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Občina praznuje 
Šola z novimi prostori
Presenečenje za dušo 
Prijaznejša razsvetljava cerkva

Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Leto XLII, 427. številka                                                                                                                                                       25. maj 2015

Podelili občinska priznanja 
70 let osvoboditve Vrhnike 
Asfaltirali cesto v Smrečju 
Prihajajo Argonavtski dnevi

stran od 2 do 21 stran od 28 do 31 stran od 32 do 38 stran od 39 do 43stran od 22 do 27

Občinski praznik bo dobrodelen 
Dušan Suhadolnik, častni občan 
Lani 895 prehitrih voznikov 
Pridite na Planinski tabor

Vabilo na občinski praznik 
Obisk ministrice za kulturo 
300 tisoč evrov za sanacijo poplav 
Denar za male čistilne naprave

V Kranju počastili Marjo Boršnik 
110 let borovniških čebelarjev 
Floorbalisti državni prvaki 
PGD Borovnica praznuje

Besede Cankarja
Ko je stopil iz gozda, je pogledal na rosno 
jutranjo pokrajino pod seboj in spreletela ga 
je neznana sladkost ob toliki lepoti. Z živimi 
očmi je videl cvetočo dolino, ki se je na 
obzorju topila v srebrno luč, z očmi svojega 
srca pa je videl vso domovino od štajerskih 
poljan do morja. 

             Ivan Cankar: Kurent

25. Dan pod Lovrencem
nedelja, 21. junija 2015,
POLHOV GRADEC

PUNT – 500 let od začetka 
kmečkega upora
kmečka hiša - kruh iz krušne 
peči

Ansambel BITENC

»Obuškani«
Pred  nedavnim je naneslo, da je pri-
šla v nekem pogovoru na dan tema 
o Našem časopisu in   kakovosti 
prispevkov v njem. Sogovornik je 
menil, da je veliko prispevkov sla-
bih, kot se je izrazil, nebuloznih, ker 
bi  bilo mogoče marsikaj napisati in 
povedati bolje, nekatere stvari pa po 
njegovem sploh ne sodijo v časopis.
Za nameček je še navrgel, da verje-
tno našega izvoda nihče ne bi kupil, 
če bi bil v redni prodaji. Odgovoril 
sem mu, da ne pozna specifičnosti 
lokalnih časopisov, ki težko tekmu-
jejo z najboljšimi – domnevno naj-
boljšimi, kajti vemo, da večini nakla-
da upada, pa čeprav samooklicano 
odkrivajo »hude zgodbe«. Posebnost 
je v prispevkih, ki jih pišejo kuhari-
ce, učiteljice, upokojenci, ekonomi-
sti, pravniki, zdravniki … 
Da se takoj razumemo: nič nimam 
proti nobenemu od naštetih po-
klicev, a dejstvo je, da vsak od njih 
piše s sebi lastno stopnjo znanja 
pisanja, zato so nekateri prispevki 
bolj okoreli, drugi manj, tretji celo 
vrhunski. Ne glede na slog pa imajo 
vsi sporočilnost lokalnega okolja, ki 
mu noben drug čislan časopis ne bo 
dal prostora. Ravno to je posebnost 
lokalnih časopisov, da se v njih sliši 
glas tudi najmanjših in najbolj od-
daljenih, pa čeprav je včasih hripav 
in se še zdaleč ne more primerjati 
s Pavarottijem. Seveda ne more biti 
komercialno zanimiv, ker nimamo 
razgaljenih prsi na prvi strani in kr-
vavih prizorov na drugi, a verjemite, 
da večkrat slišim, da je za marsikoga 
ravno Naš časopis edini časopis, ki 
ga prelista od začetka do konca.
Zato sem sogovorniku odgovoril, da 
bo Naš časopis vedno kot nekoliko 
»obuškan« avto in da ne bo nikoli 
prestižna znamka vozil iz nemškega 
Stuttgarta. Toda ne glede na to tudi 
z našim avtom vsak mesec pridemo 
na cilj, že več kot štiri desetletja. Ima 
unikatnost, družinski pridih in vonj 
po »našem«, ki, kot vemo, vedno 
bolj izgineva. Zato verjamem, da bo 
Naš časopis dočakal tudi abrahama, 
medtem ko bi za kateri drug medij to 
težko napovedal.

Gašper Tominc, 
urednik in novinar Našega časopisa

Zaradi prostorske stiske nekaterih 
člankov ni v časopisu. Objavljeni bodo 
v naslednji številki. Prav tako nekateri 
članki niso lektorirani, ker so prispeli 
davno po zaključku redakcije.

Naslednja številka bo izšla 
29. junija, redakcijo bomo 
končali 16. junija. 

Spoštovani,
ob obËinskem prazniku obËine Dobrova -

Polhov Gradec, dnevu državnosti Republike

Slovenije, 100 - letnici flSpodnje šole«

in 50 - letnici vrtca Dobrova

vas vljudno vabimo na proslavo, ki bo

v petek, 19. junija 2015 ob 19. uri

na Dobrovi, pred obËinsko stavbo.

Slavnostni govornik bo župan obËine

Dobrova - Polhov Gradec Franc Setnikar.

Sledila bo slavnostna podelitev obËinskih priznanj

s kulturnim programom, ki ga bodo oblikovali

otroci iz vrtca Dobrova. Po prireditvi

bo potekal sprejem s pogostitvijo.

ObËina Dobrova - Polhov Gradec








Spoštovane občanke in občani!
Ob prazniku Občine Horjul 
vas vabimo na slovesnost ob odprtju novih 
učilnic in knjižnice v Osnovni šoli Horjul, 
v petek, 5. junija 2015, ob 18. uri v športni 
dvorani pri OŠ Horjul. 

Prijazno vabljeni! 

     Občina Horjul OŠ Horjul
 Župan Ravnatelj 
 Janko Prebil Primož Garafol

»VSI SO VENCI VEJLI«
S prekmurske ravnice med čarobne kresnice

Dani Kolarič na cimbalah in domači ljudski pevci.
V sredo, 24. 6. 2015, ob 20.00 pod kozolcem  

Pr' Laškarju v Zabočevem pri Borovnici

www.visitvrhnika.siObčina Vrhnika

12 –21   6

sobota, 13  6 

Vstop prost!

 Joške v’n  Maraaya  Pop Design  Djomla KS  
 Mambo Kings  Tabu  ognjemet ...

 Otvoritveni koncert z Darjo Švajger  Urbani gladiator   
 Stand up  Festival hrane  Šport …



NAS CASOPIS 427/25.5. 2015 C M Y K 2

2 25. maj 2015
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si	 Občina	 Vrhnika 

Vrhnika na Expu v 
Milanu kar dvakrat
Na svetovni razstavi Expo v Milanu se bo 
prek Turizma Ljubljana predstavljala tudi 
Vrhnika,	in	sicer	kar	dvakrat.	Prvič	od	16.	
do 30. junija v okviru osrednjeslovenske 
regije	 in	 drugič	 od	 24.	 do	 30.	 julija	 sa-
mostojno.	Kot	 je	za	Naš	časopis	poveda-
la Marija Zakrajšek, ki na Zavodu Ivana 
Cankarja	 Vrhnika	 skrbi	 za	 področje	 tu-
rizma, bo predstavitev potekala v obliki 
turističnega	promocijskega	gradiva,	vabi	
pa	–	če	bo	to	le	izvedljivo	–	da	se	ji	javijo	

tudi lokalni gostinci in drugi zainteresi-
rani,	ki	bi	želeli	na	tak	ali	drugačen	način	
sodelovati na predstavitvi. kontakt: turi-
zem@zavod-cankar.si         Gašper Tominc

Vrhniški štruklji poslej na 
krožnikih lokalnih gostiln
Vrhnika – Zavod Ivana Cankarja Vrhnika 
se je dogovoril z vrhniškimi gostinci, da  
bodo  odslej v svojo redno ponudbo uvr-
stili tudi tradicionalne vrhniške štruklje 
s suhimi slivami. Poslej jih boste lahko 
naročili:	v	Gostilni	Bajc,	v	Gostilni	Bistra,	
v Cankarjevem hramu, Pri Kranjcu, v 
Mantovi	in	Stari	kašči.	Omenjene	gostilne	

bodo ponudbo  dopolnile še s pravo »tur-
ško« kavo, poimenovano skodelica Can-
karjeve kave, kateri dajejo aromo kavna 
zrna	 vrhniške	 pražarne	 kave	 Escobar.	
Dogovorjeno je, da bodo receptura, cena 
in	količina	omenjene	ponudbe	v	vseh	go-
stilnah	enake.	(gt,	foto:	GT)

Slavnostni	govornik	župan	Stojan	Jakin	je	dejal,	da	starejši	si-
cer velikokrat prisluhnejo mlajšim, a ne upoštevajo njihovih 

razmišljanj.	»Zato	je	današnji	večer	nekoliko	drugačen,	saj	smo	
dali	 glavno	besedo	mladim,	na	 katerih	 želimo	graditi	 bodoč-
nost.
Trdim,	da	imamo	dobro	mladino	in	da	bo	Slovenija	z	njo	zaži-
vela.«	Mladi	so	večer	kulturno	bogatili:	peli	so	(Miškolini),	brali	
lastna	ali	Cankarjeva	literarna	dela	(devetošolci)	ter	celo	pove-
zovali	(Ana	Frank	Bogataj).	Od	starejših	so	v	programskem		delu	
nastopali samo pevci in pevke Cankarjevega pevskega zbora.  
Osrednja	nit	večera	so	bila	občinska	priznanja.	Najvišji	sta	post-
humno	prejela	Franc	Grom	s	Stare	Vrhnike,	sicer	znani	izdelo-
valec Vrhniških pirhov, ki so našli svoje mesto na policah števil-
nih	globalno	uglednih	posameznikov,	v	naši	podalpski	deželi	
pa so Vrhniški pirhi našli mesto med »mojstrovinami Sloveni-
je«.	Priznanje	je	prevzela	njegova	žena	Mateja.	Vinko	Tomšič	se	
je	v	zgodovino	zapisal	kot	prvi	vrhniški	župan	v	prenovljeni	lo-

kalni samoupravi v prvi polovici devetdesetih let, zapomnili pa 
si ga bomo med drugim predvsem po gradnji nove Slomškove 
šole, preureditvi vojaških objektov v obrtno cono, zaprtju depo-
nije	in	po	gradnji	trgovskega	centra	v	središču	mesta.	Priznanje	
oziroma	naziv	»častni	občan«	je	prevzela	njegova	žena	Marija.	
Obema pokojnikoma se je dvorana poklonila z minuto molka. 
Zlato	plaketo	je	prejel	Blaž	Gregorc,	vrhniški	župnik	in	duhov-
nik,	ki	v	Cankarjevem	mestu	že	štirinajsto	leto	predano	skrbi	za	
versko	in	duhovno	rast	občanov.
Pod	njegovim	vodstvom	 so	 zgradili	 nov	 župnijski	 vrtec,	 pre-
novljene so bile mnoge cerkvene stavbe, organizirani številni 
izobraževalni,	kulturni	in	karitativni	dogodki.
Srebrno plaketo je prejel Mešani pevski zbor Ivana Cankarja, 
ki	prepeva	že	več	kot	25	let,	nastal	pa	je	z	združitvijo	Ženskega	
pevskega	zbora	Sinja	Gorica	 in	Moškega	pevskega	zbora	 IUV.	
Prav	tako	srebrno	plaketo	je	prejela	Cankarjeva	knjižnica	Vrh-
nika,	ki	 je	 lani	doživela	selitev	v	nov	sodoben	objekt,	za	bral-

no	kulturo	Vrhničanov	in	okoličanov	pa	skrbi	že	od	leta	1958.	
Srebrno	plaketo	 je	prejelo	še	PGD	Stara	Vrhnika,	ki	obeležuje	
107.	leto	delovanja,	v	občini	pa	je	eno	od	treh	ključnih	gasilskih	
društev,	ki	tvorijo	občinsko	gasilsko	jedro.
Z bronasto plaketo so pozornost izkazali še tretjemu prostovolj-
nemu	gasilskemu	društvu	v	občini,	to	je	PGD	Vrhnika,	ki	ravno	
tako	tvori	tretjino	gasilskega	jedra	v	občini	in	je	hkrati	najstarej-
še tovrstno društvo na Vrhniki – staro 137 let. 
Posebno	 županovo	 priznanje	 pa	 je	 prejelo	 PGD	 Verd,	 usta-
novljeno	 1878,	 ki	 se	 je	 v	 vsem	 tem	 obdobju	 že	 večkrat	 doka-
zal.	 Še	 posebno	 pa	 je	 župana	 spodbudilo	 k	 podelitvi	 prizna-
nja	 angažiranost	 društva	 ob	 lanskem	 žledu	 in	 pri	 zbiranju	
pomoči	za	žrtve	poplav	na	Balkanu.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Gašper Tominc 

Močilnik znova na tapeti
Vrhnika, 13. maj – Župan Stojan Jakin je povabil občinski 
svet, nekatere ožje turistične deležnike v občini in strokov-
njake s kulturno-naravovarstvenega področja na okroglo 
mizo, z namenom predstavitve vizije razvoja Močilnika, 
ki je v zadnjem času dvignil nekoliko prahu. Na dražbi se 
je namreč znašel tisti del gostinskega objekta v Močilniku, 
kjer se je še do nedavnega vršila gostinska dejavnost. Neka-
teri svetniki so predlagali, da bi občina morala zgrabiti pri-
ložnost, a slednja v to kislo jabolko zaenkrat še noče ugri-
zniti, saj predlaga celovitejšo rešitev celotnega območja.
Župan	je	izrazil	nezadovoljstvo	nad	dejstvom,	da	se	je	okro-
gle	mize	od	vabljenih	24	svetnikov	udeležilo	le	7,	pa	še	od	
teh	 so	nekateri	 predčasno	odšli.	Najbolj	 ga	 je	 zmotilo,	 da	
ravno	tistih,	ki	so	predlagali	nakup	dela	objekta	v	Močilni-
ku, ni bilo. 
Strokovnjaki	(Barbara	Zupanc	–	Krajinski	park	Ljubljansko	
barje,	Gregor	Danev	–	Zavod	RS	za	varstvo	narave,	 Irena	
Šinkovec	 –	Muzej	 in	 galerije	 mesta	 Ljubljane,	 Uroš	 Jereb	
–	arhitekturni	biro	Delavnica)	so	na	kratko	predstavili	po-
dročno	zakonodajo,	ki	se	dotika	tega	območja	–	predvsem	
glede	omejitev	posega	v	naravo.	 Izjemoma	 je	mogoče	po-
stavljati parkovno infrastrukturo, namenjeno varovanju in 
interpretaciji	narave	in	kulturne	dediščine.
Med	drugim	je	bilo	rečeno,	da	so	na	voljo	»velika«	evropska	
sredstva za tovrstne projekte, a da je slednje potrebno hi-
tro	izdelati.	Predpogoj	za	to,	je	zedinjene	občinskega	sveta,	
kaj	bi	sploh	želeli	na	tem	območju.	Šinkovčeva	in	Jereb	sta	
dejala,	 da	 idejni	 projekt	 za	 območje	Močilnika	 že	 obstaja,	
naslanja pa se na krovnega, ki med drugim predvideva tudi 
izgradnjo	Doživljajskega	 razstavišča	Ljubljanica	 v	Kultur-
nem	centru	in	interpretacijo	kulturne	dediščine	pri	verdskih	
Bajerjih.
Župan	 je	menil,	da	bo	potrebno	zato	čimprej	 izdelati	pro-
jekt	za	celotno	območje	Močilnika,	nakup	dela	tamkajšnjega	
gostinskega objekta pa zato ne more biti prioriteta. Po nje-
govem bo prej potrebno urediti zemljiško-lastniške odnose 
z	lastnikom	desnega	dela	bregu	(gledano	gorvodno),	da	bo	
sploh	omogočen	normalen	dostop	do	izvira.	
(gt)

Zbiranje pobud 
za spremembe in 
dopolnitve občinskega 
prostorskega načrta 
Občine Vrhnika
Občina	Vrhnika	 je	 s	 sprejemom	Sklepa o 
začetku priprave sprememb in dopolnitev Od-
loka o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 425, 30. 3. 2015) 
začela	 postopek	 priprave	 sprememb	 in	
dopolnitev OPN. 
Občina	 Vrhnika	 zato	 poziva	 vso	 zain-
teresirano	 javnost,	 da	 je	 možno	 podati	
pobude za spremembo namenske rabe 
zemljišč,	 spremembo	 prostorskih	 izved-
benih pogojev ali druge spremembe ob-
činskega	prostorskega	načrta	še	do petka, 
3. 7. 2015.
Na	 podlagi	 prvega	 odstavka	 47.	 člena	

Zakona	 o	 prostorskem	 načrtovanju	 (Ur.	
l.	 RS,	 št.	 33/07,	 70/08	 -	 ZVO-1B,	 108/09	
–	 ZPNačrt-A,	 80/10	 –	 ZUPUDPP,	 43/01	
–	ZKZ-C,	57/12	–	ZPNačrt-B,	57/12	–	ZU-
PUDPP-A,	109/12	–	ZPNačrt-C;	v	nadalj-
njem	besedilu:	ZPNačrt)	 občina	pripravi	
osnutek OPN na podlagi:
−	prikaza stanja prostora,
−	 splošnih	in	posebnih	smernic	državnih	

nosilcev urejanja prostora,
−	 smernic lokalnih nosilcev urejanja pro-

stora,
−	usmeritev	 iz	 državnega	 strateškega	
prostorskega	načrta,

−	 strateškega dela OPN,
−	 razvojnega programa »Strategija ra-
zvoja	 občine	Vrhnika	 za	 obdobje	 2006	
– 2020«,

−	 lastnih razvojnih potreb in
−	 izraženih razvojnih potreb drugih 

oseb.
Te razvojne potrebe morajo biti ustrezno 
obrazložene,	utemeljene	in	dokumentirane.

Pobuda	mora	biti	podana	na	priloženem	
obrazcu »Vloga za spremembo in dopol-
nitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Vrhnika«. 
Obrazec je dostopen:
−	 na	spletni	strani	Občine	Vrhnika	www.

vrhnika.si, pod rubriko »Vloge in 
obrazci«,

−	 v	sprejemni	pisarni	Občine	Vrhnika	in	
Upravne	enote	Vrhnika	 (Tržaška	cesta	
1,	pritličje,	desno),

−	 na	Občini	Vrhnika,	Oddelek	za	prostor	
(Cankarjev	 trg	 11,	 tajništvo	 v	 pritličju	
ali	oddelek	v	prvem	nadstropju).

Občina	bo	pobude	pregledala,	analizirala	
in	 do	 njih	 zavzela	 stališča	 o	 izpolnjeva-
nju pogojev za upoštevanje pri pripravi 
osnutka sprememb in dopolnitev OPN. 
Vlagateljem	 pobud	 bo	Občina	 izdala	 pi-
sno opredelitev glede njihove pobude 
po	končanem	zbiranju	pobud	in	zavzetju	
stališč.

ŽUPAN,	Stojan Jakin, l.r.

Občinski praznik

Grom in Tomšič posthumno postala častna občana
Vrhnika, 8. maj – Zaradi prenove Cankarjevega doma je letošnja akademija izjemoma potekala v telovadnici OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, kjer je župan 
podelil občinska priznanja, vajeti programa pa so tokrat imeli večinoma v rokah učenci omenjene šole. 
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KS Vrhnika – Center 
delavno v maj
Sredi maja so na Sušnikovi cesti zasvetile tri nove jav-
ne	luči,	postavljen	pa	je	tudi	nov	osvetljen	znak	»stop«.	
»Pridobitev	toplo	pozdravljam	in	smo	se	zanjo	že	dolgo	
prizadevali	v	krajevni	skupnosti,	kajti	ponoči	osvetlje-
na	cesta	pričara	povsem	drugačno	vzdušje	–	predvsem	
poveča	občutek	varnosti,«	je	pojasnil	predsednik	KSD	
Vrhnika	–	Center	Peter	Sečnik.	V	križišču	Sušnikove	in	
Poti	v	Močilnik	so	postavili	nov	prometno	znak	s	sve-
tlobno	 signalizacijo.	 »To	križišče	 je	bilo	 zelo	nevarno,	
ker	 imajo	nekateri	zaradi	dolge	 ravne	ceste	kar	 težko	
nogo.	Sedaj	 je	 skoraj	nemogoče,	da	bi	 spregledal	 stop	
znak.« 
Sicer	pa	so	bili	v	krajevni	skupnosti	dejavni	tudi	že	na	
začetku	meseca	 –	 tedaj	 so	 se	 	 ukvarjali	 z	 zelenicami	
okoli	 večstanovanjskih	 površin	 na	 Poštni,	 kjer	 so	 jih	
pripravili	na	novo	cvetlično	sezono.	

Gašper Tominc, 
foto GT in arhiv KS Vrhnika – Center

Za pripravo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta in konservator-
skega načrta za prenovo mestnega 
jedra Vrhnike (del Stara cesta – Vas)
Občina	Vrhnika	se	je	marca	2015		lo-
tila	 izdelave	 občinskega	 podrobne-
ga	 prostorskega	 načrta	 (OPPN)	 in	
konservatorskega	 načrta	 za	 prenovo	
(KNP)	 mestnega	 jedra	 Vrhnike	 (del	
Stara	cesta	–	Vas).	
Vso zainteresirano javnost in la-
stnike zemljišč v območju OPPN in 
KNP vabimo, da se udeležijo delav-
nice, ki bo v sredo, 10. 6. 2015, ob 17. 
uri v prostorih Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika, Tržaška cesta 32, Vrhnika.
OPPN in KNP se izdelujeta z name-
nom 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	
(mostovi,	dostopi	do	vode,	ograje),

−	 ohranitev	 in	prenova	prehodov	do	
Tržaške	 ceste	 (prehod	 med	 objek-
toma	 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	 (pre-
hod	med	objektoma	Stara	cesta	4A	
in	 6,	 prehod	 Mlečna,	 zemljišče	 s	
parc.	št.	2094/17),

−	 prenova,	 rekonstrukcija,	 nadome-
stna gradnja, novogradnja objek-
tov,

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

−	 določitev	možnosti	nadzidav,	prizi-
dav,

−	 določitev	možnih	pomožnih	objek-
tov in njihovo oblikovanje,

−	 določitev	oblikovanja	ograj,
−	 določitev	 in	 ureditev	 parkirnih	

mest,
−	 določitev	 in	 oblikovanje	 urbane	

opreme, 
−	 določiti	 lokacije	 in	obliko	objektov	

za oglaševanje na javnih površinah 
(prostostoječi,	 pritrjeni	 na	 fasade	
ipd.)	 ter	 na	 zasebnih	 objektih	 za	
lastne potrebe (konzole za izveske 
–	več	tipov	ipd.),	

−	 določitev	 lokacij	 in	 oblikovanje	
ekoloških otokov,

−	 določitev	prostora	 za	 letne	vrtove,	
oblikovanje	 senčnic,	 podov,	 ograj	
ipd.

−	 določitev	 prostora	 za	 prodajo	 na	
ulici.

Namen delavnice je predstaviti osnu-
tek OPPN in KNP ter ugotoviti odnos 
prebivalcev (lastnikov in zainteresira-
ne	javnosti)	do	grajenih	in	družbenih	
sestavin	 širšega	 in	 ožjega	 območja,	
njegovih sestavnih delov ter njihove 
želje	in	pričakovanja	glede	oblikoval-
skih in funkcionalnih rešitev prenove.

OPPN in KNP zajema naslednje uli-
ce:	del	Robove	ceste,	Staro	cesto,	del	
ulice	Na	Klancu,	del	ulice	Čuža,	del	
Krpanove ulice, del Poštne ulice, del 
ulice Pot k Trojici, del Petkovškove 
ulice, del Ceste gradenj, ulico Vas in 
Pri lipi.

V nedeljo 10.5.2015 je bila v 
Smrečju	 slovesnost	 ob	 otvo-
ritvi in blagoslovu obnovlje-
ne ceste, ki poteka  od glavne 
ceste	 iz	 smeri	 Vrhnika	 –	 Žiri,	
in se  v vrhnjem delu Smre-
čja	pri	Marijini	kapeli	 	odcepi	
levo	proti	Bevcu	 in	Vidmarju.		
Cesta	 je	dolga	600	m,	speljana	
po	 zahtevnem	 terenu	 in	preč-
ka	 več	 manjših	 hudourniških	
potokov. Vrednost investicije 
je	 znašala	 63.830,16	 EUR.	 KS	
Podlipa	 –Smrečje	 je	 prispe-
vala	 	 28.000,00	 EUR,	 	 dobrih	
19.000,00	 EUR	 pa	 občina	 Vrh-
nika. Preostali del v višini 
17.000,00	EUR,	kar	predstavlja	
26%	celotne	vrednosti	 investi-
cije,	 so	krili	krajani,	 točneje	 le	
tri gospodinjstva in donator 

Kogovšek. V denarni obliki so 
prispevali	6.000,00	EUR,		osta-
lo	pa	z	lastno	udeležbo	pri	de-
lih	in	v	materialu.	Glavna	dela	
je izvajal izbrani izvajalec pod-
jetje Tigrad, d.o.o.
Na	pričetku	odcepa	obnovljene	
ceste se je zbralo mnogo kra-
janov	 in	 vabljeni	 gostje;	 med	
njimi najvišja predstavnika 
občine	 Vrhnika,	 župan	 Sto-
jan	 Jakin	 in	 podžupan	 	 Janko	
Skodlar,	 župnik	 fare	 Šentjošt	
Andrej Sever, predsednik KS 
Podlipa-	 Smrečje	 Boštjan	 Jur-
jevčič	in	bivša	predsednica		KS	
Podlipa-	Smrečje	Katarina	Že-
leznik Logar.
Po uvodnih  akordih, ki jih je 
na kitaro zaigrala vnukinja 
Vidmarjevih,	 Jerca	 Cigale,	 je	

predsednik KS Podlipa-Smre-
čje	Boštjan	Jurjevčič		pozdravil	
goste in krajane  ter jim izrekel 
čestitke	 k	 delovnemu	uspehu.	
Zahvalil se je vsem, ki so po-
magali pri prenovi, še pose-
bej	 županu	 Stojanu	 Jakinu	 in	
podžupanu	 Janku	 Skodlarju.	
Izrazil je veliko zadovoljstvo, 
da so krajani kljub temu, da 
so	na	robu	občine,	prišli	do	že-
lene prenove ceste, katera bo 
koristila razvoju kraja in celo-
tnega	 območja.	 Zaželel	 jim	 je,	
da	 bi	 jim	pot	 dobro	 služila	 in	
da	 bi	 vožnja	 po	 njej	 potekala	
brez	 nesreč.	 Nato	 je	 k	 besedi	
povabil	 župana	 občine	Vrhni-
ka,	Stojana	Jakina.	Ta	je	v	nago-
voru	navzočim	dejal,	da	je	bila	
ta krajevna cesta obnovljena 
tudi zaradi izredne aktivnosti  
in prizadevnosti vodstva KS 
v preteklih mandatih.  Pouda-
ril je, da je pomembno v takih 
projektih stopiti skupaj, sode-
lovati in se dogovarjati, saj le to 
privede	do	uresničitve	 začrta-
nih ciljev. S takimi pridobitva-
mi se ustvarjajo boljši pogoji za 
bivanje	v	obrobnih	krajih	obči-
ne in prispevajo k temu, da lju-
dje	ne	odhajajo,	pač	pa	ostajajo	
na	domačih	tleh.	 	 Izrazil	pa	 je	
tudi skrb zaradi prekomerne 
obremenitve	 občinske	 ceste	 iz		

Vrhnike	 proti	 Žirem	 in	 obra-
tno, ki je bila prvotno grajena 
za namen lokalnega prevoza, 
sedaj pa je zaradi tranzitnega 
prometa	dnevno	 	 težkih	 tovo-
rov		podvržena		poškodbam	in	
posledično	 stroškom	 vzdrže-
vanja. Ob koncu je vsem upo-
rabnikom obnovljene ceste za-
želel	varno	in	prijetno	vožnjo.
Slavnostnemu govoru se je pri-
družila	tudi	bivša	predsednica		
KS	 Podlipa-Smrečje	 Katarina	
Železnik	 	 Logar	 in	 pozdravi-
la	 navzoče.	 Povedala	 je,	 da	 je	
obnovljena  cesta  tudi  del  ro-
marske poti, po kateri so stole-
tja prihajali romarji k Marijini 
cerkvi	 v	 Smrečje.	 Tudi	 sedaj	
se bodo po njej lahko spreho-
dili turisti in pohodniki. Za 
finančno	 	 pomoč	 	 se	 je	 iskre-
no	 zahvalila	 Občini	 Vrhnika,	
KS	 Podlipa	 –Smrečje,	 	 doma-
činom,	ki	 so	prispevali	 	 visok	
delež	in	vsem	tistim,	ki	so	svo-
jim delom  pripomogli, da so se 
dela	zaključila.	
Blagoslov	 ceste	 s	 priprošnjo,	
da bi bila pot po njej varna je 
opravil	 župnik	 Šentjoške	 fare	
Andrej	Sever.		Sledil	 je	svečan	
trenutek prereza traku, ki so 
mu	prisostvovali	župan	Stojan	
Jakin,	 predsednik	 KS	 Boštjan	
Jurjevčič	 in	Katarina	Železnik	

Logar. Cesta je bila tako simbo-
lično	odprta	za	promet.
Za	 zaključek	 	 smo	 še	 enkrat	
poslušali prijetne zvoke kitare, 
nato je sledila  pogostitev vseh 
navzočih,	ki	 so	 se	ob	 sprošče-
nem	druženju	še	dolgo	zadrža-
li.	 	Za	povabljene	pa	 je	druži-
na Vidmarjevih pripravila  še  

dodatno pogostitev na dvori-
šču	 	 njihove	domačije.	 	Ob	 tej	
priložnosti	 ji	 je	 bil	 v	 zahvalo	
za vso skrb in prizadevanja pri 
prenovi in otvoritvi ceste ter za 
prijetno bivanje v prenovljeni  
hiši	v	Smrečju	 ,	 izročen	šopek	
pomladnega cvetja.

Sonja Malovrh, foto: SM

OkvIrjanje
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Spoštovane občanke in spoštovani občani

OBČINA VRHNIKA
VAS VLJUDNO VABI NA PRAZNOVANJE

DNEVA DRŽAVNOSTI,
v četrtek, 25. junija 2015, ob 20. uri

v Parku samostojnosti.

Program:
simbolno veteransko dejanje

 pozdrav župana  
slavnostni nagovor

molitev za domovino
kulturni program

zdravica

Vabilo na delavnico

Otvoritev obnovljene krajevne ceste v Smrečju 
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Židan	naj	 bi	 zavod	 opeharil	
že	 pred	 leti,	 o	 čemer	 je	 bilo	
že	veliko	prelitega	črnila,	 in	
sicer	za	okoli	150	tisoč	evrov.	
Toliko izgube naj bi nastalo 
pa tudi pod vodstvom di-
rektorja	 Glažarja,	 ki	 naj	 bi	
po	 besedah	 Ribiča	 leto	 2013	
zaključil	 z	 90	 tisoč	
evri, lani pa z okoli 
60	tisoč	evri	izgube.	
Na seji sveta zavoda 
je	Ribič	zahteval	re-
vizijo poslovanja za 
omenjeni leti, a se je 
svet	 odločil,	 da	 bo	
revizija pregledala 
samo  minulo leto.
Za komentar smo 
povprašali aktual-
nega	 direktorja	 Ro-
mana Strgarja, ki je potrdil, 
da so pregledali poslovanje 
zavoda za prejšnja leta in s 
tem tudi razloge za nastalo 
izgubo	v	 tem	času.	 »Več	kot	
polovica te izgube je nastala 
zaradi nevrnjenih oz. od-
tujenih	 sredstev	 g.	 Židana.	
Preostala pa je nastala kot 
posledica širitve dejavnosti 
Zdravstvenega doma Vrhni-
ka,	ki	pa	žal	niso	bile	prizna-
ne	in	plačane	s	strani	ZZZS.	
So pa bile opravljene v dobro 
občanov	 občin	 ustanovite-

ljic.	Upam,	da	 bodo	 za	 letos	
ti programi priznani in tudi 
nakazana sredstva. To bi 
nam	 omogočilo	 normalizi-
ranje	finančnega	dela	poslo-
vanja	in	zmanjševanje	tekoče	
izgube	ali,	optimistično,	celo	
pozitivno poslovanje.«

Ribič	 pravi,	 da	 se	 z	 revizijo	
zgolj enega leta ne bo zado-
voljil, zato je napovedal, da 
bo	 preko	 občinskega	 sveta	
(član	 stranke	SMC)	 zahteval	
še revizijo leta 2013. Kot je 
pojasnil, naj bi bilo okroglih 
150	 tisoč	 evrov	 na	 že	 tako	
visok znesek "podedova-
ne"	 izgube	 (Židan)	 prevelik		
primanjkljaj v blagajni zdra-
vstvenega doma, da ne bi is-
kali odgovornosti zanjo – pa 
naj bo to  nekdanji direktor 
ali nadzorniki zavoda.

Za pojasnilo nastale izgube 
smo prosili tudi nekdanjega 
direktorja	 Tomaža	 Glažarja,	
ki po odhodu iz vrhniške-
ga zdravstvenega doma za-
seda mesto v. d. direktorja 
Direktorata za zdravstveno 
ekonomiko na ministrstvu 

za	 zdravje,	 čigar	
odgovor objavljamo 
v	 celoti	 v	 ločenem	
članku.	
Za komentar smo 
prosili	 tudi	 župane	
občin	 ustanoviteljic.	
Borovniški	 župan	
Bojan	 Čebela	 je	 de-
jal,	da	bo	počakal	na	
Glažarjevo	 	 razlago	
in tudi aktualnega 
direktorja.	 »Ropo-

tanje	 vrhniških	 političnih	
veljakov vidim tukaj kot 
opozarjanje na nekaj, kar 
je	 v	 državi	 sprejeto	 kot	 re-
alnost, v naših farah pa ne-
odgovorno gospodarjenje.« 
Miran	 Stanovnik	 iz	 Občine	
Log -Dragomer je dejal, da je 
z izgubo sicer neformalno se-
znanjen, a dokler ne bo o tem 
govoril	 skupni	 organ	 občin,	
ne	želi	komentirati.	Vrhniški	
župan	 Stojan	 Jakin	 komen-
tarja ni poslal . 

Gašper Tominc

Župan,	ki	si	je	ogledal	predzadnjo	tekmo	ekipe	
na Vrhniki, je izrazil navdušenje nad znanjem 
in športno spretnostjo fantov ter jim hkrati 
čestital:	 »Najboljše	 stvari	 pritičejo	Vrhniki	 in	
vi ste ena takih. Zato samo še tako naprej in 
seveda	 moje	 iskrene	 čestitke!«	 Uspeh	 ekipe	
je po svoje presenetljiv, saj se je Futsal klub 
Zavas	ustanovil	šele	 lani	 jeseni,	skupina	U19	
pa	 je	 ena	 najbolj	 konkurenčnih	 mladinskih	
skupin.	 Mile	 Simeunovič,	 nekdanji	 državni	
reprezentant zlate generacije slovenskih no-
gometašev,	 je	 fante	pripravil	več	kot	odlično:	
»Prednost Vrhnike pred ostalimi kraji je ta, da 
se nahaja v prostoru med Litijo in Tolminom, 
kjer	praktično	ni	podobnega	kluba.	Zato	lahko	
izbiramo med ogromnim potencialom.« Kljub 

obstoječemu	 igralskemu	 potencialu,	 ki	 je	 po	
zadnjih uspehih kluba samo še narastel ali pa 
vsaj	 povpraševanje	 po	 njem,	 večina	 igralcev	
vendarle prihaja z Vrhnike in iz Podlipe, nekaj 
fantov pa celo iz Cerknega in Tolmina. »Pred 
začetkom	sezone	nas	ni	nihče	poznal	ali	resno	
jemal, sedaj pa vse slovenske ekipe vedo, kdo 
smo in kdo so naši fantje,« je bil slikovit Mile.  
Po	 besedah	 predsednika	 kluba	Mirana	 Ribi-
ča	 načrtujejo	 odprtje	 podružničnih	 klubov	
v	Horjulu	 in	Borovnici	 ter	ob	obstoječih	sku-
pinah	U19	 in	U21	ustanoviti	še	skupino	U15.	
Dolgoročni	cilj	pa	je	mednarodna	liga	prvakov	
v futsalu, ki bi jo lahko v nekaj letih tudi do-
segli. 

Gašper Tominc (foto: GT)

Dve	številki	nazaj	so	se	v	Našem	časopisu	pojavili	dvo-
mi o poslovanju Zdravstvenega doma Vrhnika pod mo-
jim direktorovanjem. Izpostavljala se je izguba, ki naj bi 
znašala	preko	300.000	€.	V	novici,	objavljeni	6.	5.2015	na	
internetni	strani	Našega	časopisa,	se	celotna	izguba	pri-
pisuje meni, kar je hudo podtikanje in neresnica.
Zdravstveni	 dom	 Vrhnika	 je	 imel	 na	 dan	 31.	 12.	 2014	
306.492	 €	 komulativnega	 presežka	 odhodkov	 nad	 pri-
hodki iz vseh preteklih let skupaj. Ker gre za neupravi-
čeno	 blatenje	mene	 in	poslovanja	 zdravstvenega	doma,	
želim	natančno	pojasniti,	kako	je	prišlo	do	tega.	Ko	sem	
prevzel vodenje ZD Vrhnika, je bilo na dan 31. 12. 2011 
74.857	€	presežka	odhodkov	nad	prihodki	iz	tekočega	in	
preteklih let. Na osnovi revizije smo v letu 2012 morali 
kot odhodek upoštevati tudi kredit, ki ga je prevzel in ne 
vrnil	prejšnji	direktor	Emil	Židan,	v	vrednosti	160.000	€.	
Skupaj	je	znašal	presežek	odhodkov	nad	prihodki	(izgu-
ba),	ki	sem	ga	prevzel	od	predhodnikov,	234.857	€.	Torej	
se	je	v	času	mojega	mandata	ta	presežek	povečal	za	71.635	
€,	za	kar	prevzemam	popolno	odgovornost.	Ta	presežek	
odhodkov	bi	moral	biti	bistveno	višji,	če	se	v	ZD	Vrhnika	
skupaj	s	sodelavci	ne	bi	trudili	in	zniževali	stroške	do	še	
dopustne meje za kakovost izvedbe zdravstvenih storitev.  
Največji	prispevek	k	temu	primanjkljaju	 je	prineslo	leto	
2013. V tem letu se je vrednost zdravstvenih storitev 
za	opravljanje	 javne	službe	znižala	za	6	%	glede	na	leto	
2011. To je pomenilo, da je ZD Vrhnika dobil za isti ob-
seg	storitev	134.000	€	manj,	kot	bi	dobil	 leta	2011.	Poleg	
tega	 se	 v	 storitvah	 priznalo	 samo	 še	 60	%	 normiranih	
stroškov	 za	 amortizacijo.	 Največji	 udarec	 poslovnemu	
izidu je prinesel ob koncu leta 2013 Zakon o poravnavi 
tretje	 četrtine	 plačnih	 nesorazmerij	 v	 javnem	 sektor-
ju.	 ZD	 Vrhnika	 je	 imel	 na	 osnovi	 tega	 preko	 65.000	 €	
odhodkov in nobenih prihodkov za njihovo pokritje. 
V	letu	2014	je	dodatno	padla	vrednost	storitev	za	1,8	%.	
Najbolj je ZD Vrhnika prizadel padec vrednosti labora-
torijskih	storitev.	Finančni	 izgubi	v	letih	2013	in	2014	bi	
se	ZD	Vrhnika	 lahko	 izognil,	 toda	 ceno	 za	 to	bi	plača-
li	 zaposleni	 in	predvsem	pacienti.	Namesto,	da	bi	 krči-
li,	 smo	se	odločili	 za	 širitve	 in	 izboljšanje	zdravstvenih	

dejavnosti,	 saj	 je	 ZD	 Vrhnika	 že	 predolgo	 zaostajal	 za	
ostalimi.	 Pri	 teh	 odločitvah	 so	 vedno	 sodelovali	 in	 se	
odločali	strokovni	svet,	svet	zavoda	in	občine	ustanovi-
teljice.	 Rezultat	 so	 novi	 programi	 družinske	 medicine,	
patronažne	 službe,	 dispanzerja	 za	 ženske,	 referenčne	
ambulante, laboratorijskih storitev in v zadnjem letu 
ultrazvoka.	 V	 zdravstveni	 dom	 smo	 pripeljali	 odlične	
zdravnike in medicinske sestre. Posebno ponosen sem 
na	 reorganizacijo	 službe	 nujne	 medicinske	 pomoči	 in	
preventivne zdravstvene dejavnosti. Strokovnjaki iz 
obeh	področji	nas	postavljajo	za	vzor	preostalim	v	Slo-
veniji. Najpomembneje pa je to, da imamo od tega naj-
več	pacienti	ZD	Vrhnika.	Tisti,	ki	to	niso,	so	nam	lahko		
zelo	 nevoščljivi.	Mogoče	 si	 zato	 prizadevajo	 očrniti	ZD	
Vrhnika z namišljenimi aferami. Posledice so lahko zelo 
hude. Zaradi neugleda ZD Vrhnika, ko sem postal direk-
tor,	je	bilo	skoraj	nemogoče	pridobiti	ustrezne	zdravnike.	
Več	kot	leto	in	pol	trdega	dela	je	bilo	potrebnega,	da	smo	
ugled popravili do take mere, da smo lahko celo izbirali 
med	najboljšimi	zdravniki	za	nujno	medicinsko	pomoč.	
Tega	ne	 želim	ne	 sedanjemu	direktorju	 ne	 zaposlenim,	
še	 najmanj	 pa	 nam	 pacientom	 ZD	 Vrhnika.	 Večina	 se	
še spomni, kako je bilo v ZD Vrhnika pred tremi leti. 
Za	konec	bi	želel	zapisati	nekaj	stavkov	iz	zahvale,	ki	sem	
jo	prejel	pred	enim	letom:	"Moj	oče	je	včeraj	med	14.	in	15.	
uro	na	krožišču	pred	Sparom	doživel	srčni	infarkt	in	laž-
jo	prometno	nesrečo.	Na	licu	dogodka	je	bil	prisoten	go-
spod,	ki	ga	je	takoj	pričel	oživljati.	V	le	nekaj	minutah	pa	
je na kraj dogodka prispela tudi reševalna ekipa vašega 
zdravstvenega	doma.	Gospod,	ki	je	pričel	oživljati	in	tudi	
rešil	življenje	mojemu	očetu,	je	reševalec,	ki	je	zaposlen	v	
vašem	zdravstvenem	domu	…	Stanje	mojega	očeta	je	še	
vedno resno, vendar je bila takojšnja pravilna reanimaci-
ja	ključna	za	vse	nadaljnje	aktivnosti	…	Vam	pa	čestitam,	
da	imate	take	srčne	in	predane	ljudi	v	svoji	ekipi,	ki	do-
besedno	rešujejo	življenja."	
Za	to	in	vsa	preostala	rešena	življenja	bi	se,	z	vso	odgo-
vornostjo,	še	enkrat	podpisal	pod	finančni	rezultat	v	letih	
2012,	2013	in	2014.

Nekdanji direktor ZD Vrhnika Tomaž Glažar

Prispevek	z	zgornjim	naslovom,	ki	ste	ga	objavili	na	portalu	www.mojaob-
cina.si/vrhnika,	zahteva	nekatera	dodatna	pojasnila	Zavoda	za	zdravstve-
no	zavarovanje	Slovenije	(ZZZS).
V zvezi z navedbo direktorja Zdravstvenega doma Vrhnika (v nadalje-
vanju:	ZD),	da	 je	 skoraj	polovica	 izgube	v	ZD	v	preteklih	 letih	v	višini	
150.000 evrov "... nastala kot posledica širitve dejavnosti Zdravstvenega 
doma	Vrhnika,	ki	pa	žal	niso	bile	priznane	in	plačane	s	strani	ZZZS	...",	je	
treba	v	uvodu	pojasniti,	da	je	v	letu	2014	poslovalo	z	izgubo	le	6	od	skupaj	
59	zdravstvenih	domov	v	Sloveniji,	med	njimi	žal	tudi	zdravstveni	dom	na	
Vrhniki.	Dolgoročni	trendi	kažejo,	da	ZZZS	plačuje	temu	zdravstvenemu	
domu	vedno	več	zdravstvenih	timov	in	da	zanje	ZD	prejema	vedno	več	
prihodkov.	Trenutna	letna	pogodbena	vrednost	ZD	je	tako	kar	za	30,4	%	
oz.	za	525.632	evrov	višja	kot	v	letu	2008.	ZZZS	tako	v	primerjavi	z	letom	
2008	financira	šest	dodatnih	timov	v	osnovni	zdravstveni	dejavnosti	(po-
večanje	iz	15,48	na	21,52)	na	primer	dispanzer	za	žene,	patronažna	služba,	
referenčne	 ambulante	 splošne	medicine,	 pa	 tudi	 ultrazvok	 ...	 ZZZS	vse	
izvajalce	 istovrstne	dejavnosti	 v	 Sloveniji	 financira	na	popolnoma	 enak	
način.	Modeli	financiranja	pa	se	seveda	od	dejavnosti	do	dejavnosti	raz-
likujejo.	Večino	zdravstvenih	programov	ZZZS	financira	v	realiziranem	
obsegu	storitev,	vendar	največ	do		načrtovane	višine.	Izjeme,	ko	se	finan-
cirajo	vse	realizirane	storitve	(ne	glede	na	načrt),	so	opredeljene	v	7.	od-
stavku	40.	člena	Splošnega	dogovora	za	pogodbeno	leto	2014.	Specifično	je	
tudi	financiranje	t.i.	glavarinskih	dejavnosti	(splošna	ambulanta,	otroški	
oz.	šolski	dispanzer,	dispanzer	za	žene,	zobozdravstvo),	kjer	je	le-to	odvi-
sno tudi od števila in starostne strukture opredeljenih zavarovanih oseb 
na zdravnika. Tako ima na primer ZD trenutno nizko število opredeljenih 
žensk	v	dispanzerju	za	žene,	čemur	sledi	 tudi	nižje	financiranje.	Naj	še	
omenimo,	da	prostovoljne	zdravstvene	zavarovalnice,	ki	financirajo	zdra-
vstvene	programe	v	deležu	iz	dopolnilnega	zdravstvenega	zavarovanja,	
za	razliko	od	ZZZS	plačujejo	storitve	tudi	nad	višino		načrtovanih	obse-
gov	programov,	saj	plačajo	celotno	realizacijo.
Navedba,	da	je	polovica	izgube	v	ZD	nastala	zaradi	ZZZS,	torej	ne	drži,	
saj	so,	kot	rečeno,	istovrstni	programi	financirani	po	enakih		določilih	in	
enakih	merilih	za	obračun	(ki	so	znani	vnaprej)	ter	po	enakih	cenah	vsem	
zdravstvenim domovom oz. zasebnikom. ZZZS je poravnal vse svoje po-
godbene	obveznosti	do	ZD	skladno	z	veljavnimi	predpisi	in	mu	omogočil	
tudi	plačevanje	dodanih	zdravstvenih	timov.	Ključni	razlog	za	izgube	ZD	
v	preteklih	letih	je	zato	po	našem	mnenju	povečevanje	celotnih	odhodkov	
ZD,	ki	je	bilo	hitrejše	od	povečevanja	prihodkov.	

Marjan Sušelj,	direktor	ZZZS,	Območna	enota	Ljubljana

Zdravstveni dom Vrhnika v 
rdečih številkah
Vrhnika – Na nedavni seji sveta Zdravstvenega doma Vrhnika (23. april) so 
med drugim obravnavali tudi finančno poročilo za  minuli leti, ko je direk-
torsko mesto zasedal še Tomaž Glažar. Po besedah predsednika sveta zavoda 
Mirana Ribiča dokumenti izkazujejo okroglih tristo tisoč evrov izgube, ki naj 
bi jo pridelala zadnja dva direktorja Emil Židan in Tomaž Glažar.

Župan sprejel državne 
podprvake v futsalu
Vrhnika, 5. maj – V sejni sobi na Tržaški 1 sta župan Stojan Jakin in direktorica 
občinske uprave Vesna Kranjc sprejela ekipo futsala (FK Zavas), katere člani so 
v nedavni končnici državnega prvenstva osvojili naslov državnih podprvakov 
v skupini U19. 

Kdo in zakaj si želi škoditi ugledu 
Zdravstvenega doma Vrhnika?

Zdravstveni dom Vrhnika v 
rdečih številkah (2)
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Občina Vrhnika

Vstop prost!

90,6 MHz

90,6 MHz

Ljubljana Dt  •  Ljubljana Apt  •  Maribor Dt  •  Bled Dt  •  Koper Dt
telefon: +386 1 32 08 230, faks: +386 1 50 53 241

www.atet.si, sales@atet.si

Devova ulica 6a, SI - 1000 Ljubljana , Slovenija

R SA
kompostarna

T R G O V I N A  S  P O H I Š T V O M

12 –21   6

sobota, 13  6 
 Tabu  Joške v’n   Djomla KS  Pop Design 

 Mambo Kings   Maraaya  ognjemet ...

 Otvoritveni koncert z Darjo Švajger  Urbani gladiator   
 Stand up  Festival hrane  Šport …

O
G

N
J
E
M

E
T

pon., 15. 6. 17.00  Turnir v namiznem nogometu  à  Gostilna pri Kranjcu
 20.00  S kolesom in peš po Vrhniškem in okolici, predstavitev knjige    
   à  Športni park Vrhnika
 21.00  Potopisni maraton  à  Športni park Vrhnika
 
tor., 16. 6. 18.00  Zumbastično popoldne z Ireno P.  à  Športni park Vrhnika
 19.00  Funkcionalna vadba na prostem  à  Športni park Vrhnika
 20.00  Big band Vrhnika & Red Five Point Star  à  bazen v Športnem parku 
 
sre., 17. 6.  20.00  Odoica, sekstet in še malo več **  à  Sodnijski trg
 21.00  Stand up komedija: Ranko Babič, Tin Vodopivec,  
   Miki Bubulj, Tanja Kocman **  à  Sodnijski trg
 
čet., 18. 6.  16.00  17. Mednarodno tekmovanje barmanov za pokal Argonavtskih dni 
    à  Hotel Mantova
 20.00  Swing večer: Big band Vrhnika & Studio Dansa **  à  Sodnijski trg
 20.00  Projekt Moja Ljubljanica se predstavi  à  pred TIC Vrhnika
 
pet., 19. 6. 16.00  Festival hrane  à  Stara cesta
 16.00  Sejem domače in umetnostne obrti  à  Stara cesta
 16.00   Otroški program: Pripovedka o Argonavtih, animacije in delavnice 
    à  Stara cesta
 17.00  Prijateljska košarkarska tekma Vrhnika-Gonars **   
   à  Športni park Vrhnika
 17.00  Mali raziskovalci odkrivajo rimski zid  à  Stara cesta
 18.00  Zumbastično popoldne z Ireno P.  à  Stara cesta
 18.30  Povorka pihalnih orkestrov po ulicah Vrhnike  
    à  Sternenova, Ljubljanska, Robova, Tržaška in Stara cesta

 19.00  Promenadni koncert ob 90-letnici Pihalnega orkestra Vrhnika z gosti 
   à  Sodnijski trg
 19.00  Pesmi in plesi prijateljskih mest   à  Stara cesta
 20.00  Pinkove zvezde: Petar Cvetković ...  à  Gostilna Mostiček
 21.00  Dionizova noč: Obvezna smer, Duo Enjoy,  
   Ansambel Zajc, Popgaraž, Pinkove zvezde   
   à  Stara cesta, hotel Mantova in gostilna Mostiček  
 
sob., 20. 6. 9.00  12 ur košarke  à  Športni park Vrhnika
 9.00  Otroški teniški turnir - Ljubljanski satelit  
 10.00  Fireball open cup, nogometni turnir  à  Športni park Vrhnika
 10.00  Zeusov dan športa  à  Športni park Vrhnika
 16.00  Srečanje slovenskih zborov z usnjarsko tradicijo   à  pri Gostilni Bistra
 18.00  Poletna muzejska noč v TMS Bistra,   	
	 	 	bogat program, prost vstop!  à  Tehniški muzej Slovenije, Bistra
 19.00  Gasilska veselica z ansamblom Svetlin  à  Športni park Vrhnika
 
ned., 21. 6. 9.00  Argonavtski kolesarski maraton  à  Športni park Vrhnika
 10.30  Fireball open cup, nogometni turnir  à  Športni park Vrhnika
 13.00  Tu smo doma, srečanje novopriseljencev  à  Sv. Trojica
 19.00  Srečanje v Cankarjevem lazu ***  à  Cankarjev laz
   Zaključni koncert: MEPZ IC z gosti ***  à  Cankarjev laz
 21.00  Kino pod zvezdami: Črno ali belo, komična drama *   
   à    Športni park Vrhnika

pet., 12. 6.  21.00  Otvoritveni koncert z Darjo Švajger in  
   Pihalnim orkestrom Vrhnika *  à  Športni park Vrhnika
 
12.–21. 6.   3. Mednarodni kiparski simpozij Forma V  à  Lokacije po Vrhniki
 
sob., 13. 6. 9.00   Antične zgodbe Vrhnike, turistično vodenje  à Zbor pred TIC Vrhnika
 9.00  Odprti teniški turnir dvojic za pokal Argonavtskih dni  
   à  Športni park Vrhnika
 9.00  Rokometni turnir Harpaston cup  à  Dvorana pri OŠ AMS
 10.00  Urbani gladiator Vrhnika   
   à  Športni park Vrhnika in prizorišča po Vrhniki
 10.00   Funkcionalna vadba na prostem  à  Športni park Vrhnika
 17.30  Postani Žabica! Cheerleading ples in delavnice  à  Športni park Vrhnika
 18.30  Gusar sledi legendi o Argonavtih, otroška animacijska predstava *  
     à  Športni park Vrhnika

 19.00  NOČ NA VRHNIKI: Tabu, Maraaya,  
   Djomla KS, Pop Design, Mambo Kings,  
   Joške v’n *  à  Športni park Vrhnika
 
ned., 14. 6. 9.00  Rokometni turnir Harpaston cup  à  Dvorana pri OŠ AMS
 16.00  Premagaj zmaja!, animacija za otroke  à  Retovje
 17.00  Iskanje zlatega runa  à  Retovje
 17.00  Postani Žabica! Cheerleading ples in delavnice  à  Retovje
 19.00  Funkcionalna vadba na prostem  à  Športni park Vrhnika
 20.00  Koncert Chris Eckman, The Frictions & Tolmun  à  Kavarna Park
 21.00  Kino pod zvezdami: Bog, le kaj smo zagrešili, fr. komedija   
   à  Športni park Vrhnika

   *    V primeru dežja bo prireditev pod šotorom 
   **     V primeru dežja bo prireditev v telovadnici OŠ Ivana Cankarja 
   *** V primeru dežja bo prireditev v Cankarjevi knjižnici 
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Imate radi zgodbe?
Kot govori legenda, so radovedni grški mladeniči 
ARGONAVTI (petek, 12. 6., ob 21. uri) potovali skozi 
mnoge dežele, med drugim tudi skozi naše kraje. 
Na poti so PREMAGALI ZMAJA (nedelja, 14. 6., 
ob 16. uri) in se podali v ISKANJE ZLATEGA RUNA 
(nedelja, 14. 6., ob 17. uri). Jazon je opazil, da celo 
GUSAR SLEDI PRIPOVEDKI O ARGONAVTIH (sobota, 
13. 6., ob 18. uri). Preživeli so zabavno poletno 
NOČ NA VRHNIKI (sobota, 13. 6., ob 18. uri) in se 
naslednje jutro odpravili PEŠ ALI S KOLESOM PO 
VRHNIŠKEM IN OKOLICI (ponedeljek, 15. 6., ob 
20. uri) na interaktivno otvoritev projekta MOJA 
LJUBLJANICA (četrtek, 18. 6., ob 20. uri), v čast reki, 
ki daje pečat temu kraju in območju. Med ljudmi 
so se kmalu razširile PRIPOVEDKE O ARGONAVTIH 
(petek, 19. 6., od 17. ure dalje) in krožijo med njimi še 
dandanes. Tisoče let za njimi so MALI RAZISKOVALCI 
ODKRIVALI RIMSKI ZID (petek, 19. 6., ob 16. uri), 
ki je bil postavljen tudi tam, kjer še danes vodi 
ARGONAVTSKI KOLESARSKI MARATON (nedelja, 21. 
6., ob 9. uri).

Petnajsta Noč na Vrhniki
Noč na Vrhniki je tista rdeča nit, ki v mesto Argonavtov na začet-
ku poletja že vrsto let privablja najbolj zveneča glasbena ime-
na domače in regionalne glasbene scene. Letos že petnajsta in 
največja prireditev v tem delu Slovenije ponovno zagotavlja ne-
pozabno zabavo do jutra. Organizatorji smo se tudi letos potru-
dili, da se bo Športni park na Vrhniki za eno noč spremenil v ve-
lik glasbeni oder napolnjen z raznolikim programom za različne 
okuse in generacije. Čeprav včasih tudi precej bučna prireditev, 
pa Noč na Vrhniki vzdržuje idejo družinam prijazne prireditve, 
kjer vsakdo najde kaj zase in se tudi prijetno počuti.
Prvi bodo prišli na vrsto otroci, ki jih bo že od 18. ure zabava-
la napeta animacijska igra Gusarji, prežeta z zabavo in sme-
hom, ki kar kliče po dogodivščinah. Za vse vrste otrok se bo 
tudi letos na Vrhniki zaustavil zabaviščni park z raznovrstnimi 
atrakcijami. Glasbeni program Noči na Vrhniki pa bo spet prežet 
z uspešnicami: evrovizijske Maraaye, žurerskih Mambo Kin-
gsov, nostalgičnega Pop Designa, Tabujev okrepljenih z novo 
pevko Evo in balkanskega »hit makerja« Djomle KS. Za ogre-
vanje dlani in podplatov bodo poskrbeli zabavljači iz skupine 
Joške v'n, ki imajo na Vrhniki že skorajda domovinsko pravico. 
Kot običajno, bo tudi tokrat nebo sredi noči razsvetlil piromu-
sical, ognjemet ob spremljavi glasbe izpod rok domačih piro-
tehničnih mojstrov. V primeru dežja bo prireditev pod velikim 

šotorom. Vstopnine tudi letos ne bo!

Podatki o skupini

Ime in priimek prijavitelja:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ime skupine:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naslov:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-pošta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon/mobitel:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Predstavili bomo naslednjo jed / izdelek:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opis (značilnosti/zgodovina/zanimivosti o) jedi / izdelku:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Datum in podpis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p r i j a v n i c a 

Informacije: TIC Vrhnika, tel: 01 755 10 54, mob: 051 661 063

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika 
objavlja: razpis za Festival hrane in sejem domače in 
umetnostne obrti, ki bo dne 19. 6. 2015 na Stari cesti 

Več na: www.visitvrhnika.si
Rok za prijavo: 5. 6. 2015 oz. do zasedbe mest.

Informacije in prijave:  
Zavod Ivana Cankarja, 
TIC Vrhnika, Tržaška cesta 9,  
T: 01 750 54 10, 051 661 063, 
tic@zavod-cankar.si

www.visitvrhnika.si 
www.nocnavrhniki.si
www.argonavtskidnevi.si

Označite sejem, na katerega se prijavljate desno.  > > >

Sejem Domače in  
Umetnostne Obrti

Sejem Domače in Umetnostne Obrti Festival Hrane Na Vrhniki 2015Antične Zgodbe Vrhnike

Festival Hrane 
Na Vrhniki 2015

OBVESTILO O  
ZAČASNI PROMETNI  

UREDITVI CEST
V petek, 19. junija, od 8. 
do sobote, 20. junija, do 

12. ure bo popolna zapora 
Stare ceste od št. 1 do št. 
52. V petek, 19. junija bo 

tudi popolna zapora ceste 
Na klancu od 18.30 do 

19.30 ure.

Big band Vrhnika letos praznuje 20 let svojega obstoja. V prejšnji številki smo na hitro prele-
teli zgodovino orkestra, v tokratni izdaji pa več o koncertih, ki jih fantje in dekleta pripravljamo 
za začetek poletja. Orkester je v svoji preteklosti sodeloval z različnimi gosti, morda nekoliko 
netipično za tak sestav je bilo sodelovanje s skupino Red five point star. Moči sta zasedbi 
združili na odru priljubljenega Trnfesta. Uspešna ska zasedba okrepljena z zvokom big banda, 
za kar je z aranžmaji poskrbel saksafonist obeh zasedb Matic Titovšek,  je recept za uspešen 
glasbeni večer. Če vse to postavimo v pravi ambient, potem dobimo dogodek katerega pre-
prosto ne smete zamuditi. Vrhniški bazen je mnogim Vrhničanom ostal v lepem spominu in 
čeprav smo z njegovo današnjo vlogo prikrajšani za kopalne užitke ni razloga, da ga ponovno 
ne napolnimo in v njem preživimo super glasbeni večer. Torek, 16. 6. 2015 ob 20. uri prične 
Big Band Vrhnika s praznovanjem svoje 20. letnice. Kot se spodobi za 20 rojstni dan, se žura 
v bazenu. Če boste s seboj prinesli tudi brisačo se odločite sami.
Že čez dva dni, 18. Junija sledi drugi koncert. Big Band Vrhnika vas v četrtek zvečer vabi na 
ples. Torej, Big Band Vrhnika se vrača k svojim koreninam, k plesni glasbi. In ker je plesna 
glasba namenjena plesu, Big Band Vrhnika tokrat gosti plesalke in plesalce studia Dansa. Čaka 
nas večer plesnih ritmov in glasbe, kakršno je preigraval znameniti Count Basie Orchestra. So-
dnijski trg je v zadnjih letih postal osrednji prostor za najrazličnejše prireditve, 18. 6. 2015 
ob 20. uri pa bomo poskrbeli, da ga napolnimo z glasbo in plesom. Primerno se obujte, saj 
prireditev ni namenjena zgolj vašemu opazovanju, ampak se lahko tudi sami zavrtite v prije-
tnih plesnih ritmih.
In kaj reči za konec? Vljudno vabljeni, brez vas ne gre. V preteklih 20 letih smo skupaj preživeli 
že veliko lepih trenutkov za kar gre zahvala vsem, ki obiskujete naše koncerte. Mi se bomo 
vsekakor trudili še naprej, kar smo predstavili v tem 
članku, je šele polovica tistega kar pripravljamo ob 
naši obletnici. Skratka, veselimo se ponovnega sni-
denja z vami. Povejte še ostali, saj ne želimo, da bi 
kdo manjkal in zamudil najboljši rojstni dan.  
     Blaž

ŽUR Z BIG BANDOM 
VRHNIKA18. 6.
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V	 Žirovnici	 so	 že	 lani	 predstavili	
zmagovalce poezije, letos spomladi v 
Rašci	zmagovalne	esejiste,	na	Vrhniki	
pa so se predstavili pisci proznih del. 
Zbranim so jih po pozdravnih bese-
dah direktorja Zavoda Ivana Cankar-
ja	Vrhnika	Boštjana	Koprivca	prebrali	
Ana	 Štalec,	 Sara	 Bradeško,	 Jan	 Šraj	
Miklič,	 Rina	 Jurjevčič,	 Izza	 Obal	 in	

Iza	 Šraj	Miklič.	 Tričlanska	 strokovna	
žirija,	 ki	 je	 ocenjevala	pisne	prispev-
ke	in	interpretacijo	del,	se	je	odločila,	
da	 je	 najbolj	 izvirno	 delo	 Rine	 Jur-
jevčič,	 sledila	 sta	 ji	 prozi	 Jana	 Šraja	
Mikliča	 in	Sare	Bradeško.	Ker	 je	bila	
slednja	med	finalisti	 tudi	na	predho-
dnem tekmovanju iz poezije in ese-
ja, je postala tudi absolutna zmago-

valka prvega Literarnega triatlona.  
Kot je povedal Igor Likar iz Dru-
štva slovenskih pisateljev, je namen 
tekmovanja spodbujanje mladih k 
ustvarjanju in raziskovanju literatov, 
hkrati pa tudi kulturni turizem in 
medgeneracijsko sodelovaje. V vseh 
primerih,	 v	 Žirovnici,	 na	 Rašci	 in	
Vrhniki,	so	si	namreč	mladi	in	njihovi	
starši ogledali še rojstne oziroma spo-
minske hiše velikanov slovenske kul-
ture	in		druge	zanimive	točke	v	krajih.	
Hkrati je bil to tudi prvi dogodek na 
nastajajoči	 slovenski	 pisateljski	 poti.	
Likar	želi,	da	bi	 triatlon	postal	 tradi-
cionalen	 in	da	bi	 se	vanj	 vključile	 še	
druge slovenske regije, zlasti na pri-
mer	Primorska,	kjer	»domuje«	Srečko	
Kosovel. 
Prireditev	 v	 Cankarjevi	 knjižnici	 na	
Vrhniki, ki jo je organiziral ZIC Vrh-
nika,	 je	vodil	Miha	Brajnik,	kulturno	
sta	ga	s	kitarskimi	solotočkami	oboga-
tila	Julija	Slovša	in	Tilen	Zrnec,	učen-
ca	Glasbene	šole	Vrhnika.	

Gašper Tominc, foto: GT

V soboto, 30. maja, se bo ob 8.45 na	Vrhniki	začelo	XX.	
regijsko	preverjanje	usposobljenosti	ekip	prve	pomoči,	ki	
ga	bo	izvedla	Uprava	RS	za	zaščito	in	reševanje,	Izposta-
va	Ljubljana,	v	sodelovanju	z	Rdečim	križem	Slovenije,	
Območnim	 združenjem	Rdečega	 križa	 Vrhnika	 in	Ob-
čino	Vrhnika.	Dogajanje	bo	potekalo	v	osrednjem	delu	
Vrhnike,	 od	parkirišča	 za	OŠ	 Ivana	Cankarja	na	Lošci,	
kjer je predvideno zborno mesto ekip in odprtje prire-
ditve,	do	delovnih	 točk:	pri	 bazenu	v	Športnem	parku	
Vrhnika,	 parkirišče	 kemične	 čistilnice	 Šengar,	 nadstre-
šek	parkirišča	Trgovskega	centra	Mercator,	park	Mlečna,	
letni	vrt	Okrepčevalnice	 in	vinarije	pri	Oblaku	na	Stari	
cesti,	otroško	igrišče	Klisko	na	Klisu,	nadstrešek	podje-
tja Marjan Arko s. p. na Zelenici, javna površina na trgu 
Karla	Grabeljška	(pred	Zavarovalnico	Triglav).	
Na	točkah	se	bo	demonstriralo	najrazličnejše	možne	po-
škodbe	ali	nesreče,	 ekipe	prve	pomoči	pa	se	bodo	mo-
rale v danem trenutku znajti, kot bi bile postavljene v 
realno situacijo. V letošnjem letu bo poudarek na tema-
tiki	poplav,	plazov	oziroma	večjih	neurij.	Predvidena	je	
udeležba	preko	200	tekmovalcev	iz	občinskih	oddelkov	

CZ,	gasilskih	enot	in	RKS	na	območju	ljubljanske	regije	
ter	preostalih	udeležencev.	Namen	preverjanja	usposo-
bljenosti	ekip	prve	pomoči	ni	le	obnavljanje	teoretičnega	
in	praktičnega	znanja,	temveč	tudi	utrjevanje	znanja	za	
preprečevanje	nesreč	ter	predstavitev dela in poslanstva 
prve pomoči in civilne zaščite ter sodobnih zaščitnih 
reševalnih sredstev prebivalcem. 
Tekmovanje	ne	bo	motilo	tekočega	prometa,	kakor	tudi	
ne	drugih	običajnih	dejavnosti.	Vse	je	usmerjeno	v	zlitje	
z	vsakdanjim	dogajanjem,	saj	 je	 lahko	tudi	nesreča	naš	
vsakdanji spremljevalec in je potrebno biti nanjo veno-
mer	pripravljen.	Več	znanja,	manj	posledic.
Občino	Vrhnika	 zastopa	 ekipa	OZ	Rdečega	 križa	Vrh-
nika,	ki	je	vključena	v	sistem	za	zaščito,	reševanje	in	po-
moč	v	Občini	Vrhnika.	Ekipa	se	je	na	lanskem	regijskem	
preverjanju	v	konkurenci	trinajstih	uvrstila	na	odlično	4.	
mesto	in	dokazala,	da	lahko	računamo	na	njeno	pomoč	
v	primeru	nesreče.	

Vabljeni k ogledu dogodka!

Občina	Vrhnika	in	OZ	RK	Vrhnika

Letos mineva  šestdeset let, odkar 
so se prostovoljna gasilska društva 
združila	pod	okrilje	GZ	Vrhnika.	V	
tem	času	 je	 razvoj	 tehnike,	opreme	
in	zaščitnih	oblačil	zelo	napredoval.
Kaj so nosili pred  sto leti in s ka-
kšnimi	 gasilskimi	 črpalkami	 so	
takrat	 gasili	 požare,	 vedo	 samo	
najstarejši	 gasilci.	 To	 so	 bili	 časi	
brez pozivnikov, ko je bilo treba za 
zagon	 gasilske	 črpalke	 najprej	 pri-
praviti vprego s konji. Takrat ni bilo 
javnega vodovoda in po potrebi so 
gasili  tudi z gnojnico. Dihalni apa-
rati so bili znanstvena fantastika. 
Niso šteli minut od poziva do izvo-
za	in	prihoda	na	prizorišče	požara.	
Zaščitna	 oblačila	 so	 se	 spreminjala	
od belih lanenih uniform, prek alu-
minijastih	 in	 gumenih	 oblačil	 do	
sodobnih materialov, ki zagotavlja-
jo	 zaščito	 pred	 vročino,	 ognjem	 in	
vodo. Tudi gasilski domovi so svoj  
videz spreminjali namembnosti in 
času	primerno.
V	času	od	1.	junija	do	18.	septembra		
bo v Tehniškem muzeju Slovenije v 
Bistri	na	ogled	razstava	starih		gasil-
skih	črpalk,	vozil,	oblačil	in	opreme.	

Vsako od šestnajstih prostovoljnih 
gasilskih društev je prispevalo ko-
šček	svoje	zgodovine.	Razstava	obi-
skovalca	popelje	v	čas,	ko	so	se	po-
stavljali temelji gasilstva na Vrhniki 
in v njeni okolici, s slikovnim mate-
rialom	pa	približa	življenje	posame-
znega društva vse do današnjih dni.
Lepo vabljeni, da se sprehodite sko-
zi bogato zgodovino gasilstva na 
barjanskih tleh.

Prvi Literarni triatlon

Najboljša literarna ustvarjalka Vrhničanka Sara
Vrhnika, 16. maj – Lani jeseni se je začel prvi Literarni triatlon, v katerem so združili moči Dru-
štvo slovenskih pisateljev ter trije zavodi (Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Zavod za turizem in 
kulturo Žirovnica in Javni zavod Trubarjevi kraji). Mlade – zadnjo triado osnovne šole – so po-
vabili, naj sodelujejo s pisanjem poezije, proze in »raziskovalnega« eseja, dela pa naj bi izhajala 
iz osebne refleksije in intimnega doživljanja pomena treh velikanov slovenske kulture: Prešerna, 
Trubarja in Cankarja. 

Razstava stare gasilske 
opreme

XX. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči 
Civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije letos v 
Občini Vrhnika
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Da lahko gasilci varno in uspe-
šno opravljamo svoje poslan-
stvo so potrebna leta usposa-
bljanja in vaj. Delo z mladimi, 
ki tekmujejo v gasilsko špor-
tnih disciplinah je namenjeno 
predvsem pridobivanju novih 
operativnih	članov.			
Dolgoletno delo z mladimi 
v	 PGD	 Drenov	 Grič	 -	 Lesno	
Brdo	 je	 letos	 tudi	 na	 tekmo-
valnem	 področju	 obrodilo	 sa-
dove. Mladinska desetina pod 
vodstvom mentorjev Andreja 
Zdešarja in Tomaža Urbanči-
ča se je jeseni na prvem izbir-
nem tekmovanju uvrstila med 
pet	 najboljših	 v	 državi,	 ki	 so	
imele	 pravico	 nastopiti	 na	 fi-
nalnem izboru 18. aprila. Sle-
dili	so	intenzivni	treningi.	Čas,	
ki ga mnogi njihovi sovrstniki 
preživijo	 pred	 ekranom	 raču-
nalnika ali televizije, so fantje 
namenili	 treningom.	 Urili	 so	
gasilske	 veščine,	 pridobivali	
kondicijo in hitrost. Skrbne 
priprave	so	se	zaključile	s	"tre-

ning	 vikendom"	 v	 Kočevju.	
Skupaj	 z	 ekipo	 mladink	 PGD	
Zbilje so tri dni odpravljali še 
zadnje napake pri izvedbi vaje 
z ovirami in štafete. 
V soboto 18. aprila	je	GZ	Slo-
venije pripravila drugo izbir-
no tekmovanje na Ptuju. Ko je 
bila	ekipa	navijačev	 in	staršev	
z	 avtobusom	 že	 na	 poti,	 so	 v	
deževnem	jutru	fantje	opravili	
še zadnji trenig na Drenovem 
Griču.	 Sledilo	 je	 mučno	 čaka-
nje na nastop. Kot prava ekipa 
so si pred nastopom podali 

roke in vrhunsko izvedli vajo 
z	ovirami.	Uradni	 komentator	
je objavil nov najboljši rezultat. 
Za oba mentorja je sledila ver-
jetno najdaljša minuta. Ko je še 
zadnji	 tekmovalec	z	ročnikom	
v	 roki	 prestopil	 ciljno	 črto,	 se	
je na semaforju prikazal rezul-
tat 67,07 sekund. Slavje navija-
čev	se	je	pričelo.	Kot	se	za	zma-
govalce spodobi smo jim pred 
domačim	 gasilskim	 domom	
pripravili	svečan	sprejem.	Poz-
dravili so jih tudi predstavniki 
GZ	Vrhnika.			

Nastop na olimpijadi je za naše 
društvo	zahteven	 logistični	 in	
finačni	 zalogaj.	 Pri	 tem	 raču-
namo na podporo širše lokalne 
skupnosti;	 v	 prvi	 vrsti	 občine	
in	GZ	Vrhnika.	Podporo	bomo	
gasilci iskali tudi pri sponzor-
jih in krajanih. Ob koncu šol-
skega leta bomo organizirali 
dobrodelni koncert. 
 24. junija ob 20. uri bo v špor-
tnem parku na Drenovem 
Griču	nastopilo	več	pevcev	 in	
ansamblov.	Izkupiček	koncerta	
bo v celoti namenjen izvedbi 
kvalitetnih priprav in nastopu 
na olimpijadi 23. julija 2015.  
Ker verjamemo, da bodo fantje 
tudi na Poljskem dostojno za-
stopali Slovenijo, pripravljamo 
ekipo	 navijačev.	 Z	 avtobusom	
se bomo 22. julija odpravili 
v Opole.  
FANTJE, ČESTITAMO IN 
ČELADO DOL.  Z gasilskim 
pozdravom NA POMOČ.  
Za		PGD	Drenov	Grič	-	Lesno	

Brdo:	Igor O. 

Atleti iz Domžal 
prinesli bron
10.	maja	je	bil	v	Domžalah	Atletski	pokal	Slovenije	za	mlajše	
mladince in mladinke, kjer so se atleti ASŠD Vrhnika izvrstno 
odrezali.
Bronaste	medalje	so	prinesle	Tjaša	Železnik,	Iza	Obal,	Sibila	
Leskovec	in	Iza	Šraj	Miklič,	ki	so	tekle	v	štafeti	4	x	100	m.	Na	
najnižjo	 stopničko	 zmagovalnega	 odra	 sta	 stopila	 tudi	 Rok	
Kramarič,	ki	je	tekel	na	1500	m	in	Tjaša	Železnik,	ki	je	tekla	
čez	ovire	na	 100	m.	 Iza	Obal	 je	 bila	 v	 teku	na	 200	m	 šesta.	
Sibila	Leskovec	v	teku	čez	ovire	na	100	m	je	bila	peta	in	Sara	
Dodič	v	teku	čez	ovire	na	400	m	sedma.	Čestitke	trenerjem	in	
atletom

Zdenka Obal

Bevške gasilke osvojile 
Novo mesto
Da	smo	bevške	gasilke	željne	znanja	in	pridobivanja	novih	iz-
kušenj	smo	dokazale	v	soboto,	18.	aprila.	Odpravile	smo	se	na	
strokovno	–	družabni	izlet	v	Novo	mesto.
Strokovni del smo pokrile za obiskom tovarne Krka, ki je v 
okviru vsakoletnega tedna humanosti pripravila Dan odpr-
tih	vrat	in	v	svoje	obrate	tokrat	povabila	tudi	člane	gasilskih	
društev. Popeljali so nas skozi njihov najnovejši obrat za iz-
delavo zdravil ter nam v grobem predstavili organizacijo in 
potek izdelave zdravilnih sredstev. Navdušila nas je vrhun-
ska	 tehnologija,	prijaznost	naših	vodičev	predvsem	pa	veli-
kost tovarniških obratov. Za poslastico se nam je predstavilo 
še	prostovoljno	gasilsko	društvo,	ki	skrbi	za	požarno	varnost	
objektov Krke. Pred odhodom so organizatorji poskrbeli, da 
smo	obisk	zaključile	s	polnimi	želodci.	
Naša pot je vodila do centra Novega mesta, kjer se nahajata 
Dolenjski	muzej	in	Kapitelj.	Bogata	muzejska	arheološka	zbir-
ka,	odlična	vodička,	razstava	o	slovenskem	telovadcu	Leonu	
Štukelj in pregledna razstava zgodovine Novega mesta so 
nam	približala	življenje	 ljudi	na	tem	območju.	Ponosne	smo	
bile,	ko	smo	med	drugim	zasledile	tudi	nekaj	fotografij	s	pri-
kazom	delovanja	domačih	gasilcev	skozi	čas.	Kapiteljska	cer-
kev	Sv.	Miklavža	nas	je	očarala	s	svojo	velikostjo,	nenavadno	
obliko	-	 ima	namreč	 lomljeno	vzdolžno	os	cerkve	-	 in	pred-
vsem s svojo zgodovino. 

Polne novega znanja, utrujene od hoje in navdušene nad 
vsem, kar smo videle, smo se odpravile v Šmarješke toplice. 
Privoščile	smo	si	kosilo	in	kopanje	v	topli	vodi.	
Pot	proti	domu	nas	 je	vodila	mimo	Čebelarstva	Gorenc.	Na	
svoji	domačiji	sta	nas	sprejela	gospodar	in	gospodinja.	G.	Sta-
ne	nam	je	razkazal	svojo	zbirko	starih	pripomočkov	za	čebe-
larjenje,	panske	končnice	in	vzorčni	čebelnjak.	Gospodinja	pa	
je posebej za nas pripravila medeno pecivo, medico in raz-
lične	vrste	medu.	S	pesmijo	 '	Čebelice	 ',	smo	se	poslovile	od	
prijaznih	novomeščanov.	
Zadnji	postanek	pred	domom	je	bil	na	Gradu	Otočec.	Sprehod	
po	otočku	v	temi,	z	romantično	osvetljenih	gradom	in	račka-
mi je pregnal našo utrujenost. 
Bilo	 je	 lepo.	 Čeprav	 je	 večino	 dneva	 deževalo,	 smo	 preži-
vele	 fantastičen	dan.	Obljubile	 smo,	 da	 se	 jeseni	 podamo	v	
toplejše kraje – proti morju. Kako se bomo imele, vam spo-
ročimo	takrat.	                                          Andreja Lenarčič

Aprilske radoživosti v 
Župnijskem vrtcu
Aprilsko	vreme	je	razgibano,	vsak	dan	drugačno.	In	takšno	je	
bilo	tudi	dogajanje	v	našem	vrtcu.	Velika	noč	je	za	nami	in	v	
vrtcu	smo	postno	dogajanje	zaključili	s	slavjem	luči.	To	je	za	
otroke	vedno	zanimivo	doživetje,	saj	se	v	zatemnjenem	pro-
storu	počasi	širi	svetloba	prižigajočih	se	svečk.	Nato	se	je	vsa-
ka	skupina	posvetila	svoji	temi.	Kapljice	so	razvrščale	po	bar-
vah,	različne	teme	pa	so	se	razvrstile	po	skupinah.	Zvončki	
in	Angelčki	so	se	ukvarjali	s	copati,	natančneje	z	Muco	Copa-

tarico.	Tudi	pri	Oblačkih	
so prisluhnili pravljici 
in sicer Trem metuljem. 
Najmlajši v našem vrtcu 
(Mavrice)	 so	 spoznavali	
dele	 telesa	 in	 oblačila.	
Sončki	 so	 si	 zadeve	 za-
stavili širše in so se lotili 
kar cele zemlje. Plameni 
smo	 se	 naučili	 nekaj	 o	
kemiji. Iskre so spozna-
vale	 in	 občudovale	 po-
mladansko naravo. Kar 
nekaj	 rož	 so	 spoznale	
tudi Zvezdice. Ker so 
se ukvarjali s škrati, sta 
jih za en teden obiska-
la	 tudi	 dva	 zajčka,	 ker	
škrati	 imajo	pač	radi	ži-
vali. 
Ta	 dva	 zajčka	 sta	 bila	
prava atrakcija tudi na 
dnevu odprtih vrat na-

šega vrtca. Stalno sta imela otroško pozornost. Ta dan je bil 
ekološko obarvan, saj je v koledarju na aprilskem mesecu 
obeležen	tudi	dan	zemlje.	Tako	so	otroci	skupine	Plameni	od-
igrali igrico z ekološko tematiko in za obiskovalce pripravili 
zeliščni	čaj	iz	kopriv,	pljučnika,	mete	in	melise.	Še	dobro,	da	
imamo	vrt	in	so	bila	zelišča	pri	roki.	Obiskovalci	so	lahko	iz-
menjali	semena,	preizkusili	čutno	pot	in	poligon	ter	pobližje	
spoznali	 dogajanje	 na	 naših	 krožkih	 (naravoslovni	 krožek,	
pevski	zborček	in	bralna	značka).	
Da, aprila zna biti res pestro, pa ne mislim samo vremensko. 
Starejši	otroci	(Iskre,	Plameni	in	Lune)	so	en	teden	čofotali	po	
bazenu v Logatcu. Kar nekaj jih je v tem tednu splavalo. Da so 
se	Plameni	ta	mesec	spoznavali	s	kemijo,	sem	že	omenila.	To	
se	je	poznalo	tudi	na	bazenu,	ko	je	učiteljica	plavanja	vprašala	
otroke,	kaj	je	v	bazenu,	je	dobila	odločen	odgovor:	»Klor!«	No,	
tudi	nekaj	molekul	H2O	je	najverjetneje	bilo	vmes	J.	Kot	pravi	
raziskovalci znanosti seveda nismo izpustili razstave Expe-
ria v Mercatorjevem centru, kjer smo se zabavali ob izvajanju 
različnih	fizikalnih	poizkusov.	
Bilo	je	torej	pestro	in	razgibano,	skratka	aprilsko.	

Monika Kastelic

Uspešni vrhniški atleti 
Ekipa atletov ASŠD Vrhnika v kategoriji pionirji 
U16 peta v Sloveniji.
25.	4.	2015	se	je	v	Kopru	odvijalo	Ekipno	prvenstvo	Slovenije	
za	pionirje	 in	pionirke	U16.	Kot	zanimivost	naj	omenim,	da	
se	atletskih	tekmovanj	na	Atletskem	stadionu	Bonifika	mladi	
atleti	radi	udeležujejo,	saj	jim	pri	dosežkih	mnogokrat	poma-
ga	veter	v	hrbet	 in	 tako	padajo	 rekordi	 -	osebni	 in	državni.	
Tokrat so bili prisotni tudi atleti ASŠD Vrhnika.   
Glede	na	to,	da	ekipa	vrhniških	atletov	ni	tako	številčna	kot	
ekipe	drugih	klubov	in	društev	je	dosegla	odlično	uvrstitev	
–	peto	mesto.	Zbrali	so	5111	točk.	Štafeta	4	x	100	m,	postava	
Tadej	Tinta,	Nik	Poličnik,	Rok	Skvarča	in	Žan	Dobrovoljc,	je	z	
drugim	mestom	prinesla	824	točk.	Drugi	je	bil	tudi	Rok	Skvar-
ča,	ki	je	skočil	1,60	m	in	priboril		ekipi	622	točk.	Tretji	so	bili	
z	metom	krogle	Matic	Dobrovoljc	s	651	točkami,	Žan	Dobro-
voljc	v	teku	na	300	m	z	853	točkami	in	Nik	Poličnik	s	tekom	
na	100	m	z	882	 točkami.	Tadej	Tinta	 je	v	daljino	 skočil	 5,33	
m		in		se	uvrstil	na	peto	mesto	ter	zbral	630	točk.	Prav	tako	je	
bil	peti	Rok	Kramarič,	ki	je	s	tekom	na	3000	m	nabral	649	točk.	
Kot	 edina	 predstavnica	 ekipe	 ženskega	 spola	 je	 Iza	 Obal	 s	
prvim	mestom	 na	 100	m	 ASŠD	 Vrhnika	 prinesla	 847	 točk.	
Čestitke	trenerjem	in	atletom.																										Zdenka Obal

OŠ AM Slomška: 

Prvošolci na Kurenu
V	torek	smo	prvošolci	skupaj	z	učiteljicami	odšli	na	spomladan-
ski pohod na Kuren. Pripravili smo dobro malico, primerna obla-
čila	in	obutev	ter	veliko	dobre	volje.	Vreme	je	bilo	primerno	za	
hojo	v	naravi.	Med	potjo	smo	živahno	klepetali,	zapeli	nekaj	pe-
smic	in	opazovali	mravljišče,	gozdne	lazarje	in	različne	cvetlice.	

Brez	težav	smo	prispeli	na	cilj.	Na	vrhu	smo	se	najprej	okrepčali,	
potem	pa	je	prišel	čas	za	igro	in	raziskovanje	okolice.	Ni	nam	bilo	
dolgčas	in	kar	prehitro	smo	morali	spet	nazaj	v	šolo.	
Prvošolci in učiteljice na OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

Mladi gasilci iz naše občine odhajajo na olimpijado 
Dolgoletno delo z mladino prinaša tekmovalne rezultate in obnavlja operativne gasilske vrste. Ekipa mla-
dincev PGD Drenov Grič - Lesno Brdo bo na letošnji mladinski gasilski olimpijadi v mestu Opole na Polj-
skem zastopala Slovenijo.
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Kamnosek Beno Ogrin, Kamena

Kamen je večen
Vrhnika – Na Stari Vrhniki, tam za kozolcem pri ga-
silskem domu stoji stara pritlična hiša, kjer se sre-
čujejo starožitnost, večnost in estetika. To je delav-
nica vrhniškega kamnoseka Bena Ogrina iz podjetja 
Kamena, ki iz trdega kamna lušči bodisi estetske 
podobe bodisi povsem uporabne gradbene elemente, 
ki dajejo domu noto večnosti, naravnosti in pridih 
tisočletne zgodbe, ki se je rojevala v nedrju matere 
zemlje. Vedno več ljudi spoznava, da je kamen več 
kot le mrtva »klada« in da je iz njega mogoče izvabiti 
najrazličnejše podobe in uporabnosti, ki so za razli-
ko od lesa – večne.
Izučeni	kamnosek	z	opravljenim	mojstrskim	izpitom	si	je	delov-
ne	 izkušnje	nabiral	pri	verdskem	kamnoseku	 Jezeršku,	kjer	 je	
imel	možnost	razvijati	tudi	čut	za	estetiko.	Le-ta	ga	je	sčasoma	
pripeljala	do	tega,	da	njegova	dela	presegajo	klasično	obrt	in	ji	
dodaja tisto dodano vrednost, zaradi katere bo ne samo materi-
alno,	ampak	tudi	estetsko	večna.	»Doma	so	bili	vedno	rokodelci,	
tako	da	mi	je	bil	tovrsten	poklic	položen	v	zibko.	Na	srečo	sem	
čut	za	umetniško	dovršenost	 izdelkov	 lahko	 razvijal	 in	 lahko	
rečem,	 da	 danes	 najbolj	 uživam,	 ko	 strankine	 želje	 presegajo	
strogo	obrtniški	 izdelek,«	 	 je	dejal	Beno,	ki	 se	v	večini	prime-
rov pri oblikovanju tovrstnih izdelkov povezuje ali posvetuje 
z	oblikovalci.	»Ljudje	so	začeli	ceniti	kamen.	Pred	recimo	70.	ali	
80.	 leti	 so	kamen	 cenili	 kot	 izjemen	gradbeni	 in	 funkcionalni	
element,	potem	pa	je	s	prihodom	novih	materialov	počasi	začel	
izgubljati	na	svoji	funkciji.	Na	srečo	ga	zadnje	čase	ponovno	od-
krivajo in kot mi velikokrat pravijo, v njem vidijo neko zgodbo 

– kontinuiteto narave.«
Benovo	 kamnoseško	
dleto je odzvanjalo 
tako na starih objek-
tih, ki so jih obnavljali 
(NUK),	 kot	 na	 novih	
(posestvo	 Drnulja),	
hkrati pa razvija tudi 
dekorativne kamene 
izdelke. »Na tem po-
dročju	 veliko	 sode-
lujem z oblikovalko 
iz	 Berlina,	 ker	 želim	
izdelke plasirati tudi 
na nemški in avstrij-
ski	 trg.	 Gre	 za	 vaze,	
posode in podobno, 
ki jih predstavljamo 
na sejmih, na primer 
v	 Milanu,	 in	 iščemo	

končne	 kupce.«	 Slovenski	 trg	 je	 namreč	 za	 tovrstne	 izdelke,	
ki	 imajo	 večjo	dodano	vrednost	 in	 zahtevajo	 specifičen	 okus,	
premajhen,	 zato	 vidi	 možnost	 uspeha	 v	 tujini.	 Za	 slovenske	

stranke	ima	druge	načrte.	»Veliko	dela	imam	z	nagrobnimi	spo-
meniki,	 kjer	poskušam	 strankam	predstaviti	 še	 kaj	 več	 kot	 le	
klasično	ploščo,	ki	je	enaka	tisti	na	sosedovem	grobu.	Na	srečo	
se	tudi	na	tem	področju	ljudje	odpirajo	in	postopoma	zahteva-
jo	večjo	 individualnost	nagrobnega	spomenika,	kar	 je	pravza-
prav tudi prav, saj je bil tudi pokojnik edinstven. Marsikdaj so 
stranke	presenečene	kaj	 vse	 je	mogoče	 izvabiti	 iz	marmornih	
plošč.«	 V	 tem	 primeru	 sodeluje	 z	 vrhniško	 oblikovalko	Kata-
rino	Mrzelj,	ki	pripravi	več	idejnih	skic,	dokler	ena	od	njih	ne	
prepriča	stranke,	Beno	pa	 jo	na	nato	v	delavnici	 tudi	udejanji.	 
Ena	zadnjih	njegovih	»pogruntavščin«	je	Umami,	kot	je	poime-
noval	vrtno	kuhinjo	z	nerjavnim	umivalnikom	in	pipo	ter	ža-
rom, ki kot taka lahko kljubuje vsem vremenskim razmeram in 
ne potrebuje strehe. Pred dvema letoma jo je premierno predsta-
vil	na	gospodarskem	razstavišču,	od	tedaj	pa	jo	razvija	v	skladu	
z	željami	strank	v	neštetih	izvedenkah.	Mizo,	poimenovano	po	
petem	okusu	(sladko-pekoče),	je	med	drugim	predstavljal	tudi	
na sejmu na Dunaju in na tamkajšnjem zboru diplomatov ter 
drugih gostov na vrtu slovenskega veleposlaništva. »Zanimanje 
je,	vendar	 je	včasih	kar	 težko,	ker	sem	sam	za	vse:	za	promo-
cijo,	nabavo,	načrtovanje	 in	 seveda	nazadnje	 tudi	za	 izdelavo.	
Ampak	tako	pač	je,	saj	vemo,	da	se	brez	muje	še	čevelj	ne	obuje.	
Kamen	zahteva	disciplino.	Ročna	obdelava	kamna	ne	dopušča	
nobenih	bližnjic	ali	napak.	Pri	obdelavi	 je	 treba	biti	natančen,	
potrpežljiv,	 vztrajen	 in	 odgovoren.	 Če	 si	 vse	 to,	 potem	 tudi	
uspeh ne izostane.«

Gašper Tominc

IZKAZNICA PODJETJA
KAMENA,	Beno	Ogrin,	s.	p.,	C.	Krimskega	odreda	19,	
1360	Vrhnika
tel.:	+386	(0)40	277	870
http://www.kamena.si/

Derma na novi lokaciji

Vse za vašo sijočo zdravo kožo
Na Vrhniki že več kot  petnajst let uspešno deluje Kozmetični studio Derma, či-
gar  temeljni načeli sta ves čas profesionalizem in strokovnost. Od začetka 
maja je na novi, zelo dostopni lokaciji, pod Črnim orlom, z brezplačnim parki-
riščem.
Kozmetične	 storitve,	ki	 jih	 ponujajo	 celostno,	opravljajo	 z	 ljubeznijo,	 predanostjo	 poklicu	 in	
strastjo.	Za	negovano,	zdravo	in	lepo	kožo	bodo	poskrbeli	s	kar	največ	skrbnosti.	Odlikujejo	jih	
ugodne	cene	in	osebni	pristop.	Prisegajo	na	ročne	tehnike	v	kombinaciji	vrhunskih	kozmetik	
Murad in Thalgo. 
Lepotna	 terapevtka	po	 	 osebnem	posvetu	prepozna	 različno	problematiko	kože	 in	nego	pri-

lagodi potrebam vsakega tipa pose-
bej. Vse vrste depilacij izvajajo samo 
z visoko  kakovostnimi voski, brez 
možnosti	alergij.	Skrb	za	urejene	lah-
ke noge boste prepustili medicinski 
pedikerki,	 ki	 bo	 zlahka	 in	 neboleče	
odpravila	 vse	 težave.	 Ponudba	 ma-
saž	obsega	vse	od	sprostitve,	klasične	
tehnike,	do	športne	masaže.	Različni	
programi zajemajo postopke za nego 
telesa, da bo v »formi« za poletje, ki 
prihaja. Poskrbeli bodo tudi za make 
up	za	vse	svečane	priložnosti.

Zaradi celostne  kakovostne ponudbe verjamejo, da so darilni boni 
studia Derma popolno darilo.

Kozmetični studio Derma
Cankarjev trg 4, Vrhnika
041 226 147

Avtohiša Seliškar d.o.o je 
družinsko	 podjetje	 z	 dolgo-
letno tradicijo, ki nudi svojim 
strankam vozila in storitve na 
področju	 avtomobilizma	 že	
od	 leta	 1991.	 Kot	 je	 povedal	
direktor Avtohiše Seliškar 
Boštjan	Seliškar,	je	bila	selitev	
v	 Logatec	 logična	 posledica	
neustreznih	 okoliščin	 za	 po-
slovanje v takratnih prostorih 
na	 Vrhniki.	 3400	 kvadratnih	
metrov novih površin, od 
katerih	jih	je	dobrih	dva	tisoč	
uporabnih, je skoraj enkrat 
več	 kot	 je	 bilo	 prej	 na	 voljo	
na	 Betajnovi	 na	 Vrhniki	 in	
zadostujejo najzahtevnejšim 
sodobni standardom avto-
mobilske	 panoge.	 Čeprav	 je	
v okviru kompleksa najbolj 

opazen salon, je po novem 
vzpostavljen celoten servisni 
sistem: pranje, servisiranje in 
vulkanizerstvo, hitri servis 
ipd. »Nudimo celovit servisni 
sistem ne samo za Citroenova 
vozila, ampak tudi za druge 
znamke,« pojasnjuje Seliškar, 
ki	ne	skriva	želje	postati	naj-
večji	 avtomobilski	 trgovec	
na Notranjskem. »Za Citroen 
smo	se	odločili	po	 tistem,	ko	
se je Chevrolet z prodajo vozil 
tako	rekoč	čez	noč	umaknil	iz	
Evrope. To je bil za nas šok, a 
s Citroenom smo hitro našli 
skupno besedo in se podali 
v poslovne vode z njegovim 
celotnim programom vozil. 
Ljudje	 velikokrat	 kličejo,	 če	
imamo še vedno rezervne 

dele za Chevroletova vozila 
in	 če	 še	 vršimo	 servis	 zanje.	
Seveda, še vedno se lahko 
obrnejo na nas in z veseljem 
jim bomo pomagali, saj še 
naprej	 ostajamo	 pooblaščen	
Chevrolet servis.« Obiskoval-
ci v salonu lahko izbirajo med 
številnimi Citroenovimi mo-
deli,	 najrazličnejših	 velikosti,	
barv in kombinacij oprem, v 
zgornji	 etaži	 salona	pa	 so	na	
voljo tudi kvalitetna rabljena 
vozili	različnih	znamk	z	zna-
nim poreklom in jamstvom. 
»Kot	večina	trgovcev,	tudi	pri	
nas	vzamemo	v	račun	rablje-
no vozilo ali pa uredimo ugo-
den leasing. S kupcem vedno 
poskusimo najti pot, ki bo 
v zadovoljstvo obeh strani.«  
»Kljub temu da samo zado-
voljni z blagovnima znamka-
ma ki ju zastopamo, nenehno 
strmimo k kontinuiranem ra-
zvoju, zato v prihodnosti raz-
mišljamo o razširitvi naše po-
nudbe z pridobitvijo dodatne 
blagovne znamke«. Sogovor-
nik	ni	želel	izdati	katere,	a	za-
gotavlja, da bo ta kvalitetna in 
primerna	za	čim	širši	spekter	
kupcev. »Z otvoritvijo novega 
prodajno servisnega centra v 
Logatcu	 smo	 postali	 največji	
in najsodobnejši avtomobilski 
center na Notranjskem. Vsem 
dosedanjim strankam se za-
hvaljujemo za izkazano za-
upanje vse ki pa nas še niste 
obiskali pa vljudno vabimo, 
da si ogledajo naše novo po-
slovne prostore in ponudbo.
Hvala.«

Gašper Tominc, 
foto: AH Seliškar

Vrtna kuhinja Umami: vse potrebno imate na enem mestu.

Beno Ogrin 

Pridite 
se razvajat! 

Spoznajte njihove 
storitve še ta mesec, 
ko boste ob prvem 
obisku prejeli 10  % 

popust.

Podjetje Avtohiša Seliškar zdaj v Logatcu!

Odprli najsodobnejši in 
največji center na Notranjskem
Logatec – Kot smo na kratko poročali že v prejšnji številki, se je vrhniško pod-
jetje Avtohiša Seliškar preselilo v logaško obrtno cono, kjer so zgradili sodoben 
avtosalon in servisne delavnice, poleg novih prostorov pa so od sedaj najprej 
poleg že znanega zastopništva za blagovno znamko Chevrolet, tudi pooblaščeni 
zastopnik in serviser vozil blagovne znamke Citröen.
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Na  podboju vrat v hišo ali poleg nje-
ga	na	steni	je	bil	pritrjen	kropivček,	v	
katerem je bila blagoslovljena voda. 
Zraven	 je	 bil	 izobešen	 rožni	 venec.	
Navada je bila, da se je tisti, ki je prišel 
k	hiši,	ob		vstopu		odkril	in	pokrižal.	
Šele potem je stopil naprej do mize in 
se	 usedel.	 Če	 je	 prišla	 na	 obisk,	 »če	
je	šla	po	vas«		vsa	družina,	je	najprej	
vstopil	mož,	nato	žena,	 	otroci	pa	so	
počakali	 pri	 vratih	 in	 šele,	 ko	 jim	
je gospodar namignil, naj pridejo k 
mizi,	so	se	plahoma	približali	in	use-
dli.	 Gospodinja	 je	 prinesla	 na	 mizo	
hlebec	kruha	in	šilce	z	žganjem.
V	kotu	hiše	bila	velika	krušna	peč,	ki	
je edina dajala toploto  vsemu prosto-
ru. Ob mrzlih zimah je bilo toplo le 
ob njej, v nasprotnem kotu, kjer je  po 

navadi	stala	miza,	pa	je	človeka	že	po-
šteno	zeblo.	Na	peči	so	se	greli		in	tudi	
spali	 otroci,	medtem	ko	 so	 ženske	 v	
hiši predle volno, pletle tople jope ali 
krpale nogavice ….  Delovna miza, 
»verštat«, ki so jo uporabljali moški, je 
bila postavljena pod okno,  kjer je bilo 
več	svetlobe.	Tam	so	izdelovali	ali	po-
pravljali orodje, pletli košare, delali 
zobe	za	grablje	…		Takrat	ni	bilo	nič	
narobe,	če	se	je	po	tleh	smetilo,	le	da	
je bilo delo opravljeno. V stenah hiše 
so bile niše in vzidane omarice, kjer 
so hranili razne predmete,  pa tudi 
steklenica	 z	 žganjem	 je	 bila	 tam	no-
tri. Ponekod  je bila k steni potisnjena 
tudi  postelja, ob podboju vrat v kuhi-
njo	pa		je		po	navadi	visela	ura.	Red-
keje		so	bile	v	hiši	skrinje;	namenjene		

so bile za shranjevanje posteljnine 
ali perila.  Nekatere skrinje so imele 
vgrajeno polico z dvojnim dnom, kjer 
so hranili denar in vrednostne doku-
mente.	Pri	premožnejših	so	bile	skri-
nje	na	prednji	strani	in	včasih	tudi	ob	
strani ornamentalno poslikane. Za-
pirale so se s pokrovom, na katerem 
je	bila	ključavnica	za	zaklepanje.	Da,	
vse to in še marsikaj je bilo v hiši. Ko 
pa	se	je	dan	prevesil	v	večer,	so	na	ste-
nah	prižgali	trske	ali	petrolejke.	Sve-
tlobe ni bilo toliko, da bi lahko delali, 
posedli		so	okrog	peči,	se	pogovarjali		
ali molili.
V	 kotu	 nad	mizo	 je	 bil	 Bohkov	 kot.		
Na	polički,	ki	 je	bila	prekrita	z	veze-
nim	ali	 s	 čipkami	ozaljšanim	prtom,	
je	bil	postavljen	križ.	Okrašen	je	bil	s	
cvetjem	in	ob	njem	so	prižgali	svečo,	
kasneje	pa	so	imeli	lučko,	ki	je	svetila	
noč	in	dan.	Desno	od	križa	je	bila	iz-
obešena	slika	Jezusovega	srca	in	levo	
Marijinega	srca.	Oči	Jezusa	ali	Marije	
so bile naslikane tako, da so sledile po 

celotnem prostoru. Kadar si se zazrl v 
podobo,	 si	 imel	 občutek,	 da	 te	 božje	
oko spremlja. Pod slikami so bile obe-
šene pletene košarice za cvetje. Da je 
bil	Bohkov	kot	vedno	lepo	okrašen,	je	
bila skrb gospodinje in deklet. V so-
boto, ko so pospravljali po vsej hiši, so 
menjali	tudi	rože	v	kotu.	Poleti	so	bile	
sveže,	pozimi	pa	suhe	ali	narejene	iz	
krep	papirja.	Če	jih	ni	bilo,	so	predenj	
postavili	tudi		lončke,	posajene	s	cve-
tjem ali zelenjem. Še posebno lepo so 
ga okrasili v maju. Takrat so nabrali 
šmarnice in jih v majhnih vazicah po-
stavili	na	poličko	v	čast	Materi	Božji	
in	 tudi	Križanemu.	Kjer	so	 imeli	na-
mesto	 križa	 v	 kotu	 postavljen	 kipec	
Jezusa		in	Marije,	je	bila	navada,	da	so	
v	maju,	v	času	šmarnične	pobožnosti,	
Jezusov	 kipec	 odstranili,	 Marijinega	
pa	 še	 dodatno	 okrasili	 s	 tančico	 ali	
venčkom,	 spletenim	 iz	 pušpanovih	
in	macesnovih	vejic.		Za	božič		so	pod	
kotom naredili jaslice. Ob mizi pod 
Bohkovim	kotom	se	je	vse	leto	zbira-

la	družina	pri	obedih	in	ob	molitvah.	
Tudi neubogljivi otroci so pod kotom 
odslužili	kazen;	 	po	navadi	so	mora-
li	 klečati,	 če	 je	 bil	 prekršek	 večji,	 pa	
so jim pod kolena nasuli še koruzna 
zrna,	ajdo	ali	položili	polena.
V glasilu Kmetijske novice je neznana 
avtorica	C.	H.	januarja	leta	1945	tako-
le	zapisala	o	Bohkovem	kotu:	»Dolgo	
je	že	tega,	odkar	sem	z	dežele	odšla	v	
mesto.	Pa	se	mi	še	vedno	močno	toži	
po	domači	hiši	in	po	Bohkovem	kotu	
v	 njej.	 Pred	 tem	 kotom	 so	 me	 učili	
prvih	 molitev.	 Križ	 je	 bil	 starinski,	
lesen,	 porjavel,	 prav	 tako	 križani	 na	
njem – toda cvetlice, ki so ga krasile, 
so	bile	sveže,	ne	le	v	šopkih,	marveč	
v	 lončke	 zasajene	 cvetke.	 Mama	 je	
vedno postavljala v kot najlepše cve-
tje, ono, ki se je pravkar razcvetelo ... 
Pred	Bohkom		smo	imeli	postavljeno	
stekleno posodico, v njej do polovice 
vode, nato pa olje in malo dušico, ki je 
nosila	lučko.«
Dandanes		ob	gradnji	novih	hiš	Boh-
kovega kota v opisani obliki  skoraj 
ne	 postavljajo	 več.	 	 V	 kot	 namešča-
jo sodobnejše predmete:  televizor, 
računalnik,	 	 sodobne	 omare	 ali	 pa	
udobno oblazinjeno pohištvo, po-
govarjanja je vse manj, molitev pa je 
skoraj izginila. Tako naša narodna 
last	 in	 identiteta	 	 počasi	 a	 vztrajno	
drsita v pozabo.
Zzato moramo še bolj ceniti, da je na 
obrobju Podlipske doline  v nekaj hi-
šah	Bohkov	kot	še	ohranjen.	Pod	njim	
še vedno stoji miza in na steni je iz-
obešen	rožni	venec,	kar	ohranja	spo-
min	 na	 	minule	 čas.	 Tudi	 poslikano	
skrinjo,	 	kolovrat,	visečo	stensko	uro	
je	še	mogoče	najti.	Skrinja	sicer	ne	slu-
ži	več	za	shranjevanje	posteljnine	ali	
perila in kolovrat ne za predenje vol-
ne,	pač	pa	za	okras	prostora.	Le	ura	na	
steni	ne	menja	svoje	vloge;	noč	in	dan	
nam	odšteva		čas.

Sonja Malovrh, foto: SM

Pet	 skupin	 učencev	 je	 predstavilo	 poslovno	 idejo,	 pri	
čemer	 so	našteli	prednosti	 in	 slabosti	 ideje,	 razdelitev	
funkcij v podjetju, nekateri so celo analizirali trg in po-
stavili	 poskusno	 spletno	 stran	 ter	predstavili	 finančni	
načrt.	Kaj	bi	učenci	ustanovili,	če	bi	se	danes	odločali	za	
podjetniško pot? Prva skupina bi imela otroško športno 
društvo, druga »kosmatega prijatelja«, kot so poimeno-
vali	pasjo	igračo	in	povodec.	Tretja	skupina	bi	upe	po-
ložila	v	barjansko	plovilo	 in	unikatno	čokolado,	četrta	
v	društvo,	ki	bi	pripomoglo	k	medgeneracijskemu	soži-

tju, peta pa bi se podala v oglaševalske in oblikovalske 
vode. 
Gostje	 (Simon	Hlebec	 –	 Vrtnarstvo	Hlebec,	 Janez	Ko-
govšek – Mizarstvo Kogovšek, s. p., Adela Cankar – 
Območna	 obrtno-podjetniška	 zbornica	 Vrhnika,	 Ale-
ksandra	Ambrož	–	Unichem,	Engelbert	Zupanc	–	 iTeh	
Lab,	 d.	 o.	 o.,	Marko	Lotrič	 –	 Lotrič	Metrology,	 Tomaž	
Schwarzmann	 –	 Konstrukcije	 Schwarzmann	 in	 Tina	
Kociper	 –	 višja	 predavateljica	 za	 predmetno	 področje	
podjetništvo	 in	 	menedžment	 na	Univerzi	 na	 Primor-
skem)	so	izrazili	zadovoljstvo,	da	se	je	šola	sploh	lotila	
tovrstnega projekta in da so mladi tako samozavestno 
predstavili podjetniške ideje. Opozorili so še, da morajo 
kljub	navdušenju	vendarle	ceniti	 tudi	svoj	vložek	dela	
v	podjetju	in	ga	primerno	finančno	ovrednotiti.	Gostje	
so se strinjali, da so bile predstavljene poslovne ideje 
zanimive,	 Schwarzmann	 je	 oglaševalski	 skupini	 celo	
ponudil sodelovanje. 
Ravnateljica	Darja	Guzelj	je	pojasnila,	da	so	se	za	tovr-
sten	projekt	odločili	zato,	ker	želijo	biti	šola	za	življenje.	
»Nekatere ideje so boljše, druge manj. Mladi se morajo 
naučiti	inovativno	razmišljati	ter	doumeti,	da	vsak	pa-
dec še ne pomeni poraz. Potrebno je vstati in iti naprej. 
S	tem	se	bodo	veliko	naučili	in	to	jim	bo	zagotovo	še	ko-
ristilo	v	življenju.«	Podobno	je	menil	tudi	župan	Stojan	
Jakin,	ki	se	je	udeležil	dogodka	in	dodal,	da	mu	je	ljubo,	
da se mladi zanimajo za podjetništvo, ker je hrbtenica 
lokalne	skupnosti		in	države.	
Sicer pa prireditev ni bila samo predstavitev podjetni-
ških	 idej,	 marveč	 so	mladi	 od	 izkušenih	 podjetnikov	
lahko izvedeli tudi kopico nasvetov in izkušenj. Mlade 
so opozorili, naj imajo dobre delovne navade in stremijo 
k inovativnost, pa uspeh ne bi smel izostati. 

Gašper Tominc, foto: GT

Temni	oblaki	so	zasenčili	rojstni	kraj	
Ivana Cankarja, na zemljo poslali 
dežne	kaplje,	a	sedeminsedemdeset	
tekmovalcev s spremljevalci niso 
uspeli spraviti v slabo voljo. Prve 
lokalne igre specialne olimpijade so 
kljub neugodni vremenski napovedi 
prestale krst in se s ponosom zapi-
sale	kot	uvodne	z	veliko	 začetnico.	
Olimpijske igre predstavljajo velik 
organizacijski	 zalogaj	 in	 prav	 nič	
drugače	 ni	 bilo	 pri	 specialni	 olim-
pijadi, ki jo je v zadnji polovici de-
ževnega	meseca	izvedlo	osebje	var-
stveno delovnega centra z Vrhnike. 
Ekipe osnovnih šol Ivana Cankarja 
in	Idrija,	tekmovali	so	učenci	poseb-
nega	 programa	 vzgoje	 in	 izobraže-
vanja, VDC VI Idrija in Vrhnika so 
se preizkusile v teku na petdeset, sto 
metrov,	metu	žogice,	skoku	v	dalji-
no ter elementih košarke. Ob koncu 
pa so vesele obraze še dodatno raz-

veselile	 zaslužene	medalje,	ki	 jih	 je	
podelil znani slovenski športnik 
Miran Stanovnik. Po kosilu in za-
bavi v športnem vzdušju, ki je kar 
trajalo,	 je	 bilo	 med	 zbranimi	 čutiti	
duh, da je pomembno sodelovati in 
ne vedno zmagati. Da pa je bilo igre 
sploh	moč	organizirati,	so	poskrbe-
li: ZIC Vrhnika, Osnovna šola Ivana 
Cankarja,	Sožitje	Vrhnika,	Kolektor	
group Idrija, Osnovna šola Martina 
Slomška, Miran Stanovnik in posa-
mezniki,	 ki	 so	 na	 tak	 ali	 drugačen	
način	pripomogli	k	razjasnitvi	obra-
zov ljudi, katerim je tekmovanje pu-
stilo	 poseben	 pečat;	 z	 organizator-
jem se vsem zahvaljujemo v en glas:
NAJLEPŠA	HVALA!	Na	koncu	pa	še	
posebno obvestilo: igre bodo posta-
le tradicionalne, tako da bo s trenin-
gom	potrebno	začeti	že	zelo	kmalu.

Besedilo:	Blaž Uršič

Komunalno	podjetje	Vrhnika	je	v	zimsko-pomladnem	času	v	KS	Podlipa	-	
Smrečje	urejalo	ekološke	otoke	in	njihovo	okolico.	Ker	sta	vsem	v	krajevni	
skupnosti	zelo	pomembna	skrb	za	čisto	okolje	in		videz	kraja,	vlagamo	v	
ta namen tudi znatne napore. Zavedamo se, da tudi urejenost ekoloških 
otokov pomembno prispeva k prijetnemu videzu vasi, zato se na tem me-
stu zahvaljujem vodstvu KPV, posebno g. Snoju za konstruktivno iskanje 
rešitev in zgledno ureditev otokov.
Krajani	zelo	pogosto	opažamo,	da	nekateri	odpadke	v	vrečkah	odlagajo	kar	
poleg	zabojnikov	 	–	posebno	 je	 to	postalo	značilno	za	ekološke	otoke	pri	
Stopah	pri	igrišču	in	na	Samiji.	Zato	ponovno	prosimo,	naj	osebe	prenehajo	
s	takšnim	ravnanjem	in	naj	odpadke	odlagajo	na	predpisani	način	in	naj	
s	svojimi	odpadki	ne	obremenjujejo	krajanov,	ki	živijo	v	bližini	ekoloških	
otokov.

Boštjan Jurjevčič,	predsednik	KS	Podlipa	-	Smrečje

Ob 750-letnici prve pisne omembe Podlipe

Hiša z Bohkovim kotom
Dandanes imenujemo osrednji bivalni prostor dnevna soba, vča-
sih pa je bila to hiša.  Hiša, v kateri se je  delalo, jedlo, spalo, 
pogovarjalo in molilo.

Ureditev ekoloških otokov v 
Podlipski dolini

Prve lokalne igre specialne 
olimpijade

Mladi predstavili podjetniške ideje
Vrhnika, 13. maj – Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika je povabila lokalne in druge 
podjetnike, katerim so učenci, ki so se letos ukvarjali s projektom Podjetništvo, predstavilo 
svoje poslovne ideje. 
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April		je	za	člane	Komisije	za	lepše	okolje		delovni	mesec,	saj	s	
Sejmom	Vse	za	dom	in	vrt	začnemo	tudi	z	aktivnostmi	na	te-
renu. Opazovali bomo naš kraj in nagradili najlepše urejene: 
hiše z okolico,  zelenjavne vrtove, kmetije, krajevne skupnosti 
in	javne	objekte.	Naša	želja	je,	da	nam	posredujete	predloge	za	
kategorije, seveda se lahko prijavite tudi sami. Z veseljem vas 
bomo obiskali.
Kot	 smo	 napovedali	 v	 prejšnji	 številki	 Našega	 časopisa,	 sledi	
predstavitev	pravilnika	Komisije	za	lepše	okolje	v	kratki	različi-
ci. Tokrat naj poudarimo, da se za dobitnika blagajan predlaga le 
kandidate,	ki	že	več	let	zapored	uspešno	skrbijo	za	urejeno	oko-
lje.	Dobitnik	blagajane	lahko	ponovno	prejme	priznanje	po		času	
vsaj	osmih	 let,	 seveda,	 če	v	 tem	času	vestno	skrbi	za	urejenost	
okolice svojega doma. V nadaljevanju predstavljamo skupna me-
rila ocenjevanja, ki veljajo za vse razpisane kategorije. Vsem kate-
gorijam je enako prvo ocenjevalno merilo, celostna ureditev oko-
lja, kjer ocenjujemo splošen vtis, ki ga objekt in njegova okolica 
naredita	na	opazovalca.	V	glavnem	se	osredotočimo	na	razpore-
ditev	različnih	dejavnosti	oziroma	površin	(npr.	zelene	površine	
v	primerjavi	z	asfaltom,	čistoča	površin,	urejenost	objekta).	Oce-
na opazovalca je lahko zelo subjektivna, vendar pa lahko posebej 
poudari vlogo vsestranske urejenosti neke okolice. 

Vsem kategorijam je skupno tudi ocenjevalno merilo ureditve 
oken, balkonov, teras,	 kjer	 spremljamo	 poleg	 vzdrževanja	
predvsem	 njihovo	 cvetličenje.	 Pomen	 ocenjevanja	 cvetličenja	
oken in balkonov je poudarjen pri vseh stavbah v mestu in na 
vasi.
Skupno je tudi ocenjevalno merilo vzdrževanja in čistoče ne-
posredne  okolice.
Merilo	 prikaže	 vestnost	 stanovalca	 ali	 upravljavca	 poslovnih	
prostorov. Pomemben je videz okoli celotne posesti (povzeto 
po:	Komisija	za	lepše	okolje,	2010).
Naj vas opomnimo, da prijave zbiramo do 15. junija  2015. Ob-
vestite	nas	 lahko	z	 izpolnjenim	glasovalnim	 lističem,	ki	 je	 bil	
objavljen	 v	 preteklih	 dveh	 številkah	 Našega	 časopisa,	 lahko	
pa nam pišete tudi na naslov drustvo.blagajana@kabelnet.net. 
Oglasite	se	lahko	osebno	v	pisarni	TD	Blagajana	v	času	uradnih	
ur	(Cankarjev	trg	4,	torek	in	četrtek	od	17.00	do	19.00,	ter	sreda	
od	10.00	do	12.00).		
Že	vnaprej	se	vam	zahvaljujemo	za	sodelovanje	in	pozdravlja-
mo	vse	ljubitelje	lepega	in	prijaznega	okolja.	Uživajte	v	pomla-
di!	

Predsednica Komisije za lepše okolje,
Anita Čretnik

Komisija za lepše okolje ne počiva

Dan služenja na 
Vrhniki

V nedeljo, 10. maja 
2015,	 je	 bil	 v	 župnij-
ski cerkvi sv. Pavla 
na Vrhniki  dan slu-
ženja.	To	je	bil	dan,	ki	
ga	je	naredil	Gospod.	
Čudovit	 nedeljski	
dan,	 svečana	 sveta	
maša	 in	 srečanje	 ter	

pogostitev	po	sveti	maši.	Vse	je	bilo	tako,	kot	si	lahko	le	želimo.		
Na	dnevu		služenja,	ki	ga	je	organizirala	župnijska	Karitas,	so	
sodelovali prostovoljci, skupina Žarek	 dobrote, skavti, pevci, 
glasbeniki  in gospodinje. Vprašanje je, kdo so bile glavne oseb-
nosti	 tega	dogodka?	 	Dan	 služenja	 je	 bil	 namenjen	ostarelim,		
bolnim in invalidnim osebam. 

Vstopno pesem v sv. mašo je zapel Invalidski pevski zbor Vrh-
nika.	Uvodni	nagovor	je	imel	direktor	Doma	upokojencev	Vrh-
nika g. Štefan Kociper, ki je poudaril pomembnost dela z osta-
relimi	in	izpostavil	dobro	sodelovanje	s	prostovoljci,	župnijsko	
Karitas	 in	župnijo.	Sv.	mašo	 je	daroval	upokojeni	 	bolnišnični	
duhovnik	g.	Miro	Šlibar,	somaševal	pa	je	domači	župnik	g.	Blaž	
Gregorc.	 Dogodku	 primeren	 je	 bil	 tudi	 evangelij	 te	 nedelje	 »	
Kdor	zares	ljubi,	da	življenje	za	prijatelje,«	v	katerem	nas	Jezus	

povabi:	Ostanite	v	moji	 ljubezni.	G.	Šlibar	 je	v	pridigi	pouda-
ril	 zaupanje	 v	 Božjo	 ljubezen.	Gospod	 je	 povsod	 z	 nami.	Ker	
je	hotel	biti	blizu	ljudem,	je	med	nas	stopil	kot	človek.	Jezus	je	
premagal smrt. V preizkušnjah ni treba, da nas premaga strah, 
ker	imamo	Jezusa	za	ščit.	Zavedati	se	moramo,	da	smo	le	ljudje	s	
svojimi	napakami	in	težavami.	Zato	je	zelo	pomembno,	da	zna-
mo	obnavljati		prijateljstvo	med	seboj,	z	Bogom	in		Marijo.	Vsega	
ne	 zmoremo	 sami,	 zato	 v	Marijino	 naročje	 položimo	 vse,	 kar	
nas	teži.	G.	Šlibar	je	po	pridigi	obrazložil	pomen	bolnišničnega	
maziljenja,	 ki	 nas	 ozdravi	 na	duši	 in	 telesu.	 Starejši	 od	 65	 let	
ga lahko prejmejo enkrat na leto, v posebnih preizkušnjah ali 
hudi	bolezni	pa	lahko	tudi	večkrat.		Po	blagoslovitvi	olja	sta	z	g.	
župnikom	podelila	zakrament	bolnišničnega	maziljenja	vsem,	

ki	so	to	želeli.	Ob	koncu	sv.	maše	je	g.	Šlibar	pred	oltar	povabil	
vse otroke in jih blagoslovil z vodo, ki jo je prinesel  iz Lurda. Sv. 
mašo sta s svojim petjem bogatila Mešani cerkveni pevski zbor 
sv. Pavla in Invalidski pevski zbor Vrhnika.
Po	maši	se	je	druženje	nadaljevalo	na	župnijskem	dvorišču.	Za	
veselo	 razpoloženje	 so	 skrbeli	 sorodniki	 	povabljencev,	 osebje	
Doma upokojencev in prostovoljci. Mize so bile polne dobrot, ki 
so	jih	spekle	pridne	gospodinje.	Ob	prijetnih	sončnih	žarkih	in	
nežnih	melodijah	citer	ter	kitare	se	je	razpletel	živahen	pogovor,		
pa tudi kakšna pesem je privrela iz src.
Za	zelo	uspel	dan	služenja	in	zadovoljstvo	ostarelih,	bolnih	in	
invalidov, ki so prejeli tudi lep šopek cvetja,   velja zahvala vsem 
sodelujočim,	za	kar	se	jim	najlepše	zahvaljujemo.

Župnijska Karitas Vrhnika
 

AKCIJA:	POMAGAJMO	SOŠOLCU	
»POKLONI  ZVEZEK«
Župnijska	Karitas	se	je	odločila,da	tudi	letos	organizira	akcijo	
»Pomagajmo sošolcu-POKLONI ZVEZEK« Otroci se veselijo  
počitnic	,	saj	so	pridno	hodili	v	šolo	in	se	učili.	Starši	pa	že	pre-
mišljujejo, kaj bo v jeseni,saj bo treba napolniti šolsko torbo. 
Kot je znano pa to ni ravno poceni ,za enega otroka je pribli-
žno	200	evrov.	Zato	prosimo	dobre	 ljudi	 ,da	pomagajo	otro-
kom z podarjenim  zvezkom.. Zvezke lahko oddate v pripra-
vljeno	košaro,	ki	bo	v	cerkvi	ali	na	sedežu	župnijske	Karitas.	
Mi	pa	bomo	poskrbeli	,da	jih	bodo	dobili	otroci	iz	ogroženih	
družin.	Akcija	bo	potekala	od	15.5.2015	do	15.6.2015
Hvala.	da	pomagate	sošolcu!

Europa	Donna	Slovenija	 je	samostojna,	neodvisna,	neprofitna	
organizacija	 civilne	 družbe,	 članica	 evropske	 zveze	 Europa	
Donna.	Povezuje	zdrave	ženske,	bolnice	z	rakom	dojk,	posame-
znike in strokovne institucije v Sloveniji v boju proti raku dojk. 
Glavni	cilj	slovenskega	združenja	je	vsem	ženskam	v	Sloveniji	
zagotoviti	 enake	možnosti	za	zgodnje	odkritje	bolezni,	 takoj-
šnje	in	učinkovito	zdravljenje	ter	rehabilitacijo.
Rak	dojk	je	najpogostejši	rak	pri	ženskah.	V	Sloveniji	letno	zboli	
več	kot	1200	žensk.	Mesec	oktober	je	svetovni	mesec	boja	proti	
raku	dojk,	ki	ga	združenje	vsako	leto	obeležuje.	V	letu	2014	so	
pripravili	projekt	pod	naslovom	“Lep	je	dan!”,	s	katerim	želijo	
pokazati,	kako	čudovit	je	lahko	dan,	kako	čudovito	je	lahko	ži-
vljenje kljub bolezni. V sklopu tega projekta so pripravili tudi 

črno-bele	fotografije	z	roza	trakom	preko	prsi,	na	katerih	je	36	
bolnic in ozdravljenk. Skozi objektiv je pozitivno podobo bol-
nic	in	ozdravljenk,	ki	so	se	srečale	z	rakom	dojk,	ujel	fotograf	
Tomaž	Levstek.
Projekt se tako nadaljuje v letošnjem letu, z razstavo v Kavarni 
Park na Vrhniki. 
Na	odprtju	razstave	ki	jo	je	povezovala	Neja	Malavašič	Šurca,	
so	sodelovale	učenke	2.	in	3.	razreda	glasbene	šole	Vrhnika.	Na	
klavirju	in	flavti	so	nastopile	Živa	Celarc	(flavta),	Mia	Sumina	
(flavta),	Neža	Kavčič	(flavta),	Sara	Jemec	(flavta)	in	Žana	Blažič	
(klavir).	Zaigrale	so	skladbo	Blaža	Puciharja	z	naslovom	Bugi	
Vugi.	Na	klavirju	štiriročno	pa	sta	Ajda	Oblak	in	Pika	Gabrijel-
čič	zaigrali	skladbi:	norveška	-		Festival	dance	in	Carol	Barratt	
-  Mopstick rag.
Na odprtju razstave je spregovorila tudi generalna sekretarka 
Europe	Donne	Tanja	Španič	in	poudarila	da	je	vesela	da	se	pro-
jekt  nadaljuje po ostalih mestih po Sloveniji in se s tem širi 
osveščenost	o	raku	dojk.	
Na koncu smo si ogledali videospot Lep je dan, ki so ga v lan-
skem	letu	posnele	članice	Europe	Donne	in	je	nastal	s	pomočjo	
koreografa	Matevža	Česna	iz	plesne	šole	Bolero,	režiserja,	mon-
tažerja	Žige	Zupančiča,	za	celostno	podobo	pa	je	poskrbela	Jana	
Koteska. 
Razstava je na ogled v Kavarni Park do 8. junija 2015.
Europa Donna se za sodelovanje pri odprtju razstave zahvaljuje Ka-
varni Park, podjetju DG69, Glasbeni šoli Vrhnika, povezovalki progra-
ma Neji Malavašič Šurca in fotografu Leonu Novaku. 

Jožica Alič

OSMO SREČANJE PRISELJENIH OBČANOV Z 
DOMAČINI

"TU SMO DOMA"
Turistično	društvo	Blagajana	Vrhnika	pripravlja	že	osmo	
Srečanje	priseljenih	občanov	z	domačini,	ki	smo	ga	poi-
menovali Tu smo doma.	Srečanje	bo	v	nedeljo,	21.	junija	
2015, na Sv. Trojici od 13. ure naprej.

Na prireditvi bodo društva, organizacije in posamezni-
ki lahko predstavili svojo dejavnost. Pripravili bomo 
ustvarjalne delavnice za najmlajše, zabavna in športna 
tekmovanja, poskrbeli bomo za glasbo, pekli bomo pala-
činke,	zadišalo	po	domačem	pecivu	in	še	marsikaj.	Pri-
pravili bomo tudi boljši sejem.

Program	tega	dne	je	nikoli		končana	zgodba.	Dobrodošli	
ste	vsi,	ki	se	želite	predstaviti	ali	pa	spoznati	sokrajane,	
morda koga pripeljati s sabo, da skupaj odkrivate zani-
mivosti	in	preživeti	lep	dan	v	sproščenem	vzdušju.

Veseli  bomo, če boste ta dan z nami!

Lutkovna	skupina	TD	Blagajana	je	v	polnem	zagonu.	Pripravlja-
jo se na izvedbo otroške animacije na »Argonavtskih dnevih.« 
Utrinke	 iz	 vaje	 si	 lahko	 ogledate	 na	 fotografijah.	 Vsi	 ki	 se	 jim	
želite	pridružiti	kot	lutkarji	ali	igralci,	se	javite	TV	Blagajani	ali	
pokličite	na	040-282-971.

Razstava fotografij 
Europe Donne v Kavarni Park
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Turistično	 društvo	 Blagajana	Vrhni-
ka se je tudi letos temeljito pripra-
vljalo	 na	 že	 tradicionalni	 sejem	Vse	
za vrt in dom. Vendar jim je slabo 
vreme	preprečilo	izpeljavo	celotnega	

zanimivega programa sejma.
18.	 aprila	 so	 organizirali	 zanimiva	
predavanja, ki so potekala v gasil-
skem domu. Strokovnjak Vanes Hu-
sić	 je	 navzoče	 poučil	 o	 jagodičevju	

na	vrtu.	Nato	jih	je		Terezija	Nikolčič,	
stara	 znanka	 Turističnega	 društva	
Blagajana,	 popeljala	 v	 svet	 zdravil-
nih	 zelišč.	 Na	 koncu	 pa	 je	 gospod	
Marko	Babnik	pripovedoval	o	sožitju	

mikroorganizmov na vrtu. Med tem 
je potekala tudi izmenjava semen in 
sadik.
Tisto soboto sejem ni bil obarvan 
z	 različnimi	 sadikami	 zelenjave	 in	
cvetja, prav tako so manjkali proi-
zvajalci ekološko pridelane hrane ter 
proizvajalci	različnih	izdelkov	za	vrt	
in	dom.	Vendar	pa	so	se	odločili,	da	

tako kot vsako leto vseeno podarijo 
brezplačne	sadike	cvetlic.	Odločili	so	
se, da se naslednjo soboto, 25. apri-
la,	 udeležijo	 tradicionalne	 vrhniške	
tržnice.	Med	občane	so	razdelili	šest-
sto cvetlic, ki jih je podarilo Vrtnar-
stvo Hlebec. Tokrat je bilo vreme bolj 
naklonjeno in so vse skupaj izpeljali 
brez	 težav.	 Obiskovalci	 so	 se	 lahko	
posladkali tudi z dobrotami, ki jih je 
pripravil	Aktiv	kmečkih	žena.

Simon Seljak in TD Blagajana

ZAHVALA
Turistično	 društvo	 Blagajana	Vrh-
nika se zahvaljuje: Vrtnarstvu Hle-
bec,	Zavodu	Ivana	Cankarja,	Anže-
tu	Stržinarju,	vsem	predavateljem,	
Komunalnemu podjetju Vrhnika 
za	pomoč	in	sodelovanje	na	sejmu	
Vse	za	vrt	in	dom	ter	PGD	Vrhnika	
za uporabo prostorov.

Pozdrav pomladi
V Športnem parku Vrhnika je kompostarna 
Rosa iz Ligojne pripravila in izvedla prire-
ditev, imenovano Pozdrav pomladi Vrhnika 
2015, ki je bila v soboto, 9. maja.

Sama prireditev je  potekala v dveh sklopih 
programa. Dopoldanski sobotni del je bil na-
menjen tekmovanju starodobnih motociklov in 
avtomobilov	v	spretnostni	vožnji,	popoldanski	
pa	druženju	in	zabavi	pod	velikim	šotorom.
Za tekmovalni del se je pripeljalo okoli  pet-
deset	 starodobnih	 vozil,	 	 in	 sicer	 različnih	
motociklov pa tudi zavidanja vrednih starih 

avtomobilov.	Vsi	so	se	udeležili	spretnostne	vo-
žnje,	ki	 je	pritegnila	kar	 	veliko	gledalcev.	Za	
predstavitev voznikov starodobnih vozil sta 
poskrbela	 znani	 obraz	 TV	 Boštjan	 Romih	 in	
humorist gasilec Sašo, kar je dalo prireditvi še 
poseben	čar,	predvsem	pa	smeh	in	dobro	voljo.	
Najspretnejši vozniki so prejeli priznanja, kar 
pa ni bil glavni motiv prireditve. Pozdrav po-

mladi	je	bil	namenjen	bolj	prikazu	in	druženju	
lastnikov	starodobnih	vozil	z	občani	Vrhnike.	
Tako	se	je	druženje	nadaljevalo	v	popoldanski	
čas	pod	velikim	 šotorom,	kjer	 so	 za	glasbeno	
vzdušje	poskrbeli	člani	ansambla	Okrogli	mu-
zikantje. 

Simon Seljak

V Sloveniji vsako leto podelijo priznanja 
viktor za najboljše radijske in TV-odda-
je. Letošnja podelitev je bila v Maribo-
ru 18. aprila pred polno dvorano znanih 
radijskih in TV-obrazov in  neposrednim 
televizijskim prenosom.
Za otroško in mladinsko TV-oddajo so bile nomi-
nirane tri zanimive nadaljevanke: Male sive celi-
ce,	Ribič	Pepe	in	Firbcologija.	Viktorja	pa	je	pre-
jela prav oddaja Firbcologija, kjer med desetimi 
mladimi novinarji nastopa tudi desetletna Vrhni-
čanka	Pika	Grušovnik.	Desetletna	Pika	je	odlična	
učenka		petega		razreda	OŠ	Ivana	Cankarja.	Zani-
majo	jo	številne	dejavnosti.	Že	sedem	let	trenira	
ritmično	gimnastiko,	kjer	je	kar	nekajkrat	stala	na	

zmagovalnih	stopničkah.	Obiskuje	pa	še	tečaje	
oblikovanja gline in klekljanja. Zelo rada tudi 
pleše in poje v šolskem pevskem zboru. To po-
meni,	da	je	aktivna	skoraj	na	vseh	področjih.	
Od lani je postala mlada novinarka v TV-odda-
ji	Firbcologija,	ki	je	prejela	viktorja	za	leto	2014.	
Oddaja je zelo  priljubljena predvsem med 
osnovnošolskimi otroki. V Firbcologiji nastopa 
deset otrok, starih od devet do dvanajst let, ki 
se odpravljajo na teren kot novinarji. Z vodite-
ljem	Gašperjem	Tičem	raziskujejo	in	iščejo	od-
govore na vprašanja, ki jih postavljajo vrstniki, 
mladi gledalci. Nato v studiu izvedejo eksperi-
mente na podlagi tematskih odgovorov.
Na	 podelitvi	 viktorjev	 je	 bila	 tudi	 Pika	 Gru-
šovnik z vsemi ustvarjalci oddaje Firbcologija. 
Tako lahko njej in vsem preostalim akterjem 
iskreno	čestitamo.

Simon Seljak

Tudi letos sta Darja in Andrej 
Gutnik	 pripravila	 salamijado,	 ki	
je bila šesta po vrsti. Priprave na 
dogodek	 so	 se	 začele	 že	 dopol-
dan.	Tako	sta	Jože	Podboj	in	Tone	

Mihevc pripravljala vse potrebno 
za	golaž,	ki	 je	 tradicionalni	na	sa-
lamijadi.	 Ob	 golažu	 	 so	 postregli	
prilogo iz Smukovih šampinjonov, 
pripravljeno	 na	 način	 »ala	 Tone	

Mihevc«. Ker je bilo vreme  v so-
boto,	6.	maja	2015,	malce	muhasto,	
so	gasilci	domačega	PGD	posodili	
šotor. Tako je dogodek lahko pote-
kal nemoteno. 
Na  tekmovanje se je prijavilo  se-
demnajst tekmovalcev s svojimi 
salamami. Vsaka je po svoje izsto-
pala, a le ena je bila najboljša. Oce-
njevalno komisijo v sestavi Milan 
Velkovrh,	 Anton	 Povše	 in	 Bojan	
Smuk	 je	 vodil	 predsednik	 Janez	
Podboj.  Komisija ni imela lahkega 
dela,	saj	je	več	salam	doseglo		ena-
ko	število	točk	ter	delitev	mest.
Rezultati	 uvrstitve	 prvih	 treh	 po	
računalniški	 obdelavi	 pa	 so	 bili	
naslednji:
1. mesto Zvone Mihevc 
2.	mesto	Andrej	Gutnik	
3. mesto Tone Mihevc 
Vsi	udeleženi	tekmovalci	so	prejeli	
priznanje	 o	 uvrstitvi	 in	 praktične	
nagrade v obliki »gajbice presene-
čenja«,	 za	 katere	 so	 prispevali	 lo-
kalni sponzorji in se jim zanje lepo 
zahvaljujem.                Andrej Gutnik

60 let poroke Kira in Pavle
21.	maja	sta	60.	poročni	jubilej	praznovala	Kiril	Rančov	-	Kiro	in	Pavla,	ki	sta	se	
spoznala	na	novoletnem	plesu	leta	1954	v	tako	imenovani	Koreji	(zdajšnje	bali-
nišče	pri	Kulturnem	centru	Vrhnika).	Leto	pozneje	sta	na	magistratu	že	dahnila	
usodni	da.	Kiril	 je	po	rodu	Bolgar	(vas	Senakov	pri	Dimitovgradu),	Pavla	pa	iz	

Bistre	pri	Vrhniki,	a	že	od	prvega	dne	po-
roke	živita	v	Cankarjevem	mestu.	»Zakon	
prinese vse, lepo in manj lepo, a ljubezen 
do partnerja vse zgladi,« je dejala Pavla, 
ki	se	 je	včasih	zelo	rada	posvečala	gobe-
linom,	 	 zdaj	 pa	 so	 ji	 največja	 ljubezen	 v	
prostem	času	vrtne	cvetlice.	Kiril	je	bil	ves	
čas	 zelo	 športno	aktiven,	 bil	 je	 celo	med	
ustanovnimi	 člani	 košarkarskega	 kluba	
na Vrhniki. »Prvo tekmo smo organizirali 
leta	1954,	ko	smo	v	goste	v	stari	Partizan	
povabili	Litijo	ter	jo	premagali	s	36	:	33,«	
se	 z	 žarom	 v	 očeh	 spominja	 tistih	 dni.	
»Danes šport spremljam samo še preko 
malih	zaslonov.	Leta	pač	opravijo	svoje.«	 
V	zakonu	sta	se	jima	rodila	sin	in	hčer,	ki	
sta poskrbela, da njune starše zabava pet 
vnukov in trije pravnuki. 
Kiril in Pavla – vse najboljše, veliko zdrav-
ja	in	lepih	trenutkov	v	krogu	domačih.

	(NČ)

O uporabi in učinku zdravilnih zelišč je predavala 
Terezija Nikolčič.

Stojnica TD Blagajana, kjer so razdelili  šeststo sa-
dik cvetlic.

Vrtnarstvo Hlebec je imelo tudi svojo stojnico.

Brane Ipavec je štartal prvi, ob njem pa Boštjan 
Romih in gasilec Sašo.

Pika Grušovnik z viktorjem 
Fibrcologi z Mileno Zupančič, dobitnico viktorja za življenjsko 
delo.

Pogled na tekmovalno ploščad Štart enega najstarejših motorjev Pod šotorom je igral ansambel Okrogli muzi-
kantje.

Sejem krojilo vreme

Predavanja in razdeljevanje sadik

Bolečino se da skriti,

Salamijada na Drenovem Griču

Vrhničanka Pika z viktorjem
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»Tamle	primi,	skoči	v	čoln	in	greva,«	mi	v	ne-
koliko	glasnejšem	tonu	reče	ribič,	ki	je	v	vrh-
niških vodah pustil ogromno trdega dela, a 
se	naužil	tudi	veliko	lepih	trenutkov,	ki	pa	so,	
kot pravi sam, plod vztrajnosti in trde volje. 
Janez	Obid	je	vrhniški	ribiški	družini	zaprise-
žen	že	vrsto	let	in	je	v	porečju	njenih	voda	iz-
kusil	že	prav	vse,	kar	nudijo	omenjene	vode.	
Med brnenjem dvotaktnega motorja se neko-

liko	razgledam	po	čolnu:	na	eni	strani	ribiška	
oprema z obveznimi vabami, na drugi veslo, 
nekaj orodja, kantica za gorivo in malica. Med 
prijetno	vožnjo	po	skrivnostno	zasanjani	Lju-
bljanici kmalu naletiva na drevo, ki je padlo 
v reko in nama za nekaj trenutkov prekri-
žalo	pot.	»Vidiš,	to	pa	je	še	od	lanskoletnega	
žledoloma,«	 doda	 Janez	 in	 ponovno	 zažene	
motor. Med nadaljevanjem plovbe za nekaj 
trenutkov ponovno ugasne motor in privesla 
do	močnih	korenin,	ki	so	krasile	obrežje	reke	
v	bližini	Verda.	»Jih	vidiš,	 tamle	 so	nutrije!«	
Med zemljo in koreninami kmalu zagledam 
njihovo	 družino,	 katere	 pa	 najin	 obisk	 prav	
nič	ne	zmoti.	Janez	kmalu	ugasne	motor	čolna:	
»Zdaj bova šla pa naprej kar s tokom reke, za 
povratek	pa	bo	poskrbel	kar	tale	cvajtakter!«	
»Danes	bova	poskusila	boj	s	ščuko,	a	uspeha	
nama	na	žalost	ne	morem	zagotoviti.«	V	nje-
govih	očeh	se	zrcalijo	številna	leta	ribolova,	ki	
pa	so	z	izkušnjami	prinesla	tudi	tisto,	čemur	
mnogi	pravijo	kar	dober	občutek.	S	tem	pa	je	
tako: ali ga imaš ali pa ga preprosto nimaš. Z 
enakomerno hitrostjo krmariva proti pritoku 
Bistre.	 »Tu	 je	 običajno	 kar	 zanimivo,«	 neko-
liko	zamišljeno	pove	Obid	 in	pritisne	 ročico	
za plin. O pripombi ga ne sprašujem, saj vsak 
mojster nekatere skrivnosti ohrani le za svojo 
uporabo.	Med	nadaljnjo	plovbo	mi	 Janez	 ra-
zloži,	da	člani	omenjene	ribiške	družine	poleg	
ribolova tudi gojijo ribe, so športniki, vzgoji-
telji, ljubitelji narave, njihovo delovanje pa je 
vpeto tudi v delovanje lokalne skupnosti, ki 
pa	 je	 zastavljena	 široko.	 »Veš,	 naša	 družina	

je	že	od	samih	začetkov	usmerjena	k	 temelj-
nemu	poslanstvu	ribičev,	kar	pa	še	zdaleč	ne	
pomeni le metanje trnka v vodo in dolgotraj-
nega	čakanja	na	velikanski	ulov.«	Med	brato-
vščino,	ki	jo	vse	preveč	ljudi	vidi	le	kot	odje-
malce rib iz prelepih voda, je zavel nov veter, 
ki v ospredje razmišljanja postavlja, da je riba 
veliko lepša v vodi kot v kozici z razgretim 
oljem	 in	med	kopico	začimb.	Medtem	ko	 jaz	
pripravljam	fotoaparat,	Janez	pripravlja	trnek	
in	vabe	za	ščuko.	»Veš,	ščuka	je	roparica	in	se	
najraje skriva kar v podrastju, zato je boj z njo 
lahko zelo divji. A poleg zloglasne roparice 
tu	živijo	tudi	linji,	črnovke,	platnice,	zelenike,	
pisanke, pezdirki, podusti, babice, ogrice, plo-
ščiči,	globočki,	mrene,	zlatovčice,	postrvi,	kra-
pi,	glavači,	smuči,	rečni	piškurji,	lipani,	sulci,	
ostriži,	somi,	kleni,	kleniči,	blistavci,	pisanci,	
šarenke,	 činklje,	 rdečeperke,	 pohre,	 koreselji	
in	menek.	»Vidiš,	pa	se	je	približala,«	a	je	tudi	
odplavala.	 Ščuka	 je	 namreč	 zelo	 previdna	
riba, ki ima poleg izrazitega nagona dobro 
razvit		obrambni	mehanizem,	kar	ji	omogoča,	

da napade, a se lahko v nekaj trenutkih tudi 
hitro skrije in za seboj pusti le sled, ki pa za-
radi njene hitrosti ne ostane dolgo vidna. In 
prav	 nič	 ni	 bilo	 drugače	 tudi	 to	 pot.	 Kakor	
je priplavala, je tudi odplavala. Za trenutek 
se	ustaviva.	Janez	privesla	čoln	k	obrežju,	ga	
zaveže	in	odpre	vrečko	z	malico.	Med	obedo-
vanjem	mi	 razloži,	da	večina	 ribičev	 lovi	po	
sistemu ulovi in spusti, uporabljajo brezzalu-
stnike,	z	vodnim	živežem	ravnajo	humano	in	
so prijatelji narave in njenih naravnih prebi-
valcev.
V pogovoru mi pove, da bodo nadaljevali s 
tradicijo	vzgoje	otrok	in	mladine,	jih	podučili	
o	pomenu	varovanja	 vode	kot	 vira	 življenja.	
Na	tak	način	pa,	upajmo,	da	se	bo	krog	naših	
somišljenikov	 le	 še	povečal.	 Ljubljanica	naju	
počasi,	a	vztrajno	vodi	med	svoje	meglice	in	
bregove,	kamor	le	redko	stopi	človeška	noga.	
V	porečju	Ljubljanice	se	pogosto	znajde	tudi	
gozdna divjad, ki skrivnostno lenobno reko 

kar preplava in tako pride na drugo stran Lju-
bljanskega barja. Podrastje se ponovno zama-
je,	Janez	nekoliko	potegne	za	trnek,	napne	oči	
in ušesa, a ponovno ostaneva praznih rok.
Nato se nekoliko ozre, pogleda vreme: »Danes 
ne bo ulova, najbolje, da se kar vrneva in po-
skusiva	srečo	na	ribnikih.«
Motor kmalu zabrni in v številnih zavojih 
priplujeva k ribiškemu domu, kjer sva naji-
no	 ribiško	popotovanje	 tudi	 začela.	Med	za-
vezovanjem	 čolna	 si	 nekoliko	ogledam	vabe	

in	preostalo	opremo,	ki	mi	jo	je	kasneje	Janez	
obrazložil	 do	 podrobnosti.	 Nekaj	 trenutkov	
kasneje	 sva	že	na	obrobju	 ribnikov,	ki	 so	na	
svoje	 bregove	 že	 kmalu	 zjutraj	 privabili	 šte-
vilne	 ribiče.	 Kramljanje	 ribiške	 bratovščine	
kmalu	zmotiva	tudi	midva.	Janez	iz	ribiškega	
brezrokavnika najprej potegne peresnik in v 
posebno	knjižico,	vpiše	podatke	ribolova.
»Tako, zdaj je vse nared« in nekaj trenutkov 
za	tem	že	vidim,	kako	vrže	trnek	v	vodo.	Med	
čakanjem	se	med	ribiči	vname	zanimiv	pogo-
vor, ki pa ga zmoti sukanje najinega trnka. Po 
ulovu	Janez	manjšo	ribo	kmalu	vrže	nazaj	v	
vodo. Kmalu zatem se odpraviva proti njego-
vemu domu, katerega stene krasijo ribe, ki jih 
je	 iz	vode	potegnil	 že	davno	pred	dnem,	ko	
sva se na ribolov odpravila midva. »Vidiš, na 
vsako	od	teh	me	vežejo	lepi	spomini,«	doda,	
medtem se oglasi telefon. Po krajšem pogovo-
ru	je	zaznati,	da	ga	kliče	ribiški	kolega,	s	kate-
rim	pa	pogovor		končata	s	stavkom:	»Pa	dober	
prijem!«	

Besedilo	in	fotografije: Blaž Uršič

Fotoreportaža

Ribiška 
dogodivščina

6. JUNIJ 2015

Predprijave
na netu

SKUPINA ČRNA MAČKA

Sobota, 6. 6. ob 18:00

Petek, 5. 6. MEGA FEŠTA ob 20.00

ANSAMBEL STIL
VESELI MUZIKANTI

Dan zdravja v središču Vrhnike
Vrhnika, 12. maj – Zdravstveni dom Vrhnika je parku pred ZIC Vrhni-
ka organiziral Dan zdravja, na katerem je predstavil svoje preventivne 
programe. Dopoldne so se med stojnicami pomudili skoraj vsi vrhniški 
vrtci	 in	 osnovnošolci,	 popoldne	 pa	 še	 ostala	 javnost.	 Jerneja	 Filipič	 iz	
Zdravstvenega doma Vrhnika je pojasnila, da v domu vršijo kar 17 pre-
ventivnih	programov,	odziv	pa	je	zelo	dober.	Eno	od	udeleženk	delavnic,	
Milena	iz	Borovnice,	je	potrdila,	da	je	vzdušje	na	delavnicah	odlično.	»Pet	
let	sem	na	inzulinu.	Odkar	hodim	na	delavnice,	sem	si	močno	zmanjšala	
odmerek inzulina, tako da lahko povem o delavnicah same pohvalne be-
sede.«	Več	o	Dnevu	zdravja	si	lahko	preberete	na	skupnih	straneh.	

 Gašper Tominc, foto: GT
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Človek	je	imel	od	nekdaj	željo	po		potovanjih	in	premagovanju	
razdalj.	Krajše	razdalje	je	premagal	s	hojo,	za	daljše	je	vključeval		
živali	in	jezdil,	kasneje	pa	je	sledila	uporaba	raznih	prevoznih	
sredstev.	 V	 začetku	 niso	 terjala	 kakšnega	 posebnega	 znanja		
uporabnika, pa tudi ceste niso bile bog si ga vedi kaj posebne-
ga. Ob hitrem tehnološkem razvoju vozil in izgradnji cestne 
infrastrukture so nastala tudi posebna pravila in tako danda-
nes	človek	kar	težko	sledi	vsem	najnovejšim	smernicam.	Žal	jih	
moramo	upoštevati,	če	želimo	biti	udeleženi	v	prometu	in		upo-
rabljati vse našteto. V avtošoli si kot mladi vozniki pridobimo 
osnovno znanje, ki pa ga moramo vseskozi nadgrajevati in ob-
navljati.	Ob	spoznanju,	da	se	staramo,	pa	moramo	vključiti	tudi	

ta dejavnik in se tudi sami opazovati in razmišljati, kakšni smo 
pravzaprav	na	cesti.	S	staranjem	se	v	človeški	naravi	spremeni	
marsikaj. Dojemanje okolice,  hitrost zaznavanja,  pomnjenje ce-
stnoprometnih	predpisov	je	le	del		okoliščin,	na	katere	moramo	
biti pozorni in  zelo vplivajo na varnost starejših voznikov. Ne 
pozabimo tudi na invalidne voznike, ki imajo prav tako pravico 
biti	udeleženi	v	prometu.	Do	vseh	teh	skupin	moramo	biti	ob-
zirni, lastnih slabosti pa se moramo zavedati tudi sami. S tem 
namenom smo na pobudo dolgoletnega prometnega poznaval-
ca	g.		Mirka	Turka,	inž.	prometa,	Sveta	za	preventivo	in	vzgojo	
v	cestnem	prometu	pod	predsedovanjem	g.	Karla	Jurjevčiča	in	
Združenja	šoferjev	in	avtomehanikov		Vrhnika	izpeljali	poseb-

no	akcijo	ozaveščanja	starejših	voznikov	v	prometu.		Lepo	števi-
lo slušateljev je v domu KS Vrhnika prisluhnilo dejstvom, ki jih 
kot vozniki v cestnem prometu moramo poznati in upoštevati. 
Preko	 projekcije	 	 in	 besede	 gospoda	Turka	 so	 občani	 osvežili	
najpomembnejše	predpise	 in	 tehnike	 	pri	vožnji.	V	nadaljeva-
nju	 	bodo	udeleženci	 imeli	 	možnost,	da	osveženo	znanje	pod	
budnim	inštruktorjevim	očesom,	tudi	praktično	preizkusijo	na	
cesti. Poleg alkohola in prepovedanih substanc je v prometu ve-
lika	nevarnost	 tudi	psihofizična	nepripravljenost	 voznikov,	 ki	
z	leti	popušča	in	ji	moramo		namenjati	vse	večji	poudarek.	Dr.		
Mitja	Miklič,	specialist		medicine	dela	in	športa,	je	preletel	vse	
naštete	vplive	in	jih	prenesel	na	udeležence	izobraževanja.		Dej-
stvo	je,	da	se	kot	udeleženci	v	prometu	moramo	sami	zavedati,	
kdaj	 je	čas,	da	se	udeležimo	podobnega	 izobraževanja	 in	 tako	
poskrbimo	za	lastno	varnost	in	varnost	udeležencev	v	prometu.	
Ugotavljam,	da	je	bila	naloga	izpeljana	dobro	in	je	s	tovrstnim	
izobraževanjem,	 ozaveščanjem	 	 treba	 nadaljevati.	 Ponujeno	
roko	morajo	 občanke	 in	 občani	 prijeti	 in	 izkoristiti	 znanje,	 ki		
jim	ga	ponujamo.	Kot	člani	ZŠAM	Vrhnika	se	zavedamo	pome-
na preventive v cestnem prometu in to z veseljem prenašamo na 
najmlajše, da ne bo zamujeno, ko bodo starejši. 
Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali v projektu.

Predsednik ZŠAM Vrhnika, Franjo Čretnik

V	četrtek,	 14.	maja	 2015,	 je	 od	 15.00	do	 17.00	na	poligonu	OŠ	
Ivana	Cankarja	 potekalo	medobčinsko	 tekmovanje	Kaj	 veš	 o	
prometu.	 	Člani	ZŠAM	Vrhnika	 že	 tradicionalno	 sodelujemo	
na	tekmovanju	kot	sodniki	na	poligonu,	nadziramo	praktično	
vožnjo	in	sodelujemo	v	preverjanju	poznavanja	cestnoprome-
tnih	predpisov,	v	praktični	obliki.

Delo	na	posameznih	točkah		terja	vso	našo	zbranost,	hitre		od-
zive in ostro oko. Vse mora potekati korektno in pošteno, zato 
vse zapišemo in arhiviramo. letos so bili rezultati  tekmovalcev 
zelo	dobri.	Ugotavljamo,	da	se	je	znanje	udeležencev		izboljšalo,	
za	kar	velja	pohvala	mentorjem	in	interesu	mladih	na	področju		
prometne	ozaveščenosti.	Žalosti	pa	nas	lahko	dejstvo,	da	se	je	
letošnjega	tekmovanja	udeležilo	zelo	malo	učencev.	Prav	tako	
tudi	 niso	 bile	 zastopane	 vse	 občine	 in	 šole.	 Kje	 iskati	 razlog	
letošnjega izpada oziroma nezainteresiranosti, bodo morali 
ugotavljati v Svetu za vzgojo in preventivo v cestnem prometu.  
Rezultati	 so	bili	dobri.	Računalniško	 testiranje	ni	dovoljevalo	
napak. Kot vsaka teorija pa je pokazala tudi primanjkljaj zna-
nja	pri	tekmovalcih.	Ves	čas	zgledno	sodelujemo	z	mentorji	in	
Svetom za preventivo v cestnem prometu Vrhnika. Svojo stro-
kovnost in poznavanje urejanja prometa, kadar ni semaforjev, 
je	pokazal	tudi	policist	PP	Vrhnika	g.	Janez	Kavčič.	Za	zgledno	
sodelovanje se mu zahvaljujemo.
Prva	tri	mesta	v	posamični	razvrstitvi	so	odšla	v	OŠ	Ivana	Can-
karja, prav tako tudi skupna zmaga.
V	kratkem	nagovoru	 tekmovalcem	 je	 župan	Občine	Vrhnika,	
gospod	 Stojan	 Jakin,	 poudaril	 pomen	 vzgoje	 v	 prometu	 ter	
najboljšim	tekmovalcem	izročil	zaslužena	praktična	darila.	Ob	
razglasitvi	rezultatov	se	nam	je	pridružila	tudi	ravnateljica	OŠ	
Ivana	Cankarja	go.	Polonca	Šurca	Gerdina.	Za	praktična	darila	
in	 sladoled	 je	v	organizaciji	Občine	Vrhnika	poskrbel	 SPVCP	
Vrhnika.
Vse	to		nam	članom	ZŠAM	Vrhnika	daje	voljo,	da	se	bomo	tudi	
v	prihodnje	z	našim	strokovnim	delom	na	področju	prometa	še	
udeleževali		takšnih	preventivnih	prireditev.

Pomoč	pri	 izvedbi	 in	organizaciji	 so	nudili:	 Slavko	 Jereb,	Ka-
rol	Jurjevčič,	Tone	Tomšič,	Jože	Stanonik,	Nace	Jerina,	Nace	Ze-
mljič,	Dušan	Rodošek,	Mirko	Turk	in	Franjo	Čretnik.

Predsednik ZŠAM Vrhnika, Franjo Čretnik

V zadnjem mesecu se je v NK 
Vrhnika zgodilo mnogo nove-
ga. Mladinci so nanizali ko-
pico zmag, kadeti in starejši 

dečki	prikazali	kombinatorno	
in	dinamično	igro,	mlajši	deč-
ki	pa	počasi	ujeli	 tekmovalni	
ritem in na zadnji tekmi pre-

magali celo ekipo NK Olimpi-
ja iz Ljubljane. Dekleta ostaja-
jo	 zvesta	 svojim	 načelom,	 da	
se	brez	trdega	dela	ni	mogoče	
kaj	 dosti	 doseči,	 zato	 pridno	
nabirajo znanje in izkušnje v 
prvi	 ligi	 NZS	 U-15	 zahod	 in	
tudi v mednarodni ligi za de-
kleta v Trstu. Še pred nedav-
nim	 smo	 o	 nastopu	 članske	
ženske	 lige	 lahko	 le	 sanjali,		
zdaj	 pa	 postavljeni	 cilj	 poča-
si	 postaja	 resničnost.	 Želja	
je, da bi na vrhniški zelenici 
zaigrala dekleta v najvišjem 
državnem	rangu	tekmovanja,	
1.	SŽNL.
Naši	 sončki,	 cicibani,	 so	 se	 v	

zadnjih tednih pomerili na 
nekaj	 turnirjih	 in	že	uspešno	
tekmujejo tudi v nadaljeva-
nju prvenstva. Kako zagna-
ni	 so,	 je	 bilo	 mogoče	 opaziti	
tudi na nedavnem prvem 
pomladnem igralnem dne-
vu. Športni park Vrhnika se 
je	spremenil	v	mravljišče.	Več	

kot sto mladih nogometašev 
se	 je	 na	 devetih	 igriščih	 ne	
prtrgano podilo za nogome-
tno	 žogo	 celo	 uro	 in	 pol.	 Za	
dodatno popestritev dneva je 
poskrbelo še vreme, saj smo 
imeli	 prekrasno	 sončno	 vre-
me. Najmlajših nogometnih 
asov je v naših vrstah iz dne-

va	 v	 dan	 več.	 Vsa	 dekleta	 in	
fantje,	 ki	 si	 želite	 preskusiti	
v	 nogometni	 igri,	 ne	 čakajte.	
Spremljajte nas na naši sple-
tni	 strani	www.nkvrhnika.si,	
Facebooku	in	Twitwrju	ter	ne	
spreglejte naslednjih igralnih 
dni, ki bodo v naslednjih ne-
kaj tednih.

»Bodi zdrava, domovina,
mili moj slovenski kraj!
Ti prekrasna, ti edina,
meni zemeljski si raj!« 
(Radoslav Razlag)

Slovenska demokratska stranka vam ob 
prihajajočem prazniku Dnevu državnosti, ko smo 
pred svetom ponosno vzklikali 
SLOVENEC SEM, 
čestitamo in vam želimo vse dobro. 

Pred 24. leti smo enotno in pogu-
mno stopili skupaj in naredili nekaj, 
kar so bile sanje naših prednikov. 
Verjamemo, da nam pogum še ni 
upadel in da bomo s skupnimi mo-
čmi nekoč ustvarili Slovenijo, ki bo 
resnično enaka za vse državljane. 
OO SDS VRHNIKA

Vabilo na piknik
Občinski odbor Slovenske demokratske stranke
vabi vse člane z družinami, simpatizerje in vse ljudi dobre vo-
lje, da se nam pridružite na pikniku, ki bo v soboto, 6. 6. 
2015 od 14.00 dalje na letališču pod Veliko Ligojno.
Pridružite se nam, da se poveselimo in prijetno pokramljamo 
ob hrani iz žara in kozarcu dobre kapljice.
Vljudno vabljeni
Andrej Podbregar
Predsednik OO SDS Vrhnika
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NOGOMETNI SPEKTAKEL NA VRHNIKI

www.nkvrhnika.siPOVEZUJE NAS NOGOMET - ZDRUŽUJE NAS KLUB

ŠPORTNI PARK VRHNIKA SOBOTA 20. in NEDELJA 21.06.
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Skrb za varnost starejših občank in občanov  v prometu

Sodelovanje na tekmovanju 
Kaj veš o prometu

NK Vrhnika

Ustaljen delovni ritem v klubu
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DeSUS izpolnjuje 
predvolilno obljubo
Pred	 županskimi	 volitvami	 jeseni	 2014	 si	 je	 stranka	 DeSUS	
zadala	 izpeljati	 izobraževanje	 za	 starejše	 voznice	 in	 voznike.	
Uresničitvi	pobude	se	 je	obvezal	 eden	 izmed	naših	podpred-
sednikov,	inž.	prometa	Mirko	Turk,	ki	kot	voljeni	svetnik	naše	
stranke deluje v svetu za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu	Občine	Vrhnika,	kjer	je	naša	ideja	dobila	široko	podporo.	
Poleg	občinskega	sveta	za	vzgojo	in	izobraževanje	so	se	v	akcijo	
vključili	 tudi	Društvo	upokojencev	Vrhnika,	 ZŠAM	Vrhnika,	
zavod Ivana Cankarja in vrhniška policijska postaja. S timskim 
delom smo v domu Krajevne skupnosti Vrhnika 22. aprila 2015 

uspešno pripravili predavanji Mirka Turka o cestno-prometnih 
predpisih	 in	Mitje	Mikliča,	 spec.	dr.	medicine	dela	 in	 športa	
iz	 Zdravstvenega	 doma	Vrhnika,	 o	 starosti	 in	 vožnji,	 upadu	
življenjske	moči	 in	psihofizičnih	 sposobnosti	 starejših	voznic	
in voznikov. Predavanj se je po predhodni pri-
javi	 v	 društvu	 upokojencev	 udeležilo	 40	 za-
interesiranih, ki so z zanimanjem spremljali 
oba	predavatelja.	Vsak	od	udeležencev	 je	do-
bil	kodo	za	enomesečni	brezplačni	dostop	do	
spletne strani Vozniški izpit in literaturo, ak-
tualno za starostno skupino. V mesecu maju 
se	 bo	 izobraževanje	 nadaljevalo	 s	 praktično	
enourno	vožnjo	z	lastnimi	vozili	v	spremstvu	
mentorja	Mirka	Turka.	Lekcija	o	pravilni	in	varni	vožnji	se	bo	
odvijala	na	območju	aktualnih	križišč,	krožišč	in	avtoceste	pro-

ti	Ljubljani	in	nazaj.	Tisti,	ki	bodo	želeli	še	dodatno	izpopolniti	
svoje znanje, se bodo lahko dogovorili s predstavniki AVTO 
TRADE	Sinja	gorica.	Vsi,	ki	 so	sodelovali	pri	 izvedbi	progra-
ma, so delovali prostovoljno, zato se vsem iskreno zahvaljujem. 

Posebna	zahvala	za	pomoč	pri	 izvedbi	pro-
grama gre predsednici društva upokojencev 
Elici	 Brelih,	 predsedniku	 občinskega	 sveta	
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Karlu	 Jurjevčiču,	 predsedniku	 ZŠAM	 Fra-
nju	 Čretniku	 in	 zdravniku	 spec.	 medicine	
dela	in	športa	ZD	Vrhnika	dr.	Mitji	Mikliču.	
Vsem	udeležencem	pa	želim	srečno	in	varno	
vožnjo.

Predsednik	OO	DeSUS	Vrhnika
Vid Drašček 

Prisrčen pozdrav, cenjene  upokojenke 
in cenjeni upokojenci
Maj nam je poklonil nekaj toplih in prijetnih dni, ki ste jih mno-
gi	izkoristili	za	delo	na	vrtovih.	Kaže,	da	je	premalo	časa,	mo-
goče	pa	tudi	denarja,	da	bi	lahko		organizirali	kakšen	izlet.	Tudi	
drugi	izlet	smo	morali	odpovedati,	čudim	pa	se,	da	smo	zaradi	
nezanimanja	odpovedali	tudi	kopalni	izlet.	Včasih	so	bili	tako	
zasedeni, da je bilo treba zagotoviti še dodatni avto ali kombi.
So pa balinarke vzorno  odigrale otvoritveni turnir v balinanju 
v	počastitev	občinskega	praznika.	Pa	še	prvo	mesto	so	zasedle,	
za	kar	jim	izrekamo	čestitke.

Kaj napovedujemo?
Izlet	v	 juniju	v	Varaždin	z	okolico,	če	bo	vsaj	45	prijav.	Vodila	
bo Dominika.

Kopalni	izlet	v	Strunjan	bo	15.	junija.	Toda,	pozor!	Prijaviti	se	je	
treba	vsaj		deset	dni	pred	odhodom.	Šli	bomo	le,	če	bo	prijavlje-
nih		štirideset	udeležencev!
Vabimo	vas,	da	se	oglasite	v	društveni	pisarni,	poravnate	člana-
rino,	če	je	še	niste,	in	se	pozanimate	o	naših	dejavnostih.
Vse na novo upokojene vabimo na klepet in predstavitev, kaj vse 
počne	društvo	in	kje	bi	se	lahko	posameznik	ali	posameznica	
vključil	(a)	in	našel	(la)	nekaj	zase.	

Vabljeni,	ne	bo	vam	žal.
V imenu UO Elica Brelih

Srce v čipki – razstava v prostorih DU 
Vrhnika
Klekljarski	krožek	pri	DU	Vrhnika		 je	 v	društvenih	prostorih	
pripravil	razstavo	čipk.	Odprtje	je	bilo	v	torek,	21.	aprila.	Raz-
stavo	si	lahko	ogledate	do	petka,	24.	aprila.
Prevladuje	mnenje,	da	 je	klekljanje	zapleteno	ročno	delo	 in	se	
ga	je	težko	priučiti.	Vse	je	v	čarobnih	besedah,	ki	veljajo	od	pr-
vega	koraka:	v	vsako		roko	vzameš	par	klekljev,	ki	ju	prekrižaš,	
posukaš	in	spet	prekrižaš,	en	par	odložiš	in	postopek	ponoviš.
Osnovnemu	znanju	dodajamo	nove	tehnike.	Uporabljamo	raz-
lične	sukance,	barve	in	vzorce.
Izdelki na razstavi so nastali v zadnjem letu. Izdelovale smo 
čipke	z	motivi	oziroma	oblikami	srca.	Našle	smo	veliko	papir-

cev s tem motivom in nato smo klekljale. Nastali so samostojni 
srčki,	nekateri	so	del	zaves,	prtičkov,	prtov	ali	pogrinjkov.
Delo	 je	bilo	zanimivo	in	ustvarjalno.	Vseskozi	smo	se	učile	 in	
še	enkrat	učile.	Tedenska	druženja	ob	punklju	in	klekljih	so	ob-
rodila lepe, zanimive in posebne izdelke. Me smo z njimi zado-
voljne.
Mentorica Ivica Česnik, foto: Leon Novak

Dan v domu starejših občanov!
22.aprila	so	imeli	v	domu	starejših	občanov	»športni	dan«	Bali-
narke in pikaderji smo pomagali popestriti in polepšati njihov 
vsakdanjik, zato smo se organizirali in jim pripravili nakaj le-
pih še ne pozabljenih trenutkov, saj je v domu tudi nekaj naših 
starejših balinark in balinarjev. Sonce je prijetno grelo telesa 
teh	ljubih	nam	ljudi,	ki	so	želeli	stare	dneve	preživeti	v	domu		
kjer imajo vso oskrbo in prijazno osebje. –Tudi mi smo se ime-
li lepo,saj smo upam,da nekaj veselja prinesli oskrbovancem. 
Prijazne terapevtke, so nam z veseljem poskrbele vso potrebno 
opremo	za	začetek	 tekmovanja.	Takoj	na	začetku	 je	bilo	malo	
treme s strani oskrbovancev, potem pa je steklo, kajti pomagali 
so	nam	tudi	vozičkarji,	ki	so	prišli	iz	Kranja	–	paraplegiki.	Po-
tem pa se je vse  prehitro  odvilo, kajti kosilo je vabilo. Lepo nam 
je bilo med vami in upam da še kdaj popestrimo vaš vsakdanjik.

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

Maja 2015 so  naši člani praznovali 
okrogle jubileje:
Stanislav	Kogoj,	Krožna	pot,	Vrhnika	(1922)
Valerija	Sterle,	Dom	upokojencev	Vrhnika	(1923)
Marija	Jurca,	Gmajna,	Notranje	Gorice	(1923)
Marija	Škorjanec,	Tičnica,	Vrhnika	(1924)
Stanislava	Jereb,	Smrečje,	Vrhnika	(1924)
Ivanka	Tušar,	Verd,	Vrhnika	(1925)
Marta	Seljak,	Gabrče,	Vrhnika	(1930)
Stanislava	Burjak,	Podlipa,	Vrhnika	(1935)
Marija	Prebil,	Dobovičnikova	c.,	Vrhnika	(1935)
Janez	Urh,	Pot	na	Košace,	Vrhnika	(1935)
Milena	Bogataj,	Stara	Vrhnika	(1935)
Janez	Leskovec,	Lesno	Brdo,	Vrhnika	(1935)

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

Vrtec Vrhnika, enota Žabica

Kmetija v igralnici in 
obisk bližnje kmetije
Tudi	najmlajši	otroci	večkrat	dajo	pobudo,	da	skupaj	pogledamo	
slikanice	in	tudi	knjige	zvočnice,	v	katerih	so	različne	živali.	Pri	
tem	jim	 je	všeč,	da	 jih	nato	skupaj	poimenujemo,	posnemamo	
njihovo	oglašanje,	pri	nekaterih	posnemamo	gibanje	itn.;	prav	
tako	so	predvsem	dečki	navdušeni	nad	traktorji	in	podobnimi	
vozili. Tako se poleg širjenja besednega zaklada razvijajo tudi 
njihove predstave, domišljija. 

Po	navadi	 največ	 zanimanja	pokažejo	 za	nam	najbližje	 živali,	
tiste,	ki		po	navadi	živijo	na	kmetiji.	Skupini	Mucki	in	Veverič-
ke iz Vrtca Vrhnika smo se zato odpravili na skupni pohod do 
bližnje	kmetije,	kjer	smo	si	ogledali	nekaj	živali	in	tudi	pobožali	
krave	 (kdor	 je	 želel),	 čisto	 od	 blizu	 smo	 si	 ogledali	 traktor	 in	
nekateri	 so	 tudi	 splezali	nanj,	privoščili	 smo	si	malico	 in	 igro	
na	manjšem	travniku	pri	kmetiji	in	se	imeli	zares	lepo.	Božanje	
kravic	in	njihovi	»poljubčki«	so	otroke	spravili	v	glasen	smeh	in	
jim narisali nasmehe na obraz. Vzdušje kmetije smo si nekako 
'pričarali'	tudi	v	igralnici	–	najprej	smo	otipali	seno	preko	odpr-
tine	v	vreči,	nato	smo	ga	raztresli	po	celotni	igralnici,	se	poigrali	
z njim in z metlami, samokolnicami, lopatkami … Otroci so se 
pri	tem	zelo	zabavali!	

Za Mucke in Veveričke zapisala: Katja M. 

Popoldansko varstvo: 
igralno-gibalno popoldne 
z bratci in sestricami 
Vzgojiteljice	skupine	Mucki	in	Veveričke	iz	Vrtca	Vrhnika	smo	
se	odločile,	da	bomo	za	naši	dve	skupini	v	aprilu	organizirale	
en	dan,	ko	bomo	omogočile	podaljšano	varstvo	naših	otrok	in	
si skupaj pripravili zabavno igralno popoldne ob plesu, igri in 
druženju.	Da	bi	bil	dogodek	res	poseben	in	drugačen,	smo	na	
obisk	in	druženje	v	petek,	17.	4.,	povabili	 tudi	bratce	in	sestri-
ce	naših	malčkov,	ki	so	se	nam	pridružili	popoldan	in	ostali	z	
nami	vse	do	18.	ure	zvečer,	starši	otrok	pa	so	si	lahko	vzeli	čas	

zase in po svoje izkoristili »prosto« popoldne. Pripravili smo si 
zabavno	igralno-gibalno	srečanje.	Najprej	smo	se	okrepčali	s	sa-
dnimi smoothieji, bratci in sestrice so pomagali pri delitvi ter 
hranjenju naših najmlajših. Zatem smo se razmigali na poligo-
nu	v	telovadnic.	Vzdušje	je	bilo	živahno,	razposajeno	in	veselo.	
Nato	smo	si	v	igralnici	privoščili	še	pravo	zabavo	v	soju	žarome-
tov	disko	krogle	in	poskočne	glasbe,	podajali	smo	si	balone	in	
pihali	milne	mehurčke	ter	se	posladkali	s	sveže	pečenimi	vaflji.	
Glede	na	besede	bratcev	 in	sestric	 ter	odzive	naših	najmlajših	
smo	prepričane,	da	je	bilo	to	popoldne	resnično	zabavno	in	ne-
kaj	posebnega	prav	za	vse!	

Mucki in Veveričke, Vrtec Vrhnika
(Katja, Maja, Slavica, Špela)
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Balinarska sezona se je začela 
Začela	se	je	18.	aprila.	Balinale	smo	v	Lovranu	na	mednarodni	
tekmi. Nadaljevalo se je v Logatcu na izbirni tekmi za Pokrajin-
ske športne igre upokojencev Slovenije. V Dragomerju  je bil 2. 
maja  1. memorial  Franca Kocipra. No na teh tekmah nismo bili 
posebno uspešni, kar je tudi posledica pomankanja treningov v 
zimskem	času	–	pogrešamo	pokrito	balinišče.

9.	maja	smo	imeli	otvoritveni	turnir	v	balinanju	ob	prazniku	ob-
čine	Vrhnika.	Sodelovalo	je	18	ekip,	kar	je	bilo	največ	doslej	v	ka-
rieri	balinanja	na	Vrhniki.	Navzoče	 je	pozdravila	predsednica	
Društva	upokojencev	Vrhnika	gospa	Elica	Brelih	in	tudi	župan	
občine	Vrhnika	gospod	Stojan	Jakin.	Oba	sta	orisala	pomen	ob-
činskega	praznika	in	zaželela	veliko	uspeha	vsem	sodelujočim	
ter	prijetno	druženje	pod	našo	lipo	ob	balinišču.	Glavni	sodnik	
gospod	Simon	Ogrin	je	razdelil	ekipe.	9	ekip	moških	in	3	ženske	
so	se	odpravile	v	Sinjo	gorico	na	4-	stezno	balinišče,6		ženskih	
ekip	pa	 je	 ostalo	na	domačem	 igrišču	na	Vrhniki.	Ob	 rahlem	
rosenju	se	je	tekma	pričela,	vendar	nam	je	bilo	nebo	naklonjeno,	
saj je pregnalo oblake in sonce je posijalo. Dobro smo se borili 
za	točke	in	ženska	ekipa	DU	Vrhnika	je	osvojila	1.	mesto,	druga	
je	bila	ekipe	Postojne,	 tretja	ekipa	DI	Vrhnika	in	četrte	so	bile	
tekmovalke	Polhovega	Gradca.	Ostale	 so	 bile:	DU	Rakek,	DU	
Logatec,	DU	Dragomer,	DU	Loška	dolina	in	DU	Cerknica.
Pri	moških	 so	osvojili	 1.	mesto	Logatčani,	2.	mesto	 je	osvojila	
ekipa	DU	Postojna,	3.	mesto	DU	Rakek,	4.	mesto	DU	Loška	doli-
na,	ostala	mesta	pa:	DU	in	DI	Vrhnika,	DU	Cerknica,	DU	Polhov	
Gradec	in	Dragomer	–Lukovica.	 	 	
Prve	štiri	ekipe	moških	in	ženskih	ekip	so	prejele	pokale,	ki	jih	
je	prispevala	občina	Vrhnika.
Pomerili	smo	se	tudi	v	bližanju	za	posameznike.	Najboljša	po-
sameznica	je	bila	Marija	Gruden	iz	Polhovega	Gradca,	najboljši	
posameznik	pa	je	bil	Konrad	Benkič	iz	Vrhnike.	
Zjutraj	 smo	 	 domače	 balinarke	 pripravile	 pogostitev	 za	 vse	
udeležence	 tekmovanja.	 Kosilo	 za	 vse	 prisotne	 je	 prispeval	
najemnik	bifeja		g.	M.	Keršmanc,	ki	je	pripravil	čudovit	pasulj	
z	veliiiiko	klobaso,	za	sladico	pa	je	poskrbela	(kot	že	nekaj	let	
)	 slaščičarna	Breza.	Obema	 se	 zahvaljujemo,	 ker	 sta	 bila	 naša	
glavna sponzorja.
Zahvaljujemo se tudi sodnikoma gospodu Simonu Ogrinu in 
Marjanu	 Križaju	 za	 korektno	 vodenje	 tekmovanja.	 Prav	 tako	
gre	pohvala	 našemu	hišniku	gospodu	Željku	 za	 lepo	urejena	
igrišča	 in	 fotografu	Leonu,	ki	 je	posnel	album	slik	za	spomin	
na ta lepi dogodek. Zahvaljujemo se tudi našim prijateljem, ki 
so	nam	 tako	ali	drugače	pomagali	 in	prispevali	po	najboljših	
močeh:	Pekarna	Baškovč,	pekarna	Adamič,	DG	zelenjava,	cve-
tličarna	Karmen	in	Jani,	Frizerstvo	Neti,	Gostilna	Kranjc,	Can-
karjev	hram,	Metka,	Kmetija	odprtih	vrat	Ubanovc,	Blago	Mix,	
Caserman, trgovina Maja, posameznikom našim simpatizerjem 
Petru	in	Lučki	za	darila	ter	ostalim	prijateljem	balinanja,	ki	so	
nam	naklonjeni	in	če	sem	katerega	spustila	se	mu	opravičujem.	
Vsem	pa	veliko	HVALA!	Se	vidimo	naslednje	leto!

Barjani na Javorniku nad Črnim 
Vrhom
Drugi	torek	v	aprilu	je	skupina	Barjani		po		načrtu	odšla	na	Ja-
vornik. Na Kalcah smo se prebudili ob jutranji kavici, nato nas 
je	voznik	Boris	popeljal	do	Črnega	Vrha	proti	Colu.	Na	tretjem	
ovinku smo izstopili, smerna tabla  nas je usmerila na pot proti 
Javorniku.	Povzpeli	smo	se	skozi	gozd	do	zaselka	Šajsna	Ravan.	 
Mimo	odcepa	za	Čelkov	vrh	smo	nadaljevali	pot	čez	travnata	
pobočja,	nato	pa	skozi	gozd	do	razpotja.	Razdelili	smo	se	v	dve	
skupini:	ena	je	šla	proti	vrhu	Javornika,	druga	manjša	pa	proti	
Pirnatovi	koči.	
Javornik	(1240	m)	je	z	gozdom	poraščen	vrh,	zato	je	na	vrhu	posta-
vljen	razgledni	stolp.	Žal	smo	imeli	sivo	oblačno	vreme,	vendar	
nam je naš vodnik Frenk povedal, kaj vse se vidi ob jasnem vre-
menu:	Dolomiti,	Karnijske	in	Julijske	Alpe,	Karavanke,	Kamni-
ško-Savinjske	Alpe,	Idrijsko	in	Cerkljansko	hribovje,	Snežnik	...	
Pri	koči	smo	imeli	nekaj	časa	za	počitek,	marčevski	»rojstnodnev-
niki« pa so nas razvajali s sladkimi dobrotami iz nahrbtnika. 
Na poti proti Podkraju smo po levi strani obšli Streliški vrh. Po 
travnatih	planotah,	poraščenimi	z	nunkami,	se	nam	je	po	dveh	

urah	hoje	odprl	pogled	na	Podkraj,	 kjer	nas	 je	 čakal	 avtobus.	
Odpeljali	smo	se	do	gostišča	Stara	pošta	na	Hrušici,	kjer	so	nam	
postregli joto s klobaso, Metka pa nam je razdelila majice z lo-
gotipom	Barjanov.
Andrej in Milena Velkavrh, foto: Stane Kržmanc

Vandrovke iz Smrečja na Lavrovec in 
Goli vrh
V	 torek,	 5.	maja	 (za	marsikoga	najlepši	mesec	 v	 letu),	 smo	 se	
Vandrovke	 podale	 na	 načrtovano	 pot	 pod	 strokovnim	 vod-
stvom našega vodnika Milana. Štiriintrideset Vandrovk in dva 
Vandrovčka	so	tistega	lepega	dne	ob	9.00	krenili	izpred	gostil-
ne	v	Smrečju.	Ob	prijetnem	kramljanju	med	hojo	in	poslušanju	
našega	vodnika	Milana	smo	kar	hitro	prišli	na	Lavrovec	 (890	
m).	Lahka	označena	pot	nam	ni	delala	težav.	Pogled	na	vse	stra-
ni	neba	je	bil	čudovit;	vidijo	se	okoliški	hribi,	cerkvice,	hiše	in	
kmetije.	Pot	nas	 je	vodila	proti	Golemu	vrhu	in	Milan	nam	je	
povedal	veliko	zanimivosti	o	Rupnikovi	liniji	v	teh	krajih.	Gre	
za	 sistem	utrdb,	 ki	 jih	 je	 začela	 graditi	 Kraljevina	 Jugoslavija	
na ozemlju zahodne Slovenije tik ob rapalski meji pred drugo 
svetovno vojno zaradi morebitnih italijanskih napadov. Ime 
je dobila po jugoslovanskem generalu slovenskega rodu Leo-
nu	Rupniku.Tri	največje	podzemne	utrdbe,	ki	 so	 tudi	najbolje	
ohranjene,	so	na	Golem	vrhu.	Ob	poti	smo	videli	še	več	manjših	
utrdb,	ki	jih	čas	že	razjeda.	Največja	je	na	Golem	vrhu	in	sega	25	
m	globoko.	Glavna	galerija	je	dolga	200	m	in	se	širi	v	razvejan	
sistem	manjših	galerij	in	dvoran.	Če	si	želite	to	ogledati,	se	lah-
ko	najavite	pri	domačem	vodiču,	ki	vas	bo	z	veseljem	popeljal	
v	čas	zgodovine.	Naša	pot	se	je	tam	sicer	začela	počasi	krajšati,	
začeli	smo	se	spuščati	proti	Smrečju.	Prehodili	smo	približno	8	
km, rahlo utrujeni in polni novih informacij o teh lepih krajih 
smo	se	ustavili	v	gostišču	Kasarna	v	Smrečju	 ter	 si	privoščili	
enolončnico	in	osvežilno	pijačo.	Spet	smo	se	imeli	lepo.	Dan,	ki	
ga	ne	bomo	pozabil.	Fotografije	nas	bodo	spominjale	na	nova	
doživetja	v	prelepi	naravi.	V	 imenu	Vandrovk	se	zahvaljujem	
vodniku	Milanu	in	DU	Vrhnika,	ki	nam	je	omogočil	ta	lepi	izlet.	
Hvala!
Zapisala in fotografirala: Fani Šurca

Sončki in Konjiška gora
Avtocesto smo zapustili na izvozu za Slovenske Konjice, izstopi-
li	v	mestu	ter	se	sprehodili	čez	Mestni	trg	mimo	skulpture	žen-
ske	na	konju,	čez	Stari	trg	do	cerkve	Sv.	Jurija,	vmes	pa	poslušali	
legendi o nastanku trga in imena Slovenske Konjice. Mesto je 
ostalo pod nami, mi pa smo se po lesenih stopnicah povzpeli 
do Starega gradu, kjer je cvetel grobeljnik, pod zidovi pa se je 
okoli	Zlatega	griča	razprostirala	pokrajina	z	vasmi	in	vinogradi.
V	 križišču,	 s	 smernimi	 tablami	 na	 zajetni	 hruški,	 smo	 izbra-
li	 pot	 na	 Stolpnik	 (1012	 m),	 najvišji	 vrh	 Konjiške	 gore.	 Pod	
Krniškim	 robom	 in	 Jelenovim	 vrhom	 smo	 se	 dvigali	 sko-
zi	 listnate	 gozdove,	 prekrite	 s	 cvetovi	 srebrnika	 in	 čema-
ža,	 nato	 pa	 se	 spustili	 do	 sedla	 Kotle	 (Grofov	 	 štant),	 preči-
li gozdno pot in se pod bukvami spopadli z zadnjo strmino.  
Nazaj	grede	smo	se	na	Kotlah	obrnili	desno	(proti	Kartuziji)	in	
hodili	 skozi	mešan	gozd	pod	Ribežljevim	vrhom	do	 treh	kri-
žev,	odetih	v	cvetje,	nato	pa	se	je	pot		kmalu	obrnila	mimo	raz-
tresenih	kmetij	Kamne	gore	po	kolovozih	ter	strmih	pobočjih	
navzdol. Zaradi podrtih dreves in nevarnosti zdrsa, smo pazili 

na	svoje	korake	 in	varno	prišli	do	Žičke	kartuzije	v	dolini	Sv.	
Janeza.	
Po	ogledu	zeliščnega	vrta,	smo	z	vodičko	Kartuzije	stopili	med	
zidove	v	stolp	z	muzejem	o	zgodovini	in	življenju	menihov	ter	
kopijami	nekaj	rokopisov	nekoč	velike	knjižnice.	Po	ogledu	ka-
pele	 brez	 strehe,	 lončarske	 delavnice	 z	 galerijo	 in	 najstarejše	
lekarne	 s	pokušino	zdravilnih	kapljic	po	 receptih	Žičkega	 sa-
mostana, smo zapustili skrivnostno dolino pod Konjiško goro, 
ter	se	mimo	označenega	rastišča	žičkega	grobeljnika	ob	kamno-
lomu,	odpeljali	na	Tolsti	vrh,	kjer	so	nas	čakale		dobrote	domače	

kuhinje. 
Toliko	lepega		v	enem	dnevu	!	Kljub	14,6	km	dolgi	poti	in	878	m	
skupnega vzpona, utrujenosti ni bilo, ali pa se je nanjo pozabilo 
med	raznolikimi	utrinki	te	poti.	Nenazadnje,	med	sproščenim	
klepetom	in	veselim	razpoloženjem	pohodnikov	za	utrujenost	
ni	bilo	nobenega	časa.
Marija Dolinar

Barjani na Blegošu
V	četrtek,	23.	aprila	2015,	se	 je	 	osemindvajset	članov	skupine	
Barjani	podalo	na	Blegoš,	ki	je	s	1562	m	nadmorske	višine	naj-
višji	hrib	Škofjeloškega	pogorja.	Pot	nas	je	vodila	po	Podlipski	
dolini	 do	 Smrečja	 in	 nato	mimo	 Račevskega	 jezera	 do	 Žirov,	
od tam naprej pa po soteski Sore v Poljansko dolino. V Zgornji 
Žetini	smo	zapustili	avtobus	in	začeli	pohod	proti	Blegošu.	Po	
lepi	makadamski	poti	smo	prišli	do	prevala	Črni	kal,	ki	je	visok	
kar 1110 m nadmorske višine. Po dveh urah zahtevne hoje smo 
prišli	pod	vrh	Blegoša.	Vodnik	Milan	nam	je	pred	vzponom	na	
vrh	Blegoša	povedal	lepo	misel,	ki	se	glasi:	»Kdor	hoče	osvojiti	
Blegoša	kapo,	mora	krepko	zajeti	sapo!«	Na	poti	proti	vrhu	smo	
videli	več	bunkerjev,	ki	sodijo	še	v	tako	imenovano	Rupnikovo	
linijo.	Vreme	nam	ni	bilo	najbolj	naklonjeno,	saj	je	na	vrhu	Ble-
goša		zelo	pihalo.	Na	zahodni	strani	Blegoša	je	planinska	koča,	
ki	pa	 je	bila	žal	 zaprta.	Na	nekaterih	predelih	 je	bil	 še	vedno	
sneg,	zato	smo	hodili	počasi	in	še	posebno	previdno.	
Postanek	pri	planinski	koči	smo	izkoristili	za	malico,	ki	smo	jo	
imeli	v	nahrbtniku,	nato	pa	smo	naredili	skupinsko	fotografijo.	

Prvič	smo	se	fotografirali	v	novih	zelenih	majicah	z	logotipom	
naše pohodne skupine, nato pa smo krenili v dolino. 
Šli	smo	mimo	zavetišča	na	Jelencih	do	vasi	Leskovica,	kjer	nas	
je	čakal	avtobus.	Pri	stari	šoli	v	Leskovici	sta	nas	»posladkala«	
naša	člana	Ivanka	in	Stane,	ki	sta	pred		nedavnim	praznovala	
rojstni dan. Iz Leskovice nas je avtobus odpeljal do Hotavelj, 
kjer	smo	v	Gostilni	Lipan	imeli	odlično	kosilo,	potem	pa	smo	se	
veseli in prijetno utrujeni vrnili na Vrhniko. 
Besedilo: Nada Kostanjevec

Svizci na Kobalovih planinah
V	četrtek,	16.	aprila,	smo	se	Svizci	odpeljali	proti	Idriji.	Od	tam	
nas	 je	avtobus	odpeljal	do	Psihiatrične	bolnišnice	na	hribu	 in	
nam prihranil neprijetno hojo po asfaltu. Vzpon na vrh je bil 
zelo	razgiban.	Presenečeni	smo	bili,	ker	je	bilo	kljub	višini	v	tem	
letnem	času	vse	v	cvetju.	Z	velikim	zanimanjem	smo	prisluhni-
li opisu posameznih cvetlic, kot so šparnica, velecvetna mrtva 
kopriva,	pljučnik	z	roza	in	modrimi	cvetovi,	trilistna	veternica	
s	snežno	belimi	cvetovi	…	Spomladanske	cvetlice	so	nas	spre-
mljale vso pot do osamljene kmetije Na Lomu, kjer nas je gospo-
dar	pogostil	s	pijačo,	mi	pa	smo	si	malico	obogatili	s	čemažem.	
Na grebenu Kobalovih planin smo se ozrli na Idrijo pod nami, 
potem	pa	se	razgledali	po	Idrijskem	hribovju.	Razgled	je	bil	res	
veličasten,	z	grapami	in	zaselki	na	grebenih.	Nato	smo	zapeli	
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Razvaline enega najstarejših gradov v Sloveniji, Konjiškega gra-
du, zgrajenega v 12. stoletju (foto Tatjana Rodošek)



NAS CASOPIS 427/25.5. 2015 C M Y K 18

18 25. maj 2015
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si	 Občina	 Vrhnika 

Številka:	3500-5/2014	(5-08)
Datum:			22.	4.	2015

STALIŠČA 

do pripomb in predlogov, podanih v 
času javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka Sprememb in dopolnitev 

Občinskega prostorskega načrta Občine 
Vrhnika

Javna	 razgrnitev	 dopolnjenega	 osnutka	
Sprememb	in	dopolnitev	Občinskega	pro-
storskega	 načrta	 Občine	 Vrhnika	 (v	 na-
daljnjem	besedilu:	SD	OPN)	je	potekala	v	
času	od	16.	3.	do	30.	3.	2015.	

V nadaljevanju so pripombe, ki so bile po-
dane	v	času	javne	razgrnitve	in	stališča	do	
pripomb:

PRIPOMBA	1:
Četrti	odstavek	86.	člena	Odloka	o	Občin-
skem	prostorskem	načrtu	Občine	Vrhnika	
(v	nadaljnjem	besedilu:	Odlok):	
Besedna	zveza	»prenovitvena	dela«	ni	ob-
razložena.	Tudi	ZGO-1	je	ne	pozna.	Odlok	
naj se ustrezno popravi oziroma pojasni.
STALIŠČE	1:
Pripomba se upošteva. Namesto »preno-
vitvena dela« se uporabi dikcija »rekon-
strukcije objektov«. 

PRIPOMBA	2:
Četrti	odstavek	45.	člena	Odloka:	
Tako	kot	je	zdaj	napisano	(višina:	P+M)	so	
na	Zaplani	možni	le	eno-	in	dvostanovanj-
ski objekti višine P+M (ne K+P+M, ne K+P, 
ne	P).	Če	je	bil	to	namen	predpisodajalca,	
je	vredu.	Če	ne,	je	treba	napisati	»največ«	
P+M.
STALIŠČE	2:
Pripomba	 je	že	upoštevana.	Četrti	odsta-
vek	 45.	 člena	Odloka	 je	 popravljen,	 tako	
da	je	višina	objektov	največ	P+M	oziroma	
največ	P+1+M.	
Kleti	so	na	podlagi	29.	člena	dopuščene	na	
območjih	 stavbnih	 zemljišč	 povsod	 tam,	
kjer	 in	 v	 kakršnem	 obsegu	 to	 dopuščajo	
geomehanske razmere, hidrološke razme-
re,	potek	komunalnih	vodov,	zaščita	pod-
talnice in stabilnost sosednjih objektov.

PRIPOMBA	3:
V	želji	po	 legalizaciji	 objekta	predlagam,	
da	se	razmerje	stranic	v	94.	členu	spreme-
ni v najmanj 1 : 1,1 oziroma se v Prilogo 2 
PPIP	za	enoto	ZA_1158	k	obstoječim	spre-
membam doda še: razmerje stranic 1 : 1,1.
STALIŠČE	3:	
Pripomba se upošteva. Dovoli se razmerje 
stranic	1	:	1,1	za	objekt	na	zemljišču	s	parc.	
št.	632/42,	k.o.	Zaplana.	

PRIPOMBA	4:
Posebni prostorski izvedbeni pogoji (v na-
daljnjem	besedilu:	PIP)	za	območja	rezer-
vatov za rekonstrukcije cest ne dovoljujejo 
gradnje gospodarske javne infrastrukture. 
Določba	je	nejasna;	kako	se	ve,	ali	je	idejna	

rešitev	 za	 rekonstrukcijo	 ceste	 že	 izdela-
na? 
STALIŠČE	4:
Pripomba	se	upošteva.	Določba	se	popravi	
tako, da se glasi: »V rezervatu je v skladu 
z	določili	tega	odloka	in	s	soglasjem	upra-
vljavca cest dovoljena gradnja gospodar-
ske javne infrastrukture, postavitev ograj 
in urejanje zelenih površin. Informacija o 
izdelavi idejne rešitve za rekonstrukcijo 
ceste je podana v projektnih pogojih ozi-
roma soglasju upravljavca ceste.«

PRIPOMBA	5:
Posebni	 PIP	 določajo	 za	 enoto	 urejanja	
prostora	VR_1389	smer	slemena	objektov	
sever–jug. V naravi so slemena objektov 
usmerjena tako v smeri sever–jug kot 
vzhod–zahod.	 Naj	 se	 določilo	 ustrezno	
popravi.
STALIŠČE	5:
Pripomba	 se	 upošteva.	 V	 enoti	 VR_1389	
se dovoli smer slemen tudi v smeri 
vzhod–zahod. 

PRIPOMBA	6:
Ali	se	lahko	pomožni	objekti	gradijo	pod	
isto	streho,	npr.	garaža	in	drvarnica	sku-
paj,	ali	je	nujno,	da	so	ločeni?
STALIŠČE	6:
Pripomba se upošteva. V sedmem od-
stavku	 33.	 člena	 se	 doda	 še	 določilo,	 da	
so	 objekti	 lahko	 zgrajeni	 kot	 posamična	
gradnja ali tako, da se stikajo oziroma 
imajo	skupne	konstrukcijske	elemente	in/
ali streho. 

Župan,	Stojan Jakin, l. r.

Na	 podlagi	 57.	 člena	 Zakona	 o	 prostor-
skem	 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,	14/15-ZUUJFO)	ter	
36.	člena	Statuta	Občine	Vrhnika	(Naš	ča-
sopis,	 št.	 365/09)	 sprejme	 župan	 Občine	
Vrhnika

S K L E P 
o spremembi in dopolnitvi 

Sklepa o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta in 
konservatorskega načrta za prenovo 

mestnega jedra Vrhnike (del Stara cesta 
– Vas).

1.	člen

Območje	OPPN	in	KNP	se	razširi	na	ob-
močja	 naslednjih	 enot	 urejanja	 prostora	
(EUP)	in	zemljišč,	vsa	k.o.	Vrhnika:
1.	 VR_475	(SSeb),	parc.	št.	*63	(del),	zara-

di	zajema	celotnega	zemljišča,
2.	 VR_1392	(SSeb)	in	VR_1767	(ZS),	parc.	

št.	2907/1	(del),	zaradi	zajema	celotne	
širine	ceste	LK	466771	Na	klancu,

3.	 VR_1392	(SSeb),	parc.	št.	2214/10	(del),	
2907/1	(del),	zaradi	zajema	celotne	ši-
rine	cest	LK	466751	Čuža,	LK	466752	
Čuža	in	JP	968071	Čuža,

4.	 VR_1392	(SSeb),	parc.	št.	2229/3	(del),	
zaradi	 zajema	 celotnega	 pomožnega	
objekta	št.	344,

5.	 VR_1392	(SSeb),	parc.	št.	2907/1	(del),	
zaradi zajema celotne širine ceste LK 
466741	Pot	na	Trojico,

6.	 VR_2106	(SSea),	parc.	št.	2862/3	(del),	
zaradi	zajema	križišča	cest	LK	466631	
Petkovškova	cesta	in	LK	466632	Pove-
zava Petkovškova – Stara cesta,

7.	 VR_2106	(SSea),	parc.	št.	2863/27,	tako	
da meja poteka po parcelni meji,

8.	 VR_1875	 (CU),	 parc.	 št.	 2240/1	 (del),	
zaradi zajema celotne širine ceste LK 
466761	Povezava	mimo	Mlečne,

9.	 VR_1859	(CU),	parc.	št.	2855/67	(del),	
zaradi	 zajema	 celotne	 širine	 ceste	 JP	
966491	Pot	mimo	Žontove,

10.	 VR_2105	 (SSea),	 parc.	 št.	 2117/5,	 za-
radi	 zajema	 celotne	 širine	 pešpoti	 JP	
966443	Pešpot	ob	potoku	od	vodotoka	
Bela	do	objekta	Pri	lipi	9,

11.	 VR_2105	 (SSea),	 parc.	 št.	 *210	 (del),	
zaradi zajema prostora, ki meji na jav-
ne površine, pred objektom Pri lipi 10,

12.	 VR_1395	 (VC),	 parc.	 št.	 2892/1	 (del),	
zaradi	zajema	peš	mostu	čez	Belo	pri	
objektu Pri lipi 10,

13.	 VR_2105	(SSea),	parc.	št.	*209/1	(del),	
*209/2	(del),	zaradi	zajema	celotne	ši-
rine	ceste	LK	466563	Vas	trikotnik	do	
ograje.

2.	člen

Območje	 OPPN	 in	 KNP	 se	 zmanjša	 na	
območju	naslednjih	enot	urejanja	prostora	
(EUP)	in	zemljišč,	vsa	k.o.	Vrhnika:
1.	 VR_474	 (CU),	 parc.	 št.	 2238/12	 (del),	

tako da meja poteka po parcelni meji. 
Celotno	zemljišče	je	del	OPPN	in	KNP	
Tržaška	cesta	–	Cankarjev	trg;

2.	 VR_474	(CU),	parc.	št.	2089/7,	2855/15	
(del),	 2089/9	 (del),	 2067/2,	 tako	da	 se	
izvzame Poštna cesta do ekološkega 
otoka;

3.	 VR_474	 (CU),	 parc.	 št.	 2098/31	 (del),	
tako da meja poteka po parcelni meji. 
Izloči	 se	vrt,	ki	 je	del	zemljišča,	ki	 se	
v	večjem	delu	nahaja	v	EUP	VR_1420	
(SSea);

4.	 VR_474	 (CU),	 parc.	 št.	 2098/10	 (del),	
tako da meja poteka po parcelni meji. 
Izloči	se	del	gospodarskega	objekta	št.	
723,	ki	se	v	večjem	delu	nahaja	v	EUP	
VR_1420	(SSea);

5.	 VR_474	 (CU),	 parc.	 št.	 2094/7,	 5855,	
ker je morfološki vzorec enak objek-
tom	v	EUP	VR_1420	(SSea),

6.	 VR_474	(CU),	parc.	št.	*158,	ker	objekt	
nima	 urbanističnih	 in	 arhitekturnih	
vrednot Stare ceste.

3.	člen

Ta	 sklep	 se	 objavi	 v	 Našem	 časopisu	 in	
začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi.	Ob-

javi	se	tudi	na	spletni	strani	Občine	Vrh-
nika.

Številka:	3505-3/2015	(5-08)	
Vrhnika,	14.	5.	2015	

ŽUPAN	Stojan Jakin, l. r.

Na podlagi Zakona o izvrševanju prora-
čunov	Republike	Slovenije	za	leti	2014	in	
2015	 (Ur.	 list	RS,	 št.	101/2013,	9/14	–	ZR-
TVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 
95/14	 –	ZUJF-C,	95/14 in 14/15),	 Pravil-
nika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna	Republike	 Slovenije	 (Ur.	 list	RS,	 št.	
50/2007,	 61/2008,	 99/2009-ZIPRS1011	 in	
3/2013),	Statuta	Občine	Vrhnika	 (Naš	ča-
sopis,	365/2009),	Odloka	o	proračunu	Ob-
čine	Vrhnika	za	 leto	2015	 (Ur.	 list	RS,	št.	
97/2014),	Občina	Vrhnika,	Tržaška	cesta	1,	
1360	Vrhnika,	objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE OHRANJANJA 
IN RAZVOJA KMETIJSTVA TER 

PODEŽELJA V OBČINI VRHNIKA V 
LETU 2015.

1. PREDMET RAZPISA IN RAZPISNA 
PODROČJA 
Predmet	razpisa	je	sofinanciranje	ohranja-
nja	in	razvoja	kmetijstva	ter	podeželja	na	
območju	 Občine	 Vrhnika	 v	 letu	 2015,	 ki	
vključuje	naslednja	področja:
A. ureditev nekategoriziranih poljskih 

poti in kolovozov,
B.	 vzdrževanje	jarkov,
C.	 sofinanciranje	 delovanja	 društev	 in	

njihovih	 združenj,	 ki	 se	 ukvarjajo	 z	
razvojem	kmetijstva,	podeželja	in	go-
spodarstva.

2. UPRAVIČENE OSEBE
Po	tem	razpisu	so	upravičene	osebe	kra-
jevne	skupnosti	v	Občini	Vrhnika	in	dru-
štva	ter	njihova	združenja,	ki	se	ukvarjajo	
z	razvojem	kmetijstva	in	podeželja	na	ob-
močju	Občine	Vrhnika.

3. NAMENI RAZPISA, RAZPISNI PO-
GOJI IN  DOLOČILA PO PODROČJIH

A. SOFINANCIRANJE UREDITVE NE-
KATEGORIZIRANIH POLJSKIH POTI 
IN KOLOVOZOV

Namen sofinanciranja
Ureditev	 nekategoriziranih	 poljskih	 poti	
in kolovozov z namenom izboljšave do-
stopa	do	kmetijskih	zemljišč.	Naložba	 se	
ne	 izvaja	 izključno	samo	za	enega	 lastni-
ka. 

Višina razpisanih sredstev: 
10.000,00 EUR.

Predmet sofinanciranja
Sofinanciranje	ureditve	nekategoriziranih	
poljskih poti in kolovozov.

Splošni pogoji upravičenosti:
–		 kopija	 katastrskega	 načrta	 oz.	 ustre-

zna karta z vrisom parcel, parcelnih 
številk in vrisom poti,

–  mnenje pristojne kmetijsko svetovalne 
službe.

Upravičenci:
krajevne	 skupnosti	 na	 območju	 Občine	
Vrhnika.

Upravičeni stroški 
Za poljske poti in kolovoze, ki  so javno 
dobro oz. so v javni lasti in jih koristijo 
kmetje	ter	drugi	občani,	občina	zagotavlja		
plačilo	stroškov	za	nasipni	material,	stro-
ške prevoza ter ureditev kolovoza (greda-
nje,	valjanje,	nasipanje	…).	Višina	sofinan-
ciranja	aktivnosti	je	do	100	%	upravičenih	
stroškov.

Finančne določbe
Najvišji znesek dodeljenih sredstev za to 
področje	 na	 posameznega	 prijavitelja	 je	
1.200,00	EUR.

Določila za ocenjevanje:
–		 dolžina		načrtovanih	poti,	katerih	ure-

ditev	se	bo	sofinancirala	s	tem	razpi-
som,	največ	 50	 točk	 (100				 do	 199	m	=	
20	točk,	200	do	299	m	=	30	točk,	300	do	
399	m	=	40	točk,	400	m	in	več	=	50	točk)

Dokumentacija,	 ki	 mora	 biti	 priložena	
vlogi:
–  izpolnjen obrazec Vloga na javni raz-

pis,
–		 kopija	 katastrskega	 načrta	 oz.	 ustre-

zna karta z vrisom parcel, parcelnih 
številk	 in	 vrisom	 poti	 ter	 označeno	
dolžino	poti,

–  mnenje pristojne kmetijsko svetovalne 
službe.

B. VZDRŽEVANJE JARKOV

Namen sofinanciranja
Vzdrževanje	 barjanskih	 jarkov	 z	 name-
nom ohranjanja njihovega stanja in s tem 
omogočanja	obdelave	kmetijskih	zemljišč.	
Naložba	 se	 ne	 izvaja	 izključno	 samo	 za	
enega lastnika. 

Višina razpisanih sredstev: 
10.000,00 EUR.

Predmet sofinanciranja
Sofinanciranje	vzdrževanja	barjanskih	jar-
kov.

Splošni pogoji upravičenosti:
–		 kopija	 katastrskega	 načrta	 oz.	 ustre-

zna karta z vrisom parcel, parcelnih 
številk in vrisom jarkov,

–  mnenje pristojne kmetijsko-svetoval-
ne	službe,

naši	Stanki	za	rojstni	dan.	Mari	in	Ivanka	iz	Borovnice	sta	ji	po-
sebej	za	to	priložnost	zapeli	staro	ljudsko	pesem.	Marsikdo	od	
nas	 je	že	zelo	dolgo	ni	slišal,	nekateri	pa	sploh	prvič.	Pot	smo	
nadaljevali po grebenu na vrh, kjer zaradi gozda ni razgleda, 
nato	pa		začeli	sestopati.	Hodili	smo	počasi	in	previdno,	včasih	
so	nas	ovirala	 	zaradi	žleda	podrta	debla,	vendar	smo	vse	 te-
žave	premagali	in	se	utrujenih	nog	spustili	v	Idrijo.	V	Gostilni	
Kos	smo	se	okrepčali	z	idrijskimi	žlikrofi,	za	pijačo	je	poskrbela	
Stanka, mi pa smo ji zapeli za veselo praznovanje, nam vsem pa 
za	druženje	na	pohodu.
Napisala: Matilda Hafner
Fotografija: Sonja Zalar Bizjak

Pohod Zimzelenov na Sinji vrh
Zimzeleni	smo	se	sončnega	torkovega	 jutra	v	maju	podali	čez	
Kalce, mimo Podkraja in Cola v Otlico. Postanek za jutranjo ka-
vico	smo	imeli	v	okrepčevalnici	Angora.
Pohod	smo	začeli	pri	spomeniku	Materi	Gori	na	Robu.	Bronasta	
Mati	Gora	je	postavljena	na	gorsko	skalo	in	je	lepo	umeščena	v	
naravo,	z	njo	sobiva,	posvečena	pa	je	vsem	ženam	z	Gore,	Gor-
jankam.	Simbolično	povezuje	daljave	sveta	s	hrepenenji,	ki	 jih	
predstavlja voda, in trdnostjo, ki jo predstavlja kamen.   
Pot	 smo	 nadaljevali	 do	 Dolskega	 maja	 (913	 m)	 in	 nato	 proti	
naravni znamenitosti Otliškemu oknu. Skozenj smo imeli lep 
razgled	na	mesto	Ajdovščina.	Od	tam	smo	skrenili	do	Molkove	
doline,	od	koder	smo	se	spustili	do	sredine	Kamnitega	polža,	
kjer smo »vsrkali« vase vesoljno energijo. Nekateri posamezniki 
so bili potem  sposobni splezati celo na kamnito piramido, kjer 
smo	tudi		poskrbeli	za	obvezno	skupinsko	fotografiranje.	

Nato smo pot nadaljevali proti Sinjemu vrhu, kjer nas je v pen-
zionu	Sinji	vrh	bodoči	slavljenec	Tone	počastil	z	okusno	malico.	
Ogledali smo si tudi Šrgalovo hišo, ki je krita s slamo, ima le-
sene	žlebove	in	črno	kuhinjo.	V	hiši	so	številni	stari	predmeti,	
ki	so	jih	v	preteklosti	uporabljali	Gorjani	pri	hišnih	in	kmečkih	
opravilih.

Z	vrha	Sinjega	vrha	(1002	m)	smo	imeli	lep	razgled	na	morje	in	
vrhove v daljavi, prepoznavali smo mesta ter vasi pod nami.  
Na	celotni	poti	so	nas	navduševale	različne	»rož'ce«,	grelo	nas	
je prijetno sonce. 

Tokratnega pohoda sta se po daljšem premoru ponovno udele-
žila	Janko	in	Vlado,	kar	nas	je	vse	zelo	razveselilo.

Zapisala: Jerneja Telban    
Foto: Joža Miklavčič

Sončki na Trdinovem vrhu
Z Vrhnike smo se odpeljali ob šestih in se skozi Novo mesto z 
veduto na stari del mesta nad Krko vozili ravno, ko so otroci 
hodili v šolo. 
V	Podgorju	smo	nad	vasema	Gabrje	in	Jugorje	stopili	na	planin-
sko	pot,	ki	nas	je	čez	Škrince	in	košenice	vodila	v	objeme	bukev	
in	gabrov.	Po		vdelanih	stopnicah	smo	prisopihali	pod	kočo	na	
Gospodični,	na	območje,	kjer	 je	od	 leta	1928	do	1937	delovala	
parna	žaga	za	predelavo	lesa.	Krenili	smo	levo	po	oznakah	za	
evropsko pešpot E7 in brali table z imeni izvirov in potokov v 
okolici.	Občudovali	 smo	 sobivanje	podrtih	 in	pokončnih	veli-
kanskih	bukev	v	gozdu,	kjer	človeška	roka	ne	posega,	se	dvi-
gnili na travni greben in zaradi številnega pomladnega cvetja 
hodili	previdno	vse	do	Trdinovega	vrha	(1178	m),	ki	 je	razkril	
skrivnost	Sv.	Jere	in	Sv.	Ilija	ter	poglede	na	obe	strani	meje.	Na	
hrvaški	strani	sem	opazila	tablo	z	oznako	Park	prirode	Žumbe-
rak in kasneje prebrala, da je tudi pri nas predvideno Osrednje 
Gorjance	zavarovati	kot	krajinski	park.
V vetru smo se z vrha spustili po markirani poti ter skozi goz-
dove	prišli	nazaj	do	Planinskega	doma	na	Gospodični.	Ob	po-
gledu na Novo mesto in valovito okolico je oskrbnikova pripo-
ved	o	bolni	Gospodični,	ki	je	s	pitjem	vode	iz	izvira	ozdravela	
in	 se	 pomladila,	 zazibala	 pohodnike	 v	 čase	 bajk	 in	 povesti	 o	
Gorjancih.	 	Pomlajeni	od	sonca	na	Gorjancih	smo	se	vrnili	do	
vasi	Gabrje.	Med	vožnjo	domov	je	pogovor	in	smeh	pohodnikov	
še	žuborel	po	avtobusu,	meni	pa	so	utrinki	dneva	legali	na	oči.	
Sem	bo	treba	tudi	še	priti,	se	je	utrnila	misel,	in	doživeti	Trdi-
nove	Bajke	in	povesti	o	Gorjancih.	Doma	sem	jih	našla	na	polici	
in	te	dni	 jih	ponovno	berem,	drugače.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Marija Dolinar
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–		 dela	 se	 izvajajo	 skladno	 z	 Uredbo	 o	
Krajinskem parku Ljubljansko barje 
(Uradni	 list	 RS,	 št.	 112/08	 in	 46/14	 –	
ZON-C),

–  v skladu z Zakonom o ohranjanju na-
rave	(Uradni	 list	RS,	št.	96/04	–	UPB,	
61/06	 –	 ZDru-1,	 8/10	 –	 ZSKZ-B	 in	
46/14)	 je	 treba	 pred	 izvedbo	 za	 dela	
pridobiti dovoljenje za poseg v nara-
vo	(vloga	na	upravno	enoto,	priložiti	
natančen	opis	posega	in	prikaz	lokaci-
je	na	karti).

Upravičenci:
krajevne	 skupnosti	 na	 območju	 Občine	
Vrhnika.
Upravičeni	stroški	
Za	obstoječe	barjanske	odvodne	jarke	sre-
dnje velikosti, ki so v javni lasti in omo-
gočajo	 obdelavo	 kmetijskih	 zemljišč	 ter	
ohranjanje	značilne	krajine	v	Občini	Vrh-
nika, se zagotavlja pokrivanje stroškov za 
čiščenje	mulja	 in	 vegetacije	 (do	 premera	
2	 cm).	 Višina	 sofinanciranja	 aktivnosti	
je	do	50	%	upravičenih	stroškov.	Dela	se	
lahko izvajajo samo v obdobju po 30. sep-
tembru,	s	čimer	se	v	največji	mogoči	meri	
ohranja biotska raznovrstnost.

Finančne določbe
Najvišji znesek dodeljenih sredstev za to 
področje	 na	 posameznega	 prijavitelja	 je	
3.500,00	EUR.

Določila za ocenjevanje:
–		 dolžina	jarkov,	katerih	vzdrževanje	se	

bo	sofinanciralo	s	 tem	razpisom,	naj-
več	50	 točk	 (100				do	199	m	=	20	 točk,	
200	do	299	m	=	30	točk,	300	do	399	m	=	
40	točk,	400	m	in	več	=	50	točk)

Dokumentacija, ki mora biti priložena 
vlogi:
–  izpolnjen obrazec Vloga na javni raz-

pis,
–		 kopija	 katastrskega	 načrta	 oz.	 ustre-

zna karta z vrisom parcel, parcelnih 
številk	in	jarkov	ter	označeno	dolžino	
jarka,

–  mnenje pristojne kmetijsko svetovalne 
službe.

C. SOFINANCIRANJE DELOVANJA 
DRUŠTEV IN NJIHOVIH ZDRUŽENJ, 
KI SE UKVARJAJO Z RAZVOJEM 
KMETIJSTVA, PODEŽELJA IN GO-
SPODARSTVA

Namen sofinanciranja
Društva  so temelj za izmenjavo znanja 
in	izkušenj	med	prebivalstvom,	ki	živi	na	
podeželju,	 zato	 jih	 je	 treba	 spodbujati	 in	
dolgoročno	tudi	s	tem	dvigniti		kakovost	
življenja	na	podeželju.

Višina razpisanih sredstev: 
2.500,00 EUR.

Predmet sofinanciranja
Sofinanciranje	delovanja	 različnih	nepro-
fitnih	oblik	sodelovanja	kmetov	in	drugih	
neprofitnih	združenj,	povezanih	s	kmetij-
stvom,	gozdarstvom	in	razvojem	podeže-
lja,	za	pomoč	pri	stroških	ustrezne	 infra-
strukture, potrebne za delovanje društva 
(najem	prostorov/pisarne)	 in	materialnih	
stroških ter stroških dela pisarne ter orga-
nov društva.

Pogoji upravičenosti
–  društva, registrirana za delovanje na 

območju	Občine	Vrhnika	 ali	 delujejo	
na	Območju	občine	Vrhnika	in	njihov	
program	ni	sofinanciran	iz	drugih	po-
stavk	proračuna	občine,

–		 sofinancirajo	 se	 lahko	 izključno	 dru-
štva z nepridobitno dejavnostjo, 

–		 seznam	članov	društva	z	območja	ob-
čine.

Upravičenci
Društva	in	njihova	združenja,	ki	se	ukvar-
jajo	z	razvojem	kmetijstva	in	podeželja	na	
območju	občine.

Upravičeni stroški: 
–  stroški ustrezne infrastrukture za de-

lovanje	(najem	prostora/pisarne),
–  materialni stroški in stroški dela pi-

sarne ter organov.

Finančne določbe
Višina	sofinanciranja	aktivnosti	 je	do	100	
%	upravičenih	stroškov.
Najvišji	 znesek	 sofinanciranja	 je	 1000,00	
EUR.	

Določila za ocenjevanje:
–  število predvidenih aktivnosti dru-

štva	za	člane	z	Vrhnike	in	občane	Vrh-
nike	v	 letu	2015;	brez	občnih	zborov	

in	 rednih	sestankov	društva	–	največ	
50	točk	(do	5	aktivnosti	=	10	točk,	6	do	
10	aktivnosti	=	20	točk,	11	do	15	aktiv-
nosti	=	30	točk,	16	do	20	aktivnosti	=	40	
točk,	21	do	25	aktivnosti	=	50	točk),

–		 število	članov	društva	iz	Občine	Vrh-
nika	–	največ	50	točk	(do	10	članov	=	
10	točk,	11	do	20	članov	=	20	točk,	21	
do	30	članov	=	30	točk,	31	do	40	članov	
=	40	točk,	41	članov	in	več	=	50	točk).	

Dokumentacija, ki mora biti priložena 
vlogi:

–  izpolnjen obrazec Vloga na javni raz-
pis,

–		 seznam	članov	iz	Občine	Vrhnika,
–		 fotokopija	 najemne	 pogodbe	 (če	 ima	

društvo	prostore	v	najemu).

4. SKUPNA VREDNOST SREDSTEV
Skupna	 vrednost	 razpoložljivih	 sredstev	
za	leto	2015,	namenjenih	za	področja	tega	
razpisa,	znaša	22.500,00	EUR.
5. OBDOBJE ZA IZVEDBO AKTIVNO-
STI IN PORABO SREDSTEV
Dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2015 in 
bo predmet prijave na ta razpis, se lahko 
začne	pred	izdajo	upravnega	akta	(sklepa	
oz.	odločbe)	upravičencu	o	dodelitvi	sred-
stev.	Upravičeni	stroški	po	tem	razpisu	so	
tisti, nastali v obdobju od 1. januarja 2015 
do 30. novembra 2015 (skrajni rok za od-
dajo	zahtevka	za	izplačilo).
Dokazila/plačani	 računi	 za	 izvedene	 ak-
tivnosti,	ki	 jih	upravičenec	priloži	skupaj	
z	zahtevkom	za	izplačilo,	morajo	biti	z	da-
tumom iz  prej navedenega obdobja. 
Upravičene	 osebe	morajo	dodeljena	pro-
računska	 sredstva	 iz	 razpisa	 porabiti	 v	
proračunskem	 letu	 2015	 oz.	 v	 plačilnih	
rokih,	kot	jih	določa	Zakon	o	izvrševanju	
proračunov	 Republike	 Slovenije	 za	 leti	
2014	 in	 2015	 (Uradni	 list	 RS,	 št.	 101/13, 
9/14	–	ZRTVS-1A,	25/14 – ZSDH-1, 38/14, 
84/14, 95/14	–	ZUJF-C,	95/14 in 14/15).

6. RAZPISNI ROK
Razpis	 se	 začne	25.	 5.	 2015	 (datum	 izida	
Našega	časopisa)	in	zaključi	30.	6.	2015.

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

Vlagatelji	lahko	vlogo	za	udeležbo	na	raz-
pisu s prijavnimi obrazci prevzamejo v 
času	uradnih	 ur	 v	 sprejemno-informacij-
ski	pisarni	Občine	Vrhnika,	Tržaška	cesta	
1,	1360	Vrhnika.	Lahko	pa	tudi	v	elektron-
ski	obliki	na	spletni	strani	Občine	Vrhni-
ka, www.vrhnika.si	 –	Razpisi,	natečaji	 in	
naročila.	

8. ODDAJA IN DOSTAVA PREDLO-
GOV
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse 
obvezne priloge, dokazila in podatke, do-
ločene	 v	 razpisni	 dokumentaciji.	 Vloga	
mora	biti	predložena	na	naslov:	OBČINA	
VRHNIKA,	Oddelek	 za	 družbene	 dejav-
nosti	 in	 gospodarstvo,	 Tržaška	 cesta	 1,	
1360	Vrhnika,	v	zapečateni	ovojnici	z	 iz-
pisom	na	prednji	strani:	»NE	ODPIRAJ	–	
RAZPIS	KMETIJSTVO	2015«,	do	vključno	
30.	6.	2015	oz.	najkasneje	ta	dan	oddana	na	
pošti	kot	priporočena	pošiljka.	Na	hrbtni	
strani ovojnice mora biti navedba vlagate-
lja:	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.	6.	2015	oz.	do	tega	dne	ni	bila	predlo-
žena	na	Občini	Vrhnika.
Za NEPOPOLNO se šteje del vloge ali ce-
lotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, 
ki	jih		določa	besedilo	razpisa	in	razpisne	
dokumentacije. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja	z	vsemi	pogoji	in		določili	razpisa.

9. IZPOLNJEVANJE RAZPISNIH PO-
GOJEV
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, 
ki	jo	imenuje	župan.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne 
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. 
Rok	 za	 dopolnitev	 vloge	 je	 osem	 delov-
nih dni od prejema obvestila o nepopolni 
vlogi. 
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem 
roku,	ki	jih	ni	vložila	upravičena	oseba	in	
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile 
pravočasno	dopolnjene,	bodo	zavržene.
Občina	Vrhnika	 lahko	v	primeru	nakna-

dne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev 
in	po	že	izdani	dokončni	odločbi	o	izboru	
programov	spremeni	odločitev	in	z	 izva-
jalcem	ne	 sklene	 pogodbe	 ali	 razveže	 že	
sklenjeno	 pogodbo,	 v	 primeru	 že	 izpla-
čanih	sredstev	pa	zahteva	povračilo	sred-
stev.

10. PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA DA-
JANJE INFORMACIJ IN POJASNIL
Informacije in pojasnila lahko zaintere-
sirani	 dobijo	 v	 času	 uradnih	 ur	 Občine	
Vrhnika	na	Oddelku	za	družbene	dejav-
nosti	 in	 gospodarstvo,	 tel.	 01/755-54-20.	
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po 
elektronski pošti na naslov sabina.ahcan@
vrhnika.si.

11. ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠČA-
NJE O IZBORU
Izpolnjevanje pogojev, utemeljenosti pri-
spelih vlog in vrednotenje le-teh bo  pre-
verila	komisija,	ki	jo	določi	župan	Občine	
Vrhnika.	Občina	Vrhnika	bo	predlagatelje	
o izidu razpisa pisno obvestila v 30 dneh 
po	zaključku	razpisa.	Na	sklep	o	izboru	se	
vlagatelj lahko v osmih dneh po prejemu 
pritoži	 pri	 županu	 Občine	 Vrhnika.	 Po	
preteku	roka	za	pritožbe	bodo	z	izbranimi	
izvajalci sklenjene pogodbe.

Datum: 25. 5. 2015
Številka:	330-2/2015	(3-02)

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

Na	podlagi	79.	in	82.	člena	Zakona	o	pro-
storskem	načrtovanju	 (Uradni	 list	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	
in	 14/15	 –	 ZUUJFO)	 in	 20.	 člena	 Statuta	
občine	 Vrhnika	 (Naš	 časopis,	 štev.	 365,	
26.10.2009)	 je	Občinski	 svet	Občine	Vrh-
nika	na		svoji	4.	seji	dne	21.	5.	2015	sprejel

O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini 

Vrhnika

1.	člen

1)	 S	 tem	 odlokom	 se	 določijo	 merila	 in	
druge potrebne opredelitve za odmero 
komunalnega prispevka za komunal-
no	opremo	na	območju	občine	Vrhni-
ka.

2)	 Odlok	določa:
- merila za odmero komunalnega pri-
spevka;

- pogoje	in	način	odmere	komunalnega	
prispevka;

- oprostitve	 plačila	 komunalnega	 pri-
spevka;

- druga	 določila	 v	 zvezi	 z	 odmero	 ko-
munalnega prispevka.

2.	člen

1)	 Posamezni izrazi v tem odloku imajo 
naslednji pomen:

1. program opremljanja stavbnih ze-
mljišč	je	akt,	s	katerim	Občina	Vrhnika	
podrobno	določi	obstoječo	komunalno	
opremo, komunalno opremo, ki jo je 
treba zgraditi, roke za gradnjo po po-
sameznih enotah urejanja prostora ter 
določi	 podlage	 za	 odmero	 komunal-
nega	 prispevka	 za	 obstoječo	 ter	 novo	
komunalno	opremo;

2. komunalni prispevek za komunalno 
opremo,	ki	ga	zavezanec	za	plačilo	ko-
munalnega	 prispevka	 plača	 občini,	 je	
plačilo	dela	stroškov	komunalne	opre-
me, na katero se bo zavezanec priklju-
čil	oz.	jo	bo	uporabljal;

3. zavezanec	za	plačilo	komunalnega	pri-
spevka po tem odloku je investitor oz. 
lastnik objekta ali dela objekta, ki se na 
novo	priključuje	 na	 komunalno	 opre-
mo	ali	ki	povečuje	neto	tlorisno	povr-
šino objekta ali ki spreminja njegovo 
namembnost	 na	 obračunskem	 obmo-
čju,	ki	ga	določa	program	opremljanja.

2)	Ostali izrazi, uporabljeni v tem odlo-
ku, imajo enak pomen, kot v programu 
opremljanja	 iz	 prve	 točke	 prejšnjega	
odstavka. 

3.	člen

Za odmero komunalnega prispevka se 
upoštevajo naslednja merila:
- površina	parcele;
- neto	tlorisna	površina	objekta;

- razmerje	med	deležem	parcele	(Dp)	in	
deležem	neto	tlorisne	površine	objekta	
(Dt);

- opremljenost parcele s komunalno 
opremo;

- namembnost	objekta;
- obračunski	 stroški	 posameznih	 vrst	

komunalne opreme na ustreznem ob-
računskem	 območju,	 preračunani	 na	
enoto mere, t.j. na m2 parcele (Cp(ij))	in	
na m2 neto tlorisne površine objekta 
(Ct(ij))	 iz	 programa	opremljanja	 stavb-
nih	zemljišč;

- izboljšanje opremljenosti stavbnega 
zemljišča	s	komunalno	opremo.

- 

4.	člen

1. Če	 se	 komunalni	 prispevek	 odmer-
ja zaradi gradnje objekta oz. zaradi 
objekta, za katerega je potrebno grad-
beno dovoljenje, se podatki o površini 
parcele povzamejo iz projekta za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja, izde-
lanega v skladu z vsemi zahtevami po 
predpisih o graditvi objektov. 

2. Če	parcela	v	projektu	iz	prejšnjega	od-
stavka	ni	določena	oz.	ni	prikazana,	se	
za površino parcele upošteva površi-
na, kot je opredeljena v veljavnem iz-
vedbenem prostorskem aktu.

3. Če	 se	 komunalni	 prispevek	 odmerja	
zaradi	 obstoječega	 objekta,	 ki	 se	 na	
novo	 priključuje	 na	 posamezno	 vrsto	
komunalne opreme oz. jo bo upora-
bljal, se upoštevajo podatki o dejanski 
površini parcele iz zemljiškega kata-
stra, na kateri je zgrajen objekt in ki je 
namenjena njegovi redni rabi.

4.	 Če	 celotna	 parcela	 iz	 prejšnjega	 od-
stavka	 tega	 člena	 ni	 namenjena	 redni	
rabi	objekta	ali	 se	zemljišča,	namenje-
na redni rabi objekta, nahajajo na drugi 
oz. drugih zemljiških parcelah ali nji-
hovih delih ali za parcelo iz prejšnje-
ga	 odstavka	 ni	 mogoče	 pridobiti	 po-
datkov ali obstajajo drugi utemeljeni 
razlogi, se za površino parcele upošte-
vajo	določila	iz	veljavnega	občinskega	
prostorskega	načrta,	ki	določajo	pogoje	
za parcelacijo in maksimalni faktor za-
zidanosti	(v	nadaljevanju	FZ)	zemljišča	
na enoto urejanja prostora (v nada-
ljevanju	 EUP),	 v	 katerem	 se	 obstoječi	
objekt nahaja.

5. Poleg	določil	iz	4.	odstavka	tega	člena	
parcela	 obstoječega	 objekta	 ne	 more	
biti manjša kot:

- za	prostostoječo	enostanovanjsko	hišo	
v	območjih	namenske	rabe	SSea,	SK	in	
A	 400	m2,	 v	 območju	 namenske	 rabe	
SSeb	800	m2, 

- za	prostostoječo	dvostanovanjsko	hišo	
v	območjih	namenske	rabe	SSea,	SK	in	
A najmanj 500 m2,	v	območju	namen-
ske	rabe	SSeb	900	m2, 

- za	dvojček	600	m2,
- za tristanovanjski objekt 700 m2,
- za	štiri-	in	večstanovanjski	objekt	1000	

m2

- za strnjeno stanovanjsko gradnjo (vr-
stne	in	atrijske	hiše)	250	m2 za en objekt 
v nizu,

- za	počitniški	objekt	v	območju	namen-
ske	 rabe	 SP	 800	 m2. Izjemoma je do-
voljena	 gradnja	 počitniških	 objektov	
v	območju	namenske	 rabe	SP	 tudi	na	
zemljiščih,	namenjenih	za	gradnjo,	ve-
likosti	 najmanj	 600	m2, pod pogojem, 
da je zemljiška parcela v zemljiškem 
katastru nastala pred sprejemom tega 
odloka;

6.	 Če	površine	parcele	ni	mogoče	določi-
ti	na	nobenega	od	načinov	iz	prejšnjih	
odstavkov,	se	jo	določi	tako,	da	se	stav-
bišče	pomnoži	s	faktorjem	1,5.

7. Za enostavne in nezahtevne objekte, 
ki	 se	 samostojno	 priključujejo	 na	 po-
samezne vrste komunalne opreme, 
se	površina	parcele	določi	 tako,	da	se	
stavbišče	pomnoži	s	faktorjem	1,5.

5.	člen

1)	Neto tlorisna površina objekta se izra-
čuna	po	standardu	SIST	ISO	9836.	

2)	 Če	 se	 komunalni	 prispevek	 odmer-
ja zaradi gradnje objekta oz. zaradi 
objekta, za katerega je potrebno grad-
beno dovoljenje, se podatki o neto 
tlorisni površini objekta povzamejo 
iz projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, izdelanega v skladu z vse-
mi zahtevami po predpisih o graditvi 
objektov. 

3)	 Če	se	komunalni	prispevek	odmerja	za	
obstoječi	objekt,	ki	se	na	novo	priklju-
čuje	 na	 posamezno	 vrsto	 komunalne	
opreme oz. jo bo uporabljal, se upo-
števajo podatki o dejanski neto tlorisni 
površini	obstoječega	objekta.

4)	 Za	objekte,	za	katere	se	ne	more	izraču-
nati	oz.	določiti	neto	tlorisna	površina	
objekta, se komunalni prispevek od-
meri le od površine parcele. Tako do-
bljeno	vrednost	se	ob	odmeri	pomnoži	
s faktorjem 2,0.

6.	člen

S	 tem	 odlokom	 se	 določi	 naslednje	 raz-
merje	 med	 deležem	 parcele	 in	 deležem	
neto tlorisne površine objekta:

- delež	parcele	pri	izračunu	komunalne-
ga	prispevka	Dp	znaša	0,4;

- delež	neto	tlorisne	površine	objekta	pri	
izračunu	 komunalnega	 prispevka	 Dt	
znaša	0,6.

7.	člen

1)	Opremljenost parcele s komunalno 
opremo se upošteva tako, da se ugoto-
vi, na katere vrste komunalne opreme 
lahko	 zavezanec	 priključi	 svoj	 objekt	
oz.	mu	je	omogočena	uporaba	določe-
ne vrste komunalne opreme. 

2)	 Če	 se	 komunalni	 prispevek	 odmerja	
zaradi objekta, za katerega je potreb-
no gradbeno dovoljenje, se podatki o 
opremljenosti parcele s komunalno 
opremo povzamejo iz projekta za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja, izde-
lanega v skladu z vsemi zahtevami po 
predpisih o graditvi objektov. 

3)	 Šteje se, da je parcela opremljena z 
javnim	 cestnim	omrežjem	oz.	 z	 javno	
cesto,	 če	 je	 iz	 soglasja	 k	 projektu	 za	
pridobitev gradbenega dovoljenja oz. 
soglasja	 za	 priključitev	 pristojnega	
soglasodajalca razvidno, da je v eno-
ti urejanja prostora zgrajeno cestno 
omrežje	in	da	bo	zavezanec	za	plačilo	
komunalnega prispevka lahko izvedel 
priključek	na	obstoječe	cestno	omrežje.	

4)	 Šteje se, da je parcela opremljena z vo-
dovodom,	 če	 je	 iz	 soglasja	 k	projektu	
za pridobitev gradbenega dovoljenja 
oz.	soglasja	za	priključitev	pristojnega	
soglasodajalca razvidno, da je v enoti 
urejanja prostora zgrajeno javno vodo-
vodno	omrežje	 in	da	bo	zavezanec	za	
plačilo	komunalnega	prispevka	 lahko	
izvedel	 priključek	 na	 obstoječe	 vodo-
vodno	omrežje.	

5)	 Šteje se, da je parcela opremljena s ka-
nalizacijo,	 če	 je	 iz	 soglasja	 k	 projektu	
za pridobitev gradbenega dovoljenja 
oz.	soglasja	za	priključitev	pristojnega	
soglasodajalca razvidno, da je v enoti 
urejanja	 prostora	 zgrajeno	 omrežje	
za odvajanje odpadnih voda in da bo 
zavezanec	 za	 plačilo	 komunalnega	
prispevka	 lahko	 izvedel	priključek	na	
obstoječe	 omrežje	 za	 odvajanje	 odpa-
dnih voda.

6)	 Če	 se	 komunalni	 prispevek	 odmerja	
zaradi	 obstoječega	 objekta,	 ki	 se	 na	
novo	 priključuje	 na	 posamezno	 vrsto	
komunalne opreme oz. jo bo upora-
bljal, se upoštevajo podatki o dejan-
skem	novem	priključevanju.

8.	člen

1)	Namembnost objekta se upošteva z 
uporabo faktorjev dejavnosti Kdejavnost, 
ki	jih	določa	ta	odlok.	

2)	 Za	 določitev	 namembnosti	 objekta	 se	
upoštevajo	 predpisi	 s	 področja	 gradi-
tve objektov, s katerimi je urejena eno-
tna	klasifikacija	vrst	objektov.	

3)	 Če	 se	 komunalni	 prispevek	 odmerja	
zaradi objekta, za katerega je potreb-
no gradbeno dovoljenje, se podatki 
o namembnosti objekta povzamejo 
iz projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, izdelanega v skladu z vse-
mi zahtevami po predpisih o graditvi 
objektov. 

4)	 Če	 se	 komunalni	 prispevek	 odmerja	
zaradi	 obstoječega	 objekta,	 ki	 se	 na	
novo	 priključuje	 na	 posamezno	 vrsto	
komunalne opreme oz. jo bo upora-
bljal, se upošteva dejanska namemb-
nost	objekta,	razvrščena	v	ustrezno	od	
skupin oz. vrst po predpisih iz 2. od-
stavka	tega	člena.

5)	Za posamezne vrste objektov se dolo-
čijo	naslednji	 faktorji	dejavnosti	Kdejav-

nost: glej preglednico 1

9.	člen

1)	 Za	 izračun	 delov	 komunalnega	 pri-
spevka, ki pripadajo posamezni vrsti 
komunalne opreme, se uporabljajo 
obračunski	 stroški	 posameznih	 vrst	
komunalne opreme na ustreznem ob-
računskem	 območju,	 preračunani	 na	
enoto mere, t.j. na m2 parcele (Cp(ij))	in	
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na m2 neto tlorisne površine objekta 
(Ct(ij)).

2)	 Obračunski	 stroški	 na	 enoto	mere	 po	
posamezni	 osnovi	 so	 določeni	 v	 pro-
gramu	 opremljanja	 stavbnih	 zemljišč,	
ki	ga	sprejme	občinski	svet.

10.	člen

Komunalni prispevek za posamezno 
vrsto komunalne opreme se lahko zave-
zancu	odmeri,	če	se	zemljišče,	na	katerem	
je	 objekt,	 ki	 se	 priključuje	 na	 določeno	
vrsto	 komunalne	 opreme	 ali	 ki	 poveču-
je neto tlorisno površino ali ki spreminja 
namembnost,	 nahaja	 v	 obračunskem	ob-
močju	 te	vrste	komunalne	opreme,	dolo-
čenem	v	programu	opremljanja	 stavbnih	
zemljišč	in	če	se	ugotovi,	da	bo	zavezanec	
na to vrsto komunalne opreme lahko pri-
ključil	 svoj	 objekt	 oz.	 mu	 je	 omogočena	
uporaba te vrste komunalne opreme.

11.	člen

1)	V postopku odmere komunalnega pri-
spevka se najprej ugotovi, na katere 
vrste	obstoječe	komunalne	opreme	bo	
lahko	 zavezanec	 priključil	 svoj	 objekt	
oz.	mu	bo	omogočena	uporaba	določe-
ne vrste komunalne opreme. 

2)	Nato se za posamezno vrsto tako ugo-
tovljene komunalne opreme preveri, 
ali	 se	 predmetno	 zemljišče	 nahaja	 v	
obračunskem	območju	posamezne	vr-
ste komunalne opreme. 

3)	 Glede	na	ugotovitve	 iz	prejšnjih	dveh	
odstavkov se del komunalnega pri-
spevka	 za	 posamezno	 vrsto	 obstoječe	
komunalne	 opreme	 na	 obračunskem	
območju	izračuna	na	način,	kot	je	pri-
kazano	 v	 enačbi	 iz	 12.	 člena	 tega	 od-
loka. 

4)	 Ti deli komunalnega prispevka se nato 
seštejejo	 po	 formuli	 iz	 13.	 člena	 tega	
odloka.

12.	člen

Del komunalnega prispevka za posame-
zno	vrsto	komunalne	opreme	na	obračun-
skem	 območju	 se	 izračuna	 na	 naslednji	
način:	glej preglednico 2

KP(ij)			=		(Aparcela  x  Cp(ij)	x	Dp)	+	(Kdejavnost x 
Atlorisna x Ct(ij)	x		Dt)

13.	člen

Komunalni prispevek za komunalno 
opremo	 se	 izračuna	 s	 seštevanjem	 izra-
čunanih	 delov	 komunalnega	 prispevka,	
ki pripadajo posamezni vrsti komunalne 
opreme	na	naslednji	način:	
glej preglednico 3

KP	=	S	KP(ij)

14.	člen

1)	Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno 
površino objekta ali spreminja na-
membnost objekta, se komunalni pri-
spevek	izračuna	na	naslednji	način:

- najprej	se	 izračuna	komunalni	prispe-
vek	po	določilih	tega	odloka	za	objekt	
po spremembi neto tlorisne površine 
objekta oz. po spremembi namembno-
sti	objekta;

- nato	se	izračuna	komunalni	prispevek	
po	določilih	tega	odloka	za	objekt	pred	
spremembo neto tlorisne površine 
objekta oz. pred spremembo namemb-
nosti	objekta;	pri	 tem	se	upošteva	de-
janska	 priključenost	 objekta	 na	 posa-
mezne vrste komunalne opreme pred 
spremembo neto tlorisne površine 
objekta oz. pred spremembo namemb-
nosti	objekta;

- nato	 se	 od	 izračunanega	 komunalne-
ga prispevka po spremembi odšteje 
izračunani	komunalni	prispevek	pred	
spremembo.

2)	Komunalni prispevek, ki se odmeri za-
vezancu, predstavlja pozitivno razliko, 
izračunano	na	način	 iz	prejšnjega	od-
stavka	tega	člena.

3)	 Če	je	izračunana	razlika	iz	prvega	od-
stavka	tega	člena	negativna,	se	komu-
nalni	prispevek	ne	plača.

15.	člen

Za gradnjo, ko se na mestu odstranjenega 
objekta	 ali	 v	 njegovi	 neposredni	 bližini,	
vendar znotraj parcele, zgradi nov objekt, 
se	 komunalni	 prispevek	 izračuna	 na	 na-
čin,	 kot	 je	 določen	 za	 spreminjanje	 neto	
tlorisne	površine	objekta	v	14.	členu	tega	
odloka.

16.	člen

V	primeru,	ko	 je	objekt	v	lasti	več	lastni-
kov,	se	izračuna	komunalni	prispevek	po	
določilih	 tega	 odloka	 za	 celotni	 objekt.	
Tako	 izračunani	 komunalni	prispevek	 se	
med posamezne lastnike razdeli z upošte-
vanjem	 lastniškega	 deleža,	 evidentirane-
ga v zemljiški knjigi. 

17.	člen

Komunalni	prispevek	se	ne	plača:
- za gradnjo gospodarske javne infra-
strukture;

- za	gradnjo	mrliške	vežice,
- za gradnjo objektov, namenjenih gasil-

ski dejavnosti,
- za	 gradnjo	 stavb	 za	 izobraževanje,	

znanstveno-raziskovalno delo in zdra-
vstvo po predpisih o uvedbi in uporabi 
enotne	klasifikacije	vrst	objektov.

18.	člen

1)	Komunalni prispevek odmeri zave-
zancu	 za	 plačilo	 komunalnega	 pri-
spevka	občinska	uprava	Občine	Vrhni-
ka	z	odločbo.	

2)	 Če	 se	 komunalni	 prispevek	 odmerja	
zaradi objekta, za katerega je potreb-
no	gradbeno	dovoljenje,	izda	občinska	
uprava	 odločbo,	 s	 katero	 odmeri	 ko-
munalni prispevek, na zahtevo zave-
zanca	ali	po	uradni	dolžnosti	po	 tem,	
ko	od	upravne	enote	v	zavezančevem	
imenu prejme obvestilo o popolnosti 
vloge za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja. 

3)	Zahtevku zavezanca oz. obvestilu 
upravne enote o popolnosti vloge za 
pridobitev gradbenega dovoljenja 
mora	biti	priložen	tisti	del	projekta	za	
pridobitev gradbenega dovoljenja, iz-
delanega v skladu z vsemi zahtevami 
po predpisih o graditvi objektov, ki 
vsebuje podatke, potrebne za odmero 
komunalnega prispevka. 

4)	 Rok	za	izdajo	odločbe	je	15	dni	od	pre-
jema popolne zahteve.

5)	 Če	 se	 komunalni	 prispevek	 odmerja	
zaradi	 obstoječega	 objekta,	 ki	 se	 na	
novo	 priključuje	 na	 posamezno	 vrsto	
komunalne opreme oz. jo bo upora-
bljal,	izda	občinska	uprava	odločbo	po	
uradni	dolžnosti.

6)	 Zoper	odločbo	iz	1.	odstavka	tega	čle-
na	 je	 dovoljena	 pritožba	 na	 župana	
Občine	 Vrhnika.	 Župan	 odloči	 o	 pri-
tožbi	v	roku	60	dni.

7)	 Če	 se	 komunalni	 prispevek	 odmer-
ja zaradi gradnje objekta oz. zaradi 
objekta, za katerega je potrebno grad-
beno	 dovoljenje,	 je	 zavezanec	 dolžan	
plačati	 komunalni	 prispevek	 v	 roku	
30	 dni	 po	 pravnomočnosti	 odločbe,	 s	
katero mu je odmerjen komunalni pri-
spevek oziroma pred izdajo gradbene-
ga dovoljenja. 

8)	 Če	 se	 komunalni	 prispevek	 odmerja	
zaradi	 obstoječega	 objekta,	 ki	 se	 na	
novo	 priključuje	 na	 posamezno	 vrsto	
komunalne opreme oz. jo bo upora-
bljal,	 je	 zavezanec	 dolžan	 plačati	 ko-
munalni prispevek v roku 30 dni po 
pravnomočnosti	odločbe,	s	katero	mu	
je odmerjen komunalni prispevek.

9)	V primeru iz prejšnjega odstavka je 
mogoče	 določiti	 tudi	 obročno	 odpla-
čevanje	komunalnega	prispevka,	ven-
dar	tako,	da	posamezni	obrok	ni	nižji	
od	 100,00	 EUR	mesečno.	 O	možnosti	
obročnega	odplačevanja	odloči	 župan	
na predlog zavezanca, kateremu je bila 
izdana	odločba	po	uradni	dolžnosti.	V	
primeru	 obročnega	 odplačevanja	 ne	
velja	 rok	 plačila	 iz	 prejšnjega	 odstav-
ka,	ampak	se	le-ta	določi	v	pogodbi	o	
obročnem	 plačilu	 komunalnega	 pri-
spevka v skladu z opredeljeno dinami-
ko	plačil.

19.	člen

1)	 Šteje	se,	da	so	s	plačilom	komunalnega	
prispevka poravnani vsi stroški pri-
ključevanja	 objekta	 na	 odmerjeno	 ko-
munalno opremo, razen gradnje tistih 
delov	priključkov,	ki	so	v	zasebni	lasti.

2)	 Komunalni	prispevek	ne	vključuje	gra-
dnje	priključkov.	Le-te	 zagotovi	 inve-
stitor sam oz. na lastne stroške.

20.	člen

1)	 Ob	 plačilu	 komunalnega	 prispev-
ka	 ima	 zavezanec	 iz	 prejšnjega	 člena	
pravico	 od	 občine	 zahtevati	 sklenitev	
pogodbe o medsebojnih obveznostih 
v	 zvezi	 s	 priključevanjem	 objekta	 na	
komunalno opremo.

2)	 S	 pogodbo	 iz	 prejšnjega	 odstavka	 se	
določi	 rok	 za	 priključitev	 objekta	 na	
komunalno opremo in druga vpraša-
nja	 v	 zvezi	 s	 priključevanjem	 objekta	
na komunalno opremo.

21.	člen

Če	je	zavezanec	plačal	komunalni	prispe-
vek,	 pa	 pri	 pristojnem	 organu	 ne	 vloži	
zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja 
ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano ozi-
roma	je	prenehalo	veljati,	je	upravičen	do	
vračila	 plačanega	 komunalnega	 prispev-
ka v višini, kot mu je bil odmerjen.

22.	člen

Komunalni	 prispevek	 je	 prihodek	 občin-
skega	proračuna	in	je	namenski	vir	finan-
ciranja gradnje komunalne opreme ter se 
lahko porablja samo za namen gradnje 
komunalne	 opreme	 skladno	 z	 načrtom	
razvojnih	 programov	 občinskega	 prora-
čuna.

23.	člen

1)	Z dnem uveljavitve  tega odloka prene-
ha veljati Odlok o programu opremlja-
nja	 stavbnih	 zemljišč	 ter	 podlagah	 in	
merilih za odmero komunalnega pri-
spevka	za	obstoječo	komunalno	opre-
mo	na	območju	Občine	Vrhnika	 (Naš	
časopis,	 št.	 362/09	 in	407/13)	 ter	 sklep	
Občinskega	 sveta	 Občine	 Vrhnika	 št.	
900-16/2014	z	dne	19.6.2014.

2)	 Postopki,	začeti	pred	uveljavitvijo	tega	
odloka in vloge za odmero komunal-
nega	prispevka,	s	katerim	občina	raz-
polaga	v	času	uveljavitve	tega	odloka,	
se obravnavajo po tem odloku.

24.	člen

Ta	odlok	se	objavi	v	glasilu	Naš	časopis	in	
prične	veljati	petnajsti	dan	po	objavi.

Številka:	007-8/2014																						
Datum:   21. 5. 2015
  

Župan	Občine	Vrhnika
	Stojan	JAKIN,	l.r.

Na	 podlagi	 74.	 člena	 Zakona	 o	 prostor-
skem	 načrtovanju	 (Uradni	 list	 RS,	 št.	
33/2007,	 70/08	 –	ZVO-1B,	 108/09,	 80/10	 –	
ZUPUDPP,	 43/11	 –	 ZKZ-C,	 57/12,	 57/12	
–	ZUPUDPP-A,	109/12	in	76/14	–	odločba	
US)	 in	 20.	 člena	 Statuta	 občine	 Vrhnika	
(Naš	časopis,	štev.	365,	26.10.2009)	je	Ob-
činski	svet	Občine	Vrhnika	na		svoji	4.	seji	
dne 21. 5. 2015  sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih ze-

mljišč 
za območje Občine Vrhnika

1.	člen

1) S tem odlokom se sprejme program 
opremljanja	stavbnih	zemljišč	s	komu-
nalno	opremo	za	območje	občine	Vrh-
nika, ki vsebuje podlage za odmero 
komunalnega	 prispevka	 za	 obstoječo	
komunalno opremo.

2) Odlok	določa:
	 -	vrste	obstoječe	komunalne	opreme,	ki	
je	vključena	v	program	opremljanja	in	
ki	 se	 obračunava	 v	 komunalnem	 pri-
spevku;

-		 obračunska	območja	za	posamezne	vr-
ste	obstoječe	komunalne	opreme;

-		 skupne	 in	 obračunske	 stroške	 za	 po-
samezne	 vrste	 obstoječe	 komunalne	
opreme;	

-		 preračun	 obračunskih	 stroškov	 po-
sameznih	 vrst	 obstoječe	 komunalne	
opreme na enoto mere.

3) Sestavni del odloka je tudi elaborat št. 
proj.	28-2014,	maj	2015,	ki	ga	je	izdelalo	
podjetje Kaliopa d.o.o., Letališka cesta 
32j, 1000 Ljubljana. 

2.	člen

Posamezni izrazi v tem odloku imajo na-
slednji pomen:
1)	 komunalna oprema so objekti in 
omrežja	infrastrukture,	ki	je	že	zgraje-
na	in	s	katero	upravlja	občina	Vrhnika	
oz. posamezni izvajalci gospodarskih 
javnih	služb	po	njenem	pooblastilu	ter	
jo sestavljajo:

- objekti	 in	 omrežja	 vodovodne	 infra-
strukture	(v	nadaljevanju:	vodovod);

- infrastrukturni objekti in naprave, na-
menjeni	 izvajanju	 javne	 službe	 odva-

janja	 in	 čiščenja	 komunalne	 in	 pada-
vinske odpadne vode (v nadaljevanju: 
kanalizacija);

- objekti grajenega javnega dobra: ob-
činske	ceste	po	odloku	o	kategorizaciji	
občinskih	cest	(javne	ceste),	vključno	z	
ustrezno	 opremo,	 javna	 parkirišča	 in	
javne	zelene	površine;

2)	 obračunsko	območje	posamezne	vrste	
komunalne	opreme	je	območje,	na	ka-
terem	 se	 zagotavlja	 priključevanje	 na	
to vrsto komunalne opreme oz. obmo-
čje	njene	uporabe;

3)	 skupni stroški posamezne vrste komu-

nalne opreme so stroški, vezani na pro-
jektiranje in gradnjo posamezne vrste 
komunalne	 opreme	 na	 obračunskem	
območju;	 za	 obstoječo	 komunalno	
opremo so po višini enaki stroškom, 
ki bi nastali ob izgradnji nove komu-
nalne opreme, ki je po zmogljivostih in 
namenu	primerljiva	z	obstoječo	ter	za-
gotavlja podobno raven oskrbe oz. so 
enaki stroškom, ki so dejansko nastali 
za	gradnjo	komunalne	opreme;	

4)	 obračunski	 stroški	 posamezne	 vrste	
komunalne opreme so tisti del skupnih 
stroškov	komunalne	 opreme,	 ki	 se	fi-

i - posamezna	vrsta	komunalne	opreme;

j - posamezno	obračunsko	območje	določene	vrste	komunalne	
opreme;

KP(ij) - znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti 
komunalne	opreme	na	posameznem	obračunskem	območju.;

Aparcela - površina	parcele;

Cp(ij) - obračunski	stroški	posamezne	vrste	komunalne	opreme	na	
ustreznem	obračunskem	območju,	preračunani	na	m2	parcele;

Dp - delež	parcele	pri	izračunu	komunalnega	prispevka;

Kdejavnost - faktor	dejavnosti;

Atlorisna - neto	tlorisna	površina	objekta;

Ct(ij) -
obračunski	stroški	posamezne	vrste	komunalne	opreme	na	
ustreznem	obračunskem	območju,	preračunani	na	m2 neto tlorisne 
površine	objekta;

Dt - delež	neto	tlorisne	površine	objekta	pri	izračunu	komunalnega	
prispevka.

preglednica 2 
Oznake	v	enačbi	pomenijo:

Vrsta objekta CC-SI Kdejavnost
Enostanovanjske stavbe 111 0,7
Večstanovanjske	stavbe: 112
- dvostanovanjske stavbe 11210 0,9
-	tri	in	več	stanovanjske	stavbe 11221 1,3
- stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 11222 1,1
Stanovanjske stavbe za posebne namene 113 1,1
Gostinske	stavbe 121
- hotelske in podobne gostinske stavbe 12111 1,1
-	gostilne,	restavracije	in	točilnice 12112 1,1

- druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev 12120 1,1

Upravne	in	pisarniške	stavbe 122
- stavbe javne uprave 12201 1,2
- stavbe bank, pošt, zavarovalnic 12202 1,2
- druge upravne in pisarniške stavbe 12203 1,2
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 123
- trgovske stavbe 12301 1,3
-	sejemske	dvorane,	razstavišča 12302 1,1
- bencinski servisi 12303 1,3
- stavbe za druge storitvene dejavnosti 12304 1,1
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih 
komunikacij 124

- postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih 
komunikacij ter z njimi povezane stavbe 12410 1,1

-	garažne	stavbe 12420 0,9
Industrijske	stavbe	in	skladišča 125
- industrijske stavbe 12510 0,7
-	rezervoarji,	silosi	in	skladišča 12520 0,9
Stavbe	splošnega	družbenega	pomena 126
- stavbe za kulturo in razvedrilo 12610 0,7
-	muzeji	in	knjižnice 12620 0,7
- športne dvorane 12650 0,7
Druge nestanovanjske stavbe 127
- stavbe za rastlinsko pridelavo 12711 0,7
-	stavbe	za	rejo	živali 12712 0,7
- stavbe za spravilo pridelka 12713 0,7
- druge nestanovanjske kmetijske stavbe 12714 0,7
- stavbe za opravljanje verskih obredov 12721 0,7
- kulturni spomeniki 12730 0,7

-	druge	nestanovanjske	stavbe,	ki	niso	uvrščene	drugje 12740 0,7

preglednica 1

za	vse	ostale	vrste	objektov	se	določi	faktor	dejavnosti	1.0

KP - komunalni	prispevek	za	komunalno	opremo;

KP(ij) - izračunani	del	komunalnega	prispevka,	ki	pripada	posamezni	vrsti	
komunalne	opreme	na	ustreznem	obračunskem	območju;

i - posamezna vrsta komunalne opreme.

preglednica 3 
Oznake pomenijo
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nancira	 iz	 sredstev,	 zbranih	 s	 plačili	
komunalnih prispevkov in bremenijo 
zavezance	za	plačilo	komunalnega	pri-
spevka;

5)	 objekt	je	stavba	oz.	gradbeni	inženirski	
objekt v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev	objektov;	

6)	 neto	tlorisna	površina	objekta	(NTPO)	
je seštevek vseh tlorisnih površin 
objekta	 in	 se	 izračuna	 po	 standardu	
SIST	ISO	9836;	za	del	stavbe	se	za	neto	
tlorisno površino objekta šteje neto tlo-
risna površina ustreznega dela objekta, 
ki	pripada	posameznemu	lastniku;

7)	 Parcela je zemljiška parcela ali njen 
del	ali	več	zemljiških	parcel	 ali	njiho-
vih	delov,	na	katerih	je	možno	zgraditi	
objekt	ali	je	objekt	že	zgrajen,	skupaj	s	
površinami za njegovo redno rabo in 
za	 katero	mora	 zavezanec	 plačati	 ko-
munalni prispevek.

3.	člen
1)	 Obračunska	območja	po	tem	odloku	so	
določena	 za	 posamezne	 vrste	 komu-
nalne opreme.

2)	 Za	občinske	ceste	sta	določeni	dve	ob-
računski	območji,	in	sicer	eno	za	lokal-
ne ceste in javne poti in drugo za lo-
kalne zbirne ceste in lokalne krajevne 
ceste.	Obračunsko	območje	za	lokalne	
ceste	(LC)	in	javne	poti	(JP)	je	določe-
no	enotno	za	celo	občino	in	obsega	vsa	
zemljišča	 v	 občini,	 ki	 so	 po	 veljavnih	
prostorskih	 aktih	 občine	 namenjena	
poselitvi oz. so pozidana ali je na njih 
dopustna	gradnja.	Obračunsko	obmo-
čje	 za	 lokalne	 zbirne	 ceste	 in	 lokalne	
krajevne	 ceste	 je	 določeno	 na	 širšem	
območju	občinskega	središča	Vrhnika,	
na katerem so v skladu z veljavnim od-
lokom	 o	 kategorizaciji	 občinskih	 cest	
določene	lokalne	zbirne	ceste	in	lokal-
ne	krajevne	ceste.	Območje	občine,	na	
katerem	se	določi	obračunsko	območje	
lokalnih cest in javnih poti ter obra-
čunsko	 območje	 lokalnih	 zbirnih	 cest	
in lokalnih krajevnih cest je prikazano 
v kartografskem delu elaborata iz 3. 
odstavka	1.	člena	tega	odloka.

3)	 Obračunsko	 območje	 vodovoda	 je	
določeno	 enotno,	 a	 le	 na	 tistem	 delu	
občine,	ki	 je	opremljen	z	vodovodom.	
Območje	 občine,	 na	 katerem	 se	 dolo-
či	 obračunsko	 območje	 vodovoda,	 je	
prikazano v elaboratu iz 3. odstavka 1. 
člena	tega	odloka.

4)	 Obračunsko	 območje	 kanalizacije	 je	
določeno	 enotno	 na	 osrednjem	 delu	
občine,	 ki	 je	 opremljen	 s	 kanalizacijo.	
Območje	občine,	na	katerem	se	določi	
obračunsko	 območje	 kanalizacije,	 je	
prikazano v elaboratu iz 3. odstavka 1. 
člena	tega	odloka.

4.	člen
1)	Komunalna oprema, ki je vrednotena 

v programu opremljanja, je prikazana 
v kartografskem delu elaborata iz 3. 
odstavka	1.	člena	tega	odloka.	

2)	 Skupni stroški posameznih vrst komu-
nalne	 opreme	 na	 ustreznih	 obračun-
skih	 območjih	 in	 obračunski	 stroški	
posameznih vrst komunalne opreme 
na	 ustreznih	 obračunskih	 območjih	
znašajo: glej preglednico 1

Vsi stroški posameznih vrst komunalne 
opreme	so	izraženi	v	EUR	in	so	obračuna-
ni	na	dan	31.12.2014.

5.	člen
V	skupne	in	obračunske	stroške	vrednost	
investicij, ki so se izvajale preko Krajevnih 
skupnosti,	 se	 ne	 upošteva	 delež	 investi-
cije,	ki	so	ga	financirali	občani	s	prispev-
kom.	 Iz	 tega	 sledi,	 da	 nihče	 na	 območju	
občine	 Vrhnika	 ne	 plača	 komunalnega	
prispevka	za	del	investicije,	ki	je	bil	plačan	
iz	sredstev	občanov.	

6.	člen
1)	S	pogodbo	o	opremljanju	se	lahko	inve-
stitorka ali investitor (v nadaljnjem bese-
dilu:	 investitor)	 in	občina	dogovorita,	da	
bo investitor sam zgradil del ali celotno 
komunalno	opremo	za	zemljišče,	na	kate-
rem namerava graditi, ne glede na to, ali 
je gradnja te komunalne opreme predvi-
dena v programu opremljanja.
2)	Občina	 lahko	 sklene	 pogodbo	 o	 opre-
mljanju	 z	 investitorjem,	 če	 ima	 sprejet	
program opremljanja ali podlage za od-
mero komunalnega prispevka za vso ob-
stoječo	 komunalno	 opremo	 na	 območju	
celotne	občine.
3)	Pogodba	iz	prejšnjih	odstavkov	vsebu-
je:
1. opredelitev	območja	opremljanja	s	se-

znamom zemljiških parcel, ki jih bo 
investitor opremljal,

2.	 pregled	 obstoječe	 komunalne	 opreme	
na	tem	območju,

3. pregled komunalne opreme, ki jo bo 
zagotovil investitor,

4.	 navedbo	 komunalne	 opreme,	 na	 ka-
tero	 bo	 investitor	 priključil	 zgrajeno	
komunalno	opremo	iz	3.	točke	tega	od-
stavka,

5.	 del	komunalnega	prispevka	iz	četrtega	
odstavka	 tega	člena,	ki	ga	mora	 inve-
stitor	še	plačati,

6.	 zagotovilo,	da	se	bo	območje	opremlja-
lo na osnovi projektne dokumentacije 
po predpisih o graditvi objektov, s ka-
tero	soglaša	občina,

7.	 zagotovilo,	 da	 bo	 občina	 izdala	 inve-
stitorju potrdilo o poravnanih obve-
znostih iz naslova komunalnega pri-
spevka	na	podlagi	bančne	garancije	v	
višini dela komunalnega prispevka iz 
pete	 točke	 tega	odstavka	 in	vrednosti	
popisa del na podlagi projektne doku-
mentacije	iz	šeste	točke	tega	odstavka,

8.	 rok,	 v	 katerem	 bo	 investitor	 zgradil	
manjkajočo	komunalno	opremo,

9.	 opredelitev	 nadzornega	 organa	 obči-
ne, ki bo izvajal nadzor nad izvedbo 
ter predajo komunalne opreme,

10.	pravice	in	dolžnosti	investitorja,	pove-
zane z nepravilnostmi, ugotovljenimi 
pri	občinskem	nadzoru,

11.	bančno	garancijo,	s	katero	se	zavaruje	
predvideni	rok	in	obseg	del,	in	bančno	
garancijo, s katero se zavaruje dobro 
izvedbo del in odpravo napak v garan-
cijskem roku,

12.	rok,	v	katerem	občina	ne	bo	spreminja-
la tistega dela prostorskega akta, ki je 
podlaga za investicije po tej pogodbi. V 
primeru,	da	občina	spremeni	prostor-
ski akt v roku iz pogodbe, odgovarja za 
povzročeno	škodo.

4)	Stroške	izgradnje	v	pogodbi	predvide-
ne komunalne opreme nosi investitor. Šte-
je	se,	da	je	investitor	na	ta	način	v	naravi	
plačal	 komunalni	 prispevek	 za	 izvedbo	
komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. 
Investitor	 je	 dolžan	 plačati	 še	 preostali	
del komunalnega prispevka, v kolikor 
bo	 obremenil	 že	 zgrajeno	 komunalno	
opremo,	na	katero	bo	investitor	priključil	

komunalno	opremo	iz	3.	točke	prejšnjega	
odstavka.
5)	Občina	 je	 dolžna	 prevzeti	 komunalno	
opremo, zgrajeno skladno s pogodbo, ko 
je zanjo izdano uporabno dovoljenje.

7.	člen
Obračunski	 stroški	 posameznih	 vrst	 ko-
munalne opreme na ustreznem obra-
čunskem	območju,	preračunani	na	 enoto	
mere, t.j. na m2 parcele (Cp(ij))	 in	 na	 m2 
neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)),	zna-
šajo: glej preglednico 2

8.	člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha 
veljati Odlok o programu opremljanja 
stavbnih	zemljišč	ter	podlagah	in	merilih	
za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo	komunalno	opremo	na	območju	
Občine	 Vrhnika	 (Naš	 časopis,	 št.	 362/09	
in	 407/2013)	 ter	 sklep	 Občinskega	 sve-
ta	 Občine	 Vrhnika	 št.	 900-16/2014	 z	 dne	
19.6.2014.

9.	člen
1)	 Ta	odlok	se	objavi	v	glasilu	Naš	časopis	
in	prične	veljati	petnajsti	dan	po	objavi.

2)	O sprejemu programa opremljanja 
obvesti	 občina	 ministrstvo,	 pristojno	
za prostor.

Številka:		007-8/2014																																																																											
Datum:    21. 5. 2015
	 		 Župan	Občine	Vrhnika

	Stojan	Jakin,	l.r.
PRILOGA		
Elaborat	št.	proj.	28-2014,	maj	2015,	ki	
ga je izdelalo podjetje Kaliopa d.o.o., 
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana, 
objavljen na internetni strani: http://www.
vrhnika.si/datoteke/15652elaborat.pdf

Na podlagi od 57. Zakona o prostor-
skem	 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 

Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu 

za ureditev nadomestnih habitatov

1.	člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo 

OPPN	za	NH)
1.)	Na	 podlagi	 Odloka	 o	 OPN	 Občine	
Vrhnika	 (Uradni	 l.,	 št.	 27/14,	
50/14,	 71/14,	 92/14;	 v	 nadaljnjem	
besedilu:	 OPN)	 območje	 Občinskega	
podrobnega	 prostorskega	 načrta	 za	
ureditev nadomestnih habitatov (v 
nadaljnjem	 besedilu:	 OPPN	 za	 NH)	
obsega naslednje enote urejanja 
prostora:	 BB_2074,	 BB_2075,	 BB_2076,	
BB_3435,	BB_3436;

2.)	Območje	 je	 namenjeno	 ureditvi	
nadomestnih habitatov (v nadaljnjem 
besedilu:	 NH)	 za	 posege	 v	 enotah	
urejanja	 prostora:	 VR_1452,	 VR_2102,	
VR_2045,	VR_1321,	VR_1320,	VR_1965	
in	VR_1317.	

3.)	Za	 zagotovitev	 ustrezne	 strukture	
koščevih	habitatov	na	NH	naj	se:

-	 ekstenzivira	kmetijsko	rabo;
-	 preprečuje	zaraščanje	travnikov	s	tem,	

da se posege v lesnato vegetacijo naj 
ne izvaja v obdobju med 15. marcem in 
30.	septembrom;

-	 zagotovi	 strukturo	 75	 %	 vlažni,	
negnojeni in redno košeni travniki 
(predvsem mokrotni travniki z 
brestovolistnim osladom in zdravilno 
špajko),	 20	 %	 sestoji	 močvirne	
vegetacije	 in	5	%	grmišča,	posamezna	
drevesa	in	mejice;

-	 primeren	 delež	 lesnate	 vegetacije	 naj	
se zagotovi z ohranjanjem in razrastjo 
obstoječih	mejic	ter	obrežne	vegetacije	
ali z vzpostavitvijo novih krajinskih 
elementov. Površina posameznih 
strukturnih elementov krajine naj bi 
znašala 50 - 150 m2;

- strukture lesnate vegetacije naj bi bile 
široke 3 - 15 m in vzpostavljene iz 
lokalno avtohtone lesnate vegetacije, 
predvsem	iz	vrb;

- za morebitne njive, intenzivne 
travnike	 ali	 pašnike	 znotraj	 območja	
nadomeščanja	velja:

•	 med	 njivami	 naj	 se	 pušča	 travnate	
pasove	v	širini	3	-	5	m;

•	 košnja	 na	 več	 kot	 5	 ha	 velikih	
intenzivnih travnikih v obdobju 
med 1. majem in 1. avgustom naj 

poteka	na	način,	da	se	v	širini	3	-	5	m	
pušča	 nepokošene	 pasove	 travniške	
vegetacije.	 Jeseni	 se	 travniške	 pasove	
pokosi. Naslednje leto se jih predvidi 
na	drugi	lokaciji;

-	 primerno	floristično	sestavo	travnikov	
zagotovi	 tako,	 da	 se	 v	 začetku	
prve sezone intenzivne kmetijske 
površine razporedi seneni drobir 
iz	 bližnjih	 barjanskih	 travnikov.	
Semena brestovolistnega oslada, 
krilate	 krčnice,	 dolgolistne	 mete,	
rumenega	 talina	 in	 druge	 močvirne	
vegetacije	naj	se	tarčno	žanje	leto	pred	
načrtovano	zasaditvijo	po	žitni	zrelosti	
naštetih rastlin. Semensko mešanico 
naj se posuši in skrbno shrani do 
predvidene zasaditve. Za ustrezno 
zatravitev njivskih površin naj se 
poleg semenske mešanice uporabi tudi 
zaplate ustrezne travnate ruše, ki bodo 
predstavljale dodaten vir semen in 
rastlin	 za	 doseganje	 želene	 travniške	
strukture. Zaplate travnate ruše se 
pridobi	 iz	habitatov	nižinskih	visokih	
steblikovij	 iz	drugih	območij	na	Barju	
na	način,	da	donorski	travniki	ne	bodo	
trajno poškodovani. Zaplate travnate 
ruše naj se na njive zasadi enakomerno 
po celotni površini. V primeru nizke 
uspešnosti kalitve semen je potrebno 
travnike	dosejevati	s	tarčno	semensko	
mešanico;

- NH se ne gnoji in na njih ne uporablja 
fitofarmacevtskih	 sredstev.	 Travnike	
naj se kosi redno, vsako leto po 1. 
avgustu. Košenje travnikov naj poteka 
iz sredine travnika navzven z uporabo 
strižne	kosilnice	pri	zmanjšani	hitrosti	
in z dvignjeno koso minimalno 10 cm 
nad	tlemi;

- prednostno vzpostavlja kot eno 
sklenjeno	 območje	 oz.	 naj	 se	
območje	 nadomeščanja	 ne	 deli	 na	
več	 kot	 7	 delov.	 Najmanjše	 območje	
nadomeščanja	naj	ne	obsega	manj	kot	
11	ha;

-	 pripravi	 celovit	 zasaditveni	 načrt	 z	
režimi	 upravljanja,	 ki	 se	 ga	 uskladi	
z	 lastniki,	 uporabniki	 zemljišč	 in	
upravljavcem krajinskega parka 
Ljubljansko	barje;

-	 zemljišča	za	NH	se	prednostno	odkupi.	
Možna	 je	 tudi	 sklenitev	 dolgoročne	
pogodbe	z	lastniki	zemljišč	o	služnostni	
pravici	pod	naravovarstvenimi	pogoji;

-	 območja	 NH	 poskuša	 vključiti	
v	 program	 KOP	 in	 sistematično	
promovira ustrezne podukrepe za 
kosca;

-	 preprečuje	razrast	invazivnih	rastlin;
- vzpostavi monitoring stanja populacije 
kosca	v	Podlipski	dolini	in	v	območju	
nadomeščanja	 habitatov	 ter	 preveri	
stanje	 NH	 in	 doseganje	 želene	
floristične	strukture;

- NH morajo biti polno funkcionalni 
pred	začetkom	gradnje	 industrijskega	
in	 stanovanjskega	 območja	 v	 Sinji	
Gorici.	Polna	funkcionalnost	habitatov	
pomeni, da je na NH vzpostavljena 
želena	floristična	struktura	in	da	je	na	
območju	 prisotno	 predvideno	 število	
pojočih	koscev.

4.)	NH	 je	 dopustno	 izvajati	 fazno,	 glede	
na	 sorazmerni	 delež	 posega	 zaradi	
katerega se NH vzpostavlja.

5.)	Iz	vidika	varovanja	kmetijskih	zemljišč	
umeščanje	 NH	 ni	 dopustno	 na	
kmetijskih	 zemljiščih,	 kjer	 je	 boniteta	
višja	 ali	 enaka	 34	 bonitetnim	 točkam.	
Prav	tako	jih	ni	dopustno	umeščati	na	
njivske površine v dejanski rabi, kjer 
se izkazuje vsaj 5 letni trend njihove 
pojavnosti.

2.	člen
(območje	OPPN	za	NH)

1.)	Območje	OPPN	za	NH	je	opredeljeno	
v	OPN	med	naseljema	Verd	 in	 Bistra	
ter reko Ljubljanico. Enote urejanja 
prostora	 so	 BB_2074	 in	 BB_2076	
(podrobnejša	 namenska	 raba:	 K1)	
in	 BB_2075,	 BB_3435,	 BB_3436	
(podrobnejša	namenska	raba:	K2).

2.)	Območje	je	veliko	cca.1	460	278	m2 oz. 
cca.	 146	 ha.	 Znotraj	 tega	 območja	 je	
potrebno	 urediti	 za	 79	 ha	 površin	 za	
nadomestne habitate.

3.)	Območje	 OPPN	 za	NH	 lahko	 obsega	
tudi	 druga	 zemljišča,	 če	 se	 pokaže	
potreba	 po	 vključitvi	 zaradi	 lažjega	
načrtovanja	prostorskih	ureditev.

3.	člen
(predmet	načrtovanja	in	vrsta	postopka)

V fazi priprave OPPN za NH, v skupni 
površini	 79	 ha,	 se	 pripravi	 projekt	
vzpostavitve, izvedbe in upravljanja NH, 
v	 okviru	 katerega	 se	 natančno	 opredeli	
ukrepe in sledi naslednjim usmeritvam za 
vzpostavitev NH. 

4.	člen
(način	pridobitve	strokovnih	rešitev)

1.)	Strokovne	 rešitve	 se	 pripravijo	 na	
podlagi:

- prikaza stanja prostora, 
- OPN Vrhnika
-	 Okoljsko	poročilo	za	OPN	Vrhnika
- Elaborat vzpostavitve nadomestnih 

habitatov za OPN Vrhnika in OPPN IC 
Sinja	Gorica	(I.faza)

- smernic in mnenj nosilcev urejanja 
prostora,

- strokovnih podlag.

4.	člen
(roki	za	pripravo		OPPN	za	NH)

Postopek priprave sprememb in 
dopolnitev ZN po skrajšanem postopku, 
v naslednjih fazah in okvirnih rokih:
1. Osnutek:  junij 2015
2. Pridobitev smernic od nosilcev 

urejanja prostora: julij 2015, 
3.	 Pridobitev	odločbe	o	CPVO	od	

Ministrstva za okolje in prostor: julij 
2015, 

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

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

6.	 Dopolnitev	osnutka:	oktober	2015
7.	 Javno	naznanilo:	november	2015,	7	

dni	pred	začetkom	javne	razgrnitve
8.	 Javna	razgrnitev	in	javna	obravnava;	

november 2015, 
9.	 Priprava	stališč	do	pripomb	in	

predlogov javnosti: december 2015
10. Priprava predloga OPPN za NH: 

januar	2016
11. Zbiranje mnenj nosilcev urejanja 

prostora in mnenja o sprejemljivosti 
vplivov	na	okolje:	februar	2016,	

12. Priprava usklajenega predloga: marec 
2016

13.	 Predložitev	usklajenega	predloga	
Odboru za urejanje prostora 
ter varstvo naravne in kulturne 
dediščine	v	obravnavo:	april	2016

14.	 Predložitev	usklajenega	predloga	
Občinskemu	svetu	v	sprejem:	maj	
2016

15. Sprejem predloga z Odlokom in 
objava	v	uradnem	glasilu:	junij	2016.

5.	člen
(nosilci	urejanja	prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki podajo 
smernice	 za	 načrtovanje	 prostorske	
ureditve iz njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direktorat za prostor, graditev in 
stanovanja,	 Dunajska	 cesta	 47,	 1000	
Ljubljana

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

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

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

5.	 Agencija	 RS	 za	 okolje,	 Vojkova	 1b,	
1000 Ljubljana

6.	 Zavod	 RS	 za	 varstvo	 narave,	 OE	
Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 
Ljubljana

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

8.	 Ministrstvo	za	obrambo,	Direktorat	za	
logistiko,	Vojkova	61,	1000	Ljubljana

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

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

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

6.	člen
(obveznosti	v	zvezi	s	financiranjem	

priprave	OPPN	za	NH)
Finančna	 sredstva	 za	 izdelavo	 OPPN	 za	
NH	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:	3505-9/2015	(5-01)
Vrhnika, dne 21. 5. 2015 

Občina	Vrhnika
Župan

Stojan	Jakin

Vrsta komunalne opreme
Skupni 
stroški

(€)

Tuji viri
(€)

Obračunski 
stroški

(€)

Lokalne ceste in javne poti 64.004.573 0 64.004.573

Lokalne zbirne in lokalne krajevne 
ceste 13.983.014 0 13.983.014

Vodovod 28.612.070 0 28.612.070

Kanalizacija 37.479.311 10.901.174 26.578.137

preglednica 1

preglednica 2

Vrsta komunalne opreme
Obračunski stroški na enoto (€)

parcele Cp(ij) NTPO Ct(ij)

Lokalne ceste in javne poti 12,71 26,50

Lokalne zbirne in lokalne krajevne ceste 6,71 13,57

Vodovod 5,69 12,65

Kanalizacija 7,19 14,26
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Čebelji roj – kaj pa zdaj?
Kar brez panike! 
Rojenje	je	naravno	razmnoževanje	čebeljih	družin,	pri	čemer	se	to	razdeli	na	dva	dela.	Približno	
polovica	čebel,	včasih	tudi	več,	se	pridruži	stari	matici	in	si	poišče	novo	domovanje,	preostale	
čebele	pa	ostanejo	v	panju	in	čakajo,	da	se	iz	pokritih	matičkov	izvali	mlada	matica	ter	se	oplodi	
in	začne	zalegati.	
Roj	si	med	iskanjem	novega	domovanja	prav	lahko	izbere	tudi	počivališče	v	krošnji	drevesa	na	
vašem	vrtu.	V	tem	primeru	se	mu	ne	približujte	in	ga	nikar	ne	poskušajte	pregnati,	temveč	po-
kličite	Čebelarsko	društvo	Borovnica	na	041 742 689,	ki	bo	v	najkrajšem	možnem	času	poskrbelo	
za	varno	vrnitev	čebel	v	panje.															

Damjan Debevec

Pot	 je	 slovesno	odprl	kranjski	župan	Boštjan	
Trilar	 z	 besedami,	 da	 bo	 pot	 združevala	 re-
kreacijo,	učenje	in	osebno	rast.	Tako	lokalnim	
prebivalcem	kot	tudi	turistom,	ki	bodo	hodili	
po	njej,	je	zaželel	dobrega	zraka.	Prireditve	se	
je	 udeležilo	 okoli	 200	 ljudi,	med	katerimi	 so	
bili	številni	literati	in	ugledni	gostje,	še	zlasti	
veseli	 pa	 smo	 bili	 bibliotekarke	 iz	 Knjižnice	
dr.	Marje	Boršnik	Simone	Stražišar	in	župana	
občine	Borovnica	Bojana	Čebele.	Hudomušen	
program	z	obiskom	mladega	Jenka	so	pripra-
vile	učiteljice	ter	učenke	in	učenci	OŠ	Orehek	
Kranj.	 Celotno	 pot	 je	 prehodil	 ves	 učiteljski	
zbor	z	ravnateljico	Ivko	Sodnik.	

Na	prvi	postaji	sta	o	arheološkem	spomeniku	
Na	Špiku	govorila	Marija	Ogrin	iz	Gorenjske-
ga	muzeja	in	Milan	Sagadin	iz	ZVKD	Kranj,	na	
postaji	o	prof.	dr.	Marji	Boršnik	in	Špiku	je	ob	
informativni	tabli	spregovorila	dr.	Eva	Premk	
Bogataj,	 na	 postaji	 o	 nastanku	 kanjona	Zari-
ca	Tadeja	Šubic	iz	ZRSVN,	ob	knjigobežnicah	
in	prikupnih	»šparkecljih«,	ki	so	po	dr.	Marji	
Boršnik	rdeča	nit	nove	poti,	je	zbrano	množico	
nagovoril	borovniški	župan	Bojan	Čebela,	ob	
zadnji	tabli	pri	cerkvi	na	Bregu	pa	župnik	Ci-
ril	Plešec.	Dogodek	je	povezoval	Rudi	Zevnik,	
vodja	KUD	Simona	Jenka	–	Šmonca	Mavčiče	
z	 Jenkovimi	Obrazi.	 Predsednik	 KS	 Orehek-
-Drulovka	je	nalogo,	da	nadaljuje	Pot	Jeprške-
ga	 učitelja,	 predal	 predsedniku	 KS	 Mavčiče	
Lojzetu	Ješetu,	ta	pa	jo	je	z	veseljem	sprejel.	
Na	zaključni	postaji	ob	cerkvi	 so	kratek	kul-
turni	program	pripravili	učenci	podružnične	

OŠ	 Mavčiče,	 predstavnice	 Društva	 Sorško	
polje	pa	so	pripravile	svežo,	naravi	in	ljudem	
prijazno	 pogostitev.	 Župnik	Ciril	 Plešec	 je	 v	
svojem	 govoru	 poudaril,	 da	 nas	 profesori-
ca	Marja	Boršnik	povezuje	 še	danes.	Nato	 je	
predsednik	KS	Mavčiče	Lojze	Ješe	je	navzoče	
pozval,	da	moramo	rušiti	ovire,	visoke	ograje	
in	zidove,	se	čim	več	družiti	in	sodelovati,	ta	
pot	 kaže	 namreč	 ravno	 to,	 kako	 odličen	 re-
zultat	nastane	kot	plod	sodelovanja.	Tako	sta	
pesnik	Simon	Jenko	in	literarna	zgodovinarka	
Marja	Boršnik	dobila	še	eno	priznanje	po	svoji	
smrti:	Simon	Jenko	v	krajih,	od	koder	izvira,	
Marja	Boršnik	pa	tam,	kamor	se	je	ob	pomo-
či	svojega	strica	župnika,	Gustava	Schiffrerja,	
zatekla	po	materini	smrti	in	si	ustvarila	drugi	
dom.	Njene	sanje	o	tem,	da	bi	se	vrnila	v	ro-
dno	Borovnico,	so	bile	takrat	na	žalost	neure-
sničljive.	

Literarna,	arheološka	in	naravoslovna	pot	pe-
lje	ob	kanjonu	Zarica	od	naselja	Drulovke	do	
Brega.	Parkirišče	je	nedaleč	stran	od	cerkve	na	
Drulovki,	od	tod	se	po	gozdni	poti,	ki	ima	sli-
kovit	pogled	na	kanjon	in	reko	Savo,	odpravi-
te	peš.	Hoje	je	za	dobro	uro	(športna	obutev!).	
Pot	je	nastala	po	zamisli	dr.	Eve	Premk	Boga-
taj,	vnukinje	dr.	Marje	Boršnik,	v	sodelovanju	
s	KS	Orehek-Drulovka.	Mestna	občina	Kranj	
je	izbrala	podjetje	Delavnica	d.o.o.	iz	Vrhnike,	
ki	 je	zamisli	 in	želje	spravilo	na	papir,	hkrati	
pa	pripravilo	vso	projektno	dokumentacijo	ter	
poskrbelo	za	soglasja	in	pridobitev	potrebnih	
dovoljenj.	Za	projekt	 je	Mestna	 občina	Kranj	
pridobila	12	tisoč	evrov	iz	pristopa	LEADER	
(Evropski	 sklad	za	 razvoj	podeželja),	 celotna	
vrednost	projekta	pa	je	28	tisoč	evrov.	

Dr. Eva Premk Bogataj 

Organizatorji	 prvomajskega	 srečanja	 na	 Žu-
penci	 iz	 vrst	 Turističnega	 društva	 Borovnica	
so	prav	zaskrbljeno	pogledovali	v	nebo	in	ob	
tem	 razmišljali,	 kam	vse	bodo	 razvozili	 veli-
ke	količine	nakuhanega	pasulja.	A	tradicija	je	
žilava	 reč,	 ki	 je	 nekaj	 godrnjavih	 oblakov	 še	
zdaleč	ne	zmore	skaliti,	kar	so	že	čez	nekaj	ur	
dokazale	številne	skupine	borovniških	poho-
dnikov,	 ki	 so	 se	 proti	 poldnevu	 spremenile	

v	skorajda	neprekinjen	 tok,	ki	 je	po	številnih	
poteh	pritekal	na	jaso	Župenco.	Obiskovalci	iz	
Logatca	so	se	zavoljo	tega	pohvalili,	da	sploh	
niso	 potrebovali	 smerokazov	 do	 prireditve-
nega	 prostora.	 Po	 grobi	 oceni	 organizatorja	
je	slabim	obetom	navkljub	letošnjo	prireditev	
obiskalo	 skoraj	 tristo	 ljudi.	 Predsednica	 TD	
Nadja Debevec	se	je	ob	tej	priložnosti	zahva-
lila	»v	prvi	vrsti	vsem	našim	članom	–	zakon	
ste!,	 zatem	pa	 še	Prostovoljnemu	gasilskemu	
društvu	 Brezovica	 pri	 Borovnici	 in	 O	 ZVVS	
Vrhnika-Borovnica,	ki	nam,	prvi	 s	klopmi	 in	
mizami	ter	drugi	z	vojaško	kuhinjo,	vsako	leto	
nesebično	 priskočijo	 na	 pomoč.	 Zahvala	 gre	
tudi	obiskovalcem,	zaradi	katerih	srečanje	na	
Župenci	ostaja	del	naše	tradicije.«	
Nič	 kaj	 lepi	 vremenski	 obeti	 niso	 spremljali	
niti	 srečanja	 na	Malem	 Srebotniku	 prihodnji	
dan.	A	na	srečo	so	se	tudi	to	pot	vremenoslov-
ci	 pošteno	 ušteli	 in	 proslave	 Društva	 ZB	 za	
vrednote	NOB	Borovnica	ob	obletnici	ustano-
vitve	»Faškarske«	čete	se	je	navsezadnje	ude-
ležilo	čez	sedemdeset	občanov	in	gostov.	

  Damjan Debevec, Foto: DD

Moč tradicije.

Avtorja vrhunskega vojaškega pasulja.

V Kranju počastili spomin na našo rojakinjo prof. dr. Marjo Boršnik
 
Z otvoritvijo pešpoti Jeprškega učitelja, ki je posvečena spominu na Simona Jenka, so se v Kranju spet spomnili naše največje literarne zgodovinarke prof. dr. 
Marje Boršnik.

Aprilski prvomajski prazniki
Kratek delovni teden med 27. aprilom, dnevom upora proti okupatorju, in prvo-
majskimi prazniki je zaznamovalo pregovorno muhasto aprilsko vreme. Orga-
nizatorjem številnih kresovanj so črni oblaki na zadnji aprilski večer pošteno 
posivili lase, saj do zadnjega trenutka niso vedeli, ali bodo kresovi ob takem 
vremenu sploh zagoreli. Pa vendarle – kot zvezde na nebu so se začeli prižigati 
kresovi na vseh koncih borovniške doline. A ognja ni bilo treba nadzorovati, saj 
je noč prinesla pošteno pošiljko dežja, ki ni ponehal vse do jutra. Vabilo

na proslavo ob dnevu 
državnosti, 

ki bo v četrtek,
25. junija 2015, ob 10. uri
pri lipi pred vrtcem v Borovnici.

Slavnostni govornik bo
župan g. Bojan Čebela.

Kulturni program bodo oblikovali:
Pihalni orkester Vrhnika, otroci iz 
vrtca in osnovne šole ter učenci 
Glasbene šole Vrhnika.

VLJUDNO VABLJENI!
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Čebelarilo se je že pod kartuzijo 

110 let 
organiziranega 
čebelarjenja
 
Čebelarsko društvo Borovnica praznu-
je 110-letnico ustanovitve čebelarske 
podružnice Slovenskega čebelarskega 
društva v Borovnici. Na slavnostni 
seji,  11. aprila letos, so zaslužnim če-
belarjem podelili številna priznanja, 
zgodovinska razstava pa je obiskoval-
cem pokazala, da korenine čebelarje-
nja pri nas segajo še v čase kartuzije 
Bistra. 
 
Natanko	 110	 let	 po	 prelomni	 ustanovitvi	 bo-
rovniške	podružnice	Slovenskega	čebelarskega	
društva	v	Drašlerjevi	 restavraciji	 na	 Stari	 po-
staji,	ki	ga	lahko	jemljemo	kot	začetek	organi-
ziranega	čebelarjenja	v	borovniški	dolini,	so	se	
domači	 čebelarji	 domala	 polnoštevilno	 zbrali	
na	slavnostni	seji	v	osnovni	šoli.	Lepo	pripra-
vljenemu	dogodku,	ki	ga	 je	oplemenitil	bogat	
nabor	 glasbenih	 točk	 in	 pa	 nastopi	 osnovno-
šolcev,	so	s	svojo	prisotnostjo	počastili	številni	

visoki	gostje:	podpredsednik	Čebelarske	zveze	
Slovenije	 Marko	 Alauf,	 župan	Bojan Čebela,	
ravnatelj	 osnovne	 šole	Daniel Horvat,	 profe-
sorja	dr.	Andrej Šalehar in Anton Koželj ter 
predstavniki	 čebelarskih	društev	Polhov	Gra-
dec,	Vrhnika	in	Begunje	pri	Cerknici.	
Govorniki,	med	njimi	štirje	bivši	predsedniki:	
Rudolf Cerk	 (1984-1994),	Anton Rahne	 (1994-
2002),	Ljubo Struna	(2002),	Anton Hren	(2003-
2014)	 ter	 aktualni	 predsednik	 Čebelarskega	
društva	 Borovnica	Anton Palčič,	 so	 se	 spre-
hodili	skozi	zgodovino	čebelarstva	na	Sloven-
skem,	 od	 slovanskega	 načina	 gojenja	 čebel	 v	

drevesnih	duplih,	do	uljnjakov	in	celo	šole	za	
čebelarstvo	na	Dunaju,	ki	jo	je	leta	1770	prevzel	
Slovenec	Anton	Janša.	Na	borovniškem	koncu	
sicer	ne	pomnimo,	da	bi	 čebele	kdaj	uporabi-
li	kot	»biološko«	orožje	zoper	 turške	plenilce,	
zato	pa	nam	najstarejši	pisni	viri	pričajo,	da	so	
podaniki	kartuzije	v	Bistri	med	drugim	meni-
hom	 oddajali	 tudi	med	 za	 pecivo	 v	 postnem	
času	ter	vosek	za	sveče.	Ko	so	leta	1782	samo-
stan	 razpustili,	 je	 bilo	med	 zaseženo	 opremo	
22	panjev	s	čebelami	 ter	pripadajočo	opremo.	
Domače	čebelarstvo	je	doživelo	preporod	v	19.	
stoletju	z	župnikom	Antonom	Jugovicem,	kar	
je	nekaj	desetletij	pozneje	neizogibno	pripelja-
lo	do	ustanovitve	čebelarske	podružnice,	ki	je	
neposredna	 predhodnica	 današnjega	 čebelar-
skega	društva.	Govora	pa	je	bilo	tudi	o	bolj	bli-
žnji	preteklosti,	od	tega	kako	so	leta	1987	raz-
vili	 svoj	 prapor,	 pa	postavili	 šolski	 čebelnjak,	
uspešno	 izvajali	 šolski	 krožek,	 uvedli	 v	 vrtec	
medeni	 zajtrk,	 danes	 bolj	 znan	 kot	 slovenski	
zajtrk,	do	praznovanja	okroglih	obletnic,	ko	so	
se	 spominjali	 »suhih	 in	 debelih	 let«.	 O	 vsem	
tem	so	se	sicer	obiskovalci	prireditve	lahko	po-
učili	tudi	s	sočasne	zgodovinske	razstave.	
Vrhunec	slavja	so	seveda	zaznamovala	prizna-
nja.	 Čebelarsko	 društvo	 je	 prejelo	 plaketo	 od	
Čebelarske	zveze	ter	zahvalo	»za	dvig	kakovo-
sti	življenja	v	borovniški	dolini«	iz	rok	župana.	
Listini	čebelarskega	veterana	sta	bili	podeljeni	
Antonu	Rahnetu	in	Antonu	Hrenu,	listine	ča-
stnega	člana	ČZS	Rudolfu	Cerku,	Ireni	Nemec	

in	 Bogdanu	 Jerebu,	 zlate	 značke	 zvestobe	 (za	
50	let)	Antonu	Rahnetu	in	Ivani	Leben,	srebr-
ne	značke	zvestobe	(za	40	 let)	Rudolfu	Cerku,	
Francu	Kavčniku,	Antonu	Kenigu,	Pavli	Petrič	
in	Anici	 Turšič,	 bronaste	 značke	 zvestobe	 (za	
30	let)	Rudiju	Ferkolju,	Antonu	Hrenu,	Antonu	
Lenarčiču,	Marti	Podržaj,	Jožetu	Suhadolniku,	
bakrene	značke	zvestobe	(za	20	let)	Bogdanu	Je-
rebu,	Ireni	Nemec,	Janezu	Ofentavšku	ter		cin-
kove	značke	zvestobe	(za	10	let)	 Jozu	Djurdje-
viću,	 Anteju	 Kovačeviću,	 Slavku	 Markoviću,	
Igorju	 Petrovčiču,	 Tilku	 Potočniku,	 Janezu	
Šivicu,	 Damjanu	 Turšiču,	 Janezu	 Mevcu	 ter	
Antonu	Palčiču.	Čebelarsko	društvo	se	je	s	po-
sebnima	 zahvalama	 za	 ohranjanje	 čebelarske	
tradicije	poklonilo	še	Stanetu	Novačanu	in	Lju-
bu	 Struni.	 Zahvale	 za	 dolgoletno	 sodelovanje	
in	delo	pri	društvu	pa	so	romale	v	roke	Anki	
Palčič,	KD	Borovnica,	Osnovni	šoli	Borovnica,	
DPŽ	Ajda,	Medexu,	Občini	Borovnica,	ČZS	ter	
Alešu	Mižigoju.	
Predsednik	Palčič	je	proslavo	zaključil	z	rahlo	
hudomušnim,	 a	 povsem	 realnim	 pogledom	
na	prehojeno	pot:	 »Bral	 sem	stoletne	Čebelar-
ske	vestnike.	Takrat	 so	 se	ukvarjali	 s	povsem	
enakimi	težavami	kot	danes.	Motila	jih	je	cena	
medu,	motil	 jih	 je	mraz,	 slaba	 sezona	 itd.	 Če	
pogledamo	 s	 tega	 zornega	 kota,	 čebelarji	 ni-
smo	bistveno	napredovali.	Vreme	 je	 še	vedno	
enako,	panji	so	približno	enako	veliki,	treba	je	
samo	malo	pomigati,	pa	bo	tudi	zamedilo.«	

  Damjan Debevec, Foto: DD

Vabilo
Polepšajte si prve poletne dni z obiskom tradici-
onalne prireditve, ki smo jo letos naslovili: 

»VSI SO VENCI VEJLI« 
S prekmurske ravnice med čarobne kresnice pri-
haja Dani Kolarič,	 ki	 izvablja	 najboljše	 iz	 svoje-
ga	 glasbila!	CIMBALE bodo	 pričarale	 slovenske	
ljudske	melodije	ter	prekmurske	folklorne	in	ma-
džarske	čardaše,	dopolnjevala	jih	bosta	violina	in	
ženski	glas.	Manjkali	seveda	ne	bodo	niti	domači	
ljudski	pevci.	
Pričakujemo	vas	v sredo, 24. 6. 2015, ob 20.00 pod 
kozolcem Pr' Laškarju v Zabočevem pri Borov-
nici. 
Vstopnina:	5	EUR,	za	otroke	je	vstop	brezplačen!	
Podrobnosti	na	spletni	strani	www.ekolaskar.com	
ali	na	tel.	št.	040	462	373.

Vabilo na srečanje
DRUŠTVO UPOKOJENCEV BOROVNICA 18. 
JUNIJA OB 12. URI ZA SVOJE ČLANE ORGA-
NIZIRA DRUŽABNO SREČANJE V OHONICI 
»POD BIZJAKOVIM KOZOLCEM«. 
ZA JEDAČO IN DOBRO VOLJO BO POSKR-
BLJENO. 
Pridite, ne bo vam žal. 
Prijave v prostorih društva do 16. 6. 2015. Ob pri-
javi se plača kotizacija 10 € na osebo.

Anton Rahne prejema plaketo čebelarskega veterana. Dobrot na sliki seveda ni več, razstavo si pa lahko še vedno ogleda-
te v Galeriji Barje.

Zahvala občine čebelarskemu društvu »za dvig 
kakovosti življenja v borovniški dolini«.

Štirje predsedniki ČD Borovnica: Rudolf Cerk, Anton Hren, Anton 
Rahne in Anton Palčič.

V	soboto,	9.	maja,	se	je	v	dvorani	OŠ	Mar-
tina	Slomška	na	Vrhniki	končalo	letošnje	
tekmovanje	v	Elitni	floorball	ligi,	ki	ga	je	
priredilo	TVD	Partizan	Borovnica	(FBC	
Borovnica).	Na	 zaključnem	 turnirju	 sta	
se	v	tekmi	za	tretje	mesto	pomerili	ekipi	
FBK	Olimpija	 Ljubljana	 in	 FBK	 Insport	
Škofja	Loka,	kjer	 so	 slavili	 Škofjeločani.	
Za	 naslov	 državnega	 prvaka	 pa	 sta	 se	
potegovali	ekipi	UNIHOC	Borovnica	in	
FBK	Polanska	banda.		
V	 težko	 pričakovanem	finalu	 so	 se	 Bo-
rovničani	na	domačem	igrišču	pomerili	
s	Polansko	bando.	Prvouvrščeni	ekipi	po	
rednem	delu	sta	v	finalni	tekmi	prikaza-
li	odlično	igro	in	številnim	gledalcem	in	
navijačem	pripravili	izvrstno	predstavo.

Rezultat	je	bil	naslednji:	
UNIHOC Borovnica : FBK Polanska 
banda – 8:4	(2:0;	3:1;	3:3)	

Korošec 2+2, Košir 2+1, Stražišar Jan 1+2, 
Podržaj 1+1, Pristavec 1+1, Rot 1+0 
Kapetan	borovniške	ekipe	Anže Prista-
vec	nam	je	po	tekmovanju	zaupal:	»Tek-
ma na Vrhniki je ponudila vse, kar se za finale 
spodobi. Gledalci so bili priča napetemu ob-
računu, dobrim potezam, igri za vsak centi-
meter igrišča in predvsem ferpleju. Čeprav 
morda v prvi tretjini nismo pokazali najboljše 
igre in smo zadeli prek napak Polancev, smo 
se v drugi tretjini oddolžili in pokazali igro, 
ki je krasila našo celotno sezono. V zadnji tre-
tjini smo bili malo manj zbrani, a smo tekmo 
uspešno pripeljali do konca. Fantje so v vsej 
sezoni pokazali, da se tudi z maloštevilčno 
ekipo da ustvariti vrhunski rezultat. Čestitke 
Polanski bandi za odlično igro, predvsem pa 
hvala vsem navijačem za odlično vzdušje na 
tekmi.«
Borovnica	 je	 po	 težki	 in	 napeti	 tek-
mi	osvojila	že	tretji	naslov	prvaka.	Poleg	

pokala	za	prvo	mesto	je	ekipa	Borovnice	
prejela	še	dva:	Benjamina Bajca so raz-
glasili	 za	 najboljšega	 vratarja,	 Robert 
Košir	pa	je	prejel	nagrado	za	najboljšega	
strelca. 
Mladi virtuoz Robert Košir je svoje vti-
se	 strnil	 takole:	 »Na zadnjo tekmo sezone 
smo se zadnje tedne zelo pripravljali. Tekmo 
smo začeli zelo napadalno in od prve sekunde 
visoko pokrivali nasprotnike, kar se je veliko-
krat obrestovalo. Dobro smo izkoristili prilo-
žnosti, ki so se nam ponudile, in slavili z 8:4. 
Na koncu bi se rad zahvalil vsem navijačem, 
ki so spodbujali nas in nasprotnike, saj so 
pričarali nepozaben dogodek, ki mi bo vedno 
ostal v spominu. Zelo sem vesel priznanja za 
najboljšega strelca, vendar se nočem preveč 
hvaliti. To priznanje pripada celotni ekipi, ki 
me je vso sezono podpirala v slabih in dobrih 
časih. Hvala vsem!«

Končni	vrstni	 red	državnega	prvenstva	
v	Elitni	floorball	ligi	2014–15:	

•	UNIHOC Borovnica  
•	FBK	Polanska	banda	
•	FBK	Insport	
•	FBK	Olimpija	
•	ŠD	Zelenci	
•	FBC	Žiri	
 
Najboljši	strelec:	Robert	Košir,	UNIHOC	
Borovnica,	71	točk	(35	golov	+	36	podaj)	
Najboljši	 vratar:	 Benjamin	 Bajec,	 UNI-
HOC	Borovnica	

Najlepša	 hvala	 vsem	 organizatorjem	 in	
prostovoljcem	FBC	Borovnica,	ZIC	Vrh-
nika,	Floorball	zvezi	Slovenije	in	seveda	
vsem	sodelujočim	ekipam	ter	navijačem.	

BP, foto: Nina Ferkolj 

Borovniški floorballisti državni prvaki!
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Po	ubrani	uvodni	melodiji	je	bil	kar	pravi	
čas	za	pozdrav	znanega	ansambla,	krajšo	
predstavitev	 vseh	 sodelujočih	 in	 napo-
ved	prijetnega	večera,	ki	je	ob	dobri	volji	
nastopajočih	vabil	k	predajanju	užitkom	
ob	poslušanju	izbranih	pesmi.	V	ozadju	
pa	so	z	aktivnim	plesom	lahkih	nog	ob-
činstvo	 razveseljevali	 plesalci	 folklorne	
skupine	Šumnik.	
Ansambel	bratov	Poljanšek	ima	korenine	
v	Tuhinjski	dolini,	kjer	so	nanj	zelo	pono-
sni,	saj	občinstvo	po	Sloveniji	in	drugod	
razveseljuje	že	več	kot	40	 let.	Seveda	so	
glasbeniki	tudi	imenitni	vzorniki	mlajši	
generaciji.	Pa	je	skupina	mladih	zavihala	

rokave,	pobudnik	je	bil	Rudijev	sin	San-
di	Poljanšek	(kitarist,	pevec	in	animator),	
ter	 ustanovila	 Ansambel	 Poljanšek,	 ki	
zdaj	 veselo	 preigrava	 pesmi	 Ansambla	
bratov	Poljanšek	in	drugih.	Njihov	izbra-
ni	 repertoar	 je	 tokrat	 pustil	 nepozaben	
pečat,	na	avgustovski	gasilski	veselici	v	
Brezovici	 pri	 Borovnici	 pa	 nam	obetajo	
še	veliko	kakovostnih	melodij	in	razigra-
nih	pesmi.	
Rudi	Poljanšek	je	namreč	v	Borovnici	in	
Brezovici	 pri	 Borovnici	 že	 nekaj	 let	 ce-
njen	in	potrpežljiv	učitelj	harmonike,	 in	
glede	na	veliko	zanimanje	naše	mladine	
mu	dela	še	dolgo	ne	bo	zmanjkalo.	Ta	ve-

čer	je	nastopilo	tudi	nekaj	njegovih	učen-
cev.	Franci	Kržič,	Nik	Drašler	 in	Marcel	
Pristavec	 so	 iz	 harmonik	 spretno	 izva-
bljali	lepe	in	poskočne	melodije,	Karmen	
Razbornik	 pa	 je	 zaradi	 lažje	 poškodbe	
morala	harmoniko	za	nekaj	časa	odložiti	
in	se	je	tokrat	pridružila	dobro	razpolo-
ženemu	občinstvu.	
Za	smeh	in	dobro	voljo	 je	poskrbel	tudi	
dramski	 igralec	Konrad	Pižorn	-	Kondi,	
tokrat	v	vlogi	iznajdljivega	humorista.	
Prijeten	večer	se	je	še	prehitro	odvil,	lepo	
doživetje	pa	nas	je	spremljalo	še	v	nasle-
dnje	pomladne	dni.	

Jožica Rupar 

V	soboto,	18.	aprila,	je	deževalo,	zato	smo	pohod	
na	Polhograjsko	 Grmado	prestavili	 na	 nedeljo,	
in	čeprav	 je	bilo	 tudi	 ta	dan	oblačno,	 se	nas	 je	
zbralo	 kar	 lepo	 število.	 Polhograjska	 lepotica	
pohodniku	 kljub	 skromni	 višini	 daje	 občutek,	
da	se	je	povzpel	na	enega	izmed	vrhov	v	viso-
kogorju.	Z	zbirnega	mesta	smo	se	odpeljali	proti	
Brezovici	pri	Ljubljani	in	Dobrovi,	do	kažipota	
za	Topol	oz.	Katarino,	nadaljevali	 levo,	po	ma-
kadamski	poti,	 ter	poiskali	primerno	parkirno	
mesto.	Dolina	je	bila	odeta	v	megleno	kopreno	
in	oblake,	mi	pa	smo	uživali	v	sončnem	vreme-
nu.	
Pot	nas	 je	 vodila	 skozi	 gozd,	 v	vršnem	prede-
lu	čez	greben,	na	sedelce	pod	našim	ciljem.	Tu	

smo	se	okrepčali.	Nato	nas	je	čakala	še	strmej-
ša	pot,	 bolj	 odprt	 svet.	Grmado	 smo	dosegli	 v	
uri	in	pol.	Otroci	so	bili	navdušeni	nad	skalnim	
vrhom,	kjer	so	lahko	malce	plezali.	V	dnevnike	
smo	dodali	nov	žig	in	se	razgledali	po	okoliških	
gričih	s	cerkvicami.	V	daljavi	pa	so	se	nad	obla-
ki	 dvigovali	 vrhovi	 Kamniških	 Alp.	 Spustili	
smo	 se	do	kmetije	odprtih	vrat	na	 sedlu	Gon-
te,	kjer	smo	si	privoščili	daljši	počitek	z	malico.	
Otroci	so	uživali	ob	igri	na	igralih.	Od	tu	smo	se	
povzpeli	spet	na	sedlo	pod	vrhom	ter	se	vrnili	v	
dolino	po	poti	vzpona.	Tako	smo	si	nabrali	moči	
za	nov	delovni	teden.	Naslednji	podvig	pa	nas	
čaka	konec	maja.	

  Za PD Borovnica Tatjana Pečlin

Na	 leto	 imamo	 v	 povprečju	 dva	 samostojna	 koncerta,	 nekaj	 let	 smo	
organizatorice	Revije	 borovniških	 pevskih	 zborov	 in	 skupin,	 organi-
ziramo	tudi	koncerte	z	narodnozabavnimi	ansambli.	Od	vsega	začet-
ka	sodelujemo	na	občinski	reviji	PZ	na	Vrhniki,	kjer	običajno	nastopa	
okrog	14	pevskih	zborov	in	vokalnih	skupin.	Tudi	letos	smo	se	uvrstile	
v	 sam	vrh	 in	prejele	povabilo	na	državno	 tekmovanje.	Predlani	 smo	
tekmovale	na	pevski	reviji	osrednjeslovenske	regije	v	Ljubljani	in	preje-
le	srebrno	medaljo.	Lani	smo	se	na	Sozvočenjih	v	Zagorju	ob	Savi	pred-
stavile	s	petnajst	minut	dolgo	skladbo	Štirje	letni	časi.	Prireditev	ni	bila	
tekmovalnega	značaja,	a	smo	prejele	zelo	dobre	kritike.	Zadnjih	nekaj	
let	imamo	povprečno	šestnajst	nastopov	na	leto.	

Tonjam	se	je	lansko	leto	pridružilo	šest	novih	pevk,	tri	med	njimi	so	
študentke	in	so	zbor	kar	pomladile.	Zborovodja	Jaka	Jerina	je	mlad,	
uveljavljen	in	ambiciozen	glasbenik.	Tudi	za	nas	je	napisal	že	nekaj	
priredb.	Petnajstminutno	avtorsko	delo	Štirje	 letni	 časi,	 ki	 je	 sesta-
vljeno	iz	štirih	pesmi	(Pomlad,	Poletje,	Jesen,	Zima),	je	posvetil	Tonji.	
Z	delom	 Jesen	 smo	 tekmovale	 tudi	na	Vrhniki,	 ki	 je	 bila	 gostitelji-
ca	Osrednje	slovenske	območne	revije	odraslih	PZ,	kjer	je	strokovni	
spremljevalec	Matej	Penko	pesem	ocenil	kot	težko	in	zelo	dobro	iz-
vedeno.	Seveda	se	tudi	izobražujemo.	Dvakrat	na	leto	se	udeležimo	
vikendseminarja,	kjer	intenzivno	vadimo	novi	repertoar,	saj	na	vsa-
kem	letnem	in	božičnem	koncertu	zapojemo	dve	tretjini	novih	pesmi.	
Lani	smo	svoje	izobraževanje	razširile	še	na	učenje	teorije	glasbe	in	
vokalne	tehnike,	kar	nas	z	dobro	voljo	in	strokovnim	znanjem	pou-
čujeta	naši	pevki	Polona	Gabriel	in	Valerija	Rot.	Polona	je	za	zbor	prav	
tako	napisala	nekaj	priredb,	če	je	treba,	nas	tudi	spremlja	na	klavirju.	
Vizijo	za	prihodnost	imamo,	jeseni	želimo	posneti	drugo	zgoščenko,	
za	božič	pa	nas	 čaka	večji	projekt,	Rekviem,	katerega	avtor	bo	naš	
zborovodja.	
6. junija se bomo na našem jubilejnem koncertu predstavile	s	pe-
smimi,	ki	smo	jih	v	petnajstih	letih	najraje	prepevale.	Razvrstile	smo	
jih	v	štiri	sklope:	slovenske	ljudske,	dalmatinske,	naše	zimzelene	in	
tuje	popevke.	Nekatere	bomo	zapele	 tudi	ob	 spremljavi	klavirja	 in	
ansambla,	pod	vodstvom	našega	zborovodje	Jake	Jerine.	Gostje ve-
čera bodo	znani Oktet Valvazor	iz	Šmartnega	pri	Litiji,	pod	umetni-
škim	vodstvom	opernega	pevca	Jožeta	Vidica.	
Ob	vsem	zapisanem	se	lahko	prepričate,	da	nam	kakovostnih	načr-
tov in volje res ne manjka.  

Jana Čanžek,	predsednica

130 let PGD 
Borovnica 
PGD	Borovnica	 letos	praznuje	 130	 let	 delova-
nja.	Ob	tem	jubileju	bomo	izdali	zbornik,	v	ka-
terem	bo	predstavljena	celotna	zgodovina	ga-
silstva	v	borovniški	dolini,	od	samih	začetkov	
v	 letu	1885	pa	vse	do	današnjih	dni.	Zbornik	
bo	 vključeval	 tudi	 pregled	delovanja	 preosta-
lih	gasilskih	društev	v	naši	občini	 (PGD	Breg	
-	Pako,	PGD	Brezovica	pri	Borovnici	ter	nekda-

nja	PIGD	Fenolit	in	PIGD	Liko).	Predstavili	ga	
bomo	 julija	na	osrednji	 lokalni	prireditvi	Pra-
znik borovnic.
Zbornik	kot	knjiga	je	trajen	in	poseben	spomin,	
zato	 vabimo	 vse	 simpatizerje	 in	 podpornike	
PGD	Borovnica,	da	nam	pomagate	s	svojim	de-
narnim	prispevkom.	Organizacija	praznovanja	
130-letnice	našega	društva	in	predvsem	izdaja	
zbornika	ob	vseh	sprotnih	investicijah	v	opre-
mo	 za	 nas	 predstavlja	 velik	 finančni	 zalogaj,	
zato	bomo	za	vaše	prispevke	neizmerno	hva-
ležni,	v	zahvalo	pa	vas	bomo	seveda	navedli	v	
zborniku	in	vam	en	izvod	tudi	izročili.	

Nadaljnje	 informacije	 lahko	 dobite	 pri	 pred-
sednici	 društva	 Saši	 Mevec	 Pušnik	 (041	 960	
620)	ali	nam	pišete	na	e-naslov	pgdborovnica@
gmail.com.	 Za	 pomoč	 in	 sredstva,	 ki	 nam	 jih	
boste	namenili,	se	vam	iskreno	zahvaljujemo	in	
vas	pozdravljamo	z	gasilskim	pozdravom	NA 
POMOČ!

Saša Mevec Pušnik,	predsednica	PGD	Borovnica	

Napovednik dogodkov ob 130-letnici 
PGD Borovnica: 

-  petek, 17. 7. 2015: predstavitev zbornika in 
odprtje razstave o gasilstvu v borovniški 
dolini, 

-  sobota, 18. 7. 2015: osrednja prireditev ob 
130-letnici gasilstva s parado gasilcev, 

-  nedelja, 26. 7. 2015: zahvalna maša ob 
130-letnici gasilstva v borovniški dolini.  

  VABLJENI!

Borovniški planinci na Grmadi

Izlet na polhograjsko lepotico

Koncert Ansambla bratov Poljanšek z gosti
 
18. aprila se je v organizaciji Društva ŽPZ Tonja v Borovnici odvil prijeten koncert članov Ansambla bratov 
Poljanšek. S seboj so pripeljali mladi Ansambel Poljanšek ter humorista Konrada Pižorna - Kondija, na odru 
pa so se jim pridružili še plesalci domače folklorne skupine Šumnik.

Društvo Ženski pevski zbor Tonja letos praznuje 
15. obletnico delovanja
V teh letih se je nabralo veliko pesmi različnih zvrsti (ljudske, umetne, domače in tuje, zimzelene popevke, dalmatinske 
idr.), domačih in tujih avtorjev. Zvrstilo se je veliko nastopov v naši deželi in onkraj meja. 
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Športno	društvo	Optimisti	že	9.	leto	organizira	Borovniško	ligo	
malega	nogometa;	 v	 tej	 letos	nastopa	12	 ekip,	ki	prihajajo	ne	
samo	 iz	 borovniške	 doline,	 temveč	 tudi	 iz	 Logatca,	 Zaplane,	
Ljubljane,	prvič	pa	 so	 se	nam	pridružili	 tudi	 iz	 sosednje	Go-
ričice.	
Za	 ekipami	 in	 organizatorji	 je	 v	 času	 pisanja	 tega	 prispevka	
že	pet	aktivnih	nedelj,	na	borovniškem	asfaltu	pa	je	»švicalo«	
natanko	 130	 igralcev.	 Rekreativni	 značaj	 lige,	 dobro	 vzdušje	

in	športni	park,	ki	ponuja	vsebine	tudi	otrokom	–	vse	to	poleg	
igralcev	privablja	tudi	njihove	družine,	kar	je	posebnost	borov-
niške	lige,	ki	se	ravno	po	tem	razlikuje	od	ljubljanskih	malono-
gometnih	lig	v	»kletkah«.	
Letošnji	potek	lige	lahko	igralci	in	navijači	spremljajo	na	sple-
tnem	portalu	www.a-liga.si,	kjer	se	ažurno	objavljajo	rezultati,	
strelci	in	lestvica.	Na	tej	trenutno	vodijo	KMN	Optimisti	I,	ki	
imajo	po	lanski	sezoni,	ko	so	se	na	prvo	mesto	zavihteli	igralci	
ekipe	Dol,	spet	ambicijo,	da	osvojijo	borovniški	malonogometni	
prestiž.	
Spomladanski	del	Borovniške	lige	malega	nogometa	bo	pred-
vidoma	potekal	do	sredine	junija,	nekaj	dni	pozneje,	ob	dnevu	
državnosti,	pa	nameravamo	v	ŠD	Optimisti	organizirati	malo-
nogometni	turnir	v	Bistri,	kjer	 je	na	ta	datum	leta	poprej	 tra-
dicionalno	potekal	 turnir	v	organizaciji	 nekdaj	 aktivnega	ŠD	
Žaba	iz	Bistre.	
Ob	koncu	ŠD	Optimisti	Borovnica	čestitamo	našim	športnim	
prijateljem	iz	FBC	Borovnica	za	vse	letošnje	uspehe	v	mladin-
ski,	ženski	in	moški	članski	kategoriji.	

Športni	pozdrav,	
ŠD Optimisti Borovnica 

Dolga	leta	so	se	borovniški	mo-
toristi	po	blagoslov	za	svoje	 je-
klene	 konjičke	 vozili	 drugam,	
predvsem	 na	 Vrhniko,	 kjer	 ga	
vsakoletno	organizira	Klub	mo-
toristov	Nauportus.	Letos	pa	sta	
se	zagrizena	motorista	Boštjan 
Bizjak in Simon Mevec	odloči-
la,	da	bi	bil	že	skrajni	čas	za	iz-
vedbo	le	tega	v	domači	fari.	Žu-
pnik	Janez Šilar	je	bil	po	njunih	

besedah	 nemudoma	 za	 stvar,	
pozitivni	 odzivi	 javnosti	 pa	 so	
sledili	 takoj	 po	 objavi	 na	 sple-
tu.	Na	 lepo	sončno	nedeljo,	26.	
aprila,	je	sledilo	pravcato	prese-
nečenje,	saj	je	k	blagoslovu	pred	
farno	cerkvijo	sv.	Marjete	prišlo	
nad	petdeset	motoristov.	To	res-
da	ni	veliko	v	primerjavi	z	Mir-
no	pečjo,	a	kaj	dosti	več	majhni	
prostor	pred	cerkvijo	niti	ne	bi	

mogel	sprejeti.	Župnik	Šilar	je	v	
dobrem	 vzdušju	 opravil	 blago-
slov	vozil	 in	njihovih	 lastnikov	
ter	 jih	 nato	 odpravil	 na	 varno	
pot	z	besedami:	»Boga	se	bojte,	
po	pameti	delajte,	 gasa	pa	glih	
en'	 prav!«	Vsak	 voznik	 je	 dobil	
podobico	 v	 spomin,	 skupna	
nabirka	pa	je	šla	v	dar	borovni-
ški	 Karitas.	Manjša	 skupina	 se	
je	 nato	 organizirano	 popeljala	

do	 Postojne,	 pri	 Kim-Vi-ju	 je	
vse	 udeležence,	 ki	 so	 se	 tam	
ustavili,	 počastil	 g.	 Vidic,	 a	
organizator	 Mevec	 vendarle	
meni,	 da	 bi	 lahko	 priredi-
tvi	prihodnje	 leto	dali	še	več	
vsebin,	saj	se	je	večina	moto-
ristov	 po	 blagoslovu	 kar	 ne-
kako	 porazgubila.	 Razmišlja	
o	 skupnem	 pikniku	 in	 celo	
ustanovitvi	lastnega	društva,	
za	 začetek	 pa	 bodo	 borovni-
ški	navdušenci	 izvedli	 tri	 ali	
štiri	skupinske	vožnje,	npr.	v	
Dolomite.	

Damjan Debevec, Foto: DD Prvi blagoslov motorjev v Borovnici.

 Borovniška liga malega nogometa

Znanje,	zdravje	in	varnost	ljudi	so	temeljne	
sestavine	uspešne	družbe.	Zato	se	razvitost	
družbe	meri	po	kakovosti	njenih	javnih	sto-
ritev.	 Usmeritev,	 da	 zanje	 poskrbi	 država	
oz.	skupnost,	za Socialne demokrate nima 
alternative.	Samo	tako	je	mogoče	vsem	lju-
dem	zagotoviti	enake	možnosti	pri	dostopu	
do	javnih	dobrin.	Samo	tako	je	lahko	druž-
ba	dobra	za	vse.	
Samo	javno	zdravstvo	zagotavlja,	da	lahko	
vsakdo	 dobi	ustrezno zdravniško pomoč 
takoj,	 ko	 jo	potrebuje.	Koalicijski	partnerji	
so	se	skupaj	z	nami,	Socialnimi	demokrati,	
zavezali,	da	bodo	krepili	javni	zdravstveni	
sistem,	 na	 način,	 »da bodo imele vse za-
varovane osebe enake možnosti do zdra-
vstvenega varstva, ko ga bodo potrebovale 
in bodo do njega upravičene«,	v	koalicijski	
pogodbi	pa	 je	 še	posebej	 izpostavljeno,	da	
bo	 »dostopno, kakovostno in učinkovito 
zdravstvo prioriteta« te koalicije. 
Socialni	 demokrati	 smo	 se	 v	 svojem	 pro-
gramskem	 dokumentu	 2014–2018	 jasno	
opredelili	 za	 učinkovit, kakovosten in 
enako dostopen javni zdravstveni sistem,	
vzpostavitev	 javne	 zdravstvene	 mreže	 na	
vseh	 ravneh,	 vključno	 z	 lekarnami,	 pa	 je	
pot	do	realizacije	naših	programskih	opre-
delitev	do	javnega	zdravstva.	
Reorganizacija	 sistema	 nujne	 medicinske	
pomoči	v	Sloveniji,	ki	 so	 jo	22.	aprila	2015	
predstavili	 na	 ministrstvu	 za	 zdravje	 in	
predlog	dali	v	30-dnevno	javno	obravnavo,	
je	 vse	 drugo	 kot	 predlog	 kakovostnega	 in	
enako	dostopnega	javnega	zdravstva.	
Po	 predlogu	 organiziranosti	 NMP	 bi	 ob-

močje	 med	 Postojno	 in	 Ljubljano	 ostalo	
brez	službe	NMP,	kar	pomeni,	da	bi	ukinili	
tako	službi	v	Cerknici	in	Logatcu	kot	našo 
službo NMP, ki deluje v okviru ZD Vrh-
nika. Služba NMP v okviru ZD Vrhnika 
se je začela vzpostavljati leta 2012, tudi s 
pomočjo sredstev iz naših občinskih pro-
računov (nakup reševalnega avtomobila 
ipd.). 
V	prvih	treh	mesecih	letošnjega	leta	je	služ-
ba NMP ZD Vrhnika	v	 svoji	 ambulanti	
opravila	2341 pregledov.	Od	teh	pregledov	
je bilo 67 % nujnih, 11 % bolnikov je bilo 
otrok,	najbolj	ranljive	populacije.	Na	terenu	
so	imeli	114	intervencij,	ki	bi	se	brez	njiho-
ve	hitre	in	strokovne	pomoči	lahko	končale	
tudi	usodno.	V	nočnem	času	(od	2h	do	7h)	
so	pregledali	412	občanov.	Od	vseh	pregle-
danih	 bolnikov	 so	 jih	 le	 10,3	%	napotili	 v	
bolnišnico,	 drugim	 so	 težave	 uredili	 na	
domu	ali	v	ambulanti	in	so	jih	rešili	nepo-
trebnega	prevoza	naprej.	Povprečni odziv-
ni čas na intervencijah	od	začetka	klica	do	
prihoda	 k	 pacientu	 je	 bil	 v	 letu	 2014	 – 12 
minut.	Zavedamo	se,	da	šteje	vsaka	minuta.
 
Zaradi vseh navedenih dejstev in jasne 
opredelitve Socialnih demokratov do jav-
nega zdravstva kot kakovostne in enako 
dostopne dobrine, bomo Socialni demo-
krati Borovnica interveniral znotraj teles 
naše stranke, ter naredili vse, da se zausta-
vi proces ukinitve vrhniške službe NMP, 
ter opozorili na načela, ki so jih partnerji 
podpisali v koalicijski pogodbi. 

Občinski odbor SD Borovnica

Prvo	šolsko	uro	smo	se	pogo-
varjali	 o	 različnih	 naravnih	
nesrečah,	 požaru,	 poplavi,	
potresu,	 vročinskem	 valu	 in	
suši,	plazovih,	pa	o	 reševanju	
v	gorah,	neurju	in	udaru	stre-
le,	 žledu	 in	hudem	mrazu,	 je-
drski	 in	 radiološki	 nesreči.	 O	
teh	naravnih	nesrečah	smo	se	
pogovarjali	ob	prebiranju	pra-
vljic,	 ob	 igricah,	 videoposnet-
kih,	 spletnih	 igrah	 in	 podob-
no,	primerno	starosti	učencev.	

Predvsem	smo	se	naučili,	kako	
ukrepati,	ko	nas	prizadene	na-
ravna	nesreča.	
Po	malici	se	je	sprožil	požarni	
alarm.	 Ravnatelj	 je	 po	 zvoč-
niku	 učence	 in	 delavce	 šole	
pozval,	 naj	 stavbo	 šole	mirno	
zapustijo	po	evakuacijskih	po-
teh.	Šolo	 smo	 izpraznili	 v	pe-
tih	minutah	–	ravno	prav,	saj	je	
osem	minut	po	alarmu	na	po-
moč	prihitelo	že	prvo	gasilsko	
vozilo.	Vaje	so	se	udeležili	PGD	

Borovnica,	PGD	Brezovica	pri	
Borovnici,	 PGD	 Breg	 -	 Pako,	
PGD	Padež	-	Pokojišče	-	Zavrh,	
PGD	 Vrhnika	 ter	 ekipa	 prve	
pomoči	PGD	Stara	Vrhnika.	
Gasilska	 društva	 so	 uspešno	
pogasila	 požar	 ter	 rešila	 in	
oskrbela	 poškodovanca,	 ki	 se	
je	v	napačnem	času	znašel	na	
napačnem	 mestu.	 K	 sreči	 je	
bila	 to	 samo	 vaja.	 Sledile	 so	
še	 raznolike	 in	 zelo	 zanimi-
ve	 predstavitve,	 ki	 smo	 si	 jih	
ogledali	in	se	pri	tem	ogromno	
naučili:	
- vsa	gasilska	društva	so	nam	
predstavila	 gasilska	 vozila	 in	
vso	 tehnično	 opremo	 za	 po-
moč	in	reševanje;	
-	 PGD	 Stara	 Vrhnika	 je	 pred-
stavilo	svoje	posebno	vozilo	z	
najsodobnejšo	opremo	za	reše-
vanje	ponesrečencev	v	prome-
tnih	nesrečah;	
-	 ekipa	 prve	 pomoči	 OŠ	 dr.	
Ivana	 Korošca	 z	 vodjo,	 gospo	
Vesno	Strašek,	nam	je	predsta-
vila	 oskrbo	 površinskih	 ran,	
bočni	položaj	za	nezavestnega,	
zaustavitev	hude	krvavitve	 in	
podobno;	
-	PGD	Vrhnika	nam	je	prikaza-
lo	reševanje	z	gasilsko	lestvijo;	
-	gospod	Peter	Svete	nam	je	na-
zorno	 pokazal,	 kako	 napačno	
in	kako	pravilno	pogasimo	po-
žar	v	kuhinji,	ko	se	vname	olje.	
Na	koncu	se	zahvaljujem	vsem	
sodelujočim	pri	vaji	evakuaci-
je	 in	vsem,	ki	so	izvedli	pred-
stavitve.	 Posebna	 zahvala	 za	
vse	nasvete	 in	priporočila	gre	
gospodu	Petru	Palčiču,	povelj-
niku	civilne	zaščite	za	Občino	
Borovnica,	 ter	 gospodu	 Viliju	
Mevcu,	ki	 je	bil	 tudi	vodja	 in-
tervencije. 

Tanja Plohl,	vodja	vaje 

April v enoti Sonček
	V	mesecu	aprilu	smo	bili	v	vrtcu	Sonček	zelo	aktivni.	Stro-
kovne	delavke	so	pripravile	dramatizacijo	Malega	zajčka,	ki	
je	izgubil	dudo.	Obiskali	so	nas	iz	Nove	Ljubljanske	banke	in	
nam	predstavili	knjigo	Ti	si	moj	srček	ter	skupaj	z	nami	prepe-
vali	otroške	pesmi	ob	spremljavi	kitare.	Ob	dnevu	Zemlje	smo	
presajali	lončnice	in	se	igrali	z	zemljo.	Po	prvomajskih	poči-
tnicah,	ko	smo	se	vrnili	v	vrtec,	pa	nas	je	čakalo	preseneče-
nje,	dobili	smo	novo	igralo.	Zdaj	imamo	lepše	in	zanimivejše	
igrišče,	saj	nam	igralo	omogoča	veliko	raznolikih	dejavnosti.	

  Strokovne delavke vrtca Sonček

Z božjim blagoslovom varno na pot
Prvega blagoslova motorjev v zgodovini borovniške fare se je udeležilo nad petdeset 
motoristov. Organizatorji že snujejo novo društvo.

12 ekip od Logatca do Ljubljane
Konec marca se je začela že 9. sezona Borovniške lige malega nogometa.

Vsaka minuta šteje 

SD Borovnica proti ukinitvi NMP
Po predlogu organiziranosti NMP bi območje med Postojno in Ljubljano 
ostalo brez službe. Socialni demokrati Borovnica bomo intervenirali zno-
traj teles naše stranke, naredili vse, da se zaustavi proces ukinitve vrhniške 
službe NMP, ter opozorili na načela, ki so jih partnerji podpisali v koalicij-
ski pogodbi. 

OŠ Borovnica 

Vaja evakuacije
V soboto, 11. aprila, smo v OŠ dr. Ivana Korošca iz-
vedli tehnični dan na temo reševanja in zaščite, da bi 
ugotovili, kako dobro smo pripravljeni, če bi v šoli 
prišlo do požara. 
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5. španski festival osnovnošolcev 

Hola, Chicos!
Prav na svetovni dan knjige – v četrtek, 23. aprila – 
smo se »Španci« iz vse Slovenije zbrali in počastili 
ne le svetovni dan ter Noč knjige, temveč tudi 400. 
obletnico izida dela španskega pisatelja Miguela de 
Cervantesa Saavedre – Don Kihot, bistroumni plemič 
iz Manče, ki v svetovni književnosti velja za začetni-
ka evropskega romana.  
 
Učenke	OŠ	dr.	Ivana	Korošca	Borovnica,	ki	se	učijo	španščino 
kot izbirni predmet,	 so	 se	 z	 učiteljico	 španščine	 odpravile	 v	
Ljubljano,	na	Srednjo ekonomsko šolo Ljubljana,	kjer	je	pote-
kal	že	5. španski festival osnovnošolcev ?Hola, chic@s! (ki	smo	
ga	lani	gostili	na	borovniški	osnovni	šoli).	Festival	je	potekal	v	
organizaciji	Slovenskega društva učiteljev španščine.	Udeleži-
lo	se	ga	je	več	kot	110 učencev z 11 osnovnih šol z	različnih	kon-
cev	Slovenije.	Eden	od	ciljev	festivala	je	bil	spodbuditi	ustvar-
jalnost,	izmenjava	izkušenj	ter	druženje	osnovnošolcev,	zato	je	
bil	tokrat	osnovan	malce	drugače.	Učenci	so	najprej	sodelovali	v	

delavnicah,	kjer	so	pripravili	uprizoritev	posameznih	poglavij	
Cervantesovega	dela.	Poleg	besedila	so	pripravljali	kulise,	ko-
stume,	 odrske	pripomočke,	 sestavljali	 koreografije	 ipd.,	 ob	 18.	
uri	pa	se	je	začela	gledališka	predstava	Improkihot, na kateri so 
sodelujoči	predstavili	dramatizacijo	izbranega	odlomka.	
Na Srednji ekonomski šoli Ljubljana	so	nas	zelo	lepo	sprejeli.	
Ravnateljica	šole	gostiteljice,	gospa Andreja Preskar,	 je	v	poz-
dravnem	nagovoru	izpostavila	pomembnost učenja tujih jezi-

kov	ter	poudarila,	da	tudi	sama	na	šoli	podpira	tovrstne	dejav-
nosti	in	je	zelo	ponosna,	da	imajo	njeni	dijaki	priložnost	aktivno	
uporabiti	svoje	znanje	na	delovni	praksi	v	tujini.	Pozdravila	nas	
je	tudi	gospa	Ana Pavlič,	predsednica	Slovenskega	društva	uči-
teljev	španščine.	Na	tem	mestu	naj	omenimo,	da	si	SDUŠ	(Slo-
vensko	društvo	učiteljev	 španščine),	 ki	 obstaja	 že	od	22.	maja	
2011	in	ima	pod	svojim	okriljem	skoraj	vse	profesorje	ter	profe-
sorice	španskega	jezika	v	Sloveniji,	naj	bodo	to	učitelji	osnovnih	
šol,	 srednjih	 šol	 ali	 fakultete,	 prizadeva	 za	 širjenje	 španskega	
jezika	in	kulture	na	najvišji	ravni	ter	nudi	tako	strokovna	izo-
braževanja	za	učitelje	kot	tekmovanja	iz	znanja	španščine	–	dr-
žavno	tekmovanje	v	španščini	Dilo en espanol,	 letos	premierno	
pa	 tudi	 tekmovanje iz znanja španščine za osnovne šole z 
naslovom A ver si lo sabes …	 (v	slovenščini	Pokaži, kaj znaš).	
Z	obiskom	gledališke	predstave	so	nas	počastili	dr.	Maja	Šabec	
ter	dr.	Marjana	Šifrar	Kalan	s	Katedre	za	španski	jezik	na	Filo-
zofski fakulteti ter	 predstavniki	Veleposlaništva Bolivarske 
republike Venezuele in Veleposlaništva kraljevine Španije. 
Festival	je,	kot	že	prejšnja	leta,	z	nagradnim	kvizom	popestrila	
založba Malinc,	za	nagrado	in	zahvalo	učencem	ter	mentorjem	
na	festivalu	pa	je	poskrbelo	še	Veleposlaništvo	kraljevine	Špa-
nije. 

Mihaela Wabra Kucler,	učiteljica	španščine

Dan Zemlje in ekovrt
V našem vrtcu vedno posvečamo veliko pozornosti 
varovanju narave, še posebej pa vsako leto ob 22. 
aprilu,  dnevu Zemlje.
V	vseh	enotah	smo	se	strokovne	delavke	z	otroki	pogovarjale,	
kako	pomemben	je	odnos	do	našega	planeta	z	vidika	ločevanja	
odpadkov	in	odgovornega	ravnanja	z	njimi,	varčevanja	s	pitno	
vodo,	energijo	…	Poskrbele	smo,	da	smo	otrokom	tudi	približa-
le	delček	narave.	Otroci	skupine	Pike	so	s	pomočjo	velikega	in	
malega	zajca	razvrščali	sadje	in	zelenjavo	in	preizkušali	okuse.	
Ježki	so	na	travniku	nabrali	regratove	cvetove	v	steklene	kozar-
ce,	jih	potresli	s	sladkorjem	in	jih	postavili	na	sonce	–	nastal	bo	
regratov	sirup.	
Na	 Zelenem	 vhodu	 so	 dan	 Zemlje	 obeležili	 v	 pohodniškem	
duhu.	Žabice	so	se	odpravile	do	Muce	Copatarice,	otroci	so	ime-
li	piknik	na	prostem	in	se	pogovarjali	o	planetu	Zemlja.	Škrati	
in	Čebelice	so	se	sprehodili	do	Petričevih	kozic,	se	tam	okrepčali	
in	prebrali	zgodbico	Zeleni	otok	in	Sivi	otok.	
Metuljčki	so	presajali	lončnice	in	slikali	cvetoča	drevesa.	Palčki	

so	v	okviru	tematskega	sklopa	Vesolje	našo	Zemljo	primerjali	z	
drugimi	planeti,	ugotavljali	razlike	in	slikali	na	temo	Zemlja	iz	
vesolja. 
Naš	vrtec	že	drugo	leto	sodeluje	v	programu	ŠOLSKI	EKOVRT,	
ki	ga	izvaja	Inštitut	za	trajnostni	razvoj.	Namen	tega	programa	
je,	da	otroci	stopijo	v	neposreden	stik	z	naravo	in	pridobijo	iz-
kušnje	s	pridelovanjem	hrane,	kar	je	zelo	pomembno	za	samoo-
skrbo	naše	države.	
Letos	 so	 se	 za	 ekovrt	 odločile	 tri	 skupine.	 Pri	 sajenju	 in	 obli-
kovanju	gredic	nam	 je	pomagala	ga.	 Špela	Kariz,	poznavalka	
ekološkega	vrtnarjenja	z	bogatimi	 izkušnjami,	ki	 jih	zelo	rada	
deli	z	otroki	v	vrtcih	širom	Slovenije.	
Otroci	skupine	Veseli	vlak	so	pred	vrtcem	pod	smrekami	obli-
kovali	 Palčkovo	 deželo:	 posadili	 so	 različna	 zelišča,	 naredili	
potke	 iz	 lesenih	 sekancev	 in	 lubja.	Vetrnice	 so	 v	mini	 visoke	
gredice,	ki	so	jih	naredili	iz	lesenih	zabojčkov	od	sadja,	poseja-
li	solato	in	redkvico	ter	posadili	začimbe.	Pomagali	so	tudi	pri	
izdelavi	šotora,	ki	ga	bo	obraščal	sladki	grah	–	v	»gosenico«	iz	
žakljevine,	napolnjeno	 s	prstjo,	 so	posadili	 semena	graha.	Na	
vrtu	so	se	 jim	pridružili	Ptički	 iz	enote	Žarek	v	šoli.	Tudi	oni	
so	naredili	visoko	gredico	 iz	 zabojčka.	Vanjo	 so	posadili	 zeli-

šča	 in	 česen.	 Poleg	 tega	 so	 v	 balo	 slame	posadili	 jagode	 in	 jo	
postavili	 k	 ribniku	na	Modrem	vhodu.	V	 svoji	 igralnici	 pa	 je	
vsak	v	svoj	lonček	posadil	grah	in	čebulice	česna.	Vsak	dan	so	
opazovali	spremembe	v	lončkih,	 in	ko	 je	pridelek	vzklil,	so	te	
odnesli	domov.																						Strokovne delavke vrtca Mavrica

Vrtec Borovnica 

Zarja spomladi
 
V	deželo	 je	 prišla	 pomlad.	 Čas	 za	 tanjša	 oblačila,	materinske	
dneve,	čistilne	akcije	in	opazovanje	prebujanja	narave.	Vse	to	že	
lep	čas	počnemo	tudi	Gumbki	in	Mucki	iz	enote	Zarja	v	vrtcu	
Borovnica.
Čistilno	akcijo	smo	izvedli	v	ponedeljek,	30.	marca,	ker	je	bilo	v	
petek	slabo	vreme.	Otroci	so	hitro	dojeli,	kaj	počneva	s	sodelav-
ko	Sofijo,	in	so	kmalu	smeti	opazili	še	pred	nama.	Gumbki	smo	
očistili	predvsem	travnik	pred	blokom	ter	rob	ob	pločniku	po	
Ljubljanski	cesti,	Mucki	so	pobirali	smeti	z	druge	strani.	Smeti	
ni	bilo	veliko,	je	pa	res,	da	jih	je	dodatno	nanašal	močan	veter.	
Materinski	dan	 smo	Gumbki	 obeležili	 v	 sklopu	 igralnih	uric.	
Za	mamice	in	enega	očka	smo	zaplesali	rajalne	plese	ter	Plesni	
vlak.	izdelali	smo	tudi	preproste	rožice	iz	odpadnega	materia-
la.	Prijetno	urico	so	1.	aprila	mamicam	in	očkom	z	Leo	in	Uršo	

pripravili	tudi	Mucki,	ki	so	se	tokrat	zbrali	v	dvorani	vrtca	Ma-
vrica.	Mamice	so	se	prav	tako	zelo	razveselile	glinenih	ulitkov	
dlani	njihovih	malih	sončkov.	

V	tednu	po	veliki	noči	je	bilo	v	enoti	Zarja	manj	otrok	kot	obi-
čajno.	Zato	 smo	bili	 konec	 tedna	Mucki	 in	Gumbki	 združeni.	
Skupaj	smo	šli	na	sprehod	do	Palčičevih,	kjer	smo	občudovali	
pava,	 pozdravili	 kokoške	 »s	 škorenjčki«	 in	 zaželeli	 dober	 tek	
konjičkoma.	V	petek	smo	šli	na	izlet	do	čuvajnice.	Tja	nas	je	po-
spremila	mamica	deklice	Tare,	in	ker	Tara	živi	poleg	čuvajnice,	
smo	se	ustavili	pri	njej	doma.	Hvala	družini	Ivanušec,	ki	nas	je	
toplo	sprejela	in	pogostila!	Otroci	kar	niso	hoteli	nazaj	v	vrtec.	
Gotovo	pridemo	še	kdaj!	
Na	dan	Zemlje,	22.	aprila,	smo	Mucki	in	Gumbki	sadili	fižol,	ki	
smo	ga	nato	dnevno	zalivali	in	opazovali,	kako	raste.	Gumbki	
smo	se	tudi	malo	bolj	obširno	pogovorili	o	varčevanju	z	narav-
nimi	viri	ter	o	planetu	Zemlja,	na	katerem	živimo.	Mucki	pa	so	
spoznavali	 zelišča.	Zdaj,	ko	 je	vreme	vse	 toplejše	 in	 je	narava	
vsa	zelena,	še	rajši	uživamo	zunaj,	če	le	ni	prevroče.	Senco	vča-
sih	poiščemo	pod	gozdom	v	Mavčevi	dolini,	kdaj	drugič	pa	v	
peskovniku	vrtca	Mavrica.	Pomembno	je,	da	si	naredimo	tako,	
da	nam	je	lepo!	

  Jasna Gabrovšek

Vaje	so	potekale	v	 torek	po	zajtrku.	
Predčasno	 je	 zborček	 zapustilo	 pet	
otrok.	Nastopili	 smo	 sedemkrat.	
Naša	 prva	 dva	 nastopa	 sta	 bila	 18.	
decembra	2013	za	otroke	v	vrtcu,	naj-
prej	za	mlajše	otroke	in	kasneje	še	za	
starejše.	Tretji	nastop	je	bil	za	kultur-
ni	praznik,	ob	Prešernovem	dnevu	v	
OŠ	Borovnica,	5.	februarja.	Naslednji	
nastop	 je	bil	za	praznik	družine	na	
Materinski	dan,	25.	marca	2015,	kjer	
so	 nastopile	 tudi	 skupine	 iz	 vrtca.	
Prijavili	 smo	 se	 tudi	 na	 revijo	 vseh	
Borovniških	 pevskih	 zborov,	 kate-
rega	 organizira	Društvo	 ŽPZ	 Tonja	
in	 je	 potekala	 v	 nedeljo	 29.	 marca	

2015.	Sledil	je	naš	najbolj	pomemben	
nastop,	 14.	 aprila	 2015,	 na	 Vrhniki,	
kjer	je	potekala	19.	revija	predšolskih	
pevskih	zborov.	Letos	je	revija	pote-
kala	v	Župnjiskem	vrtcu,	zaradi	pre-
navljanja	 Cankarjevega	 doma.	 Tudi	
letos	smo	se	dobro	izkazali.	20.	maja	
2015	pa	smo	naredili	tudi	zaključek	
našega	druženja	 in	petja	 in	 se	 tako	
predstavili	najprej	vsem	otrokom	in	
delavkam	v	vrtcu	z	vsemi	pesmimi,	
ki	 smo	 se	 jih	 naučili,	 popoldan	 pa	
nastopili	še	za	starše	otrok	v	zborčku	
v	dvorani	vrtca	Mavrica.	S	korepeti-
torico	 na	 klavirju,	 Polonco	 Gabriel,	
sva	torej	naredili	kar	precej,	da	smo	

se	dobro	pripravili	na	vse	te	nastope.	
Naučili	smo	se	13	pesmi.
Tudi	letos	sva	se	udeležili	dvodnev-
nega	 seminarja	 zborovske	 šole	 za	
vrtce	na	Otočcu	(26.-27.	9.	2014),	kjer	
sva	spet	veliko	odnesli	 in	 se	nauči-

li	 nekaj	 novih	 prijemov	 za	 vodenje	
mladih	 nadobudnežev.	 Tudi	 tokrat	
sva	poskrbeli	za	nov	videz	zborčka.	
Ker	se	je	po	toliko	letih	preimenoval	
iz	Miš-Maš	v	Mavrica	(zaradi	enote	
vrtca),	 sva	 rdečim	 majicam	 dodali	

še	barvne	rutice.	Vodenje	zborčka	je	
bilo	to	leto	že	bolj	enostavno,	sicer	je	
bilo	še	vedno	kar	precej	dela,	vendar	
smo	pridno	vadili,	zato	smo	bili	tudi	
precej	uspešni.

Nika Furlan

Zborček Mavrica se predstavi
Tudi v letošnjem šolskem letu smo začeli s prijavo k zborčku 
v začetku oktobra. Prijavilo se je 28 otrok od 4. leta starosti 
naprej.
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Prvo	polharsko	kočo	v	borovniški	dolini	so	si	
omislili	»kačanski«	polharji.	Postavili	so	jo	leta	
1970	na	Župenci.	Od	nje	je	ostala	le	še	mojstr-
ska	 slikarija,	 o	 čemer	 bomo	pisali	 prihodnjič.	
»Faškarji«	z	Brega	in	Pakega	za	»Kačani«	niso	
želeli	 zaostajati	 in	 so	 svojo	 kočo	 na	 »Lužah«	
postavili	zgolj	tri	leta	pozneje.	Glavni	pri	tem	
podvigu	naj	bi	bil	Viktor Kirn. Pavle Drobnič 
se	spominja,	da	jim	je	kočo	»kar	malce	zavidal«.	
Ko	je	ob	koncu	gradnje	njegove	nove	hiše	osta-
lo	nekaj	materiala,	so	»Zvirčani«	stopili	vkup.	
Sosed	Peter Grmek	je	našel	primerno	lokacijo	
pod	Prevejkom,	 zemljo	 je	 na	prošnjo	Drobni-
čevega	očeta	velikodušno	odstopil	Kržič	 (Ma-
rinov).	Grmek	 je	nato	»zvezal«	ostrešje	 in	dal	
podstavke	za	kočo,	Janko Peršin	je	dal	»špirov-
ce«,	Tone Mikuž	salonitno	kritino,	Ivan Šivic 
iverne	plošče	in	betonsko	cev	za	vodo,	Avgust 
Mazi	je	dal	obod,	ostali	les	je	bil	Drobničev,	za	
prevoz	materiala	 na	 gradbišče	 pa	 je	 poskrbel	
Jože Mikuž.	Do	leta	1978	je	bila	koča	pod	stre-
ho	in	1.	maja	tudi	slavnostno	odprta.	
Do	male	maše,	ko	se	je	nekoč	uradno	pričela	se-
zona	polhanja	–	danes	je	zapovedan	1.	oktober	
–	je	bilo	sicer	še	daleč,	a	koča	zato	še	ni	sameva-
la,	saj	se	je	posebej	ob	koncih	tedna	tam	vedno	
kaj	dogajalo.	V	sezoni,	ki	se	v	toplem	letu	zlah-
ka	potegne	do	1.	novembra,	 je	bila	operativni	
center	»zvirške«	polharije.	A	časi	se	spreminja-
jo,	generacij	polharjev	na	Bregu	 in	na	Zvirku	
danes	skorajda	ni	več,	mladih	 je	malo.	»Svoje	
čase	 je	bilo	v	sezoni	v	gozdu	vse	polno	naro-
da,«	se	spominja	Pavle,	»pa	peš	se	je	šlo	vsepo-
vsod,	od	doma	pod	Rakitno	in	nazaj.	Nazadnje	
si	 že	 komaj	 čakal,	 da	bo	konec	 sezone,	 ker	 si	
bil	tako	zmatran.«	Dandanes	se	kot	center	pol-
harije	vedno	bolj	uveljavlja	polharska	koča	Pol-
harskega	društva	Krim	pri	Rakitni,	 ki	 je	 bila	
zgrajena	šele	štiri	 leta	po	»zvirški«.	K	temu	je	
dala	 svoj	doprinos	 tudi	 spremenjena	zakono-
daja,	ki	za	polhanje	po	novem	predvideva	do-
volilnice.	Polhar	mora	svoje	društvo	obvestiti,	
kje	bo	lovil,	oni	to	posredujejo	pristojni	Lovski	
družini,	ti	pa	nato	nazaj	pošljejo	dovolilnico,	ki	
jo	mora	polhar	venomer	nositi	s	seboj,	ob	kon-
cu	sezone	pa	vrniti.	Pred	nekaj	leti	sta	se	tako	v	
rakitniško	društvo	včlanila	tudi	Pavle	Drobnič	
in	njegova	sestra.	

»Kušniti polha« ali spiti »pol deci 
šnopca« 
Nas	pa	bolj	kot	sedanjost,	ki	jo	poznamo	tako	
kot	pet	prstov	desne	 roke,	vleče	nazaj	v	zlate	
čase	»zvirške«	polharije.	Med	drugim	je	ta	čas	
rodil	tudi	običaj	polharskega	krsta.	Nadebudni	
kandidat,	ki	 je	že	spoznal	polharsko	življenje,	
z	 dušo	 in	 telesom	 srkal	 iz	 starih	 polharskih	
običajev	 in	 bi	 želel	 vstopiti	 v	 to	druščino	 kot	
polnopravni	član,	je	moral	opraviti	poseben	iz-
pit.	Pred	kočo	so	na	klop	položili	lestev,	nanjo	
pa	je	s	hrbtom	navzgor	legel	kandidat.	Sodnik	
odet	v	dolgo	belo	rjuho	mu	je	zastavljal	splošna	
vprašanja	 o	 polhih,	 kot	 koliko	 vrst	 poznamo	

(pri	nas	živijo	navadni	polh,	drevesni	polh,	vr-
tni	 polh	 in	 podlesek	 oz.	 lešnikar),	 ali	 je	 polh	
kanibal,	kdaj	se	prične	lov	ipd.	in	mu	za	vsak	
napačen	 odgovor	 predpisal	 pravično	 kazen.	
Enkrat	je	bil	to	tepež	s	srobotom,	spet	drugič	so	
neki	kandidatki	dali	na	 izbiro	poljubiti	polha	
ali	spiti	pol	decilitra	žganja.	Na	presenečenje	in	
nato	vsesplošni	krohot	se	je	odločila	za	oboje…	
Potreben	je	bil	še	preizkus	nastavljanja	pasti	in	
kandidat	je	smel	vstopiti	v	polharsko	druščino.	

Moja polšina, tvoja polšina 
S	krstom	pa	 se	 zgodba	 za	novopečenega	pol-
harja	šele	prične.	Priskrbeti	si	namreč	mora	še	
svoje	 »šklope«	 in	 če	 ne	 namerava	 loviti	 zgolj	
po	drevju,	 tudi	 izbrskati	 lastne	polšine.	Te	si-
cer	prehajajo	iz	roda	v	rod,	oziroma	kot	pravi	
Drobnič:	»Nekaj	jih	je	iz	ustnega	izročila,	nekaj	
jih	 imam	 od	 svojega	 očeta.	 Po	 navadi	 gre	 za	
manjša	 brezna.	Najdeš	 jih,	 ko	 je	močna	 slana	
ali	sneg.	In	kjer	je	votlina	v	zemlji,	je	okrog	ko-
pno.	Poznam	nekaj	takšnih	brezen,	ki	so	dolga	
pet,	šest	metrov	in	ko	gre	toplota	iz	njih,	stopi	
sneg	vse	naokrog.	Polhar	 ima	celo	 leto	dela	z	
raziskovanjem,	saj	mu	gre	za	to,	da	ima	svoje	
luknje.	Obenem	 jih	pa	 eden	drugemu	 iščemo	
in	na	njih	lovimo.	To	je	kar	stara	navada,	sicer	
ni	 lepo,	 pa	 vseeno…«	 Izkušeni	 polhar	 Peršin	
jih	po	Drobničevih	besedah	pozna	med	300	in	
400,	od	Krima	do	Rakitne.	

Humane pasti 
Spet	druga	»zlata	jama«	so	drevesna	dupla,	da-
nes	precej	redka	kategorija.	Polhi	se	najraje	na-
selijo	v	hrastovih	in	češnjevih.	Če	so	pred	pol-
šinami	nastavljali	pasti	na	kamen,	pa	so	polhe	
nekoč	iz	drevesnih	dupel	preganjali	s	palico	ali	
žico	naravnost	v	nastavljeno	vrečo.	Praviloma	
se	 seveda	 uporabljajo	 »šklopi«,	 Notranjci	 jim	
pravijo	»škrinjce«.	A	za	razliko	od	tistih,	ki	jih	
uporabljajo	na	cerkniškem	koncu,	so	borovni-
ške	pasti	po	zaslugi	Viktorja	Kirna	v	zasnovi	
napredovale	 do	 točke,	 ko	 jih	majhen	 polh	 ne	
more	 sprožiti.	 »Jeseni,	 ko	 pričnemo	 polhati,	
je	polno	mladičev.	Vsaka	bab'ca	 ima	po	osem	
mladičev.	In	ti	so	najbolj	neučakani,	pa	lačni	in	
gredo	ven.	Tega	boš	najprej	ujel.	Ampak	tak	ti	
ne	pomeni	nič.	Iz	tega	ozira	smo	šli	v	to,	da	se	
mlajši	ohranijo	in	gre	rod	naprej,«	mi	je	razložil	
Drobnič,	ki	 se	 rad	pohvali	 tudi	 z	 lastnim	pa-
tentom	–	elektronsko	pastjo:	»Ko	se	past	sproži,	
posveti	rdeča	lučka.	Recimo,	da	sedim	ob	ognju	
sredi	 dolinice	 in	 ko	 v	 bregu	nad	njo	 posveti,	
grem	pobrat	polha.	Nekateri	se	smejejo,	ampak	
meni	pa	kljub	 temu	ni	 treba	po	nepotrebnem	
hodit	preverjat	pasti.«	Pasti	so	obenem	posta-
le	 tudi	 bolj	 »humane«,	 saj	 polhe	 nemudoma	
odpravijo	 v	večna	 lovišča,	 brez	nepotrebnega	
trpljenja.	Daljši	je	polharjev	staž,	več	»šklopov«	
in	pasti	ima.	Nekatere	morda	podeduje,	druge	
kupi,	si	jih	izdela	sam,	lahko	pa	jih	tudi	najde	
ali	»najde«.	Drobnič,	ki	jih	ima	že	preko	dvesto,	
trdi	da	ni	»ukradel	niti	ene	pasti,	sem	pa	marsi-

katero	našel,	ki	so	jo	polharji	pozabili.«	Seveda,	
če	jih	v	eni	noči	nastaviš	petdeset,	se	kaj	rado	
zgodi,	da	kakšne	potem	ne	najdeš	več,	četudi	
so	označene	s	številkami.	So	pa	tudi	rajoni,	po	
katerih	gospodarijo	polharji,	ki	največje	užitke	
najdejo	ravno	v	iskanju	tujih	»šklopov«.	Tem	se	
je,	tako	Drobnič,	najbolje	izogniti:	»Je	bil	pred	
leti,	ko	je	bil	še	ata,	pri	Rožmanu	eden,	ki	je	šel	
kar	za	tabo	in	vse	pobral,	hudič!«	
Zmikavt	 pa	 ne	 pride	 nujno	 vedno	 po	 dveh	
nogah,	 o	 čemer	 sledeča	Drobničeva	 izkušnja:	
»Lani	je	bilo.	Bolj	slabo	vreme	je	bilo,	že	pozno	
popoldne,	pa	sem	si	rekel,	da	grem	vseeno	na-
stavit	pasti.	Jih	nastavim	in	se	vračam	domov,	
kar	 zagledam	 tako	deblo,	 ki	 je	 bilo	 spodaj	 že	
povsem	gnilo.	S	sekiro	podrezam	noter,	pa	se	
oglasi	polh.	Jaz	že	po	glasu	spoznam	ali	je	mlad	
ali	star,	 ta	pa	 je	bil	poznojesenski	kapitalec.	S	
sekirico	nisem	mogel	do	njega,	k	sreči	sem	imel	
pa	še	eno	past	v	nahrbtniku.	Cel	kup	dela	sem	
imel,	da	sem	obložil	luknjo	in	past	s	kamenjem	
in	mahovjem.	No,	 ko	 sem	 to	naredil,	 sem	pa	
ugibal	kolikšen	polh	bo	zjutraj	v	pasti…	Celo	
noč	sem	študiral	samo	o	tem.	Zjutraj	grem	tja,	
ni	bilo	pa	ničesar!	Pasti	ni	bilo,	kamenje	je	bilo	
razmetano…	 Sem	 ugibal,	 kdo	 jo	 je	 ukradel.	
Najprej	 sem	pomislil	na	 tiste,	ki	 tam	polhajo,	
češ	gotovo	me	je	kdo	opazoval,	ko	sem	ropotal.	
Vsaj	desetkrat	sem	šel	tja	v	naslednjih	dneh,	a	
pasti	nisem	našel.	Letos	pa	grem	 in	glej,	 bila	
je	deset	metrov	stran,	pa	še	dlaka	notri.	 Jese-
ni	jo	je	zakrivalo	listje.	Gotovo	je	bila	lisica,	ki	
je	polha	potegnila	ven	in	ga	odnesla.	Si	moreš	
misliti,	kolikšen	polh	je	to	moral	biti!?«	

Sveže ujeti polh iz zmrzovalne skrinje 
Ko	okrog	male	maše	polhi	prilezejo	 iz	 svojih	
skrivališč	in	se	po	drevesnih	krošnjah	razleže	
kihanje,	 cviljenje	 in	godrnjanje,	 tedaj	polharji	
oprtajo	»šklope«,	si	opasajo	sekirice,	v	nahrb-
tnik	 pa	 poleg	 svetilke	 in	 »recnij«	 zložijo	 še	
vsak	 svoje	 skrivnostne	vabe.	Drobnič	prisega	
na	»drobnice«,	male	divje	hruške,	premazane	
z	žganjem	in	cimetom,	»ker	se	dobro	primejo	
sprožilca.	Nato	 je	 treba	poiskati	 za	 šklop	naj-
primernejše	 mesto	 na	 drevesu,	 ki	 je	 pravilo-
ma	 na	 tisti	 veji,	 ki	 ga	 povezuje	 z	 naslednjim	
drevesom.	To	je	po	navadi	prehod	za	polhe	in	
tam	nastaviš	past.	Če	so	nizki	 in	razvejani	 li-
stavci,	 lahko	odsekaš	 rogovile	 za	pasti,	 če	pa	
je	visok	bukov	gozd,	kjer	so	veje	deset	metrov	
nad	tlemi,	pa	nimaš	kam	obesit	pasti.	S	takšno	
polharijo	bo	zdaj	konec,	saj	gozdarji	vse	košate	
gabre	mečejo	ven,	ravno	ti	so	bili	pa	najboljši	
za	polhe.«	
Priden	polhar	na	sezono	zlahka	ujame	dvesto	
polhov,	bolj	zagreti	tudi	do	šeststo.	V	promet	so	
nekoč	šle	predvsem	njihove	kožice.	»Polh	spre-
minja	dlako	kot	lipicanec,	mlad	ima	modrika-
sto,	 starejši	dobi	sivo	rjavkast	odtenek,	 jeseni,	
ko	se	shladi,	dobi	pa	zimsko	srebrno	dlako.	Ti	
so	najlepši.	Oče	jih	je	imel	po	200	kosov	nad	de-
lavnico,	kjer	so	se	sušile,«	je	o	časih,	ko	se	jih	je	

prodajalo	za	lepe	denarce,	pripovedoval	Drob-
nič.	 A	menda	 zopet	 prihajajo	 v	modo.	 Polšje	
meso	po	drugi	strani	ni	nikdar	šlo	iz	mode.	Tu	
je	 seveda	 še	kako	pomembno,	da	 je	polh	pri-
merno	tolst	ali	po	lovsko	povedano	–	kapitalec.	
Vsak	polhar	si	prizadeva,	da	bi	staknil	kakšne-
ga.	Pa	ne	le	zase,	temveč	tudi,	da	bi	se	z	njim	
pohvalil	 pred	 drugimi.	 Pred	 leti	 so	 tovrstna	
tekmovanja	 potekala	 v	 Gostilni	 pri	 Vidi	 na	
Pokojišču,	danes	pa	le	še	v	polharskem	domu	
pri	Rakitni.	Drobnič,	ki	 se	 seveda	 rad	pohva-
li,	 da	 je	 njegov	 največji	 »kapitalec«	 tehtal	 kar	
360	gramov,	 takšnim	 tekmovanjem	nasprotu-
je,	ker	menda	nekateri	»tiste	polhe	prinašajo	iz	
skrinje	tri	tedne	ali	celo	eno	leto.	Se	spomnim,	
ko	je	nekdo	k	Vidi	dve	leti	zapored	nosil	istega	
črnega	polha.	Spet	drugi	jih	doma	intenzivno	
hranijo.	Samo	enkrat,	odkar	polham,	sem	tek-
moval	pri	Vidi	–	za	spomin	še	hranim	šklop,	ko	
sem	dobil	prvo	nagrado.	Takrat	sem	prisegel,	
nikdar	več!	Ko	tehtajo	v	polharski	koči,	grem	
kar	stran.	To	ni	nikdar	bilo	 in	ne	sme	biti.	Ni	
humano.«	

Človeku prijazna zverinica 
Polhe	 resda	pase	pan	oz.	hudič,	 se	pa	menda	
prav	 lahko	udomačijo	 tudi	v	 človeški	družbi.	
Tako	si	je	pred	leti	neka	samica	za	svoje	domo-
vanje	izbrala	kar	predal	kavča	polharske	koče	
na	»Izvirku«,	kjer	jo	je	našel	Drobnič:	»Imel	sem	
jo	doma	v	kletki,	košarico	sem	ji	naredil,	da	je	
spala	notri.	Potem	pa	pridem	en	dan	in	v	koša-
rici	vse	miga	–	osem	komadov.	Goli	kot	miši.	
Vse	sem	vzredil.	Vsak	dan	so	bili	lepši.	Plezali	
so	mi	po	rokah,	za	vrat...	Ta	stara	me	je	nekaj	
časa	gledala	z	veje,	kako	se	igram	s	ta	mladim,	
nato	pa	je	prišla	dol	in	mu	jih	pripeljala	okrog	
ušes.	Zakaj?	Ker	se	je	pustil	prijet.«	Se	pa	pri-
poroča	previdnost,	ker	mlad	polh	je	morda	res	
nežna	reč,	star	ti	pa	zlahka	pregrizne	noht.	Da	
si	je	Pavle	Drobnič	domač	tudi	s	polhi	v	divji-
ni,	pa	priča	neka	druga	prigoda:	»Pred	petimi	
leti	sva	z	Nandijem	v	gozdu	zakurila	kar	velik	
ogenj.	Ležala	sva	ob	njem	oba	vznak,	prav	lepo	
gorko	 je	bilo.	 Jaz	sem	si	naredil	 ležišče	 tik	ob	
bukvi,	da	sem	imel	glavo	ob	deblu.	Pa	posluša-
va.	Pride	ven	polh	in	se	oglasi.	Sem	rekel,	tale	
bo	pa	sem	prišel.	No,	in	čez	pol	ure	je	bil	v	kro-
šnji	bukve	nad	nama.	Kar	naenkrat	pa	prileti	
črna	pika	z	drevesa.	Polh	je	padel	dol	na	listje,	
kakih	pet	metrov	od	mene.	Zvit	v	klobčič,	ne	
tako	kot	mačka.	Čez	tri	sekunde	pa	prileti	po	
moji	nogi,	mimo	vratu	in	gor	na	bukev.«	

  Damjan Debevec, Foto: DD, Pavle Drobnič

Še ena uspešna noč polharske sezone.

Polharska koča na Zvirku ob odprtju 1. maja 1978.Kadar polharjev ni pri koči, ples imajo polhi. Pavle Drobnič z Valvasorjevim šklopom in tradicionalno polhovko.

Polharija na borovniškem koncu (2. del) 

Zlata doba »zvirške« polharije
Okrog	1970.	leta	so	si	polharsko	kočo	pri	Župenci	omislili	»Kačani«,	tri	leta	pozneje	pa	so	jo	streljaj	stran,	
na	»Lužah«	postavili	»Faškarji«.	»Zvirčani«	niso	želeli	ostati	za	časom	in	so	do	leta	1978	pod	streho	spravili	
lastno	kočo	pod	Prevejkom.	Polharske	vrste	so	bile	v	teh	letih	krepke,	Viktor	Kirn	pa	je	skrbel,	da	so	bile	
tudi	založene	z	najsodobnejšimi	pastmi	za	polhe	–	t.i.	»faškarcami«.
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Spoštovane 
občanke in občani!
  

Ob prazniku Občine Horjul 
vas vabimo na slovesnost ob odprtju novih učilnic 

in knjižnice v Osnovni šoli Horjul, 
v petek, 5. junija 2015, ob 18. uri v športni 

dvorani pri OŠ Horjul. 
Prijazno vabljeni! 

    
 Občina Horjul OŠ Horjul
 Župan Ravnatelj  
 Janko Prebil Primož Garafol

Prejeli smo • Prejeli smo • Prejeli smo • Prejeli smo
Kompostniki
Horjulska	 občina	 se	 je	 pred	 letom	odločila	 za	 ločevanje	 od-
padkov.	Pohvale	vredna	odločitev.	Dobili	smo	lične	zabojnike	
za	biološke	odpadke.	Visoko	ekološko	ozaveščeni	občani	pa	
so	si	omislili	kompostnike,	a	glej	ga	šmenta	–	kam	z	njimi!?	
Resda	 v	 poletnem	 času	 širijo	 neprijetne	 arome,	 a	 ekološka	
zavest	je	nekaj,	na	kar	smo	še	posebej	ponosni.	Kaj	pa	ekolo-
ško	prosvetljeni	nosovi?	Kompostnike	so	odrinili	na	sam	rob	
svojih	parcel,	ne	boste	verjeli	–	sosedom	prav	pod	nos.	Pa	še	
recite,	da	ekološko	obnašanje	ni	zabavno	in	tudi	malo	brez	
manir	in	dobrega	okusa!	

Polona Miklavčič

21. junij – 
praznik 

Občine Horjul
  

Vsem občankam in občanom
ob prazniku Občine Horjul 

in dnevu državnosti
iskreno čestitam! 

  
Vaš župan

Janko Prebil

V spomin padlemu 
vojaku
Samotorica,	7.	maj	–	Predstavniki	veleposlani-
štva	 Ruske	 federacije	 vsako	 leto	 ob	 obletnici	
zmage	 nad	 fašizmom	 in	 nacizmom	 položijo	
vence	 k	 spomenikom	 padlim	 ruskim	 in	 sov-
jetskim	vojakom	na	 slovenskih	 tleh.	K	 enemu	
od	teh	spomenikov,	v	dolini	med	Samotorico	in	
Ljubljanico,	 na	 samem	 robu	 horjulske	 občine,	
sta	 tudi	 letos	venec	položila	župan	Janko	Pre-
bil	ter	svetovalec	ruskega	veleposlaništva	Jurij	
Frolov.	 Rusi	 medtem	 praznujejo	 70.	 obletnico	
zmage	v	tako	imenovani	veliki	domovinski	voj-
ni.	Ob	 tej	 priložnosti	 je	 rusko	veleposlaništvo	
obiskalo	 46	 slovenskih	mest	 in	 krajev,	 kjer	 so	
spomeniki	in	grobovi	sovjetskih	vojakov.	Tako	
je	predstavnik	veleposlaništva	Ruske	federaci-
je	obiskal	tudi	spomenik	neznanemu	ruskemu	
vojaku	na	robu	horjulske	občine	in	skupaj	z	žu-
panom	položil	venec.	Ob	tej	priložnosti	se	je	ob-
čini	zahvalil	za	urejanje	okolice	spomenika,	saj	
s	tem	izkazuje	spoštovanje	od	ruske	zgodovine.	

  Nadja Prosen Verbič

Projekta	predelave	obstoječe	osvetlitve	cerkva	na	območju	ob-
čine	Horjul	se	je	ta	lotila	že	pred	nekaj	meseci,	ko	je	pri	cerkvi	
na	Lesnem	Brdu	klasične	350	W	–	400	W	reflektorje	zamenjala	
z	novo	LED	tehnologijo,	ki	sveti	le	z	močjo	50	W	oziroma	30	W.	
Poskus	se	je	izkazal	kot	uspešen,	saj	je	bila	cerkev	še	vedno	do-
volj	osvetljena,	njegov	učinek	pa	se	bo	krepko	poznal	na	porabi	
električne	energije,	ki	 se	bo	zmanjšal	kar	za	7-krat.	Odločitev	
torej	ni	bila	težka.	V	preteklem	mesecu	je	izvajalec	električnih	

del	zamenjal	oziroma	predelal	 tehnologije	na	vseh	dvanajstih	
lučeh,	 ki	 osvetljujejo	 cerkve	na	Lesnem	Brdu,	 na	Urhu,	 v	 Sa-
motorici,	na	Koreni,	na	Vrzdencu	in	v	Žažarju.	Predelava	pa	ne	
omogoča	le	velikega	prihranka	električne	energije	in	posledič-
no	stroškov,	pač	pa	tudi	kvalitetnejšo	in	prijaznejšo	osvetlitev	
objektov,	saj	je	svetloba,	ki	jo	LED	svetila	ustvarjajo	tople	rume-
ne	barve	in	tako	prijetnejša	za	oko	in	nebo.	

Nadja Prosen Verbič

V	 odvzetih	 vzorcih	 vode	 iz	 vodo-
vodnega	sistema	Lesno	Brdo	so	bile	
prisotne	 bakterije	 Escherichia	 coli	
(Ecoli),	enterokoki,	Koliformne	bak-
terije	kot	znak	fekalnega	onesnaže-
nja,	na	 tem	vodnem	viru	pa	 je	bila	
celo	 odkrita	 bakterija	 Clostridium	
perfringens	s	sporami.	
Glede na Uredbo	o	oskrbi	s	pitno vodo 
je Občina Horjul dolžna zagotavljati 
storitev	javne	službe	oskrbe	s	pitno	
vodo.	Režijski	obrat	občine	 je	 tisti	 ,	
ki	s	pomočjo	Vodovodnih	odborov,	
upravlja	z	vodo	na	tem	območju.	To	
pomeni,	 da	 odgovorno	 upravlja	 z	
vodovodnim	 omrežjem,	 objekti	 in	
napravami	 za	 oskrbo	 s	 pitno	 vodo	
ter	 skrbi	 za	 zagotavljanje	 zadostne	
količine	 zdravstveno	 ustrezne	 pi-
tne	 vode	 uporabnikom	 in	 varnost	
oskrbe	z	vodo	v	skladu		z	veljavni-
mi	predpisi.	Tako	je	Občina	Horjul,	
glede	na	pogoste	probleme	s	kvali-
teto	 oziroma	 neoporečnostjo	 pitne	
vode	 iz	 zajetja	 Lesno	 Brdo,	 vašča-
nom	predlagala,	 da	 se	 vir	 vode	 za	
naselje	Lesno	Brdo	v	bodoče	napaja	
iz	 vrtine	 v	 Prosci.	 Vodovodni	 sis-
tem	 je	 bil	 namreč	 že	 vzpostavljen,	
potreben	je	bil	le	še	nakup	močnejše	
črpalke.	Že	leta	2003,	ko	se	je	za	vo-
dovodni	 sistem	Podolnica	 –	Zakla-
nec	 –	 Lesno	 Brdo	 iskala	 primerna	

mikrolokacija	 za	 vrtino,	 je	 bilo	 na-
mreč	predvideno,	da	se	bo	poleg	Po-
dolnice	 in	Zaklanca	 iz	nje	napajalo	
tudi	naselje	Lesno	Brdo.	Vendar	 se	
takrat	vaščani	za	preklop	niso	odlo-
čili,	 saj	so	vztrajali	na	svojem	viru.	
Tokrat	 pa	 so	 le	 privolili	 v	menjavo	
vodnega	vira	in	tako	občini	dali	ze-
leno	 luč	 za	 nadaljevanje	 reševanja	
problema	 z	 zagotavljanjem	 neopo-
rečne	pitne	vode	za	občane	Lesnega	
Brda.	Njegova	 zahteva	 je	 bila	 sicer	
tudi,	da	mora	ostati	obstoječi	vodni	
vir	v	polni	funkciji	kot	rezervni	vir.	
Župan	 Janko	 Prebil	 v	 tem	 ne	 vidi	
nobenega	problema:	»Zajetja	jim	ni-
kakor	ne	mislimo	zapreti,	še	naprej	
bo	 delovalo,	 seveda	 če	 bodo	 ta	 vir	
skrbno	 vzdrževali	 sami,«	 pravi	 in	
pojasni:	»Dveh	vodnih	virov	občina	
ne	more	vzdrževati,	saj	je	to	pogoje-
no	s	stroški.«	
Posledica	 dogovora	 vseh	 vpletenih	
je	bil	tako	nakup	zmogljivejše	črpal-
ke,	in	sicer	vertikalne	centrifugalne	
Grundfos	z	močjo	2,2	kW	in	s	pre-
tokom	 5,8	 m?/h,	 za	 katero	 je	 obči-
na	skupaj	z	montažo	odštela	okrog	
2000	evrov.	Ta	bo	odslej	 skrbela	za	
nemoten	 pretok	 vode	 iz	 vrtine	 v	
Prosci	ter	s	čisto	in	pitno	vodo	oskr-
bovala	 tudi	 vaščane	 naselja	 Lesno	
Brdo.														  Nadja Prosen Verbič

Projekt	rekonstrukcije	in	spremembe	na-
membnosti	 stare	 telovadnice	 Osnovne	
šole	Horjul,	ki	se	 je	začel	sredi	 lanskega	
leta,	 se	 zaključuje.	 Izvajalec	 gradnje	 je	
zagotovil	 tehnični	 pregled	 in	 pridobil	
uporabno	dovoljenje	za	celoten	objekt;	v	

novih	prostorih	bo	potekal	pouk	za	štiri	
razrede	 predmetne	 stopnje	 ter	 tehnični	
pouk,	 del	 pa	 bo	 namenjen	 knjižničnim	
dejavnostim.	Stari	kontejnerji	bodo	kon-
čali	na	odpadu	in	ostali	le	še	spomin	–	na	
osnovnošolska	 leta	mnogih	 generacij	

Horjulcev.	 V	 naslednji	 številki	 Našega	
časopisa	boste	lahko	več	prebrali	o	odpr-
tju	novih	šolskih	prostorov,	ki	bo	5.	juni-
ja,	ob	občinskem	prazniku.	Vabimo	vas	k	
obisku	prireditve.	

  Nadja Prosen Verbič

Občinske novice • Občinske novice  

• V vrtec sprejeli 38 otrok 
V	Vrtcu	Horjul	 je	 20.	 4.	 2015	 zasedala	 Komisija	 za	 sprejem	
otrok	v	vrtec.	Prejeli	so	49	vlog,	komisija	pa	je	na	podlagi	Pra-
vilnika	 o	 sprejemu	 otrok	 v	 vrtec	 določila	 prednostni	 vrstni	
red.	Vrtec	je	o	sprejemu	otrok	odločil	v	skladu	s	prednostnim	
vrstnim	 redom,	glede	na	 število	prostih	mest	v	posameznih	
oddelkih.	V	vrtec	so	sprejeli	38	otrok,	v	čakalni	vrsti	pa	ostaja	
11	otrok,	od	tega	9	z	območja	Občine	Horjul	in	3	otroci	iz	dru-
gih	občin.	Seznam	sprejetih	otrok	in	čakalni	seznam	sta	obja-
vljena	na	spletni	strani	občine	in	Vrtca	Horjul.	

• Sofinanciranje prireditev in izobraževanj v 
Občini Horjul 
Občinski	svet	je	na	svoji	seji	sprejel	Pravilnik	o	sofinanciranju	
prireditev	 in	 izobraževanj	v	Občini	Horjul,	ki	bo	podlaga	za	
razdelitev	5000	€.	Upravičenci	do	sredstev	so	društva	 in	za-
vodi,	ki	delujejo	na	področjih	kulture,	športa,	 izobraževanja,	
kmetijstva,	humanitarne	dejavnosti,	turizma	in	podobnih	de-
javnosti,	 ki	 zadovoljujejo	 interese	 občanov	 in	 imajo	 sedež	 v	
Občini	Horjul.	Izjemoma	se	lahko	na	razpis	prijavijo	izvajalci	
izobraževanj,	ki	nimajo	sedeža	v	Občini	Horjul,	v	primeru,	da	
je	projekt	posebnega	pomena	za	občino.	V	ta	namen	bo	v	za-
četku	maja	objavljen	razpis.	Več	informacij	o	razpisu	na	www.
horjul.si	in	na	telefonski	številki	01/759	11	23	(Urška	Marolt.)	

• Začetek delovanja pomoči na domu 
V	Občini	Horjul	je	z	majem	že	začela	delovati	socialnovarstve-
na	storitev	pomoč	družini	na	domu.	Občinski	svet	 je	potrdil	
ceno	in	višino	občinske	subvencije,	ki	znaša	60	%	celotne	cene.	
Tako	je	cena	za	uporabnika	6,25	€	na	uro.		Vsak,	ki	potrebuje	
tovrstno	pomoč,	naj	se	obrne	na	našega	koncesionarja	Zavod	
Pristan	–	pokliče	na	telefonsko	številko	01/547	95	79	ali	031	702	
698.				

 Občina Horjul

Lesno Brdo 

Poslej voda iz vrtine v Prosci
Prebivalci Lesnega Brda, ki so do nedavnega pili vodo iz svo-
jega zajetja, so bili prepogosto s strani občine pozvani k obve-
znemu prekuhavanju, saj voda iz zajetja ni bila skladna z mi-
krobiološkimi kriteriji. Zato se je občina, ob strinjanju vaške 
skupnosti, odločila za nakup nove črpalke, ki bo odslej naselje 
Lesno Brdo napajala iz vrtine v Prosci.

Razsvetljava cerkva odslej prijaznejša
Občina Horjul je v preteklem mesecu vse reflektorje, ki so služili za razsvetljevanje cerkva na območju ob-
čine, zamenjala z LED tehnologijo. Manjši učinek svetlobe je tako prijaznejši za okolje kot tudi občinski 
proračun.

Učenci v nove prostore, bivalni kontejnerji na odpad
Osnovna šola Horjul – Bivalni kontejnerji, ki so med gradnjo novih šolskih prostorov vse od leta 1986 
služili kot začasna rešitev, so le še neprijeten spomin. V ponedeljek, 18. maja, so imeli namreč učenci nižjih 
razredov osnovne šole prvič pouk v novih učilnicah. Novi šolski prostori so zgrajeni na temeljih stare telo-
vadnice.
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Težave	 v	 šoli,	 najstniška	 vihravost	 in	
trma	so	botrovale	temu,	da	je	Grega	Če-
pon	 iz	Horjula	pred	desetimi	 leti	pobe-
gnil	od	doma.	Na	srečo	 le	za	nekaj	dni.	
Kasneje	 je	 dokončal	 srednjo	 glasbeno	
šolo,	danes	pa	poučuje	v	glasbeni	šoli	ter	
pomaga	 očetu	 pri	 keramičarskih	 delih.	
Obletnico	pobega	se	je	odločil	obeležiti	s	
posebnim	dogodkom:	sprva	je	načrtoval	
le	izlet	s	prijatelji,	a	je	vse	skupaj	preraslo	
v	projekt	'Bodimo	Prijatelji',	pri	organiza-
ciji	katerega	sodeluje	z	Gorazdom	Rožni-
kom	in	njegovim	Centrom	Astera.
Dogodek	se	bo	začel	z	otvoritvijo	v	Hor-
julu,	kjer	bo	parada	in	nastop	vrhniškega	
pihalnega	orkestra,	hkrati	pa	bodo	pote-
kale	še	zadnje	prijave	za	kolesarje.	Sledilo	
bo	kolesarjenje	 čez	Lučine,	Gorenjo	vas,	
Škofjo	Loko,	Kranj	in	Bled	vse	do	Kranj-
ske	 Gore,	 pravi	 Grega.	 Skupna	 dolžina	

poti	 je	 približno	 120	 kilometrov,	 pred-
viden	 čas	 izleta	pa	osem	ur.	V	Kranjski	
Gori	bodo	medtem	skozi	cel	dan	potekale	
različne	aktivnosti,	ki	se	bodo	zaključile	
s	koncertom	skupine	Big	Foot	Mama.	Na-
stopali	 bodo	 tudi	 ansambel	 Čepon,	 an-
sambel	Jureta	Zajca,	skupina	D'Zombies	
in	bluegrass	skupina	Stopinje.

Organizatorji	bodo	denar	od	prijavnin	in	
zbrane	 prispevke	 namenili	 za	 program	
Centra	Astera	Vračanje	k	naravi,	ki	je	na-
menjen	 socialno	 ogroženim	 mladostni-
kom	in	družinam	ter	mamam	samohra-
nilkam.

Bi se udeležili izleta?
Prijave	bodo	možne	predvidoma	v	začet-
ku	junija	na	spletni	strani	www.bodimo-
prijatelji.si	pa	tudi	28.	junija	na	mestu	pri-
reditve.	Vse	potrebne	informacije	 	-	 tudi	
višino	prijavnine,	ki	v	času	pogovora	še	
ni	 bila	 znana	 -	 boste	 našli	 na	 Facebook	
profilu	Bodimo	Prijatelji.	V	primeru	do-
datnih	vprašanj	pišite	na	bodimoprijate-
lji@gmail.com	ali	pokličite	na	051/623-064	
(Grega	Čepon).	
Več	 preberite	 v	 intervjuju	 z	Gregom	na	
www.mojaobcina.si/horjul	

Gre	za	celodnevni	dogodek	v	organi-
zaciji	ŠD	Extrem,	na	katerem	se	bodo	
za	repliko	pokala	SP	v	nogometu	po-
tegovale	 in	med	 seboj	 pomerile	 eki-
pe	vseh	vasi	občine.	Prehodni	pokal	
bodo	 branili	 lanskoletni	 zmagovalci	
iz	Podolnice.	Nagrajeni	bodo	vsi	tek-
movalci,	 poleg	 prehodnega	 pokala	
in	 pokalov	 za	 prva	 tri	mesta,	 bomo	
nagradili	 tudi	 najboljšega	 strelca	 in	
golmana.	
Letos	 pripravljamo	 številne	 novosti.	
Ena	 izmed	 njih	 bo	 atraktivna	 Klet-
ka	–	boj	 1	na	 1.	Prijavljeni	 igralci	 se	
bodo	v	manjšem	ograjenem	prostoru	
pomerili	 v	 igri	 1	 na	 1.	 Posameznik,	
ki	 bo	 z	 največ	 zadetimi	 goli	 prema-
gal	vse	ostale,	 bo	postal	Nogometni	

kralj	občine	Horjul.	Prvič	v	zgodovini	
bomo	priredili	tudi	nogometni	derbi	
za	ženske	občanke!	Popoldansko	do-
gajanje	bo	popestrila	tekma	med	pri-
padnicami	ženskega	spola.	
Poskrbljeno	 bo	 za	 jedačo	 in	 pijačo!	
Prav	tako	za	animacijo,	otroci	in	od-
rasli	se	boste	lahko	zabavali	v	zorbin-
gu.	Gost	turnirja	bo	eden	najbolj	pre-
poznavnih	 slovenskih	nogometašev:	
Sebastjan Cimerotić.

Vsi	nogometni	navdušenci	in	navdu-
šenke	ste	tako	vabljeni	k	sodelovanju,	
tudi	tisti,	ki	se	v	našo	dolino	ženite,	
seveda	 pa	 vas	 čaka	 presenečenje.	
Prijave	na	 tel.:	 051/211-106	 (Matic)	 in	
040/506-700	(Maša).	

Ker	 je	uradna	podelitev	pri-
znanj	 in	 medalj	 odpadla,	
smo	 to	 za	 mladino	 iz	 PGD	
Horjul	 storili	 v	 nedeljo,	 25.	
aprila.	Pogostili	smo	se	s	pi-

cami,	sokom	in	sladoledom.	
Po	koncu	podelitve	pa	so	ne-
kateri	 uživali	 tudi	 v	 igranju	
namiznega	tenisa.
Iz	 našega	 društva	 je	 sode-

lovala	ena	ekipa	pionirjev	–	
Andrej,	 Janja	 in	Nika,	 ki	 so	
dosegli	odlično	1.	mesto,	ena	
ekipa	 pionirk	 –	 Erika,	 Tere-
za	in	Tinkara,	ki	niso	hotele	

biti	slabše	od	pionirjev	in	so	
ravno	tako	dosegle	1.	mesto,	
sodelovali	smo	tudi	z	dvema	
ekipama	mladincev,	od	kate-
rih	je	bila	ena	ekipa	2.	(Petja,	
Gašper	S.	in	Nejc),	druga	pa	
je	dosegla	nehvaležno	4.	me-
sto	(Marko,	Štefan	in	Gašper	
Č.).	 Da	 pa	 punce	 res	 niso	
od	 muh,	 so	 dokazale	 tudi	
mladinke	z	enim	1.	mestom	
(Zala,	Lucija	in	Eva)	in	2.	me-
stom	 (Irena,	 Polona	 in	 Teja)	
ter	 ekipa	 pripravnic	 (Marti-
na,	Špela	in	Lea)	s	prav	tako	
1. mestom. 
Poleg	odličnih	mest	smo	pre-
jeli	še	štiri	pokale	v	skupnem	
seštevku	iz	vseh	treh	zvez.	
Nasmejane	obraze	in	vse,	ki	
so	 kakorkoli	 pripomogli	 k	
tem	uvrstitvam,	pa	si	oglejte	
na	fotografiji.	
Regijskega	tekmovanja	v	ori-
entaciji,	 ki	 bo	 potekalo	 6.	 6.	
2015	v	okviru	GZ	Ljubljana,	
se	bo	udeležilo	šest	ekip.	
Vsem	 ekipam	 in	 drugim,	
ki	 so	 sodelovali	na	kvizu	 in	
smučanju,	še	enkrat	čestitava	
in	jim	želiva	veliko	uspehov	
na	 naslednjih	 tekmovanjih	
ter	 malo	 potrpljenja,	 kadar	
sva	slabe	volje:)	

  Mentorja Špela Zdešar in 
Anže Gabrovšek

Ogled ljubljanske 
reševalne postaje
Na sončno nedeljo, dne 19.4.2015, v dopoldanskih 
urah, si je 14 članov PGD Zaklanec ogledalo Reše-
valno postajo Ljubljana.
Izlet	je	bil	načrtovan	kot	logični	zaključek	usposabljanja	naših	
članov	iz	nudenja	prve	pomoči,	kjer	je	šest	naših	članov	prido-
bilo	naziv	prvega	posredovalca.	
Na	reševalno	postajo	smo	prispeli	v	zgodnjih	dopoldanskih	
urah,	kjer	nas	je	sprejel	vodja	izmene.	Po	uvodnih	besedah	je	
sledila	razlaga	o	organiziranosti	in	delovanju	reševalne	posta-
je	in	njihovemu	obsegu	dela.	Predstavljeni	so	nam	bili	njihovi	
prostori,	kjer	je	kot	zanimivost	potrebno	poudariti,	da	je	tre-
nutna	lokacija	bila	nekoč	pravzaprav	tramvajska	postaja.	Med	
razlago	so	se	pojavljala	raznorazna	vprašanja	na	katera	smo	
vedno	dobili	jasne	odgovore.	Ogledali	smo	si	reševalno	vozilo	
namenjeno	vodenju	ob	množičnih	nesrečah.	Posebnost	vozila	
je,	da	vsebuje	večje	količine	kisika.	Sledil	je	ogled	še	dveh	bolj	
»klasičnih«	 reševalnih	vozil.	Vsa	vozila	 so	predvsem	zaradi	
lažjega	 dela	 enako	 opremljena	 in	 imajo	 enako	 razporeditev	
opreme.	Vsak	reševalec	mora	namreč	točno	vedeti,	kje	v	vo-
zilu	se	določena	oprema	nahaja.	Vozila	so	opremljena	s	GPS	
napravo	za	natančno	določanje	lokacije	ter	daljinskim	nadzor-
nim	pregledom	nad	vključeno	sireno	oz.	modrimi	lučmi.	
Sledila	je	predstavitev	klicnega	centra.	Operater	oz.	dispečer	
je	razložil	postopek	od	prejema	klica	do	prihoda	na	kraj	ne-
sreče.	Njegova	naloga	je,	da	postavi	prioritete	in	pokliče	reše-
valce	k	izvozu.	
Za	sladki	konec	je	sledil	ogled	heliporta	na	strehi	Univerzite-
tnega	kliničnega	 centra	Ljubljana.	Heliport	 je	namenjen	pri-
stajanju	 reševalnega	 helikopterja,	 ki	 opravlja	 prevoze	 težko	
poškodovanih	ponesrečencev	oz.	ponesrečencev	poškodova-
nih	na	 težko	dostopnih	 terenih.	Helikopter	 aktivira	 zgolj	 in	
samo	 dežurni	 zdravnik.	 Helikopterska	 ploščad	 je	 moderno	
opremljena.	Poleg	senzorjev	temperature	ter	topov	za	gašenje	
z	gasilsko	peno	v	primeru	požara,	je	tudi	ogrevana,	kar	omo-
goča	nemoteno	pristajanje	tudi	v	zimskih	mesecih.	
Na	tem	mestu	bi	se	radi	zahvalili	celotni	ekipi	Reševalne	po-
staje	 Ljubljana	 za	 topel	 sprejem	 ter	 predajo	 kopice	 novega	
znanja.	V	enoto	smo	se	namreč	vsi	člani	vrnili	s	polno	mero	
novih	vtisov	ter	spominov.		
Z	gasilskim	pozdravom	Na	Pomoč	

PGD Zaklanec

Vabilo na ogled 
državnega zbora!

V	četrtek,	18.	ju-
nija	 2015,	 ob	 16.	
uri Slovenska 
demok ra t sk a	
stranka	 organi-
zira	 ogled	 dr-
žavnega	 zbora,	
kjer	bomo	poleg	
ogleda	 hrama	
d emok r a c i j e	
lahko	z	balkona	
velike	 dvora-

ne	spremljali	sejo	in	spregovorili	s	poslancem	našega	okraja,	
mag.	Anžetom	Logarjem.	
Prevoz	si	uredi	vsak	sam,	v	kolikor	to	ni	mogoče,	pa	se	lahko	
ob	prijavi	dogovorimo	za	organizirani	prevoz.	
Prijave	se	zbirajo	do	10.	junija	na	tel.	št.:	041	896	896	(Neža).	
Vljudno	vabljeni!	

Občinsko tekmovanje v orientaciji
Kljub dežju in mrazu smo gasilci iz GZ Horjul 18. aprila organizirali občinsko 
tekmovanje v orientaciji, ki se ga je udeležilo 94 ekip iz treh gasilskih zvez – 
Horjul, Dolomiti in Brezovica. Med tekom je večino ekip presenetil tudi sneg, 
tako da tega tekmovanja res ne gre pozabiti.  

Občina Horjul bo v juniju 
ponovno v znamenju nogometa
V soboto 20. 6. 2015 se bo na travnatem igrišču v Podolnici odvi-
lo 2. Svetovno nogometno prvenstvo občine Horjul. 

Športno-dobrodelni podvig v spomin na najstniški pobeg
V nedeljo, 28. junija, Grega Čepon organizira kolesarski izlet iz Horjula v Kranjsko Goro z bogatim spre-
mljevalnim programom in dobrodelnim pridihom. Ambasadorji dogodka so med drugim košarkar Rašo Ne-
sterović, nogometaš Sebastjan Cimerotić, plavalec Darko Đurić ter frontman skupine Big Foot Mama Grega 
Skočir.
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Kot	 da	 lepo	 in	 sončno	 dopoldne	 ni	 dovolj,	
nam	 je	 bilo	 tistega	 dne	 namenjeno	 še	 nekaj	
več.	 Doživele	 smo	 posebno	 presenečenje.	
Presenečenje,	 ki	 ga	ne	doživimo	prav	pogo-
sto,	pa	bi	si	ga	želel	vsakdo,	če	ne	prej,	pa	ob	
spoznanju	svoje	nemoči.	Pripeljale	smo	se	na	
parkirišče	pred	Domom	na	Vrhniki	in	že	od	
daleč	vidimo,	kako	nek	fant	potiska	invalid-
ski	voziček	našega	člana	Janeza	proti	glavni	
cesti.	Izstopile	smo	iz	avta	in	ju	zadržale.	Če	
bi	prišle	malo	kasneje,	 tisti	dan	Janeza	ne	bi	
obiskale,	kajti	mlad	fant,	predstavil	se	 je	kot	
Janezov	prijatelj	Rok,	je	Janeza	peljal	na	spre-
hod	po	Vrhniki.	Rok,	prijazen,	nasmejan	mla-
denič,	nam	je	povedal,	da	v	svojem	prostem	
času	zelo	rad	obišče	Janeza.	Tudi		slabo	vreme	
ni	 ovira	 za	Rokov	 obisk,	 saj	 Janez	 še	 vedno	
zelo	uživa,	 če	koga	premaga	v	 šahu.	Kar	na	
parkirišču	smo	malo	pokramljali,	 se	pošalili	
in	nasmejali,	saj	Rok	ni	samo	prijazen	in	lep	
mlad	 fant,	 ampak	 je	 tudi	 poln	 humorja	 in	
dobre	volje.	Ko	srečaš	 take	 ljudi,	se	 ti	poraja	
misel,	 da	 kljub	 tegobam	 in	 stiskam,	 ki	 nas	
pestijo,	 smo	še	 srečna	družba.	Rok,	hvala	 ti,	
ne	 samo	 Janezu,	 tudi	 nam	 obiskovalkam	 si	
polepšal	dan.	
Naj	 vam	 predstavimo,	 kdo	 sploh	 sta	 osem-
inšestdesetletnik	 Janez	 in	 njegov	dvaindvaj-
setletni	 prijatelj,	 ki	 mu	 s	 svojimi	 obiski,	 s	
humorjem,	dobro	voljo	in	ostalo	pomočjo	po-
maga,	da	njegovo	bivanje	v	domu	ni	preveč	
dolgočasno.	 Janez		Malovrh	 je	 član	DU	Vrz-

denec	in	je	zaradi	prometne	nesreče	ostal,	pri	
svojih	devetnajstih	letih,	invalid.	Leta	1966	so	
se	 julijsko	 nedeljo	 fantje	 z	motorji	 odpravili	
na	veselico.	Ob	povratku	domov	je	Janez	za-
peljal	na	pesek	ob	cestišču	in	ni	več	obvladal	
motorja.	Padec	je	bil	zanj		usoden.	Pripeljal	se	
je	domov	 in	odšel	 spat.	Ponedeljek	 je	bil	dr-
žavni		praznik	4.	julij,	zato	so	ga	pustili	spati	
malo	dlje.	Nihče	ni	vedel,	kaj	se	je	z	njim	zgo-
dilo.	Ko	so	le	opazili	nenavadno	odzivanje,	so	
ga	odpeljali	v	bolnišnico.	Žal	je	bilo	za	Jane-
zovo	popolno	okrevanje	prepozno.	Zdravniki	
so	mu	rešili	življenje,	vendar	je	ostal	hrom	in	
nemočen,	 kajti	 poškodbe	 glave	 so	 bile	 zelo	
hude.	 Po	 mesecih	 okrevanja	 v	 bolnišnici	 in	
rehabilitaciji	v	zavodu	Soča	je	prišel	v	domačo	
oskrbo		in	vse	je	šlo	od	začetka,	kot	pri	majh-
nem	otroku.	Govor,	črke,	besede,	držati	žlico,	
hoditi,	 vsega	 se	 je	 bilo	 treba	 naučiti	 znova.	
Da	 	bi	 znova	hodil,	 je	bila	žal	neuresničljiva	
želja.	 Tudi	 govor	 je	 ostal	 otežen.	 Invalidno-
sti	so	se	pridružile	še	druge	bolezni.	Mama,	
sestra	Majda	 in	njena	družina,	 so	dolga	 leta	
skrbeli	zanj.	Leta	1983	je	bolezen	tudi	mamo	
priklenila	na	invalidski	voziček.	Breme	skrbi	
za	 Janeza	 in	mamo	 je	prevzela	 sestra	Majda	
in	kar	12	let	skrbela	za	oba	ob	svoji	štiričlan-
ski	družini,	službi	in	očetu,	ki	tudi	ni	bil	naj-
boljšega	zdravja.	Mamine	življenjske	moči	so	
pešale	in	leta	1995	je	odšla	v	Dom	na	Vrhniki.	
Njena	želja	je	bila,	da	z	njo	gre	tudi	Janez.	V	
mesecu	decembru	istega	leta	so	mamine	moči	

opešale	 in	za	vedno	 se	 je	poslovila.	 Janez	 je	
ostal	na	Vrhniki.	Ob	sončnem	vremenu	se	z	
vozičkom	 zapelje	 v	 park	 pred	 Domom.	 De-
ževne	dneve	si	krajša	z	gledanjem	televizije,	
ogledom	 slik	 in	 družabnimi	 igrami.	 Moraš	
biti	 kar	 dober	 šahist,	 da	 se	 pomeriš	 z	 Jane-
zom.	Zelo	vesel	je	vsakega	obiska.	Kljub	vsem	
tegobam,	ki	ga	pestijo,	se	veseli	vsakega	dne-
va,	 še	 posebej	 tistega,	 za	 katerega	 ve,	 da	 ga	
mu	bo	z	obiskom	polepšal	prostovoljec	Rok,	s	
katerim	prijateljujeta	že	peto	leto.	
Rok	 Križan,	 prijazen	 dvaindvajsetletni	 fant	
prihaja	 iz	 Vrhnike.	 Kot	 smo	 iz	 pogovora	
povzele,	 je	 bil	 njegov	osnovni	poklic,	 ko	 sta	
z	 Janezom	že	prijateljevala,	 tehnik	 elektron-
skih	 komunikacij,	 vendar	 je	 kmalu	 začutil,	
da	to	ni	tisto	kar	bi	počel	vse	življenje,	delati	
hoče	nekaj	drugega.	Tako	 se	 je	 še	 šolal	 in	 si	
nedavno	 pridobil	 poklic	 organizatorja	 soci-
alne	mreže.	Trenutno	je	zaposlen	za	določen	
čas,	 če	 pa	 ne	 bo	 dobil	 podaljšane	 delovne	
pogodbe,	»se	z	 Janezom	odpraviva	na	 lepše,	
na	 Jamajko«,	 se	 je	 pošalil	 in	 nas	 vse	 spravil	
v	smeh.	Kot	prostovoljec	je	pred	leti	v	Domu	
povprašal,	če	kdo	rabi	kakšno	pomoč	ter	dru-
ženje	 oziroma	krajšanje	dolgočasnih	uric,	 ki	
jih	mi	zdravi	ljudje	prav	gotovo	ne	poznamo.	
Niti	zavedamo	se	ne,	kako	hitro	se	lahko	ži-
vljenje	postavi	na	glavo.	In	v	takih	situacijah	
je	lepo	imeti	nekoga,	za	katerega	veš,	da	ti	bo	
kdaj	pa	kdaj	polepšal	dan.	V	Domu	so	Roka	
spoznali	z	Janezom	in	začela	sta	druženje	ob	

šahu.	Šahovsko	druženje	je	kmalu	preraslo	v	
veliko	prijateljstvo	in	dandanes	ga	Rok	redno	
obiskuje,	vozi	na	sprehode,	ob	posebnih	pri-
ložnostih	ga	pripelje	tudi	na	Vrzdenec.	Sedaj	
kujeta	načrte,	da	bi	se	odpravila	v	Maribor,	na	
obisk	k	Janezovi	sestri.	Malo	je	zaskrbljen,	da	
bi	 bil	 za	 Janeza	 to	 prevelik	 napor.	 Pravi,	 da	
s	tem,	ko	pomaga	Janezu,	poleg	lepega	prija-
teljstva	tudi	sam	veliko	pridobi.	Res	pohvale	
vredno.	Želimo	si	še	veliko	takih	mladostni-
kov	v	naši	družbi.	
Na	Vrhniki	in	v	Postojni	smo	obiskale	še	dru-
ge	 naše	 člane	 oziroma	 članice.	 Topli	 stiski	
njihovih	rok,	hvaležnost,	ki	jim	je	sijala	iz	oči	
in	 besede:˝Pa	 le	 še	 pridite,	 pa	 prej	 pridite!˝	
so	 bile	 tema	našega	pogovora		 na	poti	 proti	
domu,	na	poti	proti	Vrzdencu.	

Helena, Vera, Ana     

Presenečenje, ki poboža dušo
Društvo upokojencev Vrzdenec ima svoje člane nastanjene tudi v domu za starostnike na Vrhniki in v Postojni. Ker se 
ti člani ne morejo udeleževati naših srečanj, jih nekajkrat na leto obiščemo. Iskrice v njihovih očeh in topel stisk roke, 
ki kar nekako ne popusti, nam povedo, kako veseli so našega obiska. Tudi mi obiskovalci imamo tisti dan polepšan, saj 
nam njihova hvaležnost in veselje ob srečanju s sokrajani toplo pogrejeta srce in pobožata našo dušo.

Reka	 Horjulščica	 teče	 po	 južnem	 robu	 naše	
doline,	napaja	se	iz	številnih	manjših	pritokov,	
ki	dobijo	vodo	iz	hribovitega	obrobja.	Za	nje-
no	poimenovanje	se	uporablja	tudi	ime	Šujica,	

vendar	je	to	prisotno	le	na	njenem	spodnjem	
toku,	kjer	se	že	izliva	v	Gradaščico.	Ker	se	ta	
rekla	izliva	v	Ljubljanico,	spada	Horjulščica	v	
porečje	Ljubljanice.	Naša	reka	je	od	izvira	do	
izliva	dolga	približno	23,5	km.	
Horjulska	dolina	 je	od	Vrzdenca	mimo	Hor-
jula	do	Brezij	poplavno	ogrožena.	Prevodnost	
reke	 je	na	Brezju	ocenjena	med	15	–20	kubič-
nih	metrov	na	sekundo,	kar	predstavlja	5–do	
10–letno	vodo.	
Ker	so	v	preteklosti	ljudje	živeli	bolj	v	sožitju	z	
naravo,	so	točno	vedeli,	katero	območje	je	pri-
merno	za	postavitev	hiš.	Vsa	naselja	so	nastala	
na	 severni,	 prisojni	 strani	 doline:	 Podolnica,	
Zaklanec,	Horjul,	Vrzdenec.	Na	južnem	robu	

sta	Lesno	Brdo	in	Lipalica,	vendar	se	nahajata	
ob	vznožju	hriba,	stran	od	ravnega	močvirna-
tega	predela,	 ki	 je	ob	velikih	deževjih	 jeseni	
in	spomladi	poplavljeno.	Tako,	da	imamo	na-

mesto	reke	tam	kar	jezero.	Na	tistem	predelu	
so	tla	prekrita	z	debelimi	plastmi	gline,	ki	 je	
ostanek	jezera	iz	ledene	dobe.	
Reka	ima	na	območju	Občine	Horjul	zelo	po-
ložen	padec,	prečka	številne	travnike	in	njive,	
ki	so	vedno	bolj	opuščene.	
V	80-ih	letih	prejšnjega	stoletja	 je	bila	na	ob-
močju,	kjer	se	dolina	najbolj	razširi,	izvedena	
hidromelioracija.	 Uravnali	 so	 vodotok,	 od-
stranili	stranske	rokave	ter	prodnate,	peščene	
sipine.	Po	pripovedovanju	starejših	prebival-
cev	se	je	biotska	pestrost	na	tem	območju	zelo	
osiromašila.	Danes	so	melioracijski	kanali	po	
poljih	komajda	opazni,	saj	so	zaraščeni	in	zo-
žani.	
Vsekakor	velja	opozoriti,	da	morajo	biti	kakr-
šnikoli	posegi	v	strugo	reke	 in	njene	pritoke	
izvedeni	 strokovno	 in	 tankočutno.	 Območja	
rek	 in	 še	 tako	majhni	 pritoki	 so	 dom	 števil-
nim	rastlinskim	 in	živalskim	vrstam.	Z	gro-
bimi	 posegi	 uničimo	 naravno	 ravnovesje,	 ki	
tam	vlada.	
Da	bi	bolje	poznali	to	raznovrstnost	živalske-
ga	 in	rastlinskega	sveta,	smo	sodelovali	 tudi	
z	domačinom	Primožom	Bizjanom,	ki	na	naši	
šoli	 vodi	 krožek	 gozdovniki	 ter	 spremlja	 in	

opazuje	reko	že	več	desetletij.	
Lahko	 smo	ponosni	na	biotsko	pestrost	 reke	
Horjulščice,	 saj	 nudi	 zavetje	 številnim	 raz-
ličnim	 rastlinskim	 in	živalskim	vrstam,	 tudi	
ogroženim.	
Živali:	 raca	 mlakarica,	 kačji	 pastir,	 kobran-
ka	 (kača),	 obrobljeni	 kozak	 (žuželka),	 zelena	
žama,	mresti,	pupek,	vodni	polž,	pupek,	kra-
stača,	muha	enodnevnica,	močerad,	belouška,	
potočni	rak,	vodni	drsalec,	vodomec,	povodni	
kos,	vidra,	ščuka,	potočna	postrv,	kapelj	(riba),	
potočni	škržek	(polž),	siva	čaplja,	črna	štorklja,	
mali slavec. 
Ker	v	pritokih	 reke	 še	 živijo	potočni	 raki,	 to	
pomeni,	 da	 je	 tam	voda	 še	 zelo	 čista.	Velika	
onesnaženost	 voda	 je	 vzrok,	 da	 so	 potočni	
raki	ogroženi.	
Rastline:	močvirski	 tulipan	ali	močvirska	 lo-
garica,	navadni	rmanec	(v	vodi),	navadno	lo-
čje,	ostri	 šaš,	 rogolist	 (v	vodi),	vodna	zlatica,	
širokolistni	rogoz,	račja	zel,	sračica,	baldrijan,	
kalužnica,	kukavica	(orhideja),	navadni	trs.	
Tu	se	nahajata	kar	dve	rastlinski	vrsti,	ki	sta	
ogroženi;	močvirski	tulipan	ter	navadni	rma-
nec. 
Pestrost	našega	živalskega	in	rastlinskega	sve-
ta	je	zelo	raznovrsta	in	bogata,	saj	jim	to	okolje	
nudi	različne	oblike	vodnega	ekosistema.	
Da	 bi	 bolje	 spoznali	 mnenje	 občanov	 o	 reki	
Horjulščici	 in	njenih	pritokih,	smo	anketirali	
69	prebivalcev	naše	občine.	
Kar	tretjina	občanov	je	menila,	da	ljudje	še	ve-
dno	 »na	 črno«	odlagajo	 smeti	 v	 bližini	 reke.	
Prevladujejo	 gradbeni	 in	 biološki	 odpadki.	
Vendar	so	prisotne	tudi	gume	in	bela	tehnika,	
ki	onesnažujejo	reko	in	podtalnico.	
Več	 kot	 dve	 tretjini	 ljudi	meni,	 da	 je	 reka	 v	
današnjem	času	bolj	onesnažena,	kakor	je	bila	
pred	letom	1980.	
Kar	polovica	ljudi	je	že	videla	potočnega	raka	
in	več	kot	polovica	anketirancev	se	 je	že	ko-
pala	v	reki.	

Od	 zaščitenih	 rastlin	 so	 najpogosteje	 videli	
močvirski	tulipan.	
Ko	so	bile	stoletne	vode,	19.	9.	2010	 in	22.	10.	
2014,	je	bil	najbolj	prizadet	južni	in	jugo-zaho-
dni	del	 Ljubljane,	 je	 tukaj	manj	 kot	 polovica	
prebivalcev	imela	težave	z	vodo.	
Nihče	 od	 anketiranih	 se	 ni	 strinajal	 z	 izgra-
dnjo	 vodnega	 zadrževalnika	 pri	 Brezju,	 naj-
pogosteje	je	bil	naveden	vzrok,	da	bi	bile	po-
tem	večje	poplave	v	Občini	Horjul.	

Kaj smo spoznali? 
Horjulščica	 ima	 zelo	 bogat	 in	 pester	 biotop,	
ker	so	se	na	njej	v	preteklosti	izvajali	relativno	
majhni	 posegi,	 ki	 bi	 lahko	 porušili	 naravno	
ravnovesje.	 Starejši	 prebivalci	 menijo,	 da	 se	
osiromašen	del	reke	nahaja	od	zastarele	čistil-
ne	naprave	dalje,	katero	bi	morali	posodoboti.	
Močvirnati	 predeli	 doline	 niso	 zemlja	 brez	
vrednosti,	saj	nudijo	dom	številnim	živalskim	
in	 rastlinskim	 vrstam.	 Zaradi	 klimatskih	
sprememb	 bodo	 desetletne	 in	 stoletne	 vode	
vse	pogostejše,	narave	voda	ne	moremo	spre-
meniti,	mi	smo	tisti,	ki	se	ji	moramo	prilago-
diti	in	z	njo	sobivati.	Človek	današnjega	časa	
se	premalo	zaveda	bogastva	in	pasti	voda.	Ne-
glede	na	to	da	hočemo	reke	in	potoke	omejiti,	
si	bo	voda	vedno	izborila	svoj	prostor.	

VIRI	IN	LITERATURA	
Anketa	 izvedena	 med	 69	 prebivalci	 Občine	
Horjul,	
Wikipedija,	pojmi:	Horjulščica,	Šujica,	Vrzde-
nec. 
Diplomska	naloga;	Vpliv	zadrževalnika	Brez-
je	na	poplavne	vode	reke	Horjulščice,	Matjaž	
Knapič,	Fakulteta	za	gradbeništvo	in	geodezi-
jo,	Univerza	v	Ljubljani,	Ljubljana	2007,	
Dolina	med	zelenimi	griči,	Ida	Intihar,	Horjul-
-Turistično	društvo,	2001	
Sodelujoči pri projektu: 
-	 prebivalci	Občine	Horjul,	
-	 Primož	 Bizjan,	 naravoslovno-matematični	
tehnolog.	

Sodelujoči učenci:	Ema	Keršmanec,	Maja	Ple-
stenjak,	Arne	Trček,	Janja	Stanovnik,	Lea	Ro-
žnik,	Žan	Rožnik,	Vlasta	Čadež,	Lucija	Slovša,	
Karolina	 Končan,	 Iza	 Končan,	 Pia	 Šušteršič,	
Nejc	Kunej.	

Mentor:	Helena	Leskovec,	prof.	raz.	pouka

Raziskovanje Horjulščice v Občini Horjul
Učenci 5-ih razredov OŠ Horjul smo se aprila prijavili na raziskovalni natečaj z naslovom Vodni detektiv ali Vodam 
več prostora, ki ga je organiziral Inštitut za celostni razvoj in okolje iz Domžal.Pri raziskovanju smo se posvetili reki 
Horjulščici, ki teče v naši horjulski dolini, saj smo spoznali, da jo premalo poznamo ali o njej vemo, kljub temu da se z 
njo vsakodnevno srečujemo, se ob njej sprehajamo, jo prečkamo, a premalo opazujemo.
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Naslov 
državnih 
prvakov ostaja 
v Horjulu
 
Za	nami	 je	klubska	 sezona	 in	 line	ho-
keja,	 ki	 jo	 lahko	označimo	kot	 sezono	
presežkov.	 V	 prvi	 ligi	 smo	 v	 pravem	
trilerju	 na	 zadnji	 tekmi	 osvojili	 tretji	
zaporedni	naslov	državnih	prvakov,	v	
drugi	 ligi	 je	TNT	pokoril	 celotno	 ligo,	
Purani	 so	 ostali	 v	 drugem	 kakovo-
stnem	razredu	 in	še	Dinamiti	mladi	v	
tretji	ligi	so	po	bledem	začetku	sezone	
igrali	finale.	Take	zgodbe	 se	 lahko	pi-

šejo	le	v	Horjulu		-	domovanju	in	line	hokeja	v	Sloveniji.	Pred	
nami	je	še	DP	mladih	kategorij.
Pa	jo	imamo	–	kanto	namreč.	Celotno	sezono	so	se	fantje	v	prvi	
ligi	borili,	pilili	 formo	na	 treningih	 in	 trgali	mreže	nasprotni-
kov.	Nekoliko	razočaranja	je	bilo	le	v	Pokalu	Slovenije,	kjer	so	
Dinamiti	v	polfinalu	priznali	premoč	Kavkam.	Do	finala	ni	bilo	
niti	enega	poraza	v	prvenstvu,	samo	finale	pa	je	le	finale.	Strele	
in	Dinamiti	zadnja	leta	nimajo	konkurence	in	se	čez	celotno	se-
zono	le	»ogrevajo«	za	sklepni	del.	
» polna dvorana Dinamite ponesla do naslova prvakov« 
Zadnji	petek	v	mesecu	aprilu	je	bil	rezerviran	za	pravo	zabavo.	
Športni	park	Horjul	je	praznoval	deveto	obletnico,	v	dvorani	pa	
se	je	na	odločilni	tekmi	zbralo	rekordno	število	obiskovalcev	v	
letošnji	sezoni.		Bolje	so	začele	Strele	in	vratarja	Pavliča	prema-
gale	pravzaprav	že	v	prvem	napadu,	uspešen	 je	bil	Nahtigal.	
Strele	so	prednost	prek	Sotlarja	povečale	na	dva	zadetka,	Di-
namiti	pa	so	še	naprej	ogrožali	vrata	Aleša	Sile.	Dinamitom	ni	
in	ni	šlo,	plošček	se	je	odbijal	čudno	in	Strele	so	v	trenutku	po-
vedle	s	tremi	zadetki	prednosti.	Dinamiti	so	počasi	začeli	igrati	
vse	bolje	in	bolje,	borba	in	trud	sta	bila	še	vselej	poplačana	in	
tudi	 tokrat	 je	bilo	 tako.	Dinamiti	so	v	roku	treh	minut	 trikrat	
zadeli	in	prešli	v	vodstvo.	Ljubljančane	je	to	nekoliko	šokiralo,	
kljub	temu	pa	so	bili	pripravljeni	še	najmanj	enkrat	ugnati	do-
mačega	čuvaja	mreže.	Prišli	 so	do	nekaj	 izjemnih	priložnosti,	
a	 je	bil	vselej	na	mestu	 Jure	Pavlič.	Strele	so	slabi	dve	minuti	
pred	koncem	srečanja	iz	vrat	potegnile	vratarja	in	napadle	s	pe-
timi	hokejisti	v	polju.	Bilo	je	še	zelo	vroče	pred	vrati	domačega	
moštva,	ko	se	je	do	ploščka	prikopal	Simon	Žerdin	in	iz	polo-

vice	 igrišča	 zadel	prazno	mrežo,	 ter	v	delirij	 popeljal	 celotno	
domače	občinstvo.	Dinamiti	so	iz	rok	župana	Horjula,	gospoda	
Janka	Prebila	tako	tretjič	zapored	dvignil	pokal	za	najboljšega	
v	državi,	Simon	Žerdin	pa	je	bil	okronan	za	najboljšega	strelca	
prvenstva.	
Pohvale	pa	gredo	tudi	drugim	horjulskim	»oklepnikom«.	TNT	
je	še	drugič	zapored	pokoril	celotno	drugo	ligo	 in	se	prebil	v	
najvišji	 rang	 tekmovanja.	 Ekipa	 izkušenih	 hokejistov,	 preple-
tena	z	mladimi	bojevniki	je	čez	celotno	sezono	igrala	najboljši	
hokej	 v	drugi	 ligi.	V	najnižjem	 rangu,	 tretji	 ligi	pa	 so	vse	do	
finala	prišli	tudi	Dinamiti	Horjul	mladi.	Naša	najmlajša	ekipa,	
ki	ima	v	postavi	celo	nekaj	dečkov,	je	sicer	sezono	začela	slabo	
in	nekaj	časa	držala	celo	zadnje	in	predzadnje	mesto.	Ko	je	bilo	
najbolj	potrebno	so	fantje	strnili	svoje	vrste	in	odlično	odigrali	
pomembne	tekme,	ter	se	na	koncu	celo	vključili	v	boj	za	preboj	
v	višjo	ligo.	V	finalu	so	sicer	priznali	premoč	izkušenejšim	na-
sprotnikom,	ostala	pa	jim	je	le	še	»play	in«	tekma	z	Dolenjskimi	
Toplicami,	ki	pa	so	 jo	žal	 tudi	 izgubili.	Ostajajo	v	tretji	 ligi	 in	
bodo	v	naslednji	 sezoni	prav	 tako	pomemben	 člen	omenjene	
lige.	
V	maju	so	državno	prvenstvo	začeli	tudi	najmlajši	Dinamitki.	
Horjulci	 zastopamo	svoje	barve	v	kategoriji	U-10	 in	U-12,	po	
prvih	dveh	tekmah	pa	so	tik	pod	vrhom.	Mladi	fantje	se	odlično	
kosajo	z	»ledaši«	kot	jim	in	line	hokejisti	radi	rečejo	in	Sloveniji	
dokazujejo,	da	se	v	Horjulu	res	odlično	dela	z	mladimi.	Sezona	
se	bo	tudi	za	te	fante	kmalu	končala,	nekaj	horjulskih	hokejistov	
pa	lahko	potihoma	pričakuje	vpoklic	v	člansko	državno	repre-
zentanco,	ki	bo	letos	nastopala	v	najmočnejši	skupini	in	line	ho-
keja	na	svetu,	na	Finskem.	Reprezentanco	bo	vodil	v	Horjulu	
dobro	znan	Aleš	Fajdiga.	
  
Zadnja	finalna	tekma	:	
DINAMITI HORJUL 6 
CITYPARK STRELE 4 
(1:3,	0:1,	1:0,	4:0)	

Strelci:	0:1	Nahtigal	(Zupanc,	Sodržnik,	2.),	0:2	J.	Sotlar	(Krivic,	
Nahtigal,	9.),	1:2	Zdešar	 (Žerdin,	Fajdiga,	11.	PP),	1:3	Zupanc	
(Nahtigal,	12.),	1:4	Sodržnik	(	14.	SH),	2:4	Vedlin	(Žerdin,	Fajdi-
ga,	27.),	3:4	Fajdiga	(Vedlin,	39.	PP),	4:4	Vedlin	(Fajdiga,	40.),	5:4	
Ferjanič	(Fajdiga,	Žerdin,	42.),	6:4	Žerdin	(48.)	
  

Rok Logar  

Obisk v Bistri
Sredi	aprila	smo	obiskali	Tehniški	muzej	v	Bistri.	Skupine	Me-
tulji,	Čebele,	Murni,	Pikapolonice	in	starejši	otroci	iz	skupine	
Kresnice	so	si	ogledali	prometni	ali	kmetijski	oddelek.	Poleg	
ogleda	so	otroci	na	delavnicah	izdelali	letalno	napravo	ali	pe-
kli	kruh.	Muzej	ponuja	še	mnogo	zanimivosti,	za	katere	tokrat	
žal	ni	bilo	časa,	ker	pa	je	Bistra	blizu,	si	ga	bodo	otroci	gotovo	
kdaj	ogledali	tudi	s	svojimi	družinami.																					Maja Rebolj

Planinski izlet
V	petek,	8.	maja,	smo	se	otroci	 iz	vrtca	
takoj	 po	 zajtrku	 odpravili	 na	 pomla-
danski	 planinski	 izlet,	 ki	 ga	 je	 vodil	 g.	
Bogdan	 Seliger	 iz	 Planinskega	 društva	
Horjul.	 Murni,	 Metulji	 in	 Čebele	 smo	
si	 oprtali	nahrbtnike	z	malico,	 zavezali	
svoje	pohodniške	čevlje	ter	se	z	avtobu-
som	odpeljali	proti	Ulovki.	Na	parkiri-
šču	nekdanjega	priljubljenega	smučišča	
smo	se	postavili	v	kolono	in	odšli	mimo	
lovskega	doma	proti	Planini.	Dan	je	bil	
lep,	ne	prevroč	 in	hoja	do	 razglednega	

stolpa	 na	 Planini	 ni	 bila	 naporna.	 Ob	
stolpu	 smo	 si	 vzeli	 trenutek	 za	predah	
in	 osvežitev.	 Najbolj	 pogumni,	 no,	 to	
smo	bili	 skoraj	vsi,	pa	smo	se	spopadli	
še	 s	 stopnicami	 in	 se	 povzpeli	 na	 vrh	
razglednega	stolpa.	Tu	je	bil	razgled	nad	
Ljubljansko	 kotlino	 še	 lepši	 in	 občutki	
še	veličastnejši.	Nato	pa	 smo	se	odpra-
vili	proti	vrhu	Ulovke.	Pot	je	bila	igriva,	
opazovali	 smo	cvetlice	 in	spremljal	nas	
je	 opojni	 vonj	 cvetočega	 čemaža.	 Kar	
naenkrat	smo	se	znašli	na	vrhu	Ulovke.	
Tam	smo	se	posedli,	občudovali	razgled	
na	okoliške	hribe	in	vasi	ter	se	okrepčali	
z	malico.	Nato	pa	 le	 še	 spust	 po	hribu	

navzdol.	Obšli	 smo	 tleče	pogorišče	 ne-
davnega	kresa,	iz	katerega	se	je	še	moč-
no	 kadilo.	 Nekateri	 smo	 pomodrovali,	
kaj	pa	če	je	to	vulkan	in	bo	začel	bruhati	
lavo.	No,	za	zdaj	vulkana	na	Ulovki	še	
ni!	
Prijetno	utrujeni	smo	se	odpeljali	nazaj	v	
Horjul,	kjer	nas	je	v	vrtcu	čakalo	odlično	
kosilo. 
Ob	tej	priložnosti	se	otroci	in	vzgojitelji-
ce	 prav	 lepo	 zahvaljujemo	 g.	 Seligerju,	
ker	nam	je	tudi	v	tem	šolskem	letu	pri-
pravil	zanimive	izlete,	in	že	komaj	čaka-
mo	naš	izlet	v	Kekčevo	deželo.	

Barbara Popit

Pomladanske delavnice
V	mesecu	aprilu	so	se	nam	v	vrtcu	pridružili	starši	in	nekateri	
drugi	člani	družin.	Skupaj	z	otroki	so	ustvarjali	različne	izdel-
ke.	S	skupnimi	močmi	so	nastali	kamenčki	za	srečo,	tablice	za	
označitev	zelenjave	na	vrtovih,	 lutke	 in	zgibanke	 iz	papirja,	
mobili	 iz	papirnatih	krožnikov,	ure	 iz	odsluženih	zgoščenk,	
prepletene	košarice	iz	papirnatih	trakov,	posodice	iz	umetne	
mase	ter	igrica	za	razvijanje	finomotorike	Žabe	lovijo	žuželke.	
Vse	izdelke	so	otroci	odnesli	domov,	kjer	so	se	z	njimi	igrali	
in	jim	poiskali	svoj	prostor	v	domačem	okolju.																		M. B.

Glasbena šola se predstavi
V	četrtek,	23.	aprila,	si	je	večina	vrtčevskih	otrok	z	vzgojitelji-
cami	v	OŠ	Horjul	ogledala	predstavitev	glasbil.	Glasbila	smo	
spoznavali	skupaj	z	otroki,	ki	obiskujejo	nižje	razrede	osnov-
ne	 šole.	Na	odru	 so	nas	pričakali	učenci	glasbene	 šole	Vrh-
nika.	V	čarobni	svet	glasbe	so	nas	popeljali	violina,	trobenta,	
klavir,	harmonika,	pozavna,	bariton,	klarinet,	kitara,	bobni	in	
še	kakšen	inštrument.	Program	je	povezovala	gospa	Kristina	
Smrke,	ki	je	poslušalce	ves	čas	igrivo	motivirala	k	poslušanju	
in	učence	k	igranju.	Poslušalci	smo	prek	besednih	ugank,	ki	
nam	jih	je	zastavljala,	prepoznavali	glasbila,	ki	so	jih	nastopa-
joči	prinašali	na	oder.	Tudi	na	odru	ni	manjkalo	smeha,	otroci	
pa	so	dejavno	sodelovali,	ko	je	povezovalka	učence	spodbu-
jala	h	kratkemu	opisu	posameznega	glasbila.	Zdaj	vemo,	da	
vsak	učenec	igra	zanj	najlepši	inštrument	na	svetu.	Zaključek	
predstavitve	sta	popestrila	družina	Pucihar	z	igranjem	na	raz-
lična	glasbila	 in	pevski	nastop	učenk	OŠ	Horjul.	Mislim,	da	
so	mladi	 glasbeniki	 s	 predstavitvijo	 svojih	 glasbil	 navdušili	
marsikaterega	poslušalca.																																					Tjaša Janša
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Srečanje se je pričelo z delovnim sestankom, kjer so za mizo sedli 
različni subjekti, ki odločajo o prihodnosti kompleksa Polhograj-
ska graščina. Ministrico Bizjak Mlakarjevo sta župan in direk-
torica seznanila z utripom življenja v graščini, kjer imajo poleg 
Tehniškega muzeja Slovenije, v okviru katerega deluje muzej 
pošte in telekomunikacij, svoje prostore tudi knjižnica, Krajev-
ni muzej, nekatera društva, poleg tega pa so prostori občasno 
namenjeni tudi različnim razstavam, koncertom in porokam. 
Ministrica je bila nad sodelovanjem vseh vpletenih – občine, dr-
žave, šole, krajanov – ki dajejo vsebino objektu in tako skrbijo 
za dediščino, navdušena. Posebej je pohvalila njihovo zavedanje 
glede kulturne dediščine, ki jim je dana in njenega doprinosa k 
boljšemu življenju. Župan je izpostavil tudi cilje in možnosti, ki 
jih celoten kompleks Polhograjske graščine še ponuja, saj gre tu 
za velik potencial v kulturnem turizmu, kar zagotavlja predvsem 
bližina glavnega mesta Ljubljane. Toda za to bi po njegovih be-
sedah morali zaživeti še drugi objekti znotraj kompleksa, ki so 
potrebni obnove in konkretne vsebine, za kar pa so potrebna fi-
nančna sredstva. Tu vidi možnosti predvsem v črpanju evropskih 
sredstev, za kar pa je potrebno sodelovanje in enoten jezik vseh 

udeležencev ter odlični programi, ki bodo ta naravni spomenik 
povzdignili in kraju dali novo vrednost. Ministrica je obljubila, 
da bo preučila možnosti za nadaljnje sodelovanje in morebitno 
finančno pomoč, ki bo po vsej verjetnosti mogoča, če le bo sprejet 
predloženi zakon o nujnih investicijah v kulturo.  

Sledil je sprehod skozi kompleks Polhograjska graščina. Direk-
torica Tehniškega muzeja Slovenije Natalija Polenec je ministrici 
razkazala sam muzej, kustosinji pa sta pripravili zgodovinski 
prelet pošte in telekomunikacij. Župan Franc Setnikar je mini-
strico popeljal do nekaterih segmentov – mlina, poškodovanega 
grajskega oboka, Pristave, Neptunovega vodnjaka in drugih de-
lov, ki so nujno potrebni obnove oziroma pomenijo vizijo razvo-
ja kulturnega turizma v Polhovem Gradcu. Temu je sledil ogled 
Hiše v parku ter spoznavanje zgodovine nastanka Polhovega 
Gradca ter življenja grofa Blagaja, ki ju je orisal Simon Purger.

Ob koncu sta dobrodošlico ministrici izrekla še grof Blagaj in 
Antonija ter jo pogostila z zeliščnim čajem, drugimi dobrotami 
ter eliksirjem mladosti. Zgodba in program, ki ga Javni zavod 
Polhograjska graščina že nekaj časa trži in ponuja turistom in 
obiskovalcem, je navdušila tudi ministrico, ki je obljubila, da se 
v te kraje še vrne. Kdo ve, morda na katero od otvoritev oziroma 
odprtij, če le je željam župana dobro prisluhnila

Nadja Prosen Verbič, 
foto: NPV 

Akcijski načrt, ki ga je pod vodstvom mini-
strice za okolje Irene Majcen pripravljala ad-
-hoc strokovna delovna skupina, vsebuje štiri 
sklope ukrepov, in sicer: 1. Sklop kratkoročnih 
ukrepov s področja obvladovanja poplavne 
ogroženosti - Nabor nujno potrebnih interven-
tnih gradbenih del na slovenskih vodotokih 
in vodni infrastrukturi, ki ga je treba izvesti 
v 6 mesecih; 2. sklop kratkoročnih ukrepov s 
področja obvladovanja poplavne ogroženosti 
- Program gospodarske javne službe urejanja 
voda, to je vzdrževanja vodotokov, vodne in-
frastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč 
za leto 2015; 3. sklop dolgoročnih ukrepov s po-
dročja obvladovanja poplavne ogroženosti in 
upravljanja z vodami nasploh - nabor sistem-
skih, organizacijskih, normativnih in drugih 
ukrepov; 4. sklop interventnih gradbenih del 
na prometni infrastrukturi. 
V 1. sklop je bilo za območje občine Dobrova 
– Polhov Gradec uvrščenih 14 lokacij, in sicer 
v višini 404.900 EUR, v 2. sklopu pa 9 lokacij 
oziroma zanj predvidenih 191.800 EUR. Poleg 
teh zagotovljenih sredstev so tu še predvidena 
sredstva ob izvajanju dolgoročnih ukrepov ter 
redno izvajanje ukrepov po Uredbi o držav-
nem prostorskem načrtu za državno cesto, za 
katero je bilo že pred meseci rečeno naj bi mi-
nistrstvo objavilo javni razpis za izbiro izvajal-
ca, a vse do danes je ostalo zgolj pri besedah. 
Kako pa je oziroma bo glede ostalih obljub? 
Očitno bolje, saj se sanacijska dela, predvide-
na v sklopu Akcijskega načrta 2015, aktivno 
izvajajo. Tako je bilo po poročilu Agencije RS 
za okolje in njihovega izvajalca del Hidroteh-
nik d.d. na območju občine Dobrova-Polhov 
Gradec v obdobju januar – marec za sanacijo 
del na območju vodotokov Gradaščice pora-
bljenih že preko 300 tisoč EUR. Izvajala pa so 
se naslednja sanacijska dela: sanacija zajed in 
čiščenje na pritokih Male Božne in Petačeve-
ga grabna (27.684,26€ z DDV); sanacija breži-
ne na Horjulki pri naselju Razori (25.161,43€ 
z DDV); sanacija pregrade na Selanovem 
grabnu (37.826,81€ z DDV); sanacija Riharjeve-
ga grabna pri Podkraju nad Polhovim Grad-
cem (35.435,77€ z DDV); sanacija dveh doda-
tnih zajed na strugi Gradaščice pod Dvorom 
(42.643,59€ z DDV); sanacija brežin na Veliki 
Božni v naselju Božna (28.404,06€ z DDV); 

sanacija zajed na Veliki Božni pri Polhovem 
Gradcu (35.776,72€ z DDV); sanacija zajed na 
Veliki Božni na območju Polhovega Grad-
ca (67.278,57€ z DDV). 
Poleg omenjenih del je potrebno omeniti še 
številna interventna dela in posege, ki so bili v 
lanskem letu opravljeni predvsem z namenom 
zavarovanja najbolj ogroženih območij in odse-
kov. Skupna vrednost teh del je znašala okrog 

119.785€ z DDV, in sicer je bilo za čiščenje vodo-
tokov po februarskem žledolomu do sedaj po-
rabljenih 39.285,00€ z DDV, v sklopu rednega 
programa pa je izvajalec del Hidrotehnik d.d. 
v mesecu juliju 2014 izvedel še čiščenje prodne 
pregrade na Belici v višini 7.000€, sanacijo pre-
grade na Mačkovem grabnu v znesku 28.500€ 
ter sanacijo Ernejčkovega grabna v Setniku, v 
višini 15.000€. Po avgustovskem neurju so bila 
izvedena še interventna dela na Božni in Mali 
Božni v Petečevem grabnu v vrednosti okrog 
30.000€. 
Ob tem je potrebno poudariti stalno in pred-
vsem dobro komunikacijo med županom in 
pristojnimi občinskimi delavci s pristojnimi na 
Ministrstvu za okolje in prostor in predvsem 
s pristojnimi na Agenciji RS za okolje, ki so s 
sprotnim podajanjem informacij in izmenjeva-
njem mnenj in predlogov, glede razpoložljivih 
sredstev, lokacij, potrebnih posegov, dokazo-
vanj nujnosti ukrepov in drugem, uspeli ure-
sničiti že precejšen del zastavljenih ciljev. A s 
strani župana obstaja še kar nekaj nujnih del, 
ki bi jih država morala urediti in izvesti, s tem 
razlogom ima dogovorjen sestanek z ministri-
co za okolje in prostor. O katerem pa več pri-
hodnjič. 

  Nadja Prosen Verbič, foto: NPV 

Novi metri asfalta
Številna neurja so lani močno prizadela kar 
precejšen delež občinskih, lokalnih in držav-
nih cest na območju Občine Dobrova - Polhov 
Gradec. Takšna je tudi občinska cesta Kurja 
vas–Stavnikov most, ki se ureja v teh mese-
cih. Izvajalec del, podjetje Tigrad, d. o. o., iz 
Logatca, je iz skalometa že izvedel in uredil 

vse predvidene podporne zidove, prav tako 
so že urejeni prepusti, drenaže in razširitve na 
celotni trasi ceste ustreznih delih cestišča, tre-
nutno se pripravlja trasa ceste za asfaltiranje. 
Konec maja bo tako odsek Kurja vas–Stavni-
kov most dobil asfaltno prevleko, dela pa naj 
bi se povsem zaključila v prvi polovici nasle-
dnjega meseca. 

  Nadja Prosen Verbič

Skrb za urejeno okolico
Babna Gora, 24. april – Ena od nalog Turističnega društva Veternik je tudi skrb za zunanjo 
podobo vasi. Tako že nekaj let pridno skrbi, da konec meseca aprila v vas pripelje kombi ene 
od vrtnarskih hiš z najrazličnejšimi vrstami okrasnega in balkonskega cvetja, ki ga skrbne go-
spodinje predhodno naročijo. Tako jim društvo poenostavi delo - prihrani čas in prevoz ter se 
dogovori za ugodno ceno. Kot običajno, so se tudi letos gospodinje v veliki meri odločile za kla-
siko – bršljanke ali pelargonije, tem pa so za družbo dodale še različne trave in drugo enobarvno 
okrasno cvetje. Ali je bil njihov izbor dober, pa presodite sami in se sprehodite po Babni Gori.

 Nadja Prosen Verbič

Ministrica za kulturo na ogledu kompleksa Polhograjska graščina.

Sanacijska dela na strugi Gradaščice.

Spodbuden obisk ministrice za kulturo
Polhov Gradec, 12. maj - Župan Franc Setnikar je v Polhograjski graščini gostil ministrico za kulturo mag. Julijano Bizjak Mlakar. Skupaj z direktorico Tehniškega 
muzeja Slovenije Natalijo Polenec sta ji predstavila življenje in sobivanje različnih subjektov v Polhograjski graščini ter se dotaknila nekaterih priložnosti, ki jih 
ta naravni biser sredi Polhograjskih Dolomitov še ponuja.

Državni denar 

Za sanacijo poplav že 
preko 300 tisoč evrov
Po lanskoletnih naravnih nesrečah je Vlada RS na svoji 11. seji, 27. novembra 
2014, sprejela sklep št.35500-4/2014/8, v katerem je potrdila Akcijski načrt inter-
ventnih aktivnosti zaradi poplav, v njem pa zajema tudi območje občine Dobro-
va – Polhov Gradec, in sicer konkretna sanacijska dela, ki se izvajajo.

Spoštovani,
ob obËinskem prazniku obËine Dobrova -

Polhov Gradec, dnevu državnosti Republike

Slovenije, 100 - letnici flSpodnje šole«

in 50 - letnici vrtca Dobrova

vas vljudno vabimo na proslavo, ki bo

v petek, 19. junija 2015 ob 19. uri

na Dobrovi, pred obËinsko stavbo.

Slavnostni govornik bo župan obËine

Dobrova - Polhov Gradec Franc Setnikar.

Sledila bo slavnostna podelitev obËinskih priznanj

s kulturnim programom, ki ga bodo oblikovali

otroci iz vrtca Dobrova. Po prireditvi

bo potekal sprejem s pogostitvijo.

ObËina Dobrova - Polhov Gradec
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Uprava za obrambo na območju celotne Slovenije že vrsto let iz-
vaja seznanitev z dolžnostmi in pravicami vojaške obveznike, ki 
v tistem letu dopolnijo 18 let, tako namreč določa Zakon o voja-
ški dolžnosti, sprejet leta 2002, ki prav tako vodi vojaško eviden-
co. Za letošnjo generacijo fantov, letnik 1997, iz občine Dobrova 
– Polhov Gradec, ki se se je zbrala v občinski sejni sobi, je bila ta 
skoraj premajhna. Seznanitev bodočih vojaških obveznikov sta 
pripravila predstavnika Uprave za obrambo, in sicer svetovalka 
za vojaške zadeve, mag. Tina Misajlovski ter stotnik Andrej Čeh. 
Zbrane sta seznanila z možnostmi, ki jim jih ponuja slovenska 
vojska. Dotaknila sta se tako možnosti prostovoljnega služenja 
vojaškega roka, sodelovanja v pogodbeni rezervi, vojaških ta-
borov, štipendiranja in ne nazadnje tudi zaposlitev v Slovenski 
vojski. V letošnjem letu ta namreč načrtujejo preko tristo novih 
zaposlitev, zato je bilo kar precej časa namenjeno predstavitvi 

vojaka, zaposlenega v različnih enotah. Preko filmske predsta-
vitve in pogovora so zainteresirani spoznali prednosti, slabosti 
ter odgovornosti, ki jih ponuja vojaška uniforma. Spoznali so 
dve glavni nalogi Slovenske vojske – obrambno in mirodajno, 
postopek in pogoje za pridružitev ipd. Kar nekaj zastavljenih 
vprašanj, ki so se nanašali predvsem na možnost zaposlovanja, 
tudi v športni enoti, vojaških misijah, pa je dober obet za iskanje 
interesov tako iz ene kot iz druge strani. Prisotne je v prostorih 
občine pozdravil tudi župan Franc Setnikar, ki je med drugim 
izpostavil dobro sodelovanje med Slovensko vojsko in Občino 
Dobrova – Polhov Gradec, ki je bila ob lanskoletnih naravnih 
nesrečah kar nekajkrat deležna vojaške pomoči. Kljub zanimivi 
predstavitvi, pa je najbolj navdušilo razstavljeno orožje in voja-
ška oprema, ki so si jo bodoči vojaški obvezniki lahko ogledali in 
jo celo vzeli v roke.                            Nadja Prosen Verbič / Foto: npv

Polhograjska cesta 37 
1356 Dobrova 
telefon: 01 364 21 40 

odpiralni čas: 
pon. - pet. 7:30 - 19:00 
sob. 7.30 - 12.00 
nedelja in prazniki zaprto

Parkirišče je zagotovljeno pred lekarno. 

Lekarna ima v svoji ponudbi zdravila na zelen in bel recept, zdravila, ki se dobijo 
brez recepta, homeopatska zdravila, Bachove kapljice, medicinske pripomočke 
v prosti prodaji in na naročilnico ZZZS, živila za posebne zdravstvene namene, 
prehranska dopolnila, sanitetni materijal, izdelke za osebno nego in nego bolni-
ka, kontaktne leče, lekarniško kozmetiko in mazila.

Kakšna so zakonska določila in roki 
za izgradnjo MKČN? 
Zakon o varstvu okolja je tisti, ki določa, da je 
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode obvezna občinska gospodarska 
javna služba. Občina mora torej za izvajanje 
javne službe oziroma za kanalizacijo poskrbeti 
skladno s predpisi, ki zahtevajo obvezni pri-
klop stavbe na javno kanalizacijo, kjer ta obsta-
ja, oz. opremiti stavbo z lastnim objektom za 
čiščenje (malo komunalno čistilno napravo, v 
nadaljevanju MKČN), neprepustno nepretočno 
greznico, ki je dovoljena le v izrednih prime-
rih, npr. pri vodovarstvenih pasovih ali v pri-
meru nestalno naseljenih stavb.   
Glede poteka javne kanalizacije ima Občina 
Dobrova – Polhov Gradec sprejet Operativni 
program odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda v občino Dobrova – Polhov 
Gradec ter za predvidene aglomeracije izdela-
ne programske rešitve. Občina bo kanalizacije 
po Operativnem programu gradila v skladu s 
finančnimi možnostmi. Iz programskih rešitev 
je mogoče razbrati ali bo vaše gospodinjstvo 
vključeno v javni kanal, ki se predvideva gra-
diti v enem od prihodnjih let. V kolikor pa ste 
iz načrta izvzeti, najverjetneje zaradi preveli-
ke oddaljenosti ali preredke naseljenosti, pa je 
v vaši domeni, da si uredite malo komunalno 
čistilno napravo. Uradni rok za ureditev ko-
munalnih in odpadnih voda v individualnih 
malih komunalnih čistilnih napravah do 50 
PE se namreč izteče že 31. decembra letos, za 
objekte na vodovarstvenih in drugih varova-

nih območjih pa velja skrajni rok 31. december 
2017, vsaj tako za enkrat določa Uredba o emi-
siji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih 
komunalnih čistilnih naprav. Tudi Inšpekcija 
za okolje in naravo, ki je zadolžena za nadzor 
nad upoštevanjem okoljskih predpisov, je že na 
delu, zato je odločitev o ureditvi na mestu in z 
njo ni priporočljivo odlašati. 

Pred izgradnjo si pridobite koristne 
informacije 
Lastniki objektov si pred nakupom MKČN, ki 
bo postala njihova last, navadno zastavljajo naj-
različnejša vprašanja. Ker je paleta ponudnikov 
danes že zelo pestra se je o nakupu in vgradnji 
najbolje posvetovati z različnimi uporabniki 
ter si ogledati že delujoče MKČN. Na tržišču 
lahko kupec izbira med skupino čistilnih na-
prav s pritrjeno biomaso, kar pomeni, da so mi-
kroorganizmi priraščeni na trdo podlago; sem 
spadajo rastlinske čistilne naprave, biodiski, bi-
ofiltri ter čistilne naprave MBBR. Druga skupi-
na pa so čistilne naprave z razpršeno biomaso, 
kjer bakterije delujejo prosto; mednje spadajo 
pretočne čistilne naprave, sekvenčni biološki 
reaktor ter membranske čistilne naprave. Pri 
samem odločanju, o tem katero čistilno napra-
vo bo investitor kupil, pa je priporočljivo, da se 
ponudnika seznani s sledečimi podatki: število 
prebivalcev oziroma uporabnikov, saj je od njih 
odvisna količina in obremenitev komunalne 
odpadne vode; geomehanske lastnosti terena; 
možna lokacija vgradnje in nivo obstoječega iz-
toka iz objekta; možnost za odvajanje odpadne 

vode iz MKČN; možnost za dostop do lokacije 
pri odvozu blata in vzdrževanju. Investitorjem 
pa se svetuje še, naj pred nakupom pridobijo 
še podatke o: investicijskih stroških (nabava, 
vgradnja in tudi zagon MKČN); predvidenih 
vzdrževalnih in obratovalnih stroških (npr. 
poraba električne energije, stroški rednega ser-
visa, količina in pogostnost odvoza blata ter 
stroški odvoza blata); garanciji in pričakovani 
življenjski dobi MKČN; referencah – že obstoje-
čih MKČN z možnostjo ogleda; dokumentaciji 
za MKČN (izjava o skladnosti, CE-znak, navo-
dila in garancija). 

Vsekakor pa mora čistilna naprava ustrezati 
predpisanim standardom, ki so razvidni iz pri-
ložene dokumentacije. Med obvezno pa spada 
izjava o skladnosti, ki poleg osnovnih podat-
kov proizvajalca, opisa proizvoda in njegovih 
standardov vsebuje tudi navedbo učinka čišče-
nja; ta je osnova za znižanje okoljske dajatve, 
ki se zmanjša v enakem deležu, kot je učinek 
čiščenja, torej če gre za 90-odstotno čiščenje, 
bo po novem tudi okoljska dajatev nižja za 90 
%. Drugi pomemben dokument je CE-oznaka, 
ki vsebuje številko certifikata, identifikacijsko 
oznako proizvajalca, leto namestitve in la-
stnosti proizvoda. K dokumentaciji se morajo 
obvezno priložiti še navodila za vgradnjo ter 
navodila za obratovanje oziroma vzdrževanje. 
Glede na to, da gre pri vgradnji MKČN za eno-
staven objekt, ta ne potrebuje posebnega grad-
benega dovoljenja, dovolj sta pravica graditi 
in po predpisih urejen odmik od sosednjega 
zemljišča. Sicer pa so vse primerne čistilne na-

prave zajete v seznamu MKČN, ki je objavljen 
na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slo-
venije in služi kot prvo sito pri odločanju. 

Z javnim razpisom do nepovratnih 
subvencij 
Čista voda postaja iz dneva v dan dragocenej-
ša dobrina, zato je skrb in zavedanje za ohra-
nitev čistega naravnega okolja nujno potrebna. 
To je, poleg upoštevanja zakonodajnih določil, 
tudi eden izmed razlogov, da Občina Dobrova 
– Polhov Gradec na svojem območju sofinanci-
ra nakup malih komunalnih čistilnih naprav v 
velikosti 50 PE. Z razpisom je pričela že v letu 
2012 in ima vse do leta 2018 v proračunu za-
gotovljenih 96.250 EUR, od tega je za letošnji 
razpis, ki je odprt do porabe sredstev oziroma 
najkasneje do 31.12.2015, namenjenih 17.100 
EUR. Delež sofinanciranja pa ni vselej enak, 
pač pa se spodbuja gradnja ene čistilne naprave 
za več stanovanjskih hiš. Tako so upravičenci, 
ki vložijo vlogo za nakup MKČN za več stano-
vanjskih objektov, upravičeni do 50 % subven-
cije ali največ 375 EUR na PE; upravičenci, ki 
pa vložijo vlogo za postavitev lastne MKČN pa 
so upravičeni do 30 % subvencije ali največ 250 
EUR na PE. Helena Čuk, ki je na občini med 
drugim pokriva področje MKČN pojasni, da so 
bile za takšen ključ sofinanciranja MKČN nare-
jene številne analize, tako da je odločitev pod-
krepljena s pojasnili. Čukova še poudarja, da z 
oddajo vloge in izgradnjo ni za odlašati, saj so 
sredstva omejena, celoten postopek pa zahteva 
svoj čas. Razpis namreč določa, da je vlagatelj 
upravičen do izplačila sredstev šele, ko vlogi 
predloži vsa zahtevana dokazila, in sicer: foto-
kopijo računa, fotokopija o plačilu računa, foto-
kopija certifikata oziroma listina skladnosti ter 
pozitivna ocena obratovanja male komunalne 
čistilne naprave. To zadnjo po postavitvi, pre-
gledu in zagonu opravi predstavnik Javnega 
podjetja vodovod-kanalizacije in še zdaleč ni 
enostavna.                   Nadja Prosen Verbič 

Svetovna razstava Expo je namenjena predvsem predstavitvi držav splošni javnosti. Napovedu-
jejo, da naj bi si letošnjo razstavo ogledalo 20 milijonov ljudi, od tega vsak četrti Italijan. Morda 
tudi zaradi izbrane tematike, geslo razstave je namreč Feeding the Planet, Energy for Life ali 
Hrana za planet, energija za življenje. Slovensko geslo pa je I feel SLOVEnia, Green.Active.He-
althy (Čutim Slovenijo, Zelena.Aktivna.Zdrava). Predstavitev Slovenije oziroma slovenski naci-
onalni dan pripravljajo 19. junija, na prireditev so povabili tudi številne goste. Italijani, letošnji 
organizatorji, želijo sicer na razstavi poudariti pomen mreženja in poslovnega sodelovanja. In 
ker Italija velja za pomembnejšo gospodarsko partnerico Slovenije (prva po obisku turistov v 
Sloveniji, druga najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica in tretji največji tuji investitor), 
je nastop Slovenije na Expu izjemnega pomena za naše gospodarstvo. 
Sejem je odlična priložnost za vse ustvarjalce, tudi tiste iz Občine Dobrova - Polhov Gradec; ta 
se bo v drugi polovici junija predstavila v okviru Osrednjeslovenske regije, in sicer s tako ime-
novano culo dobrot Blagajeve dežele ter kulinariko mojstra Luke Koširja iz Brunarice Grič. Pri-
sotnost Občine Dobrova - Polhov Gradec na razstavi bo lokalni skupnosti omogočila, da dobrote 
Blagajeve dežele predstavi svetovni javnosti, in hkrati pripomogla k povečanju prepoznavnosti 
naše države.  

Nadja Prosen Verbič

Predstavitev vojaškega poklica vojaškim obveznikom
V sredo, 22. aprila, so občinsko sejno sobo napolnili novopečeni vojaški obvezniki iz občine Dobrova – Polhov Gradec, kjer so jim predstavniki Ministrstva za 
obrambo predstavili njihove dolžnosti in pravice.

Male komunalne čistilne naprave 

Za sofinanciranje vgradenj predvidenih 17.000 evrov
Zakonski roki, ki jih predpisuje evropska in nacionalna zakonodaja, se iztekajo in tudi obdobje sofinanciranja izgradenj 
malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Dobrova – Polhov Gradec se počasi preveša v drugo polovico. Tako je 
v letošnjem proračunu za sofinanciranje gradenj MKČN predvidenih dobrih 17.000 evrov, razpis pa je odprt vse do konca leta.

Na Expu tudi naši ustvarjalci
Na svetovno znani turistični razstavi Expo v Milanu, ki bo na ogled od začetka 
maja do konca oktobra, se s samostojnim paviljonom predstavlja tudi Sloveni-
ja. Predstavila bo svoje turistične znamenitosti in kulinarične posebnosti, med 
drugim tudi dobrote Blagajeve dežele.
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25. Dan pod Lovrencem
PROGRAM PRIREDITVE: 
–  ob 14.30 sprevod konjenikov, vpreg, naro-

dnih noš in godbe Dobrova - Polhov Gradec 
–  ob 15.00 v grajskem parku: 
 
• Kmečki punt v Polhovem Gradcu – Dram-

ska skupina Neptun, viteška skupina 
• sprevod z igralci in obiskovalci nadaljuje 

pot proti prireditvenemu prostoru pri Po-
grajskem domu 

 
–  ob 16.00 pri Pograjskem domu:  
• nadaljevanje prikaza kmečkega punta v Pol-

hovem Gradcu pred 500 leti – napad na grad 
in izdelava orodja 

• peka kruha v pravi krušni peči 
• pestra ponudba domačih izdelkov in dobrot 

iz krušne peči 
• kmečke in zabavne igre 
• otroške ustvarjalne delavnice 
• klekljarice Klekljarskega društva Polhov 

Gradec 
• srečelov 
 
–  od 17.00 dalje Ansambel Bitenc 
 (prireditev bo povezoval Grega Čuden) 
  
Vabljeni!

Deževni sobotni dopoldan 
ni prav nič pripomogel k 
izvedbi dobre ideje – me-
njalnice semen in sadik, ki 
je dozorela na eni od delav-
nic Skupnostnega ustvarja-
nja; na teh so se v preteklih 
mesecih zbirali ustvarjal-
ci, rokodelci in obrtniki iz 
Občine Dobrova - Polhov 
Gradec in njene okolice. 
Organizatorka projekta, 
skupina Oloop, je v so-
delovanju z Občino Do-
brova - Polhov Gradec in 
Regionalnim centrom kre-
ativne ekonomije (RCKE), 
udeležencem predstavila 
tradicionalna znanja, jih 
poučila o podjetniški mi-

selnosti in viziji ter jim z 
nasveti pomagala pri biro-
kratskih ovirah, s katerimi 
se srečujejo. Izmenjevali 
so izkušnje, spoznavali in 
iskali možnosti razvoja že 
obstoječih izdelkov ter po-
vezovanja ustvarjalnih po-
sameznikov v večje in pre-
poznavnejše skupnosti in 
zgodbe. Ena od teh zgodb, 
ki se šele začenja, je prav 
gotovo menjalnica semen 
in sadik. 
Tokrat so se pod strehami 
stojnic na parkirišču pri tr-
govini Mercator zbrali do-
mači pridelovalci, kmetje 
in obrtniki, ki so s svojimi 
semeni, sadikami, izdelki 

in pridelki vztrajno priča-
kovali obiskovalce. Teh se 
je prek dopoldneva nabralo 
kar nekaj, kar jih je spod-
budilo, da bodo projekt na-
daljevali, in sicer vsako tre-
tjo soboto v mesecu. Tokrat 
so ponujali doma pridelana 
semena ter vzgojene sadike 
zelenjadnic, zelišč, rož in 
drugih koristnih rastlin. 
Kupiti je bilo mogoče tudi 
nekaj domačih izdelkov 
(npr. mila), kruh, mesne in 
mlečne izdelke ter druge 
pridelke. Posebno zanimi-
va je bila stojnica, na kateri 
se je predstavila zeliščarka, 
ki v najrazličnejših oblikah 
in pripravkih ponuja tre-
nutno eno najbolj opevanih 
rastlin, po kateri ljudje vse 
pogosteje povprašujejo in 
posegajo – industrijsko ko-
nopljo. Obiskovalci so lah-
ko pokusili njen čaj, liker in 
druge pripravke. 
Kaj bodo pridelovalci v za-
meno ponudili naslednjič, 
pa naj ostane še skrivnost – 
to bo prav gotovo kaj aktu-
alnega, za kar bo še čas, da 
dobi mesto na naši gredici. 

  Nadja Prosen Verbič, 
foto: NPV 

»Kres kot kres, nič takšnega,« bi 
morda dejal bralec. Toda poleg 
prijetnega druženja smo želeli 
ob kresovanju razveseliti tudi 
naše najmlajše, ki jih na Babni 
Gori ni malo. Po Mihovi zamisli 
smo prireditev prilagodili otro-
kom, in tako se je začela že ob 
18. uri. 
Otroci so na kup nanosili dra-
čje, nato pa smo prižgali mali 
ogenj. Nad tem so nato naši naj-
mlajši pekli hrenovke, bučke in 
paprike, ki so jih nataknili na 
palice. Zanje je bilo to posebno 
doživetje. »V našem kraju je ve-
liko otrok, toda da jih je toliko, 
nisem vedela,« je bila presene-

čena domačinka in navdušena, 
da se je na dogodku tudi sicer 
zbralo veliko krajanov. 
Zvečer pa je bil čas za veliki 

kres. Nastajal je dober teden, 
saj je turistično društvo krajane 
pozvalo, naj pripravijo čim več 
odpadnega lesa. 

Kresovanje je na Slovenskem 
del kulturne dediščine, ki sega 
daleč v poganske čase. »S po-
mladnimi ognji naj bi mu po-
magali, soncu namreč, da bi 
se čim prej ogrelo in zasijalo s 
polno močjo,« je v enem od in-
tervjujev o pomenu kresovanja 
povedal slovenski etnolog dr. 
Janez Bogataj. 
Naj sonce res zasije s polno 
močjo. Ob prvem maju smo si 
zaželeli tudi, da bi imeli ljudje 
več možnosti za delo in pošteno 
plačilo. In da bi se ne le družili, 
temveč si tudi pomagali in se 
zavedali, da smo skupaj moč-
nejši.                   Mojca Černe

Javni razpis
Na podlagi 9. člena Pravilnika o uporabi športnih 
objektov Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni 
list RS št. 26/2011) Občina Dobrova - Polhov Gradec 
objavlja 
JAVNI RAZPIS O KORIŠČENJU ŠPORTNIH 
OBJEKTOV V LASTI OBČINE DOBROVA - 
POLHOV GRADEC V SEZONI 2015/2016 
  
1.  Predmet javnega razpisa so prosti termini za 

najem in koriščenje športnih objektov v sezoni 
2015/2016, ki so občinskega pomena: 

- Večnamenska športna dvorana OŠ Dobrova 
- Večnamenska športna dvorana OŠ Polhov 

Gradec 
2. Na razpisu lahko sodelujejo društva, javni zavo-

di, organizirane skupine občanov, posamezniki, 
organizacije in podjetja s sedežem v Občini Do-
brova - Polhov Gradec in zunaj nje. 

  
3. V športnih objektih Dobrova - Polhov Gradec 

so vadba, treningi in rekreacija možni vse dni 
v tednu, predvidoma od 16.00 do 23.00 (od po-
nedeljka do petka), ob sobotah in nedeljah po 
dogovoru. 

  
4. V športnih objektih je mogoče izvajati naslednje 

športne dejavnosti: 
-  športna dvorana Dobrova: rokomet, dvoranski 

nogomet (obvezna žoga za dvoranski nogomet), 
košarka, odbojka … 

-  1/3 velike športne dvorane Dobrova: dvoranski 
nogomet, košarka, odbojka, badminton ter dru-
gi športi, primerni za dvorano, možne so tudi 
različne oblike splošne vadbe, 

-  športna dvorana Polhov Gradec: dvoranski no-
gomet (obvezna žoga za dvoranski nogomet), 
košarka, odbojka … 

-  1/2 športne dvorane Polhov Gradec: dvoranski 
nogomet, košarka, odbojka, badminton ter dru-
gi športi, primerni za dvorano, možne pa so tudi 
različne oblike splošne vadbe, 

-  plesna dvorana: ples, aerobika, joga, 
-  fitnes: vadba na različnih orodjih. 
  
5. Pri oddaji športnih objektov v uporabo imajo 

prednostno pravico uporabniki po naslednjem 
vrstnem redu: 

a)  osnovne šole v Občini Dobrova - Polhov Gradec 
za izvajanje obveznega šolskega pouka športne 
vzgoje ter športne vzgoje predšolskih otrok (vrt-
ca) in šolskih interesnih dejavnosti, 

b)  športni programi izvajalcev, ki jih v javnem 
interesu sofinancira Občina Dobrova - Polhov 
Gradec, 

c)  programi športnih društev in klubov za otroke 
in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport, iz Občine Dobrova - Polhov Gradec, 

d) programi športnih društev in klubov za odrasle, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, iz 
Občine Dobrova - Polhov Gradec, 

e)  drugi klubi, društva in skupine iz Občine Do-
brova - Polhov Gradec, ki izvajajo športno rekre-
acijo, 

f)  društva in klubi izven občine, 
g)  drugi uporabniki. 
  
6. Cenik in obrazec vloge za koriščenje športnih 
objektov sta objavljena na spletni strani Občine Do-
brova - Polhov Gradec: www.dobrova-polhovgra-
dec.si. Obrazec vloge je na voljo tudi v sprejemni 
pisarni v času uradnih ur; izpolnjenega pošljite 
do petka, 19. junija 2015, na naslov: Občina Dobro-
va - Polhov Gradec, Stara cesta 12, 1356 Dobrova, 
ali po e-pošti: simona.kostrevc@dobrova-polhov-
gradec.si. 
   
7. Rok prijave: 19. junij 2015 
Začetek sezone je predviden v torek, 1. septembra 
2015. 
Zaključek sezone je predviden v petek, 17. junija 
2016. 
  
8. Na osnovi prejetih vlog bo komisija pripravila 
predlog koriščenja športnih objektov. Med Občino 
Dobrova - Polhov Gradec in uporabniki športnih 
površin bo sklenjena pogodba o najemu. 
  
9. Informacije o javnem razpisu dobite na Občini 
Dobrova - Polhov Gradec (tel. 01/3601-800), in sicer 
ob ponedeljkih in petkih od 8. do 12. ure ter ob sre-
dah od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Vprašanja 
lahko posredujete tudi po elektronski pošti, na na-
slov info@dobrova-polhovgradec.si. 
  
Datum: 15. maj 2016 
Šifra: 430-0016/2015-1 

  Župan Občine Dobrova - Polhov Gradec       
Franc Setnikar l. r. Domači pridelovalci bodo na stojnicah v Polhovem Gradcu 

semena in sadike menjali vsako tretjo soboto v mesecu.

Obvestilo krajanom 
Polhovega Gradca in 
Črnega Vrha
Lovska družina Polhov Gradec prosi občane, naj 
privežejo pse in jih predvsem ponoči ne puščajo 
brez nadzora.
V zadnjem času smo našli več raztrganih trupel srnjadi. Maja 
pa srne polegajo mladiče, zato so še bolj izpostavljene. Če 
bomo tudi v prihodnje opažali spuščene pse, bomo morali o 
tem obvestiti lovsko inšpekcijo, in sledijo lahko tudi visoke 
kazni. 
Prosimo, da to obvestilo vzamete resno, ker ne želimo neso-
glasij z lastniki kmetijskih zemljišč.  
Pojavlja se tudi škoda na travnikih, ki jo povzročijo divji pra-
šiči. Če opazite razrit travnik, takoj pokličite predstavnika lo-
vske družine, g. Vilija Jankovca (tel. 041 497 800). Sveže razriti 
travnik se da sanirati. 

Lovska družina Polhov Gradec

Plaz Šentjošt saniran
Na območju naše občine se nahaja kar nekaj plazov, ki so 
jih prizadele naravne nesreče. Plaz Šentjošt je tisti, ki je na-
stal kot posledica neurja že v septembru 2010, konec maja 
letos pa bo dokončno saniran. 
Po občinski cesti Pil-Šentjošt-Smrečje, ki je v lasti in vzdrževanju občine 
Dobrova-Polhov Gradec, se vsak dan prepelje mnogo občanov naše in 
sosednjih občin. Vse od septembrskega neurja 2010 so ti morali biti na 
odseku Vrzdenec – Šentjošt nad Horjulom, blizu občinske table, posebej 
pazljivi, saj se je vztrajno spodsuvala in drsela brežina po pobočju trav-
nika. Sčasoma pa je erozija pobočja pričela ogrožati tudi lokalno cesto, 
zato je občina pričela ukrepati. Naročila je geološke preiskave tal, uredi-
la projektno dokumentacijo ter v lanskem letu izvedla javni razpis za iz-
vajalska dela. Pogodba, v vrednosti 92.575,15 € z DDV, je bila z izbranim 
izvajalcem - podjetjem CPG d.d. Nova Gorica podpisana oktobra 2014, 
rok zaključka projekta pa se izteče konec maja letos. Delavci podjetja so 
v tem obdobju postavili temelje ter zgradili pilotno steno, ki sedaj ščiti 
lokalno cesto nad plazom pred nadaljnjo erozijo pobočja, voznikom pa 
omogoča varno pot. 

Nadja Prosen Verbič

Na Babni Gori sta zagorela dva prvomajska kresova
Predvečer 1. maja je čas za kresovanje, ko se okoli toplega ognja zbere množica ljudi in prijetno kramlja. Tako je 
bilo tudi letos na Babni Gori, saj je turistično društvo Vetrnik prisluhnilo ideji člana Mihe Jarca in organiziralo prvo 
kresovanje. 

Menjalnica semen in sadik 
nadaljuje svojo zgodbo
Polhov Gradec, 18. april – V Polhovem Gradcu pred trgovino Mercator je 
prvič, a ne zadnjič, potekala menjalnica semen in sadik, kjer so se predsta-
vili domači pridelovalci.




