med	ostalim	je	povedal:
»12.	januarja	smo	se	udeležili	slovesnosti	v	Dražgošah.	
25.	marca	smo	izpeljali	skupščino	naše	organizacije.
V	aprilu	smo	člani	ZB	NOB	Vrhnika	sprejeli	pohodnike	tradi-
cionalnega	železničarskega	pohoda,	katerih	pot	je	bila	nekoliko	
okrnjena	zaradi	februarskega	žledoloma.	27.	aprila	smo	spreje-
li	tudi	pohodnike	po	vrhniški	planinski	poti,	ki	so	ravno	tako	
ubrali	nekoliko	spremenjeno	pot.	Na	dan	osvoboditve	Vrhnike	

6.	maja	 smo	v	veliki	dvorani	Cankarjevega	doma	v	 sodelova-
nju	z	Občino	Vrhnika	in	Zavodom	Ivana	Cankarja	organizirali	
veliko	proslavo	ob	dnevu	osvoboditve	Vrhnike.	Slavnostni	go-
vornik	 je	 bil	 takratni	 predsednik	Državnega	 zbora	Republike	
Slovenije	g.	Janko	Veber,	v	programu	pa	je	nastopil	Tržaški	par-
tizanski	pevski	zbor	Pinko	Tomažič.
12.	 julija	 smo	 se	udeležili	 slovesnosti	 na	Pokljuki	 ob	 obletnici	
vzpona	 partizanskih	 patrulj	 na	 Triglav,	 naš	 praporščak	 pa	 je	
skupaj	z	ekipo	(tako	kot	vsako	leto)	prapor	odnesel	na	Kredarico	
in	na	vrh	očaka	Triglava.
13.	septembra	smo	se	v	Izoli	udeležili	proslave	ob	prazniku	vr-
nitve	Primorske	k	matični	domovini.
V	soorganizaciji	s	Cankarjevo	knjižnico	smo	15.	oktobra	pripra-
vili	Grabeljškov	večer	v	spomin	na	našega	pisatelja	–	partizana	
Karla	Grabeljška.	S	predstavitvijo	svojih	del	je	sodeloval	pisatelj	
Ivan	Sivec.	
Ob	dnevu	mrtvih	smo	na	Drči	pripravili	tradicionalno	spomin-
sko slovesnost. 
Kot	predsednik	sem	se	udeleževal	raznih	spominskih	in	član-
skih	 srečanj,	 ki	 so	 jih	 organizirala	 društva	 in	 organizacije	 v	
naših	 in	 sosednjih	 občinah,	 prav	 tako	 praporščak.	 Spomniti	
moram tudi na delo socialne komisije in skupine za urejanje 
pomnikov;	 socialna	 komisija	 je	 v	 božično-novoletnem	 času	 z	
obiski	naših	 starejših	 članov	 le	 tem	pripravila	kar	nekaj	vese-
lja,	saj	vedno	dobrovoljno	sprejmejo	obiske	članov	ZB.	Skupina	
za urejanje pomnikov in spomenikov je ob Dnevu mrtvih na 
pomnikih	prižgala	sveče,	sproti	pa	urejala	le	te	in	pa	kurirsko	
postojanko	TV-17.«

Slovenija je bila leta 1990 za 
osamosvojitev enostavno zrela
Že	pred	leti	sem	napisal,	da	priznam,	da	nisem	
pripisoval	ne	vem	kako	velikega	pomena	zgo-
dovinski	 preprečitvi	 Miloševičevega	 Mitinga	
resnice	 1.decembra	 1989.	Razumel	 sem	ga	 kot	
redno delo takratne milice po javnem redu in 
miru	do	trenutka,	ko	je	v	Nedeljskem	dnevniku	
izšel	članek	znanega	slovenskega	politika,	v	70	
letih	predsednika	Izvršnega	sveta	SSRS	Andreja	
Marinca	z	naslovom	O	milici,	ki	 je	začela	osa-
mosvajanje	v	rdečih	časih. 
Vsakdo,	ki	pozna	ustroj	in	delo	policije	ve,	da	je	
to	izredno	živ	organizem,	ki	se	niti	za	trenutek	
ne	 ustavi,	 saj	 to	 narekujejo	 neljubi	 dogodki	 v	
družbi,	ki	jih	je	potrebno	takoj	sanirati.
Ob	praznovanju	25-letnice	akcije	Sever	je	prav,	
da takim trditvam prisluhnemo in se ob njih za-
mislimo.	V	 zadnjem	 času	 smo	 slišali	 več	 izjav	
znanih	ljudi	s	 težo.	Ladislav	Lipič,	predsednik	
ZVVS,	 je	 ob	 letošnji	 obletnici	 ustanovitve	 TO	
izjavil,	da	ja	imela	Slovenija	tri	narodne	vojske:	
Majstrovo,	 NOV	 in	 Teritorialno	 obrambo.	 Če	
smo	natančno	prisluhnili	slavnostnemu	govor-
cu	na	proslavi	 ob	 25-letnici	 akcije	 Sever	 pred-
sedniku	republike	Borutu	Pahorju,	 smo	slišali,	
kako	je	primerjal	akcijo	Sever	s	padcem	Berlin-
skega	zidu;	oba	dogodka	sta	se	zgodila	skorajda	
istočasno.	Ali	 je	Pahor	govoril	o	visoki	 stopnji	
demokratizacije	Slovenije	v	letu	1989?
Po	osamosvojitvi	 leta	91	 je	nastopila	tako	ime-
novana privatizacija. Nekateri osamosvojitelji 
so to razumeli po svoje in so privatizirali tudi 
osamosvojitev.	Nekaj	časa	jim	je	to	tudi	uspeva-
lo.	Slovenija	je	bila	leta	1990	zrela	za	osamosvo-
jitev,	 treba	 je	 bilo	 narediti	 samo	državotvorne	
korake.	Da	pa	 je	postala	zrela,	 je	morala	preb-
roditi	kar	nekaj	demokratičnih	procesov.	Ne	bi	

posegal	z	mojim	razmišljanjem	daleč	v	zgodovi-
no.	Mogoče	bi	se	dotaknil	informbiroja	leta	1948,	
ko	se	je	takrat	skupna	država	izredno	pogumno	
odcepila	od	stalinizma	Sovjetske	zveze.	Zakora-
kali smo v lasten sistem. Koliko je bilo v politi-
ki	nasprotnikov	te	»odcepitve«,	je	bilo	mogoče	
zaznati	leta	1966,	ko	je	bil	zamenjan	zvezni	mi-
nister	za	notranje	zadeve	Aleksander	Ranković.	
Po	tej	zamenjavi	je	JLA	dobila	krila	in	ni	je	bilo	
moč	ustaviti.	Intenzivno	se	je	začela	ukvarjati	z	
namensko	 proizvodnjo	 orožja	 in	 dobila	 lasten	
vir	reprodukcije.	Postajati	je	začela	država	v	dr-
žavi.	Zanimivo	je	to,	da	je	naslednjega	leta	1967	
Slovenija	ustanovila	kadetsko	šolo	za	miličnike,	
kjer	so	mladi	miličniki	v	času	šolanja	odslužili	
vojaški	 rok.	No,	 tega	 leta	 je	postal	predsednik	
Izvršnega	sveta	SSRS	Stane	Kavčič.	Napad	Sov-
jetske	zveze	na	Češko	leta	1968	je	bil	vzrok,	da	
se	je	Slovenija	in	njeno	politično	vodstvo	začelo	
obnašati	 samozaščitno.	Takrat	 ni	 bilo	 izključe-
no,	da	se	Češka	zgodi	tudi	nam.	Prav	zato	naj	
bi	 bila	 ustanovljena	 Teritorialna	 obramba	 RS.	
Ali	je	bila	ustanovitev	TO	in	kadetske	šole	eden	
prvih osamosvojiteljskih manevrov takratne 
republiške	 vlade,	 se	 sprašujem.	 Seveda	 je	 bilo	
potrebno	 TO	 oborožiti	 in	 usposabljati.	 Kdo	 je	
kupil	in	nabavil	orožje,	se	tu	pojavlja	vprašanje.
Stane	 Kavčič	 je	 pričel	 z	 liberalizacijo	 Sloveni-
je.	Njegov	moto,	promet	 je	 gibalo	družbe,	mu	
je	prinesel	tudi	popularnost	med	ljudmi,	kar	je	
povzročilo	zavist	med	politiki.	Z	metanjem	po-
len	pod	noge	so	šli	predaleč.	S	pomočjo	zvezne	
oblasti	so	mu	onemogočili	okrepiti	cestne	pove-
zave	z	Evropo,	kar	bi	prineslo	skokovit	razvoj.	
Nekatera	podjetja,	npr.	Slovenijales	s	Tonetom	
Petkovškom	 na	 čelu,	 so	 takrat	 predstavljala	
diamantni	 koncept	 tržnega	 gospodarstva.	 Ta	
prepir	je	izkoristila	armada	in	brez	pravega	var-
nostnega	vzroka,	 saj	 se	 je	hladna	vojna	zaradi	

krize	obeh	blokov	otoplila,	 zgradila	na	Vrhni-
ki	največjo	garnizijo	v	Sloveniji	 s	pretvezo,	da	
se	 imperialistične	 sile	Nata	 ne	 bi	 po	 avtocesti	
pripeljale	 iz	Aviana	v	 Italiji.	Najmočnejši	okle-
pni	brigadi	je	dodala	močan	sistem	protizračne	
obrambe	z	nadzorom	zračnega	prostora.	To	nas	
je	stalo	veliko	denarja.	Namesto	da	bi	bila	zgra-
jena	avtocesta	do	Italije,	je	bil	narejen	samo	od-
sek	Vrhnika−Postojna,	kot	nek	varnostni	bajpas	
mimo	garnizije	na	Vrhniki.	Kontraobveščevalna	
zaščita	garnizije	je	bila	vzrok,	da	je	Vrhnika	tu-
ristično	zamrla,	ukinjen	je	bil	celo	avtokamp	in	
Vrhnika	je	postala	nekakšen	talec	politike	JLA.
Zvezna	 politika	 je	 zamenjala	 Staneta	 Kavčiča,	
vendar	liberalizacije	v	Sloveniji	ni	zaustavila.
Akcija	Raduša,	ilegalni	vdor	teroristov	leta	1972	
v	Slovenijo,	je	bila	vzrok,	da	je	bil	v	Sloveniji	or-
ganiziran	rezervni	sestav	milice	in	ustanovljena	
Zaščitna	 enota	 milice.	 Prvi	 postroj	 in	 usposa-
bljanje	rezervnega	sestava	takratne	milice	se	 je	
dogajal	v	Tacnu	od	6.	do	17	.	7.	1972.	Leta	1974	je	
bila	sprejeta	ustava,	ki	je	dovoljevala	odcepitev	
od	Jugoslavije,	postavljen	je	bil	temeljni	kamen	
za	nuklearko	v	Krškem,	ki	smo	 jo	gradili	 sku-
paj	s	Hrvati.	Ali	se	je	začel	konfederalni	koncept	
gospodarstva	s	Hrvaško?	Leta	1976	je	Slovenija	
v	največji	tajnosti	ustanovila	oklepno	enoto	mi-
lice.	 Orožje,	 borbena	 oklepna	 vozila	 Skavtke,	
Blinde	 (top	 20	 mm)	 je	 dobila	 iz	 tajnih	 rezerv	
TO	v	Kočevski	Reki.	Orožje	je	bilo	ameriško.	Ta	
enota	 je	bila	ustanovljena	 izključno	za	varnost	
suverenosti	republike	Slovenije,	mi	je	pred	leti	v	
razgovoru	potrdil	takratni	predsednik	IS	SSRS	
Andrej	 Marinc.	 Ustanovitev	 in	 usposabljanje	
oklepne	enote	milice	se	je	izvajalo	od	17.	do	26.	
4.	1976	v	trenažnem	centru	na	Jasnici.	Zaključne	
vaje	se	je	udeležil	sam	politični	vrh	RS	in	pove-
dano	je	bilo,	da	ustanovitve	te	enote	ni	za	raz-
glašati	naokoli.	Ali	 se	 je	v	 tajnosti	uradna	Slo-

venija	pripravljala	na	osamosvojitev	že	takrat?
Slovenija	 je	 dobila	 nove,	 mlajše,	 izobražene	
politike,	 ki	 niso	 bili	 neposredno	 obremenjeni	
z	NOB,	saj	se	od	spominov	ni	dalo	živeti.	Leta	
1980	 je	 vodenje	notranjega	 resorja	prevzel	To-
maž	Ertl.	Poudaril	je	demokratizacijo	in	izobra-
ževanje	 kadra.	Organiziral	 je	močan	 izobraže-
valni	center	organov	za	notranje	zadeve	z	višjo	
šolo	,ki	je	postala	del	takratne	univerze,	kjer	so	
predavali	 ugledni	 zunanji,	 priznani	 profesorji.	
Res	 je,	da	 je	Tomaž	Ertl	odgovoren	za	aretaci-
jo	»četverice«	leta	1988,	česar	ni	nikdar	zanikal.	
Res	pa	je	tudi,	da	se	je	prvega	decembra	1989	z	
akcijo	Sever	odločno	uprl	Miloševičevemu	Mi-
tingu	resnice.	Akcija	Sever	je	bila	odločen	poka-
zatelj,	da	bo	slovenska	milica	branila	suverenost	
RS	pred	vsakim	sovražnikom.	Vedno	bolj	pa	se	
je	kazalo,	da	bo	to	JLA,	katero	smo	sami	oblekli,	
nahranili	 in	 oborožili.	Ali	 je	 bila	 to	 prva,	 ura-
dna,	nič	tajna	»manevrska	struktura	milice«,	ki	
je	odločno	pokazala	Miloševiču,	ki	je	zakuril	in	
podkuril	JLA,	da	je	kasneje	izvedla	agresijo	nad	
Slovenijo,	da	s	Slovensko	milico	ni	šale?
V	 zadnjih	 časih	 je	 tako,	 kakor	 da	 Slovenija	
nima	zgodovine.	Vse	naj	bi	 se	zgodilo	kot	v	
pravljici.	 Prišli	 so	 Janez,	Tone	 in	 Igor	 in	 kot	
nekakšni	sveti	trije	kralji	Slovenijo	osamosvo-
jili.
Dogajajo	 se	 neke	 postrojitve	 paravojaških	
enot	 v	 uniformah,	 ne	 vem	 komu	 v	 čast,	 ob	
prisotnosti	 predsednika	 republike.	 Veterani	
ZVVS	 in	SEVER	so	ogorčeni.	Predlagam,	da	
predsednik republike enkrat letno postroji 
predstavnike takratne milice in teritorialne 
obrambe,	 ki	 brez	 podpore	 naroda	 ne	 bi	 bili	
uspešni	v	oboroženem	spopadu	z	JLA,	v	spo-
min	in	opomin	zanamcem,	da	moramo	živeti	
v	slogi	in	miru.

Vid Drašček,	Vrhnika
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Delovno predsedstvo skupščine ZB NOB Vrhnika

Člani in gostje skupščine
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MOJE SONCE 
Sveti,	sveti	na	moji	poti,	od	tam,	od	nikoder,	
nihče	ne	ve	in	ni	dovolj	moder,	
da	bi	vedel	obrazložiti	stvar,	
stvar,	za	katero	mi	tako	je	mar.	  
Ta	reč	je	tako	krasna	in	čudovita,	
še	sama	ne	ve,	kako	je	plemenita.	
Sveti	se,	sveti	in	nikoli	ne	upeha,	
upanja	in	življenja	deliti	ne	preneha.	  
Sonce,	to	je	tisto	moje	čudo,	
pogreje	me	in	pazi,	ko	me	napade	hudo.	
Osvetljuje	in	začara	vsak	nov	dan,	
poskrbi,	da	vedno	veder	je	in	nasmejan.	  
Toliko	je	najčudovitejših	lastnosti,	
skoraj	ni	šibkosti	in	slabosti.	
Skoraj	ničesar	ni,	kar	bi	me	motilo,	
ničesar,	kar	bi	me	od	sonca	odvrnilo.	  
Samo	smrt	me	od	sonca	loči,	
edino	takrat	bodo	žari	njegovi	sijoči	
večnost	sijanja	prekinili,	
nikoli in nikdar pa se s temo ne bodo zedinili.   
Tema	je	prešibka,	za	to	kar	moje	sonce	zmore,	
niti	ob	večernem	mraku	ga	pogasiti	ne	more.	
Ta	nasmeh	deluje	ponoči	in	od	jutra	do	večera,	
ni	važno,	kakšna	naravna	je	namera.	  
Tudi	če	oblačno	bo	nebo,	
moje	sonce	močno	sijalo	in	dobro	videlo	se	bo.	
Če	nočete	več	težav	z	dežjem	v	svojih	dnevih	imeti,	
dovolite,	da	še	vaše	sonce	vam	posveti.	  
Ne	potrebujem	več	pogleda	navzgor,	da	ga	zagledam,	
ne	utrujam	se	več	s	tem	že	dolgo,	
saj	dobro	vem,	da	moje	sonce	vedno	čaka	me,	
poleg	mene,	kjer	zanj	edino	pravo	mesto	je.	
Sara Bradeško, 9. a 

CVETOČI GRM 
Ljubezen	je	cvet	
iz	grma	cvetočega.	  
Ostali cvetovi so 
le	odnosi,	
med dobrim in zlim.   
Cvetovi so lahko 
lepi	ali	grdi,	
cvetoči	ali	dišeči,	
odcveteli	ali	posušeni.	  
Trnje,	ki	te	zbode,	
je	lahko	roža	
na tej zemlji.   
Zeleni	cvetovi	so	
za	pogumnost	in	ozkosrčnost,	
iz katerih se 
razvije	dobrosrčnost.	  
Saj	včasih	
vse se lahko 
obrne.   
Cvet oveni in 
odpade,	s	tem	pa	
povzroči	bolečine	
in trpljenje.   
Ni pa nujno 
vedno	tako,	
če	ga	nekdo	
obnavlja	in	neguje	…	  
Lahko	preživi!	
In	leta	–	
ter leta 
še	naprej	cveti.	  
A	navsezadnje,	
četudi	zbodel	si	se,	
vse	v	rože	spremenjeno	je.	  Ana Štalec, 9. a

OŠ Antona Martina Slomška

Slomški na literarnem 
natečaju
 
Na	delovno	soboto,	29.	11.	2014,	sta	se	dve	učenki	naše	šole,	OŠ	
Antona	Martina	 Slomška	 Vrhnika,	 namesto	 v	 šolo	 odpravili	 v	
Vrbo	na	Gorenjskem,	v	rojstno	hišo	največjega	slovenskega	pesni-
ka	Franceta	Prešerna.	Tam	je	potekal	»finalni	dogodek«	natečaja,	
ki	so	se	ga	udeležili	mladi	slovenski	pesniki.	Ana	in	Sara	sta	se	s	
svojima	pesmima	uvrstili	med	prvih	sedem,	zato	sta	ju	tudi	reciti-
rali	pred	strokovno	komisijo.	Sara	je	s	svojo	na	koncu	tudi	zmaga-
la,	medtem	ko	je	Ana	zasedla	odlično	četrto	mesto.	Po	razburljivi	
razglasitvi	 rezultatov	 sta	 se	 zabavali	 ob	 pogostitvi	 z	 lokalnimi	
jedmi,	ogledu	Žirovnice	in	poslušanju	odličnih	pesmi	domačina	
Aleksandra	Mežka.	
Spodaj	si	lahko	preberete	njuni	pesmi.	

Pustno rajanje na Stari Vrhniki
Na	pustno	 soboto,	 14.	 februarja,	 ki	 je	 letos	 sovpadala	 z	 zalju-
bljenim	Valentinom,	 so	 se	maske	vseh	starosti	 in	oblik	zbrale	
pred	domom	krajevne	skupnosti	na	Stari	Vrhniki.	Sprevod	ti-
grov,	klovnov,	hudičkov,	mišk,	zapornikov,	vojakov,	palčkov	in	
drugih	pustnih	bitij	je	krenil	okoli	vasi.	Pri	preganjanju	zime	je	
bil	v	veliko	pomoč	gotovo	zvok	harmonike,	ki	nas	je	predramil	

iz	zimskega	spanja	in	popeljal	v	živahnejše	pomladne	dni.	Pod	
okriljem	Kulturnega	društva	Stara	Vrhnika	se	je	rajanje	nato	na-
daljevalo	s	krofi	in	plesom	v	domu	krajevne	skupnosti.	Glede	na	
to,	da	zunaj	že	vse	diši	po	pomladi,	so	bile	valentinove	maske	
več	kot	uspešne	pri	svojem	delu.

Plesna revija Ljubljane z 
okolico: Plesni mozaik 2015
Pa	 smo	 dočakali.	 Četrtek,	 5.	 marec.	 Kulturni	 dom	Medvode:	
»Vesoljski	povžki,	oder	je	vaš.«
Ko	smo	konec	decembra	začeli	iskati	glasbo,	zbirati	ideje	za	ko-
reografijo,	se	je	marec	zdel	tako	zelo	daleč.	Z	vsakim	treningom	
je	bil	bližje,	prav	tako	smo	bili	mi	bližje	cilju,	ki	smo	si	ga	zadali:	
odplesati	z	znanjem	in	srcem.	In	smo!	Po	vsakodnevnih	trenin-
gih,	ki	so	se	marsikdaj	zavlekli	pozno	v	večer,	so	se	obrestovali	
ves	 trud,	 znoj	 in	 čas.	Vsaka	 kritika,	 spodbuda,	 skleca	 in	 tudi	
teženje	mentorjev	so	dobili	svojo	težo	in	opravičili	svoj	namen.	
Občutek,	ko	odplešeš	po	svojih	najboljših	močeh,	in	ne	le	posa-
meznik,	ko	tako	odpleše	skupina	šestindvajsetih	plesalcev,	sta-
rih	od	9	do	19	let,	je	neprecenljiv.	V	tistih	petih	minutah	na	odru	
moraš	prikazati	vse	znanje,	ves	trud,	vse	občutke,	ki	si	jih	ure	in	
ure	zbiral	in	utisnjeval	v	svoj	spomin.	In	ko	ti	to	uspe,	si	zmago-

valec.	Premagal	si	samega	sebe,	svoje	strahove	ter	si	dokazal,	da	
zmoreš.	Aplavz	polne	dvorane	in	pohvale	strokovne	ocenjeval-
ke	so	le	češnje	na	vrhu	torte,	ki	je	bila	petega	marca	zelo	sladka.
Zdaj	 smo	 zopet	 na	 začetku.	 Festival	 plesa	 v	 Piranu,	 26.	 junij;	
tako	daleč,	a	tako	zelo	blizu.	Glasba,	ideje,	koreografija	se	je	še	v	
povojih.	Vemo	le,	da	bomo	še	boljši	in	da	bomo	pustili	del	sebe	
na	odru	sredi	Tartinijevega	trga.

Tina Krvina, foto: Joži Krvina

Predstavljamo	glavne	novice	z	 letnega	Občnega	zbora	Ribiške	
Družine	Vrhnika,	ki	letos	praznuje	častitljivih		šestdeset	let	ob-
stoja	in	je	bil	15.	marca	v	OŠ	Ivana	Cankarja	na	Vrhniki.	Zbralo	
se	nas	je	kar		veliko	članov	ribiške	družine	(pogrešali	smo	sicer	
predstavnike	 	 drugih	 ribiških	 družin	 iz	 porečja	 Ljubljanice	 in	
Ribiške	zveze),saj	smo	bili	takoj	sklepčni	in	smo	lahko	prešli	na	
predlog	dnevnega	reda,	ki	je	bil	na	glasovanju		sprejet.	
Najprej	smo	prisluhnili	besedam	predsednika	Marka	Barišiča,	ki	
je	predstavil	pozitivne	in	negativne		strani	o	delu	družine	v		mi-
nulem	letu.	Več	o	delovnem	poročilu	predsednika	za	leto	2014	
lahko	preberete	na	naši	spletni	strani	: http://rdvrhnika.si/. Nato 
so	sledila	poročila	podpredsednika,	blagajnika,	gospodarja	 ter	
tajnika	ribiške	družin	.	Po	končanih	predstavitvah	smo	vsa	po-
ročila	soglasno	potrdili.
Nato smo nadaljevali z nekaterimi spremembami v pravilniku 
o	ribolovnem	režimu,	kjer	se	je	vnela	razgreta	razprava,	toda	na	
koncu	smo	prišli	do	rešitev	v	skupno	korist.
Ena	 izmed	 točk	 dnevnega	 reda	 je	 bila	 tudi	 zamenjava	 člana	
upravnega	odbora,	kajti	dolgoletni	član	upravnega	odbora	 to-
variš	Uroš	Basta	je	zaradi	osebnih	razlogov	odstopil.	Na	njegovo	
mesto	je	bil	soglasno	potrjen	tovariš	Jure	Furlan.
Ker	delovanje	 ribiške	družine	 temelji	 	 na	 ohranjanju	domoro-
dnih	vrst	rib	in		ohranjanju	naših	vodotokov,	smo	med	razpravo		
spregovorili	tudi	o	teh	perečih	težavah.	Čeprav	smo		vključeni		
in		tako	omejeni	v	naših	dejavnostih,	ki	jih	je	prinesla	NATURA	
2000,	kar	pomeni,	da	imamo		predpise,	direktive	in	standarde	
Evropske	unije	(EU),	ki	nas	zavezujejo	k	uresničevanju	Nature	
2000.	 S	 to	 zavezo	 smo	vstopili	 v	 družino	 narodov	EU,	 ki	 po-
udarja	 potrebo	 po	 ohranjanju	 naravnega	 okolja,	 pri	 čemer	 na	
prvo	mesto	postavlja	varstvo	voda.	Ribiči	poskušamo	delovati		

v	danih	okvirjih,	pri	tem	pa	sodelujemo		s	Krajinskim	parkom	
Ljubljansko	barje,		sosednjimi	ribiškimi	družinami,	nevladnimi	
organizacijami	za		ohranjanje	narave	ter	z	ZRD	Ljubljana.		Žal	
izzivi,	s	katerimi	se	sooča	naša		Ribiška	družina	v	zadnjem	času	
pri	varstvu		voda	in	vodnega	življa,	naletijo	na	gluha	ušesa	pri	
odgovornih	državnih	institucijah.		Med	člani	je	vse	bolj	prisotno	
spoznanje,	da	bomo	pri	gospodarjenju	z	vodotoki	in	bogastvom	
vodnega	življenja	uspešni	le,	če	bomo	združevali	moč	in	znanje,	
tudi	z	mednarodnimi	organizacijami,	ki	varujejo	okolje.	Svoj	de-
lež	bodo	morali	prispevati	tudi	RZS	in	pristojni	državni	organi,	
katerih	dolžnost	 je	 skrb	za	delovanje	 ribištva.	 	Ugotovili	 smo,	
da	je	pri	vlaganju	v	ribištvo		enako	kot	vlaganju	v	ekologijo	in	
ohranjanju	naravnega	bogastva,	kar	voda	in	življenje	v	njej	prav	
gotovo	sta.
Pred	zadnjo	točko	dnevnega	reda	je	bila	še	točka	podelitev	pri-
znanj	 za	dolgoletno	 	 predano	delo	 v	RD	Vrhnika.	V	 teh	 letih	
delovanja	se	je	nabralo	kar	nekaj	članov,	ki	so	se	trudili	za		ohra-
njanje	naših	voda	in	ribiške	tradicije,	zato	jih	poimensko	ne	bom	
našteval,	se	jim	pa	zahvaljujem	in	jim	iskreno	čestitam	v	imenu	
vseh	članov	Ribiške	družine	Vrhnika.
Imamo		predpise,	direktive	in	standarde	Evropske	unije	(EU),	ki	
nas	zavezujejo	k	uresničevanju	Nature	2000.	Vstopili	smo	v	dru-
žino	narodov	EU,	ki	poudarja	potrebo	po	ohranjanju	naravnega	
okolja,	pri	čemer	je	na	prvem	mestu	varstvo	voda,	na	katere	smo	
ribiči	usodno	navezani.
Nedvomno	so	vode	naših	potokov,	rek	in	jezer	strateška	dobri-
na,	ki	ne	pozna	meja	ter	nas	mora	združevati	in	ne	razdvajati.	K	
temu	nas	navajajo	skupni	projekti	ne	le	ribiške,	temveč	tudi	širše	
narave,	ki	jih	mora	človeštvo	uresničiti,	če	želi	ohraniti	ekološko	
ravnotežje,	ki	dopušča	življenje	na	planetu	Zemlja.
Letošnji	načrti	društva	zajemajo	nadaljnje	prizadevanje	za	utrje-
vanje	vloge	v	družbi	in	za	vse	večjo	popularnost.

Nagrajenci

Janez Obid, podpredsednik, Marko Barišič, predsednik, zadaj pa 
predsedstvo občnega zbora.

Letni Občni zbor Ribiške Družine Vrhnika
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Župnijski vrtec

Skupina Zvezdice
Februar	 je	bil	 za	naše	Zvezdice	zelo	zabaven.	Najprej	 smo	se	
razveselili	 obilne	pošiljke	 snega,	 ki	 smo	 jo	dodobra	 izkoristi-
li.	Kadar	 je	bilo	 le	mogoče,	 so	vzgojiteljice	male	 razposajence	
popeljale	na	igrišče,	kjer	so	se	sankali,	ali	na	sprehod.	Pri	tem	
niso	pozabili	na	moto	skupine	–	poslušam	in	upoštevam	–	 in	
so tudi zabavne priprave na sankanje postale vse bolj vestne in 
uspešne,	kar		zadeva	oblačenja.	Ob	koncu	meseca	so	si	namreč	
že	skoraj	vsi	znali	sami	hitro	obleči	kombinezone,	natakniti	ro-
kavice	 in	kape	ter	si	obuti	škornje,	saj	nihče	ni	želel	 iti	zadnji	
skozi vrata. 
Posebno	 čarobno	 je	 bilo	 pri	 Zvezdicah	 okrog	 pusta.	Nanj	 so	
se	začeli	pripravljati	že	veliko	prej	tako,	da	so	se	učili	risati	po	
obrazih	in	se	šemiti.	Na	pustni	torek	so	bili	tako	dobro	pripra-

vljeni	in	so,	polni	pričakovanj,	komaj	pričakali	ta	dan.	Pust	je	bil	
vesel,	kot	se	zanj	spodobi!	
Naše	 Zvezdice	 so,	 skupaj	 s	 sosednjima	 skupinama,	 Lunami	
in	Sončki,	sklenile,	da	se	bodo	še	bolj	povezale.	V	ta	namen	iz	
skupine	v	skupino	tedensko	potuje	Angel	prijateljstva.	Skupi-
na,	pri	kateri	je	Angel	med	tednom,	se	še	posebno	trudi,	da	je	
do	drugih	prijateljska	in	prijazna.	Ob	koncu	tedna	ga	predajo	
naslednji skupini. 
Tako	Zvezdicam	poleg	rednega	programa,	ki	je	namenjen	pre-
pevanju	pesmic,	ustvarjanju	in	učenju,	ostane	komaj	kaj	časa	za	
počitek.	Se	pa	naše	Zvezdice	vseeno	spet	z	veseljem	srečajo	v	
vrtcu	naslednji	dan!	

  Mateja in Gregor Zakrajšek

Razmišljanje v postnem času

Otroci odidejo, 
a iz naših src nikoli
Ko	se	zazrem	skozi	okno	v	dolino	župnijskega	vrtca,	z	očmi	po-
božam		drevesce,	ki	je	bilo	lani	v	žledolomu	zelo	ogroženo.	»Bo	
zdržalo,	 se	 bo	 zlomilo?«	 sem	 se	 spraševala	 takrat.	 »Vzdrži!«	
sem	mu	zaželela,	ko	sem	odhajala.	Debela	drevesa	so	popustila	
pod	pritiskom	in	se	kot	nemočni	velikani	zrušila,	 to	drevesce	
pa	 je	 izšlo	kot	zmagovalec.	Le	nekoliko	ga	 je	upognilo	v	eno	
stran.	Zdaj	je	prišla	pomlad	in	za	njim	je	še	ena	zima.	Večje	je	
in	močnejše.			
Vsak	dan	ga	po	svoje	pozdravim.	Zdi	se	mi	simbol	našega	dela,	
vztrajanja,	simbol	našega	veselja	in	skrbi.	Naši	otroci	so	majhni,	
zelo	dovzetni,	sprejemajo	vse,	kar	jim	pride	pred	oči	in	na	uho.	
Vsrkavajo	preko	svojih	čutov	in	to	jih	oblikuje	v	osebnosti.	Kako	

vzgajati,	da	bodo	znali	čutiti	z	drugimi,	da	bodo	vedeli,	da	so	
del	družbe	in	da	jo	s	svojim	življenjem	oblikujejo?	Znali	naj	bi	
se	postaviti	za	resnico,	zavračati	laž	in	vzdržati	pod	pritiskom.	
Kako	torej	vzgajati,	da	jih	kot	mlado	drevesce	ne	zlomi	v	pre-
občutljivosti?	Naše	mlado	drevesce	 ima	ob	 sebi	 oporo.	To	 so	
otrokom	starši,	stari	starši	in	vzgojitelji.	Ta	opora	naj	izžareva	
ljubezen,	varnost,	 razumevanje,	milino,	pa	tudi	 trdnost,	meje,	
red	 in	odgovornost.	Vse	 to	 se	oblikuje	od	prvih	dni	življenja,	
menda	že	v	maminem	telesu.	Vsak	dan	je	pomemben	za	obliko-
vanje	trdnega	značaja,	»močnega	debla«,	za	»razraščanje	vej«,	
iz	katerih	dehtita	radost	življenja	in	odgovornost.	
V	postnem	času	se	pogovarjamo	o	tem,	da	Jezus	ljubi	vse	otro-
ke.	Ne	le	to!	Vse	ljudi!	Ko	je	hodil	po	svoji	deželi,	je	ozdravljal	
in	delil	dobroto.	Tudi	mi	triletniki	že	plaho	pozdravimo	mimo-
idoče.	Učimo	 se	 opaziti	 druge,	 jim	polepšati	 dan,	mnogi	 nas	
ogovorijo,	kaj	povprašajo	in	tako	je	dan	za	vse	lepši.	
Jezus	pozna	ljudi	po	imenu.	Vsakega!	Zanj	je	vsak	pomemben.	

Ni	pomembna	znamka	čevljev	ali	obleke,	pomembno	je	srce,	ki	
bije	v	prsih	in	ima	rado	drugega.	Z	njim	deli,	ustvarja,	se	igra,	
sodeluje.	Opazi	starejšega,	potrebnega	pomoči,	opazi	možnost,	
kako	bi	 lahko	doma	kljub	drobnim	ročicam	pomagal,	 le	nav-
dušiti	ga	je	treba,	spodbujati,	spremljati	in	pohvaliti.	Otrok	že	
sam	pove,	k	čemu	teži,	ko	pravi:	»Sam!«	Da,	sam!	Trudi	se,	po-
izkušaj,	vztrajaj,	raziskuj,	pomagaj,	a	obenem	spoštuj	dogovore	
v	skupini	in		družini!	Tako	boš	zrasel	v	»močno	drevo«,	zdravo	
osebnost	z	močnimi	koreninami	vrednot	in	življenje	ljubečimi	
»vejami«.	Pridejo	viharji,	žled,	mraz	…in	takrat	je	treba	zdržati.	
In	to	ti	želim,	dragi	otrok!	
Nespameten	možak	je	na	pesku	zidal	hišo	in	nevihta	jo	je	po-
rušila.	Pameten	 je	 temelje	postavil	na	skalo	 in	njegova	hiša	 je	
ostala.	Tudi	to	je	ena	od	zgodb	postnega	časa.	Za	naše	triletnike	
je	trma	preverjanje	temeljev	staršev	in	nas	vzgojiteljic.	Če	so	ti	
temelji	 trdni	 in	se	ne	spreminjajo	kot	vreme,	potem	si	na	njih	
postavijo	tudi	trdne	temelje	svojega	gledanja	nase	in	na	svet.	
Da,	postni	čas	je	priložnost	za	vse,	da	premislimo	o	svojih	teme-
ljih	in	o	tem,	v	kaj	bi	radi	zrasli	(tudi	mi	odrasli	nikoli	ne	zaklju-
čimo	rasti).	In	kakšne	temelje	–	vrednote	bi	radi	prenesli	našim	
otrokom.	To	je	nikoli	končana	zgodba.	Zakaj?	Zato,	ker	otroci	
preživijo	z	nami	nekaj	let,	nato	pa	odidejo,	a	iz	naših	src	in	spo-
mina	ne	odidejo	nikoli.	V	mislih,	v	dobrih	željah,	z	molitvijo	jih	
spremljamo.	Nekateri	so	že	v	službah,	drugi	iščejo	delo,	študi-
rajo	v	širnem	svetu	ali	spoznavajo	prve	zaljubljenosti.	Mlajši	še	
gulijo	šolske	klopi	ali	jih	skoraj	zapuščajo.	Kjer	koli	že	ste,	dragi	
»otroci«,	želim	vam	trdnih	temeljev,	vere	v	življenje,	čeprav	je	
kdaj	težko,	in		gotovosti,	da	je	Kristus	vse	hudo	premagal	in	za	
nas	vstal.	Za	vsakega	izmed	nas.	Pozna	nas	po	imenu!	
Obenem	 se	veselim	novih	malčkov,	 ki	 že	 trkajo	na	naša	vra-
ta.	Pridite,	raziskujmo	svet,	igrajmo	se,	delimo	si	dneve,	smeh,	
solzice	in	radost	življenja.																				  Anica Košir Kropivšek 

Gumbki na zimovanju
Gumbki	iz	Vrtca	Barjanček,	smo	bili	od	9.	do	11.3.	na	zimovanju.	
Potepali	 smo	se	na	Četeni	 ravni,	ki	 je	blizu	smučišča	Stari	Vrh	
nad	Škofjo	Loko.	Bivali	smo	na	turistični	kmetiji	Davčen,	kjer	sta	
za	nas	zelo	lepo	skrbela	lastnika	Frenk	in	Jerneja.	Vse	tri	dni	smo	
imeli	 čudovito	 sončno	 vreme,	 tako	da	 smo	 res	 prav	 	 vse	 dne-
ve	preživeli	na	svežem	zraku	in	počeli	marsikaj	zanimivega.	Na	
kratko:	igrali	smo	se	na	igralih,	si	ogledali	živali	na	kmetiji,		jez-
dili	konja,	kurili	kres,		organizirali	pižama	žur	in	modno	revijo	
v	pižamah,	drugi	dan	pa	smo	se	peš	odpravili	proti	 smučišču,	
kjer	je	bilo	obilo	snega	in	smo	se	dodobra	nalopatali,	pekli	smo	
domač	kruh,	 se	preizkusili	 v	 klekljanju	 in	 	 vsak	otrok	 je	dobil	
zapestnico prijateljstva. 
Imeli	smo	se	lepo,	pravljično,	otroci	so	bili	zelo	pridni	in	pogu-
mni,	in	že	komaj	čakamo	letovanje.

Jolanda Artač in Jolanda Kržič

Nacionalni filmsko-vzgojni 
program v Vrtcu Barjanček
Letos		smo	se	strokovne	delavke	oddelkov	Gumbki	in	Medved-
ki	odločile,	da	otrokom,	ki	so	zadnje	leto	v	vrtcu,	ponudimo	še	
obisk	in	spoznavanje	malce	drugačnih	kulturno-	umetniških	in	
naravoslovnih	vsebin	in	ustanov.	Tako	smo	januarja	obiskali	hišo	
eksperimentov,	ki	je	otroke,	pa	tudi	nas	odrasle	zelo	navdušila,	
celo	do	te	mere,	da	smo	potem	tudi	v	vrtcu	izvajali	najrazličnej-
še	eksperimente,	vključili		pa	smo	se	tudi	v	Nacionalni	filmsko-
-vzgojni	program.	V	njegovem	okviru	smo	si	v	Kinodvoru	ogle-
dali	igrano-animirani	film	Gašper	in	Petra	na	zimskih	počitnicah.	
To	je	bila	šolska	projekcija	s	pogovorom,	saj	nas	je	v	dvorani	pri-
čakala	filmsko-vzgojna	delavka	in	koordinatorka		Petra	Gajžler,	
ki	je	otrokom		med	pogovorom	približala	različne	oblike	filmov,	
njihov	nastanek,	dele	kinodvorane	…	Naslednji	dan	nas	 je	Pe-
tra	obiskala	v	vrtcu,	kjer	je	potekala	delavnica	izdelave	optičnih	
igrač,	tako	so	otroci	spoznali	flip	book,	taumatrop,	na	koncu	pa	
smo	posneli	še	film	z		najljubšimi	igračami,	ki	so	jih	prinesli	od	
doma.		Bilo	je	poučno,	zanimivo	in	prijetno	doživetje,	ki	je	tudi	
nam	 in	ne	 le	otrokom	prineslo	novo	znanje	 iz	filmskega	sveta.	
Tudi	drugim	priporočava	vključitev	v	ta	program.	Hvala	koordi-
natorki	Petri	za	lepo	izkušnjo	in	trud,	ki	ga	vlaga	v	vsakodnevno	
delo	na	tem	področju.																				Jolanda Artač in Jolanda Kržič

Društvo	invalidov	Vrhnika	je	v	soboto,	14.	mar-
ca,	 	organiziralo	že	32.	 redni	zbor	 članov	dru-
štva.	Kot	že	nekaj	 let	nazaj	 je	bil	zbor	v	Gosti-
šču	Bajc	v	Sinji	Gorici.	Zbralo	se	je		več	kot	sto	
članov	 društva,	 predstavnikov	 prijateljskih	 in	
pobratenih	društev	ter	kot	gosta	župan	Vrhnike	
Stojan	Jakin	in	predsednik	Zveze	delovnih	inva-
lidov	Slovenije	Drago	Novak.
Za	 uvod	 uradnega	 dela	 zbora	 je	 zbranim	 za-
pel	MePZ	društva,	na	katerega	so	vsi	člani	zelo	
ponosni.	Nagradili	 so	 jih	 z	 velikim	 aplavzom.	
Prvi	 je	 zbrane	 nagovoril	 predsednik	 društva	

Ciril	Podbregar.	Nato	je	redni	občni	zbor	nada-
ljeval	delo	po	že	ustaljeni	poti,	za	kar	je	poskr-
belo delovno predsedstvo. Podana in sprejeta 
so	bila	številna	poročila	o	delu	v		minulem	letu.	
To	pomeni,	da	so	člani	društva	zadovoljni	z	de-
lom	 izvršnega	 odbora,	 ki	 ga	 vodi	 predsednik	
Ciril	Podbregar.	Prav	on	je	tudi	predstavil	letna	
poročila	o	delu	in	uspehih	društva	v	letu	2014.	
Med		drugim	pa	je	še	posebej	poudaril:
»V	preteklem	 letu	so	bili	uspešni	naši	 športni-
ki.	Sodelovali	 so	na	območnih	 tekmovanjih	po	
koledarju	ZDIS	v	streljanju,	kegljanju,	ribolovu,	

balinanju	 in	 pikadu.	Med	 vsemi	 tekmovalci	 je	
bila	ponovno	najbolj	uspešna	naša	strelka	Mojca	
Rus,	ki	je	na	državnem	prvenstvu	dosegla	dru-
go	mesto	 tako	v	 streljanju	 s	 serijsko	kot	 tudi	 s	
standardno	 puško.	Na	 državnem	 prvenstvu	 v	
ribolovu	je	tekmoval	naš	član	Ejub	Aljukič.
Najbolj	 aktivni	 so	bili	v	poletnih	mesecih	naše	
balinarke	in	balinarji,	saj	so	sodelovali	na	12	ba-
linarskih	turnirjih	v	organizaciji	društev	invali-
dov	in	DU	Vrhnika.	Domov	so	prinesli	kar	nekaj	
pokalov.	Za	sodelovanje	v	medobčinski	balinar-
ski	ligi	so	prejeli	posebno	priznanje	za	uspešno	
sodelovanje.
Zelo	aktivna	je	bila	tudi	komisija	za	zdravstve-
ne	in	socialne	zadeve.	Pripravila	je	izlet	za	težke	
invalide	in	to	drugi	četrtek	v	 juniju.	Letos	smo	

z	 dvema	 avtobusoma	 –	 92	 invalidov,	 ogledali	
so	 si	 sečoveljske	 soline	 in	Portorož	z	 zaključk-
om	v	gostišču	Idila	v	Podpadni.	V	decembru	pa	
je	starejše	od	70	let	in	tiste	težke	invalide,	ki	se	
niso	mogli	udeležiti	izleta,	povabila	na	predno-
voletno	srečanje	v	gostilno	Pri	Kranjcu.	Zaradi	
velikega	zanimanja	smo	srečanje	izvedli	v	dveh	
dneh	–	85.	Opravila	je	obiske	na	domu	in	Domu	
upokojencev	–	68	 invalidov.	Vse	obiskane	smo	
skromno obdarili. 
Prizadevni	in	uspešni	so	bili	tudi	naši	pevci.	So-
delovali	so	na	reviji	pevskih	zborov	občine	Vrh-
nika,	Reviji	pevskih	zborov	v	organizaciji	naše	
zveze in pevskem taboru v Šentvidu. Preko ce-
lega	leta	so	imeli	preko	30	nastopov	v	domovih	
starejših	 občanov,	proslavah	…	Leto	pa	 so	 za-

Zbor vrhniških invalidov

Manj denarja za socialo
V letu 2015 bo društvo namenilo največ pozornosti uresničevanju ciljev in nalog, ki so oprede-
ljene v osmih posebnih socialnih programih:
– preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti
– zagotavljanje zagovorništva
– informativna dejavnost
– usposabljanje za aktivno življenje in delo
– ohranjevanje zdravja
– rekreacija in šport
– dnevni centri, klubi
– kulturna dejavnost

Predsednik Ciril Podbregar  bere poročilo o delu 
v letu 2014.

Predsednik ZDIS Drago Novak in župan Stojan 
Jakin
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Brelihova še en mandat predsednica 
društva
Vrhnika, 20. marec – V prostorih OŠ Ivana Cankarja je pote-
kal občni zbor vrhniškega društva upokojencev, na katerem 
so po ustaljenem redu predstavili lanske in predvidene leto-
šnje aktivnosti. Hkrati so potekale tudi volitve, kjer so sogla-
sno zaupali vnovično vodenje društva dosedanji predsednici 
Elici Brelih.

Za	uvodni	kulturni	pozdrav	udeležencem	zbora	so	 	poskrbeli	
predstavniki	 glasbeno-pevske	 skupine	 društva	 upokojencev,	
Milan	Jerman	pa	je	preko	videoprojekcije	predstavile	nekatere	
lanske	fotografske	zabeležbe	dogajanja	v	društvu.	Le-teh	res	ni	

bilo	malo,	kar	ni	presenetljivo,	saj	je	upokojensko	društvo	najve-
čje	na	Vrhniki.	Predsednica	Brelihova	je	v	nekaj	stavkih	strnila	
pregled	dogajanja,	v	okviru	katerega	je	bilo	opravljenih		več	kot	
sedemnajst	tisoč	prostovoljnih	delovnih	ur.	»Za	vsem	tem	stoji	
četa	prostovoljcev,«	je	slikovito	orisala	velikost	njihove	organi-
zacije.	Res	je	bilo	čutiti	iz	poročil,	ki	so	jih	predstavile	predstav-
nice	projekta	Starejši	za	starejše,	socialne,	zdravstvene,	kultur-
ne,	izletniške	in	športne	komisije	ter	balinarske	sekcije,	da	se	v	
društvu	dogaja	skoraj	vsak	dan	nekaj.	V	takem	društvu	lahko	
vsakdo	najde	nekaj,	kar	mu	je	pisano	na	kožo	oziroma	bi	težko	
našel	izgovor,	da	se	nič	ne	dogaja.	Kot	je	bilo	razbrati	iz	poro-

čila,	 bodo	 s	 tovrstnimi	 aktivnostmi	 nadaljevali	 tudi	 v	 priho-
dnje,	še	posebno	pa	so	med	drugim	izpostavili	možnost	obnove	
znanja	vožnje	z	avtomobilom	in	tridnevni	izlet	v	Budimpešto.	 
Ker	je	bilo	volilno	leto,	je	zbor	članov	društva	volil	nove	predstav-
nike.	Le-ti	so	večinoma	ostali	dosedanji,	vsaj	v	ožjem	delu	vod-
stva:	Elica	Brelih	ostaja	predsednica,	podpredsedniško	mesto	pa	
zasedata	Igor	Novljan	in	Karol	Jurjevčič.	Podelili	so	tudi	društve-
na	priznanja,	ki	so	jih	prejeli	Stanka	Grbec,	Metka	Grom,	Dragi-
ca	Pelan,	Marinka	Petkovšek,	pevsko-glasbena	skupina,	Anica	
Rudolf	in	Milena	Svenšek.	Šopek	presenečenja,	ki	sta	ga	prejšnja	
leta	prejela	najstarejši	in	najstarejša	udeleženka	zbora,	sta	tokrat	
kot	naključno	izbrana	prejela	Janko	Plestenjak	in	Minka	Žgavc.	 
Društvo	so	pozdravili	 tudi	prisotni	gostje,	predstavniki	 sose-
dnjih	stanovskih	društev	in	panožne	zveze,	med	drugim	tudi	
župan	Stojan	Jakin,	ki	je		bil	presenečen	nad	opravljenim	delom	
ter	hkrati	društvo	pozval,	naj	v	luči	tega	razmisli,	da	bi	more-
biti	podalo	za	katerega	od	svojih	članov	ali	skupin	predlog	za	
občinsko	priznanje.

 Gašper Tominc, foto: GT

Prisrčen pozdrav, spoštovane 
upokojenke in cenjeni upokojenci!
O	delovanju	društva	ste	veliko	izvedeli	tisti,	ki	ste	se	udeležili	
našega	letnega	rednega	zbora	članov	društva.	Preveč	prostora	
bi	porabili,	če	bi	vsa	poročila	objavili	v	Našem	časopisu.		Kljub	
vsemu	naj	zapišem	le,	da	 je	v	društvu	velika	četica	zelo	mar-
ljivih	 in	 odgovornih	 prostovoljcev	 in	 prostovoljk,	 ki	 	 vse	 leto	
sledijo	letnemu	programu	dela	na	socialno-humanitarnem	po-
dročju,	na	področju	 izobraževanja,	kulture	 in	družabnosti	 ter	
rekreacije	in	športa,	kar	je		potrdil	občni	zbor	na	predlog	uprav-
nega	odbora.
Precej	nevidno	pa	 je	delo	 	z	vzdrževanjem	naše	velike	nepre-
mičnine	in	administrativno	finančna	dela	zaradi	zelo	zahtevne	
zakonodaje,	saj	bi	lahko	zaradi	napačnega	poslovanja	plačeva-
li	visoke	kazni.	Vsa	pohvala	računovodkinji	in	članu	UO,	ki	je	
zadolžen	 za	finance,	Marjani	Kolenko	 in	Milanu	 Jermanu,	 za	
strokovnost,	vztrajnost	pri	iskanju	rešitev	in	dosledno	upošte-
vanje zakonitosti.
Če	bi	 društvo	 imelo	 več	finančnih	 sredstev,	 bi	 gospodar	hiše	
imel	še	več	dela,	tako	pa	opozarja	le	na	najnujnejša	vzdrževalna	
dela.	Hvala,	Tone	Sluga.
V	zadovoljstvo	vseh	 je	Komisija	za	oddajo	bifeja	strokovno	 in	
profesionalno	 opravila	 svoje	 delo.	Hvala	 vam,	Milan,	 Igor	 in	
Karol.
Pohvalo	in	zahvalo	za	vodenje	in	uspešno	delovanje	komisij	ter		
sekcij	zaslužijo	tudi	predsedniki	le-teh:		Milena	Svenšek,	Stanka	
Grbec,	Ivanka	Sluga,	Anica	Rudolf,	Janez	Kenk,	Marinka	Petko-
všek,		Dragica	Pelan	in	Marja	Rijavec		ter	članice	in	člani	komisij	
in sekcij.
Enaka	 zahvala	 	 velja	 vsem	planinskim	vodnikom	Sonji	Zalar	
Bizjak,	Milanu	Jermanu,	Sonji	Repnik	in	Frenku	Petriču,	ki	ve-
stno,	odgovorno	in	premišljeno	vodijo	pohodne	skupine.
Nikakor	pa	ne	smemo	zaobiti	tajniškega	dela	naše	Nežke	Vihte-
lič,	dela	skrbnega	in	zanesljivega	hišnika	Željka	in	praporščaka	
Leona.
Pohvaliti	velja	tudi	člane	izvršilnega	in	članice	ter	člane	uprav-

nega	odbora,	ki	odgovorno	opravljajo	svoje	delo.
Toda	posameznik	v	 tako	velikem	društvu	ne	bi	mogel	 storiti	
veliko,	če	ne	bi	bila	skupina	prostovoljk	in	prostovoljcev	uglaše-
na,	prijateljsko	povezana	četa	pridnih	in	delovnih	ljudi.	Hvala	
vsem,	ki	z	veseljem	delate,	organizirate,	vodite	ali	pa	se	udele-
žujete	naših	dejavnosti.

Kaj načrtujemo:
–		konec	marca	meddruštveni	turnir	v	pikadu,
–		9.	aprila	družabno	srečanje	Pri	Kranjcu,
–		na	prvi	letošnji	izlet	vabimo	v	sodelovanju	s	turistično	agenci-
jo	Autentika	(16.	aprila)

–		v	aprilu	bo	razstava	klekljarskih	izdelkov,
–		kopalni	izlet	v	Šmarješke	Toplice	20.	aprila,
–		9.	maja	vabi	balinarska	sekcija	na	otvoritveni	turnir	ob	občin-

skem prazniku.

Pridite	v	našo	pisarno,	pozanimajte	se,	kje	bi	sodelovali,	in	pri-
družite	se	množici	zadovoljnih	udeležencev	 in	udeleženk	raz-
ličnih	dejavnosti.
Ne	bo	vam	žal!
V	imenu	UO	Elica Brelih

Pozor, starejši vozniki! 
Vabimo vas na osvežitev znanja.
V sredo, 29. aprila 2015, bo na Vrhniki predavanje na temo 
varnosti v cestnem prometu za starejše voznice in voznike. 
Predavanje, ki bo v Domu KS Vrhnika Vas, Tržaška 11, ALI 
v prostorih Društva upokojencev Vrhnika, Tržaška 12 (od-
visno od števila prijav), se bo začelo ob 17. uri.

Program:	predstavitev/ponovitev	cestno-prometnih	predpisov	s	
poudarkom	na	novostih.	Predstavitev	bo	vodil	inž.	prom.	Mirko	
Turk.	
Predavanje	na	temo	starosti	in	vožnje	v	povezavi	z	upadom	ži-
vljenjske	moči	in	zmanjšanjem	psihofizičnih	sposobnosti.	Slišali	
boste	tudi	o	vplivih	zdravil	na	voznika,	postopnem	poslabšanju	
vida	ter	pomembnosti	opazovanja,	zaznavanja	prostora	in	hitro-
sti	objektov.	Drugi	del	programa	bo	vodil	Mitja	Miklič,	dr.	med.,	
spec.	MDPŠ.	
Po	končanem	predavanju	se	bodo	udeleženci	lahko	prijavili	na	
kondicijsko	vožnjo	z	lastnim	vozilom	po	Vrhniki.	Vožnje	bodo	
potekale	 v	maju	 v	 spremstvu	mentorja.	 Lahko	 boste	 preverili	
svoje	 vozniške	 sposobnosti	 na	 krožiščih	 ter	 v	 vključevanju	 in	
vožnji	po	avtocesti.	
Dobrodošlo	pobudo	za	ozaveščanje	starejših	voznic	in	voznikov	
o	potrebnih	ukrepih	za	njihovo	lastno	varnost	in	varnost	drugih	
udeležencev	v	prometu	so	podali:	Svet	za	preventivo	in	vzgojo	
v	cestnem	prometu	občine	Vrhnika,	Združenje	šoferjev	in	avto-
mehanikov	Vrhnika	ter	Društvo	upokojencev	Vrhnika.	

Zaželene	so	predhodne	prijave	udeležbe:	osebno	v	prostorih	DU	
Vrhnika,	Tržaška	12,	v	času	uradnih	ur	(sreda	in	petek	od	9.	do	
12.	ure)	po	telefonu:	031	241	066.	Predavanje je brezplačno!

Vabljeni!

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

Marca 2015 so  naši člani praznovali
okrogle jubileje:
Marija	Petkovšek,	Stara	Vrhnika	(1923)
Justina	Merlak,	Verd,	Vrhnika	(1923)
Jožefa	Gomboc,	Dom	Upokojencev	Vrhnika	(1924)
Marija	Golob,	Sivkina	ul.,	Vrhnika	(1924)
Ivanka	Tršar,	Pot	v	Močilnik,	Vrhnika	(1925)
Milan	Per,	Sinja	Gorica,	Vrhnika	(1925)
Jože	Vintar,	Cesta	6.	maja,	Vrhnika	(1925)
Slavko	Česen,	Cankarjev	trg,	Vrhnika	(1925)
Cirila	Zdravkovič,	Delavsko	naselje,	Vrhnika	(1930)
Jožef	Slabe,	Ob	Progi,	Vrhnika	(1930)
Frančiška	Debeljak,	Poštna	ul.,	Vrhnika	(1930)
Marija	Prijatelj,	Kurirska	ul.,	Vrhnika	(1930)
Albin	Nagode,	Stara	Vrhnika,	(1935)
Pepca	Gradišnik,	Stara	cesta,	Vrhnika	(1935)

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

Prejemnice društvenih priznanj

Janko in Minka, »naključno izbrana« posameznika iz množice 
udeležencev zbora, sredi med njima pa predsednica društva Elica 
Brelih.

ključili	s	samostojnim	koncertom,	ki	je	bil	že	osemnajsti	po	vrsti	
in	posvečen	mednarodnemu	dnevu	invalidov.	
Udeležili	smo	se	dvodnevnih	seminarjev	za	prostovoljce	(Čatež,	
Dobrna,	 Topolšica)	 in	 brezposelne	 ter	 zaposlene	 invalide	 (Mo-
ravci,	Terme	Olimia,	Zreče).
Preko	naše	zveze	se	izvaja	posebni	socialni	program	–	izvajanje	
socialne	in	čustvene	rehabilitacije	delovnih	invalidov	v	Laškem.	
Sedemdnevne	rehabilitacije	sta	se	udeležila	dva	naša	člana.
V	 letu	2014	 je	bilo	društvo	organizator	območnega	 tekmovanja	
v	pikadu	–	ekipno	na	Osnovni	šoli	dr.	Ivana	Korošca,	Borovnica.
Vsekakor	je	bistvo	in	velik	poudarek	delovanja	društva	na	osmih	
posebnih	 socialnih	 programih	 ZDIS-a,	 kateri	 so	 s	 strani	 zveze	
tudi	finančno	podprti,	 ne	pa	 tudi	v	 celoti	pokriti.	 S	finančnimi	
sredstvi,	ki	 jih	društvo	pridobi	na	osnovi	 javnih	razpisov	občin	
Vrhnika,	Borovnica	in	Log	–	Dragomer,	uspešno	dopolnjuje	za-
stavljene	naloge	in	cilje.«
Že	iz	poročila	in	ob	razpravi	gostov	je	bilo	slišati	veliko	pripomb	
na	 financiranje	 prepotrebnih	 socialnih	 programov	 za	 invalide.	
Denarja	za	 te	dejavnosti	 je	vedno	manj,	kar	pa	 je	velika	škoda.	

Župan	Stojan	 Jakin	pa	 je	zbrane	nagovoril	 ter	med	ostalim	po-
vedal:	»Društvo	je	resnično	zelo	aktivno	in	potrebno	vrhniškim	
invalidom,	za	kar	gre	res	lahko	velika	zahvala.	Vem,	da	je	za	hu-
manitarne	dejavnosti	vedno	manj	denarja.	Zato	se	bodo	na	občin-
skem	nivoju	trudili,	da	bo	financiranje	ostalo	na	vrednosti	prej-
šnjega	leta.	Zadovoljen	pa	bom	tudi,	če	bo	med	ljudmi	nastalo	še	
več	socialne	in	humanitarne	pomoči.«
Tudi	predsednik	ZDIS	Drago	Novak	je	pohvalil	društvo	pri	ure-
sničevanju	 socialnega	 programa,	 čeprav	 so	 težave	 s	 financira-
njem.	Zato	 	velja	vsa	pohvala	predvsem	prostovoljnim	amater-
skim	delavcem,	ki	želijo	pomagati	sočloveku	invalidu.
Zbrane	so	pozdravili	tudi	predstavniki	prijateljskih	društev.	Vsi	
so	poudarjali	 in	pohvalili	neprecenljive	aktivnosti	vrhniških	 in-
validov.
Po	uradnem	delu	je	sledil	še	zabavni	del.	Invalidi	so	se	zavrteli	ob	
zvokih	svojega	ansambla.
Ob	koncu	pa	še	nekaj	številk:	včlanjenih	je	508	rednih	in	230	čla-
nov	neinvalidov,	na	novo	se	 je	včlanilo	12	rednih	članov,	umr-
lo pa jih je osem.                                           Simon Seljak Udeleženci 32. Občnega zbora DI Vrhnika
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Zimzeleni na gorah Korzike in Elbi
Na	četrti	torek	v	februarju	smo	se	Zimzeleni	zbrali	pred	prosto-
ri	Društva	upokojencev	Vrhnika	in	jo	od	tam	mahnili	na	gore	
Korzike	in	Elbo.	To	sta	nam	omogočila	Sonja	Zalar	Bizjak	in	Voj-
ko	Bizjak.	Približala	sta	nam	bližnja	otoka	in	to	v	času,	ko	je	bila	
vremenska	napoved	za	vso	Slovenijo	nemogoča.
Vojko	nam	je	na	začetku	nadvse	doživeto	opisal	pot,	ki	sta	jo	s	
Sonjo	opravila	na	Korziki,	sledilo	pa	je	predavanje	z	diapozitivi.	
Fotografije	so	bile	večinoma	Vojkove,	Sonja	pa	 je	dodala	svoje	
posnetke	cvetja	in	drevja	ter	slikovno	gradivo	popestrila	z	iz-
branimi	komentarji.	Občudovali	smo	korziške	gore,	reke,	jezera,	
gorsko	cvetje,	trenutke	iz	življenja	Korzičanov	in	se	po	obisku	
korziških	gora	odpočili	na	Napoleonovi	Elbi	in	spoznali	še	ne-
kaj njenih zanimivosti.
Hvala	 vama,	 Sonja	 in	 Vojko,	 da	 sta	 nam	 popestrila	 deževen	
dan.	Po	predavanju	se	kar	nismo	mogli	ločiti,	izmenjevali	smo	
si	vtise	in	komentirali	ter	se	na	koncu	skorajda	vsi	odpravili	še	v	
»naš«	lokal	ter	tam,	ob	kavi,	nadaljevali	z	druženjem.
Zapisal in fotografiral: Milan Jerman

Zimzeleni na Pasjo ravan in Sivko
Za	prvi	marčevski	pohod	 je	že	navsezgodaj	posijalo	 sonce,	ki	
nas	je	spremljalo	in	grelo	ves	dan.	Zapeljali	smo	se	proti	Horju-
lu,	skozi	grad	v	Polhovem	Gradcu	do	Črnega	Vrha.
Ob	postanku	na	kavici,	ki	sta	nam	jo	navsezgodaj	skuhala	pri-
jazna	gostinca,	in	ob	dobri	potici,	ki	nam	jo	je	poslala	Elica	ob	
njenem	rojstnem	dnevu,	smo	nadaljevali	pot	po	zimski	idili	na	
Pasjo	ravan	(1020	m).	Na	vrhu	stoji	najnovejši	vremenski	radar,	
ki	 skupaj	 z	 radarjem	na	Lisci	 obvladuje	 slovenski	prostor,	 po	
sami	izravnavi	pa	je	kopica	vhodov	v	rove	skrivnostnega	pod-
zemlja	iz	obdobja,	ko	je	na	tem	vrhu	»vladala«	JLA.
Po	krajšem	postanku	in	malici	smo	pot	nadaljevali	proti	Sivki	
(934	m),	kjer	smo	z	njenega	vrha	občudovali	Julijce,	Karavanke,	
Grintovce	in	prelepo	alpsko	predgorje.	Vso	pot	so	nas	spremlja-
le	raztresene	posamezne	kmetije,	kjer	se	večinoma	ukvarjajo	z	
živinorejo.
V	dolino	smo	se	vračali	proti	Planini	nad	Horjulom	in	Suhemu	
Dolu,	kjer	nas	je	čakal	naš	prevoz	–	oranžni	lepotec	–	in	nas	po-
peljal	proti	Vrzdencu,	Horjulu,	Lesnemu	Brdu,	vse	do	končnih	
postaj.
Zapisal: Jože Štirn

Barjani po Tigrovski spominski 
krožni poti
Po	nekajdnevnem	deževju	smo	se	v	četrtek,	26.	2.	2015,	zbrali	v	
lepem	jasnem	vremenu	pred	Osnovno	šolo	Ivana	Cankarja	na	
Vrhniki.	Vožnja	do	Kozine	je	prav	hitro	minila,	saj	jo	je	vodnik	
Milan	izkoristil	za	razlago,	kje	bomo	hodili,	kaj	bomo	videli	in	
kdo	so	bili	Tigrovci.	To	so	bili	mladi	fantje	iz	teh	krajev,	ki	so	
se	uprli	terorju	italijanskega	fašizma	v	času	od	1933	do	1940.	V	

spomin	na	te	pogumne	rodoljube	so	v	Ocizli	leta	2000	odkrili	
spominsko	ploščo	na	komunski	hiši.	Po	Cankarjevi	kavi	v	Ko-
zini	smo	se	odpeljali	do	vasi	Ocizla,	kjer	smo	začeli	s	pohodom.	
Najprej	 smo	 ob	 potoku	 naleteli	 na	 zapuščen	Malnarjev	mlin,	
ki	je	žal	že	v	razpadajočem	stanju.	Nedaleč	stran	stoji	poseben	
hrast,	kmalu	zatem	pa	sledijo	še	zanimivejše	posebnosti,	kot	so	

slap	Žlebina,	 jama	S-3,	 Jurjeva	 jama,	Miškotova	 jama,	naravni	
most,	Maletova	 jama,	Blažev	 spodmol	 in	Ociska	 jama.	Po	 za-
služeni	malici	na	 lepo	urejenem	prostoru	smo	nadaljevali	pot	
do deponije materiala od izkopa predora Kastelec. Po nekaj sto 
metrih	ob	lepem	razgledu	na	Ocizlo	in	cerkev	svete	Magdalene	
smo	se	povzpeli	na	pobočje	hriba,	na	katerem	je	bilo	18	kavern.	
Ob	koncu	6,2	km	dolge	poti	smo	ob	vznožju	hriba	naleteli	na	ču-
dovite	grmičke	bodeče	lobodike	s	čudovitimi	rdečimi	jagodami.	
Malo	višje	pa	smo	prečkali	potok	na	katerem	je	Cumpetov	slap.	
Tudi	na	 tem	pohodu	smo	 imeli	 slavljenca,	 in	sicer	Francija,	ki	
nam	je	postregel	z	dobro	kapljico,	s	katero	smo	si	privezali	duše,	
posladkali	pa	smo	se	z	dobrotami,	ki	smo	jih	bili	deležni	tudi	na	
občnem	zboru.	Dobre	volje	kot	vedno	in	prijetno	utrujeni	smo	
se	vrnili	domov	že	pozno	popoldne.
Stane Kržmanc

Barjani: pohod  v  deželo  Martina  
Krpana
V	torek,	10.		3.,	je		potekalo	vse	po	načrtu.	Čakal	nas	je	čudovit	
hrib,	vrh	Sv.	Trojice	nad	Pivko.	Pozdrav	sonca,	dobra	volja,	vese-
li	Barjani,	dva	vodnika,			sodoben	avtobus,	dober	šofer	...	Šofer	
nas	je	odložil		v	Slovenski	vasi,	od	koder	nas	je	čakalo	malo	več	
kot	tri	ure	hoje.	Na	informativni	tabli	smo	videli,		da	sta	na	tem	
območju		bogata	rastlinstvo	in	živalstvo	ter	da	je	tu	veliko	pre-
hodov	divjadi		od	vsepovsod,	tudi		iz	Hrvaške.	
Iz	Slovenske	vasi	smo	najprej	hodili	po	gozdnih	poteh,	okrog	pa	
občudovali	številne	pašnike.	Na	zadnjem	delu	poti	smo	še	ujeli	
malo	snega,	ostanek	poslavljajoče	se	zime.	Pot	nas	je	vodila	še	
skozi	bukov	gozd,	kjer	nas	je	opogumil	napis	»Še	malo«		in		res	
smo	kmalu	prišli	 iz	gozda	na	goličavo	 in	zagledali	vrh.	Malo	
pod		njim	je	obnovljena	cerkev	Svete	Trojice,	ki	 ima	temelje	iz	
17.	stoletja.	Razgled	se	 je	razširil	na	Javornike,	Snežnik	 in	Na-
nos	v	megličastem	ozadju.	Pod	nami	naj	bi	bila	vidna	Palško	in	
Petelinjsko	jezero,	a	kaj,	ko	je	bil	ravno	marec	–	sušec,	ki	je	letos	
opravičil	svoje	ime.	
V	dolino	smo	se	vrnili	po	drugi	poti	in	spet	so	nas		spremljale	
»železne	ptice«	in	njihov	nadležni	zvok.	Na	koncu	poti	v	dolini	
Vlačno	je	bil	avtobus	kljub	vsem	lepotam	zelo	dobrodošel.	Na	
Vrhniki	smo	se	zahvalili		Sonji	in	Frenku		za	dobro	vodenje	in	
srečno	vrnitev,	šoferju	pa	za	umirjeno	vožnjo.
Majda Rihar

Barjani od Izole do Portoroža
Na	predpustni	 torek,	 10.	 februarja,	 smo	 se	dobro	 razpoloženi	
Barjani		 zapeljali	 proti	morju	 in	 ves	 čas	 se	 nam	 je	 nasmihalo	
toplo	sonce,	ki	nas	tudi	tokrat	ni	pustilo	na	cedilu.	Na	poti	ob	
obali	prelepega	mesta	Izola	smo	občudovali	apnenčaste	skale,	
jahte	in	galebe.	Na	koncu	plaže	San	Simon	smo	se	povzpeli		do	
Belvederja	 in	 pot	 nadaljevali	 na	 vrh	 polotoka	 Ronek	 in	 tako	
vstopili	v	prečudovit	Krajinski	park	Strunjan,	ki	vključuje	tudi	
notranji	del	Strunskega	zaliva	s	Strunjanskimi	solinami	in	lagu-
no	Stjužo.	Pri	znamenitem	kamnitem	Strunjanskem	križu,	ki	se	
razprostira	nad	Mesečevim	zalivom,	smo	se	za	nekaj	časa	usta-
vili,	se	posladkali	s	slastnimi	dobrotami	naših	slavljencev	in	se	
razgledovali	 okrog	 in	 okrog.	 Pot	 smo	 nadaljevali	 preko	 Stru-
njanskih	solin,	kjer	smo	se	srečali	še	s	tretjo	strukturo	tal,	po-
plavno	ravnico	ob	izlivu	Strunjanskega	potoka.	Nato	nas	je	pot	
vodila	skozi	predor,	kjer	je	nekdaj	potekala	ozkotirna	železnica	
Porečanka–Parenzana,	ki	je	povezovala	Trst	s	Porečem.	Danda-
nes je tod speljana kolesarska pot. Ob izhodu predora nas je na 
parkirišču	v	Portorožu	pričakal	avtobus	in	nas	odpeljal	v	Izolo,	
kjer	nas	je	čakalo	kosilo.		Ko	smo	se	okrepčali,	smo	se	zadovoljni	
in	nasmejani	odpeljali	domov	v	upanju,	da	bomo	obiskali	tudi		
druge	kraje	naše	prelepe	slovenske	obale.	
Marija Armič 

Sončki na Križni gori nad Ložem
Lož,	17.	2.	2015	–	Sončki	smo	se	tokrat	z	naše	Vrhnike	odpeljali	
v	Loško	dolino,	kjer	Ljubljanica,	reka	sedmih	imen,	kot	Veliki	
Obrh	pride	na	svetlo	pri	naselju	Vrhnika	pri	Ložu,	ponikne	v	
jamo	Golobina	in	se	kot	Stržen	na	površje	zopet	prikaže	na	Cer-
kniškem	polju	...	
Megleni	 pokrov	Ljubljanske	 kotline	 smo	kmalu	pustili	 za	 se-

boj in Notranjsko podolje se je izkazalo s pravo zimsko podobo. 
Najprej	 zasneženo	 Planinsko	 polje,	 nato	 Cerkniško,	 kjer	 smo	
komaj	slutili	jezero	pod	Javorniki,	in	nazadnje	Loška	dolina,	ka-
mor	smo	bili	namenjeni.	Malo	pred	Danami	so	nas	čakali	trije	
domačini,	na	čelu	z		vodnico	Božo	Troha,	ki	je	bila	naš	vir	infor-
macij	o	krajih,	kamor	smo	se	namenili.	
Loška	dolina	je	pretočno	kraško	polje	in	želeli	smo	videti,	kam	
izginjajo	vode	Obrha,	vodotoka,	ki	zbira	vse	vode	Loške	doline.	
Čez	polje	smo	se	sprehodili	do	vhoda	v	jamo	Golobina,	kjer	pa	
vode	ni	bilo,	ker	se	je	že	prej	izgubila	v	dnu	struge.	Skozi	zase-
lek	Škrilje	smo	nadaljevali	pohod	po	poti	skozi	gozd,	prečkali	
asfaltno	cesto	in	kmalu	prišli	v	Klance.	Tam	je	našo	pozornost	
pritegnila	žaga,	ki	je	kot	za	šalo	razrezala	debelo	smreko	na	de-
ske.	Do	Sv.	Ane,	vasice	pod	Križno	goro,	smo	hodili	po	zasne-
ženem	gozdu	in	izpolnila	se	je	Tinetova	želja	izpred	štirinajstih	
dni,	naj	zima	še	traja.	Še	krajši	vzpon	in	stali	smo	pred	cerkvijo	
sv.	Križa	na	Križni	gori,	857	metrov	visoko.	Na	jugu	se	je	pod	
nami	bleščala	zasnežena	Loška	dolina,	za	cerkvijo	pa	je	pogled	
zaobsegel	Slivnico	in	Cerkniško	polje	brez	jezera.		Obetali	smo	
si	pogled	na	bližnji	Snežnik,	pa	se	je	skrival	v	oblakih.	Vodnica	
Boža	je	tudi	tod	povedala	veliko	zanimivosti	o	zgodovini	Kri-
žne	gore	od	pradavnine	pa	do	danes.	Hvala	ji	za	vso	pozornost,	
ki	nam	jo	je	namenila,	vodniku	Matjažu	pa	za	primeren	tempo	
vodenja	kolone,	ki	je	tokrat	štela		več	kot	štirideset	pohodnikov.	
Še	spust	preko	Podloža	in	že	smo	bili	pri	avtobusu	v	Ložu.	Za	
konec	nas	je	v	Gostišču	Mlakar	pričakal	beduinski	par	in	nam	
ponudil	 dobrodošlico	 na	 arabski	 način.	 Za	 konec	 smo	 si	 še	 z	
ocvirkovko	omastili	usta,	kot	se	spodobi	za	pusta.	
Besedilo in fotografija: Sonja Zalar Bizjak

Steze na Vremščici
Izstopili	smo	na	odcepu	pred	Volčami,	kjer	sta	nas	objela	sonce	
in	modro	nebo.	Smerne	table	na	križišču	planinskih	poti	so	va-
bile	na	vse	štiri	strani,	mi	pa	smo	izbrali	staro	slovensko	planin-
sko	pot	na	Vremščico.	Čez	kraški	travnik	smo	prišli	na	gozdne	
steze	 borovih	drevoredov.	 Ponekod	 smo	prečili	 sneg,	 ki	 ga	 je	
napihala	burja	in	po	markiranih	poteh	naenkrat	prešli	gozdno	
mejo	ter	se	med	brinjem	in	pašniki	dvignili	skozi	borov	gozd	do	
cerkve	sv.	Urbana	s	kapelo	z	mozaikom	Marije	z	Detetom.	
Hoja	po	valovitem	terenu	rjavih	trav	je	prinašala	občutek	svo-
bode.	Steza	nas	je	vodila	do	doline	z	zgradbami	Centra	za	so-
naravno	 rekultiviranje	 Vremščica	 Veterinarske	 fakultete,	 ki	 z	
raznimi	 projekti	 preprečujejo	 zaraščanje	 opuščenih	 predelov	
planote.	Po	cesti	smo	se	vrnili	med	travnike,	ki	so	se	spuščali	in	
zoževali,	dokler	niso	gore	skupaj	z	nami	potonile	v	gozd,	kjer	
je	na	razpotju	čakal	avtobus.	Tristo	metrov	niže	smo	si	ogledali	
tudi	vzrejo	avtohtonih	ovac	istrska	pramenka	in	krškopoljskih	
prašičev.	
Med	vožnjo	proti	Senožečam	sem	na	strmem	pobočju	opazila	
krasne	bukve,	ki	jih	je	podrl	lanski	žled,	nato	zaprla	oči	in	»pre-
štela«	številne	utrinke	s	stez	na	Vremščici.	Še	bom	šla	 tja	gor,	

mogoče	maja,	morda	 jeseni,	 pravzaprav	 kadarkoli,	 Vremščica	
me	bo	vedno	pričakala	v	drugačni	preobleki.	
Marija Dolinar, foto: Tatjana Rodošek

Vandrovke so obiskale Korte, Šared, 
Jagodje in Izolo
Za	nas,	Vandrovke,	se	je	začelo	osmo	leto	pohodov	in	za	nami	
je	prvi	pohod	izven	Vrhnike	v	novi	sezoni.	V	torek,	3.	marca,	
smo	se	podali	na	pot	Korte–Šared–Jagodje–Izola.	Pohoda	se	je	
udeležilo	 35	 pohodnic,	 pa	 tudi	 4	 pohodniki.	Moški	 pohodni-
ki	imajo	še	posebno	mesto	v	naši	skupini,	saj	so	zelo	zabavni.	
Spremljala	sta	nas	že	znana	vodiča	Vika	in	Milan,	ki	sta	polna	
znanja	in	ju	radi	poslušamo.	Ko	smo	prišli	v	Izolo,	nas	je	čakala	
lokalna	vodička,	gospa	Mila	Albreht,	ki	nas	je	spremljala	na	ce-
lotni	poti	ter	nas	obogatila	z	znanjem	in	zanimivostmi	teh	kra-
jev.	Povzpeli	smo	se	do	vasice	Korte.	To	je	vas	s	sredozemskim	
videzom,	središče	izolskega	podeželja,	župnije	in	krajevne	sku-
pnosti.	Sestavljena	je	iz	dveh	delov.	Naselje	obsega	Zgornjo	vas	
in	Spodnjo	vas.	Pripadajo	mu	po	bližnjem	gričevju	 raztreseni	
zaselki.	Ukvarjajo	se	z	vinogradništvom,	vedno	več	je	nasadov	
oljk,	gojijo	češnje,	mandljevce,	breskve,	pridelujejo	smokve	…	V	
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Sonja Zalar Bizjak in Vojko Bizjak sta nam približala Korziko 
in Elbo.
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Spodnji	vasi	so	hiše	na	»pomolu«,	izstopa	hiša	»nebotičnik«	in	
hiša	mestnega	baročnega	značaja	iz	leta	1738.	Pot	nas	je	vodila	
v	Šared,	ki	je	tudi	naselje	občine	Izola.	Zelo	prijetno	je	tudi	na-
selje	 Jagodje	(ime	 je	 iz	 leta	1959),	ki	sega	od	morja	do	pobočja	
Šavrinskega	gričevja.	Ob	cesti	proti	Izoli	je	spomeniško	zavaro-
van	drevored	iz	pinij.	Južno	od	naselja	so	obsežni	sadovnjaki	in	
vinogradi.	Pot	nas	je	ob	koncu	vodila	skozi	predor,	kjer	je	nekdaj	
peljala	 železniška	proga,	 imenovana	 Istranka.	Čas	 je	 prehitro	
minil	 in	naša	pot	 se	 je	 zaključila	v	 Izoli	 ob	dobrem	kosilu	 in	
kozarčku	 refoška.	Vsi	 smo	bili	navdušeni	nad	 lepim	dnevom.	

Vsem	trem	vodnikom	se	zahvaljujemo	za	bogat	in	pester	dan,	
ki	smo	ga	preživeli	v	bližnjem	zaledju	naše	obale.
Zapisala in fotografirala: Fani Šurca

Svizci na Komenskem Krasu
Tretji	 februarski	 četrtek	 smo	Svizci	 izkoristili	 za	obisk	grebe-
na	Črni	hribi	na	severnem	obrobju	Krasa.	Pohod	smo	začeli	na	
Goriškem	Krasu	in	se	povzpeli	na	342	metrov	visok	razgledni	
vrh	Cerja.	Tu	so	na	pobudo	Društva	za	negovanje	rodoljubnih	

tradicij	organizacije	TIGR	Primorske	postavili	21	metrov	visok	
spomenik	 z	 imenom	Pomnik	 braniteljem	 slovenske	 zemlje.	 V	
toplem	soncu	smo	na	plošči	pred	spomenikom	posedeli,	poma-
licali	in	občudovali	razgled	na	Julijske	Alpe	in	Tržaški	zaliv.	Na-
meravali	smo	prehoditi	polovico	poti	čez	Črne	hribe,	od	Cerja	
do	Renškega	vrha.	Sonja,	ki	je	vodenje	Svizcev	prevzela	od	Elice,	
nam	ponavadi	med	hojo	postreže	z	razlago	o	rožah	ob	poti.	A	je	
tokrat	na	Krasu	narava	še	spala.	Zato	se	je	posvetila	soški	fronti.	
Pot	je	namreč	speljana	mimo	strelskih	jarkov	in	kavern,	ki	so	jih	
avstro-ogrski	in	italijanski	vojaki	uporabljali	za	boj	in	zakloni-
šča,	ko	je	čez	te	vrhove	v	letih	1916	in	1917	potekala	fronta.	
Ob	robu	kraške	planote	nad	Vipavsko	dolino	je	nanizanih	deset	
vrhov;	mi	 smo	 jih	prehodili	pet.	Daljši	postanek	smo	naredili	
na	433	metrov	visokem	Fajtjem	hribu,	ki	 je	bil	novembra	1916	
prizorišče	 ogorčenih	 bojev.	 Sonja	 je	 s	 seboj	 prinesla	 nekaj	 na-
bojev	in	drugih	predmetov	obeh	vojskujočih	se	strani	ter	nam	
nazorno	pokazala,	kako	gori	smodnik.	Od	tu	smo	jo	ubrali	še	
čez	Veliki	in	Renški	vrh.	
Na	cesti	pod	zadnjim	hribom	nas	je	z	avtobusom	čakala	šoferka	
Mateja	in	nas	odpeljala	do	vasi	Hruševica,	kjer	smo	si	na	kmetiji	
Grča	privoščili	njoke	v	 sirovi	omaki.	Zraven	smo	si	nazdravi-
li	s	kraškim	teranom	in	ugotovili,	da	smo	preživeli	 lep	dan	(z	
žalostnim	pridihom	zaradi	dogodkov,	 ki	 so	 se	pred	 stoletjem	
odvijali	v	teh	krajih).
Rada Pišler, fotografija: Sonja Zalar Bizjak
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Številka: 3500-3/2011
Datum: 23. 3. 2015

Na	podlagi	60.	člena	Zakona	o	prostorskem	
načrtovanju	(Ur.	l.	RS,	št	33/07,	108/09,	57/12,	
109/12)	Občina	Vrhnika	javno	naznanja	

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO 
OBRAVNAVO 

Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Občinskega lokacijskega načrta 

za umestitev prostorske ureditve skupnega 
pomena 

za Reciklažni center na Vrhniki.

Javna	 razgrnitev	 dopolnjenega	 osnutka	
Odloka o spremembah in dopolnitvah Ob-
činskega	 lokacijskega	 načrta	 za	 umestitev	
prostorske	 ureditve	 skupnega	 pomena	 za	
Reciklažni	 center	 na	 Vrhniki	 bo	 potekala	
v	času	od	7.	4.	2015	do	vključno	7.	5.	2015.	
Prostorski	 akt	bo	v	 tem	času	na	vpogled	v	
prostorih	Občine	Vrhnika,	Oddelek	za	pro-
stor,	Cankarjev	trg	11,	1360	Vrhnika	in	v	pro-
storih	KS	Vrhnika	–	Breg,		Tržaška	cesta	11,	
1360	Vrhnika.

Javna	obravnava	prostorskega	akta	bo	v	sre-
do,	22.	4.	2015,	ob	17.	uri	v	prostorih	KS	Vrh-
nika	–	Breg,		Tržaška	cesta	11,	1360	Vrhnika.

V	času	javne	razgrnitve	in	 javne	obravnave	
lahko k prostorskemu aktu dajo pripombe 
in	predloge	vsi	zainteresirani	organi,	organi-
zacije	in	posamezniki.	Pripombe	in	predlogi		
je	 mogoče	 podati	 ustno	 ali	 pisno	 na	 javni	
obravnavi	in	na	mestih	javne	razgrnitve,	kot	
zapis	v	knjigo	pripomb	in	predlogov,	ali	se	
posredujejo na elektronski naslov prostor.
obcina@vrhnika.si.

Stojan	Jakin,
župan	Občine	Vrhnika

Na	 podlagi	 od	 57.	 do	 61.b	 člena	 Zakona	 o	
prostorskem	načrtovanju	(Ur.	l.	RS,	št.	33/07,	
70/08-ZVO-1B,	 108/09,	 80/10-ZUPUDPP,	
43/11-ZKZ-C,	 57/12,	 57/12-ZUPUDPP-A,	
109/12,	 76/14	 –	 odl.	US;	 v	nadaljnjem	bese-
dilu:	 ZPNačrt)	 ter	 36.	 člena	 Statuta	Občine	
Vrhnika	 (Naš	 časopis,	 št.	 365/09)	 sprejme	
župan	Občine	Vrhnika

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopol-

nitev 
Odloka zazidalnem načrtu Osnovne šole 

Pod Hruševco na Vrhniki.

1.	člen
(ocena	stanja	in	razlogi	za	spremembe	in	

dopolnitve	ZN)

V	 skladu	 z	 Odlokom	 o	 zazidalnem	 načrtu	
Osnovne	šole	Pod	Hruševco	na	Vrhniki	(Ur.	
l.	RS,	št.	64/1996,	30/1997;	v	nadaljnjem	bese-
dilu:	ZN)	se	je	zgradila	osnovna	šola	Antona	
Martina	Slomška.	Zaradi	polne	zasedenosti	
šole	 in	 normativov	 za	 šolske	 prostore,	 ki	
določajo	tudi	velikost	jedilnice,	je	treba	šolo	
prizidati.	 S	 spremembo	ZN	 bo	 omogočena	
gradnja	 prizidka,	 kot	 jo	 predvideva	 Idejna	
zasnova	št.	03/13,	ki	jo	je	izdelal	Arhitektura,	
d.	o.	o.,	oktober	2013.	

2.	člen
(območje	sprememb	in	dopolnitev	ZN)

Predvideni	prizidek	se	načrtuje	na	zemljišču	
s	parcelno	št.	2658/111,	k.o.,	Vrhnika.	Obmo-

čje	lahko	obsega	tudi	druga	zemljišča,	ki	so	
potrebna	za	urejanje	navedenih	zemljišč.

3.	člen
(predmet	načrtovanja	in	vrsta	postopka)

Spremembe	in	dopolnitve	ZN	se	nanašajo	na	
grafični	del	ZN	ter	na		besedilni	del	ZN.
Postopek priprave sprememb in dopolnitev 
ZN		poteka	na	podlagi	od	57.	do	61.b	člena	
ZPNačrt.	
Območje	 lahko	 obsega	 tudi	 druga	 zemlji-
šča,	 ki	 so	 potrebna	 za	 urejanje	 navedenih	
zemljišč.

4.	člen
(način	pridobitve	strokovnih	rešitev)

Strokovne	rešitve	se	pripravijo	na	podlagi:
-	 prikaza	stanja	prostora,	
-	 OPN	 (splošni	 prostorski	 ureditveni	 po-
goji,	 prostorski	 ureditveni	 pogoji	 glede	
na namensko rabo in usmeritve za pri-
pravo	sprememb	in	dopolnitev	UN),

-	 investicijskih	namer	investitorja,
- smernic in mnenj nosilcev urejanja pro-
stora,

-	 strokovnih	podlag.

4.	člen
(roki	za	pripravo		sprememb	in	dopolnitev	

ZN	in	njegovih	posameznih	faz)

Postopek priprave sprememb in dopolnitev 
ZN	 po	 skrajšanem	 postopku,	 v	 naslednjih	
fazah in okvirnih rokih:
1.	 Osnutek	sprememb	in	dopolnitev	ZN:		

april 2015
2. Pridobitev smernic od nosilcev urejanja 

prostora:	maj	2015,	15	dni
3.	 Pridobitev	odločbe	o	CPVO	od	Ministr-

stva	za	okolje	in	prostor:	maj	2015,	30	
dni

4.	 Izdelava	strokovnih	podlag	–	glede	na	
smernice: maj 2015

5.	 Izdelava	okoljskega		poročila	-	glede	na	
odločbo	o	CPVO:	maj	2015

6.	 Dopolnitev	osnutka	sprememb	in	do-
polnitev	ZN:	junij	2015

7.	 Javno	naznanilo:	april	2015,	7	dni	pred	
začetkom	javne	razgrnitve

8.	 Javna	razgrnitev	in	javna	obravnava;	
julij	2015,	15	dni

9.	 Priprava	stališč	do	pripomb	in	predlo-
gov	javnosti:	avgust	2015

10.	 Priprava	predloga	sprememb	in	dopol-
nitev	ZN:	avgust	2015

11.	 Zbiranje	mnenj	nosilcev	urejanja	pro-
stora in mnenja o sprejemljivosti vpli-
vov	na	okolje:	september	2015,	15–30	
dni

12.	 Priprava	usklajenega	predloga	spre-
memb	in	dopolnitev	ZN:	oktober	2015

13.	 Predložitev	usklajenega	predloga	spre-
memb	in	dopolnitev	ZN	Odboru	za	
urejanje prostora ter varstvo naravne in 
kulturne	dediščine	v	obravnavo:	okto-
ber 2015

14.	 Predložitev	usklajenega	predloga	spre-
memb	in	dopolnitev	ZN	občinskemu	
svetu v sprejem: november 2015

15.	 Sprejem	predloga	sprememb	in	dopol-
nitev	ZN	z	odlokom	in	objava	v	ura-
dnem	glasilu:	november	2015

5.	člen
(nosilci	urejanja	prostora)

Nosilci	urejanja	prostora,	ki	podajo	smernice	
za	načrtovanje	prostorske	ureditve	iz	njiho-
ve	pristojnosti,	so:
1.	 Elektro	 Ljubljana,	 d.	 d.,	 Distribucijska	

enota	Ljubljana	okolica,	Slovenska	cesta	
58,	1516	Ljubljana	

2.	 JP	Komunalno	podjetje	Vrhnika,	d.	o.	o.,	
Pot	na	Tojnice	40,	1360	Vrhnika

3.	 Občina	 Vrhnika,	 Oddelek	 za	 družbene	
zadeve	 in	 gospodarstvo,	 Tržaška	 cesta	
1,	1360	Vrhnika

4.	 Občina	 Vrhnika,	 Oddelek	 za	 okolje	 in	
komunalo,	Tržaška	cesta	1,	1360	Vrhni-
ka

5.	 drugi	nosilci	urejanja	prostora,		če	bi	se	
v	postopku	priprave	OPPN	izkazalo,	da	
so njihove smernice potrebne.

6.	člen
(obveznosti		glede	financiranja	priprave	
Odloka	o	spremembah	in	dopolnitvah	UN)

Finančna	 sredstva	 za	 izdelavo	 Odloka	 o	
spremembah	in	dopolnitvah	ZN,	strokovnih	
podlag,	 okoljskega	poročila	 in	geodetskega	
načrta	zagotavlja	pobudnik	Občina	Vrhnika,	
Tržaška	cesta	1,	1360	Vrhnika.

7.	člen
(objava)

Ta	sklep	se	objavi	v	Našem	časopisu	in	začne	
veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi 
na	spletni	strani	Občine	Vrhnika.

Številka:	3505-6/2015	(5-01)	
Vrhnika,	13.	3.	2015	
	 Občina	Vrhnika
	 Župan
	 Stojan	Jakin

Na	podlagi	Zakona	o	varstvu	kulturne	de-
diščine	 (Ur.	 list	 RS,	 št.	 16/2008,	 123/2008,	
8/2011,	30/2011,	90/2012	in	111/2013),	Zako-
na	o	uresničevanju	 javnega	interesa	za	kul-
turo	 (Ur.	 list	RS,	 št.	77/2007-UPB1,	56/2008,	
4/2010,	 20/2011	 in	 101/2013),	 Zakona	 o	 iz-
vrševanju	 proračunov	 Republike	 Slovenije	
za	 leti	 2014	 in	 2015	 (Ur.	 l.	 RS	 št.	 101/2013,	
9/2014,	25/2014,	38/2014,	84/2014	in	95/2014),	
Pravilnika	 o	 postopkih	 za	 izvrševanje	 pro-
računa	 Republike	 Slovenije	 (Ur.	 list	 RS,	
št.	 50/2007,	 61/2008,	 99/2009-ZIPRS1011	 in	
3/2013),	 Statuta	Občine	Vrhnika	 (Naš	 časo-
pis,	365/2009)	 in	Odloka	o	proračunu	Obči-
ne	Vrhnika	za	 leto	2015	 (Uradni	 list	RS,	 št.	
97/2014)	 Občina	 Vrhnika,	 Tržaška	 cesta	 1,	
1360	Vrhnika,	objavlja
 

JAVNI RAZPIS
 

ZA IZBOR PREDLOGOV ZA SOFINAN-
CIRANJE

INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN 
IZBOLJŠAV SAKRALNIH SPOMENI-

KOV 
V LETU 2015.

 
1. PREDMET RAZPISA IN RAZPISNA 
PODROČJA 
Predmet	 razpisa	 je	 sofinanciranje	 investi-
cijskega	 vzdrževanja	 in	 izboljšav	 sakralnih	
spomenikov	na	območju	Občine	Vrhnika.	
 
2. POMEN IZRAZOV IN UPRAVIČE-
NOST STROŠKOV
Upravičene	 osebe po tem razpisu so prav-
ne	osebe,	registrirane	v	RS,	ki	so	lastniki	ali	
upravljavci	 sakralnih	 spomenikov	v	Občini	
Vrhnika	(v	nadaljevanju:	upravičene	osebe).
Sakralni	spomenik	je	nepremična	dediščina,	
vpisana	v	register	nepremične	kulturne	de-
diščine,	 ki	 ga	 vodi	Ministrstvo	 za	 kulturo,	
in	v	registru	označena	kot	sakralna	stavbna	
dediščina.
Projekt	 je	 investicijski	 poseg	 pri	 vzdrževa-
nju,	ki	je	v	celoti	in	v	svojih	delih	namenjen	

uporabi	 na	 razpisnem	področju.	 Zaprošeni	
znesek	 financiranja	 posameznega	 projekta	
lahko	dosega	do	50	%	vseh	predvidenih	stro-
škov	del,	opravljenih	v	letu	2015.
Financiranje	 pomeni,	 kadar	 se	 uporablja	
samostojno,	 tako	financiranje	kot	sofinanci-
ranje.
Finančna	 uravnoteženost	 pomeni,	 da	 se	
ujemajo skupne vrednosti predvidenih od-
hodkov	in	prihodkov	finančne	konstrukcije	
celotnega	projekta	(odhodki	=	prihodki).	
Upravičeni	stroški	so	stroški	gradbeno-obr-
tniških	 in	 konservatorsko-restavratorskih	
posegov	na	sakralnih	spomenikih.
 
3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZ-
PISU
 
3.1 Na razpis se lahko prijavijo predlagate-
lji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo vse 
naslednje pogoje:
•			 so	pravne	osebe,	 registrirane	v	RS	 in	so	
lastniki	 ali	 upravljavci	 sakralnega	 spo-
menika	 (dokazilo:	 podpisana	 izjava	 o	
lastništvu	oz.	soglasje);

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

 
Drugi	pogoji:
•		projekt,	 ki	 je	 predmet	 sofinanciranja,	

mora biti izveden v skladu s predpisi o 
graditvi	 objektov,	 urejanju	 prostora	 in	
varstvu	okolja;

•			projekt,	 ki	 je	 predmet	 sofinanciranja,	
mora	biti	izveden	v	skladu	z	Zakonom	o	
varstvu	kulturne	dediščine.

 
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje	pogojev	ugotavlja	komisija,	ki	
jo	imenuje	župan.
 
Pri	 odpiranju	 vlog	 bodo	 iz	 nadaljnjega	 po-
stopka	izločene	vse	vloge,	ki:
•	 niso	bile	oddane	v	razpisnem	roku;
•	 jih	ni	vložila	upravičena	oseba.	
 
Predlagatelji,	ki	bodo	podali	nepopolne	vlo-
ge,	bodo	pozvani	k	dopolnitvi	vlog.	Rok	za	
dopolnitev	vloge	je	pet	delovnih	dni	od	pre-
jema	obvestila	o	nepopolni	vlogi.	
Vloge,	ki	niso	bile	oddane	v	razpisnem	roku,	
ki	jih	ni	vložila	upravičena	oseba	in	nepopol-
ne	vloge,	ki	kljub	pozivu	niso	bile	pravoča-
sno	dopolnjene,	bodo	zavržene.
 
Občina	Vrhnika	lahko	v	primeru	naknadne	
ugotovitve	 neizpolnjevanja	 pogojev	 in	 po	
že	izdani	dokončni	odločbi	o	izboru	progra-
mov	spremeni	odločitev	 in	z	 izvajalcem	ne	
sklene	pogodbe	ali	razveže	že	sklenjeno	po-
godbo,	v	primeru	že	izplačanih	sredstev	pa	
zahteva	povračilo	sredstev.
 
4. RAZPISNA DOLOČILA
 
4.1 Splošna določila razpisa
Projekt	ustreza	splošnim	določilom,	če:	
•			je	celovit	in	zaokrožen	ter	tehtno	vsebin-
sko	obrazložen	in	načrtovan;

•			je	realno	ovrednoten	in	 ima	uravnoteže-
no	finančno	zgradbo	ter

•			zagotavlja	soudeležbo	predlagatelja	z	la-
stnimi	ali	pridobljenimi	sredstvi	v	višini	
vsaj	50	%,

•			je	nujni	projekt	obnove,	katere	odložitev	
bi	povzročila	nadaljnjo	škodo	na	objektu.

 
4.2 Prednostna določila
•		sakralni	spomenik	je	pomembna	kulturna	
in	turistična	znamenitost,

•			celotna	višina	vrednosti	projekta.

 5. UPORABA  DOLOČIL
Izbrani	bodo	projekti,	katerih	predlagatelj	in	
projekt	 bo	 izpolnjeval	 vse	 razpisne	 pogoje	
in	splošna	določila	ter	bo	visoko	ocenjen	pri	
prednostnih	 	 določilih	 razpisa.	 Prednostna	
določila	z	večjo	težo		so	navedena	na	začetku	
seznama.	Komisija	bo	ustreznost	vloge	pre-
verjala	iz	podatkov,	ki	bodo	navedeni	na	pri-
javnih	 obrazcih,	 v	 obveznih	 prilogah	 in	 na	
morebitnem	 drugem	 priloženem	materialu	
ter	na	podlagi	podatkov,	s	katerimi	razpola-
ga	iz	uradnih	evidenc.
 
6. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Okvirna	vrednost	razpoložljivih	sredstev	za	
leto	2015,	namenjenih	za	predmet	tega	razpi-
sa,	znaša	20.000,00	evrov.
 
7. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH 
SREDSTEV
Dodeljena	 proračunska	 sredstva	 iz	 razpisa	
morajo	 upravičene	 osebe	 porabiti	 v	 pro-
računskem	 letu	 2015,	 najkasneje	 do	 30.	 11.	
2015,	kar	je	tudi	rok	za	oddajo	zahtevkov	z	
dokazili o izvedbi del. 
 
8. RAZPISNI ROK
Razpis	se	bo	začel	30.	3.	2015	 (datum	izida	
Našega	časopisa)	in		končal	30.	4.	2015.
 
9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisna	 dokumentacija	 obsega:	 besedilo	
razpisa,	prijavne	obrazce	za	prijavo	posame-
znega	projekta	in	vzorec	zahtevanih	izjav.
 
Vlogo	 za	 udeležbo	 na	 razpisu	 s	 prijavnimi	
obrazci	 lahko	 vlagatelji	 prevzamejo	 v	 času	
uradnih ur v sprejemno-informacijski pi-
sarni	Občine	Vrhnika,	Tržaška	cesta	1,	1360	
Vrhnika.	Lahko	pa	tudi	v	elektronski	obliki	
na	spletni	strani	Občine	Vrhnika,	www.vrh-
nika.si	–	Razpisi,	natečaji	in	naročila.	
 
10. ODDAJA IN DOSTAVA PREDLOGOV
 
Vloga	mora	biti	izpolnjena	na	ustreznih	raz-
pisnih obrazcih in mora vsebovati vse obve-
zne	 priloge,	 dokazila	 in	 podatke,	 določene	
v	 razpisni	 dokumentaciji.	 Vloga	 mora	 biti	
predložena	na	naslov:	OBČINA	VRHNIKA,	
Oddelek	 za	 družbene	 dejavnosti	 in	 gospo-
darstvo,	 Tržaška	 cesta	 1,	 1360	 Vrhnika,	 v	
zapečateni	 ovojnici	 z	 izpisom	 na	 prednji	
strani:	»NE	ODPIRAJ	–	RAZPIS	SAKRALNI	
SPOMENIKI	 2015«	do	 vključno	 30.	 4.	 2015	
oz.	 najkasneje	 ta	 dan	 oddana	 na	 pošti	 kot	
priporočena	pošiljka.	Na	hrbtni	strani	ovoj-
nice	mora	 biti	 navedba	 vlagatelja:	 naziv	 in	
naslov	(sedež).
 
Če	 posamezni	 predlagatelj	 predloži	 več	
vlog,	 mora	 biti	 vsaka	 v	 svojem,	 pravilno	
označenem	ovitku!
 
Za	prepozno	se	šteje	vloga,	ki	ni	bila	oddana	
priporočeno	na	pošto	do	vključno	30.	4.	2015	
oz.	do	tega	dne	ni	bila	predložena	na	Občini	
Vrhnika	–	pisarna	št.	22	–	tajništvo.
 
Oddaja	vloge	pomeni,	da	se	predlagatelj	stri-
nja	z	vsemi	pogoji	in		določili	razpisa.
 
11. PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA DAJA-
NJE INFORMACIJ IN POJASNIL

Informacije	in	pojasnila	lahko	zainteresirani	
dobijo	v	času	uradnih	ur	Občine	Vrhnika,	na	
Oddelku	 za	 družbene	dejavnosti	 in	 gospo-
darstvo,	tel.	01/755-54-20.	Vprašanja		 je	mo-
goče	 posredovati	 tudi	 po	 elektronski	 pošti	
na naslov sabina.ahcan@vrhnika.si.
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12. ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠČANJE 
O IZBORU
Izpolnjevanje	pogojev,	utemeljenosti	prispe-
lih	 vlog	 in	 vrednotenje	 le-teh	 bo	 	 opravila	
komisija,	ki	jo	določi	župan	Občine	Vrhnika.	
Občina	Vrhnika	bo	predlagatelje	o	izidu	raz-
pisa	pisno	obvestila	v	30	dneh	po	zaključku	
razpisa.	Na	 sklep	o	 izboru	 se	vlagatelj	 lah-
ko	v	8	dneh	po	prejemu	pritoži	pri	županu	
Občine	Vrhnika.	Po	preteku	roka	za	pritožbe	
bodo	z	izbranimi	izvajalci	sklenjene	pogod-
be.
 

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

Na	 podlagi	 Zakona	 o	 izvrševanju	 prora-
čunov	 Republike	 Slovenije	 za	 leti	 2014	 in	
2015	(Ur.	l.	RS,	št.	101/2013,	9/2014,	25/2014,	
38/2014,	84/2014	in	95/2014),	Pravilnika	o	po-
stopkih	za	izvrševanje	proračuna	Republike	
Slovenije	 (Ur.	 list	 RS,	 št.	 50/2007,	 61/2008,	
99/2009-ZIPRS1011	in	3/2013),	Statuta	Obči-
ne	Vrhnika	(Naš	časopis,	365/2009),	Odloka	
o	 proračunu	 Občine	 Vrhnika	 za	 leto	 2015	
(Uradni	list	RS,	št.	97/2014),	Občina	Vrhnika,	
Tržaška	cesta	1,	1360	Vrhnika,	objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA IZBOR PREDLOGOV ZA SOFINAN-
CIRANJE

UREDITVE IN NAKUPA OPREME ZA 
OTROŠKA IGRIŠČA ZA LETO 2015.

1. PREDMET RAZPISA IN RAZPISNA 
PODROČJA 
Predmet	 razpisa	 je	 sofinanciranje	 ureditve	
in	nakupa	opreme	za	otroška	igrišča	na	ob-
močju	občine	Vrhnika	ter	usposabljanja	od-
govornih	 oseb	 za	 preglede	 in	 vzdrževanje	
otroških	igral	in	igrišč.	

2. POMEN IZRAZOV IN UPRAVIČE-
NOST STROŠKOV
Upravičene	osebe po tem razpisu so Krajev-
ne	skupnosti	v	občini	Vrhnika,	ki	posedujejo	
in/ali	 uporabljajo	 površine	 za	 namen	 otro-
škega	 igrišča	 (v	 nadaljevanju:	 upravičene	
osebe).
Projekt	je	investicijski	poseg	pri	vzdrževanju	
in/ali	posamični	sklop	opreme,	ki	je	v	celoti	
in v svojih delih namenjen uporabi na razpi-
snem	področju.	Zaprošeni	znesek	financira-
nja	posameznega	projekta	 lahko	dosega	do	
50	%	 vseh	 predvidenih	 stroškov	del,	 opra-
vljenih v letu 2015.
Usposabljanje	 je	udeležba	na	usposabljanju	
za	preglede	in	vzdrževanje	otroških	igral	in	
igrišč.	 Zaprošeni	 znesek	 financiranja	 posa-
meznega	usposabljanja	lahko	dosega	do	100	
%	celotnega	stroška	usposabljanja.
Financiranje	 pomeni,	 kadar	 se	 uporablja	
samostojno,	 tako	financiranje	kot	sofinanci-
ranje.
Finančna	 uravnoteženost	 pomeni,	 da	 se	
ujemajo skupne vrednosti predvidenih od-
hodkov	in	prihodkov	finančne	konstrukcije	
celotnega	projekta	(odhodki	=	prihodki).	

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZ-
PISU

3.1 Na razpis se lahko prijavijo predlagate-
lji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:
•	 imajo	otroško	igrišče	v	svoji	lasti	oz.	ima-
jo	soglasje	lastnika	ali	zakupnika	zemlji-
šča	 (dokazilo:	podpisana	 izjava	o	 lastni-
štvu	oz.	soglasje);

•	 zagotavljajo	 dostopnost	 površine	 upo-
rabnikom	z	dostopom	na	javno	površino	
(dokazilo:	 podpisana	 izjava	 predlagate-
lja);

•	 upravljajo	oz.	bodo	upravljali	z	otroškim	
igriščem,	 ga	 tekoče	 vzdrževali	 in	 vzpo-
stavili	 igriški	 red	 (dokazilo:	 podpisana	
izjava	predlagatelja)	in

•	 imajo	 urejeno	 tehnično	 dokumentacijo	
(natančen	načrt	obnove	in	popis	del	s	ko-
ličinami	 ter	 cenami)	 –	pogoj	 ne	velja	 za	
prijavo usposabljanja.

3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje	pogojev	ugotavlja	komisija,	ki	
jo	imenuje	župan.

Predlagatelji,	ki	bodo	podali	nepopolne	vlo-
ge,	bodo	pozvani	k	dopolnitvi	vlog.	Rok	za	
dopolnitev	vloge	je	pet	delovnih	dni	od	pre-
jema	obvestila	o	nepopolni	vlogi.	

Vloge,	ki	niso	bile	oddane	v	razpisnem	roku,	
ki	jih	ni	vložila	upravičena	oseba	in	nepopol-
ne	vloge,	ki	kljub	pozivu	niso	bile	pravoča-
sno	dopolnjene,	bodo	zavržene.

Občina	Vrhnika	lahko	v	primeru	naknadne	
ugotovitve	 neizpolnjevanja	 pogojev,	 in	 po	
že	izdani	dokončni	odločbi	o	izboru	progra-
mov,	spremeni	odločitev	in	z	izvajalcem	ne	
sklene	pogodbe	ali	razveže	že	sklenjeno	po-
godbo,	v	primeru	že	izplačanih	sredstev	pa	
zahteva	povračilo	sredstev.

4. RAZPISNA  DOLOČILA

4.1 Splošna  določila razpisa
Projekt	ustreza	splošnim	določilom,	če:	

•	 ohranja	ali	povečuje	učinkovitost	upora-
be	otroških	igrišč,

•	 je	celovit	in	zaokrožen	ter	tehtno	vsebin-
sko	obrazložen	in	načrtovan,

•	 je	realno	ovrednoten	in	ima	uravnoteže-
no	finančno	zgradbo	ter

•	 zagotavlja	soudeležbo	predlagatelja	z	la-
stnimi	ali	pridobljenimi	sredstvi	v	višini	
vsaj	50%.

Usposabljanje	 ustreza	 splošnim	 določilom,	
če:
•	 se	usposablja	oseba,	odgovorna	za	vzdr-
ževanje	igrišča,	ki	ga	poseduje	ali	upora-
blja	predlagatelj,

•	 traja	najmanj	osem	ur	in	ga	izvaja	institu-
cija,	ki	ima	akreditacijo	s	področja	varno-
sti	otroških	igrišč	oziroma	je	registrirana	
za opravljanje dejavnosti varnosti pri 
delu	na	področju	vzgoje	in	izobraževanja	
in	 ima	najmanj	pet	 let	 izkušenj	z	 izvaja-
njem	pregledovanja	in	preizkušanja	igral	
na	otroških	igriščih.

Najvišji	možni	 znesek	 sofinanciranja	 uspo-
sabljanja	je	do	250	EUR	na	prijavitelja.

4.2 Prednostna določila
•	 usposabljanje	osebe,	odgovorne	za	vzdr-
ževanje	igrišča,

•	 celotna	višina	vrednosti	projekta,
•	 postavitev	novega	igrišča	ali	celovita	pre-
nova	igrišča,

•	 število	 potencialnih	 uporabnikov	 otro-
škega	igrišča,

•	 oddaljenost	 od	 prvega	 urejenega	 otro-
škega	igrišča,

•	 nujni	 projekti	 obnove,	 brez	 katerih	 bi	
bila uporaba prostorov bistveno okrnje-
na,	 nepopolna	 ali	 celo	 onemogočena	 ali	
katerih	odložitev	bi	povzročila	nadaljnjo	
škodo	na	objektu,	

•	 upravičena	oseba	je	v	projektih,	prijavlje-
nih	 na	 tovrsten	 razpis	 v	 prejšnjih	 letih	
oziroma bo v tem letu pridobila spon-
zorska ali donatorska sredstva za namen 
urejanja	 igrišča	 (priložiti	 gradivo,	 ki	 to	
izkazuje).

5. UPORABA  DOLOČIL
Izbrani	 bodo	 projekti,	 katerih	 predlagatelj	
in projekt/usposabljanje bo izpolnjeval vsa 
splošna	 določila	 ter	 bo	 visoko	 ocenjen	 pri	
prednostnih	 	 določilih	 razpisa.	 Prednostna	
določila	z	večjo	 težo	so	navedena	na	začet-
ku	 seznama.	 Usposabljanje	 ima	 prednost	
pred	projekti.	Komisija	bo	ustreznost	vloge	
preverjala	 iz	 podatkov,	 ki	 bodo	 navedeni	
na	prijavnih	 obrazcih,	 v	 obveznih	prilogah	
ter	na	morebitnem	drugem	priloženem	ma-
terialu	in	na	podlagi	podatkov,	ki	jih	ima	iz	
uradnih evidenc.

6. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Okvirna	vrednost	razpoložljivih	sredstev	za	
leto	2015,	namenjenih	za	predmet	tega	razpi-
sa,	znaša	7.600,00	EUR.

7. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH 
SREDSTEV
Dodeljena	 proračunska	 sredstva	 iz	 razpisa	
morajo	 upravičene	 osebe	 porabiti	 v	 prora-
čunskem	letu	2015	oz.	v	plačilnih	rokih,	kot	
jih	določa	Zakon	o	 izvrševanju	proračunov	
Republike	Slovenije	za	leti	2014	in	2015	(Ur.	
l.	RS,	 št.	 101/2013,	 9/2014,	 25/2014,	 38/2014,	
84/2014	in	95/2014).

8. RAZPISNI ROK
Razpis	se	bo	začel	30.	3.	2015	 (datum	izida	
Našega	časopisa)	in		končal	30.	4.	2015.

9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisna	 dokumentacija	 obsega:	 besedilo	
razpisa,	 prijavne	 obrazce	 za	 prijavo	 posa-
meznega	 projekta/usposabljanja	 in	 vzorec	
zahtevanih izjav.

Vlogo	 za	 udeležbo	 na	 razpisu	 s	 prijavnimi	
obrazci	 vlagatelji	 lahko	 prevzamejo	 v	 času	
uradnih ur v sprejemno-informacijski pi-
sarni	Občine	Vrhnika,	Tržaška	cesta	1,	1360	
Vrhnika.	Lahko	pa	tudi	v	elektronski	obliki	
na	spletni	strani	Občine	Vrhnika,	www.vrh-
nika.si	–	Razpisi,	natečaji	in	naročila.	

10. ODDAJA IN DOSTAVA PREDLOGOV

Vloga	mora	biti	izpolnjena	na	ustreznih	raz-
pisnih obrazcih in mora vsebovati vse obve-
zne	 priloge,	 dokazila	 in	 podatke,	 določene	
v	 razpisni	 dokumentaciji.	 Vloga	 mora	 biti	
predložena	na	naslov:	OBČINA	VRHNIKA,	
Oddelek	 za	 družbene	 dejavnosti	 in	 gospo-
darstvo,	Tržaška	cesta	1,	1360	Vrhnika,	v	za-
pečateni	ovojnici	z	izpisom	na	prednji	strani:	
»NE	ODPIRAJ	 –	RAZPIS	OTROŠKA	 IGRI-
ŠČA	2015«,	do	vključno	30.	4.	2015	oz.	najka-
sneje	ta	dan	oddana	na	pošti	kot	priporočena	
pošiljka.	Na	hrbtni	strani	ovojnice	mora	biti	
navedba	vlagatelja:	naziv	in	naslov	(sedež).

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

Za	PREPOZNO	se	šteje	vloga,	ki	ni	bila	od-
dana	priporočeno	na	pošto	do	vključno	30.	
4.	2015	oz.	do	tega	dne	ni	bila	predložena	na	
Občini	Vrhnika	–	pisarna	št.	22	-	tajništvo.
Za	NEPOPOLNO	se	šteje	del	vloge	ali	celo-
tna	vloga,	ki	ne	vsebuje	vseh	sestavin,	ki	jih	

zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije. 

Oddaja	vloge	pomeni,	da	se	predlagatelj	stri-
nja	z	vsemi	pogoji	in		določili	razpisa.

11. PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA DAJA-
NJE INFORMACIJ IN POJASNIL
Informacije	in	pojasnila	lahko	zainteresirani	
dobijo	v	času	uradnih	ur	Občine	Vrhnika,	na	
Oddelku	 za	 družbene	dejavnosti	 in	 gospo-
darstvo,	tel.	01/755-54-20.	Vprašanja		 je	mo-
goče	 posredovati	 tudi	 po	 elektronski	 pošti	
na naslov sabina.ahcan@vrhnika.si.

12. ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠČANJE 
O IZBORU
Izpolnjevanje	pogojev,	utemeljenosti	prispe-
lih	 vlog	 in	 vrednotenje	 le-teh	 bo	 	 opravila	
komisija,	ki	jo	določi	župan	Občine	Vrhnika.	
Občina	Vrhnika	bo	predlagatelje	o	izidu	raz-
pisa	pisno	obvestila	v	30	dneh	po		končanem	
razpisu.	Na	sklep	o	 izboru	se	vlagatelj	 lah-
ko	v	8	dneh	po	prejemu	pritoži	pri	županu	
Občine	Vrhnika.	Po	preteku	roka	za	pritožbe	
bodo	z	izbranimi	izvajalci	sklenjene	pogod-
be.

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

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

2. JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO 
POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

Predmet	oddaje	 je	poslovni	prostor	št.	12	v	
pritličju	poslovne	stavbe	Cankarjev	trg	4	na	
Vrhniki, površine	26,51 m2.	Najem	vključuje	
souporabo sanitarij.

Poslovni prostor je primeren za opravljanje 
storitvene,	pisarniške	dejavnosti	ter	trgovine	
z	neživili.

Poslovni prostor se oddaja v najem za dolo-
čen	čas	–	za	obdobje	dveh	let.	Po	navedenem	
času	 se	 najemno	 razmerje	 lahko	 podaljša.	
Poslovni prostor bo izbranemu ponudniku 
oddan	takoj,	ko	bo	postopek	javnega	razpisa	
v	celoti		zaključen.

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

Ponudnik	 resnost	 ponudbe	 jamči	 z	 vplači-
lom	varščine	na	TRR	št.:	 01340-0100001093,	
sklic	na	št.:	00-3520-1-2015,	Občine	Vrhnika.

Varščino,	 ki	 znaša	 220,30	 	 evrov,	mora	 po-
nudnik	vplačati	 pred	potekom	 roka	 za	od-
dajo	ponudbe	in	ponudbi	priložiti	potrdilo	o	
vplačani	varščini.

Ponudnikom,	 ki	 na	 javnem	 razpisu	 niso	
izbrani,	 se	 varščina	 vrne	 v	 roku	 15	 dni	 od	
izdaje	sklepa	o	izbiri	najugodnejšega	ponu-
dnika	oziroma	oddaji	poslovnega	prostora	v	
najem,	ponudnikom,	ki	so	poslali	nepopolne	
ponudbe,	pa	v	roku	15	dni	od	zaključka	zbi-
ranja ponudb.

Za	 izbranega	 ponudnika	 varščina	 šteje	 kot	
avans	 najemnine,	 	 če	 pa	 izbrani	 ponudnik	
odstopi	 od	 sklenitve	 najemne	 pogodbe,	 se	
mu	položena	varščina	ne	vrne.

Ponudnikom,	 ki	 svojo	 ponudbo	 umaknejo	
pred	zaključkom	postopka	izbire,	se	vrne	le	
polovični	znesek	položene	varščine.

Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev	 naj	 ponudniki	 v	 zaprti	 ovojnici	 s	
pripisom	"Ne	odpiraj,	 razpis	za	oddajo	po-
slovnega	prostora	št.	12",	oddajo	v	sprejemni	
pisarni	Občine	Vrhnika,	Tržaška	cesta	1,	na	
Vrhniki,	ali	pošljejo	na	naslov:	Občina	Vrh-
nika,	 Oddelek	 za	 družbene	 dejavnosti	 in	
gospodarstvo,	 Tržaška	 c.	 1,	 1360	 Vrhnika.	
Rok	za	oddajo	ponudb	je	15.	4.	2015.	Za	pra-
vočasno	ponudbo	se	bo	štela	tista	ponudba,	
ki	bo	na	naslov	Občine	Vrhnika	prispela	do	
15.	4.	2015.	Ponudbe	bodo	po	preteku	roka	
komisijsko odprte. 
Pisna	ponudba	mora	obsegati:
•	 ponudnikove	 podatke	 s	 točnim	 naslo-
vom,	če	je	ponudnik	fizična	oseba,

•	 ponudnikovo	firmo	in	sedež,	če	je	ponu-
dnik	pravna	oseba,

•	 številko	transakcijskega	računa	ponudni-
ka	za	primer	vračila	varščine,

•	 dokazilo	o	državljanstvu	RS	–	osebna	iz-
kaznica	ali	potni	list	(fizične	osebe),

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

•	 opis	 in	 program	dejavnosti,	 ki	 jo	 ponu-
dnik	želi	opravljati	v	najetem	poslovnem	
prostoru,	ter	število	oseb,	ki	jih	zaposlu-
je ali jih bo na novo zaposlil za potrebe 
opravljanja	te	dejavnosti,

•	 dokazilo	o	finančnem	stanju	ponudnika:	
potrdilo	 poslovne	 banke,	 ki	 vodi	 ponu-
dnikov	 transakcijski	 račun,	 da	 le	 ta	 v	
preteklih	 šestih	 	mesecih	ni	bil	blokiran	
–	dokumenti	ne	smejo	biti	starejši	od	30	
dni,	šteto	od	dneva	prejema	ponudbe	na	
občino,

•	 dokazilo	o	položeni	varščini,
•	 navedbo	 roka,	 v	 katerem	namerava	po-
nudnik	 začeti	 s	 poslovanjem	 v	 najetem	
poslovnem prostoru.

Nepopolne	ponudbe	in	nepravočasne	po-
nudbe	se	ne	bodo	upoštevale	in	bodo	vrnje-
ne ponudniku.

Pri	ugotavljanju	in	izbiri	najugodnejšega	
ponudnika	se	upoštevajo	naslednja	merila:
•	 izpolnjevanje	vseh	razpisnih	pogojev,
•	 ponudba	 najprimernejšega	 programa	 v	
okviru	predvidene	dejavnosti,

•	 število	 zaposlenih	 oseb	 pri	 interesentu,	
upoštevajoč	 velikost	 oddanega	 poslov-
nega	 prostora	 in	 dejavnost,	 s	 katero	 se	
interesent	ukvarja,

•	 rok,	naveden	za	 začetek	opravljanja	de-
javnosti,

•	 finančno	stanje	ponudnika.	

Če	pogoje	javnega	razpisa	v	enaki	meri	
izpolnjujeta	dva	ali	več	interesentov,	imajo	
prednost	tisti,	ki	izpolnjujejo	naslednje	
prednostne	pogoje:
•	 nova	in	edina	dejavnost	v	kraju,
•	 dejavnost,	za	katero	se	v	razvojnem	pro-
gramu	občine	ugotovi,	da	jo	bo	občina	
vzpodbujala,

•	 število	na	novo	odprtih	delovnih	mest,
•	 prva	zaposlitev	ali	zaposlitev	brezposel-
nega,	prijavljenega	na	Zavodu	za	zapo-
slovanje,	

•	 občani	Občine	Vrhnika	ali	pravne	osebe	
s	sedežem	v	Občini	Vrhnika.

Sklep	o	oddaji	poslovnega	prostora	sprejme	
župan	Občine	Vrhnika.

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

Občina	 Vrhnika	 si	 pridržuje	 pravico,	 da	 z	
nobenim izmed ponudnikov ne sklene naje-
mne	pogodbe.

Ogled	poslovnega	prostora,	ki	je	predmet	
oddaje,	je	mogoč	po	predhodnem	dogovoru	
z	g.	Andrejem	Guzeljem	na	tel.	št.	750-21-44	
ali	041-357-818.	
Vse	dodatne	informacije	so	na	voljo	na	tel.	
št.:	01/	755-54-21	(Erika	Červek).

Številka: 3520-1/2015-3
Datum:  12. 3. 2015

Župan:
Stojan JAKIN,	univ.	dipl.	inž.	grad.,	l.r.

Na	podlagi	57.	člena	Zakona	o	prostorskem	
načrtovanju	(Ur.	l.	RS,	št.	33/07,	70/08-ZVO-
-1B,	108/09,	57/12;	ZPNačrt)	ter	36.	člena	Sta-
tuta	Občine	Vrhnika	(Naš	časopis,	št.	365/09)	
sprejme	župan	Občine	Vrhnika

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrob-

nega prostorskega načrta in konservator-
skega načrta za prenovo mestnega jedra 

Vrhnike (del Stara cesta – Vas)

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

1)	Na	podlagi	Odloka	o	Občinskem	prostor-
skem	načrtu	Občine	Vrhnika	 (Ur.	 l.	RS,	 št.	
27/14,	 50/14	 –	 teh.	 popr.,	 71/14	 –	 teh.	 popr.,	
92/14	 –	 teh.	 popr.;	 v	 nadaljnjem	 besedilu:	
OPN)	 območje	 Občinskega	 podrobnega	
prostorskega	 načrta	 in	 konservatorskega	
načrta	za	prenovo	mestnega	 jedra	Vrhnike	
(del	Stara	cesta	–	Vas)	(v	nadaljnjem	besedi-
lu:	OPPN	 in	KNP)	 obsega	 naslednje	 enote	
urejanja prostora: 
−	 CU	–	osrednja	območja	centralnih	dejav-
nosti:	VR_474;

−	 SSea	–	 stanovanjske	površine	za	eno	 in	
dvostanovanjske	stavbe:	VR_1846;

−	 ZP	–	parki:	VR_1390;
−	 VC	–	celinske	vode:	VR_1391,	VR_2104.
2)	Na	območju	OPPN	so	stanovanjski	in	po-
slovno-stanovanjski objekti s poslovnimi 
dejavnostmi	 v	 pritličjih	 (trgovine,	 gostin-
stvo,	storitve,	uprava	ipd.)	ter	javne	površi-
ne	(ceste,	hodniki	za	pešce,	pešpoti,	zelene	
površine,	vodotok).
3)	 OPPN	 se	 izdeluje	 z	 namenom	 celovite	
prenove	centra	naselja	Vrhnika,	ki	zajema:
−	 prenovo	javnih	površin	Stare	ceste,	

ulic	Vas	in	Pri	lipi,
−	 prenovo	trških	površin	(trg	Pri	lipi),
−	 oblikovanje	 struge	 vodotoka	 Bela	 (mo-
stovi,	dostopi	do	vode,	ograje),

−	 ohranitev	in	prenova	prehodov	do	Trža-
ške	 ceste	 (prehod	med	objektoma	Stara	
cesta	4A	in	6,	prehod	Mlečna,	prehod	pri	
objektu	Stara	cesta	18),

−	 ohranitev	 in	 prenova	 pešpoti	 do	 Sv.	
Trojice	 (med	objektoma	Stara	 cesta	7	 in	
11,	med	objektoma	 Stara	 cesta	 24	 in	 27,	
med	objektoma	Stara	cesta	28	in	30,	med	
objektoma	Stara	cesta	41	in	42),

−	 oblikovanje	 zelenih	 površin	 (prehod	
med	objektoma	Stara	cesta	4A	in	6,	pre-
hod	Mlečna,	zemljišče	s	parc.	št.	2094/17),

−	 prenova,	 rekonstrukcija,	 nadomestna	
gradnja,	novogradnja	objektov,

−	 obnova	fasad	objektov	–	objekti	stavbne	
dediščine	(in	drugi),	ki	še	nimajo	obno-
vljenih	fasad,

−	 določitev	možnosti	nadzidav,	prizidav,
−	 določitev	možnih	pomožnih	objektov	in	
oblikovanje	le-teh,

−	 določitev	oblikovanja	ograj,
−	 določitev	in	ureditev	parkirnih	mest,
−	 določitev	in	oblikovanje	urbane	opreme,	
−	 določiti	 lokacije	 in	 obliko	 objektov	 za	
oglaševanje	 na	 javnih	 površinah	 (pro-
stostoječi,	 pritrjeni	 na	 fasade	 ipd.)	 ter	
na zasebnih objektih za lastne potrebe 
(konzole	za	izveske	-	več	tipov	ipd.),	

−	 določitev	 lokacij	 in	 oblikovanje	 ekolo-
ških	otokov,

−	 določitev	prostora	za	 letne	vrtove,	obli-
kovanje	senčnic,	podov,	ograj	ipd.

−	 določitev	prostora	za	prodajo	na	ulici.
4)	Kot	strokovna	podlaga	k	OPPN	se	izdela	
načrtovalski	 del	 konservatorskega	 načrta	
za	prenovo	na	podlagi	Pravilnika	o	konser-
vatorskem	načrtu	za	prenovo	 (Ur.	 l.	RS,	 št.	
76/10).

2.	člen
(območje	OPPN)

1)	 Območje	 OPPN	 obsega	 center	 mesta	
Vrhnika,	in	sicer	območje	ob	Robovi	ce-
sti	(del),	Stari	cesti,	ulici	na	Klancu	(del),	
ulici	 Čuža	 (del),	 Krpanovi	 ulici	 (del),	
Poštni	ulici	(del),	Pot	k	Trojici	(del),	Pet-
kovškovi	ulici	(del),	Cesti	gradenj	(del),	
ulici	Vas	in	Pri	lipi.	

2)	 OPPN	 obsega	 zemljišča	 s	 parc.	 št.	 *11,	
*14,	 *16,	 *19,	 *20,	 *24/2,	 *24/3,	 *24/4,	 *26,	
*27/1,	*27/2,	*28,	*31,	*32,	*33,	*36/1,	*36/2,	
*63,	 *64,	 *65,	 *68,	 *69,	 *72/1,	 *72/2,	 *73,	
*86,	 *87,	 *88,	 *89,	 *91/2,	 *92,	 *95,	 *96/1,	
*99,	 *100,	 *101,	 *102,	 *104,	 *105,	 *108/1,	
*108/2,	 *109,	 *110,	 *111,	 *112,	 *113,	 *114,	
*115,	 *116,	 *117,	 *122,	 *124,	 *125,	 *126/1,	
*127,	*128,	*129/1,	*129/2,	*131,	*132,	*151,	
*152/1,	*152/2,	*158,	*160,	*161,	*344,	*427,	
*479,	 *480,	 *531,	 *663,	 *781,	 *813,	 *814/1,	
*830,	 *832,	 2063,	 2065/1,	 2065/3,	 2065/5,	
2066,	2067/2,	2067/4,	2067/5,	2068,	2071/1,	
2071/4,	 2071/6,	 2071/7,	 2071/8,	 2073/1,	
2073/3,	 2073/4,	 2074/1,	 2074/2,	 2074/3,	
2074/4,	 2074/5,	 2078,	 2089/2,	 2089/7,	
2089/8,	 2089/9,	 2094/7,	 2094/17,	 2094/35,	
2094/36,	 2094/37,	 2094/38,	 2098/1,	
2098/3,	 2098/12,	 2098/31,	 2098/32,	 2120,	
2156/1,	 2156/3,	 2161/4,	 2161/5,	 2161/6,	
2162,	2164,	2167,	2168,	2169,	2173,	2175/3,	
2202/2,	2202/4,	2202/8,	2205,	2206,	2208,	
2212/1,	 2212/2,	 2212/3,	 2214/10,	 2215/2,	
2215/3,	 2215/4,	 2215/5,	 2217,	 2218,	 2219,	
2225,	 2229/2,	 2229/3,	 2230,	 2231,	 2232,	
2233,	 2237/1,	 2237/2,	 2240/1,	 2246/17,	
2246/18,	 2247/1,	 2247/2,	 2247/3,	 2247/5,	
2247/6,	 2247/7,	 2247/8,	 2249/15,	 2249/16,	
2249/17,	 2251,	 2252,	 2253/1,	 2253/7,	
2253/8,	2253/9,	2253/10,	2253/11,	2855/15,	
2855/19,	2855/21,	2855/67,	2855/68,	2862/3,	
2863/12,	2863/27,	2863/31,	2890/1,	2907/1,	
2908,	2920,	2924,	2955,	2972,	2973,	2974,	
2975,	2952/1,	2952/2,	2962/1,	2962/2,	5855,	
vse	k.o.	Vrhnika,	s	skupno	površino	cca.	
49.932	m2.

3)		 Območje	OPPN	lahko	obsega	tudi	dru-
ga	 zemljišča,	 če	 se	 pokaže	 potreba	 po	
vključitvi	 zaradi	 lažjega	 načrtovanja	
prostorskih ureditev.

3.	člen
(način	pridobitve	strokovnih	rešitev)

Strokovne	rešitve	se	pripravijo	na	podlagi:
-	 prikaza	stanja	prostora,	

-	 OPN	 (splošni	 prostorski	 ureditveni	 po-
goji,	 prostorski	 ureditveni	 pogoji	 glede	
na namensko rabo in usmeritve za pri-
pravo	OPPN),

-	 Urbanističnega	načrta	Vrhnika	–	Verd	–	
Mirke	–	Sinja	Gorica,

-	 veljavnih	 izvedbenih	 prostorskih	 načr-
tov:

•	 Odlok	 o	 lokacijskem	 načrtu	 za	 rekon-
strukcijo	Stare	ceste,	od	križišča	z	Robo-
vo	ulico	do	križišča	s	Cesto	gradenj	(Ur.	
l.	RS,	št.	63/96),

•	 Odlok	o	lokacijskem	načrtu	za	večstano-
vanjski	objekt	ob	Cesti	gradenj	 (del	ob-
močja	urejanja	V1O/4-Stara	cesta,	morfo-
loška	enota	4B/1)	(Ur.	l.	RS,	št.	109/04);

- smernic in mnenj nosilcev urejanja pro-
stora,

-	 Analitičnega	dela	Konservatorskega	na-
črta	za	prenovo	za	naselbinsko	dedišči-
no	Vrhnika	–	Trško	jedro

-	 drugih	strokovnih	podlag,	ki	se	izdelajo	
med	pripravo	OPPN,	če	se	pokaže	potre-
ba.

4.	člen
(roki	za	pripravo	OPPN	in	njegovih	posa-

meznih	faz)

Postopek priprave OPPN  poteka na podla-
gi	57.	do	61.	člena	ZPNačrt,	in	sicer	v	nasle-
dnjih fazah in okvirnih rokih:
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FAZA ROK OKVIRNI	ČAS

Izdelava	idejne	zasnove	načrtovalskega	dela	
KNP in OPPN

20 delovnih 
dni maj 2015

Raziskava	javnega	mnenja	–	anketa,	delavnica
1 dan za 
delavnico,	14	
dni za anketo

junij 2015

Priprava	stališč	do	pobud	javnosti	in	priprava	
osnutka	načrtovalskega	dela	KNP	oz.	osnutka	
OPPN

10 delovnih 
dni

junij	–	julij	
2015

Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora 30 dni julij	–	avgust	
2015

Pridobitev	odločbe	o	CPVO 30 dni julij	-	avgust	
2015

Izdelava	strokovnih	podlag x x

Izdelava	dopolnjenega	osnutka	načrtovalskega	
dela	KNP	in	dopolnjenega	osnutka	OPPN

15 delovnih 
dni

september - 
oktober 2015

Javna	razgrnitev	in	javna	obravnava 30 dni
oktober - 
november 
2015

Priprava	stališč	do	pripomb 10 delovnih 
dni november 2015

Izdelava	predloga	načrtovalskega	dela	KNP	in	
predloga	OPPN

10 delovnih 
dni december 2015

Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora 30 dni januar	2016

Izdelava	načrtovalskega	dela	KNP	in	
usklajenega	predloga	OPPN

10 delovnih 
dni februar	2016

Sprejem	OPPN	–	obravnava	na	odboru	za	
urejanja	prostora	in	občinskem	svetu marec	2016

5.	člen
(nosilci	urejanja	prostora)

Nosilci	urejanja	prostora,	ki	podajo	smernice	za	načrtovanje	prostorske	ure-
ditve	iz	njihove	pristojnosti,	so:
1.	 Ministrstvo	za	obrambo,	Direktorat	za	obrambne	zadeve,	Sektor	za	ci-

vilno	obrambo,	Vojkova	cesta	55,	1000	Ljubljana
2.	 Uprava	RS	za	zaščito	in	reševanje,	Vojkova	cesta	61,	1000	Ljubljana
3.	 Agencija	RS	za	okolje,	Urad	za	upravljanje	z	vodami,	Einspilerjeva	6,	

p.p.	2608,	1109	Ljubljana
4.	 Ministrstvo	za	kulturo,	Maistrova	10,	1000	Ljubljana	
5.	 Elektro	Ljubljana	d.d.,	Distribucijska	enota	Ljubljana	okolica,	Slovenska	

cesta	58,	1516	Ljubljana
6.	 Telekom	Slovenije	d.d.,	Regionalna	enota	TK	Omrežje	Zahod,	Stegne	19,	

1547	Ljubljana
7.	 JP	Komunalno	podjetje	Vrhnika	d.o.o.,	Pot	na	Tojnice	40,	1360	Vrhnika
8.	 Občina	Vrhnika,	Oddelek	za	družbene	zadeve	in	gospodarstvo,	Trža-

ška	cesta	1,	1360	Vrhnika
9.	 Občina	Vrhnika,	Oddelek	za	okolje	in	komunalo,	Tržaška	cesta	1,	1360	

Vrhnika
10.	 drugi	 nosilci	 urejanja	 prostora,	 v	 kolikor	 bi	 se	 v	 postopku	 priprave	

OPPN	izkazalo,	da	so	njihove	smernice	potrebne.

6.	člen
(obveznosti	v		povezavi	s	financiranjem)

Finančna	sredstva	za	izdelavo	OPPN	in	KNP	zagotavlja	Občina	Vrhnika.

7.	člen
(objava)

Ta	sklep	se	objavi	v	Našem	časopisu	in	začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi.	
Objavi	se	tudi	na	spletni	strani	Občine	Vrhnika.

Številka:	3505-3/2015	(5-08)	
Vrhnika,	11.	3.	2015	

OBČINA	VRHNIKA	
Župan	Občine	Vrhnika

 Stojan Jakin,	l.r.

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	Sta-
tuta	Občine	Vrhnika	(Naš	časopis,	št.	365/09)	sprejme	župan	Občine	Vrhnika

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu 

za del območja urejanja V2S/2 Gabrče 2 na Vrhniki.

1.	člen
(ocena	stanja	in	razlogi	za	pripravo	sprememb	in	dopolnitev	zazidalnega	

načrta)

1)	 Zemljišče	s	parc.	št.	975/1,	k.	o.,	Vrhnika	spada	po	Odloku	o	Občinskem	
prostorskem	načrtu	Občine	Vrhnika	(Ur.	l.	RS,	št.	27/14)	v	območje	osnov-
ne	namenske	rabe	S	-	območja	stanovanj;	s	podrobnejšo	namensko	rabo	
SSeb	-	stanovanjske	površine	eno-	ali	dvostanovanjskih	objektov	na	raz-
gibanem	terenu.

2)	 Predlagano	zemljišče	s	parc.	št.	975/1,	k.	o.,	Vrhnika	spada	v	območje,	za	
katerega	velja	sprejet		Odlok	o	zazidalnem	načrtu	za	del	območja	urejanja	
V	2/S2	Gabrče	2	na	Vrhniki	s	spremembami	(Naš	časopis,	št.	278/0,	318/05,	
395/2012,	408/2013;	v	nadaljevanju	Odlok	o	ZN	Gabrče	2).

3)	 Odlok	o	ZN	Gabrče	2	določa	prostorsko	ureditev	za	stanovanjsko	gradnjo	
z	eno-	ali	dvostanovanjskimi	objekti	s	pripadajočo	cestno,	komunalno	in	
telekomunikacijsko	 infrastrukturo.	Odlok	za	zemljišče	 s	parc.	 št.	 975/1,	
k.o.,	Vrhnika	ne	predvideva	možnost	pozidave.

4)	 Pobudo	za	pripravo	 in	 sprejem	Sprememb	 in	dopolnitev	odloka	o	ZN	
Gabrče	2	je	podala	investitorka	Alenka	Suhadolc,	Murnova	cesta	6,	1293	
Šmarje	-	Sap.

5)	 Pobuda	obravnava	zemljišče	 s	parc.št.	 975/1,	k.o.,	Vrhnika,	na	katerem	
želi	investitorka	zgraditi	stanovanjski	objekt	z	vso	pripadajočo	komunal-
no opremo.

2.	člen
(območje	sprememb	in	dopolnitev	zazidalnega	načrta)

1)	 Območje	Sprememb	in	dopolnitev	Odloka	o	ZN	Gabrče	2	obsega	zemlji-
šče	s	parc.št.	975/1,	k.o.,	Vrhnika.

2)	 Območje	občinskega	podrobnega	prostorskega	načrta	se	lahko	v	postop-
ku priprave spremeni.

3.	člen
(način	pridobitve	strokovnih	rešitev)

1)	 Strokovne	 rešitve,	 ki	 so	 podlaga	 za	 pripravo	 sprememb	 in	 dopolnitev	
zazidalnega	načrta,	pripravi	načrtovalec	Suhadolec	arhitekti,	d.	o.	o.,	Do-
lenjska	cesta	38,	1000	Ljubljana.

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	 zazidalnem	načrtu	 za	 del	 območja	 urejanja	V	 2/S2	Gabrče	 2	
na	 Vrhniki	 s	 spremembami	 (Naš	 časopis,	 št.	 278/0,	 318/05,	 395/2012,	
408/2013;	v	nadaljevanju	Odlok	o	ZN	Gabrče	2)

–	 investicijskih	namer	investitorja	prostorskega	akta,
–	 smernic	nosilcev	urejanja,	
–	 strokovnih	podlag.

3)	 Strokovne	rešitve	za	posamezne	prostorske	ureditve	se	lahko	pripravijo	
v	variantah,	ki	se	 jih	ovrednoti	 in	medsebojno	primerja	s	prostorskega,	
okoljskega,	funkcionalnega		in	ekonomskega	vidika.

4.	člen
(roki	za	pripravo	sprememb	in	dopolnitev	zazidalnega	načrta	in	njegovih	

posameznih	faz)

1)	 Postopek	 priprave	 Sprememb	 in	 dopolnitev	 odloka	 o	 ZN	Gabrče	 2	 se	
vodi	po	skrajšanem	postopku	v	naslednjih	fazah:

FAZA OKVIRNI	ROKI

Sklep	o	začetku	postopka marec 2015

Osnutek	prostorskega	akta april 2015
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 

–	15	dni  april 2015 
Obvestilo	o	CPVO
Dopolnitev	osnutka	prostorskega	akta maj 2015

Javno	naznanilo
7	dni	pred	

začetkom	javne	
razgrnitve

Javna	razgrnitev	in	javna	obravnava	–	15	dni maj 2015
Priprava	stališč	do	pripomb	in	predlogov	javnosti junij 2015
Priprava	predloga	prostorskega	akta junij 2015
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora 

–	15	dni
Julij	2015

Predložitev	 usklajenega	 predloga	 prostorskega	 akta	 odboru	 in	
občinskemu	svetu	v	sprejem avgust	2015
Sprejem	prostorskega	akta	ter	objava	Našem	časopisu avgust	2015

2)	 Javno	naznanilo	o	javni	razgrnitvi	in	javni	obravnavi	se	posreduje	Krajev-
ni	skupnosti	Vrhnika	-	Vas.	

5.	člen
(nosilci	urejanja	prostora)

Nosilci	urejanja	prostora,	ki	podajo	smernice	za	načrtovanje	prostorske	ure-
ditve	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,	Jav-
na	razsvetljava,	Javni	vodovod,	Plin,	Pot	na	Tojnice	40,	1360	Vrhnika;

4.	 Občina	Vrhnika,	Oddelek	za	okolje	in	komunalo,	Tržaška	c.	1,	1360	Vrh-
nika;

5.	 Drugi	nosilci	urejanja	prostora,	če	bi	se	v	postopku	priprave	OPPN	izka-
zalo,	da	so	njihove	smernice	potrebne.

6.	člen
(obveznosti		glede	financiranja	priprave	sprememb	in	dopolnitev	

zazidalnega	načrta)
1)	 Finančna	 sredstva	 za	 pripravo	 sprememb	 in	 dopolnitev	 zazidalnega	
načrta	 s	 strokovnimi	 rešitvami,	 objavami	 ter	pridobivanjem	smernic	 in	
mnenj	 zagotavlja	 investitorka	Alenka	Suhadolc,	Murnova	 cesta	 6,	 1293	
Šmarje	 -	Sap,	ki	v	 ta	namen	sklene	pogodbo	z	 izvajalcem,	ki	 izpolnjuje	
pogoje	za	prostorsko	načrtovanje.

7.	člen
(objava)

Ta	sklep	se	objavi	v	Našem	časopisu	in	začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi.	
Objavi	se	tudi	na	spletni	strani	Občine	Vrhnika.

Št:	3505	–	7/2015	-1	(5	–	06)
Vrhnika,	17.	3.	2015																																																																									Župan

Občine	Vrhnika
Stojan Jakin

Na	podlagi	46.	člena	Zakona	o	prostorskem	načrtovanju	(Ur.	l.	RS,	št.	33/07,	
70/08-ZVO-1B,	108/09,	80/10-ZUPUDPP,	43/11-ZKZ-C,	57/12,	57/12-ZUPUD-
PP-A,	109/12,	76/14	–	odl.	US;	v	nadaljnjem	besedilu:	ZPNačrt)	ter	36.	člena	
Statuta	Občine	Vrhnika	(Naš	časopis,	št.	365/09)	sprejme	župan	Občine	Vrh-
nika

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika

1.	člen
(ocena	stanja	in	razlogi	za	spremembe	in	dopolnitve	OPN)

Odlok	o	Občinskem	prostorskem	načrtu	Občine	Vrhnika	(Ur.	l.	RS,	št.	27/14,	
50/14	–	teh.	popr.,	71/14	–	teh.	popr.,	92/14	–	teh.	popr.;	v	nadaljnjem	besedilu:	
OPN)	je	začel	veljati	in	se	uporabljati	dne	3.	5.	2014.	
Spremembe	in	dopolnitve	OPN	se	pripravljajo	z	namenom	dopolnitve	strate-
škega	dela	OPN,		reševanja	prometne	in	gospodarske	problematike	v	občini	
Vrhnika.	Hkrati	bodo	obravnavane	pobude	javnosti	ter	opravljeni	popravki	
namenske	rabe	in	poteka	EUP.

2.	člen
(območje	sprememb	in	dopolnitev	OPN)

Spremembe	in	dopolnitve	OPN	se	nanašajo	na	celotno	območje	Občine	Vrh-
nika.

3.	člen
(predmet	načrtovanja	in	vrsta	postopka)

Spremembe	in	dopolnitve	OPN	se	nanašajo	na	grafični	del	OPN	(namenska	
raba,	meje	EUP,	način	urejanja,	karte	GJI)	ter	v	manjši	meri	na		besedilni	del	
OPN	(prostorski	izvedbeni	pogoji).
Postopek	priprave	sprememb	in	dopolnitev	OPN		poteka	na	podlagi	od	46.	
do	52.	člena	ZPNačrt.

4.	člen
(način	pridobitve	strokovnih	rešitev)

Strokovne	rešitve	se	pripravijo	na	podlagi:
-	 Strategije	prostorskega	razvoja	Slovenije	(Ur.	l.	RS,	št.	76/04),
-	 Uredbe	o	prostorskem	redu	Slovenije	(Ur.	l.	RS,	št.	122/04),
-	 Pravilnika	o	vsebini,	obliki	in	načinu	priprave	občinskega	prostorskega	

načrta	ter	pogojih	za	določitev	območij	sanacij	razpršene	gradnje	in	ob-
močij	za	razvoj	in	širitev	naselij	(Ur.	l.	RS,	št.	99/07),

-	 strateškega	dela	OPN,	
-	 prikaza	stanja	prostora,
- smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.

5.	člen
(roki	za	pripravo	sprememb	in	dopolnitev	OPN	in	posameznih	faz)

1)	 Postopek	priprave	sprememb	in	dopolnitev	OPN	v	naslednjih	fazah:

FAZA ROK PREDVIDENI	ČAS

Obravnava	razvojnih	potreb	drugih	oseb april 2015

Priprava	osnutka	SD	OPN maj 2015
Pridobitev posebnih smernic nosilcev urejanja 
prostora in smernic lokalnih nosilcev urejanja 
prostora – po potrebi

30 dni junij 2015

Preveritev	osnutka	SD	OPN	na	ministrstvu	za	
prostor,	objava	osnutka	na	svetovnem	spletu 7	dni julij 2015

Pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja 
prostora 30 dni avgust	2015

Pridobitev	mnenja	potrebnosti	izvedbe	CPVO 21 dni avgust	2015

Izdelava	strokovnih	podlag	za	posege	na	
najboljša	kmetijska	zemljišča

avgust	-	september	
2015

Izdelava	strokovne	podlage	za	spremembo	
namenske rabe pasu med avtocesto in 
regionalno	cesto

avgust	-	september	
2015

Priprava	dopolnjenega	osnutka	SD	OPN september 2015

Izdelava okoljskega poročila – po potrebi oktober 2015

Pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila 
– po potrebi november 2015

Usklajevanje mnenj nosilcev urejanja prostora – po 
potrebi 15 dni oktober - november 2015

Javno	naznanilo 7	dni december 2015

Javna	razgrnitev	in	javna	obravnava 30 dni december - januar 2015

Priprava	stališč	do	pripomb	in	predlogov	
javnosti februar	2016

Priprava	predloga	SD	OPN marec	2016

Preveritev	predloga	SD	OPN	na	ministrstvu	za	
prostor,	objava	predloga	na	svetovnem	spletu 7	dni marec	2016

Pridobitev	drugih	mnenj	nosilcev	urejanja	
prostora 15 dni april	2016

Mnenje o sprejemljivosti vplivov SD OPN na okolje 
– po potrebi april 2016

Priprava	usklajenega	predloga	SD	OPN maj	2016

Predložitev	usklajenega	predloga	SD	OPN	
odboru	in	občinskemu	svetu	v	sprejem maj	2016

Sprejem	SD	OPN	z	odlokom	in	objava	v	
uradnem	glasilu junij	2016

2)	 Če	bo	za	spremembe	in	dopolnitve	OPN	treba	izvesti	celovito	presojo	
vplivov	na	okolje,	se	bo	čas	priprave	sprememb	in	dopolnitev	OPN	ver-
jetno	podaljšal.

6.	člen
(nosilci	urejanja	prostora)

1)	 Državni	nosilci	urejanja	prostora,	ki	predložijo	smernice	za	načrtovanje	
in	mnenja	glede	načrtovanih	prostorskih	ureditev	iz	njihove	pristojno-
sti,	so:

1.	 Ministrstvo	za	okolje	in	prostor,	Direktorat	za	prostor,	graditev	in	sta-
novanja,	Dunajska	cesta	47,	1000	Ljubljana,

2.	 Ministrstvo	za	kmetijstvo,	gozdarstvo	in	prehrano,	Direktorat	za	kme-
tijstvo,	Dunajska	cesta	22,	1000	Ljubljana,

3.	 Ministrstvo	za	kmetijstvo	gozdarstvo	 in	prehrano,	Direktorat	za	goz-
darstvo,	lovstvo	in	ribištvo,	Dunajska	cesta	22,	1000	Ljubljana,

4.	 Ministrstvo	za	kulturo,	Direktorat	za	kulturno	dediščino,	Maistrova	10,	
1000	Ljubljana,

5.	 Ministrstvo	za	infrastrukturo,	Direktorat	za	infrastrukturo,	Langusova	
4,	1535	Ljubljana,

6.	 Ministrstvo	za	infrastrukturo,	Direktorat	za	promet,	Langusova	4,	1535	
Ljubljana,

7.	 Ministrstvo	za	infrastrukturo,	Direktorat	za	energijo,	Langusova	4,	1535	
Ljubljana,

8.	 Ministrstvo	za	obrambo,	Uprava	RS	za	zaščito	in	reševanje,	Vojkova	61,	
1000	Ljubljana,

9.	 Ministrstvo	za	obrambo,	Direktorat	za	logistiko,	Vojkova	61,	1000	Lju-
bljana,

10.	 Ministrstvo	za	zdravje,	Direktorat	za	 javno	zdravje,	Štefanova	5,	1000	
Ljubljana,

11.	 Zavod	za	gozdove	Slovenije,	OE	Ljubljana,	Tržaška	cesta	2,	1000	Lju-
bljana,

12.	 Agencija	RS	za	okolje,	Vojkova	1b,	1000	Ljubljana,
13.	 Zavod	RS	za	varstvo	narave,	OE	Ljubljana,	Cankarjeva	10,	1000	Ljublja-

na,
14.	 DARS	d.d.,	Dunajska	cesta	7,	1000	Ljubljana,
15.	 Slovenske	železnice	d.o.o.,	Kolodvorska	11,	1506	Ljubljana.

2)	 Lokalni	 nosilci	 urejanja	 prostora,	 ki	 predložijo	 smernice	 za	 načrtovanje	
in	mnenja	glede	načrtovanih	prostorskih	ureditev	iz	njihove	pristojnosti,	so:
1.	 Občina	Vrhnika,	Oddelek	za	okolje	in	komunalo,	Tržaška	cesta	1,	1360	

Vrhnika,
2.	 Občina	Vrhnika,	Oddelek	za	družbene	dejavnosti	in	gospodarstvo,	Tr-

žaška	cesta	1,	1360	Vrhnika,
3.	 JP	KPV,	d.	o	.o.,	Pot	na	Tojnice	40,	1360	Vrhnika.

V	 postopku	 priprave	 sprememb	 in	 dopolnitev	OPN	bodo	 sodelovali	 tudi	
drugi	 nosilci	 urejanja	 prostora,	 če	 se	 izkazalo,	 da	 so	 njihove	 smernice	 in	
mnenja potrebni.

7.	člen
(objava)

Ta	sklep	začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi	v	Našem	časopisu.	Sklep	se	
objavi	tudi	na	spletni	strani	Občine	Vrhnika.	Sklep	se	pošlje	ministrstvu,	pri-
stojnemu	za	prostor,	in	sosednjim	občinam.

Številka:	3500-1/2015	(5-08)	
Vrhnika,	11.	3.	2015	

Župan	Občine	Vrhnika
 Stojan Jakin,	l.	r.
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Obvestilo – občinski urbanist 
Občinski	urbanist	Krune	Stevanovski	ima	
uradne	 ure	 na	 Občini	 Borovnica,	 vsako	
sredo	od	14.30	do	16.30.	

Občina Borovnica

Javni poziv za 
spremembe OPN
V	 občinskem	 glasilu	 Naš	 časopis,	 februar	
2015,	 je	 bil	 objavljen	 javni	 poziv	 za	 spre-
membe	OPN.	
 
Rok	za	oddajo	pobud	je	15. april 2015. 

Občina Borovnica 
  

Borovniška	dolina	se	je	skozi	zgodovino	redko	
izognila	plačilu	krvnega	davka,	ki	ga	je	spri-

čo	 geostrateške	 pomembnosti	 t.	 i.	 »Ljubljanskih	
vrat«	od	nje	vedno	znova	terjal	čas.	Kje	vse	so	v	
obrambi	domovine	in	vladarja	skozi	stoletja	svoja	
poslednja	bivališča	našli	mladi	borovniški	fantje,	
verjetno	 niti	 ni	 zapisano.	 Plošča	 pri	 sv.	 Petru	 v	
Ljubljani	nemo	priča,	da	se	iz	tujih	dežel,	najsi	bo	
iz	Siska	ali	Custozze,	Livna	ali	Slavkova,	nikdar	
niso	vsi	vrnili	v	zavetje	domačega	ognjišča.	In	če	
obeležje	padlim	v	prvi	svetovni	vojni	v	Borovnici	
priča	o	nesorazmerno	visoki	ceni,	ki	so	jo	naši	kra-
ji	plačali	v	 tem	spopadu	narodov,	nam	osrednja	
pomnika	 zadnji	 veliki	 vojni	 pričata	 o	 naravnost	
grozljivi	žetvi,	ki	je	dolino	zadela	pred	sedemde-
setimi	leti.	V	spomin	in	opomin	slednje	ima	Obči-
na	Borovnica	že	peto	leto	zapovrstjo	tudi	spomin-
ski	dan,	ko	se	s	polaganjem	cvetja	pri	spomenikih	
pokloni	 vsem	 žrtvam	 te	 nesmiselne	 svetovne	
morije.	Osrednji	dogodek	pa	poteka	10.	marca	v	
Gramozni	jami	v	Ljubljani,	kjer	so	leta	1942,	kljub	
posredovanju	svojcev,	županstva,	Rdečega	križa,	
ljubljanskega	škofa	in	celo	papeža,	italijanski	oku-
patorji	ustrelili	šestnajst	domačinov,	za	zločin,	ki	
ga	niso	storili.	
Tako	sta	se	župan	Bojan Čebela	in	župnik	Janez 
Šilar	drugi	marčevski	torek	z	venci	pri	treh	osre-
dnjih	spomenikih	v	Borovnici	poklonila	vsem	žr-
tvam	vseh	vojn.	Nekaj	ur	pozneje	sta	se	v	belo	Lju-
bljano	 odpravila	 kar	 dva	 avtobusa	 udeležencev	
osrednje	slovesnosti.	Dostojno	in	z	umirjenimi	ko-
raki	se	je	v	Gramozno	jamo	pomikala	borovniška	
delegacija,	k	spomeniku	talcem	sta	venec	družno	
ponesla	predsednik	Društva	ZB	za	vrednote	NOB	
Borovnica	 Frančišek Drašler	 ter	 župan	 Čebela,	
praporščaki	veteranskih	društev	in	občine	so	sto-
pili	na	svoja	mesta,	nakar	je	kvartet	Škrip	zapolnil	
malo	dolinico	z	narodno	pesmijo	in	žalostinkami,	
ki	so	jim	ob	bok	stopili	zgolj	še	milozvočni	zvoki	
glasbil	izpod	rok	Alenke Kovačič in Marjete Škr-
janc.	Varovanci	učiteljice	Metke Pristavec Repar,	
ki	jih	je	na	slovesnost	pospremil	tudi	ravnatelj	bo-
rovniške	osnovne	šole	Daniel Horvat,	so	skupaj	s	
člani	kulturnega	društva	poskrbeli	za	recital,	na-
govor	pa	 je	šel	borovniškemu	županu.	Slednji	 je	
številnim	navzočim	spregovoril	o	tem,	da	nobena	
vojna	še	nikdar	ni	izpolnila	pričakovanj	tistih,	ki	
so	 jih	 začeli,	 zato	 pa	 je	 vsaka	 še	 vedno	prinesla	
neizmerno	veliko	trpljenja	ljudem.	Materam,	ki	so	
ostale	 brez	otrok,	 ženam,	ki	 so	ostale	 brez	mož,	
otrokom,	ki	so	ostali	brez	očetov	…	ter	seveda	šte-
vilne	grobove.	Izpostavil	je	dogodke	zadnje	vojne,	
ki	nas	mora	kot	učna	lekcija	zgodovine	izučiti,	da	
le	če	bomo	vsem	žrtvam	namenili	spoštovanje,	ne	
bo	nikdar	več	prišlo	do	česa	podobnega.	Za	žrtve,	
ki	so	jih	v	decembrskih	dneh	pred	74	leti	večinoma	
nasilno	odvlekli	izpred	cerkvenih	vrat,	ter	seveda	
vse	ostale,	se	je	letos	prvič	tudi	molilo.	Zatem	se	je	
delegacija	pomaknila	še	h	grobovom	talcev,	ki	jih	
je	ob	petju	psalmov	blagoslovil	župnik	Šilar.	

  Damjan Debevec, foto: Jože Pristavec

Župan Čebela je opomnil, da vojne prinašajo zgolj trpljenje.

Polaganje venca k spomeniku talcem

Blagoslov grobov

Molitveni obred za žrtve je vodil župnik Šilar.

Merjenje krvnega 
pritiska, holesterola in 
krvnega sladkorja
V soboto, 11. aprila in 2. maja, 
od 8. do 9. ure. 

Bodite	 tešči!	 Merjenje	 poteka	 v	 prostorih	
Doma	krajanov	Dol	-	Laze.	

Vabljeni.

Blagoslovljene 
velikonočne 
praznike! 
OO NSi Borovnica

PONEDELJEK–PETEK: 
9.00–12.00 
15.00–18.00 

SOBOTA: 
8.00–12.00 

Vrtnarstvo Rahne na DOLU 
OBČINA BOROVNICA 

Akcija: 
na vsako polico cvetlico

Akcija bo potekala od 13. do 18. aprila.

Spomin na vse žrtve vseh vojn
 

Po 73 letih je letošnji dan spomina Občine 
Borovnica vendarle zmogel zgodovinski 
premik v zavedanju, da žrtev vojn na ni-
kakršen način ne gre deliti. Prav tako pa 
je vrnil molitev za pokojne v čas in pro-
stor, kamor je pravzaprav vedno sodila.

Občina Borovnica vabi občanke, občane in druge na 

svečano otvoritev, 
ki bo v soboto, 11. aprila 2015 ob 9.30 

na Zalarjevem dvorišču, Paplerjeva ulica, Borovnica

Sobotna tržnica bo odprta vsako soboto od 7.00 do 14.00 ure. 

V ponudbi bo sezonska zelenjava lokalnih pridelovalcev, med, suhomesnati 

in mlečni izdelki, kruh in pecivo, sadike za vrt, semena, zdravilni čaji...

Torej dobro in zdravo iz naše bližine.

Dodatne informacije za ponudnike in potrošnike: 

obcina@borovnica.si
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Na	muzejskem	večeru	19.	3.	2015	sva	hčerka	in	vnukinja	dr.	Marje	Boršnik	v	sprošče-
nem	pogovoru	predstavljali	drobce	iz	življenja	najine	mame	oz.	babice.	Spomnili	

sva	se	njenega	otroštva	v	Borovnici	od	leta	1906	do	1921,	ki	ga	je	preživela	v	čudoviti	
(»Košutovi«)	hiši,	ki	jo	je	postavil	njen	oče.	Iz	tega	obdobja	je	namreč	vse	življenje	črpala	
navdih	 in	spomine.	Pred	polno	dvorano	poslušalcev,	med	katerimi	so	bili	 tudi	njeni	
učenci	in	prijatelji,	ugledni	gostje,	med	katerimi	sva	še	posebej	pozdravili	borovniškega	
župana	g.	Bojana	Čebelo,	bibliotekarko	iz	Knjižnice	dr.	Marje	Boršnik	Simono	Stražišar,	
sva	govorili	o	smešnih	trenutkih,	o	težkih	obdobjih	med	in	po	drugi	svetovni	vojni,	o	
tem,	kako	se	je	kot	napredna	ženska	ustvarjalka	znašla	na	fakulteti	in	kakšna	je	bila	po	
srcu	slavna	»profesor'ca«.	Naslednje	leto	bo	stodesetletnica	rojstva,	zato	bo	pregledna	
razstava	o	njej	potovala	po	večjih	knjižnicah	po	Sloveniji	in,	kar	bo	najlepše,	zaključila	
svojo	pot	v	rojstni	Borovnici,	kjer	je	Boršnikova	tudi	pokopana.	Ob	pomembnem	jubile-
ju	nastaja	obsežna	knjiga	o	njenem	življenju	in	delu,	nedvomno	pa	se	je	bomo	spomnili	
tudi	v	slavističnih	krogih.		
Verjetno	je	najpomembnejše	sporočilo	Boršnikove	neomajen	pogum	in	poštenost,	iska-
nje	resnice	ter	trdna	vera	v	dobro	v	vsakem	človeku.	Vse	življenje	je	posvetila	razisko-
vanju	slovenskih	književnic	in	književnikov	in	o	njih	objavila	številna	dragocena	dela.		
Na	večeru	sva	govorili	tudi	o	zanimivih	novih	odkritjih	iz	zapuščine	Boršnikove,	ki	jo	
zadnja	leta	poglobljeno	odkrivava.	

dr. Francka Premk in dr. Eva Premk Bogataj

Slavnostno	 sejo	ob	okroglem	 jubileju	 leta	1885	
ustanovljenega	 gasilskega	 društva	 načrtuje-
jo	za	10.	 julij,	parada	 ter	zgodovinska	razstava	
in	predstavitev	zbornika,	za	katerega	že	vneto	
zbirajo	 gradivo,	 pa	 bodo	 osrednji	 dogodki	 le-
tošnjega	praznika	borovnic,	ki	bo	18.	 julija.	Za	
okroglo	obletnico	neprekinjenega	delovanja	 so	
pred	 časom	 že	 prejeli	 zlato	 priznanje	 Civilne	
zaščite	RS.	Omenjeni	jubilej	pa	si	bo	pozornost	
moral	deliti	s	60-letnico	krovne	Gasilske	zveze	
Vrhnika.	 Predsednik	 Vinko Keršmanc	 je	 na	
minulem	občnem	 zboru	 lepo	povabil	 prisotne	
k	obisku	priložnostne	razstave,	ki	bo	na	ogled	
v	bistrškem	muzeju	od	1.	junija	dalje	in	jo	bodo	
bogatile	starinske	črpalke	ter	drug	zgodovinski	
inventar	naših	društev.	Poleg	rednih	aktivnosti	
društvo	čakajo	še	dokončna	ureditev	interven-
cijskega	centra,	namestitev	novih	vrat	in	razši-
ritev	drvarnice.	
Povečan	 tempo	 dela	 društva	 je	 predsednico	
Sašo Mevec Pušnik,	 predavateljico	 in	 višjo	
strokovno	svetovalko,	ki	je	pred	kratkim	posta-
la	še	novopečena	mamica,	prisilil,	da	si	poišče	
ustreznega	 namestnika.	 Na	 to	 mesto	 so	 zato	
gasilci	 imenovali	kar	Viljema Mevca.	No,	mo-
rebiti	 jim	bo	pa	 jubilejno	 leto	vendarle	vsaj	na	
področju	nesreč	bolj	naklonjeno	kot	 lansko,	ko	
se	 je	 po	 besedah	 poveljnika	 Jake Mihevca	 »v	
130-letni	 zgodovini	 menda	 prvič	 zgodilo,	 da	
društvo	 ni	 imelo	 nobene	 intervencije,	 v	 kate-

ri	 bi	 bil	 pravi	 požar.	 Bil	 je	 en	dimniški	 požar,	
dva	 travniška	požara,	pri	 katerih	ni	bilo	 treba	
posredovati,	preostalo	so	bile	pa	poplave,	žled,	
pomoč	 reševalcem	 NMP	 in	 tehnična	 pomoč.«	

Od	šestnajstih	intervencij	jim	je	februarski	žled	
–	za	delovanje	v	tedanjih	izrednih	razmerah	so	
prejeli	bronasti	znak	CZ	RS	–	pobral	največ,	kar	
osem	dni,	novembrske	poplave	pa	še	dva.	S	še	
konkretnejšimi	 številkami	 je	 postregel	 povelj-
nik	 borovniškega	 poveljstva	 Jože Palčič – ob 
žledu	so	gasilci	vseh	treh	društev	opravili	3146	
ur,	ob	poplavah	563	ur,	v	celem	letu	pa	več	kot	
4000	 ur	 na	 intervencijah.	 Borovniško	 društvo	
ima	 poleg	 tega	 od	 lanskega	 poletja	 tudi	 nov	
dogovor	z	ZD	Vrhnika	in	je	do	zdaj	že	šestkrat	
nudilo	 pomoč	 zdravstvenemu	 osebju.	 Ko	 niso	
bili	 na	 intervencijah,	 pa	 so	 se	 gasilci	 udeleže-
vali	posvetov,	 tečajev,	vaj	 in	 tekmovanj,	zbirali	
pomoč	za	žrtve	poplav	v	Bosni,	izvedli	gasilski	

kviz	 za	 gasilski	 zvezi	 Vrhnika	 in	 Logatec,	 pa	
dan	odprtih	vrat,	pripravili	prostor	 ter	 izvedli	
srečelov	na	Dnevu	borovnic,	namestili	nov	stre-
lovod,	preurejali	ogrevalni	sistem,	z	novoletno	
stojnico	in	koledarjem	razveseljevali	občane	ter	
še	 in	 še.	Tekmovalno	najuspešnejši	 so	bili	 lani	
mladi	pripravniki,	ki	 so	osvojili	 tretje	mesto	v	
gasilski	orientaciji	ter	prvo	na	občinskem	kvizu,	
veterani	so	domov	prinesli	dva	zlata	pokala,	ve-
teranke	pa	enega	zlatega,	dva	srebrna	in	enega	
bronastega.	
Pod	 inventuro	 preteklega	 dela	 seveda	 sodijo	
tudi	napredovanja	in	priznanja.	V	gasilca	1.	sto-
pnje	 je	napredoval	Sam	Cimperman,	v	višjega	
gasilskega	častnika	Miha	Ošaben	ter	v	gasilske-
ga	častnika	2.	stopnje	Jože	Palčič.	Usposabljanje	
za	specialnost	radijske	zveze	so	uspešno	opra-
vili	Domen	Grbič,	Matej	Korošec,	Tadej	Debevec	
(ml.)	 in	Polona	Gabriel.	Za	 10	 let	 operativnega	
gasilskega	 dela	 so	 podelili	 plakete	 Petru	 Žit-
ku,	Andreju	Podržaju,	Damjanu	Kržiču,	Mate-
ju	 Jesenku,	 Juretu	Furlanu,	Samu	Cimperman,	
Gregorju	Kržiču,	Marku	Mevcu,	Jožetu	Palčiču,	
Blažu	Palčiču	 in	 Jaki	Mihevcu,	za	20	 let	 Igorju	
Trčku	in	za	40	let	Cirilu	Kosu.	Slednji	je	nedav-
no	tega	prejel	tudi	vrhunsko	priznanje	Gasilske	
zveze	 Slovenije,	 kipec	 gasilca.	 Za	 dolgoletno	
delo	v	operativi	je	šlo	tokrat	priznanje	tudi	Vilje-
mu	Mevcu.	Tu	so	še	jubilejna	priznanja	za	staž	v	
društvu,	ki	so	jih	prejeli	Anton	Šraj	za	10	let,	Pri-
mož	Soklič	za	20,	za	30	let	Igor	Trček,	Jože	Palčič	
in	Katja	Kos,	za	40	 let	pa	 Jože	Doljšak.	Zadnji-
ma	dvema	 in	Emi	Debevec	 so	ob	 tem	podelili	
še	 plakete	 gasilskega	 veterana.	 Vsem	 prisrčno	
čestitamo.	

Damjan Debevec, foto: DD

Borovniško	turistično	društvo	je	po	
opravljeni	bilanci	minulega	 leta	na	
marčevskem	občnem	zboru	to	ozna-
čilo	za	leto	presežkov.	Sto	deset	ljudi	
na	čistilni	akciji,	več	kot	300	na	Žu-
penci,	več	kot	200	na	borovniškem	
semnju,	do	300	na	Pokojišču,	okrog	
200	na	slovesu	od	starega	leta,	in	če	
k	temu	prištejemo	še	vse	obiskoval-

ce	dogodkov,	kjer	je	TD	le	sodelova-
lo:	pohod	na	Štampetov	most,	POT	
Pokojišče,	Dan	 borovnic,	 tek	Barje,	
omenimo	še	TIP	Alpe	Adria,	Argo-
navtske	dneve	ter	javljanje	v	živo	na	
Radiu	Slovenija	1	–	hitro	postane	ja-
sno,	da	so	imele	dejavnosti	društva	
in	 seveda	 promocija	 Borovnice	 v	
širšem	slovenskem	prostoru	kar	ve-

lik	odmev.	Člani	so	vzdrževali	tudi	
turistično	infrastrukturo,	v	prvi	vr-
sti	v	Peklu,	kjer	so	v	celoti	zamenjali	
mlinsko	korito,	pa	popravili	v	žledu	
prizadeto	 čuvajnico	 št.	 666,	 urejali	
kolesarsko	in	pešpot	na	»stari	pro-
gi«,	popravljali	 turistične	kozolčke,	
postavili	 spominsko	 klop	 prvemu	
predsedniku	 Jožetu	 Petrovčiču,	 se	

pripravljali	na	tisk	novega	zemljevi-
da,	 nadgradili	 najažurnejši	 spletni	
portal	ter	z	darilom	člana	začeli	gra-
dnjo	 zbirke	 starih	 značk	 in	 razgle-
dnic	Borovnice.	Rekordna	dejavnost	
je	 prinesla	 tudi	 rekordne	 izdatke,	
ki	 so	 pošteno	 zarezali	 v	 društve-
ni	proračun.	Vodstvo	 tega	ni	vzelo	
za	 slabo,	 saj	 so	 bile	 vse	 dejavnosti	
nujne,	in	kot	določa	statut	društva,	
namenjene	 razvoju	 borovniškega	
turizma.	 Občina	 je	 hvaležnost	 za	
vse	 našteto	 delo	 pokazala	 na	 kaj	
čuden	način	–	z	deložacijo	društva	
iz	 dosedanjih	 prostorov,	 v	 katerih	
je	 imelo	 sedež	 kar	 dve	 desetletji.	
V	stiski	 jim	 je	na	pomoč	priskočilo	
prijateljsko	 društvo	 TVD	 Partizan	
Borovnica	 in	 TD	 omogočilo	 nasta-
nitev	v	lastnih	prostorih.	Poleta	jim	
ta	dogodek	ni	vzel,	kot	lahko	razbe-
remo	 iz	 programa	 za	 letošnje	 leto.	
Na	prvem	mestu	ostaja	ureditev	no-
vega	skladišča	za	stojnice,	čuvajnica	
št.	666	naj	bi	vendarle	dobila	repliko	
signala,	skupaj	s	sosednjimi	društvi	
naj	bi	se	lotili	označevanja	rimskega	
zidu	pod	Pokojiščem,	 izšel	 bo	 tudi	

nov	borovniški	zemljevid,	tradicio-
nalnim	dejavnostim	pa	naj	bi	 letos	
dodali	 še	 javni	 konjeniški	 trening.	
Na	 občnem	 zboru	 navzoči	 župan	
Bojan Čebela	je	pozdravil	prizade-
vanja	 društva	 ter	 izpostavil	 nekaj	
svojih	 vizij	 in	 projektov,	 ki	 se	 do-
tikajo	 področja	 turizma,	 od	 redne	
sobotne	tržnice	na	Zalarjevem	dvo-
rišču	in	praznika	borovnic	do	s	ko-
njeništvom	povezanega	avtokampa	
pred	Peklom.	
Ker	 je	letošnja	mila	zima	že	zgodaj	
zvabila	trume	turistov	in	pohodni-
kov	v	 sotesko	Pekla,	 so	 se	 člani	 še	
isti	 teden	 lotili	 urejanja	 parkirišča	
in	 okolice	 mlina.	 Skromna	 četica	
prostovoljcev	 (poleg	 spodaj	 pod-
pisanega	še	Andrej,	Jan in Darina 
Debevec,	Peter Weixler in Uroš Je-
lovšek)	je	najprej	popravila	kolesar-
nico,	 ki	 je	 končala	 kot	 kolateralna	
žrtev	 zimske	 vzdrževalne	 službe,	
pospravila	 okolico	mlina,	 namesti-
la	klopi,	popravila	dva	mostička	ter	
nazadnje	zagnala	mlinsko	kolo.	Tu-
ristična	sezona	se	torej	lahko	začne.	

  Damjan Debevec, foto: DD, AD

Na Gorenjskem počastili spomin na Borovničanko prof. dr. Marjo Boršnik 
 
Po obsežni razstavi, ki so jo nedavno v Mestni knjižnici Kranj posvetili pregledu življenja in dela naše prve profesorice 
slavistke, ugledne literarne zgodovinarke in znanstvenice, prof. dr. Marje Boršnik, so se njenemu spominu poklonili tudi v 
Gorenjskem muzeju.

Muzejski večer, marec 2015: dr. Eva Premk Bogataj in dr. 
Francka Premk

Častni predsednik Ciril Kos je od GZS prejel vi-
soko priznanje, kipec gasilca.

Po besedah predsednice Saše Mevec Pušnik: 
»Ekipa, da te skipa.«

Prestižni priznanji Civilne zaščite RS«

Prestavljanje mostička, ki ga je novembra preplavila Otavščica. Čiščenje dotoka za mlin

Pano z razstave o prof. dr. Marji Boršnik v Mestni 
knjižnici Kranj

Turistična sezona se je začela zgodaj

V znamenju 130. obletnice najstarejšega društva
PGD Borovnica lani ni imelo opravka niti z enim pravim požarom, zato pa z večdnevnimi intervencijami ob žledolomu in 
poplavah. Letošnje leto pa se bo, kot kaže, povsem vrtelo okrog 130-letnice društva. 
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Četudi	 s	 kančkom	 nejevere	 in	
deloma	 tudi	 zaskrbljenosti,	 še	
posebej	kar	se	tiče	višine	financi-
ranja	v	okviru	precej	siromašnej-
šega	obrambnega	resorja	–	pred-
sednik	 pokrajinskega	 združenja	
Janez Gregorič	 domneva,	 da	
se	 bo	 prispevek	 društvu	 gibal	
okrog	1500	evrov	–,	je	občni	zbor	
območne	organizacije	veteranov	
vojne	 za	 Slovenijo	 konec	 febru-
arja	 v	 Borovnici	 napovedovane	
spremembe	 vendarle	 pozdravil.	
Več	denarja	 resda	pomeni	 večje	
možnosti	 pri	 načrtovanju	 de-
javnosti,	 a	 teh	 tudi	 v	 trenutnih	
okvirih	 321-glavega	 članstva	
vrhniško-borovniškega	 združe-
nja	 nikakor	 ni	 bilo	 malo,	 kot	 je	

lepo	 pokazal	 pregled	 minulega	
leta.	Daleč	najodmevnejša	je	bila	
»potujoča«	zgodovinska	razstava	
s	provokativnim	naslovom	Vete-
rani	ne	skrivamo,	ki	so	jo	v	sode-
lovanju	 s	 HUD	 Karel	 Barjanski	
postavili	 ob	 20.	 obletnici	 ZVVS.	
Udeležba	 članov	 in	 še	 posebej	
praporščakov	na	zveznih,	občin-
skih	in	državnih	proslavah,	maši	
za	domovino,	raznih	pohodih	ter	
ustaljena	 srečanja	 pri	 pomnikih	
vojne	so	menda	res	že	»železna«	
stalnica,	a	so	se	poleg	tega	vete-
rani	 udejstvovali	 tudi	 na	 špor-
tnih	igrah,	kjer	so	s	prvenstva	v	
pikadu	 prinesli	 zlato,	 se	 podali	
na	smučanje,	pa	na	izlet	v	muzej	
vojaške	zgodovine	v	Pivki,	neza-

nemarljivi	so	tudi	dosežki	njiho-
vih	strelske	in	balinarske	sekcije.	
Večletna	 prizadevanja	 za	 dode-
litev	 statusa	 veterana	 pripadni-
kom	 civilne	 obrambe,	 ki	 so	 so-
delovali	 v	 bojnih	 operacijah,	 ter	
pridobitev	prostorov	v	opuščeni	
vojašnici	na	Stari	Vrhniki	za	zdaj	
še	 niso	 obrodili	 sadu,	 a	 odne-
hati	ne	nameravajo.	V	novo	 leto	
veterani	 vstopajo	 ob	 zavedanju	
negotove	finančne	perspektive,	a	
bodo	kljub	temu	vztrajali	pri	do-
sedanjih	tradicionalnih	dejavno-
stih.	V	načrtu	 imajo	še	pripravo	
lastnega	 spominskega	 pohoda,	
ki	bi	bil	nekje	v	začetku	julija,	ko	
bodo	 tudi	 že	 na	 CD	 in	 spletno	
stran	ZVVS	spravili	elektronsko	
različico	 razstave	 Veterani	 ne	
skrivamo.	 S	HUD	Karel	 Barjan-
ski	pa	že	snujejo	nov	projekt,	 in	
sicer	 likovni	natečaj	 z	naslovom	
Za	 to	 smo	 se	 borili	 leta	 1991,	 ki	
ga	 bodo	 sicer	 izvedli	 šele	 pri-

hodnje	 leto.	 Praporščakom	 vrh-
niških	 društev	 naj	 bi	 zagotovili	
posebno	 usposabljanje,	 v	 Sinji	
Gorici	pa	postavili	novo	obelež-
je	 osamosvojitvenim	 dogodkom	
ter	 obenem	 uredili	 papirje	 za	
vsa	dosedanja	obeležja.	Še	vedno	
tudi	 razmišljajo	 o	monografiji	 o	
53.	Območnem	štabu	TO.	Nanje	
mislijo	 tudi	 šole,	ki	 so	 jih	pova-
bile	 k	 sodelovanju	 na	 priredi-
tvah	 ob	dnevu	 samostojnosti	 in	
enotnosti,	vrhniška	knjižnica	pa	
k	sooblikovanju	kotička	v	novih	
prostorih,	ki	bo	posvečen	spomi-
nu	 in	domovini.	Večji	poudarek	
naj	bi	v	 letošnjem	 letu	dali	 tudi	
socialni	 noti	 in	 solidarnosti,	 še	
bolj	pa	okrepili	sodelovanje	s	po-
licijskim	 veteranskim	 društvom	
Sever.	 Na	 glavni	 zbor	 ZVVS	 so	
prisotni	 nato	 delegirali	 Janeza 
Čerina in Jožeta Piška.	Gostitelj,	
borovniški	župan	Bojan Čebela,	
se	 je	zboru	ob	rob	navzočim	za-
hvalil	za	prispevek	k	hitremu	in	
ugodnemu	razpletu	osamosvoji-
tvene	vojne:	»To	ni	bila	samo	de-
monstracija	moči,	ki	 je	vsekakor	
potrebna	pri	takem	odporu,	bila	
je	tudi	demonstracija	inteligence,	
izrednega	 pristopa	 in	 jeklenih	
živcev,	da	smo	prišli	v	tistih	de-
setih	dneh	tja,	kamor	smo	morali	
priti.	Lahko	bi	se	zavleklo	v	leta.«	

  Damjan Debevec, foto: DD

Obiskala	nas	je	tudi	oblikovalka	iz	Horjula	in	nam	pokazala	nakit	ter	modne	dodatke	
s	perlicami,	ki	jih	sama	izdeluje.	Obenem	smo	prijetno	klepetale,	se	smejale	ter	si	iz-
menjale	ideje,	vzorce	in	nove	tehnike.	Vse,	kar	smo	pri	delu	potrebovale,	smo	prinesle	
s	seboj	in	se	odlično	zabavale.	Popoldnevi	so	kar	prehitro	minili,	zato	smo	se	že	zdaj	
dogovorile,	da	se	bomo	srečevale	tudi	naslednjo	zimo.	Kako	je	bilo	na	naših	sestankih,	
si	lahko	ogledate	na	fotografijah.	Če	so	vas	zasrbeli	prsti	ali	pa	potrebujete	le	kakšen	
nasvet,	vas	na	naša	srečanja	vabimo	že	zdaj!	
Do	ponovnega	snidenja!

Prvi	 večji	 korak	 na	 tem	 podro-
čju	so	naredili	marca	2009,	ko	je	
društvo	 vodil	 Janez	 Čerin.	 Ta-
krat	so	v	počastitev	dveh	prazni-
kov,	dneva	žena	in	materinskega	
dneva,	organizirali	zelo	uspešen	
izlet	v	Belo	krajino.	Odkar	pa	 je	
bil,	 po	 velikih	 prizadevanjih,	
septembra	2010	prenovljen	Dom	
krajanov	Dol	 -	Laze,	 so	na	voljo	
nove	možnosti,	da	se	krajani	ob	
posebnih	 priložnostih	 družijo	
tudi	v	 tem	prostoru.	Prizadevni	
člani	društva	pod	vodstvom	Bo-
štjana	Zakrajška	so	tako	dekleta	

in	žene	z	Dola	in	Laz	tudi	na	le-
tošnji	 predvečer	 dneva	 žena,	 7.	
marca,	povabili	na	druženje.	
Morda	smo	v	zadnjih	letih	že	po-
zabili	na	 trpko	življenje	mnogih	
generacij	žensk	pred	nami	in	na	
sporočilo	bork	za	ženske	pravice,	
ki	 ga	 je	 v	 svojih	 začetkih	 nosil	
mednarodni	 dan	 žena.	 Morda	
smo	pozabili,	da	so	ta	dan	prvič	
praznovali	 leta	 1911	 v	 Nemčiji,	
Švici,	 na	 Danskem,	 v	 Avstro-
-Ogrski,	kamor	so	takrat	spadali	
tudi	naši	kraji.	Po	letu	1945	je	po-
stalo	praznovanje	8.	marca	v	Slo-

veniji	množično	 in	 v	 naslednjih	
desetletjih	se	je	nekako	pozabljal	
najosnovnejši	 pomen	 praznika.	
Mnoge	ženske	je	jezilo	predvsem	
to,	da	se	jih	časti	le	enkrat	v	letu,	
da	 le	 takrat	prejmejo	rožico,	vse	
druge	dni	pa	je	pač	tako,	kot	je	…	
V	življenju	je	namreč	pomembno	
skupno	življenje	moških	 in	žen-
sk,	njihova	enakopravnost,	med-
sebojno	 razumevanje	 in	 spošto-
vanje.	
Večer	na	Dolu,	obsijan	z	luno,	je	
pokazal	predvsem	to:	medseboj-
no	 razumevanje	 in	 spoštovanje.	
Pokazal	 je	 tisti	 obraz	 moških,	
ki	ga	 imamo	ženske	najraje:	po-
zornost,	 skrb,	 toplino,	 veselje	 in	
malce	razvajanja.	Moški	kavalirji	
so	 nas,	 predstavnice	 nežnejše-
ga	 spola,	 pričakali	 z	 aperitivom	
dobrodošlice	 in	 rdečim	 cvetom	
vrtnice.	 Mize	 v	 dvorani	 so	 bile	
lično	 pripravljene	 z	 namizno	
dekoracijo	 prtičkov	 z	 nežnimi	
cvetnimi	 motivi.	 »Šefi	 kuhinje«	

so	nam	ves	večer	stregli	okusno	
pripravljene	 prigrizke,	 sveže	
spečeno	 pecivo	 in	 dobro	 kaplji-
co.	Da	ne	bi	praznovanje	minilo	
le	 ob	 obloženi	mizi	 in	 ženskem	
klepetu,	 so	 prizadevni	 organi-
zatorji	 poskrbeli	 tudi	 za	 šaljivi	
program.	 Kar	 nekaj	 smeha	 sta	
prinesla	 vaški	 humorist	 in	 hu-
moristka,	prvi	je	postregel	s	šala-
mi,	druga	pa	je	nastopila	v	vlogi	
najstarejše	 Dolanke	 –	 Johance.	
Večer	so	z	živahno	glasbo	razve-
drili	 Slavčki	 s	 Kužnice,	 tako	 da	
so	nas	pete	kar	same	ponesle	na	
plesišče.	Vse	skupaj	pa	je	povezo-
valo	preprosto,	prijetno	druženje	
sokrajank	in	sokrajanov	–	druže-
nje	 s	 človeško	 toplino,	 kakršno	
v	 vsakodnevnem	 življenjskem	
tempu	 vse	 prevečkrat	 pogreša-
mo.	 Dekleta	 in	 žene	 z	 Dola	 in	
Laz	 se	 organizatorjem	 za	 lep	
večer	 in	 vse	 prijetne	 pozornosti	
najlepše	zahvaljujemo!	

MBD

Večer	z	narodnozabavnim	ansamblom	bratov	
Poljanšek

 
Društvo ŽPZ TONJA iz Borovnice

VAS VABI NA 

PRIJETEN VEČER
Z NARODNOZABAVNIM ANSAMBLOM

BRATOV POLJANŠEK 
 

Z GOSTI:
Ansamblom	Poljanšek,	

Folklorno	skupino	Šumnik,	
mladimi	harmonikarji	

in	humoristom

ki bo v SOBOTO, 18. 4. 2015, OB 20.00 
v večnamenskem prostoru OŠ Borovnica.

Vstopnice	po	10	evrov	bodo	v	predprodaji	v	
trgovinah	JURČEK	–	TUŠ	

in	KOCKA	v	Borovnici	in	na	Vrhniki.

110. obletnica Čebelarskega društva Borovnica
 

Ob	110.	obletnici	ustanovitve	Čebelarskega	
društva	Borovnica

vas vabimo na 
  

razstavo zgodovinskih 
dokumentov 

o zgodovini čebelarjenja v naših krajih.

Razstava	bo	za	javnost	odprta	v	
nedeljo, 12. aprila 2015, od 9. do 18. ure v 
večnamenskem prostoru osnovne šole.

Od	19.	aprila	2015	dalje	pa	bo	razstava	na	ogled	
v	galeriji	Barje	v	Stari	pošti	v	Borovnici,	vsak	
ponedeljek	in	četrtek	med	17.	in	19.	uro.

Vabljeni!

Veterani snujejo spominski pohod.

Predsednik dr. Marjan Rihar se 
lahko pohvali z zelo aktivnim 
združenjem.

Se veteranom obeta svetlejša prihodnost?
S prihodnjim letom naj bi država znova začela plačevati dodatno zdravstveno zavarovanje vsem veteranom osamo-
svojitvene vojne, financiranje veteranskih organizacij pa je po novem v pristojnosti obrambnega ministrstva.

Društvo podeželskih žena AJDA 

Imeli smo ustvarjalna druženja
Vsako sredo popoldne smo se žene, prijateljice in bližnje sosede srečevale 
na Miklavičevi cesti 20 v Borovnici, pri Stanki Brlogar. Dolge zimske dni 
smo si krajšale ob vezenju, pletenju, kvačkanju, klekljanju in podobno.

Počastitev deklet in žena na Dolu pri Borovnici
 
Na Dolu in Lazah pri Borovnici se fantje in možje že vrsto let zbirajo v društvu Dolanski fantje. Med takšnimi in 
drugačnimi dejavnostmi, ki jih izvajajo, je posebej pohvalno, da (vsaj enkrat v letu) namenijo pozornost tudi ženam, 
partnericam, prijateljicam, materam, sosedam.
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Na sanke, 
pa dokler 
je šlo … 
V	PD	Borovnica	smo	se	febru-
arja	odločili	za	malce	drugač-
no	preživljanje	skupnih	uric.	
Nekateri	 smo	 iz	podstrešnih	
kotov	potegnili	na	plano	za-
prašene	 sani,	 drugi	 so	 jih	

imeli	 že	 pripravljene,	 saj	 so	
na	vrata	že	trkale	počitnice.	Z	
zbirnega	mesta	 smo	 se	ob	 8.	
uri	odpeljali	do	vznožja	poti,	
ki	vodi	do	Doma	pod	Storži-
čem.	
Jutro	je	bilo	megleno,	travniki	
so	povečini	že	odvrgli	snežne	
plašče	 …	 Kljub	 informaciji,	
da	 je	 proga	 zasnežena,	 nas	
je	 malce	 pa	 le	 zaskrbelo,	 da	
bomo morali sani nositi v obe 
smeri.	A	 je	bilo	odveč,	sonce	
v	tem	delu	Slovenije	vendar-

le	 še	 ni	 dovolj	 grelo.	Oprtali	
smo	si	nahrbtnike	in	sani	ter	
po	 nekaj	 minutah	 zapustili	
makadamsko	 cesto.	 Zložno	
smo	 se	 začeli	 vzpenjati	 po	
dobro	uhojeni	snežni	stezi,	ki	
je	razbremenila	naša	ramena,	
saj	 smo	 lahko	 svoj	 tovor	po-
slej	vlekli	za	seboj.	Pot	do	cilja	
nas	 je	 vodila	 čez	 zasnežene	
travnike	in	skozi	gozd.	
V	 koči	 pod	 Storžičem	 smo	
se	 ogreli,	 najbolj	 neučakani	
so	 pomalicali	 kar	 zunaj.	 Ob	

dogovorjeni	 uri	 smo	 bili	 vsi	
na	 startu.	 Tu	 je	 šele	 postalo	
zanimivo!	 Na	 malce	 zredu-
cirano	 število	 sani	 smo	 se	
morali	 porazdeliti	 …	 no,	 pa	
nahrbtniki	 so	 tudi	 morali	 v	
dolino.	»Upam,	da	bodo	naji-
ne	že	dvakrat	polnoletne	sani	
zdržale	pod	najino	težo,«	sem	
si	mislila.	 Spuščali	 smo	 se	 z	
malce	zamika,	da	ne	bi	ovira-
li	drug	drugega.	Najin	nekaj-
minutni	spust,	poln	smeha,	je	
bi	 videti	 takole:	 prvi	 ovinek	
komaj	 speljan	…	 »premakni	
se	 bolj	 naprej«	…	 v	 drugem	
ovinku	pristanek	v	snegu	…	
zopet	 startna	 linija,	 usmeri-
tev	 sani	po	 sredini	proge	…	
o,	grbine	…
»greva	bolj	po	desni	oziroma	
levi«	–	sani	so	se	odločile,	da	
drsijo	po	 sredini	…	dodobra	
nama	je	pretreslo	zadnjici	…	
nato	 izguba	 krmarja	 sani	…	
»ej,	ustavi	se«	…	spet	skupno	
nadaljevanje	…	o,	smo	že	na	
koncu	…
Z	obrazov	se	je	kazala	dobra	
volja,	 kar	 je	 za	 nas,	 vodnike	
najpomembnejše.	 Vsi	 skupaj	
lažje	 in	 polni	 energije	 zako-
rakamo	v	nov	delovni	teden.	
»To	 bomo	 še	 ponovili!«	 smo	
bili	odločni.	

		Za	PD	Borovnica	
Tatjana Pečlin

Polhali so le podložniki 
O	polhariji	je	prvi	obširneje	pi-
sal	 Janez	Vajkard	Valvasor,	 ki	
je	med	svojimi	popotovanji	po	
slovenskih	krajih	v	17.	stoletju	
občudoval	 tudi	 nadvse	 čudno	
zver	–	polha,	ki,	kot	so	mu	pri-
povedovali,	 jo	 sam	 pan,	 satir	
oz.	gozdna	prikazen,	nekakšen	
kozlovski	 človek	 ali	 –	ljudsko	
bolje	razširjeno	–	vrag	žene	na	
pašo.	 Zelo	 podrobno	 je	 opisal	
tudi	 lov	 nanje,	 ki	 na	Notranj-
skem	ni	omejen	zgolj	na	polši-
ne	ali	bezanje	po	duplih,	tem-
več	 so	 si	 domačini	 omislili	 še	
posebne	pasti,	s	katerimi	polhe	
lovijo	po	drevju,	t.	i.	samostre-
le.	Stoletje	pozneje	 je	 te	danes	
že	skoraj	pozabljene	pasti	risal	
tudi	plemeniti	Steinberg,	a	Bo-
rovničanom	jih	ni	treba	hoditi	
gledat	 v	 knjižnice	 ali	 polhar-
sko	 zbirko	 gradu	 Snežnik,	 saj	
jih	 zna	 prav	 spretno	 izdelati	
naš	sovaščan	Ivan Stražišar	iz	
Brezovice	pri	Borovnici.	V	Val-
vasorjevih	 spisih	 je	 tudi	 lepo	
opisano,	 kako	 je	 bil	 lov	 na	 ta	
»neugledni«	 plen	 pravzaprav	
vedno	v	domeni	 kmetov,	 zanj	
pa	 so	morali	 zemljiški	 gospo-
ski	 izplačevati	določeno	zaku-
pnino.	 Borovniški	 polharji	 so	
le	 to	 kakopak	 odrinili	 bistr-
škim	kartuzijanom.	Po	odpravi	
fevdalizma	sredi	19.	 stoletja	 je	

na	področju	polharije	zavlada-
la	nekakšna	svoboda,	omejena	
zgolj	z	dobro/slabo	voljo	lastni-
ka	gozdov.	
  

»Zvirško« polharsko 
izročilo 
Polharske	združbe	so	se	nava-
dno	organizirale	po	krajevnem	
ključu	 in	 si	 tako	 delile	 tudi	
teritorij,	 praviloma	 pa	 je	 pol-
harska	 tradicija	 prehajala	 iz	
roda	v	rod.	Tako	tudi	v	druži-
ni	Drobničevih	z	Dola.	Že	ded	
Pavleta Drobniča,	Jurij Drob-
nič	z	Dola,	je	veljal	za	vnetega	
polharja.	V	spomin	nanj	Pavle	
še	 danes	 hrani	 več	 kot	 sto	 let	
stare	šklope	(pasti	za	polhe,	na	
Cerkniškem	 jim	 pravijo	 tudi	
škrinjce),	 ki	 jih	 je	 sam	 izdelo-
val.	Na	njih	se	ne	utegne	nabra-
ti	prah,	saj	jih	je	zaradi	kakovo-
stnega	lesa	redno	uporabljal	že	
Pavletov	 oče,	 zdaj	 pa	 on	 sam.	
Ko	 se	 je	 oče	 priženil	 k	 »Ma-
lenskim«	na	»Zvirk«	 (Pako),	 je	
s	 seboj	 pripeljal	 tudi	 polhar-
sko	 tradicijo.	 Njegov	 rajon	 je	
bil	 predvsem	 nad	 Goričico	 in	
okoli	 Prevejka,	 najbogatejše	
polšine	 so	 se	 tod	 nahajale	 na	
Rožmanovem	 in	 pri	 »Gadni«.	
Kadar	 se	 je	 v	 polharski	 sezo-
ni	podal	v	gozd,	si	je	oprtal	tri	
pasti	na	kamen,	deset	šklopov,	

sekirico	in	pa	nahrbtnik	z	naj-
nujnejšimi	 pripomočki,	 kot	
so	 šnopček	 in	 drobnice	 (divje	
hruške)	za	vabo.	In	medtem	ko	
so	 si	 preostali	 polharji	 svetili	
z	 lanternami	 in	 petrolejkami,	
katerih	»cilindre«	 je	bilo	treba	
kar	 naprej	 čistiti	 z	 listjem,	 je	
on	od	svojega	očeta	podedoval	
karbidovko,	ki	 je	»svetila	 tako	
močno,	kot	bi	bil	dan«.	Nepo-
grešljiva	je	bila	tudi	polhovka,	
znamenita	 kučma	 iz	 polšjih	
kožic	(potrebnih	jih	je	od	30	do	
35),	znak	izkušenega	polharja.	
Prastaro	 pravilo	 narekuje,	 da	
se	 ta	 nosi	 rahlo	 postrani,	 na-
gnjena	 proti	 desnemu	 ušesu,	
prav	 tako	 kot	 so	 čebelarji	 ob	
dobrih	letinah	nosili	klobuke.	
Zanimivo	 je,	 da	 so	 se	 kljub	
neposredni	 bližini	 Brega	 in	
Pakega	»Zvirčani«,	vsaj	kar	 se	
polharije	 tiče,	držali	 bolj	 zase.	
»Tam,	 kjer	 je	 moja	 baraka,	 in	
naprej	proti	Preserju	je	bilo	več	
skupin.	So	bili	Martinšči,	Pirci	
…	stari	možakarji.	Vsak	je	imel	
svoj	rajon,	zvečer	so	se	pa	dobi-
vali	pri	ognju,	si	pripovedovali	
zgodbe	 in	 pili	 šnops	 kot	 'dra-
tarji'.	 Spomnim	 se	 Martinšče-
vega	 očeta.	 Majhen	 možakar	
je	 bil,	 hribovec.	 Po	 hribovsko	
je	govoril,	tudi	 jager	 je	bil.	On	
je	 kadil	 fajfo.	 Celo	 noč	 je	 pri	
ognju,	in	včasih	smo	bili	zgoraj	

do	 jutra,	 nam,	 majhnim	 mul-
cem	nakladal.	Vsaj	pol	se	je	zla-
gal,	vse	mogoče	štorije.	Pa	kar	
naprej	 je	 kadil.	Ko	 je	 pokadil,	
je	 fajfo	 stresel	 ob	 kamen	 in	 jo	
spet	 nabasal.	 Kadarkoli	 grem	
gledat	za	polhe,	zavijem	na	ti-
sto	mesto,	kjer	smo	kurili,	pa	je	
tega	že	več	kot	60	let,«	se	spo-
minja	Pavle	Drobnič.	To	je	bila	
verjetno	tudi	zadnja	generacija	
polharjev,	 ki	 so	 lovili	 zavoljo	
golega	preživetja.	Meso	so	čez	
zimo	dali	na	sol	in	v	čebričke,	
polšjo	mast	so	imeli	za	zabelo,	
kožuščke	 pa	 so	 prodajali	 za	
boljši	kos	kruha.	
  

Pavle Drobnič mlajši gre 
nad polhe 

Potem	 je	prišel	 trenutek,	ko	 je	
Pavle	 starejši	 s	 seboj	 v	 gozd	
vzel	 Pavleta	 mlajšega.	 »Jaz	
menda	 še	 v	 šolo	 nisem	 hodil,	
ko	sem	z	atom	hodil	okrog.	On	
je	bil	drugačen	polhar,	ni	niko-
li	kaj	dosti	kuril	ognja	in	je	ve-
dno	le	pri	polšni	sedel	 ter	po-
slušal,	 oziroma	 sva	 poslušala	
…	jaz	sem	dostikrat	zaspal.	Na	
rekelcu	sem	ležal,	zvit,	mraz	je	
bilo.	 Bunde	 ni	 bilo	 takrat.	 Pa	
vedno	 je	 imel	kake	 tri	polšine	
blizu,	 in	 če	 je	 bila	 kakšna	 v	
klancu	navzgor,	 je	dal	past	na	
kamen.	 Ker	 ni	 mogel	 biti	 pri	

vseh	naenkrat,	je	zložil	na	tisti	
kamen	še	vrsto	manjših.	Ko	se	
je	past	sprožila,	so	padli	dol	in	
sva	 slišala,	 da	 sva	 šla	 pogle-
dat,«	 še	 pomni	 Drobnič,	 ki	 je	
bil	od	tistega	trenutka,	po	nje-
govih	 besedah,	 »zastrupljen«	
in	je	vsako	leto	komaj	dočakal	
jesen	ter	»malo	mašo«,	ko	se	je	
uradno	začela	polharska	sezo-
na. 
Z	njima	je	šel	večkrat	tudi	Pa-
vletov	najboljši	prijatelj,	 sosed	
Nandi,	 še	 danes	 vnet	 polhar	
in	sodrug	v	prenekateri	dogo-

divščini:	»Nepozaben	je	dogo-
dek	 pri	 Gadni,	 polšini,	 ki	 so	
jo	poznali	že	stari	polharji,	ko	
sva	 prišla	 nastavit	 past,	 tam	
pa	je	bil	v	klobčič	zvit	modras.	
Bosonogi	Nandi	 se	ni	ustrašil	
in	ga	je	pokončal	s	sekiro.«	Ob	
neki	drugi	priliki	pa	je	bil	strah	

vendarle	močnejši	nasprotnik,	
tako	Drobnič:	»Jaz	sem	bil	star	
kakih	 sedem,	 osem,	 on	 pa	
enajst	 let.	 Lep	dan,	popoldne,	
oba	 korajžna	 sva	 šla	 polhat	
nad	 Izvirek.	Noč	 se	 je	 delala,	
začelo	naju	je	biti	strah	…	Kaj	
te	ne	bo!	In	ravno	zraven	moje	
koče,	 petdeset	 metrov	 stran,	
je	 Gadna.	 Sedela	 sva	 tam	 pri	
polšni,	da	se	kaj	ujame,	noč	 je	
že	bila,	ko	 je	na	Mahu	pričela	
ena	 krava	 tulit.	Nisva	 vedela,	
kaj	 je,	pa	 sva	 rekla,	 greva	kar	
domov.	V	tistem	nama	pa	kar-

bidovka	 ugasne.	 Kaj	 pa	 zdaj,	
jaz	 sem	 bil	 še	 bolj	 plašen	 kot	
on,	sva	se	prijela	za	roke	in	jo	
ucvrla	 naravnost	 čez	 grmovje	
in	trnje	domov.«	

 (Se nadaljuje.) 

  Damjan Debevec, foto: BU

Pregnali smo zimo
V	vrtcu	Borovnica	 smo	 se	na	pustni	 torek	odpravili	na	naš	
tradicionalni	sprehod	po	Borovnici.
Z	ropotuljami	 in	veselim	vriskanjem	smo	opozorili	na	naše	
maske	in	zagrozili	zimi,	naj	se	le	pazi	…	
Pustno	rajanje	se	je	odvijalo	na	več	koncih:	v	TVD-ju	so	ime-
le	svoj	pustni	ples	skupine	Vetrnice,	Metuljčki,	Veseli	vlak	in	
Palčki.	Pridružili	so	se	jim	tudi	otroci	skupine	Gumbki	iz	eno-
te	Zarja.	
V	vrtcu	Mavrica	so	v	dvorani	vrtca	rajali	Ježki	in	Pike,	v	gar-
derobi	zelenega	vhoda	pa	so	se	zabavali	Škrati	in	Čebelice.	
Pustne	 šeme	 smo	 bile	 letos	 zelo	 pridne,	 saj	 se	 nas	 je	 zima	
ustrašila	in	odšla	od	nas.	

  Strokovne delavke vrtca

Polharija v 18. stoletju (vir: F. A. Steinberg, Gründliche Nachricht 
von dem in dem Inner-Krain gelegenen Tzirknitzer-See, Ljubljana 
1758, 68)

Polharija na Izvirku (vir: Pavle Drobnič)

Polhe naj bi sam vrag gnal na pašo (foto: Blaž Uršič).

Polharija na borovniškem koncu (1. del) 

Polharji z »Zvirka«
 

Na	borovniškem	koncu	se	je	polhalo	od	nekdaj.	Nad	lo-
vom	so	sprva	roko	držali	bistrški	kartuzijani,	za	njimi	
pa	zakupnik	 lova,	graščak	Galle.	Danes	nad	 lovom	na	
polha	bdijo	polharska	društva	in	lovske	družine,	nekoč	
pomemben	del	prihodka	ubožnih	prebivalcev	pa	se	seli	
na	področje	rekreacije.
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Obnovili so starodavno razpelo nad Lazami
Starodavno	razpelo	nad	Lazi,	ki	stoji	v	križišču	nekdaj	glavnih	prometnih	poti	z	Laz	in	iz	Bistre	
proti	Pokojišču	ter	naprej	na	Cerkniško,	vleče	svoj	izvor	še	izza	dobe	slavne	bistrške	kartuzije	oz.	
najverjetneje	s	konca	18.	stoletja.	Kdo	in	zakaj	je	botroval	njegovi	postavitvi	je	že	davno	zabrisal	
neusmiljeni	tok	časa.	Ljudski	spomin	sicer	v	zvezi	z	dotičnim	razpelom	pri	življenju	še	kar	ohra-
nja	staro	legendo	o	skrivnem	prehodu	do	samostanskih	kleti	polnih	zlatih	in	srebrnih	cekinov,	
a	o	slednjem	žal	ni	bilo	ne	duha	ne	sluha,	ko	so	močno	dotrajano	razpelo	pred	kratkim	prenovili	
lažanski	prostovoljci	(Miran	Menart,	Bojan	Palčič,	Niko	Svete,	Brane	Mihevc,	Fredi	Palčič),	ki	jim	
ni	vseeno	za	usodo	neprecenljive	narodove	dediščine.	Pa	bi	jim	cekini	še	kako	prav	prišli,	saj	de-
lovne	ure	človek	rade	volje	žrtvuje	za	skupno	dobro,	material	pa	je	vendarle	treba	nekako	plačati.	
Prav	tako	ni	bila	poceni	sicer	zelo	strokovna	obnova	umetelno	izdelanega	korpusa	križanega	
Kristusa	s	strani	šentjoške	restavratorske	delavnice.	Zato	se	organizatorji	prenove	obračajo	na	
vse	občane	dobre	volje,	ki	bi	jim	želeli	pri	tem	pomagati.	Kontaktna	oseba	je	Miran	Menart,	Laze	
pri	Borovnici	45.	Vsak,	še	tako	simboličen	prispevek,	bo	nadvse	dobrodošel.

 Damjan Debevec, foto: DD

Gregorjevo – dan, ko se 
ptički ženijo (12. marec)
V	skupini	Veseli	vlak	smo	letos	ta	slovenski	praznik	obeležili	
nekoliko	drugače	kot	prejšnja	leta.
Prelep	praznični	dan	smo	začeli	v	gornji	dvorani	telovadnice	
TVD,	kjer	smo	se	pogovarjali,	katere	ptice	poznamo.	Nekatere	
smo	prepoznavali	po	slikah,	druge	po	oglašanju.	Ko	se	ptič-
ki	ženijo,	 imajo	zabavo	s	plesom.	Sledilo	 je	povabilo	na	ples	
v	parih	–	vsak	otrok	si	 je	 izbral	sličico	v	obliki	srca.	Ples	ob	
glasbi	se	je	začel,	ko	sta	se	v	prostoru	našla	dva	otroka	z	enako	
sličico.	Sledilo	je	nekaj	menjav,	s	tem	pa	so	si	otroci	razvijali	
vidno	pozornost,	 orientacijo	 v	 prostoru	 ter	 imeli	 priložnost	
navezovati	stike	z	drugimi	otroki.	
Medtem	so	sončni	žarki	že	ogreli	igrišče	...	Odpravili	smo	se	
ven	in	na	ograji	šolskega	igrišča	opazili	napis	–	povabilo,	naj	
poiščemo	ptičji	zaklad.	Sledili	smo	sličicam	in	vsi	uspešno	re-
šili	gibalne	naloge,	ki	so	nas	pripeljale	do	smrekovega	gaja.	V	
vejah	smrečja	smo	opazili	nekaj	svetlega.	Odkrili	smo	zaklad	
–	čokoladna	jajčeca,	ki	so	nam	jih	pustili	ptički	po	svoji	svatbi.	
S	tem	so	se	nam	tudi	zahvalili,	ker	smo	v	hudi	zimi	in	mrazu	
poskrbeli,	da	ptice	v	naših	krajih	niso	bile	lačne.	
Upam, da se ta običaj zapiše otrokom v srca in da na ptice ne 
pozabijo tudi po tem, ko odidejo v šolo.                   

Vzgojiteljica	Pia Janja Kranjez

Afriška urica – 
zgodbica Ljudje z 
bobnanjem in plesom
V	sredo,	18.	februarja,	sta	nas	obiskala	g.	Djonas	Ahmed	Ab-
dillah	in	g.	Issiaka	Sanou,	ki	sta	nam	predstavila	delček	afri-
ške	kulture	z	bobnanjem	in	plesom.	
Prek	 japonskega	 gledališča	 kamišibaj	 smo	 spoznali	 afriško	
pravljico	Ljudje,	naučili	smo	se	zabavnega	otroškega	plesa,	za	
konec	pa	je	vsak	otrok	lahko	malo	zaigral	na	afriški	ksilofon	
in boben.  
Hvala,	g.	Djonas	Ahmed	Abdillah	in	g.	Issiaka	Sanou,	za	vaš	
čas.	

  Strokovne delavke vrtca

Glasbeni dopoldan
 
Februarja	ima	v	našem	vrtcu	glavno	besedo	kultura.	Glasbeni	
dogodki	pa	so	sploh	tiste	dejavnosti,	ki	otroke	najbolj	navdušijo	
in	povežejo.	
Zato	 smo	 tudi	 letos	 povabili	 med	 nas	 učence	 glasbene	 šole	
Vrhnika.	Predstavili	 so	 se	z	bogatim	programom,	ki	ga	 je	na	
otrokom	 primeren	 način	 povezovala	 vodja	 borovniške	 enote	
glasbene	 šole,	 ga.	 Patricija	 Pečar	 Kumar.	 Slišali	 smo	 različne	
inštrumente:	 kljunasto	flavto,	prečno	flavto,	 klarinet,	 violino,	
violončelo,	 klavir,	 orgle,	 harmoniko	 in	 tolkala.	Otroci	 večino	

inštrumentov	že	dobro	poznajo,	najbolj	pa	jih	je	navdušil	bob-
nar.	Koncert	so	zaključili	z	otroško	pesmico	Kuža	Pazi,	ki	smo	
jo	vsi	skupaj	navdušeno	zapeli	ob	spremljavi	harmonike.	
Da	 je	 bilo	 doživetje	 glasbe	 še	 prijetnejše	 in	 intimnejše,	 so	 se	
mladi	glasbeniki	predstavili	najprej	otrokom	prvega	starostne-
ga	obdobja,	potem	pa	še	starejšim	skupinam.	Niso	pa	pozabili	
tudi	na	otroke	v	vrtcu	Sonček	na	Bregu.	Tudi	njih	so	obiskali	in	
jih	tako	še	posebej	razveselili,	saj	so	zaradi	oddaljenosti	prikraj-
šani	za	marsikatero	predstavo.	
Vsem	učencem	glasbene	šole	in	njihovim	profesorjem	se	iz	srca	
zahvaljujemo	za	čudovito	doživetje.	

  Strokovne delavke vrtca

Skupni	 imenovalec	 prepleta	 poezije	 in	
glasbe	je	bila	seveda	voda,	veliko	narav-
no	bogastvo	Slovenije.	Žal	pa	je	na	našem	
planetu	 tudi	 drugače.	 Vsak	 trenutek	 je	
kar	 polovica	 bolniških	 postelj	 na	 svetu	
zasedena	 zaradi	 bolezni,	 povezanih	 z	
okužbami,	 ki	 jih	 povzroča	 onesnažena	
voda.	 Več	 kot	 dve	milijardi	 ljudi	 živi	 v	
pomanjkanju	vode.	 	Ponekod	 je	 ta	 teko-
čina	 postala	 vir	 sporov	 med	 državami.	
Tudi	spopadov.	Nekatere	reke	ne	priteče-
jo	več	do	morij,	izginja	Mrtvo	morje	…		
Na	 pomembnost	 ohranjanja	 vodnih	 vi-
rov,	 ob	 katerih	 živimo,	 je	 v	 nagovoru	
opozoril	župan	borovniške	občine	Bojan	
Čebela:	»Vsi	živimo	ob	toku,	ki	teče	nav-
zdol	in	zato	je	odgovornost	nas	vseh,	da	
vodne	 vire	 obvarujemo	 pred	onesnaže-

vanjem. Tudi	porečju	Ljubljanice	nismo	
prizanesli,	 tako	 v	 spodnjem	 kot	 tudi	
zgornjem	toku	se	je	kakovost	vode	moč-
no	poslabšala.	Zato	se	 je	osem	porečnih 
občin	 odločilo	 pristopiti	 k	 projektu	 Či-
sta	 Ljubljanica.	 Njegova	 vrednost	 zna-
ša	 60	milijonov	 evrov.	V	 letošnjem	 letu	
zaključujemo	prvo	fazo	in	nadaljujemo	z	
drugo,	ki	nam	bo	ob	koncu	izgradnje	za-
gotovila	95	%	priklopljenost in s tem bi-
stveno	čistejšo	Ljubljanico.«	Prireditve	so	
se	udeležili	tudi	gostje,	ki	projekt	dobro	
poznajo:	Andrej	Ocepek,	župana	občine	
Vrhnika	Stojan	Jakin	ter	Občine	Logatec	
Berto	Menard.		
Program	je	povezovala	Sanja	Rejc,	verze	
so	nam	prebirali	člani	Mešanega	pevske-
ga	zbora	Mavrica,	z	glasbo	pa	je	poklon	

vodi	bogatil	Orkester	Simfonika	Vrhnika	
pod	vodstvom	Marka	Fabianija.	Letos	so	
se	mu	pridružile	tudi	vokalistke	glasbe-
ne	 šole.	 Na	 zvočno	 popotovanje	 onkraj	
časa	 in	 prostora	 nas	 je	 kot	 že	 na	 vseh	
prireditvah	 doslej	 popeljal	 Karlo	 Vizek	
z	 gongom.	 Voda	 navdihuje	 tudi	 Jožeta	
Pristavca,	 ki	 nam	 je	 pripravil	 izbor	 iz	
svojega	 bogatega	 fotografskega	 opusa,	
pridružili	so	se	nam		borovniški	in	vrh-
niški	konjeniki.		
HUD	Karel	Barjanski	se	zahvaljuje	vsem	
nastopajočim	in	seveda	tistim,	ki	so		kul-
turno	prireditev	omogočili:	Tehniškemu	
muzeju	Slovenije,	Zavodu	Ivana	Cankar-
ja	in	ZKD	Vrhnika.

HUD Karel Barjanski
Foto: Jože Pristavec

22. marec – dan ozaveščanja o vodah
Svetovnemu dnevu poezije, lutkarstva in mednarodnemu dnevu gozdov sledi dan, posvečen vodam. 
22. marec je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1992 razglasila za svetovni dan voda in 
HUD Karel Barjanski je medobčinsko kulturno prireditev letos pripravil že četrtič. Tokrat v Tehni-
škem muzeju Slovenije v Bistri.
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Obveščamo	vas,	da	bo	v	sredo, 8. aprila 
2015,	na	območju	Občine	Horjul	organi-
ziran	reden	odvoz kosovnih odpadkov, 
nevarnih gospodinjskih odpadkov, ele-
ktrične in elektronske opreme ter gum. 
 Zbiranje	 kosovnih	 odpadkov, nevarnih 
gospodinjskih	 odpadkov,	 električne	 in	
elektronske	opreme	ter	gum	bo	za	vse	ob-
čane	na	enem	zbirnem	mestu	–	pri	Špor-
tnem	parku	Horjul.	Zato	vas	naprošamo,	
da	odpadkov	ne	odlagate	pri	zabojnikih	
ali	na	drugih	mestih,	temveč	jih	pripelje-
te	v	Horjul,	kjer	bo	pri	Športnem	parku	

Horjul	 (ob	Vrhniški	 cesti)	 za	 to	 posebej	
pripravljen	prostor.	

Na lokaciji pri ŠPORTNEM PARKU 
HORJUL se bodo tako zbirali: 

–  kosovni odpadki in gume: 
•	v torek, 7. aprila, med 9. in 20. uro 
–  nevarni gospodinjski odpadki ter ele-

ktrična in elektronska oprema: 
•	v torek, 7. aprila, med 9.30 in 17. uro 
•	v sredo, 8. aprila, med 9.30 in 17. uro 

Dne	 8.	 4.	 2015	 odlaganje	 kosovnih	 od-
padkov	 in	gum	ni	več	dovoljeno,	 saj	bo	
podjetje	Snaga	začelo	odpadke	odvažati.	
Prosimo	vas,	da	zgoraj	navedena	termina	
dosledno	spoštujete,	ker	odlaganje	izven	
navedenega	časa	ne	bo	mogoče.	
Prosili	bi	tudi,	naj	vas	ne	moti,	če	bo	ose-
ba,	 ki	 bo	 nadzirala	 odlagališče,	 povpra-
šala	 po	 vašem	 osebnem	 imenu.	 To	 bo	
storila	 zato,	 ker	 je	 odlaganje	 kosovnih	
odpadkov	namenjeno	samo	občanom	 in	
občankam	Občine	Horjul.

 Občina Horjul

Podolnica, 15. februar – V dvorani gasil-
skega doma v Podolnici je v organizaciji 
Razvojnega društva Urh že tradicionalno 
potekal dogodek, poimenovan Klobasa 
in kruh leta.
Tokrat	 se	 je	 pomerilo	 petnajst	 vzorcev	
klobas,	ki	so	jih	prispevali	domači	in	oko-
liški	 umetniki	 mesnin,	 ter	 enajst	 polkil-
skih	hlebčkov	kruha,	ki	so	jih	zgnetle	roke	
domačih	 in	okoliških	gospodinj.	Vsak	od	
prinesenih	vzorcev	 je	 bil	 skrbno	varovan	
z	 izžrebano	 šifro,	 ki	 jo	 je	 vse	 do	 konca	
vedel	 le	njegov	lastnik.	Najbolj	priljublje-
na	 slovenska	 izdelka,	 ki	 se	 prav	 gotovo	
tudi	 najpogosteje	 znajdeta	 na	 obloženih	
domačih	mizah,	 sta	ocenjevali	dve	komi-
siji.	Moška	petčlanska	zasedba	 je	okušala	
in	 ocenjevala	 klobase,	 petčlanski	 ženski	
cvet	pa	se	je	spopadel	z	ocenami	vzorcev	
kruha.	Nihče	ni	 imel	 lahke	naloge,	 saj	 bi	
se	mnogi	 strinjali,	 da	 je	 prav	 vsak	 doma	
narejeni	izdelek	dober.	A	odločiti	se	je	bilo	
treba	in	komisija	je	ocenjevala	na	podlagi	
meril,	 kot	 so	 videz,	 okus,	 vonj,	 tekstura	
in	 še	 druge	 karakteristike.	 Na	 koncu	 so	
največ	 točk	 pripisali	 klobasi	 Mirana	 Pe-

klenka	 ter	hlebčku	kruha	Tine	Logar.	Za	
naziv klobasa leta 2014 oziroma kruh leta 
2014	sta	iz	rok	župana	Janka	Prebila	preje-
la	burklo,	ki	ju	bo	še	dolgo	spominjala	na	
dobro	opravljeno	delo.	Vsem	zbranim,	ki	
jih	je	bilo	tokrat	rekordno	število,	je	nekaj	
spodbudnih	besed	namenil	tudi	župan,	ki	
je	med	drugim	pohvalil	medgeneracijsko	
povezovanje,	ki	v	Podolnici	zares	živi.	
Organizator	 je	 dobro	 udeležbo	 izkoristil	

tudi	 za	 izvedbo	 letnega	 občnega	 zbora.	
Delo	 v	 preteklem	 letu	 so	 člani	 društva	
zbranim	predstavili	 preko	videoprojekci-
je,	v	načrtu	za	 leto	2015	pa	so	 izpostavili	
nadaljevanje	že	utečenih	dogodkov,	ki	so	
v	vasi	in	širše	dobro	sprejeti.	Dogodek	so	
ob	koncu	popestrile	tudi	pustne	maske,	ki	
so	 pustno	 nedeljo	 izkoristile	 za	 pohajko-
vanje	 po	 vasi.	 Poleg	 prijetnega	 druženja	
ob	 jedači	 in	pijači,	ki	 se	 je	 iz	popoldneva	
prevesilo	v	noč,	je	za	veselo	vzdušje	s	har-
moniko	 poskrbel	 Klemen	 Urbančič,	 po-
zneje	 pa	 so	 se	 opogumili	 tudi	 vaščani	 in	
skupaj	so	zapeli	nekaj	veselih	viž.	

  Nadja Prosen Verbič, foto: Špela Žvokelj

Oskrba	s	pitno	vodo	je	obvezna	javna	služba,	
ki	 jo	 v	 režijskem	 obratu	 s	 pomočjo	 vodovo-
dnih	odborov	upravlja	Občina	Horjul.	Glavni	
nalogi	pri	 izvajanju	dejavnosti	oskrbe	s	pitno	
vodo	sta	upravljanje	z	vodovodnim	omrežjem,	
objekti	in	napravami	za	oskrbo	s	pitno	vodo	ter	
zagotavljanje	 zadostne	 količine	 zdravstveno	
ustrezne	pitne	vode	uporabnikom	in	varnosti	
oskrbe	z	vodo	v	skladu	z	veljavnimi	predpisi.	

V letu 2014 smo spremljali stanje kakovosti pi-
tne vode na štirih ločenih sistemih za oskrbo s 
pitno vodo na območju Občine Horjul, to so: 

-	 Vodovodni	sistem	Horjul–Ljubgojna	
-	 Vodovodni	sistem	Vrzdenec–Žažar	
-	 Vodovodni	 sistem	Zaklanec–Podolnica–Le-
sno	Brdo	

-	 Vodovodni	sistem	Koreno–Samotorica	
Strokovna	 podlaga	 za	 izvajanje	 notranjega	
nadzora	 nad	 skladnostjo	 pitne	 vode	 je	 Pra-
vilnik	o	pitni	vodi.	Notranji	nadzor	 je	 izvajal	
Nacionalni	 laboratorij	 za	 zdravje,	 okolje	 in	
hrano.	Na	 terenu	 je	bilo	odvzetih	36	vzorcev	

za	 mikrobiološke	 in	 5	 vzorcev	 za	 fizikalno-
-kemijske	preizkuse.	 Pri	 vseh	 4	 vodovodnih	
sistemih	so	se	tekom	leta	pojavljali	neskladni	

Občinske novice • Občinske novice  

• Aprila bo organiziran odvoz kosovnih odpadkov 
V	mesecu	 aprilu	bo	organiziran	odvoz	kosovnih	odpadkov,	
nevarnih	 gospodinjskih	 odpadkov,	 električne	 in	 elektronske	
opreme	ter	gum.	Zbiranje	kosovnih	odpadkov	bo	v	torek,	7.	
aprila,	od	9.	do	20.	ure	pri	Športnem	parku	Horjul.	Več	o	od-
vozu	odpadkov	in	o	 tem,	kaj	spada	mednje,	pa	v	posebnem	
obvestilu	o	odvozu.	
• Vpis otrok v Vrtec Horjul 
Starše	znova	obveščamo,	da	poteka	vpis	otrok	v	Vrtec	Horjul	
za	šolsko	leto	2015/16.	Obrazec	za	prijavo	otroka	v	vrtec	dobite	
na	sedežu	vrtca,	spletni	strani	Vrtca	Horjul	ali	na	sedežu	Ob-
čine	Horjul.	Izpolnjeno	vlogo	pošljite	na	naslov	Občina	Horjul	
–	za	vrtec,	Občinski	 trg	1,	1354	Horjul,	 in	sicer	do	petka,	10.	
aprila	2015.	
• Po novem taksa tudi za potrdilo o namenski rabi ze-

mljišča 
Po	 15.	marcu	 2015	 bo	 za	 vlogo	 za	potrdilo	 o	 namenski	 rabi	
zemljišča	treba	plačati	upravno	takso	v	višini	22,66	€.	V	skladu	
z	Zakonom	o	ukrepih	za	uravnoteženje	javnih	financ	občin	ter	
spremenjenim	tretjim	odstavkom	105.	člena	Zakona	o	prostor-
skem	načrtovanju	se	šteje,	da	največ	deset	posameznih	zemlji-
ških	parcel	znotraj	katastrske	občine	predstavlja	en	zahtevek/
vlogo	za	izdajo	potrdila	o	namenski	rabi.	

Radar v Horjulu ostaja
V predvolilnem programu sem dal obljubo, da bom pre-
vetril pogodbo z redarsko službo in po dogovoru ukinil 
posredovanje radarja.

Po	nastopu	funkcije	sem	se	seznanil	
s	prometno	varnostjo	v	naši	občini	in	
glede	na	pritiske	občanov	ugotovil,	
da	 je	 še	vedno	veliko	objestnih	vo-
znikov,	 ki	 ne	 spoštujejo	prometnih	
predpisov.	Kršitve	so	predvsem	pri	
omejitvah	hitrosti	v	naselju,	kar	pa	

za	naše	občane	predstavlja	veliko	nevarnost.	Ker	menim,	da	
je	zagotavljanje	varnosti	občanov	na	prvem	mestu,	bo	v	pri-
hodnje	radar	ostal	na	območju	naše	občine.	Prav	tako	bo	na	
območju	občine	v	prihodnje	postavljen	dodatni	prikazovalnik	
hitrosti,	ki	bo	voznike	še	bolj	opozarjal	na	hitrost	vožnje.		

Župan	Janko Prebil

Lekarna Horjul
torek, 7. 4. 2015

PRAZNUJEMO 
ROJSTNI DAN

in vam podarjamo 

na celoten nakup.

oglas Horjul rojstni dan 138x196 mm 01.indd   1 3/2/15   11:53 AM

Odvoz kosovnih odpadkov, nevarnih gospodinjskih 
odpadkov, električne in elektronske opreme ter gum 

Tabela: Pregled rezultatov skladnosti pitne vode po vodovodih (notranji nadzor 2014) 

Poročilo o pitni vodi v Občini Horjul

Burkla za najboljšo domačo klobaso in najokusnejši kruh
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Novi produkt 
nekdanjim Argovim 
delavcem prinaša 
svetlejšo prihodnost
Nekdanje podjetje Argo, katerega dejavnost je lani 
prevzelo izraelsko podjetje Huliot, je v proizvodni 
hali v Horjulu tokrat predstavilo posodobljeni pro-
izvod nizkošumne kanalizacijske cevi, ki prinaša ne 
le novost na slovenski in evropski trg, temveč tudi 
nova delovna mesta in tako svetlejšo prihodnost za 
podjetje sredi Horjula.
 
Prevzem, ki obeta pozitiven trend 
Izraelsko	podjetje	Huliot,	ki	ima	na	področju	proizvodnje	pla-
stičnih	cevi	več	kot	šestdesetletno	tradicijo,	je	lani	sprejelo	odlo-
čitev	o	širjenju	v	Evropo.	Po	besedah	Ariela	Apeloiga,	podpred-
sednika	skupine	Huliot	za	področje	marketinga,	 je	bila	takšna	
odločitev	popolnoma	logična,	saj	želijo	tudi	evropskim	kupcem	
zagotoviti	 svoje	 storitve	 in	 produkte,	 ki	 pa	 jih	 je,	 tako	 zaradi	
stroškov	transporta	kot	zagotavljanja	kakovosti,	težko	pošiljati	
iz	Izraela.	Pokazala	se	je	priložnost	in	stopili	so	naproti	že	skoraj	
odpisanemu	horjulskemu	podjetju	Argo,	ki	 je	pred	 leti	zaradi	
prezadolženosti	večinskega	lastnika	končalo	v	75-odstotni	lasti	
Nove	Ljubljanske	banke.	Podjetje	iz	kibuca	Sde	Nehemia	na	se-
veru	Izraela,	katerega	lastnik	je	torej	skupnost	več	deset	družin,	
ki	si	vse	materialne	dobrine	delijo,	je	prevzelo	dejavnost	ter	pod	
svoje	okrilje	prevzelo	39	zaposlenih	 in	odkupilo	stroje	nekda-
njega	horjulskega	podjetja.	To	tako	ostaja	le	še	lastnik	proizvo-
dne	hale,	za	katero	pa	ima	Huliot	10-letno	predkupno	pravico.	
Po	 številnih	 neuspešnih	poskusih	prodaje	 se	 je,	 kot	 vse	 kaže,	
končno	našel	resen	lastnik,	ki	tako	dejavnosti	kot	zaposlenim	v	
Horjulu	vrača	upanje.	

Prilagajanje slovenskim razmeram 
Da	 novi	 lastnik,	 podjetje	Huliot,	 vsem	 zaposlenim	 zagotavlja	
stabilno	in	dolgoročno	zaposlitev,	saj	so	s	prevzemom	ti	postali	
pomemben	del	uspešnega	mednarodnega	podjetja,	potrjuje	Orit	
Schlesinger,	ki	v	izraelski	skupini	Huliot	dela	že	25	let,	vse	od	
maja	pa	vodi	slovenski	del	podjetja	v	Horjulu.	Podjetje	v	Izraelu	

zaposluje	več	kot	200	zaposlenih,	v	Indiji	12,	v	Sloveniji	pa	je	ta	
številka	trenutno	43.	»Vsak	dan	se	naučimo	kaj	novega,«	pravi	
Schlesingerjeva,	ko	poskuša	komentirati	razmere	na	slovenskem	
trgu.	»Najtežje	se	nam	je	bilo	privaditi	na	plačilno	nedisciplino	
v	državi,	kjer	se	skoraj	nihče	ne	drži	plačilnih	rokov,«	pojasni	
in	nadaljuje:	»Prav	tako	smo	se	tu	prvič	srečali	s	t.	 i.	kompen-
zacijo,	ki	je	v	Izraelu	v	takšni	obliki	ne	poznamo.«	Tudi	davčne	
politike	se	še	vedno	učijo,	saj	 je	po	njenih	besedah	gotovo	ena	
od	bolj	zapletenih,	popolnoma	drugačna	od	izraelske	in	še	bolj	
drugačna	od	 indijske,	kjer	 so	pred	dvema	mesecema	na	novo	
odprli	podjetje.	

Predstavitev novega produkta 
Slabo	leto	po	prevzemu	horjulskega	proizvajalca	plastičnih	cevi	
–	in	tako	prihodu	na	slovenski	in	hkrati	evropski	trg	–	je	podjetje	
Huliot,	ki	proizvaja	HT-cevi	ter	spojne	elemente	in	brezšumne	
sisteme	 za	 hišno	 kanalizacijo,	 obstoječim	 in	 potencialnim	 slo-
venskim	poslovnim	partnerjem	6.	marca	pripravilo	dan	odprtih	
vrat	proizvodnje	v	Horjulu	ter	jim	predstavilo	program	nizko-
šumnih	cevnih	sistemov	za	hišno	kanalizacijo.	Gre	za	troslojne	
cevi	 iz	 polipropilena,	 ki	 so	 zaradi	 zagotavljanja	 ultravijolične	
zaščite	črne	barve,	z	zeleno	ali	belo	črto,	notranjost	pa	je	zaradi	
dobre	vidljivosti	 bele	 barve.	Njihova	posebnost	 je	 srednji	del,	
ki	zagotavlja	zvočno	izolacijo,	sestavljen	pa	je	iz	mineralnih	in	
drugih	snovi,	ki	ostajajo	skrivnost	podjetja.	Cevi	se	od	drugih	
ločijo	tudi	zaradi	daljših	spojnih	delov	ter	kotov,	ki	so	postopno	
ukrivljeni	in	tako	omogočajo	manj	trkov	tekočine	pri	prelivanju,	
posledično	pa	tišji	pretok	tekočin.	S	produktom,	ki	je	odporen	
na	 temperature	 od	 +95	 do	 –20	 °C,	 so	 sledili	 vsem	 svetovnim	
standardom.	Razvili	so	ga	sicer	v	Izraelu,	kjer	je	na	trgu	že	do-
bro	znan,	v	Evropo	pa	se	šele	prebija.	S	proizvodnjo	te	inovacije,	

ki	po	novem	v	večji	meri	teče	v	Horjulu,	pa	bo	za	podjetje	Huliot	
preboj	še	hitrejši	in	preprostejši.	

Vrnitev nekdanjih kupcev in preboj na evropski trg 

Njihovi	 načrti	 so	 ambiciozni.	 »V	 Sloveniji	 želimo	 biti	 vodilni	
v	programu	cevi	 in	spojnih	elementov,	v	skladu	z	našo	vizijo	
pa	želimo	biti	tudi	vodilni	pri	razvoju	in	novitetah	na	področju	
inštalacij,	prav	tako	kot	smo	v	Izraelu,«	je	povedala	Orit	Schle-
singer,	direktorica	Huliota	Slovenija.	A	pomemben	jim	ni	zgolj	
slovenski,	temveč	tudi	tuji	trgi.	Podjetje	Argo	je	sicer	že	izvažalo	
v	Italijo,	Avstrijo,	Češko,	Slovaško,	Romunijo,	Madžarsko,	Hr-
vaško,	Bosno,	a	zaradi	finančnih	pripetljajev	so	se	posli	ponekod	
izgubili	ali	razrahljali,	zato	je	njihova	skrb	namenjena	predvsem	
partnerjem,	s	katerimi	so	že	sodelovali	in	jih	želijo	spet	pridobi-
ti,	v	naslednjem	koraku	pa	želijo	z	novimi	produkti	prodreti	še	
na	Dansko,	Švedsko,	Islandijo,	Finsko,	v	Francijo,	Grčijo,	Angli-
jo,	Poljsko,	Nemčijo	in	Turčijo.	

Obetajo se nova delovna mesta 
Prav	od	uspešnosti	prodora	v	Evropi	pa	je	odvisna	tudi	priho-
dnost	tovarne	v	Horjulu.	Po	besedah	Schlesingerjeve	trenutno	
ne	razmišljajo	o	nakupu	ali	širitvi	v	smislu	zgradb	oziroma	hal.	
Drugačna	pa	je	strategija	zaposlovanja,	ki	je	sicer	odvisna	od	za-
nimanja	in	prodaje	na	evropskem	trgu,	a	po	besedah	direktorice	
se	glede	na	strategijo	podjetja	že	v	tem	letu	obetajo	nova	delov-
na	mesta.	V	tej	luči	želijo	tudi	nadaljevati,	saj	je	prav	vlaganje	v	
razvoj	in	inovacije,	za	katere	trenutno	namenijo	vsaj	5	%	letnega	
prometa,	ena	od	ključnih	vizij	podjetja	Huliot.	

  Nadja Prosen Verbič, 
foto: NPV 

90. let Mihcovega ata
V začetku marca,  je Jože Plestenjak, po domače Mih-
cov ata, praznoval  lep življenjski jubilej - 90. rojstni 
dan. 
 
Rodil	se	je	v	Brezjah		Pr'	Puh,	kjer	je	v	družbi	svojih	3	bratov	in	2	
sestra	preživljal	svoje	otroštvo.	Že	v	mladosti	je	moral	pomagati	
očetu	v	hlevu,	na	polju	 in	 tudi	v	gozdu.	V	začetku	2.	svetovne	
vojne	so	ga	zajeli	Italijani	in	odvedli	najprej	na	Reko,	nato	v	kon-
centracijsko	taborišče	Rennici	in	v	Dresden,	ker	je	doživel	osvo-
boditev.	Domov	se	je	vrnil	s	kolesom,	a	težaško	delo	in	mučenje	
mu	je	načelo	zdravje	in	pustilo	trajno	poškodbo	noge.	V	začetku	
leta	1953	se	 je	poročil	z	Mihcovo	Julko	 in	skupaj	sta	začela	ob-
navljati	 kmetijo	v	Ljubgojni.	Rodili	 so	 se	 jima	4	otroci	 –	 Janez,	
Andrej,	Jože	in	Slavka.	Andrej	je	umrl,	ko	mu	je	bilo	7	let,	ostali	
otroci	pa	so	odrasli	in	si	ustvarili	družine.	Ata	ima	sedaj	8	vnukov	
in	11	pravnukov.	Pred	5	leti	je	umrla	njegova	žena	Julka,	katero	
je	imel	zelo	rad	in	je	zanjo	lepo	skrbel.	Še	vedno	jo	zelo	pogreša.		
Kljub	težkemu	življenju	še	vedno	najde	radosti	v	vsakodnevnem	
življenju.	Rad	vozi	svoj	avto	Škoda,	s	katerim	se	odpelje	v	trgo-
vino,	na	obiske	in	k	zdravnici.	V	stiku	z	družino	in	znanci		ostaja	

tudi	z	uporabo	mobilnega	telefona,		v	koraku	z	družbenim	do-
gajanjem	pa	ostaja	s	spremljanjem	dogodkov	po	televiziji	in	bra-
njem	teleteksta.	Zelo	rad	zaigra	tudi	na	orglice,	še	posebej	pa	je	
vesel,	če	zraven	zapojejo	ali	zaplešejo	njegovi	pravnuki.		
Ata,	želimo	ti	še	naprej	veliko	veselja	v	družbi	družine	ter	da	bi	še	
velikokrat	zaigral	kakšno	poskočno	pesmico	na	orglice!	

Vsi tvoji

Mihcov ata v družbi svojih pravnukov

Različni produkti, ki sestavljajo sistem nizkošumnih cevi za hi-
šno kanalizacijo.

Delavcem se pod lastništvom podjetja Huliot obeta svetlejša pri-
hodnost.

»Naši cilji so optimistični,« pravi Orit Schlesinger, direktorica 
podjetja Huliot Slovenija. 

Novost v proizvodnji – stroj za izdelovanje nizkošumnih cevi iz 
propilena

Proizvodnjo plastičnih cevi v Horjulu so si ogledali številni par-
tnerji in drugi gostje.

vzorci.	V	enem	vzorcu	so	bile	prisotne	bakterije	Escherichia	
coli	 (E.	 coli),	kot	znak	 fekalnega	onesnaženja,	v	preostalih	
neskladnih	vzorcih	pa	 so	 se	pojavljale	koliformne	bakteri-
je,	ki	kažejo	na	vdor	mikroorganizmov	iz	okolja	(iz	zemlje,	
površinske	vode)	ali	na	prisotnost	obilice	hranilnih	snovi	v	
vodi.
Priprava	vode	je	stalno	potekala	na	treh	sistemih	za	oskrbo	
s	pitno	vodo.	Na	sistemih	Vrzdenec,	Koreno–Samotorica	in	
Lesno	Brdo	 je	potekala	dezinfekcija	z	UV-žarki.	Na	vodo-
vodu	Horjul	 je	bila	priprava	vključena	občasno	 (kloriranje	
–	natrijev	hipoklorit).	
Ob	ugotovitvi	prisotnosti	E.	coli	v	pitni	vodi	smo	zaradi	tve-
ganja	 za	 zdravje	 ljudi	 razglasili	 začasni	ukrep	prekuhava-
nja	pitne	vode	v	prehrambne	namene,	izvedlo	se	je	čiščenje	
objektov	in	dezinfekcija	pitne	vode.
Primerjava	mikrobioloških	rezultatov	laboratorijskega	pre-
izkušanja	vzorcev	pitne	vode	iz	notranjega	nadzora,	za	ka-
terega	 je	 zadolžena	 občina	 kot	 upravljavec,	 in	 državnega	
monitoringa	pitne	vode,	ki	ga	izvaja	ministrstvo	za	zdravje,	
kaže,	da	ni	bistvenih	razlik	med	rezultati,	ki	izkazujejo	ka-
kovost	pitne	vode	na	pipah	pri	uporabnikih.	

Na spletni stani Občine Horjul je objavljeno celotno Letno 
poročilo o spremljanju skladnosti pitne vode. 

Občina	Horjul,	župan	Janko Prebil 
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Čebelnjak 
za horjulske 
krožkarje 
Pri	Osnovni	šoli	Horjul	od	začetka	marca	po	
novem	stoji	čebelnjak,	ki	 je	namenjen	izobra-
ževanju	horjulskih	osnovnošolcev.	Čebelarski	
krožek	na	Osnovni	šoli	Horjul	deluje	že	štiri	
leta	 in	 letos	 ga	 obiskuje	 kar	 štirinajst	 zveda-
vih	 osnovnošolcev.	 Njihov	 mentor,	 ravnatelj	
Primož	Garafol,	 ki	 prav	 tako	 rad	 ljubiteljsko	
čebelari,	 in	župan	Janko	Prebil,	ki	mu	zaradi	
večletnih	izkušenj	in	odličnega	poznavanja	te	
dejavnosti	večkrat	priskoči	na	pomoč,	otroke	
seznanjata	 s	pomenom	čebele	 in	 čebelarjenja	
v	 naravi	 ter	 jih	 učita	 prave	 tehnologije	 čebe-
larjenja.	Glavni	namen	tega	pa	je	navdušiti	in	
izobraziti	čim	več	mladih	čebelarjev,	ki	bodo	
lahko	v	prihodnje	skrbeli	za	nadaljevanje	če-
belarske	tradicije,	tudi	v	Horjulski	dolini.	
Po	novem	bo	delo	 znotraj	 krožka	 še	 zanimi-
vejše,	 saj	 se	o	čebelarskih	opravilih	krožkarji	
ne	 bodo	 zgolj	 pogovarjali,	 temveč	 bodo	 dela	
opravljali	tudi	praktično.	Občina	Horjul	jim	je	
namreč	priskrbela	in	postavila	čisto	pravi	če-
belnjak,	ki	že	čaka	na	registrsko	številko,	Če-
belarsko	društvo	Dolomiti	pa	jim	je	poklonilo	
panje.	Te	so	okrasili	in	polepšali	s	čudovito	po-
slikanimi	panjskimi	končnicami,	kar	je	delo	in	
prispevek	Ivanke	Jurček.	Uredili	so	tudi	oko-

lico,	na	novo	zasadili	nekaj	lip	in	češenj,	nekaj	
prostora	pa	pustili	še	vrtičkarjem,	ki	bodo	kaj	
kmalu	posejali	nekatere	spomladanske	posev-
ke.	 Mladi	 čebelarji	 bodo	 sprva	 s	 kranjskimi	
sivkami	napolnili	tri	panje,	to	naj	bi	se	zgodilo	
sredi	aprila,	naslednje	leto	pa	morda	še	preo-
stale	 tri,	kar	bo	prav	gotovo	zelo	odvisno	od	
zanimanja	otrok.	Kot	vse	kaže,	bodo	krožkar-
ji	morali	 kaj	 kmalu	 zavihati	 rokave,	 ali	 bolje	
rečeno,	 si	 nadeti	 rokavice,	 klobuk	 in	 drugo	
opremo,	ki	 jo	 je	 zagotovila	Čebelarska	zveza	
Slovenije,	ter	se	spoprijateljiti	z	novimi	šolski-
mi	živalcami.	Če	bodo	zanje	dobro	skrbeli,	naj	
bi	konec	junija	prvič	tudi	točili	in	tako	pride-
lali	prve	litre	šolskega	medu,	ki	bo	posladkal	
katerega	od	zdravih	šolskih	obrokov.	

Nadja Prosen Verbič  / Foto: npv

PGD	Žažar	je	v	športni	dvora-
ni	Horjul	organiziralo	predza-
dnjo	tekmo	za	pokalno	tekmo-
vanje	Gasilske	zveze	Slovenije	

v	spajanju	sesalnega	voda.	Lo-
voriko	 najboljših	 je	 pri	 članih	
osvojilo	PGD	Žažar	in	pri	čla-
nicah	PGD	Hajdoše.
Gasilsko	 tekmovanje	 v	 spa-
janju	 sesalnega	 voda,	 ki	 šteje	
za	 točke	 pokalnega	 tekmova-
nja	 Gasilske	 zveze	 Slovenije,	
je	 PGD	 Žažar	letos	 v	 športni	
dvorani	pripravilo	že	šesto	leto	

zapored.	 Število	 prijavljenih	
ekip,	33	moških	in	23	ženskih,	
med	 katere	 spadajo	 najboljše	
slovenske	 ekipe,	 je	 napovedo-

valo,	 da	 bo	 za	 sam	 vrh	 treba	
pokazati	 vse	 svoje	 znanje	 in	
hitrost,	 in	 to	 seveda	 brez	 na-
pak.	 Napeti	 dvoboji	 po	 siste-
mu	izpadanja	in	napredovanja	
boljših	v	naslednjih	krog	so	pri	
članih	 v	 finale	 uvrstili	 člane	
PGD	 Žažar	 in	 PGD	 Ivančna	
Gorica,	vendar	so	se	na	koncu	
s	časom	14,90	veselili	Žažarča-

ni.	 Tretje	mesto	 pa	 je	 osvojila	
ekipa	 PGD	 Šentjošt	 A1.	 Med	
članicami	so	suvereno	zmaga-
le	 članice	 PGD	Hajdoše,	 ki	 so	
bile	 boljše	 od	 drugouvrščenih	
gasilk	 iz	 PGD	 Komenda	 ter	
tretjeuvrščenih	iz	PGD	Gabrje.	
Članice	PGD	Žažar	so	 tekmo-
vanje	zaključile	na	16.	mestu,	v	
skupnem	seštevku	pa	 so	pred	
zadnjo	 tekmo	 uvrščene	 na	 7.	
mesto.  
	 Z	 odlično	 organizacijo	 se	 je	
društvo	 znova	 izkazalo	 kot	
dober	 gostitelj	 številnih	 ekip	
iz	 vse	 Slovenije,	 za	 še	 boljše	
vzdušje	 in	 zabavo	 pa	 so	 po	
koncu	 tekmovanja	 poskrbeli	
člani	 ansambla	 Prosen.	 Vsem	
tekmovalnim	 ekipam,	 še	 po-
sebej	 prijateljskim	 iz	 sose-
dnjih	 gasilskih	 zvez	 Vrhnika	
in	 Dolomiti,	 se	 zahvaljujemo	
za	 sodelovanje,	 pa	 tudi	 vsem	
drugim,	ki	nam	kakorkoli	po-
magate	 pri	 izvedbi	 tekmova-
nja. 

  Mojca Jazbar, 
foto: Mitja Gregorin

Letos	 se	 je	 Športno	 društvo	
Žažar	 znova	 odločilo	 za	 or-

ganizacijo	 turnirja	 v	 malem	
nogometu.	 Na	 parketu	 hor-
julske	 športne	 dvorane	 se	 je	
pomerilo	dvanajst	ekip,	 in	si-
cer	ekipe	NRD	Football	team,	

Slaščičarna	Berzo,	Krive	noge,	
Ključavničarstvo	 Kunc,	 PGD	

Iška	vas,	 ŠD	Špik,	 ŠD	Setnik,	
ŠD	 Šentjošt,	 KMN	Grosuplje,	
Fatamorgana	in	ŠD	Žažar.
Sodelujoče	 ekipe	 so	 s	 štirimi	
možmi	 na	 igrišču	 in	 vratar-

jem	 pokazale	 svoje	 nogome-
tne	 sposobnosti,	 preigravanja	
in	 atraktivne	 strele	 na	 gol.	 V	
finalu	sta	se	za	naslov	najbolj-
še	ekipe	na	turnirju	pomerila	
Fatamorgana	 in	Ključavničar-
stvo	Kunc,	ki	je	na	koncu	tudi	
slavilo	zmago,	tretje	mesto	pa	
je	 osvojila	 ekipa	 Krive	 noge.	
Najboljše	ekipe	so	poleg	poka-
lov	 prejele	 denarne	 nagrade,	
najboljši	 posamezniki	 turnir-
ja	 pa	 so	 prejeli	 ročno	 izdela-
ne	pokale	 v	 obliki	 ježa,	 ki	 so	
delo	Janeza	Trčka.	Celodnevni	
turnir	je	tako	znova	popestril	
športno-nogometno	dogajanje	
v	Občini	Horjul,	ki	napovedu-
je,	da	bo	v	bližnji	prihodnosti	
gotovo	še	 kakšen	 tak	 dogo-
dek.	

Bila	 je	 sončna	 sobota,	 14.	
marca.	 Nebo	 je	 že	 v	 zgo-
dnjem	 jutru	 obetalo	 lep	

dan.	 Tisti,	 ki	 se	 sobotnega	
pohoda	 ni	 udeležil,	 razen	
seveda	 iz	 tehtnega	razloga,	
lahko	svojo	odločitev	obža-
luje. Zbirno mesto smo ime-
li na Katarini.	Že	pogled	na	
nasmejane obraze je obetal 
prijeten	 pohod	 in	 odlično	
razpoloženje.	Pot	nas	je	vo-

dila	mimo	 turistične kme-
tije Robež,	ki	je	bila	ob	tisti	
uri	še	zaprta.	Toda	to	nas	ni	

nič	motilo,	saj	dodatne	ener-
gije	tedaj	še	nismo	potrebo-
vali.	Tako	smo	brez	počitka	
nadaljevali	 do	 898	m	 viso-
kega	vrha	Grmada.	Zadnjih	
20	minut	strmega	vzpona	je	
zahtevalo	kar	nekaj	napora,	
ki	 pa	 je	 bil	 takoj	 poplačan	
s	 čudovitim	 razgledom	 na	

večji	 del	 osrednje	 in	 zaho-
dne	Slovenije.	
Z	 vrha	 Grmade	 nas	 je	 pot	
vodila	 do	 turistične kme-
tije Gonte,	ki	 leži	na	 sedlu	
med	Grmado	in	Toščem.	Ta	
prijetna	in	lično	obnovljena	
kmetija	 nudi	 pohodniku	
vse	 udobje.	 Naročili	 smo	
manjši	prigrizek	in	tudi	 iz-
bor	pehtranove	potice	 se	 je	
izkazal	za	dobro	odločitev.	
Okrepljeni	in	prav	nič	utru-
jeni	 smo	 se	 po	 štirih	 urah	
hoje vrnili na zbirno me-
sto,	 kjer	 so	 nas	 čakali	 naši	
jekleni	 konjički.	 Pot	 ni	 bila	
težka	 in	zato	prav	sprošču-
joča.	 Največ	 pa	 je	 vreden	
občutek,	da	smo	spet	nare-
dili	 nekaj	 koristnega	 zase,	
kar je v zrelih letih še kako 
pomembno.	 Seveda	 pa	 to	
zahteva	 tudi	 nekaj	 truda,	
pozitivne	 naravnanosti	 in	
dobre	volje.	

  Zabeležila: 
Olga Gabrovšek 

Foto: Tone Čepon 

Novoletni ples
 
Na	naši	 šoli	 je	 19.	 12.	 2014	 potekal	 novoletni	
ples,	 ki	 smo	 ga	 že	 kar	 tradicionalno	 organi-
zirali	devetošolci.	S	plesom	na	zabaven	način	
zbiramo	denar	za	izlet	ter	valeto	ob	koncu	šol-
skega	leta.
Priprave	na	ples	so	se	začele	že	nekaj	tednov	
prej.	Najprej	smo	vsem	morebitnim	sponzor-
jem	 poslali	 prošnje	 za	 donacije	 ali	 dobitke.	
Nato	smo	si	učenci	9.	a	in	9.	b	razdelili	naloge	
na	 plesu	 ter	 poskušali	 skupaj	 z	 razredničar-
kama	 organizirati	 čim	 boljši	 ples.	 Pijačo	 in	
prigrizke	 smo	 kupili	 pri	 Mercatorju	 Horjul.	
Zadnji	teden	smo	naredili	plakate,	ki	smo	jih	
razobesili	po	šoli	in	v	vrtcu,	ter	sestavili	cenik.	
Nato	smo	samo	še	nestrpno	pričakovali	petek,	
večer	dogodka.	Ples	se	je	začel	ob	17.	uri.	Prišlo	
je	veliko	mlajših	učencev,	dobili	pa	 smo	 tudi	
obiske	iz	vrtca.	Animatorji	smo	poskrbeli,	da	
so	se	otroci	zabavali	in	se	naplesali.	Seveda	so	
prišli	tudi	starejši	učenci.	Na	plesu	se	je	nepre-
kinjeno	vrtela	dobra	glasba,	za	katero	smo	po-
skrbeli	sami.	Za	otroke	iz	vrtca	ter	učence	od	
1.	do	6.	razreda	se	 je	ples	zaključil	ob	19.	uri.	
Učenci	zadnje,	3.	 triade	smo	na	plesu	uživali	
do	22.	ure.	Po	plesu	smo	hitro	pospravili	šolo	
ter	se	vrnili	domov.	S	plesom	smo	zaslužili	kar	
nekaj	denarja,	ki	nam	bo	v	veliko	pomoč	pri	
organiziranju	končnega	izleta	in	valete.	
Seveda	pa	plesa	ne	bi	mogli	organizirati	tako	

dobro,	kot	 smo	ga	 s	pomočjo	naših	 sponzor-
jev: JP Vodovod-Kanalizacija Ljubljana, Metrel, d. 
d., Metrel Mehanika, d. o. o., Huliot, d. d., Avtohi-
ša Malgaj, d. o. o., FIKS, d. o. o., Okrepčevalnica 
Pr' Kozinc, Mercator (poslovalnica Horjul), OBI, 
Artpro, d. o. o., Zavarovalnica Triglav, d. d., Adri-
atic Slovenica, d. d., RTV Slovenija, Poštna ban-
ka Slovenije, MAN Truck&Bus Slovenija, d. o. o., 
Mizarstvo Proles K. D., Ansambel Prosen, Slavko 
Čičmirko, Kmetija odprtih vrat Pr' Janš, Tigrad, d. 
o. o., Kovinos, d. o. o., Suzuki Slovenija, Varikon, 
d. o. o., Aptina Adria, d. o. o., Škržažobka Bar, B-
-FORMA, d. o. o., Ansambel Mladi Godci, Avto-
servis Avto Rožnik, d. o. o., TIV MONT Montaža 
tiskanih verzij Simon Čadež, s. p., AFP, d. o. o., 
Studio M šiviljstvo in trgovina Melita Kokelj, s. 
p., Vulkanizerstvo-servis-trgovina Gregor Ihan, 
s. p., Biotehniška fakulteta (oddelek za zootehniko), 
Moja alergija, ZKP – založba kaset in plošč, Simo-
bil, Sberbank banka, d. d., Nada Rus (svetovalka 
za Just), Cvetka Potočnik (vodja prometnega klu-
ba Radia Slovenija), Energetika Ljubljana, d. o. o., 
Pošta Horjul, Mestna knjižnica Ljubljana (oddelek 
Horjul), Val 202, RTV Slovenija (služba za odnose 
z javnostjo), MAZDA, SPL, Semenarna Ljubljana, 
BERZO, Ansambel Javor, družina Kranjec, druži-
na Bastarda, družina Petrovčič - Koren, družina 
Slovša, družina Trček. 

Še enkrat se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam 
pomagali pri organizaciji novoletnega plesa.  

Učenci 9. razreda OŠ Horjul z razredničarkama 

Člani PGD Žažar nepremagljivi na 
gasilski tekmi v spajanju sesalnega 
voda

Lazarji v osrčju Polhograjskega hribovja

Turnir v futsalu ŠD Žažar
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Iz	Horjula	 smo	se	odpeljali	v	
soboto,	 11.	 oktobra	 2014,	 ob	
3.	uri	zjutraj.	Na	letališče	Tre-
viso	v	Benetkah	 smo	prispeli	
ob	5.30	in	oddali	prtljago.	Ob	
8.20	 pa	 je	 naše	 letalo	 končno	
poletelo	proti	Franciji.	Za	Vito	
in	Špelo	 je	bil	 to	prvi	polet	 z	

letalom.	 Po	 približno	 dveh	
urah	smo	prispeli	na	letališče	
severno	od	Pariza,	v	Beauva-
is.	 	Po	 Vitinem	mnenju	 je	 bil	
pristanek	najbolj	 zanimiv	del	
leta	in	seveda	izstop	iz	letala.	
Po	prevzemu	prtljage	smo	se	
z	avtobusom	odpeljali	v	hotel	

na	 mestnem	 obrobju.	 Spre-
hodili	 smo	 se	 okoli	 hotela	 in	
ugotovili,	 da	 se	 nahaja	 sredi	
nakupovalnega	centra.	Popol-
dne	smo	šli	na	kosilo	in	potem	
v	 središče	mesta,	 kjer	 smo	 si	
privoščili	 slastne	 francoske	
rogljičke.	

Naslednji	 dan	 po	 kosilu	 smo	
se	odpravili	na	triurno	vožnjo	
do	 Giena.	 Pred	 šolo	 Bernard	
Palissy	 so	 nas	 že	 čakale	 naše	
gostiteljice,	 ki	 so	 nas	 prisrč-
no	 sprejele	 z	 objemom.	 Nas,	
učence	 so	 teden	 dni	 prijazno	
gostile	francoske	družine.	

V	ponedeljek	zjutraj	smo	sku-
paj	 s	 svojimi	 gostiteljicami	
odšli	 v	 šolo.	 Tam	 smo	 imeli	
spoznavne	 igre,	 nato	 pa	 smo	
si	ogledali	šolo.	Po	kosilu	smo	
se	 sprehodili	 po	 Gienu.	 Obi-
skali	smo	trgovino	s	svetovno	
znanim	ročno	poslikanim	por-
celanom,	se	sprehodili	ob	reki	
Loari	in	si	ogledali	dvorec	Ane	
Francoske,	 najstarejše	 hčerke	
Ludvika	XI.	Ob	17.20	so	naše	
gostiteljice	prišle	po	nas	in	nas	
odpeljale	domov.	
V	 torek	 smo	 imeli	 učenci	
predstavitve.	 Predstavili	 smo	
Slovenijo	in	naše	praznike	ter	

običaje.	 Po	 kosilu	 smo	 imeli	
športne	igre,	igrali	smo	košar-
ko	 in	 plezali	 na	 plezalni	 ste-
ni.	V	 sredo	 smo	 se	 dopoldne	
učili	francoščino,	po	kosilu	pa	
smo	šli	v	Bourges,	kjer	smo	si	
ogledali	 gotsko	 katedralo	 in	
se	 sprehodili	po	parku	 ter	 či-

sto	 slučajno	 (skoraj)	 doživeli	
romanco.	 V	 četrtek	 je	 prišel	
vrhunec	 tedna,	 obiskali	 smo	
Pariz!	 Čeprav	 je	 bila	 vožnja	
dolga,	 je	 bilo	 zabavno.	 Naj-
prej	smo	obiskali	Louvre,	kjer	
je	 bila	 seveda	 največja	 gneča	
okrog	 Mone	 Lize.	 Nato	 smo	
se	sprehodili	po	Elizejskih	po-
ljanah	do	Slavoloka	zmage,	ki	
stoji	 na	 koncu	 Elizejskih	 po-
ljan.	Tam	smo	šli	tudi	na	kosi-
lo,	potem	pa	smo	imeli	prosti	
čas	za	kupovanje	 spominkov.	
Nadaljevali	smo	pot	do	Eifflo-
vega	stolpa.	Pred	njim	smo	se	
seveda	 velikokrat	 fotografira-
li.	Sledila	je	vožnja	z	ladjico	po	
reki	 Seni.	 Nekateri	 so	 ugoto-
vili,	da	je	Pariz	v	živo	še	lepši	
kot	na	slikah.	V	Gien	smo	pri-
šli	zelo	pozno.	Bili	smo	utruje-
ni,	a	dobre	volje,	saj	smo	si	v	
prijetni	družbi	 izmenjali	vtise	
o	 enem	 od	 najlepših	mest	 na	
svetu.	V	petek	dopoldne	smo	
obiskali	 Fontainebleau.	 Ogle-
dali	 smo	 si	 dvorec,	 kjer	 so	
imeli	 svojo	 rezidenco	 številni	
francoski	vladarji.	V	njem	smo	
videli	slike,	pohištvo,	oblačila	
in	 razne	 predmete	 slavnega	
Napoleona.	 Popoldne	 smo	
imeli	 v	 šoli	 zaključno	 prire-
ditev.	 S	 pesmijo	 We	 Are	 the	
World	 smo	 se	 poslovili	 od	
vseh	 novih	 prijateljev.	 Slovo	
je	 bilo	 težko	 in	 marsikomu	
so	pritekle	tudi	solze,	saj	smo	
preživeli	 skupaj	 res	 čudovit	
teden.	 Poslovili	 smo	 se	 tudi	
od	 družin,	 ki	 so	 nas	 ves	 čas	
razvajale.	V	soboto	smo	vstali	
ob	4.	uri,	saj	smo	ob	5.	odšli	iz	
Giena.	Malo	pred	8.	uro	zjutraj	
smo	že	bili	na	letališču.	Sledilo	
je vkrcanje na letalo in ob 10. 
smo	odleteli	 iz	Beauvaisa.	Ob	
12.	smo	pristali	v	Benetkah	in	
sledila	 je	 le	še	vožnja	domov.	
V	Horjul	smo	prišli	ob	16.	uri.	

Tako	 se	 je	 zaključil	 enkraten	
teden	v	Franciji,	ki	 je	odlično	
uspel.	Družine	so	bile	zelo	pri-
jazne.	Večina	učencev	ne	živi	
v	 bližini	 šole,	 zato	 se	 je	 bilo	
treba	vsakodnevno	dolgo	časa	
voziti z avtobusom. Matic in 
Špela	 sta	 jedla	 polže.	 Za	 eno	
noč	sta	Vita	in	njena	gostitelji-
ca	prišli	prespat	k	Zali	in	njeni	
gostiteljici.	 Imele	 smo	 »pala-
činka	party«.		
Naši	vtisi	o	obisku	Francije	so	

neverjetni.	 Najbolj	 nam	 je	 bil	
všeč	 Eifflov	 stolp.	 Potovanje	
nam	je	dalo	veliko	znanja	an-
gleščine,	 saj	 smo	 nadgradili	
vso	slovnico	in	vsa	pravila,	ki	
smo se jih v vseh teh letih na-
učili.	Vsi	bomo	zelo	pogrešali	
Francijo	 in	 prijatelje,	 s	 kateri-
mi	smo	se	spoznali.	Še	zmeraj	
smo	vsi	enakega	mnenja,	da	so	
Francozi	zelo	prijetni	ljudje.	

  Zala Stanovnik in 
Špela Krušič 

Otroci	se	že	pred	vstopom	v	
šolo	naučijo	mnogo	zanimi-
vih	 stvari.	 V	 vrtcu	 pogosto	
preizkušamo	 kaj	 novega,	
vsaj	enkrat	na	leto	pripravi-
mo	dan	eksperimentov.
Letos	 so	 se	 najmlajši	 otro-
ci	 poigrali	 s	 čutili:	 tipali	 so	
suhi	 škrob	 in	 gosto	 kremo	
iz	škroba.	Risali	so	z	milom,	
ga	 tipali,	 strgali	 na	 koščke,	
ga	 dodali	 barvi	 in	 slikali	 z	
dobljeno	 barvno	 kremo.	Ob	
tem	so	opazovali,	katera	ču-

tila	uporabljajo	in	kaj	čutijo.
Ker	nas	je	zima	razveselila	s	
snegom,	smo	se	z	njim	tudi	
poigrali.	 Otroci	 so	 ga	 talili,	
vodo	 spet	 zamrzovali	 in	 se	
igrali	s	kepami	snega.	Iskali	
so,	kje	v	naravi	se	sneg	sam	
stali,	kaj	visi	s	streh,	ko	voda	
ponovno	zmrzuje.
Malo	starejši	otroci	so	ugota-
vljali,	kateri	predmeti	plava-
jo	na	vodi	in	kateri	potonejo.	
Mešali	so	barve	in	jih	doda-
jali	različnim	topilom.	Delali	

so	poskuse	s	šumečimi	table-
tami in raznimi sestavinami 
(polento,	makaroni,	vodo).
Najstarejši	 otroci	 so	 pri	 iz-
vajanju	 poskusov	 upora-
bili	 pravo	 laboratorijsko	
opremo:	 v	 epruvetah	 so	
mešali	 različne	 tekočine	 in	
jih	 opazovali.	 Pri	 izvajanju	
poskusov	 jim	 je	 pomagala	
tudi	 mama	 deklice	 iz	 sku-
pine,	 gospa	Mihaela	 Salkić,	
ki	 jim	 je	 predstavila	 nekaj	
zanimivih	 poskusov:	 nare-
dili	so	zobno	pasto	za	slone,	
opazovali	plavajoče	rozine	v	
mineralni	vodi	in	napihovali	
balon	 s	 pomočjo	 pecilnega	
praška.
Kar	nekaj	skupin	pa	je	izve-
dlo	poskus	z	maketo	vulka-
na	in	uprizorili	so	vulkanski	
izbruh.
Glede	na	to,	kako	zavzeto	so	
otroci	 sodelovali	 pri	 ekspe-
rimentih,	 lahko	 verjamemo,	
da	 je	 med	 njimi	 kar	 nekaj	
bodočih	 znanstvenikov	 in	
raziskovalcev. 

Maja Rebolj

Zimski športni dnevi
 
Bele	snežinke,	zvezdice	bele,	padajo,	padajo	tiho	z	neba	…
Narava	nam	je	tudi	letošnjo	zimo	naklonila	snežno	odejo	in	s	
tem	mnogo	otroškega	veselja	na	snegu.	Po	uspešno	opravljeni	
nalogi	oblačenja	v	 topla	oblačila	 in	obuvanja	zimske	obutve	
smo	izkoristili	prav	vsak	trenutek,	ki	smo	ga	preživeli	na	sne-
gu,	in	se	prepustili	zimskim	radostim.	Vsaka	skupina	otrok	je	
na	svoj	način	veliko	časa	namenila	gibanju	ter	igram	na	snegu	
in	s	snegom.	Mlajši	otroci	so	se	na	sneg	šele	navajali	in	se	uri-
li	v	motoričnih	spretnostih	na	snegu,	kot	so	hoja,	gaženje	in	
tek.	Kako	ponosno	so	prinesli	pokazat	svoje	ustvarjalno	delo	
–	kepo!	Starejši	otroci	so	sneg	gazili	že	dalj	časa	in	se	potem	po	
hribu	zasluženo	spustili	z	vrečo,	napolnjeno	s	senom.	Po	več-
kratni	vožnji	po	hribu	so	ugotovili,	da	se	po	utrjeni	progi	po	
strmini	lahko	še	hitreje	dričajo.	Še	najbolje	je	bilo	takrat,	ko	se	
je	lahko	vožnji	na	vreči	pridružil	še	kakšen	prijatelj	ali	pa	nas	
opazoval	pri	kotaljenju	po	hribu.	Z	rdečimi	lički	in	noski	smo	
veselo	 oblikovali	 različne	 mojstrovine	 iz	 snega,	 še	 posebej	
smo	se	razveselili	sneženega	moža,	ki	smo	ga	lahko	ustvarili	
po	lastni	domišljiji,	in	upali,	da	ga	sonce	ne	bo	prehitro	stali-
lo.	Seveda	nam	ni	zmanjkalo	časa	za	kepanje	 in	oblikovanje	
snežnih	angelov.	Ob	prihodu	v	vrtec	so	otrokom	dan	za	dnem	
žarela	lica	od	sreče,	malo	pa	tudi	od	mraza.	
Zimske	 športne	 radosti	 na	 snegu	nam	bodo	 ostale	 v	 lepem	
spominu,	saj	imamo	sneg	vsi	zelo	radi,	in	komaj	čakamo,	da	
ga	spet	doživimo.	

Tjaša Janša

Pustovanje 
 
Kaj storim za pusta jaz? 
Dam si masko na obraz, 
a brez maske kakor prej, 
spet sem mamičin Andrej. 
(Vojan Tihomir Arhar)
 
Namesto	Andreja,	 Pike,	Gala	
...	so	na	pustni	torek	v	skupi-
ne	prihajali	levi,	Indijanci,	gu-
sarji,	 Rdeča	 kapica	 z	 volkom	
...	in	še	mnogo	drugih	pustnih	
šem.	Vsaka	pustna	šema	je	ob	
prihodu	 v	 skupino	 vzbudi-

la	 veliko	 pozornosti,	 saj	 smo	
morali	ugotoviti,	kdo	se	skri-
va	pod	kostumom	in	za	posli-
kanim obrazom. 
Ta	 dan	 v	 vrtcu	 ni	 bilo	 otro-
ka	 ali	 vzgojitelja,	 ki	 ne	 bi	 bil	
zamaskiran.	Po	zajtrku	 in	po	
malenkostnih	 popravkih	 brk	
in noskov so otroci starejše 
skupine	 obiskali	 oskrbovan-
ce	 v	 domu	 starejših	 v	 kraju.	
Oskrbovanci	 so	 jih	 že	 čakali	
v	avli	in	z	veseljem	pomagali	
maškaram	 pri	 petju	 ljudskih	
pesmic.	Pustni	sprevod	je	na-
daljeval	svoj	pohod	do	Metre-
la,	 kjer	 ga	 je	 pričakalo	 polno	

gledalcev,	 ki	 so	 odmor	 izko-
ristili	na	soncu	pred	tovarno.	
Druga	 skupina	maškar	 pa	 je	
obiskala	 uslužbence	 Občine	
Horjul.	 Mimoidoči	 so	 se	 ob	
sprevodu	 ustavljali	 ter	 obču-
dovali	 vesele	 in	 razposajene	
pustne	šeme.	
Najmlajši	skupini	pa	sta	rajali	
v	 rajalnih	 igrah	 in	 v	 telova-
dnici	plesali	 po	 glasbi	 z	 zgo-
ščenk.	Ob	prihodu	maškar	 iz	
starejših	skupin	so	jih	najmlaj-
ši	najprej	ogledovali,	nato	pa	
so	 se	 jim	 pridružili	 v	 plesu.	
Imeli	smo	se	lepo.	

  Vanja Šubic 

Dnevi eksperimentov med najmlajšimi

Obiskali smo Francijo
Ker smo eno leto pridno delali pri projektu Comenius 
Europe Beyond Borders, smo se udeležili srečanja v 
Gienu v Franciji. Šli smo štirje učenci (Zala Stanov-
nik, Vita Trobec, Špela Krušič in Matic Sečnik) in dve 
učiteljici (Saša Kopač Jazbec in Barbara Jagodic).

Izvedbo tega projekta financira Evropska komisija. Vsebina publi-
kacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobe-
nem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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Ste izjemno uspešen izvajalec socialne oskrbe 
na domu v Sloveniji, o čemer pričajo zgovor-
ni podatki o širjenju tako na ravni dejavnosti 
kot po številu zaposlenih. Čemu pripisujete 
uspehe? 
Naši	uspehi	so	prav	gotovo	odraz	kakovostnega	
dela,	 kar	 je	 tudi	dokazano,	 saj	 se	 je	 v	 enajstih	
letih	 število	 zaposlenih	 z	 1	 (takrat	 zaposlene	
oskrbovalke)	 povečalo	 na	 115,	 delujemo	 v	 10	
občinah,	 imamo	 svoj	 center	 starejših	 v	 Vipavi	
in	oskrbovana	stanovanja	v	Ljubljani.	Pri	 soci-
alnem	varstvu	ne	gledamo	na	ostanke,	temveč	
je	 za	 nas	 pomembno,	 da	 pokrijemo	 stroške	 in	
da	 lahko	 s	 tem	 denarjem	 kakovostno	 delamo.	
Seveda	pa	poskušamo	biti	pri	delu	karseda	ra-
cionalni.	Stroške	poskušamo	optimizirati,	nika-
kor	ne	na	škodo	uporabnika,	ustvarjamo	dobro	
organizirano	mrežo,	uvajamo	smiselne	ukrepe,	
ki	 omogočajo	 kakovostno	delo	 in	 zadovoljstvo	
zaposlenih.	Vsi	uspehi	pa	 so	zame	nagrada	 in	
dokaz,	da	delamo	pravilno,	 in	tako	želimo	na-
daljevati.	
  
Kakšno je po vašem mnenju poslanstvo po-
moči na domu in kaj je cilj socialne oskrbe? 
Namen	pomoči	na	domu	je	nadomestiti	odhod	
v	domsko	varstvo.	Kar	pomeni,	da	uporabniku	
v	primeru,	da	ne	potrebuje	zdravstvene	oskrbe,	
ki	je	v	domu	zagotovljena	24	ur	na	dan,	z	našo	
oskrbo	 lahko	 pomagamo	 ostati	 doma	 ali	 vsaj	
zamakniti	 odhod	 v	 domsko	 varstvo.	 Moramo	
se	namreč	zavedati,	da	govorimo	o	ljudeh,	ki	so	
večinoma	vse	svoje	življenje	preživeli	v	doma-
čih	 krajih,	 ne	da	 bi	 se	 selili,	 zato	 je	 zanje	 zelo	
naporno,	če	selitev	doživijo	v	pozni	starosti.	Če	
lahko	 s	 svojimi	 storitvami	 pomagamo,	 da	 sta-
rejši	dovolj	kakovostno	preživljajo	starost	ali	pa	
bolezen	doma,	potem	je	to	naš	cilj.	
  
Socialno oskrbo na domu boste po novem 
opravljali tudi v Občini Horjul, kjer ste prido-
bili koncesijo za dobo 10 let. Kako boste delo 
izvajali tu? 
S	pridobitvijo	 oskrbe	 ljubljanskih	 oskrbovanih	
stanovanj	 smo	 si	 v	 Murglah	 zagotovili	 tudi	
prostore	 in	ustanovili	enoto,	od	koder	vodimo	
okoliške	občine.	Torej	bomo	tudi	Horjul	vodili	
od	tu.	To	za	občane	ne	pomeni	nič	slabega,	ker	
naše	socialne	delavke	delajo	na	terenu	in	vedno	
one	obiskujejo	ljudi,	ti	pa	jih	lahko	pokličejo	po	
telefonu.	Tak	 je	naš	pristop.	Naša	koordinator-
ka	oziroma	vodja	pomoči	na	domu	pozna	po-
polnoma	 vse	 naše	 uporabnike	 in	 tudi	 njihove	
razmere	doma,	kar	se	nam	zdi	zelo	pomembno.	
Poleg	treh	koordinatork	imamo	še	tri	oskrboval-
ke,	 ki	 storitve	 opravljajo.	V	 obeh	primerih	 gre	
za	 strokovni	 kader.	 Po	 zakonu	 je	 priporočeno,	
da	 je	 oskrbovalka	 oseba	 z	 nacionalno	 poklic-
no	kvalifikacijo	socialni	oskrbovalec.	Ker	pa	ta	
kvalifikacija	obstaja	šele	nekaj	let,	so	oskrboval-
ke	lahko	tudi	osebe	z	zdravstveno	izobrazbo	ali	
celo	brez	ustrezne	izobrazbe.	Te	kandidatke	na-
potimo	na	naša	izobraževanja,	da	pridobijo	vsa	
potrebna	 znanja,	 in	 določeno	 obdobje	 storitve	
opravljajo	pod	mentorstvom	kvalificirane	oskr-
bovalke.	Posebej	za	Horjul	trenutno	še	nimamo	
oskrbovalke,	 v	 začetku	 bodo	 na	 tem	 območju	
delale	druge	 sodelavke.	Kar	pomeni,	da	bomo	
do	uporabnika	iz	horjulske	občine	v	začetku	na-
potili	eno	od	oskrbovalk	iz	bližnjih	občin.	Sča-
soma,	ko	bo	število	uporabnikov	primerno,	pa	
nameravamo	zaposliti	novo	oskrbovalko,	ki	bo	
pokrivala	le	Občino	Horjul.	Želimo	si,	da	bi	ta	
prihajala	iz	lokalnega	okolja,	saj	to	pomeni	veli-
ko	prednost:	pozna	ljudi,	pozna	navade,	ljudje	jo	
lažje	sprejmejo,	ker	jo	poznajo	oziroma	vedo,	da	
je	domačinka.	Ena	 izmed	glavnih	prednosti	 je	
tudi	ta,	da	se	zaradi	bližine	lahko	veliko	hitreje	
odzove	na	potrebe	po	oskrbi.	

Omenili ste oskrbovalce, ki naj bi bili zdra-
vstveno kvalificirani; vendar moramo biti pri 
nalogah socialnovarstvenih delavcev oziroma 
opravilih pomoči na domu vseeno zelo pozor-
ni … 
Res	 je.	 Vedeti	 moramo,	 da	 pomoč	 na	 domu	
pomeni	 socialnovarstveno	 in	 ne	 zdravstveno	
oskrbo.	Zdravstveno	oskrbo	namreč	 izvaja	pa-
tronažna	služba.	Mi	se	sicer	z	njimi	dopolnjuje-
mo,	a	se	naše	storitve	ne	prekrivajo.	Če	opazimo	
potrebo	po	zdravstveni	oskrbi,	se	s	patronažno	
službo	povežemo,	kar	je	tudi	naša	dolžnost.	
  
Kdo vse je upravičen do pomoči na domu? 
Ko	se	bo	nekdo	vprašal,	ali	mu	pripada	ta	sto-
ritev,	se	bo	znotraj	odobrenega	znašel,	če	je	in-
valid	ali	 je	star	nad	65	let	 in	zaradi	starosti	ali	
drugih	 s	 tem	 povezanih	 pojavov	 ni	 sposoben	
popolnoma	samostojnega	življenja.	
  
Kaj je tisto, kar vaši oskrbovalci uporabnikom 
nudijo na domu? 
Opravila,	 ki	 jih	 lahko	 opravljamo,	 se	 glede	 na	
Pravilnik	o	 standardu	 in	normativih	 socialno-
varstvenih	storitev	delijo	na	tri	sklope.	Prvi	se	
imenuje	 pomoč	 pri	 temeljnih	 dnevnih	 opravi-
lih,	kamor	spada	pomoč	pri	oblačenju,	slačenju,	
umivanju,	 hranjenju,	 opravljanju	 osnovnih	 ži-
vljenjskih	potreb	ter	vzdrževanje	in	nega	oseb-
nih	 ortopedskih	 pripomočkov.	 Tu	 gre	 pogosto	
za	nepokretne,	ki	 jih	naši	oskrbovalci	obiščejo,	
jim	zjutraj	zamenjajo	plenico,	jih	umijejo,	skopa-
jo,	 prestavijo	na	voziček	 ter	uredijo,	 čemur	mi	
rečemo	 jutranja	nega,	 in	 tega	 je	pri	naših	upo-
rabnikih	 precej.	 Potem	 je	 tu	 sklop	 gospodinj-
ska	 pomoč,	 to	 je	med	 drugim	 tudi	 prinašanje	
enega	pripravljenega	obroka	na	dan	ali	nabava	
živil	 in	priprava	enega	obroka	pri	uporabniku	
doma,	pomivanje	posode,	osnovno	čiščenje	bi-
valnega	 dela	 prostorov	 z	 odnašanjem	 smeti,	
postiljanje	 in	 osnovno	 vzdrževanje	 spalnega	
prostora.	Pogosto	pripravimo	obrok	pri	njih,	pa	
naj	si	bo	zajtrk	ali	kosilo,	poskrbimo,	da	hrano	
zaužijejo,	zatem	pospravimo	 in	osnovne	bival-
ne	prostore	 tudi	ustrezno	vzdržujemo.	Ne	gre	
pa	tu	za	generalno	čiščenje,	temveč	za	ohranja-
nje	 stanja,	 kakršno	 je	 bilo	 ob	 našem	 prihodu.	
Zadnji	 sklop	pa	 je	 ohranjanje	 socialnih	 stikov,	
kjer	 najpogosteje	 uporabnike	 po	 potrebi	 pelje-
mo	na	sprehod,	jih	spremimo	v	trgovino,	lekar-
no,	na	pošto,	k	zdravniku	ali	po	drugih	nujnih	
opravkih.	 Med	 socialne	 stike	 prištevamo	 že	
sam	 obisk	 našega	 oskrbovalca.	 Starostniki	 so	
marsikdaj	 osamljeni,	 nimajo	 svojcev	 ali	 pa	 ti	
živijo	daleč	stran,	zato	 je	socialni	vidik	našega	
dela	izrednega	pomena,	saj	se	zgodi,	da	je	stik	
z	našo	oskrbovalko	celo	edini	 stik	uporabnika	
z	zunanjim	svetom.	Pogosto	pa	gre	pri	storitvah	
za	kombinacijo	vsega,	kar	lahko	pomeni,	da	zju-
traj	pridemo,	ga	umijemo,	oblečemo,	posedemo	
na	voziček,	z	njim	poklepetamo,	potem	pa	mu	
čez	nekaj	ur	prinesemo	še	kosilo	in	pospravimo.	
Tako	smo	pri	nekaterih	po	več	ur	na	dan,	spet	
pri	drugih	pa	 le	enkrat	na	 teden,	ko	starostni-
ka	okopamo	in	poskrbimo	za	osnovno	higieno,	
toda	tedensko	znotraj	20	ur,	kot	to	narekuje	pra-
vilnik.	Glede	na	vse	 smo	 izredno	prilagodljivi	
in	upoštevamo	želje	uporabnika	oziroma	svojca.	
  
Omenili ste prinašanje obrokov, ki je tudi 
za podeželsko prebivalstvo zelo zanimivo in 
praktično. Kako poteka? 
Tudi	 mi	 opažamo,	 da	 je	 teh	 storitev	 vse	 več,	
saj	 gre	 za	 možnost	 raznolike	 in	 uporabniku	
primerne	 hrane,	 če	 seveda	 ta	 izbere	 pravega	
dobavitelja.	 Samo	 izbiro,	 od	 kod	 bomo	 kosilo	
vozili,	 namreč	 prepuščamo	uporabniku.	 Torej,	
če	ta	želi,	da	kosilo	pripeljemo	iz	vrtca,	šole,	iz	
doma	upokojencev	ali	katere	od	bližnjih	gostiln,	

se	mi	z	njimi	dogovorimo	in	to	tudi	izpeljemo.	
To	običajno	pomeni,	da	ob	dogovorjeni	uri	pri	
ponudniku	prevzamemo	kosilo,	ga	v	posodicah	
prinesemo	uporabniku,	in	potem	je	stvar	dogo-
vora,	koliko	z	njim	še	sodelujemo.	Običajno	ga	
postrežemo	 in	 nato	 še	 pospravimo,	 včasih	 pa	
uporabniki	želijo	le,	da	kosilo	prinesemo.	
  
Dotakniva se še cen, so te odvisne od vrste sto-
ritev ali od drugih dejavnikov? 
Cena	je	enaka	za	vse	storitve,	prav	tako	je	enaka	
za	vse	uporabnike.	Torej	ni	odvisna	ne	od	sto-
ritve,	 ki	 jo	uporabnik	prejema,	ne	od	 tega,	 kje	
znotraj	neke	občine	živi,	ne	od	njegovega	social-
nega	statusa	ali	od	števila	prihodov,	ki	jih	oskr-
bovalec	opravi.	V	okviru	ene	občine	je	cena	za	
vse	enaka	in	se	obračunava	kot	urna	postavka.	
Pri	tem	naj	omenim	način	beleženja	ur	oziroma	
časovnih	 enot,	 ki	 jih	 oskrbovalka	 ob	 vsakem	
prihodu	 in	 odhodu	 zapiše	 v	 dnevnik	 pomoči;	
ta	dnevnik	dajo	vedno	podpisati	uporabniku	ali	
enemu	 izmed	prisotnih	 svojcev,	 tako	da	 imajo	
plačniki	vedno	pregled	nad	opravljenimi	urami.	
  
Na občinski seji, ki je potekala 24. marca, so 
svetniki odločili, da bo občina Horjul storitev 
pomoč na domu sofinancirala v deležu 60 %, 
kar pomeni, da bo ura socialne oskrbe za upo-
rabnika stala 6,25€. Ta subvencija je glede na 
ostale občine, kjer storitve še nudite, med niž-
jimi. Kako komentirate odločitev svetnikov in 
občine?
Dejstvo	 je,	da	mora	vsaka	občina	glede	na	za-
konodajo,	 storitev	 subvencionirati	 minimalno	
50%.	Nekoliko	višjo	subvencijo	bo	sprva	ponu-
dila	tudi	občina	Horjul,	ki	pa	naj	bi	jo	po	bese-
dah	župana,	v	naslednjih	 letih	prilagajali	pov-
praševanju.	Zakaj	se	je	občina	odločila	za	dokaj	
nizek	delež	subvencije,	 težko	komentiram.	Res	
je,	da	večina	občin,	s	katerimi	mi	delamo,	nudi-
jo	višji	delež	(Ljubljana	–	80%,	Kamnika	–	79%,	
Borovnica	–	75%,	Postojna	–	72%,	Log	Dragomer	
–	70%,	Komen	–	67%,	Hrpelje	Kozina	–	60%,	Vi-
pava	–	57%),	ki	pa		vpliva	na	ceno	urne	postavke	
za	uporabnika,	ki	je	posledično	v	večina	drugih	
občin	nižja.
  
Kako je poskrbljeno za socialno šibkejše? 
Kako postopati v primeru, da upravičenec ne 
bi mogel plačevati storitev? 
V	 takšnem	 primeru	 lahko	 uporabnik	 pri	 pri-
stojnem	centru	za	socialno	delo	zaprosi	za	del-
no	 oziroma	 celotno	 oprostitev	 plačila	 storitve.	

Pri	 tem	naj	omenim,	da	so	zavezanci	za	plači-
lo	storitve	v	prvi	vrsti	uporabniki,	za	njimi	pa	
njihovi	zakonci	ali	otroci.	Glede	na	pridobljene	
informacije	 tako	 center	 izda	 odločbo,	 v	 kateri	
uporabnika	delno	ali	v	celoti	oprosti	plačila	sto-
ritve	oziroma	v	njej	odloči,	kdo	izmed	naštetih	
je	dolžan	plačevati	 storitve.	Če	 je	uporabnik	v	
celoti	oproščen	plačila	storitev,	 tudi	njegov	del	
prevzame	občina.	Treba	pa	je	povedati,	da	ima	
v	 primeru	 doplačevanja	 občina	 pravico,	 da	 se	
vknjiži	na	 lastnino	uporabnika	 in	 jo	 izterja	ob	
zapuščinskem	postopku.	
  
O pomoči na domu v Horjulu smo v eni izmed 
prejšnjih številk Našega časopisa že pisali, 
prav tako je o novi storitvi obveščala občina. 
Ste že dobili informacije o tem, kakšni so prvi 
odzivi ob uvedbi novih socialnovarstvenih 
storitev, ki jih Občina Horjul ponuja skupaj z 
vami, torej Zavodom Pristan? 
Po	informacijah,	ki	sem	jih	prejel	od	Urške	Ma-
rolt,	na	občini	odgovorne	za	to	področje,	je	nekaj	
klicev	 in	poizvedb	 že	 bilo,	 tudi	mi	na	 zavodu	
smo	 dobili	 nekaj	 klicev	 in	 vsem	 potencialnim	
uporabnikom	 smo	 prisluhnili	 ter	 jih	 obvestili,	
da	jim	vrnemo	klic	takoj,	ko	bo	občina	potrdila	
ceno	storitve,	saj	brez	potrjene	cene	ne	moremo	
delati.	Zdaj	se	je	tudi	to	uredilo,	tako	da	smo	za-
interesirane	že	poklicali	oziroma	lahko	to	priča-
kujejo	v	naslednjih	dneh.	Aprila	pa	načrtujemo	
začetek	opravljanja	storitev,	saj	smo	pripravljeni	
in	z	naše	strani	zadržkov	ni	več.	
  
Kdo pa so tisti, ki se najpogosteje obračajo na 
vas? 
Običajno	so	to	svojci,	sploh	v	manjših	krajih.	Mi	
pa	 vedno,	 ob	 predpostavki,	 da	 je	 zdravstveno	
stanje	uporabnika	primerno,	stopimo	v	stik	še	z	
njim	in	ga	že	takoj	vključimo	v	proces.	Menimo	
namreč,	da	je	tako	tudi	prav.	Sam	pravim,	da	se	
je	vedno	 treba	postaviti	v	vlogo	potencialnega	
uporabnika,	saj	ima	prav	on	pravico	vedeti,	kdo	
ga	bo	obiskoval	in	kako	bosta	sodelovala.	Tako	
se	tudi	izognemo	poznejšim	nesporazumom	ali	
odporu,	 saj	 nekateri	 iz	 različnih	 razlogov	 po-
moč	na	domu	zavračajo,	a	z	dobrim	pristopom	
se	tudi	z	njimi	da	pogovoriti	in	najti	skupno	re-
šitev. 
  
Ob koncu nam zaupajte še, kako lahko poten-
cialni uporabniki iz Občine Horjul stopijo v 
stik z vami … 
Najenostavneje	nas	 je	poklicati	po	telefonu,	na	
številko	 01/547	 95	 79	 ali	 031	 702	 698.	 Oglasila	
se	bo	naša	prijazna	socialna	delavka	in	z	njo	se	
boste	dogovorili	za	informativni	obisk,	na	kate-
rem	se	bomo	glede	na	želje	uporabnika	in	svoj-
cev	natančneje	pogovorili,	se	dogovorili	za	vrste	
storitev	in	o	tem,	v	kakšnem	časovnem	okviru	
jih	 bodo	 naši	 oskrbovalci	 opravljali.	 Podpisa-
li	bomo	dogovor	 in	 s	 tem	bo	naše	 sodelovanje	
sklenjeno. 

  Nadja Prosen Verbič, 
foto NPV in arhiv zavoda

Intervju z Martinom Kopatinom, direktorjem Zavoda Pristan 

»Poslanstvo zavoda 
je omogočiti starostniku, da čim dlje ostane v domačem okolju«
 
Martin Kopatin je direktor Zavoda Pristan že vse od njegove ustanovitve leta 2002, ko je v Sloveniji začel orati ledino na področju storitev pomoči na domu. Vizija in 
ideja je bila dobra, temelji so bili trdni, in leta 2004 je Zavod Pristan pri ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, kot drugi tovrstni zavodi, pridobil dovoljenje 
za delo. Še v istem letu je uspešno kandidiral na prvem razpisu za koncesijo v Občini Vipava, tej pa so sledile še druge. Tako danes storitev pomoč družini na domu 
opravlja v devetih občinah, kot deseta pa se mu je pridružila Občina Horjul. Zavod vodi tudi Center starejših Vipava in je oskrbnik oskrbovanih stanovanj v Ljubljani. 
Tako se po enajstih letih delovanja lahko pohvali s hitrim širjenjem ter z zavidljivimi uspehi, ki jih direktor pripisuje vsem 115 zaposlenim.

Direktor Zavoda Pristan Martin Kopatin

Obisk oskrbovalke je za uporabnike pomoči na 
domu pogosto osrečujoč trenutek.
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Leto 2014 si bomo v mnogih slovenskih kra-
jih zapomnili po številnih naravnih nesrečah, 
saj so nas doleteli žled, več poplav, plazovi in 
drugo, kar pa je sicer spodbudilo, da je bilo 
lansko leto prav tako leto izjemne medseboj-
ne solidarnosti in pomoči.  
Civilna zaščita, ki je znotraj ministrstva za 
obrambo – Uprave RS za zaščito in reševanje 
– namensko organizirani del sistema varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami oziro-
ma poseben del namensko organiziranih sil 
za zaščito, reševanje in pomoč ter deluje na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni, vsako 
leto ob dnevu Civilne zaščite, 1. marca, pode-
ljuje priznanja in nagrade posebej zaslužnim. 
To so vselej pripadniki Civilne zaščite ter 
drugi posamezniki, skupine, občani in go-
spodarske družbe, zavodi in druge organiza-
cije, ki odlikovanje prejmejo za posebne za-
sluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi 
pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja 
in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih 
in drugih nesreč. Glede na pestro leto je bilo 
letos temu primerno tudi število odlikovanj. 
Komisija je na nacionalni ravni letos potrdila 
kar 960 predlogov za priznanja: 802 brona-
sta, 70 srebrnih in 68 zlatih znakov, 19 plaket 
ter kipec Civilne zaščite za življenjsko delo. 
Med prejemniki so bili tudi trije iz Občine 
Dobrova - Polhov Gradec, ki so bronasti znak 
Civilne zaščite prejeli za izredno delo in iz-
kazano posebno pripravljenost, sodelovanje 
ter učinkovita dejanja ob naravnih nesrečah 

v letu 2014 na območju Občine Dobrova - 
Polhov Gradec. Dobitniki – Mojca Sečnik kot 
zaposlena na področju komunale v upravi 
Občine Dobrova - Polhov Gradec, Franc Ko-
privec kot večletni poveljnik Civilne zaščite 
za požrtvovalno in uspešno opravljanje na-
log zaščite, reševanja in pomoči ob narav-

nih nesrečah ter Gasilska zveza Dolomiti, ki 
znotraj desetih društev združuje občinske 
prostovoljne gasilske enote in predstavlja v 
občini izredno učinkovit del sistema varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami – so 
priznanja prejeli na slovesni regijski pode-
litvi v Festivalni dvorani v Ljubljani. Tam 

jih je nagovoril tudi gostitelj, župan Mestne 
občine Ljubljana Zoran Janković, ki je med 
drugim dejal, da smo Slovenci na področju 
medsebojne pomoči lahko vzor vsej Evropi 
in vsemu svetu. Spregovoril je tudi Branko 
Dervodel, namestnik generalnega direk-
torja URSZR, ki se je med drugim dotaknil 

enormnih zneskov, ki so jih odnesle naravne 
nesreče, ter se zahvalil vsem za njihovo soli-
darnostno pomoč, jim zaželel obilo uspešne-
ga dela ter čestital prejemnikom priznanj in 
nagrad. 

Nadja Prosen Verbič / 
Foto: npv 

Dan Zemlje
V soboto, 25. 4. 2015, bo ob dnevu Zemlje dan odprtih vrat 

vremenskega radarja na Pasji ravni. 
Vabljeni!

KS Črni Vrh

Iščemo študente za delo
V Polhograjski graščini, v Polhovem Gradcu iščemo 
študente za izvajanje turističnih programov (vodenja, 
animacija obiskovalcev na primer lik grofa Blagaja, 
knjižnica pod krošnjami,…).
 
Pogoji za delo in zadolžitve: 
-  polnoletnost,
-  veljavna študentska napotnica,
-  komunikativnost,
-  izkušnje z javnim nastopanjem,
-  izkušnje z delom z otroki (izvajanje delavnic),
-  urejanje knjig, postavitev knjižnice, 
-  prodaja spominkov v hiši v parku, 
  
Za vse informacije lahko kliči na 031 776 259 (Nina). 

Če te delo zanima se do 15. 4. 2015 prijavi na 
info@grad-polhovgradec.si. 
  

Javni zavod Polhograjska graščina 
Polhov Gradec 61 
1355 Polhov Gradec 

Si želiš delati kot hostesa na 
porokah v Polhograjski graščini?
Si komunikativna, kreativna, 
zanesljiva in pozitivno 
naravnana?
Te zanima delo hostese za organizacijo in izvedbo porok v 
Polhograjski graščini? Delo zajema pripravo prostora za iz-
vedbo poročnega protokola, izvedbo protokola, strežbo ter 
pospravljanje parka in graščine. Vabimo te, da se prijaviš 
do 15. 4. 2015 na info@grad-polhovgradec.si. Število mest 
je omejeno, zato s prijavo ne odlašaj. Pogoji za prijavo so 
polnoletnost, veljavna študentska napotnica in zgoraj opi-
sane lastnosti.  

  Javni zavod Polhograjska graščina

V spomin 

Umrl je dolgoletni 
župan Občine 
Dobrova - Polhov 
Gradec Lovro Mrak
Kdor živi v spominu drugih,  
ni mrtev, je samo oddaljen. 
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.   
(Kant)

V ponedeljek, 2. marca 2015, zvečer je po hudi 
bolezni v bolnišnici v 70. letu preminil Lovro 
Mrak, dolgoletni župan Občine Dobrova - Pol-
hov Gradec.
Občinske svetnice in svetniki Občine Dobrova - 
Polhov Gradec so se na seji občinskega sveta 5. 
marca 2015 poklonili njegovemu spominu. 
Ena izmed zadnjih želja Lovra Mraka je bila odi-
ti brez glasnega slovesa, željo smo v spoštovanju 
do pokojnega upoštevali. 
Njegova življenjska pot se je začela 2. 12. 1945 
v vasi Prelesje v Poljanski dolini, kjer se je rodil 
kot tretji otrok v revni bajtarski družini. Mladost 
je preživel doma in osnovno šolo obiskoval v vasi 
Lučine. Nadaljeval je poklicno izobraževanje, 
nato še dodatno izobraževanje na strojni srednji 
šoli v Ljubljani, nato pa je študij nadaljeval in 
leta 1978 postal varnostni inženir. Leta 1992 je 
ustanovil podjetje Komplast, d. o. o., ki uspešno 
deluje še danes. V vmesnem obdobju je obiskoval 
tudi podiplomski študij in uspešno magistriral. 
Leta 1995 je postal prvi predsednik Gasilske zve-
ze Dolomiti. 
Na lokalnih volitvah je bil leta 2002 izvoljen za 
župana Občine Dobrova - Polhov Gradec in je 
v mandatnem obdobju 2002–2010 vodil našo 
občino. 
Njegova neizbrisna sled je vidna v lokalnem 
okolju z mnogimi izvedenimi projekti, ki so pri-
spevali k dvigu kakovosti bivanja prebivalcev, 
predvsem pa je dolgoletno županovanje s podpo-
ro in sodelovanjem članov in somišljenikov ne-
odvisnega Napredka prineslo nov duh v do tedaj 
neznano pozitivno naravnanost in odkritost v 
lokalnem okolju. 
Ni obljubljal nemogočega, skupaj s sodelavci je 
uporabil le tisto, kar so imeli: znanje, izkušnje in 
pripravljenost narediti nekaj za blaginjo občine. 
Zavzemal se je za uvedbo skupnega medobčin-
skega glasila, saj je menil, da glasilo le ene občine 
povečuje možnost podajanja enostranskih infor-
macij. Prepričan je bil, da občani potrebujejo stik 
z znanci in prijatelji, saj jim navidezna občinska 
meja v vsakodnevnem življenju ne sme biti ovi-
ra, pogled preko »meje« pa le razširja obzorja.  
Do zadnjega je bil aktiven v svojem podjetju in 
drugih dejavnostih. Na zadnjih lokalnih volitvah 
je sodeloval in postal član sveta Krajevne sku-
pnosti Dobrova. 
Lovro Mrak je povsod deloval uspešno, brez 
velikih besed, a z mnogo volje, energije in uspe-
šnosti. V občini ni podpihoval strankarskih stra-
sti. Bil je darežljiv, priljubljen med poklicnimi 
kolegi in spoštovan tudi pri nasprotnikih, ki pa 
jim kljub toleranci ni ostajal dolžan. Pod trdo in 
robustno zunanjostjo pa se je skrivala redkokdaj 
pokazana ranljiva in mehka notranjost. 
Bilo je osupljivo, kako se je boril z boleznijo, ki je 
bila morda tudi posledica neprestanega garanja 
in drobnih razvad … Verjel je, da jo bo premagal. 
Vsem svojcem, prijateljem in drugim žalujočim 
izrekam v imenu občanov, sodelavcev v upravi, 
svetnikov občinskega sveta ter v svojem imenu 
iskreno in globoko sožalje. 
Franc Setnikar, župan

Med prejemniki državnih priznanj Civilne zaščite 
tudi naši občani
V Festivalni dvorani v Ljubljani je 4. marca, ob dnevu Civilne zaščite, potekala slovesna regijska podelitev priznanj in 
nagrad, ki jo je organizirala Uprava RS za zaščito in reševanje. Letos sta na predlog Občine Dobrova - Polhov Gradec 
bronasti znak prejela tudi dva naša občana ter celotna Gasilska zveza Dolomiti.
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Vsi tisti, ki ste imeli osebni zdravstveni kar-
ton odprt pri zdravnici Živi Trčič, dr. med., 
ste bili obveščeni, da si morate izbrati novega 
osebnega zdravnika in pri njem podpisati iz-
javo o izbiri, saj se je dr. Trčičeva lani upoko-
jila. Ker pa je imela s svojimi pacienti prijeten 
in predvsem profesionalen odnos, se je tako 
od njih tudi poslovila in poskrbela za odlično 
zamenjavo. V splošni ambulanti na Dobrovi 
tako od konca lanskega leta zdravstveno de-
javnost splošnega zdravnika opravlja nova 
koncesionarka, Zvezdana Jablanov, dr. med. 
Občina Dobrova - Polhov Gradec je namreč 
ob napovedi upokojitve lansko poletje iz-
vedla javni razpis za podelitev koncesije za 
opravljanje javne službe na področju osnov-
ne zdravstvene dejavnosti v Občini Dobrova 
- Polhov Gradec. Izbrana je bila Zvezdana Ja-
blanov, dr. med., s katero je konec novembra 
župan Franc Setnikar, kot predstavnik obči-

ne, podpisal koncesijsko pogodbo za dobo 
dvajsetih let. S 1. decembrom 2014 je nova 
zdravnica začela svoje delo v že obstoječi am-
bulanti v Zdravstveni postaji na Dobrovi. 
Zvezdana Jablanov, dr. med., ki prihaja iz Lju-
bljane, pravi, da se način dela ne bo posebno 
spremenil, pravzaprav naj pacienti niti ne bi 
občutili večjih sprememb. Medicinska sestra, 
ki prva stopi v stik z njimi, tako po telefonu 
kot v ambulanti, ostaja sestra Milena, ki pa-
ciente in način dela že dobro pozna. Nova 
zdravnica poudarja, da želi nadaljevati delo 
svoje predhodnice na povsem enaki ravni, 
zato so vrata odprta vsakomur. Ohraniti želi 
tudi sistem naročanja, ki je prijazen tako do 
bolnikov kot osebja. Jablanova, ki se je po 
končani fakulteti zaposlila v Zdravstvenem 
domu Vič, medtem pa opravila specializacijo 
iz družinske medicine, je, preden je prišla na 
Dobrovo, več kot deset let delala v ambulanti 

doma starejših na Bokalcih, in tako je po po-
trebi kar nekajkrat opravljala tudi nadome-
ščanja na območju Občine Dobrova - Polhov 
Gradec. Zaveda se, da je sistem dela v domu 
starejših sicer zelo drugačen, še posebno v 
njenem primeru, ko je šlo za veliko institu-
cijo – okrog 200 pacientov, zato je bilo delo 
pogosto podobno kliniki oziroma negovalni 
bolnišnici. A izkušnje, ki jih je ob delu z zelo 
bolnimi pridobila, ji bodo nadvse prav pri-
šle tudi tu, predvsem pri starejših pacientih. 
Veseli pa jo tudi delo z mlajšimi in srednjimi 
generacijami, pri katerih bo v prihodnje treba 
narediti več, predvsem v smeri preventive. 
Zato načrtuje tudi preventivne preglede, ki 
glede na normative pridejo v poštev za mo-
ške med 35. in 65. letom ter za ženske med 45. 
in 70. letom. »Dejstvo je, da mora človek sam, 
glede na tempo življenja, poskrbeti zase in 
svoje zdravje,« pravi zdravnica in dodaja, da 
so zdravila sicer dobra, a šele takrat, ko je po-
treba po njih, pred tem pa človek mora delati 
zase, v smislu prehranjevalnih navad, redne 
in zmerne rekreacije ter drugega, kar sodi k 
zdravemu življenjskemu slogu. 

  Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Grajski obok 
nad cesto močno 
poškodovan
Kamniti obok severnih vrat tlakova-
nega dvorišča v Polhovem Gradcu, še 
edina preostala vrata dvorišča, odkar 
so zaradi širitve ceste odstranili obok 
in razširili odprtino v zidu na južnem 
delu, je sredi februarja doživel in ko-
maj preživel bližnje srečanje z rovoko-
pačem na prikolici tovornjaka.
 
Po besedah prič je tovornjak z goseničarjem, 
naloženim na prikolici, vozil počasi, a zadel, 
nato zapeljal vzvratno, popravil smer in nada-
ljeval pot. Policija je prejela prijavo o nesreči in 
na podlagi registrske oznake ugotovila identi-
teto vozila in voznika; tega so pozvali, naj se v 
istem vozilu s prikolico vrne, kar je nemudoma 
storil, vendar je prišel le do avtobusne postaje, 
saj je tu znak o največji dovoljeni višini, med-
tem ko na drugi strani, iz smeri Črnega Vrha, 
znaka o največji dopustni višini vozila pač ni, 
tako da voznik neposredno niti ni kriv. Očitno 
je tisti dan malo postrani naložil bager, saj je 
vajen grajskega oboka, že dlje časa je namreč 

s težko gradbeno mehanizacijo urejal hudour-
nike v jarkih proti Črnemu Vrhu. 

Župan nemudoma ukrepal 
Poizvedovanje in raziskovanje je pokazalo, pa 
ne prvič, izredno odzivnost našega župana, 
pa tudi občinskega odgovornega vzdrževalca 
cest. Cesta je last občine, sam kamniti obok in 
graščina, oboje je staro pol stoletja, pa sta v lasti 
države. Predstavnik države se je oglasil in pre-
gledal okoliščine, a ker ni imel na voljo statika, 
se je naš župan potrudil ter našel ustreznega 

strokovnjaka, in temu je v enem dnevu uspelo 
izrisati in potrditi s svojim podpisom začasno 
rešitev situacije. To so nato v nekaj dneh po-
stavili lokalni mojstri iz masivnih kovinskih 
profilov. Zdaj pa le upajmo in molimo, da se bo 
država zganila in pravočasno odobrila ali pla-
čala sanacijo, seveda bo prej izdelan projekt. 
Vprašanje je, ali se bo vsem vpletenim uspelo 
uskladiti za hkratni dvig celotne konstrukcije 
za vsaj pol metra, s čimer bi preprečili morebi-
tne nadaljnje poškodbe zaradi težke mehani-
zacije ter zadostili pravilniku o gradnji cest, ki 

določa minimalno višino cestišča 4,5 m. Zdaj 
je najvišja točka ovalnega oboka 4,25 metra, 
širina cestišča pa je trenutno med kamnitimi 
stenami 4,5 metra, medtem ko predpis veleva 
širino 5,5 m, a to je manjša težava kakor višina. 
Zaradi prenizkega oboka je otežena tudi do-
stava materiala v kmetijsko zadrugo Dolomiti, 
saj morajo največji tovornjaki parkirati na dru-
gi strani tlakovanega dvorišča. 
Torej, občinski upravi gre zahvala za hitro 
intervencijo, zgornjemu pa priprošnja za čim 
hitrejši odziv države, kajti graščina je tudi 
osrednje prizorišče fotografiranja z mlado-
poročenci, ki imajo sobotne termine rezervi-
rane že za celo leto. Ubijemo lahko torej dve 
muhi na en mah, utrdimo obok in pridobimo 
višino! 

Sebastjan Vehar

Za reševanje te težave so tedaj ustanovili Metel-
kov inštitut (danes je naslednik Vodni inštitut) 
in pozneje Podjetje za urejanje hudournikov. 
Izvedli so kar nekaj projektov, ki so za tisti čas 
predstavljali zelo zahteven podvig – to so bile 
izgradnja Malega grabna, regulacija struge Gra-
daščice in Horjulke, izgradnja Curnovca, pa 
prodnih pregrad v zaledju Gradaščice itd. Vsi 
ti ukrepi so za določeno obdobje stanje izbolj-
šali, vendar zaradi pomanjkljivega vzdrževanja 
ti objekti skozi čas izgubljajo svojo funkcional-
nost. V zadnjih desetletjih se je stanje poslabša-
lo tudi zaradi pozidave poplavnih površin in 
izgradnje avtoceste, ki je na območju južno od 
Dolgega mostu zmanjšala  (upočasnila) odtok 
vode proti Barju. 
Problematiko poplav na JZ delu Ljubljane so v 
zadnjih letih (na projektni ravni) poskušali reše-
vati z zadrževanjem poplavne vode v t. i. suhih 
zadrževalnikih Razori in Brezje, s povečanjem 
prevodnosti Gradaščice in Malega grabna ter 
predvideno izgradnjo razbremenilnika 6a od 
Dolgega mostu proti Barju. Predvsem zadrže-
valnik Razori (kot ključni objekt zaščite) se je 
zaradi neustrezne sestave tal izkazal za slabo 

oz. neprimerno rešitev. Zato je treba poiskati in 
proučiti druge možnosti protipoplavne zaščite. 
Nekateri so razmišljali tudi o povečanju odtoka 

poplavne vode proti Savi, vendar bi s tem po-
večali poplavno ogroženost ob sotočju Save in 
Ljubljanice ter poslabšali hidrološke razmere 
dolvodno ob Savi (kar je z mednarodno konven-
cijo prepovedano). 
Rešitev problema vidim predvsem v zadrževa-

nju vode na poplavnem območju Barja. Če bi se 
voda, ki je bila predvidena za zadrževanje v za-
drževalnikih Razori in Brezje, razlila na poplav-
ni površini Barja, bi se tam gladina vode dvigni-
la le za nekaj centimetrov. Poleg tega hudourne 
poplave Gradaščice in Horjulke ne sovpadajo z 
visokimi vodami Ljubljanice. Ljubljanica dose-
že največje pretoke z zamikom nekaj dni, v tem 
času pa največji val hudourne vode na Gradašči-
ci in Horjulki že odteče. 
Najprej bi bilo treba proučiti možnost zadrže-
vanja Ljubljanice in Curnovca z zapornicami 
in nizkimi nasipi na Barju (nasipi, nižjimi od 1 
m, ki bi jih lahko uporabili tudi kot poti) v času 
maksimalnih pretokov Gradaščice in Horjulke. 
S tem, ko bi zadrževali vodo Ljubljanice in Cur-
novca, bi na območju južno od Dolgega mostu 
ostalo več prostora za vodo Gradaščice in Ma-
lega grabna. 
Kot drugo bi bilo treba proučiti možnost odtoka 
Horjulke na Barje ali v stranske doline ob Bar-
ju (s prekopom ali vodnim tunelom). Horjulska 
dolina je namreč po nadmorski višini do 30 m 
višja kot Barje. Podoben objekt je bil pred leti 
izdelan na območju Drtijščice (cca. 500 m dolg 

vodni tunel). Tak objekt bi bilo smiselno zgra-
diti tam, kjer se Horjulka najbolj približa Barju. 
Kot tretje bi bilo treba za zaščito Polhograjske 
doline in zmanjšanje hudournega pretoka Gra-
daščice proučiti  možnost odvodnjavanja Male 
vode pri naselju Ljubljanica proti Horjulski do-
lini (s cca. 1 km dolgim vodnim tunelom). V tem 
primeru bi bilo treba tudi strugo Horjulke prila-
goditi za večje pretoke. 
Gre za zahtevne projekte, ki so tehnično izve-
dljivi, treba pa jih je tudi strokovno obdelati. 
Vprašanje je, ali bi bili ljudje, ki živijo na tem ob-
močju, pripravljeni sprejeti take posege. 
Dokler se ne razrešijo dileme glede omenjenih 
zamisli, pa mora biti stalna prednostna naloga 
vzdrževanje obstoječih objektov – praznjenje in 
saniranje prodnih pregrad (po možnosti posta-
vitev novih), čiščenje strug, sanacije brežin, ure-
janje zaledja itd. 
Narava nas uči, da so za ohranjanje določenega 
stanja potrebni stalna skrb, delo in stroški. Če 
pa je situacija prepuščena sama sebi, se skrbi, 
delo in stroški nakopičijo v bistveno večjih koli-
činah in »udarijo« ob ekstremnih dogodkih. 

Stanislav Vehar, univ. dipl. inž.

Risba iz l. 1679 kaže v označenih krogih oboje originalnih vrat dvorišča.

Simbolna fotografija.

Najvišji del oboka se je ob udarcu odkrušil in 
močno zanihal – stena se je premaknila in počila 
na treh koncih.

Kako protipoplavno zaščititi jugozahodni del Ljubljane?
To je vprašanje, ki so ga bolj ali manj uspešno reševale že generacije pred nami. Spomnimo se le izdelave Gruberjevega kanala in razmer pred tem. Po vsakih večjih 
poplavah se je izkazalo, da težava ni povsem rešena. S to problematiko so se še posebej intenzivno ukvarjali po velikih poplavah v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja.

Nova splošna zdravnica na Dobrovi
Z mesecem decembrom 2014 je na Dobrovi začela delo novoizbrana koncesio-
narka zdravstvene dejavnosti splošnega zdravnika, dr. Zvezdana Jablanov, ki 
je koncesijsko pogodbo z občino podpisala za dobo dvajsetih let.
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Kako pestro življenje in kako raznolike ži-
valske vrste se skrivajo v gozdovih in na 
travniških obronkih naše neposredne oko-
lice, si lahko ogledate na čudoviti razstavi, 
ki jo je v prostorih Polhograjske graščine 

po mnogih letih znova pripravila Lovska 
družina Polhov Gradec. »Z njo želimo šir-
ši javnosti povedati, da lovec ni le lovec, 
temveč je zelo pomemben in nepogrešljiv 
člen v verigi skrbi za pravo naravno rav-
novesje,« je v svojem nagovoru ob odprtju 
razstave dejal Marko Čamernik, starešina 
Lovske družine Polhov Gradec, ter nada-
ljeval: »Lovec z vestnim gospodarjenjem 
in premišljenim posegom v populacijo 
različnih vrst divjadi ustvarja dodano vre-
dnost ravnovesju in sobivanju z lokalnim 
okoljem.« Razstavo je pohvalil tudi župan 
Franc Setnikar; lovcem se je zahvalil za 
delo, ki ga opravijo za dobrobit živali in na-
rave, ki nas obdaja. Dogodek so popestri-
li rogisti, ki so na lovske rogove odigrali 

nekaj lovskih. Po koncu uradnega dela sta 
starešina in župan prerezala trak in sim-
bolno odprla razstavo, ki priča o izredno 
bogati in raznoliki naravi na Polhograj-
skem. 
Razstava, ki je dober obet za naslednje leto, 
ko Lovska družina Polhov Gradec praznu-
je 70-letnico delovanja, bo na ogled vse do 
23. aprila, in sicer v odpiralnem času Mu-
zeja pošte in telekomunikacij (torek–petek 
od 10.00 do 17.00, nedelja in prazniki od 
10.00 do 17.00, zadnji možni vstop v grašči-
no je ob 16.00), skoznjo pa vas bo popeljala 
kustosinja Nina Slana, ki je skupaj s člani 
LD soustvarjalka razstave. 

  Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Salamijada bo potekala 18. aprila 2015 v 
prostorih Gasilskega doma Dvor, Dvor 
pri Polhovem Gradcu 23. 

Tekmovanje bo v dveh kategorijah:                
• domača kmečka salama 
• divjačinska salama 
 
Oddaja salam bo na predvečer prireditve, 
v petek, 17. 4. 2015, od 19. do 21. ure, prav 
tako v prostorih Gasilskega doma Dvor. 
Organizatorji vam pri oddaji salam za-
gotavljamo popolno anonimnost. 
Pri oddaji salame boste prejeli tudi pra-
vila Salamijade ter vse ostale informacije. 

Sobota, 18. 4. 2015  
Prireditev se bo začela ob 15. uri, komi-
sija pa bo ocenjevanje začela že v dopol-
danskem času. 

Poleg ocenjevanja salam tudi tokrat orga-
niziramo razstavo domačega kruha, zato 
vabimo gospodinje, da se pomerijo tudi v 
peki kruha. Kruh bomo prav tako spreje-
mali na predvečer prireditve. 

Salame bo ocenila strokovna komisija, 
razglasitev rezultatov pa bo na dan pri-
reditve ob 18.30.              

Veseli bomo vašega sodelovanja, za vsa 
vprašanja pa smo vam na voljo na tel. šte-
vilki 031 313 250 (Mojca Černe). 

Na skorajšnje snidenje in lep pozdrav,  

Mojca Černe, l. r., 
predsednica TD Veternik   

Občinski svet 
pogumno sprejel 
proračun za leto 2015 in 
povišal vrednost točke 
NUSZ
Nova sestava občinskega sveta je v prvih mesecih svojega 
mandata oblikovala delovna telesa in se lotila svojih prvih 
nalog. Kar hitro smo predstavniki manjših svetniških sku-
pin ugotovili, da seje občinskega sveta niso namenjene od-
prtim in konstruktivnim razpravam, ampak bolj ali manj 
potrjevanju predlogov, ki jih pripravita župan in občinska 
uprava. Izvoljeno razmerje moči je oblikovalo učinkovit gla-
sovalni aparat, ki ne pripelje vedno do najboljših rešitev.
Na 3. redni seji smo dobili na mizo predlog o dvigu vre-
dnosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
naši občini. Kar 5 let je občinski proračun zdržal ob obstoječi 
višini te dajatve, zdaj pa so svetniki v veliki večini pritrdili 
županovemu mnenju, da občani v tem času zaslužimo toli-
ko, da lahko v občinsko blagajno prispevamo 10 % večje na-
domestilo. S tem predlogom se sama nikakor nisem mogla 
strinjati, saj ocenjujem, da smo tako podjetja kot tudi fizične 
osebe zdaj davčno že tako preobremenjeni, in to vpliva na 
kupno moč in razvoj, ki sta nujna za pravi izhod iz krize. 
Na isti seji smo se seznanili tudi s predlogom proračuna ob-
čine za leto 2015, ki je vsaj zame predstavljal pravo presene-
čenje. Številka, ki predstavlja načrt odhodkov za to leto, je 
bila za več kot 50 % večja od ocenjene porabe v letu 2014 oz. 
kar za 73 % večja, kot je bila realizacija odhodkov v letu 2013. 
Podrobnejši vpogled je prinesel novo nerazrešeno uganko, 
saj je v predlogu upoštevano novo zadolževanje občine za 
1,5 mio. EUR, kar je maksimalni dovoljeni letni znesek za 
našo občino. Župan je zadolžitev pojasnil z investicijo v novi 
Poslovni center na Dobrovi. Nujnost izvedbe te investicije 
seveda takšno načrtovanje lahko tudi upraviči, a podatki v 
predlogu proračuna tega ne potrjujejo – vsaj ne v celoti. Med 
načrtovanimi investicijskimi odhodki je namreč za namene 
investicije v Poslovni center na Dobrovi prikazanih le slabih 
340.000 EUR, preostali znesek zadolževanja, dobrih 1,1 mili-
jona evrov, pa smo lepo razdelili med preostale odhodke. Ti 
so s pomočjo »dodatne finančne injekcije« lahko tudi precej 
višji kakor v preteklosti. Tako smo brez večjih težav lahko 
povečali predvideni znesek tekočih odhodkov občine, glede 
na ocenjeno leto prej za 6 % oz. kar za 28 % glede na leto 
2013. Znotraj tega po mojem mnenju nikakor ni zanemarljiv 
podatek, da je v letu 2015 ponovno predvideno povečanje 
števila zaposlenih, in to kar za 2, kar nikakor ni v skladu 
s trendi v javni upravi v tem obdobju. In tudi ni zanemar-
ljivo, da smo zaradi »varčevanja« zmanjšali subvencije ter 
druge oblike podpor gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu. 
Da ima zgodba še manj občutka za realnost trenutka, v kate-
rem smo, je podano zagotovilo župana, da zadolževanja ne 
bo, v kolikor ne bo realizacije investicije v Poslovni center 
na Dobrovi. 
Da takšnega predloga proračuna nisem mogla sprejeti, vam 
verjetno ni treba posebej razlagati. Kljub temu je bil na 4. 
redni seji sprejet z veliko večino, in le upamo lahko, da zara-
di nejasnih virov, na katerih temeljijo ocenjeni odhodki, ne 
bodo ostale nerealizirane najnujnejše zadeve. 
Na večje razumevanje s strani župana in ostalih občinskih 
svetnikov čakam tudi s predlogom o uvrstitvi točke dnev-
nega reda, ob kateri bomo razjasnili dejstva in poiskali bolj 
gotove rešitve za gradnjo novega centra na Dobrovi. Tu bom 
predlagala javno razpravo na to temo, saj je do zdaj ni bilo, 
prepričana pa sem, da jo ob tako pomembnem projektu za 
ta kraj potrebujemo. Upam, da v tem dobim ustrezno pod-
poro. Ne nazadnje so seje občinskega sveta javne in bosta 
večkrat dobrodošla tudi vaše mnenje in podpora. 

Za svetniško skupino SLS Andreja Grabner 

Lovska razstava prostoživečih živalskih vrst na 
Polhograjskem
Polhov Gradec, 6. marec – Lovska družina Polhov Gradec je v spodnjih prostorih Polhograjske graščine pri-
pravila čudovito razstavo raznolikih živalskih vrst, ki jih najdemo na Polhograjskem. S kratkim kulturnim 
programom so uradno odprli razstavo, ki bo na ogled vse do 23. aprila.

Salamijada, vabilo k sodelovanju
Člani Turističnega društva Veternik organiziramo že 4. Salamijado na 
območju naše občine in okoliških krajev.




