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 »V LD Polhov Gradec, smo zelo veseli 
in ponosni, da je razstava dobro uspe-
la in, da je imela zelo veliko število 
obiskovalcev. Ko smo pregledovali 
knjigo vtisov, smo večinoma naleteli 
le na pozitivne kritike. Tudi med kra-
jani, ki so si ogledali razstavo, je bilo 
slišati same pohvale.
 Vsekakor je v tem času, ko je bila 
razstava postavljena, doprinesla ne-
kaj tudi  k turistični ponudbi našega 

kraja. Razstave se je udeležilo nekaj 
šolskih skupin, celo izven naše obči-
ne. Prepričani smo, da je bila razstava 
primerna za ogled odraslih, kot tudi 
za vse razrede OŠ in vrtčevske oddel-
ke. Takšni dogodki so v kraju dobro-
došli, saj so poučni tako za lokalno kot 
širšo javnost, starejše in mlajše.  Zato 
razmišljamo že za vnaprej, kako jo 
bomo čez nekaj let še nadgradili, da 
bo še pestrejša in postavljena za dlje 

časa. Pri postavitvi razstave so nam 
pomagali: TMS, PMS, Občina Dobro-
va -Polhov Gradec in kustosinja Nina 
Slana. Še enkrat hvala vsem za sode-
lovanje in se priporočamo za priho-
dnjič.« 
Marko Čamernik, predsednik LD PG 

»Lovska razstava je bila pohvaljena 
tudi z drugih strani, predvsem s stra-
ni kustosov Tehniškega muzeja Slove-
nije, Prirodoslovnega muzeja Sloveni-
je in Narodnega muzeja Slovenije, kar 
ji daje še dodatno vrednost in potrdi-
tev, da je bila narejena, tako kot mora 
biti. Poleg stroke, je bila z razstavo 
zelo zadovoljna tudi Občina Dobrova 
- Polhov Gradec. V prihodnje bomo 
v tej smeri tudi nadaljevali, za dobro 
vseh, tako krajanov kot obiskovalcev, 
saj le dobro sodelovanje prinese že-
leni rezultat. Potrebno je pohvaliti še 
vse člane Lovske družine Polhov Gra-
dec, ki so za razstavo posodili svoje 
eksponate in bili pripravljeni kadar-
koli pomagati. HVALA.«

 Nina Slana, kustosinja razstave / 
Foto: Maša Kozjek

Iz poslanske klopi Anžeta Logarja 

Izstopimo v prihodnost …
 

Včasih se zdi, kot da se v Sloveniji vrtimo v krogu. 
Minevajo leta, mi pa se še vedno pogovarjamo o 
enih in istih temah. Privatizacija, državno lastni-
štvo, upravljanje podjetij, banke, mediji, sodstvo, 
zdravstvo ... To, kar deli in buri duhove danes, je 
bilo na političnem zemljevidu že pred desetletjem. 
Kaj nam res ni uspelo narediti koraka naprej?
 Ob agresiji jugoslovanske armade četrt stoletja na-
zaj smo z odločnim ravnanjem v 10 dneh postavili 
stvari na svoje mesto. Nismo na dolgo in široko 
»razglabljali, premišljevali in tehtali« nadaljnjih 

korakov. Ne, borbeno in v slogi smo se uprli ter z odločnimi akcijami ustva-
rili svojo državo. Tudi prve valute – tolarja – nismo na dolgo in široko izu-
mljali, tuhtali ali po nepotrebnem usklajevali. Praktično takoj je bil v naših 
denarnicah, naloga centralnih bankirjev pa je bila, da zagotovijo nemoteno 
tranzicijo v novo valuto. Tujina nas ni hotela mednarodno priznati. Iska-
li so diplomatske zvijače, kako bi nas obdržali v Jugoslaviji in preprečili 
razpad države. Naša diplomacija je z vzrajnostjo dosegla, da so na koncu 
popustili drugi, Slovenija pa je postala 176. članica Združenih narodov. 
Če je šlo takrat, pred 25 leti, zakaj se zdi, da ne gre danes? Razlogov je več. 
Glavnega pa najlepše opiše tale misel Mauricea Maeterlincka, nekdanje-
ga belgijskega Nobelovega nagrajenca: »Na razpotju, ki vodi v prihodnost, 
vsakemu naprednemu duhu nasprotuje tisoč mož, katerih naloga je, da va-
rujejo preteklost.« Pred četrt stoletja smo teh »tisočero mož« ignorirali, saj 
smo vedeli, da delamo prav. Bolj ko so se ti trenutki slovenske slave oddalje-
vali, manj smo poslušali sebe. In bolj smo prisluhnili »tisočerim možem«, ki 
so branili preteklost in jo branijo še naprej. Bolj ko smo jim prisluhnili, več 
dvomov se je naselilo v nas in manj strumno smo orali ledino. Prišli smo 
do točke, ko poslušamo samo še glasove teh mož preteklosti, sebe in svoje 
prihodnosti pa kot da ne slišimo več.  
Kam pelje nepravočasno ukrepanje, nas dan za dnem opozarja primer Gr-
čije. Zibelka evropske civilizacije, demokracije, filozofije je v zadnjega pol 
leta polnila evropske medije. Radikalna levica je s sladkimi, a nerealnimi 
obljubami premamila Grke, da so ji predali državo v roke. Nekateri so to 
v Sloveniji razglašali za veliko zmago pozitivizma in upanja za drugačno 
družbeno ureditev. Pri nekaterih ta evforija še traja, a verjetno bolj zaradi 
nevednosti, ker ne spremljajo tujih medijev, ki v nasprotju s slovenskimi 
precej podrobno opisujejo razvoj dogodkov v Grčiji po zmagi Sirize. V 
samo pol leta je bil z zapravljivo politiko radikalne levice uničen ves napor 
prejšnjih dveh vlad, ki sta z varčevalno politiko proračunsko načrtovanje 
spravili v vzdržne okvire. Finančna situacija Grčije se je poslabšala do te 
mere, da je grška vlada občinam nedavno poslala dekret, v katerem je od 
teh zahtevala prenakazilo vseh prostih likvidnih sredstev v državni pro-
račun. Le s preostankom denarja občin lahko namreč država izplača plače 
uslužbencem in poravna zapadle obveznosti. Si predstavljate, da bi takšno 
zahtevo vsem županom, tudi vašemu, naokoli razpošiljal Mramor? Najbrž 
ne. A če bomo tudi v prihodnje vsakič poslušali glasove tistih »tisočerih 
mož«, tudi to ni nemogoče ... 
Pred kratkim je Evropska komisija objavila poročilo o Sloveniji, predvsem 
oceno gospodarskih razmer v državi. V tem dokumentu je zapisala, da 
»zapletena mreža bank, nefinančnih podjetij, zavarovalnic in naložbenih skladov 
v neposredni ali posredni lasti države še naprej negativno vpliva na gospodar-
stvo«. Podjetja v državni lasti se upravljajo slabše, imajo manjše dobičke, so 
bolj podvržena korupciji in imajo slabše kazalnike ekonomske učinkovito-
sti. Med vsemi državami EU je takšnega državnega lastništva največ ravno 
v – Sloveniji. Evropska komisija tako ugotavlja: »Vpletenost države v gospodar-
stvo je še vedno velika ter je imela od začetka krize znatne fiskalne in gospodarske 
posledice za Slovenijo v vrednosti več kot 13 milijard evrov.« Trinajst milijard 
evrov? To je več, kot znaša letni proračun države! Ali preračunano drugače: 
to je toliko, kot če bi država vsakemu državljanu od konca leta 2008 do da-
nes izplačevala po 80 evrov na mesec. Štiričlanski družini torej 320 evrov. 
Tisti »tisoči možje« iz uvoda, ki vsak dan vpijejo o »nacionalnem interesu« 
in nas svarijo pred razprodajo državne srebrnine (še posebej takrat, ko je 
govora o privatizaciji Telekoma), bi vam morali pravzaprav postaviti tole 
vprašanje: ali podpirate ohranitev državnega lastništva nad Telekomom za 
ceno 320 evrov družinskega proračuna mesečno? Potem razprava o priva-
tizaciji ne bi bila tako razgreta in bi se danes že pogovarjali o vsebinah, ki 
jih pred desetimi leti še ni bilo na dnevnem redu. O vsebinah naše skupne 
prihodnosti.

Vabilo na ogled 
državnega zbora!
 
V četrtek, 18. junija 2015, ob 16. uri Slovenska demokratska stranka orga-
nizira ogled državnega zbora, kjer bomo poleg ogleda hrama demokracije 
lahko z balkona velike dvorane spremljali sejo in spregovorili s poslancem 
našega okraja, mag. Anžetom Logarjem.  
Prevoz si uredi vsak sam, v kolikor to ni mogoče, se lahko ob prijavi dogo-
vorimo za organizirani prevoz. 
Prijave se zbirajo do 10. junija na tel. št.: 041 896 896 (Neža). 
Vljudno vabljeni!

Dalmatinska fešta
Butajnova, 26. april – Čeprav je bilo zunaj opaziti še kak 
centimeter snežne odeje, ki je ta dan nepričakovano po-
belila naše kraje, so organizatorji, gasilci PGD Butajnova 
- Planina, poskrbeli za pravo dalmatinsko »fešto«. V go-
ste so povabili ansambel Eureka ter ponudili izbor mor-
skih dobrot: sardele in kalamare. Celo pivo je prihajalo 
onkraj naše južne meje (Ožujsko in Karlovačko), stregli 
pa so ga gasilci, napravljeni v mornarje. 
Kljub nizkim temperaturam je bilo v šotoru ves čas »mor-
skih« 27 °C, zaradi česar je bilo vzdušje še boljše. Manj-
kalo je le še morje, a nekateri so se tja odpravili že čez 
nekaj dni.                           Nadja Prosen Verbič / Foto: npv

Za pijačo in jedačo sta poskrbela lo-
kalna ponudnika, kmetija odprtih 
vrat Sovovo in Bife Dom – tega je 1. 
januarja v Domu krajanov Črni Vrh 
odprl Andrej Plestenjak, s. p., deluje 
vsak konec tedna, od petka do nede-
lje, in prav tak je delovnik kmetije 
odprtih vrat Sovovo, nekaj kilome-
trov nižje, ob glavni cesti do Polho-
vega Gradca. 
Vremenski radar 
Začetki radarskega zaznavanja pa-
davin pri nas segajo v leto 1971. 
Takrat so uporabljali mobilni radar 
na predelanem vojaškem kamionu 
z dosegom vsega 40 km. Leta 1984 
so vzpostavili delno avtomatizirani 
sistem na Lisci, z dosegom meritev 
200 km, s katerim so poskušali na-
povedovati točo, vendar so ga leta 
1997 ukinili, zato je radar več časa 
spremljal padavinske sisteme za 
splošne namene. S projektom BO-
BER (boljše opazovanje za boljše 
ekološke rešitve) pa so, ob pomoči 
evropskih sredstev v 85-odstotnem 
deležu, pridobili najsodobnejši ra-
dar na zahodu Slovenije. 
Vremenski radar Pasja ravan je od 
Lisce oddaljen okrog 80 km. Zasno-
van je kot kovinski stolp, visok 20 
metrov. Meritve potekajo vsakih 10 
minut, pri čemer se radarski izmer-
ki po optični povezavi prenašajo do 

procesnega centra na Arsu v Ljublja-
ni, kjer so se vključili v dosedanjo 
verigo obdelav, objavljanja in arhi-
viranja. Radarsko sliko padavin si 
lahko ogledamo tudi prek spleta in 
celo mobilnika (http://www.vreme.
us/radarska-slika-padavin-animaci-
ja.php).  
Pobudnica dneva odprtih vrat je 
bila predsednica Krajevne skupno-
sti Črni Vrh, Tončka Dolenc. Z or-
ganizacijo prireditve in obiskom je 
izjemno zadovoljna, s predstavniki 
Arsa in oskrbnikom že razmišljajo 
o načrtih. Na vrhu stolpa namera-
vajo postaviti orientacijsko ploščo z 
oznakami smeri neba in planinskih 

vrhov, postavili bodo tudi profesio-
nalni daljnogled ter na zunanji stra-
ni doma krajanov na Črnem Vrhu 
uredili zaslon, ki bo predvajal radar-
sko sliko vremena. Ponudili bodo 
strokovno vodstvo po radarski po-
stojanki in omogočili obisk tega 20 
metrov visokega razglednega stol-
pa, čeprav zaradi »prosojnih« sto-
pnic, izdelanih iz kovinskih rešetk, 
vzpon ni ravno za vrtoglave. Objekt 
nadzorujejo z videokamerami in 
je pod budnim očesom varnostne 
službe, sicer pa ključ vrat ograjene-
ga kompleksa hrani Robert Oblak iz 
Šentjošta. 

 Sebastjan Vehar

Dalmatinski ambient pod šotorom na Butajnovi

Pozitivni odzivi nad Lovsko razstavo v 
Polhograjski graščini 

Vremenski radar kot turistični biser?
25. aprila je Pasja ravan doživela svoj razcvet – na dan odprtih vrat vremenskega radarja jo je 
obiskalo več kot 300 ljudi, tako da so bili vsi štirje strokovnjaki z Agencije Republike Slovenije 
za okolje (Arso) povsem zaposleni s predavanji za skupine obiskovalcev. 
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Ocenjevanje škode po žledolomu 
Na območju Polhograjskih Dolomitov naj bi 
lanski žledolom poškodoval preko 270.000 m? 
lesa, od tega večji del listavcev. Po besedah 
revirnega gozdarja Uroša Aliča je bilo dela z 
ocenjevanjem škode v gozdovih v lanskem letu 
izredno veliko. Zato so se gozdarji lotili ocenje-
vanja škode na podlagi vzorčenja, kar pomeni, 
da ocene niso bile vezane na lastništvo, pač 
pa na oddelek, ki je pomenil cca 15 do 30 ha 
in je lahko pomenil tudi več lastnikov ali so-
lastnikov. Prav tako to ni bilo vezano na poda-
ne vloge lastnikov, ki se vlagajo v normalnih 
okoliščinah, ampak so oceno dobili vsi lastniki 
oziroma solastniki poškodovanih gozdov. Po 
besedah sogovornika se lastniki na oceno sicer 
lahko pritožijo, je pa ta plačljiva in velikokrat 
neupravičena, saj meja za višji razred - 17% 
poškodovanost - k sreči ni bila prisotna na ve-
čjih predelih občine. Na tak način so državni 
organi delo poenostavili in pohitrili postopke, 
saj je bilo tudi iz njihove strani potrebno več 
časa nameniti nudenju pomoči pri določeva-
nju lastništva podrtih dreves, svetovanju glede 
sanacije (trasiranje vlak, poti, žičnih linij idr.), 
organiziranju skupnega spravila ter konec kon-
cev tudi pri izobraževanju glede varnega dela 
z motorno žago. 

Lastniki gozdov pospravili 25% 
poškodovanega lesa, mudi se z iglavci 
Vse do začetka letošnjega maja naj bi podatkih 
Zavoda za gozdove lastniki gozdov in naje-

ti delavci iz gozdov Polhograjskih Dolomitov 
spravili dobrih 64.000 m?  poškodovanega lesa 
v zasebni lasti, od tega velika večina iglavcev, 
medtem ko država še čaka, saj sama kot la-
stnica še ni posekala nobenega drevesa. Toda 
predolgo ni čakati, posebej ne pri podrtih in 
poškodovanih iglavcih, opozarja gozdar in do-
daja, da je potrebna čim hitrejša sanacija, saj so 
ta drevesa nevarna za razvoj smrekovega lu-
badarja, ki je lahko nevaren tudi za zdrava in 
vitalna drevesa. 

Dolžnosti lastnikov gozdov 
Po zakonu je vsak lastnik gozda dolžan z njim 
gospodariti v skladu s predpisi in gozdnogo-
spodarskimi načrti, prav tako mora gozd redno 
pregledovati in spremljati njegovo zdravstveno 
stanje. V sklop tega spada tudi skrb za odpr-
tost gozda, kar pomeni, da je njihova naloga 
redno čiščenje podrtega drevja iz vlak in osta-
lih poti, tako imajo vsi omogočen dostop do 
svojega gozda. In ker ostaja še precejšen delež 
dreves, ki jih je potrebno odstraniti iz takšnih 
območij, so nasveti izkušenega gozdarja Uroša 
Aliča na mestu: »Kot prvo naj lastniki poskr-
bijo za svojo varnost. Dela naj se lotijo le tisti s 
primerno opremo, znanjem in izkušnjami. Pri 
delu naj se najprej lotijo iglavcev, zlasti smreke 
in bora, ki sta nevarna za razvoj smrekovega 
lubadarja. Posebej v toplejših in sušnih dnevih, 
ki prihajajo, je dolžnost lastnikov tudi kontro-
liranje zdravih dreves iglavcev, če nemara ne 
kažejo znakov napada smrekovega lubadarja. 

Prvi znak je prah na koreničniku dreves, ki je 
podoben kavi, kasnejši pa so bolje vidni, saj gre 
za sušenje drevesa. Če ga opazimo je potrebno 
o tem  nemudoma obvestiti revirnega gozdarja 
in takoj pričeti z sečnjo napadenih dreves. Sicer 
pa odkazilo žledoloma ni potrebno, ker za celo-
tno občino velja generalna odločba. Lastniki so 
dolžni beležiti količine posekanega lesa ločeno 
po iglavcih in listavcih in hraniti dokumente o 
prodanem lesu. Prav tako je potrebno količino 
posekanega lesa javljati revirnemu gozdarju. 
Če pa se kdo od lastnikov odloči za redno seč-
njo, je odkazilo potrebno!« 

Opozorila 
Lubadarji so posebej nevarni, če nastopijo pri 
njihovih gostiteljih motnje v preskrbi z vodo, 
kar se v primeru poškodovanih dreves pogosto 
zgodi. Takrat nastopi velika možnost, da zač-
nejo napadati vsa, tudi zdrava drevesa, in po-
sledica je hitro množenje. Zato so poškodovani 
gozdovi idealno mesto za zaleganje in razvoj 
lubadarjev. Večina lastnikov se nevarnosti lu-
badarjev dobro zavedajo, kar odraža tudi de-
lež podrtih iglavcev v primerjavi z listavci, so 
pa tu tudi lastniki, ki jim za gozdove ni mar 
in prav od tu lahko lubadar širi svoje žarišče 
na sosednja zemljišča. Zato velja opozorilo, da 
je še naprej potrebno redno pregledovanje v 
naravni ujmi poškodovane gozdove ter v pri-
meru pojava lubadarja čim prejšnje ukrepanje. 
Najbolj učinkovit ukrep za njegovo zatiranje je 
čim hitrejši posek in izvoz napadanega lesa iz 

gozda, v lupljenje ali nadaljnjo predelavo. 
Velika pozornost pa velja tudi pri izvajalcih 
del, saj gre za pogost problem s potrebno do-
kumentacijo oziroma licenco za svoje delo, ki jo 
ti nimajo. V takem primeru se morajo lastniki 
zavedati, da ob morebitni nesreči sami odgo-
varjajo za posledice. 
Previdnost je potrebna tudi pri sami prodaji 
lesa, saj se na trgu pojavljajo odkupovalci, ki 
lastnike ogoljufajo oziroma jim ne izstavljajo 
računa, kar lahko predstavlja veliko težavo pri 
dokazovanju količine posekanega lesa. 

  Nadja Prosen Verbič / Foto: npv 

Dr. Polajner o 
odnosih v družini
Dr. Bogdan Polajner je pustil močan odtis in vtis 
prisotnim učiteljem in  staršem na dvournem preda-
vanju 11. maja v osnovni šoli Polhov Gradec. Kot 
profesionalni terapevt je bil l. 1964 rojen v Maribo-
ru, doktoriral je na filozofski fakulteti iz psihologije, 
uspešno kariero terapevta je nato gradil na Inštitutu 
za varovanje zdravja in inštitutu Antona Trstenjaka, 
kjer je bil ustanovitelj in vodja »projekt Človek« za 
zasvojene z drogami. Od l. 2009 dalje je zaposlen kot 
direktor centra za poklicno rehabilitacijo, vseskozi 
pa tudi predava, napisal je tudi več strokovnih del. 
S partnerko živita v Kopru in skupaj vzgajata dva 
otroka. 
Družino držijo skupaj trije temelji, tri vrste ljubezni: do samega 
sebe, do partnerja in do otroka. Ljubezen do partnerja je in mora 
biti posesivna, mora biti izključujoča - moj partner, ki sem se mu 
predala in on meni. Pika. Ljubezen do otroka je separacijska, da 
se mu dovoli doživljati ljubezen tudi mimo meja starša, da ima 
svoj svet in svoje življenje.Ljubezen v pravem odnosu je hrana 
družine, če pa se neprava ljubezen deli z otrokom - če mama, 
kar je pogosto, obsipa otroka z vsemi ljubeznimi naenkrat (ker 
se vzgoji predaja 120 %) - pa ljubezen postaja strup za družino 
in za otroka! 
Otroku bo družina všeč in si jo bo sam želel, če bo staršema sku-
paj lepo. Otrok ju mora čutiti srečna in ljubljena. Potrebno je, da 
si znata vzeti čas za svoja veselja, da je na primer mama vsako 
sredo odsotna za aerobiko, koncert, prijateljice, oče za prijatelje 
in pivo ali šport v petek.  

Otrok ne sme biti središče nove družine 
Ko je po nekaj dneh mala štručka prispela iz porodnišnice, jo 
praviloma mamice položijo na sredino francoske postelje, atu 
pa ostane otroška soba... morda enkrat mesečno mama le uboga 
hormone in se posveti očetu, sicer pa 120 % otroku... Tipična 
zgodba, ki je žal slovenska družba ne zaznava kot škodljivo, 
pravzaprav celotna slovanska populacija ne, čeprav pušča otro-
ku slabe posledice! Če mama ne pazi nase in ne na partnerja, le 
še na otroka (tu je podal predavatelj zanimiv primer pisatelja 

Ivana Cankarja in njegove pretirano ljubeče mame, ki mu je one-
mogočila normalne odnose z ženskami celo po njeni smrti), po-
tem se rado zgodi, da zakon razpade, da se partnerja ohladita.  
Največ kar lahko stori oče za svoje otroke je, da ljubi njihovo 
mamo. Ta napis je bil z velikimi črkami napisan na osnovni šoli, 
kjer je dr. Bogdan predaval, a ko je ponovno prišel na isto šolo 
čez nekaj mesecev, napisa ni bilo več... Ravnatelj mu pojasni, da 
so se oglasile ogorčene mamice samohranilke, ki se jim je zdel 
stavek neprimeren, kar kaže na to, da je njihova slaba izkušnja 
z moškimi postala moteča; namesto da bi iskale novo zvezo, so 
raje začele zanikati moške. S tem so ovrgle sebi in svojemu otro-
ku možnost za popolno družino in otroštvo!

Usklajenost staršev
Pri vzgoji otrok, predvsem pubertetnikov, je zelo pomembna 
usklajenost staršev pri vsaj desetih opravilih, ki ji  otrok opra-
vlja: čiščenje, kopanje, ura spanja... Ne sme biti dvojne vzgoje, 
sicer bomo vzgojili domačega manipulatorja.

Odnos staršev do samih sebe
Samoorgazmičnost je izraz, ki označuje radost doživljanja neče-
sa... Mama ima na primer čut za klasično glasbo in mora si vsak 
teden privoščiti koncert. Ata leti v hrib že navsezgodaj, vsako 
soboto. Nič zato, če so drobna veselja različna, starša morata 
imeti vsaj nekaj poleg same spolnosti, kar jima je v užitek.

Otrok in delovne navade
Delovne navade so obratno sorazmerne otrokovi razvajenosti. 
Več razvajanja in pozornosti pomeni manj delovnih navad, pa 
tudi več depresij in malodušja pri otroku, o čemer smo imeli v 
OŠ predavanje pred dvema letoma. Otrok moj, me imaš res rad? 
Daj nesi smeti in opravi kaj namesto mene... Otrok že takoj po 
vstopu v osnovno šolo lahko pokaže svoje spoštovanje in ljube-
zen z dejanji in ne le besedami, oz. s  tem, da spoštuje besede in 
voljo staršev. 

Usposabljanje za samostojnost
Nikar čuvati otroka pretirano, naj gre v trgovino pri osmih le-
tih, naj gre čez cesto sam, naj doživi izkušnjo sam, sicer jo bo v 
pretirani obliki kasneje. Starši padejo v past prekritega varova-
nja. V dobi pubertete taki starši v šoli krivijo učitelje za učencev 
neuspeh, se sklicujejo na zakonodajo, odvetnike, celo televizijo 
bi poklicali. Nasprotno, ozaveščena zdrava mama otroku svetu-
je, da naj raje pošteno razloži učiteljici svoje neznanje in jo prosi 
za naslednji termin ustnega izpraševanja. 

Dva moška kot starša?
Nad tem vprašanjem - enega od staršev - je predavatelj, ki nas 
je ves čas držal v pozornosti s številnimi duhovitimi primeri iz 
prakse, izrazil svoj ne. Čeprav naj bi raziskave kazale, da otrok 
istospolnih staršev naj ne bi bil bolj nagnjen k temu tudi sam, 
dvomi, da se lahko otrok toliko nauči in prejme enako kvaliteto 
kot v heteroseksualni družini. Predavatelj je sam sebe označil za 
staromodnega, a hkrati poudaril, da ni specialist za to področje. 
Pove pa primer o metadonski terapiji, ki se izvaja tudi v Slove-
niji, ko zasvojencem dajejo drogo na legalen način (Dr. Bogdan 
je vrhunski strokovnjak pri delu z zasvojenimi). Tuji predavatelj 
jim je razlagal, da se statistično potrjeno tako ustvarja nevarne 
kriminalce, kajti odvisniki brez pomoči države pač hirajo na uli-
ci in zmorejo kvečjemu tatvine torbic, medtem ko z metadonom 
oskrbovani odvisniki so pri močeh in resna grožnja in pravi kri-
minalci, ki izigravajo sistem tako in drugače. 

Kako naj svetuje staršem, ko sta sta dva otroka 
skregana?
Dr. Bogdan svetuje, naj starš stori to kar je prav, naj ne drži z 
nobenim od otrok, ampak pravično razsodi ne glede na kratko-
ročne posledice. 
  

Sebastjan Vehar

dr. Bogdan Polajner

Revirni gozdar Uroš Alič svetuje  

»Najprej poskrbite za svojo varnost, potem se dela lotite pri iglavcih« 

Lanskoletni žledolom, ki je februarja močno prizadel tudi območje občine Dobrova – Polhov Gradec, je poškodoval ogromno količino gozdov. Po podatkih Zavoda 
za gozdove Slovenije je na tem območju poškodovanih kar preko 270.000 m? lesa, po njihovih podatkih pa so ga lastniki gozdov in najeti delavci iz gozdov spravili 
dobrih 64.000 m?, kar pomeni nekaj manj kot 25% tistega v zasebni lasti, država za enkrat še ni pristopila k sanaciji. Dela v gozdovih je tako še dovolj, zato napotki 
revirnega gozdarja Uroša Aliča ne bodo odveč.
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Sobota:  predtekmovanje ob 10h, večerni del ob 18.30 
- Svetovni masters pokal v RR za člane 
- Svetovni pokal v RR za mlajše mladince 

- Svetovni pokal v RR za starejše mladince 
- Svetovni pokal v BW za mladince 
Nedelja: predtekmovanje ob 11h, večerni del ob 18.00 
- Svetovno prvenstvo za RR mladinske formacije 
- Svetovni masters pokal v BW za člane 
- Svetovni pokal v RR za člane B 
  
Predprodaja vstopnic traja do vključno srede, 3. 6. 2015, na dan 
prireditve bodo cene višje. Na voljo so enodnevne in dvodnev-
ne vstopnice ter omejeno število VIP-vstopnic v parterju (mize), 

kupite jih lahko na prodajnih mestih Eventim ali prek spletne 
prodaje. Podrobne informacije in program tekmovanja so ob-
javljeni na spletni strani www.briljantina.si. Poiščete nas lahko 
tudi na facebooku.

Vabimo vas k ogledu atraktivnih plesnih nastopov, jeseni pa se 
nam pridružite in zaplešite z nami – rock 'n' roll ali boogie woo-
gie. Vsi, ki se boste prijavili v začetno skupino in boste na prvo 
vajo prinesli vstopnico z Memoriala, boste lahko tečaj prva dva 
meseca obiskovali brezplačno!

Bralna značka na 
OŠ Polhov Gradec
Bralna značka uspešno zaključuje svojo 55. sezono. 
V Sloveniji sta jo po češkem zgledu zasnovala ravna-
telj osnovne šole na Prevaljah, pisatelj Leopold Su-
hodolčan, in profesor slovenščine na tej šoli, Stanko 
Kotnik, tekmovanje za Prežihovo bralno značko pa 
so začeli v štirih koroških občinah leta 1960. Pa po-
glejmo, kako je potekalo:
 
Učenci so morali izbirati s seznama knjig, ki ga je pripravljal 
ustanovni odbor značke ob sodelovanju slavističnega aktiva. Iz-
birali so med dobrimi sodobnimi slovenskimi leposlovnimi deli, 
v seznamu vsake stopnje pa je moralo biti vsaj eno Prežihovo 
delo. Bralci so morali ob branju vsakega proznega dela pisati 
zapiske. Za vsako stopnjo posebej je bilo določeno, kaj naj bi za-
piski vsebovali. Iz pesniške zbirke, ki jo je prebral, se je moral 
bralec na pamet naučiti tri pesmi po lastni izbiri.              
Oddaja zapiskov je štela kot prijava kandidata. Če zapiski niso 
bili »ustrezni«, jih je mentor zavrnil oz. sprejel po »izboljšavi«.  
Pogovor med mentorjem in bralcem je potekal v obliki »izpita« 
pred komisijo. Pravilnik je svetoval, naj se pogovor opira »zlasti 
na zapiske ter naj bo čim bolj sproščen in širok«, predpisoval pa 
je tudi, naj značko dobi le tisti kandidat, »ki pokaže stopnji pri-
merno poznavanje in razumevanje predpisanih del in piscev«. 
Tako se je torej začelo. Naša šola se je tekmovanju za bralno 
značko priključila med prvimi in od takrat to poteka vsako leto. 
Pravila so se z leti spreminjala, ista pa ostaja želja, da bi naše 
učence spodbudili k branju kakovostnih knjig. 
Izbor bralnih značk se širi. Nekoč le slovenska bralna značka se 
je zdaj razširila tudi na angleško, nemško in eko bralno značko. 
Čeprav tudi pri nas opažamo, da otroci vse manj berejo in se šte-
vilo mladih bralcev zmanjšuje, po drugi strani z veseljem ugo-
tavljamo, da so učenci – ob izjemni podpori mentorjev – osvojili 
zavidljivo število bralnih značk. Naših 383 učencev je tako letos 
osvojilo kar 538 teh priznanj, od tega 311 slovenskih, 170 angle-
ških in 57 nemških bralnih značk. 

Slovesno smo jih podelili na zaključni prireditvi, na katero smo 
povabili pravljičarko, ustvarjalko in izjemno pripovedovalko 
zgodb Anjo Štefan. 

  Koordinatorica bralne značke na šoli: Darinka Orel 
  
Noč v šoli 
V četrtek, 23. 4. 2015, se je na osnovni šoli Polhov Gradec odvija-
la Noč v šoli. Udeležili smo se je nekateri učenci šestih razredov, 

na podlagi programa Popestrimo šolo. Tistega dne smo se ob 
18. uri zbrali v avli šole, kamor smo prinesli tudi šolske torbe 
in spalne vreče. Nato smo odhiteli v gospodinjsko učilnico in 
pričeli z aktivnostmi. Pekli smo palačinke, na katere smo – lačni 
kot volkovi – že nestrpno čakali. Ko smo se najedli sladkih pa-
lačink s čokolado in marmelado, smo odšli na svež zrak, in kot 
po navadi so fantje igrali nogomet, punce pa smo se raje igrale 
skrivalnice in se lovile. Bilo je zelo zabavno! 
Ko se je stemnilo, smo šli na lov za zakladom po šoli in našli 
naš najljubši zaklad – bombone, seveda! Ko smo se še zadnjič 
ta večer posladkali, smo se preoblekli v pižame, a ker seveda še 
nihče ni bil zaspan, smo gledali zanimive filme. Zato so nastopi-
le še … KOKICE! Vsakdo bi si lahko mislil, da se bo po filmu vse 
zaključilo in bomo šli spat. Pa ni bilo tako! Imeli smo še pižama 
party. Počeli smo lahko karkoli. Da, na ta večer smo imeli celo 
stavbo samo zase. Tako smo se počasi utrudili, se skobacali v 
tople spalne vreče v mali telovadnici in trdno zaspali. 
S tem se je samo naša noč končala. Vsi smo se noro zabavali, a 
najbolje je bilo, da nam ni bilo treba v šolo na dolgo pot. Šli samo 
le po stopničkah navzdol in že smo čakali na pouk. Marsikdo si 
želi to noč še kdaj ponoviti in upamo, da se bo to v naslednjih 
letih res zgodilo. 

Lea Kumar. 6. b

Rumeni dan 
V ponedeljek, 20. 4. 2015, je na osnovni šoli Polhov Gradec v 
sklopu Sheme šolskega sadja in zelenjave potekal Rumeni dan. 
Prejšnje leto je šola pripravila Zeleni dan. 
Rumeni dan je potekal tako, da smo se najprej ob razredni uri 
vsi razredi fotografirali v učilnicah. V večnamenskem prostoru 
je bila postavljena »žehta« z rumenimi oblačili. Lansko leto je 
bila v avli šole postavljena »žehta« z zelenimi oblačili. Rumeni 
dan je bil malo bolj sproščujoč kot ostali dnevi v šoli. Na ta dan 
je bilo zaželeno, da se oblečemo kar se da rumeno. Učenci so se 
lahko dogovorili, da si bodo naredili očala ali podobno. 
Rumena barva je barva, ki bode v oči in simbolizira nevarnost. Je 
simbol večnosti. Izraža optimizem in samozavest. 
Meni je bil ta dan zelo všeč, saj so bile šolske ure malo bolj spro-
ščujoče. 

  Maja Bogataj, 6. b 

Zrcalce na steni, povej … 
V petek, 17. aprila, je v gasilskem domu v Polhovem 
Gradcu potekalo zanimivo srečanje gasilk in gasilcev 
osrednje Slovenije. Poklepetali smo o večnih dilemah 
prostovoljnega gasilstva in pogledali v ogledalo … 
 
Udeležencem večera so bile zaigrane in doživeto predstavljene 
štiri zgodbe iz resničnega gasilskega življenja. Svojo vlogo sta 
v nadaljevanju odigrali dve ekipi razpravljavcev, ki sta bili po-
stavljeni pred izziv zagovornikov in nasprotnikov situacije, ter 
skupina modrecev s svojim pogledom. 
 
O kakšnih temah smo odkrito spregovorili  
Gasilske vaje 
Organizira se gasilska vaja za novopečene gasilke in gasilce. Za-
greti gasilci, novi operativci, želijo z veliko vnemo novoprido-
bljeno znanje utrditi na vajah. Po nekaj neuspelih poskusih tudi 
Maša dobi podporo izkušenega kolega, ki jo vodi skozi manjši 
poligon. Pa se zgodi: zlomi si noht, ki je prejšnji dan prestal ma-
nikiro, zaradi česar vajo protestno zapusti ... Ali je Maša ravnala 
prav, kako naj se odzove vodja? 

Enakopravnost 
Kako naj ravna zagnana predsednica komisije za članice, ki je 
prejela dolgo in strogo razmišljanje starejšega funkcionarja, v 
katerem meni, da o enakopravnosti, o kateri radi veliko govori-
mo, ne bo, dokler se bomo članice s svojimi komisijami ločevale 
od preostalega dela gasilstva. Pravi, da se tudi ogenj ne deli po 
spolu. Pa je to res ali lahko razmišljamo tudi drugače? 
 
Najboljša ekipa 
Zgodbo iz resničnega življenja so nam predstavili tudi poklicni 
gasilci iz Gasilske brigade Ljubljana. Kot vodja intervencije se 
ob požaru gospodarskega objekta soočiš z ekipo, s katero si ne 
moreš pomagati, ko jih pri delu na višini premaga strah in poka-
žejo nepripravljenost za delo na intervenciji. Zvečer za šankom 
pa popolnoma druga zgodba … Kaj reči na to? 
 
Ravno jutri nimam časa ... 
 Pa še … kako naj ravna poveljnik, če njegovi gasilci »ravno jutri 
nimajo časa«? Pri igranju zgodb so sodelovali tudi mladi člani 
PGD Preserje, ki so v Polhovem Gradcu že gostovali, in tudi to-
krat so nas presenetili s svojo mladostno zagnanostjo. Kresanje 
mnenj se je nadaljevalo tudi po zaključku programa. Sporočilo 
večera je, da komunikacije nikoli ni dovolj in da si mora za dose-
ganje skupnih ciljev prizadevati vsak od nas. Prav je, da si kdaj 
pa kdaj postavimo ogledalo. Mi smo ga obdržali zase, za svoje 

spremembe, ne sosedove. K dobrim zgledom pa smo še toliko 
bolj poklicani poveljniki, predsedniki, vodje ... tako v gasilskih 
vrstah kot na vseh drugih področjih življenja. Prisrčna hvala pri-
pravljalni skupini za idejo, organizacijo in izvedbo odličnega ve-
čera, ki je ponudil dobro voljo, druženje in predvsem novo pot. 
Hvala razpravljavcem, izvrstnim igralcem, modrecem večera in 
domačim gasilcem za pogostitev! O premagovanju ovir in do-
miselnih rešitvah se bomo spet pogovorili novembra. Se vidimo! 

Marija Kunstelj, Regija Ljubljana I 
Ana Oblak, PGD Zalog

14. Memorial Primoža Bizilja  

Vabimo vas na 
vrhunski plesni 
dogodek
Prvi junijski konec tedna bo Dobrova zaplesala v 
ritmih rock 'n' rolla in boogie woogieja. V dveh dneh 
se bodo na tekmovanju za svetovni pokal pomerili 
plesalci vseh najpomembnejših kategorij in vseh sta-
rostnih skupin. Pričakujemo prav tako aktualne sve-
tovne prvake ter najbolj »vroče« pare letošnje pomla-
di. Med favoriti za najvišje naslove so tudi slovenski 
pari, in sicer med RR mlajšimi in starejšimi mladinci, 
člani B in formacijami. Po desetih letih bodo Slove-
nijo znova preplavili tudi najboljši članski RR pari, 
zato se obeta pravi spektakel.
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Strokovna ekskurzija 
na Južno Tirolsko - 
Dolomite
 
V zgodnjih jutranjih urah smo se 16.4.2015 odpravili iz Polho-
vega Gradca in Dobrove na Južno Tirolsko. Nabralo se nas je 
kar za dva avtobusa. Peljali smo se najprej do mejnega prehoda 
Karavanke in nadaljevali vožnjo mimo Beljaka po Dravski dolini 
mimo Lienza do Silliana, kjer smo vstopili v Italijo - Južno Tirol-
sko. Najprej smo si ogledali kmetijo Ojes v Badiji, ki se visoko 
v Dolomitih (1.400 m.n.v.) ukvara s prirejo mleka in turizmom 
na kmetiji. Kmetija Ojes obsega 25 ha gozda, 15 ha obdelovalnih 
površin ter 20 ha obdelovalnih površin v najemu. Imajo 60 glav 
živine, od tega 37 krav molznic. Na dan pridelajo 800 l mleka in 
dobijo 50 centov na liter za najboljše kvalitetno mleko. Na kmetiji 
dela povprečno 5 oseb, to so lastnik, žena in 3 otroci. Vso mel-
ko prodajo v mlekarno. Poleg mlečne prosizvodnje imajo tudi 2 
apartmaja. Teleta v večini prodajo do starosti 1 meseca cca. 70 kg 
in zanj dobijo 5 evrov žive teže. Imajo lisasto pasmo goveda. Na 
1 ha površin dobijo 300 evrov subvencije. Cena osemenjevanja je 
okoli 35 do 40 evrov na semenitev. 

Po ogledu kmetije Ojes smo si ogledali muzej ladinske kulture 
Ladinische Landesmuseum »Ciastel de Tor«. Muzej sestavljajo 
objekti, ki sodijo v kraj oz. kompleks, ki so jih rešili ter restavrirali 
in tudi na novo postavili. Tu so predstavljena življenja vseh slojev 
(bogatih, kočarjev, skratka vseh). Vse se je obnavljalo več kot 10 
let, samo osrednja staba se je obnavljala 10 let. Od 84. leta je tu 
muzej, pred njim je bila na tem mestu uprava šole. Ogledali smo 
si osrednji prostor, tako imenovan »hiša«, v zgornjih prostorih 
so se nahajale ljudske umetnosti, narejeni predmeti iz ostankov 

živali, folklorna oblačila, pasovi, posode za živila, bale v obliki 
lesene omare (za nevesto), lan, volna, zbirka pip, največja zbir-
ka citer na svetu,... Poleg osrednjega poslopja muzej obsega še 
kmečko poslopje, kjer so ga krasili lesene živali, vozovi, tkalne 
naprave, razna orodja, koši,...Poleg kmečekga poslopja pa je mu-
zej obsegal še, senik, hlev, vodnjak, vrt (garklc), kočarje, manjši 
hlevčki, seniki.... Vsi objekti so iz 16. stoletja. Ena od zanimivih 
tem je bila, da je bil med v 14. stoletju 7xdražji od masla in da  je 
čebela veljala za žival, ki zdravi, kjer so imeli tudi čebelnjak z in-
štrumenti kmečkega zdravnika (samouka), ki je zdravil z zelišči. 
Nato nas je pot vodila na govedorejsko kmetijo v dolini Puster, ki 
deluje v enem izmed redkih ravninskih predelov na severu Italije 
in se ukvarja z rejo goveda pasme Piemontese. Leta 1970 je pose-
stvo kupil oče, od leta 2014 je gospodar sin, ker je oče pokojni. Od 
leta 1990 ima mlečno proizvodnjo, ima 20 ha travnikov in njiv, 
35 ha gozda ter 50 krav in 75 prirasta (ostalega goveda). Glavna 
krma je koruza ter suho seno in krav ne molze (le teleta). Podob-
na sorti Piemontese je modri belgijec. Na kmetiji dela lastnik sam 
in 1 delavec za 5 ur tedensko. 3/4 krav umetno osemenjuje, za 
ostalo 1/4 ima bika. Letni zaslužek je 80-90.00 evrov, od kar nje-
mu ostane le 20.000 evrov in še od tega mora plačati delavca. Za 
bika pa dobi povprečno 2.500 evrov in še davek. 
Na koncu smo se ustavili še pri največjem proizvajalcu napo-
litank in slaščic v Aplah pri podjetju Loacker in tudi izpraznili 
svoje žepe.

Andreja Dolinar

Udeležilo se je kar 28 tekmovalcev, po-
leg domačinov kar nekaj gostov iz so-
sednih krajev. Prvi par je svoje znanje 
pokazal ob 10 uri dopoldne, celotno 
tekmovanj, do razglasitve zmagovalca 
in podelitve pokalov, pa je potekalo vse 
tja do 19 ure. 
Člani domačega društva so sami pre-

vzeli vlogo sodnikov, ki so skrbeli za to, 
da je vse potekalo tako kot mora. Med 
navijači in tekmovalci je bilo veliko ve-
selja in dobre volje, saj jih je spremljal 
tudi glas harmonike in kitare. Glasba, 
smeh in glasni navijači, so tekmoval-
ce spodbujali k še bolj napeti igri in 
športnemu duhu. Med odmori so si za 
sprostitev privoščili tudi kakšen met na 
pikado, topel prigrizek in požirek osve-
žilne pijače. 
Ob koncu finalne tekme, je sledila raz-
glasitev rezultatov in podelitev po-
kalov. Pokale sta najboljšim podelila 
glavna organizatorja turnirja Klemen in 
Tomaž, ki so jima pomagala dekleta. 
Najbolj nehvaležno 4. mesto je dosegel 
najmlajši član tekmovanja Rafko Pleste-
njak iz Črnega Vrha, ki je začel z igra-
njem pink-ponka šele pred nekaj meseci. 
Tretje mesto je dosegel Rok Plahutnik iz 
Polhovega Gradca, drugo mesto Franci 
Skopec iz Smolnika in prvo mesto je pri-
padalo že večkratnemu zmagovalcu ta-
kšnih turnirjev Kristjanu Čeponu, prav 
tako iz Polhovega Gradca. 

  Katja Skopec

Društvo upokojencev Dobrova   

Spomladanski 
pohodi
 
Marca se nismo podali daleč, le do Vrhnike. S Stare 
Vrhnike smo se po dobro uhojeni stezi vzpeli na Plani-
no. Že na začetku so nas razveselili drobni zvončki, ki 
so v lahkem vetrcu pozvanjali z belimi cvetovi, teloh 
in zlato rumene trobentice. Po dobri uri smo prišli na 
vrh, h koči. Z razglednega stolpa smo imeli lep razgled 
na bližnje in oddaljene kraje.
Ker je Vrhnika rojstni kraj pisatelja Ivana Cankarja, sta 
nam naša Milena in Matko pripravila kratek opis nje-
govega življenja in literarnega  ustvarjanja. V dolino 
smo se spustili po krožni poti, mimo opuščenega smu-
čišča Ulovka do kmečkega turizma Koren, kjer nas je 
čakala obilna malica, in se z avtobusom vrnili domov. 
Aprila pa smo jo mahnili na Štajersko. Pohod smo za-
čeli v prijetni vasici Kamnica pri Mariboru in se pov-
zpeli na hrib, od koder smo si lahko ogledovali dolino 
reke Drave in pohorska smučišča, kjer so se še vedno 
videle zaplate snega. Nato smo se po mariborski vin-
ski poti odpravili skozi razpotegnjeno vasico Medič ter 
mimo samotnih kmetij in vinogradov. Še zadnji vzpon 
– in bili smo na vrhu  hriba Sv. Urban, ki je poimeno-
van po tamkajšnji cerkvici. Z vrha smo imeli lep raz-
gled na vse štiri strani: na Maribor, Pohorje, hribovje 
Kozjak in gričevnato pokrajino Slovenskih  goric. 
Zaradi razgleda na štiri strani je imel vrh včasih lepo 
slovensko ime, Četvernik. Po kratkem počitku smo se 
prek strmega pobočja vrnili v dolino, v Kamnico, odšli 

do obrežja Drave in se mimo Mariborskega otoka spre-
hodili do gostišča ob Dravi. 
Jutro je obetalo lep, sončen dan, ko smo maja krenili 
na Notranjsko, na pohod skozi vasi ob Cerkniškem je-
zeru. Naše izhodišče je bilo v Žerovnici. Pot nas je vo-
dila ob robu Cerkniškega polja, ki  ga jeseni in pozimi 
prekriva voda. Ob našem obisku je je bilo zelo malo, 
ker je večinoma že poniknila. V vasi Goričice smo si 
ogledali kmečko hišo iz 18. stoletja s slamnato streho, 
črno kuhinjo in ohranjeno notranjščino, na domačiji 
Kotnik v Lazah pa zbirko starega kmečkega orodja ter 
500 let staro drevo drnulje, ki raste ob hiši. Pohod smo 
nadaljevali skozi gozd in ga zaključili v vasi Otok. Pre-
hodili smo slabo tretjino poti okoli jezera. Preostali del 
bo morda na vrsti kdaj drugič. 
S pohodov se vedno vračamo zadovoljni, polni novih 
vtisov. Radi hodimo, se ob tem družimo in spoznava-
mo nove kraje. 

Društvo upokojencev Dobrova, Ivanka Železnik 

Kmetija Ojes

Zgodbe Celja 
in okolice
 
22. aprila zjutraj smo se upokojenci z Do-
brove po avtocesti odpeljali proti Savinj-
ski dolini.
Prvi postanek za kavo je bil na Trojanah, 
kjer nas je čakala vodička Urša. Med potjo 
nam je povedala zgodbo rodbine Žovnek. 
Od daleč smo lahko na hribu videli grad 
Žovneških gospodov. Ustavili smo se v 
Žalcu, kjer že nekaj let deluje čokoladni 
atelje Dobnik. Sprejela nas je prijazna 
gospa Marinka Dobnik in nam razkazala 
proizvodnjo, kjer ročno izdelujejo čoko-
ladne pralineje. Sledila je pokušina teh in 
nakup. Pot smo nadaljevali proti Pirešici, 
v kraj Galicija in se ustavili pri družini 
Podpečan, kjer je tradicija kmetovanja 
dolga že približno 250 let. Sprejel nas je 
gospodar Andrej. Glavna dejavnost na 
kmetiji je prireja mleka in mlečnih izdel-
kov. Osemčlanska družina upravlja z 41 
hektarji njiv, travnikov in gozdov. Delo 
v sirarni vodi hčerka Martina. Ko so se 
odločili za obnovo kmetije, so v goste po-
vabili priznanega francoskega tehnologa 
in strokovnjaka g. Ivana Lacherja. Ko je 
prvič prispel na dvorišče kmetije Pod-
pečan in zagledal 150 let stari marof, je 
izjavil: »To poslopje ima dušo.« Tako je 
nastala idejna zasnova za sirarno in sobo 
za pokušino sirov. Marof je s svojimi obo-

kanimi kletmi, opečnimi prezračevalnimi 
mrežami, lesenimi ograjami in kamnitimi 
zidovi kar sam nagovarjal k prenovi in 
ponujal kakovost, ki je ne premore no-
bena novogradnja. Arhitektka Andreja 
Kavčič pa je poskrbela za njegovo novo 
arhitekturno podobo. Srce marofa je do-
bilo novo funkcijo – sirarno, kjer dnevno 
pridelujejo sir iz svežega kravjega mleka, 
pridelanega na lastni kmetiji. V ponudbi 
imajo tudi štiri apartmaje. 
Nato smo se odpravili v Celje in se spre-
hodili po starem mestu, ki je letos dobilo 
povsem novo podobo. V mestu nas je pot 
vodila od železniške postaje do Krekove-
ga trga, Vodnega stolpa, reke Savinje in 
obrežja, na Glavni trg do Stare grofije in 
nove knjižnice, vse do Trga Celjskih kne-
zov. Med ogledom smo poslušali zgodo-
vino teh znamenitosti, sledil je odmor in 
čas za kavo. 
Popoldne smo se z avtobusom odpelja-
li na grad, ki kraljuje nad mestom. Iz-
vedeli smo marsikaj o bogati zgodovini 
gradu, vodička pa je dejala, da je to točka 
Celja, ki je nikakor ne moremo spregleda-
ti, ne glede na to, iz katere smeri prispe-
mo. Mogočni grad z obzidjem, ki na griču 
nad mestom vlada že stoletja, vas bo, ko 
ga boste zagledali od daleč, pustil brez 
besed. Po obisku pa vam bo ostal v spo-
minu za vedno. Dan se je prevesil h kraju, 
peš smo šli do gostišča na pozno kosilo, 
od koder smo gledali na grad in mesto 
Celje še z višje točke. 

Za DU Anica Tomšič

Turnir v namiznem tenisu tudi 
na Črnem Vrhu
Letos je športna sekcija KD Črni vrh organizirala turnir v namiznem 
tenisu. Tekmovanje je potekalo v dvorani Doma krajanov Črni Vrh, 
v nedeljo 19.04.2015.
 

Letna čistilna akcija je tudi letos počistila s travo in 
vejevjem v okolici gostilne, poleg tega je poplavna 
voda nanesla veliko mivke na travnato »plažo«, ki 
smo jo vrnili nazaj na obalo. Večja dela so se opra-

vila v lovski sobi s predelavo klopi in pohištva za 
večjo funkcionalnost, no, najbolj vidni del akcije pa 
je menjava dotrajane klopi na razgledišču nad go-
stilno Pratkar. Klopca stoji ob pešpoti proti Grmadi 
in planinski postojanki na Ravneku, pri čemer gre 
zahvala za lepo obdelane in podarjene lesene letve 
Mizarstvu Oblak Aleš, s. p. Kar štirje nanosi zašči-
te, silvanola proti plesni in gnitju ter pokrivnega 

Beltopa  bodo poskrbeli za trajnost klopi. 
Po dopoldanskem delu je sledil piknik, na katerem 
so se nam pridružila dekleta in žene, otroci so ve-
selo brcali žogo, zvok kosilnice pa je tako zamenjal 

sproščeni ži-
vžav in cvrčanje 
mesa na roštilju. 
Naj omenim, da 
gre za izredno 
domiselno pri-
pravo za peko 
mesa in prilog, z 
izmenljivimi ro-
tirajočimi kuri-
šči, z nastavljivo 
višino lonca za 
golaž in še do-
datkom za peko 
v žerjavici (iz-
pod peke). Do-
miselni žar ima 
seveda kolesa in 

si ga lahko člani društva tudi izposodimo. 
Ste že razmišljali o prijavi na družinski maraton 
Oviratlon na Pokljuki v juliju? Ekipa Šundr bo tam, 
dogajanje in sproščanje se bo nadaljevalo na pikni-
ku v osrčju zdravilnih smrekovih gozdov.... Več 
informacij o članstvu in akcijah na tel. številki 031 
503 027 ali spletni strani www.td-polhovgradec.si. 

Sebastjan Vehar  

Veličastni razgled na Polhov Gradec bo z novo klopco še lepši.

TD Polhov Gradec spet v akciji
V soboto, 25. aprila, se nas je petnajst aktivnih članov društva zbralo pred našo »bazo«, 
gostiščem Pograjski dom, kjer smo si razdelili naloge ...
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Praznik bo v znamenju dobrodelnosti
Občina Log – Dragomer bo občinski praznik, ki ga praznujemo 30. maja obeležila nekoliko 
drugače kot v preteklih letih. Tokrat bo na dan praznika v Športnem parku na Logu zadi-
šalo po pečenem volu. Organizatorji pripravljajo pester program, na prireditvi pa bodo 
zbirali dobrodelna sredstva.

Občina	Log	–	Dragomer	bo	v	sodelovanju	z	občinami	Borovnica,	Logatec	in	Vrhnika,	lokalno	civilno	ini-
ciativo	 in	Humanitarnim	društvom	Križemrok	organizirala	dobrodelno	prireditev	ob	prazniku	občine	

Log	-	Dragomer,	ki	bo	potekala	v	soboto,	30.	maja..	Po	uvodnem	uradnem	delu	prireditve	bo	v	Športnem	parku	
Log	sledil	družabno-humanitarni	del,	ki	bo	v	znamenju	celodnevnega	kulturnega,	izobraževalnega,	športnega,	
zabavnega	in	humanitarnega	dogajanja.	
Kot	nam	je	zaupal	župan	Miran	Stanovnik	na	prireditev,	ki	bo	potekala	v	sproščenem	vzdušju,	vabi	vse	občanke	
in	občane,	prireditev	pa	bo,	kot	je	povedal,	odlična	priložnost,	da	se	občani	med	seboj	bolje	spoznajo.	Za	zabavo	
bodo	poskrbeli	glasbeni	gostje	ansambel	Zajc,	želodce	pa	si	boste	lahko	napolnili	s	porcijami	pečenega	vola,	
ki	ga	bodo	med	udeležence	razdelili	brezplačno.	Bodo	pa	organizatorji	zelo	veseli	prostovoljnih	prispevkov,	ki	
jih	bodo	v	celoti	namenili	socialno	ogroženim	družinam,	otrokom	s	posebnimi	potrebami	in	plačilu	poletnega	
tabora	v	Podbeli	za	otroke,	ki	prihajajo	iz	občin	Borovnica,	Log	-	Dragomer,	Logatec	in	Vrhnika.	(V.L.)

Na	 občinski	 proslavi	 25.	maja	 ob	 19.	 uri	 bodo	 podelili	 tudi	 občinska	
priznanja.	Najvišje	priznanje	bo	prejel	Dušan	Suhadolnik,	in	sicer	na	

predlog	PGD	Dragomer	-	Lukovica.	V	koledarskem	letu	je	mogoče	podeliti	
največ	en	naziv	častnega	občana	Občine	Log	-	Dragomer.	Prejme	ga	posa-
meznik	za	dolgoletne	in	izjemne	uspehe	na	posameznih	področjih	družbe-
nega	življenja	in	dela,	ki	prispevajo	k	razvoju	in	ugledu	Občine	Log	-	Dra-
gomer.	Do	zdaj	so	podelili	le	en	tak	naziv,	sicer	pa	bodo	letos	podelili	še	tri	
priznanja	občine;	ta	lahko	prejmejo	posamezniki,	zavodi,	organizacije,	dru-
štva	ali	druge	pravne	osebe	za	uspešno	delo	v	koledarskem	letu	ali	daljšem	
obdobju	na	različnih	področjih	družbenega	življenja.	Tokrat	jih	bodo	prejeli	
Jožef	Jesenovec,	Emilija	Erbežnik	in	Jasna	Vidakovič.	Vse	štiri	prejemnike	
priznanj	so	svetniki	potrdili	soglasno.	

V. Lovrenčič

Svetniki	 so	 na	 seji	 sprejemali	 dve	 poročili	 za	
lansko	 leto.	 Ravnateljica	 Mihaela	 Mrzlikar	 je	
predstavila	 letno	 poročilo	 osnovne	 šole.	 Ta	
je,	kot	smo	slišali,	 lani	tako	na	finančnem	po-
dročju	kot	na	področju	svoje	primarne	naloge,	
kakovostnega	 vzgojno-izobraževalnega	 dela,	
poslovala	 uspešno,	 zato	 so	 svetniki	 poročilo	
soglasno	 sprejeli	 z	 dvigom	 zelenih	 kartonov.	
Mrzlikarjeva	 je	 na	 seji	 svetnikom	 predstavi-
la	 tudi	 sistematizacijo	 delovnih	mest	 v	 vrtcu	
ter	predlog	 števila	 in	vrste	 oddelkov	v	vrtcu.	
Nekoliko	bolj	pestra	razprava	se	 je	razvila	pri	
predstavitvi	predloga	sistematizacije	nadstan-
dardnih	 delovnih	 mest	 v	 Osnovni	 šoli	 Log	
-	Dragomer	za	šolsko	leto	2015/2016,	torej	nad-
standarda,	ki	ga	ne	financira	ministrstvo,	tem-
več	občina.	Osnovna	 šola	 je	predlagala,	da	bi	
občina	deloma	financirala	nadstandardna	de-
lovna	mesta,	ki	jih	je	financirala	že	v	lanskem,	
pa	tudi	v	preteklih	letih.	Gre	za	vodjo	kuhinje	
(0,96	delovnega	mesta),	kuharskega	pomočnika	
(0,60),	drugega	učitelja	v	prvem	razredu	(0,48),	
voznika	(0,40),	hišnika	v	vrtcu	(0,50),	računalni-
čarja	(0,25)	in	učitelja	v	jutranjem	varstvu	(0,19),	
kar	bi	skupaj	letno	naneslo	skoraj	80	tisočakov.	
Občina	 je	 v	 duhu	 varčevanja	 na	 vseh	 podro-
čjih	 in	 težkega	 finančnega	 položaja	 osnovni	
šoli	odobrila	60	tisočakov,	preostali	del	pa	naj	
bi	 osnovna	 šola	 zagotovila	 z	 reorganizacijo	
in	drugimi	viri	 financiranja.	 To	 je	 ravnateljici	
uspelo,	 zataknilo	 naj	 bi	 se	 le	 pri	 odpravnini	
kuharju,	 ki	 konec	 leta	 odhaja	 v	 pokoj.	 Kot	 je	
dejala,	 je	 letos	 zagotovljenega	 dovolj	 denarja,	
naslednje	leto	pa	rezerv	naj	ne	bi	več	imeli	 in	
bodo,	če	ne	bo	šlo	drugače,	razmišljali	o	povi-
šanju	cen	malic.	Svetniki	so	na	koncu	večinsko	

podprli	predlagani	nadstandard	kuharja,	voz-
nika	–	ekonoma	in	drugega	strokovnega	delav-
ca	v	prvem	razredu,	računalničar	bo	financiran	
v	manjšem	 obsegu	 (0,15),	 učitelja	 v	 jutranjem	
varstvu	ne	bodo	več	izplačevali	v	okviru	siste-
matiziranega	delovnega	mesta,	temveč	na	uro,	
sklenili	pa	so	še,	da	se	odpravnina	za	kuharja	
izvzame	iz	te	kvote.	Soglasen	je	bil	svet	tudi	pri	
poročilu	Medobčinskega	inšpektorata	in	redar-
stva.  

Popravki in spremembe odlokov 
Svetniki	 so	 na	 seji	 soglašali	 s	 tehničnim	 po-
pravkom	 Odloka	 o	 občinskem	 prostorskem	
načrtu	za	poslovno-proizvodno	cono	na	Logu.	
Kot	je	pojasnila	Zora	Guštin	Janežič,	so	v	coni	
dovoljeni	praktično	vsi	posegi,	razen	spremem-

be	namembnosti	in	rekonstrukcije	objektov,	ki	
naj	bi	bila	pomotoma	izpuščena.	Zato	so	tudi	ta	
dva	posega	vnesli	v	omenjeni	odlok.	Zeleno	luč	
je	dobila	tudi	sprememba	Odloka	o	občinskih	
cestah,	predvsem	zaradi	neskladja	dveh	občin-
skih	 predpisov,	 ki	 so	 ju	 poenotili	 tako,	 bodo	
morali	 biti	 oporni	 zidovi,	 ograje	 in	 žive	meje	
od	 roba	 cestišča	 oddaljeni	 najmanj	 en	meter.	
Svet	pa	se	 je	strinjal	še	z	urbanistično	presojo	
–	legalizacije	neskladne	gradnje	večstanovanj-
skega	 objekta,	 podprl	 je	 sklep	 o	 brezplačnem	
prenosu	 zemljišča	na	občino	 ter	pregledal	 iz-
vajanje	 sklepov	 občinskega	 sveta	Občine	Log	
-	Dragomer	in	izvajanje	drugih	nalog.	
Sicer	pa	so	podprli	tudi	novo	članico	nadzorne-
ga	odbora,	Janjo	Kalin,	ki	bo	to	mesto	zasedla	
po	odstopu	Igorja	Rojca.	Ta	je	podal	odstopno	

izjavo,	ker	funkcija	nadzornika	ni	združljiva	z	
direktorskim	stolčkom.		
Občinski	svet	je	bil	prav	tako	enoten	pri	potr-
jevanju	 letošnjih	 kandidatov	 za	 občinska	 pri-
znanja.	Pri	razpravi	pa	niso	 imeli	pomislekov	
o	imenih,	temveč	o	merilih,	po	katerih	komisija	
presoja	o	ustreznosti	kandidatov.	Na	koncu	so	
sklenili,	da	bo	treba	razmisliti	o	merilih	za	po-
delitev	naziva	častnega	občana,	in	sicer	v	smi-
slu,	da	bi	naziv	lahko	podeljevali	enkrat	na	dve	
leti,	proučili	pa	naj	bi	tudi	sestavo	komisije.	

Zelena luč zaključnemu računu 
Občina	Log	-	Dragomer	 je	 leto	2014	zaključila	
z	2,4	milijona	evrov	prihodkov	ter	2,6	milijona	
evrov	odhodkov.	Kljub	temu	leta	ni	končala	v	
rdečih	 številkah,	 temveč	 zaradi	 ustvarjenega	
plusa	v	zadnjih	letih	–	s	pozitivnim	stanjem	v	
vrednosti	 365.550	 evrov.	 Prihodki	 proračuna	
so	bili	realizirani	le	63-odstotno,	predvsem	na	
račun	izredno	nizke	realizacije	transfernih	pri-
hodkov	(17,6	%),	saj	se	ni	opravila	prenova	ko-
tlovnice	v	osnovni	šoli,	priliv	za	sofinanciranje	
prenove	tal	v	telovadnici	in	plezalne	stene	pa	je	
predviden	v	letošnjem	letu.	Vzrok	je	iskati	tudi	
v	 nizki,	 le	 enoodstotni	 realizaciji	 kapitalskih	
prihodkov,	uresničila	se	namreč	ni	nobena	od	
večjih	prodaj	zemljišč.	Tudi	na	strani	odhodkov	
je	bila	realizacija	nižja	od	pričakovane.	Občina	
je	 dosegla	 nekaj	 več	 kot	 polovico	 odhodkov,	
nizka	je	bila	predvsem	realizacija	na	področju	
investicij,	kjer	je	dosegla	le	tretjino	odhodkov.
Ob	 pregledu	 gradiva	 je	 tako	 nadzorni	 odbor	
ugotovil,	 da	 se	 je	 lanski	 proračun	 načrtoval	
nerealno;	občini	so	zato	nadzorniki	podali	ne-
kaj	priporočil,	med	drugim	o	ustreznem	načr-
tovanju	 proračuna,	 postopnem	 zmanjševanju	
tekočih	 transferjev	 ter	 načrtovanju	 izvedbe	 le	
najnujnejših	 investicij	 v	 proračunu.	 Občinski	
svet	je	zaključni	račun	in	poslovno	poročilo	ve-
činsko	podprl.																		  

V. Lovrenčič 

Kot	smo	izvedeli,	si	občinski	uradniki	v	zadnjih	mesecih	prizadevajo,	da	bi	
na	podlagi	dogovorov	z	občani	lastništvo	zasebnih	cest	prenesli	na	občino.	
Župan	Miran	Stanovnik	je	povedal,	da	so	veseli	pozitivnega	odziva	večine	
občanov,	s	katerimi	se	dogovarjajo;	ti	so	pripravljeni	zasebna	zemljišča,	po	
katerih	potekajo	kategorizirane	ali	nekategorizirane	ceste,	brezplačno	pre-
nesti	v	last	občine.	Stanovnik	je	pojasnil,	da	je	cilj	občine,	da	bi	vse	zasebne	
ceste,	predvsem	kategorizirane,	postopoma	prenesli	v	občinsko	last,	najprej	
pa	želijo	pridobiti	lastništvo	na	tistih	cestah,	na	katerih	je	načrtovana	gra-
dnja	kanalizacije.
»Prav	 je,	da	se	 tudi	na	 tem	področju	naredi	 red.	Prepričan	sem,	da	mora	
urejena	občina	urediti	tudi	te	stvari,«	je	dodal	Stanovnik.	Pohvalil	je	svoje	
sodelavce,	pa	 tudi	pripravljenost	občanov,	da	nekaj	prispevajo	za	 skupno	
dobro.	Naj	ob	tem	povemo,	da	je	v	preteklosti	že	kar	nekaj	občanov	zasebna	
zemljišča,	na	katerih	so	bile	ceste,	brezplačno	preneslo	v	občinsko	last.

V. L.

Občinska seja prvič z novim direktorjem
Na krstni seji novega direktorja občinske uprave, Igorja Rojca, so svetniki na mize dobili štirinajst točk dnevnega reda. 
Tokratna seja je bila v znamenju poročil, zaključnega računa ter papirologije.

Občina bo dobila še enega 
častnega občana
Do zdaj edinemu častnemu občanu, Matiji Niku, bo od letos 
družbo delal Dušan Suhadolnik, ki bo prav tako prejel ta la-
skavi naziv. Letos bodo sicer podelili še tri priznanja občine.

Z občani o brezplačnem prenosu 
zasebnih cest med občinske
Občinska uprava vodi aktivnosti za prenos cest v zasebni 
lasti med občinske ceste. Problematiko rešujejo fazno, pred-
nost pa imajo ceste, na katerih načrtujejo gradnjo nove in-
frastrukture.

Slika je simbolična.








Matija Nik je prejel naziv častni ob-
čan Občine Log - Dragomer za dol-
goletno in izjemno družbeno in dru-
štveno aktivnost v nekdanji KS Log 
in Občini Log - Dragomer.



NAS CASOPIS 427/25.5.2015 C M Y K 40

40 25. maj 2015
elektronski naslov: obcina@log-dragomer.si	 Občina	 Log - Dragomer 

Občina	Log	-	Dragomer	je	izbrala	izvajalca	prenove	šolske	ko-
tlovnice.	Med	sedmimi	ponudniki	je	bil	kot	najugodnejši	izbran	
TAMES,	d.	 o.	 o.,	 s	Ptuja,	 a	 izbira	 še	ni	pravnomočna.	 Izvede-
li	smo,	da	je	vrednost	del	okoli	42	tisočakov.	»S	prenovo	se	bo	
zagotovil	prehod	na	ogrevanje	 s	plinom,	na	zemeljski	plin	 se	
bo	priključila	 tudi	 kuhinja.	 Postavili	 bodo	nov	 zalogovnik	 za	
toplo	vodo,	zamenjali	gorilnik	na	obstoječi	peči	ter	dodali	kotla	
z	močjo	100	kW	oziroma	50	kW,«	je	pojasnil	Martin	Marinčič	iz	
občinske	uprave	in	dodal,	da	bo	manjši	kotel	poleti,	ko	šole	ne	
ogrevajo,	služil	za	pripravo	sanitarne	vode.	Dela	naj	bi	se	pred-

vidoma	začela	konec	meseca;	projekt	naj	bi	delno	financirali	z	
evropskimi	sredstvi	LAS	Barje	z	zaledjem.
Naj	spomnimo,	da	je	občina	šolsko	kotlovnico	želela	prenoviti	
in	 priključiti	 na	 zemeljski	 plin	 že	 konec	 leta	 2013,	 a	 projekta,	
ki	 je	bil	 takrat	obsežnejši,	niso	 izvedli,	 saj	 so	bile	ponudbe	za	
prenovo	skoraj	enkrat	višje	od	ocenjene	vrednosti.	Ob	prenovi	
šolske	kotlovnice	pa	so	takrat	predvideli	še	vgradnjo	enote	za	
soproizvodnjo	toplote	in	elektrike,	ki	naj	bi	jo	financirala	Ener-
getika	Ljubljana.	

V. Lovrenčič

Delovna	 skupina	 je	maja	 nadaljevala	 z	
izborom	zunanjega	izvajalca,	ki	bo	imel	
vlogo mentorja in koordinatorja aktiv-
nosti,	izdelal	pa	bo	tudi	strateški	razvoj-
ni	dokument.	Kot	nam	je	pojasnil	pod-
župan	Strgar	so	dobili	štiri	ponudbe,	z	
vsemi	 ponudniki	 so	 opravili	 pogovore	
in	izbor	zožili	na	dva	izvajalca.	Njihova	
odločitev	naj	bi	bila	znana	do	izida	Na-

šega	časopisa.
Sicer	pa	nam	je	Strgar	zaupal,	da	so	že	
prihodnji	mesec	v	načrtu	prve	delavni-
ce.	 »Na	 prvi	 delavnici	 bo	 predstavljen	
cel	 projekt,	 kakšni	 so	 časovni	 okviri,	
kakšna	 metodologija	 in	 tehnike	 bodo	
uporabljene.«	Občani	na	delavnicah	ne	
bodo	pasivni	poslušalci,	temveč	bodo	v	
pripravo	dokumenta	aktivno	vključeni.	

»Z	 moderatorjem	 bomo	 imeli	 »brain-
storming«	oziroma	bomo	nabirali	mne-
nja	o	 tem,	kako	mi,	občani	vidimo	ob-
čino	 čez	10	oziroma	20	 let.«	Kdaj	bodo	
pripravili	 delavnice	 pa	 boste	 lahko	 iz-
vedeli	na	občinski	 spletni	 strani	oziro-
ma	na	oglasnih	deskah	ter	med	drugim	
tudi	na	letakih.	

 V. L. Člani bralnega krožka 
prisluhnili tržaški 
pisateljici Evelini Umek
V sredo, 15. aprila, smo se člani bralnega krožka 
udeležili srečanja tržaških Slovencev v Društvu 
slovenskih pisateljev v Ljubljani, kjer je pisatelj, 
esejist in znanstvenik dr. Igor Škamperle predsta-
vljal svojo tržaško sorojakinjo Evelino Umek, iz-
jemno pripovednico, prevajalko, avtorico številnih 
poljudnoznanstvenih oddaj, scenarijev in radijskih 
šol, predvsem pa avtorico šestih romanov, od ka-
terih smo dva spoznali lani, letos pa smo prebrali 
najnovejšega – Sidrišče spomina.
Iskriva	in	zanimiva	pripovedovalka	je	najmlajšim	blizu	pred-
vsem	zaradi	Radovednega	Tačka	in	morda	tudi	serije	oddaj	Iz	
popotne	torbe.	Prav	vsi	Slovenci	pa	bi	morali	spoznati	njeno	
knjigo	o	znamenitih	tržaških	Slovencih	–	Sprehod	z	baronom	
in	drugimi	imenitnimi	Slovenci,	da	bi	se	zavedli	slavne	prete-
klosti	in	pokončnosti	naših	rojakov	na	prepišnem	stičišču	raz-
ličnih	kultur.	Evelina	Umek	je	pred	nami	razkrivala	utrinke	
s	svoje	zanimive	in	bogate	ustvarjalne	poti,	ki	jo	je	po	študiju	
slavistike	 iz	 osnovne	 šole	 in	uredniškega	dela	pripeljala	 na	
radiotelevizijo,	pri	čemer	pa	ji	vsakodnevna	rutina	ni	otopila	
ustvarjalnega	daru.	Navezanost	 na	 rojstno	pokrajino,	 obču-
tljivost	za	narodnostno	in	socialno	problematiko,	občutek	za	
premagovanje	zemljepisnih	in	človeških	razdalj	med	ljudmi	
ter	razpetosti	med	razumom	in	čustvi	odlikuje	prav	vsa	njena	
dela,	ki	so	z	novimi	odtenki	obogatila	mavrično	pisanost	so-
dobne	slovenske	literature.	

Alenka Logar Pleško 

Radarji lani ujeli 895 
prehitrih voznikov
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je imel lani v 
Občini Log - Dragomer polne roke dela, daleč naj-
več s prehitrimi vozniki, ki so v proračun občine 
prispevali zajeten kupček denarja. 
Občina	 Log	 -	 Dragomer	 je	 lani	 na	 račun	 izrečenih	 glob	 v	
proračun	dobila	več	kot	130	tisočakov,	več	se	je	nabralo	le	na	
Vrhniki	(240	tisoč);	inšpektorji	in	redarji	so	v	šestih	občinah	
skupaj	zaračunali	653	tisoč	evrov.	Občina	pa	si	lahko	iz	pre-
teklih	let	obeta	še	okoli	67	tisoč	evrov	–	ob	poravnavi	nepla-
čanih	glob.	
Največ	denarja	v	proračun	priteče	zaradi	pretežke	noge	voz-
nikov,	ki	jih	ujame	radar.	Na	območju	Občine	Log	-	Dragomer	

je	bilo	 takih	895,	več	so	 jih	
ujeli	 le	 na	 Vrhniki	 in	 Bre-
zovici.	 V	 817	 primerih	 so	
vozniki	dobili	 še	kazenske	
točke.	Sicer	so	redarji	napi-
sali	 tudi	 16	plačilnih	nalo-
gov	 lastnikom	 nepravilno	
parkiranih	vozil,	uvedenih	
je	bilo	šest	postopkov	zoper	

lastnike	zapuščenih	vozil	ter	izrečenih	8	opozoril.	Kršitelji	so	
v	755	primerih	globo	plačali	prostovoljno.	Carinskemu	uradu	
je	bilo	podanih	151	zahtevkov	za	prisilno	izterjavo,	izterjanih	
je	bilo	200	plačilnih	nalogov.
Precej	manj	dela	so	imeli	 inšpektorji;	uvedli	so	13	inšpekcij-
skih	nadzorov,	od	tega	so	9	primerov	rešili.	Največ	nepravil-
nosti	je	bilo	na	področju	posegov	v	cesto,	sledijo	nedovoljeno	
odlaganje	odpadkov	ter	kršitve	plakatiranja,	po	eno	kršitev	pa	
so	obravnavali	v	zvezi	z	napačnim	parkiranjem	starih	avto-
mobilov,	višino	žive	meje,	poseganjem	na	kmetijske	površine	
in	pozivom	za	redno	overitev	merilne	naprave	vodomernega	
števca. V. Lovrenčič 

Vajo	otežijo	že	same	intervencijske	poti,	a	ob	pravilnem,	stro-
kovnem	pristopu	in	ustreznem	dovozu	ni	bilo	tako	težko.	Vo-

zila	so	zasedla	svoje	položaje,	kakor	 je	bilo	dogovorjeno,	 in	
gasilci	so	se	lotili	zastavljenih	nalog.	Občani	so	se	zbrali	na	
bližnjem	travniku	in	si	vajo	z	zanimanjem	ogledali.	

PGD	Dragomer	-	Lukovica	je	prikazalo	notranji	napad,	vstop	
v	objekt	po	lestvi	in	samo	napajanje	gasilskih	vozil	z	vodo	iz	
bližnjega	hidranta.	Log	je	prikazal	vstop	v	objekt	in	obrambo	
sosednje	hiše	iz	GVV-ja.	Vsi	napadalci	so	uporabljali	izolirne	
dihalne	aparate.	Seznanili	smo	se	tudi	s	plinsko	(zapora	plin-
ske	pipe)	in	električno	napeljavo.	Komunikacija	z	radijskimi	
postajami	je	bila	slišna	in	razumljiva.	Gasilci	reševalci	pa	so	
prikazali	 tudi	pravilne	postopke	oskrbe	ponesrečene	osebe	
in	transportni	prenos	do	reševalnega	kombija.	

Hvala	gospodu	Severinu	za	informativni	ogled	objekta	in	ko-
ristne	informacije	pred	vajo,	prav	tako	se	zahvaljujemo	stano-
valcem	Ceste	v	Lipovce	za	podporo	pri	vaji.	

  Za PGD Log Andrej Gubič 
Foto: PGD Log 

V spomin 

Herman Završnik 
(1929–2015)
6. aprila je dolgoletni in častni član PGD 
Log, tov. Herman Završnik, dopolnil 86 
let, a si ni nihče predstavljal, da nas bo tako 
nenadoma zapustil. Herman se je rodil leta 
1929 v Ljubljani. Z ženo Ivanko sta si ure-
dila življenje na Logu.
 Herman je stopil v gasilske vrste leta 1948 
in še isto leto opravil tečaj za strojnika. S 
svojim delom je zgodovini našega društva 
dal poseben pečat. PGD Log mu je za te 
zasluge podelilo naziv častnega člana. Her-
man je bil eden izmed nosilcev razvoja dru-
štva povojnega obdobja. Znal je prisluhniti 
novostim na področju gasilsko- tehničnega 
in operativnega delovanja. Z velikim vese-

ljem je svoje znanje prenašal na mlajše ro-
dove. 
Član UO PGD Log je postal leta 1966, pred-
sednik častnega razsodišča pa leta 1998. 
Prejel je vrsto odlikovanj in priznanj GZS 
(gasilsko odlikovanje I. st., gasilsko plame-
nico I. st., plaketo gasilskega veterana). 
Leta 1996 je bil povišan v čin NGČ II. sto-
pnje. Prejel je tudi značko za 60 let delova-
nja, kar zgovorno priča o tem, kako je bil 
vpet v delovanje društva. 
Bil je tudi član uspešne veteranske ekipe 
PGD Log v gasilsko-športnih disciplinah, 
s katero je dosegal lepe uspehe na občinski, 
regijski in državni ravni.

Dragi Herman! 
Čeprav si bil prostovoljec z osnovnim ci-
ljem pomagati človeku v stiski, si gasilsko 
poslanstvo opravljal kot pravi profesionalec. 

Hvala ti! 
Od našega Hermana smo se gasilsko poslo-
vili 12. aprila 2015 na pokopališču na Logu. 

UO PGD LOG

Prihodnji mesec prve delavnice za pripravo razvojne 
strategije
Delovna skupina za pripravo Strategije razvoja občine naj bi do izida Našega časopisa izbrala zunanjega 
izvajalca, izbor so zožili na dva ponudnika. Eden izmed njiju naj bi že prihodnji mesec z delovno skupino 
pripravil delavnice na katerih bodo skupaj z občani začrtali prve smernice razvoja občine.

Šolsko kotlovnico naj bi začeli obnavljati še pred 
poletjem
Osnovna šola Log - Dragomer naj bi se le začela ogrevati z zemeljskim plinom. Občina je izbrala najugo-
dnejšega ponudnika.

Skupna občinska vaja 
gasilskega poveljstva Log - Dragomer
17. aprila smo člani PGD Log skupaj s člani PGD Dragomer - Lukovica in gasilci reševalci Občine Log 
- Dragomer izvedli vajo na večstanovanjskem objektu v ulici Cesta v Lipovce. Pripravili smo simulacijo 
gašenja kuhinje in reševanja poškodovane osebe iz objekta, stanovalci večstanovanjskega objekta pa so 
izvedli evakuacijski umik na varni prostor. Vaje se je udeležilo 28 gasilcev.
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KUD Kosec organiziral 
tečaj za preprečevanje 
padcev v starosti
Po analizah Svetovne zdravstvene organizacije 
padci v starosti predstavljajo resno zdravstveno in 
socialno težavo. V Sloveniji se je te problematike 
lotil Inštitut dr. Antona Trstenjaka za gerontolo-
gijo in medgeneracijsko sožitje. Za njeno celostno 
obravnavo usposablja sodelavce, ki s svojim pro-
stovoljnim delom na terenu med starejšo populaci-
jo širijo informacije, izkušnje in ustrezna znanja s 
tega področja.
V	Občini	Log	-	Dragomer	je	tečaj	vodila	Milica	Čeplak	-	Šti-
van,	organizacijsko	pa	ga	je	podprlo	Kulturno	društvo	Kosec.	
Trajal	 je	od	konca	februarja	do	maja.	Na	devetih	srečanjih	je	
skupina	 predelala	 štirinajst	 poglavij	 priročnika,	 ki	 spremlja	
in	usmerja	delo	tečaja.	Njegovi	avtorji	so	Ksenija	Ramovš,	Jože	
Ramovš,	Božidar	Voljč,	Blaž	Švab,	Tina	Lipar	in	Ana	Ramovš.	
Priročnik	iz	leta	2013,	ko	je	bil	zadnji	ponatis,	je	mogoče	dobiti	
samo	ob	vpisu	v	tečaj	in	stane	5	evrov.
Tečaj	z	 izjemno	humanim	pristopom	in	trdno	zgradbo	celo-
stno	obravnava	problematiko	padcev	v	 starosti:	 vzroke,	po-
sledice	 in	 pomoč	 pri	 sanaciji.	Nasveti	 in	 vaje	 za	 ohranjanje	
fizičnega,	psihičnega	in	socialnega	ravnotežja	lahko	uspešno	
preprečujejo	usodne	padce.	Težke	poškodbe	v	starosti	povzro-
čijo	izgubo	samostojnosti,	česar	pa	se	vsi	najbolj	bojimo.	Zato	
je	bolje,	da	se	naučimo,	kako	lahko	padce	v	čim	večji	meri	pre-
prečimo.	Redna	telesna	vadba,	zdrav	življenjski	slog,	dejavno	
druženje	z	vrstniki	 in	med	generacijami	–	vse	 to	kar	najbolj	
pripomore	k	ohranjanju	vitalnosti.	 Priročnik	 se	posebej	po-
sveča	medgeneracijskemu	sodelovanju	 in	 različnim	oblikam	
premagovanja	težav	in	ovir	v	vsakdanjem	življenju.
Srečanja	skupine	so	bila	tudi	prijetno	druženje	in	izmenjava	
izkušenj	 za	 kakovostno	 življenje	 v	 zrelih	 letih.	Udeleženke,	
bilo	nas	je	devet,	smo	bile	enotnega	mnenja,	da	tečaj	toplo	pri-
poročamo	vsem,	ki	se	jih	ta	problematika	dotika.	Prej	ali	slej	
se	vsi	srečamo	z	njo.	Dobro	je	biti	pripravljen.
Voditeljici	 tečaja	 in	 Inštitutu	dr.	Antona	Trstenjaka	 se	 srčno	
zahvaljujemo	za	nove	razglede	po	tretjem	življenjskem	obdo-
bju.
Za	 ilustracijo	 ...	Ko	 sem	bila	nekega	dne	na	obisku	v	domu	
starejših,	mi	je	po	hodniku	s	pomočjo	hojice	naproti	prišla	ne-
znana	 oskrbovanka.	 Pozdravila	 sem	 jo,	 a	me	 je	 prehitela	 z	
vprašanjem:	 »A	 vi	 veste,	 zakaj	 sem	 jaz	 tukaj,	 in	 ne	 doma?«	
Odgovorila	je	kar	sama	–	in	prav	pohitela	je:	»Ko	sem	mora-
la	ponoči	na	stranišče,	nisem	prižgala	luči.	Zaletela	sem	se	v	
stol,	ki	sem	ga	bila	zvečer	pozabila	pospraviti.	Najbrž	ne	bom	
šla	več	domov.«	Ne	pozabite	na	luč,	 je	še	enkrat	zaklicala	za	
mano,	ko	sem	odhajala.

		Zapisala	Katarina Hvalica

Društvo	 iz	 Občine	 Log	 -	 Dragomer	 je	 razstavo	 pripravilo	 v	
okviru	 25.	 festivala	Cankarjevi	dnevi,	 ki	 se	na	Vrhniki	 odvi-
ja	ob	občinskem	prazniku	in	obletnici	rojstva	Ivana	Cankarja.	
Spretne	klekljarice,	ki	svoje	izdelke	ustvarjajo	v	Domu	upoko-
jencev	Log,	se	bodo	z	razstavo	več	kot	en	mesec	predstavljale	
obiskovalcem	 knjižnice	 ter	 tistim,	 ki	 bodo	 knjižnico	 obiskali	
posebej	zato,	da	bi	videli	skrivnostne	vzorce,	ki	jih	klekljarice	
spletajo	s	prepletanjem	belih	niti.	Razstavo	so	v	knjižnici	odprli	
v	začetku	maja	in	jo	popestrili	s	krajšim	kulturnim	programom,	
ki	so	ga	soustvarjali	mladi	trobentač	Jakob	in	pevke	Ženskega	
pevskega	zbora	Spominčice.
Ob	tej	priložnosti	je	zbrane	nagovorila	tudi	Katja	Hvalica	in	se	
v	svojem	nagovoru	sprehodila	skozi	desetletje	ustvarjanja	kle-
kljanih	čipk	na	Logu.	»Danes	se	je	v	knjižnici	naselilo	zelenje	in	
cvetje	v	belem,	ki	našo	klekljarsko	družino	povezuje	že	deset	
let.	Leta	2004	se	je	začelo	kot	šepetanje,	kot	dihanje	v	Društvu	
upokojencev	Log,	in	se	potem	širilo	kot	ljudska	pesem,	od	ust	
do	ust,	od	rok	do	rok,	od	srca	do	srca.	Glasba	lesa	in	prepletanje	
niti	sta	nas	čisto	prevzela.«	Od	začetka	sta	skrivnosti	čipke	in	
veščine	klekljanja	delili	mentorici	Ivica	Česnik	in	Helena	Likar.	
»Znali	sta	vzbuditi	željo	po	ustvarjanju	in	napredovanju,	po	no-
vih	vzorcih	in	tehnikah,	po	lastnih	rešitvah.	Izdelki	so	se	mno-
žili,	radostno	smo	z	njimi	obdarovale	ljubitelje	čipke	od	blizu	in	

daleč.	Najlepše	je	klekljati	za	darilo.	V	čipko	so	vpletene	in	za-
kvačkane	ure	in	ure	prijaznih	misli	na	drago	osebo,	tako	posta-
ne	čipka	dragocen	spomin.«	Čipkarice	družijo	volja	do	učenja,	
medsebojna	pomoč	in	skupni	rezultati,	prikazani	ob	različnih	
priložnostih	v	bližnji	in	daljni	okolici,	tokrat	na	Vrhniki.
Če	ste	zamudili	odprtje	razstave,	si	to	lahko	ogledate	še	do	15.	
junija.

 V. Lovrenčič

Mladinski odsek PD REGA – LOG
vabi

VSE MLADE (6-15 let) OD 24.06. DO 28. 06. 
2014 NA PLANINSKI  TABOR V  ZALAZE.

SPALI BOMO V ŠOTORIH, HODILI PO 
PLANINSKIH POTEH,SPOZNALI ZANIMIVOSTI 

OKOLICE, JAHALI ISLANDSKE KONJE, SE 
SEZNANILI S PLANINSKO OPREMO IN JO TUDI 
PREIZKUSILI, IMELI  KINO POD ZVEZDAMI,  OB 

VEČERIH KURILI TABORNI OGENJ, KUHALI V 
ENEM LONCU,… IN NAUČILI SE BOMO VELIKO 

NOVEGA.
PREDVSEM PA SE BOMO ZABAVALI.

Strošek tabora je 35 eur za prvega otroka iz družine, za 
ostale otroke iz iste družine pa 30 eur.

PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE  DO 10.06.2014 NA 
SPODNJIH KONTAKTIH

040 511717 (Marija) in 041 664258 (Jože)
ali 

e-mail:mopdrega@gmail.com

Z	avtobusom	smo	se	odpeljali	skozi	Logatec	in	Kalce	v	Hrušico,	kjer	smo	se	v	gostilni	Stara	pošta	ustavili	na	
kavici.	Potem	smo	se	odpeljali	do	Predmeje,	kjer	smo	si	
oprtali	nahrbtnike	in	nadaljevali	peš	po	široki	kolovozni	
poti	ter	gozdni	stezi	do	Iztokove	koče	(1280	m).	Da	se	ne	
bi	ohladili,	smo	kar	hitro	zavili	desno	v	bukov	gozd.	Po	
strmi,	kamniti	in	zasneženi	poti	smo	prišli	na	greben	in	
potem	skozi	ruševje	na	vrh	Malega	Golaka	(1495	m),	kjer	
smo	uživali	razgled	od	Alp	do	morja.	A	mrzel	veter	nas	je	
hitro	spravil	z	vrha.	Nadeli	smo	si	dereze,	ki	so	nam	lepo	
pomagale	 pri	 spustu,	 saj	 je	 bila	 pot	 na	 nekaterih	delih	
nevarna	za	zdrs.	Pred	kočo	smo	si	vzeli	čas	za	malico	in	
uživanje	na	soncu.	Po	daljšem	postanku	smo	se	po	zasne-
ženi	gozdni	poti	spustili	do	Male	Lazne	(1100	m),	velike	
jase	z	gozdarsko	kočo	ob	robu	gozda.	Pred	kočo	smo	se	še	
odžejali	ter	si	ogledali	oskrbnikovo	zbirko	starin	in	ročno	
izdelanih	lesenih	izdelkov.		
V	ponedeljek,	27.	aprila,	pa	smo	se	odpeljali	proti	Kranju	
in	mimo	Golnika	do	parkirišča	pred	vasjo	Gozd	(850	m),	
od	koder	smo	se	napotili	po	zelo	strmi	poti.	V	spodnjem	
delu	smo	šli	skozi	gozd,	potem	čez	razgledni	greben	in	
nato	ponovno	v	gozd.	Po	skoraj	dveh	urah	hoje	smo	prišli	
do	koče	na	Kriški	gori	(1471	m),	ki	se	je	tisti	dan	skrivala	
v	megli.	Kriška	gora	 je	sicer	razgleden	 in	razsežen,	pet	
kilometrov	dolg	 greben	 v	Kamniško-Savinjskih	Alpah.	
Ime	 je	dobila	po	vasi	Križe,	ki	 leži	ob	njenem	vznožju.	
Posedli	smo	v	prijetno	topli	koči	ter	se	okrepčali	s	toplim	
čajem	in	malico	iz	nahrbtnika.	Veter	je	medtem	razpihal	
meglo	 in	za	kratek	čas	 se	 je	pokazalo	 sonce.	 Imeli	 smo	
razgled	na	okoliško	hribovje	 in	pašnik,	kjer	so	se	pasle	
ovce.	V	bližini	 je	 tudi	priljubljeno	vzletišče	 za	 jadralne	
padalce.	Tolsti	vrh	(1715	m),	kamor	smo	bili	namenjeni,	je	
bil	prav	tako	zavit	v	meglo,	zato	se	je	vodnik	Aleš	odlo-
čil	za	vrnitev	v	dolino.	Sestopili	smo	po	strmi	in	spolzki	
poti.	Za	oprijem	so	nam	v	zgornjem	delu	poti	služile	na-
peljane	jeklenice.	Ob	poti	stojijo	table	s	slikami	in	napisi	
ter	klopce,	ki	vabijo	k	počitku.	Klopce	so	poimenovane	
po	štirih	posameznikih,	še	posebno	zaslužnih	članih	PD	
Križe.	Srečali	smo	planinca	s	polenom	na	rami,	ki	ga	je	
vzel	iz	skladovnice,	namenjene	za	kurjavo	v	koči.	Po	uri	
hoje	smo	prišli	v	vas	Gozd	(891	m)	in	se	mimo	spomenika	
NOB,	 cerkve	 sv.	Miklavža	 ter	planinskega	zavetišča	po	
cesti	spustili	do	svojih	avtomobilov.	
V	 prijetni	 družbi	 planinskih	 prijateljev	 in	 pod	 odlič-
nim	 vodstvom	 vodnika	 Aleša	 smo	 preživeli	 dva	 lepa	
praznična	dneva.																																												J. Trček

Pred Iztokovo kočo

Vrnitev s Kriške koče v dolino

PD Rega na Golakih in Kriški gori 
Kar 36 članov se nas je na velikonočni ponedeljek odpravilo na Golake v Trnovskem gozdu, ki jih sestavljajo 
trije vrhovi: Mali, Srednji in Veliki Golak. Zanimivo je, da je Mali Golak 15 metrov višji od Velikega. V prete-
klosti so vrhove teh pobočij krčili zaradi planinske paše in so Mali in Veliki Golak poimenovali po velikosti 
pašnikov. 

Lepota klekljane čipke na ogled v Cankarjevi knjižnici
 
Vrhnika, 5. maj 2015 – Kulturno-umetniško društvo Kosec je v sodelovanju z vrhniško knjižnico in Zavodom 
Ivana Cankarja Vrhnika pripravilo razstavo, na kateri se je enajst Koščevih spretnih umetnic predstavilo z 
več kot 80 čudovitimi čipkami. Razstavo Milina klekljane čipke bo Cankarjeva knjižnica na Vrhniki gostila 
še do 15. junija.
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Na	dogodivščino	nas	je	povabil	MO	PD	
Rega	 Log,	 katerega	 članice	 so	 naše	

hčere.	Da	bi	doživeli	nekaj	zanimivega	in	
novega,	smo	se	člani	treh	družin	odzvali	
povabilu.	Dogodek	je	v	nas	vzbujal	meša-
ne	občutke	strahu	in	pričakovanja.	Z	nego-
tovostjo,	brez	igralskih	izkušenj	smo	se	v	
zgodnjih	jutranjih	urah	odpeljali	do	Višnje	
Gore,	kjer	smo	se	srečali	s	snemalno	ekipo.	
Predstavljali	 smo	 si,	 da	 nas	 bo	 pričakala	
številčna	snemalna	ekipa,	od	maskerjev	in	
kostumografov	do	režiserja,	skratka	vsi,	ki	
sodelujejo	pri	nastajanju	filmov.	Pričakala	
pa	 sta	 nas	 le	 režiser	 Aleš	 Ferenc	 in	 sne-
malec	Tadej	Demšar.	Mala	ekipa.	Kamen	
se	nam	je	odvalil	od	srca,	saj	glede	na	to	
kaj	resnega	in	težkega	ni	bilo	pričakovati.	
Predstavljali	 smo	si	 sproščen	 sprehod	do	
vrha	Kuclja	(748	m),	uživanje	v	prebujajoči	
se	naravi	in	na	vrhu	dremanje	na	toplem	
soncu.	
Vendar	smo	se	motili.	Aleš	nam	je	že	v	za-
četku	povedal,	da	čas	ni	naš	prijatelj	in	nas	
priganja.	 Kot	 režiser	 je	 razdelil	 vloge	 in	
nas	opozoril,	da	moramo	dosledno	slediti	
navodilom,	če	želimo,	da	bo	snemanje	čim	
krajše,	 brez	 odvečnih	 ponovitev	 kadrov.	

S	 snemalcem	 Tadejem	 smo	 resno	 sledili	
njegovim	 navodilom.	 Kot	 se	 spodobi,	 se	
vzponi	 začnejo	 ob	 vznožju.	 Naša	 pot	 se	
je	začela	na	Starem	trgu,	v	središču	staro-
davnega	mesteca	Višnja	Gora,	ki	je	nastalo	
že	v	času	Ilirov	in	Keltov	in	so	ga	naseli-
li	 tudi	Rimljani.	Po	nekaj	poskusih	 je	 bil	
posnet	prihod	družine	Kozjek	in	Trček	na	
zbirno	mesto.	Še	nikoli	se	družini	Kozjek	
in	 Trček	 nista	 tolikokrat	 srečali	 v	 enem	
samem	 jutru,	 na	 istem	 mestu!		 Družina	
Demšar,	 ki	 se	po	 scenariju	filma	pripelje	
do	Višnje	Gore	z	vlakom,	še	nikoli	ni	toli-
kokrat	prebrala,	kdaj	 jih	bo	vlak	popeljal	
nazaj	proti	domu.			
Našo	pozornost	pa	je	pritegnil	kip	polža,	
ki	stoji	na	železniški	postaji.	Polž,	prikle-
njen	z	zlato	verigo,	je	simbol	Višnje	Gore.	
Legenda	pravi,	da	je	bil	v	bitki	ranjen	sin	
žene	beneškega	doža.	Viteza	je	na	potova-
nju	 našla	 hči	 višnjegorskega	 grofa	 –	So-
fija	Višnjegorska,	 ki	 se	 je	 odločila,	 da	 bo	
skrbela	zanj.	Vsi	 so	bili	prepričani,	da	bo	
vitez	umrl,	 vendar	 je	 po	dolgem	okreva-
nju	preživel.	Višnjegorski	grof	je	poslal	po	
kraljico	Beneške	 republike,	ki	 je	že	dolgo	
mislila,	da	je	njen	sin	mrtev.	V	zahvalo	je	

višnjegorskim	grofom	podarila	pozlačeno	
polžjo	hišico	v	premeru	okrog	10–15	centi-
metrov,	okrašeno	z	diamanti.	Polžjo	hišico	
so	višnjegorski	grofje	podarili	mestu.	Ne-
kaj	časa	so	jo	hranili	v	mestni	hiši,	pozneje	
pa	se	je	izgubila	(vir:	Wikipedija).	
Otroci	so	kaj	kmalu	postali	nestrpni	in	se	
jim	je	po	več	ponovljenih	kadrih	režiser	že	
dodobra	zameril.	To	 je	bilo	resno	snema-
nje.	Izpred	železniške	postaje	smo	pot	na-
daljevali	 z	 avtomobili,	 proti	 vrhu	Kuclja.	
Na	 poti	 do	 Kuclja	 pa	 smo	 se	 sprehodili	
do	 slapu.	 Prijeten	 hlad,	 zelena	 podrast,	
vonj	bistre	vode,	čudovita	pešpot,	vse	to	je	
pripomoglo,	da	smo	pozabili,	da	nas	sne-
majo.	Čas	je	hitro	tekel,	lačni	smo	že	bili,	
zato	 smo	se	odpravili	do	našega	 snemal-
nega	cilja	–	vrha	Kuclja.	Odprli	smo	svoje	
nahrbtnike	in	iz	njih	potegnili	dobrote,	ki	
smo	jih	prinesli	s	seboj	za	malico.		Malica	
je	bila	nagrada	za	naše	trdo	delo	tega	dne	
in	celo	pohvaljeni	smo	bili	kot	dobri	film-
ski igralci. 
Za	konec	pa	smo	brez	snemalne	ekipe	obi-
skali	 še	drugi	 slap,	 to	 je	 bil	prav	 tako	 ču-
dovit	 sprehod	–	ob	vodi	 in	po	 skalah,	ob-
raščenih	 z	 mahovjem.	 Otroci	 so	 bili	 zdaj	
zadovoljni,	saj	smo	jim	dovolili	malce	hodi-
ti	po	vodi	in	piti	vodo	izpod	slapu.	Pa	tudi	
starši	smo	se	prav	prijetno	počutili.	
V	dobri	družbi	smo	ocenili	ta	dan	kot	čudo-
vit!         Mateja Debenec in Brigita Kozjek 

Uradne ure 
Občine Log - Dragomer
Ponedeljek: 9.00-12.00
Sreda: 9.00-12.00 in 
14.00-16.00
Petek: 9.00-12.00
Tajništvo ima uradne ure vsak dan 
med poslovnim časom.

obcina@log-dragomer.si

Na OŠ Log - Dragomer 
smo se letošnje šolsko 
leto vključili v program 
Erasmus+
V program so vključeni učenci prve in druge triade. 
Področje našega raziskovalnega dela je naravo-
slovje in temu primeren je tudi naziv projekta – Su-
ccessful Scientists.
Program	Erasmus+	je	namenjen	dvigu	kakovosti	šolskega	iz-
obraževanja	v	Evropi,	omogoča	spoznavanje	in	razumevanje	
evropske	kulturne	in	 jezikovne	raznolikosti	ter	mladim	pri-
dobivanje	osnovnih	spretnosti	in	kompetenc.	
Zato	smo	se	odločili,	da	združimo	naša	prizadevanja,	izme-
njavo	izkušenj	iz	prejšnjih	projektov,	v	katerih	smo	sodelovali,	
izmenjamo	znanja	in	ustvarimo	mednarodno	skupino,	sesta-
vljeno	iz	učiteljev	iz	Velike Britanije, Norveške, Romunije, 
Češke, Grčije, Španije in Slovenije. 
Naše	aktivnosti	so	usmerjene	v	pridobivanje	znanja,	spretno-
sti	in	stališč,	ki	bi	pripomogli	k	celostnemu	razvoju	in	učenju.	
Poudarek	je	predvsem	na	zanimivih,	praktičnih,	izvirnih	pri-
stopih	k	učenju	 in	poučevanju	naravoslovja.	Hkrati	pa	 ima-
mo	krasno	možnost	spoznati	različne	pristope	k	poučevanju	
posameznih	držav,	kar	je	velika	dodana	vrednost	k	samemu	
projektu.		
V	času	projekta	se	bomo	lotili	sedem	različnih	tem.	Vsaki	temi	
so	namenjeni	trije	meseci,	v	katerih	se	ji	bomo	bolj	posvetili.	
Cilji,	ki	jih	bomo	poskušali	doseči	prek	projekta,	so	povezani	
z	učno	snovjo	in	učnim	načrtom	posameznih	razredov.	
Prvi	projektni	sestanek,	kjer	so	se	izoblikovale	prve	smernice	
in	cilji	našega	projekta,	je	bil	novembra	v	Newcastlu	v	Veliki	
Britaniji.	
Februarja	smo	se	udeležili	že	drugega	projektnega	sestanka,	
kjer	smo	že	lahko	delili	svoje	prve	izkušnje	in	odzive	na	pro-
jektno	delo.	Predstavniki	posameznih	držav	smo	se	zbrali	na	
Norveškem,	v	mestu	Kongsberg.	Tam	smo	preživeli	pet	zelo	
produktivnih	in	hkrati	prijetnih	dni.	Ugotovili	smo,	da	smo	
na	pravi	poti,	in	dobili	dodatno	motivacijo	za	naprej.	Na	tem	
srečanju	smo,	s	pomočjo	otrok	OŠ	v	Kongsbergu,	izbrali	tudi	
logotip	projekta.	Na	natečaju	za	izbor	logotipa	so	lahko	sode-
lovali	učenci	 šol,	 iz	katerih	prihajamo	učitelji.	Bilo	 je	veliko	
izvirnih	in	zelo	dobrih	predlogov,	učenci	pa	so	izbrali	logotip	
učenke	iz	OŠ	v	Romuniji.	
Z	mesecem	aprilom	končujemo	že	drugi	sklop.	Bliža	se	drugi	
projektni	sestanek	učiteljev	vseh	sodelujočih	držav,	 tokrat	v	
Romuniji.	Učenci,	učenke	in	učitelji	smo	navdušeno	pristopili	
k	projektu.	Vsi	skupaj	odkrivamo	nove	razsežnosti	učenja,	po-
učevanja	in	raziskovanja	ter	ugotavljamo,	da	je	v	naravoslovju	
morje	idej,	zanimivosti	in	možnosti,	ki	jih	morda	do	zdaj	ni-
smo	opazili	ali	pa	smo	jih	imeli	za	nepomembne,	samoumev-
ne.	Že	zdaj	 lahko	potrdimo,	da	 je	učenje	naravoslovja	lahko	
zelo	raznoliko,	zabavno,	skrivnostno	in	predvsem	življenjsko.	
Sicer	smo	 to	vedeli	že	prej,	vendar	se	odslej	 tega	 toliko	bolj	
zavedamo.	
V	sklopu	projekta	se	načrtuje	tudi	en	obisk	sodelujoče	drža-
ve,	kamor	lahko	učitelji	vzamemo	s	seboj	nekaj	učencev.	To	bo	
lepa	nagrada,	vendar	res	le	za	nekaj	izmed	vseh	učencev.	Pa	
nič	hudega,	saj	bodo	lahko	drugim	podrobno	poročali	o	svoji	
izkušnji	v	tuji	državi.			
Aktivnosti	projekta	bodo	potekale	od	septembra	2014	do	ju-
nija	2016.	Veselimo	se	novih	izzivov	in	postajamo	pravi	mali	
raziskovalci.	

		Učiteljica	Brigita Žitko

Okoli	dvajset	občanov	je	letos	na	teden-
skih	delavnicah	pridobivalo	znanje	tuje-
ga	jezika.	Skupina	slušateljev,	ki	deluje	v	
okviru	sekcije	DVIG,	se	jezika	uči	že	od	
aprila	 2012,	 poučuje	 jih	Olga	Drofenik.	
Druga	skupina	pa	se	je	z	novo	profeso-
rico	 Milojko	 Babšek	 angleščine	 začela	
učiti	 novembra	 2013.	Kot	 smo	 izvedeli,	
so	 študenti	 zelo	 prizadevni,	 na	 tečajih	
manjkajo	le	izjemoma.	»Glavni	cilj	je,	da	
se	nekaj	naučimo,	drugi	cilj	je,	da	treni-
ramo	možgane,	tretji	cilj	 je,	da	se	lahko	
odpravimo	v	tujino,	pa	se	tam	ne	bomo	
izgubili	 –	da	 bomo	 znali	 komunicirati	
s	tujci,«	 je	povedala	Drofenikova.	Z	njo	
se	je	strinjala	Babškova,	ki	je	dodala,	da	
dajejo	poudarek	pridobivanju	znanja	za	
samostojno	sporazumevanje.	»Tudi	tisti	
slušatelji,	ki	 so	že	 imeli	nekaj	predzna-
nja,	so	se	v	svoji	mladosti	angleščine	uči-
li	drugače,	kot	se	je	učijo	današnji	otroci,	
ki	se	z	angleščino	vsak	dan	srečujejo	v	
vseh	medijih	 in	 tako	 že	 zelo	mladi	ve-
liko	 vedo.«	 Povedala	 je,	 da	 je	 eden	 od	

ciljev	 tečaja,	da	 študenti	pri	 govorjenju	
v	tujem	jeziku	pridobijo	samozavest,	iz-
boljšajo	izgovorjavo	ter	vadijo	intonacijo.	
»Zato	se	učimo	po	posebnih	programih,	
uporabljamo	 tudi	 interaktivni	DVD,	ob	
katerem	 tečajniki	 vadijo	 poslušanje	 in	
slušno	razumevanje	ter	lahko	znanje	ob-
navljajo	 tudi	doma.«	Tedenska	 srečanja	
so	med	profesoricama	in	študenti	spletla	
prava	prijateljstva.	»Rezultat	tega	druže-
nja	je,	da	se	imamo	enkrat	na	teden	zelo	
lepo,«	je	sklenila	Olga	Drofenik.
Predznanje	udeležencev	tečaja	je	bilo	na	
začetku	 različno,	 skupna	pa	 jim	 je	 bila	
želja,	 da	obnovijo	pozabljeno	 in	 osvoji-
jo	 novo	 znanje.	 »Znanja	 angleščine	 mi	
je	primanjkovalo,	 česar	 sem	se	zaveda-
la	 na	 vsakem	 koraku.	 V	 angleščini	 se	
lahko	 sporazumevaš,	 kamorkoli	 greš,	
nepogrešljiva	 je	 tudi,	 če	 uporabljaš	 ra-
čunalnik.	 Tečajev	 ne	 jemljemo	 povsem	
šolsko,	da	bi	 se	 tresli	 in	obremenjevali,	
ali	bomo	vprašani	 in	ali	bomo	naredili	
napako.	 Veliko	 nam	 pomeni	 druženje,	

naša	 profesorica	 pa	 je	 zelo	 strpna	 in	
sproti	popravlja	naše	napake.	Všeč	mi	je,	
da	tečaj	poteka	na	tak	način,«	je	razloge,	
da	se	je	pridružila	tečaju,	opredelila	ena	
izmed	 udeleženk.	 Drugi	 so	 ji	 pritrdili;	
povedali	so	nam	tudi,	da	so	angleščino	
že	 s	 pridom	uporabljali	 v	 tujini,	 in	 pri	
tem	jih	je	presenetilo,	koliko	so	se	nau-
čili	ob	svojem	druženju.	Prepričali	smo	
se	lahko,	da	je	to	res	prijetno	in	sprošče-
no,	za	kar	ne	nazadnje	poskrbi	tudi	pe-
sem,	ki	odmeva	na	začetku	in	na	koncu	
vsake	skupne	ure.	Kot	so	nam	povedali	
študenti,	 je	petje	zelo	pomembno;	veči-
noma	ob	predvajanju	zgoščenke	prepe-
vajo	 večne	 zabavne	 popevke,	 občasno	
jih	tudi	spremlja	kitarist.	»Prepevanje	je	
malo	za	razvedrilo,	 je	dobra	vaja	za	fo-
netiko	in	pomnjenje	novega	besedišča,«	
je	prepričana	Milojka	Babšek.	
Skupini	si	želita,	da	bi	 tečaj	nadaljevali	
tudi	jeseni,	veseli	pa	bi	bili	kakšnega	no-
vega	udeleženca.	

V. Lovrenčič

Učenje angleščine je več kot le pridobivanje 
novega znanja
Generacije, ki so že davno zaključile formalno izobraževanje, v zrelejših letih še vedno pridobivajo novo 
znanje. To vsekakor dokazujejo študenti oziroma študentke angleščine, ki v dveh skupinah v okviru sekcije 
DVIG in KUD Kosec enkrat na teden obnavljajo znanje tujega jezika oziroma se tega učijo popolnoma od 
začetka. Njihovi profesorici sta Olga Drofenik in Milojka Babšek.

Naš snemalni dan – Kucelj nad Višnjo Goro
Za nami je bilo šest dni klavrno mokrega aprilskega tedna. V nedeljo, 12. aprila, pa smo se prebudili v sončno 
jutro. Veseli smo bili lepega vremena, saj nas je ta dan čakala zanimiva dogodivščina, snemanje kratkega filma 
za gorski vodnik po vrhovih Slovenije. Snemanje! In to filma!
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Ljubitelji	vrtnarjenja	so	maja	ponovno	stopili	sku-
paj	in	na	spomladanski	zelemenjavi,	ki	je	v	okviru	
KUD	Kosec	potekala	pod	imenom	»Flancarija«	me-
njali	presežke	sadik,	ki	so	zrasle	v	njihovih	toplih	
gredah,	na	balkonih	in	v	lončkih	na	okenskih	poli-
cah.	Mize	so	se	kar	šibile	pod	veliko	količino	sadik,	
ki	so	si	jih	med	seboj	navdušeno	izmenjali	zelema-
njalci.	Ponudba	je	bila	pestra,	vrtičkarji	pa	so	na	do-
godek	prinesli	tudi	nekaj	nekoliko	manj	običajnih	
vrst	 zelenjave.	 Izbirali	 so	med	 različnimi	vrstami	
sadik	 paradižnika,	 od	 volovskega	 srca,	 grapola,	
rdečega	 in	 rumenega	 češnjevega	 paradižnika,	 do	
breskovega,	hruškovega	in	med	drugim	tudi	črne-
ga	slivovega	paradižnika.	Menjali	so	čilije,	različne	
vrste	paprik,	cvetačo,	brokoli,	blitvo,	zelje,	brstični	
ohrovt,	pa	med	drugim	tudi	različne	vrste	zelišč	in	

dišavnic.	Praznih	rok	pa	niso	ostali	niti	tisti,	ki	na	
dogodek	niso	prinesli	ničesar,	zelemnejavci	so	jim	
z	veseljem	ponudili	 sadike,	 seveda	brezplačno,	 in	
jim	zaželeli	obilen	pridelek.	Tudi	tokrat	so	domov	
lahko	odnesli	revije	ter	posebne	vrečke	za	semena.
Tako	kot	vsi	dosedanji	tovrstni	dogodki	je	tudi	to-
kratni	prerasel	v	pravi	družabni	dogodek,	na	kate-
rem	so	si	občani	izmenjali	številne	modre	nasvete,	
med	 seboj	 delili	 dolgoletne	 izkušnje	 pa	 tudi	 zelo	
poučne	napake,	ki	 so	 se	pripetile	 tako	 izkušenim	
vrtnarjem	kot	tudi	začetnikom.	
Cilj	Zelemenjave	 je	na	solidaren	 in	zabaven	način	
povezati	 ljubitelje	dobrot	 in	 lepot	domačega	vrta,	
ki	svoje	navdušenje	prenašajo	tudi	na	druge	soob-
čane.	

V. Lovrenčič

Komisija	 za	 sprejem	 otrok	 v	 Vr-
tec	 Log	 -	 Dragomer	 je	 zaključila	
svoje	delo,	predlagane	oddelke	so	
na	svoji	seji	potrdili	tudi	občinski	
svetniki.	Enoto	vrtca	v	Dragomer-
ju	naj	bi	prihodnje	leto	obiskovalo	
125	 otrok,	 ki	 bodo	 razporejeni	 v	
sedem	 oddelkov,	 na	 Logu	 pa	 bo	
v	dveh	oddelkih	36	otrok.	V	vrtec	
bodo	na	novo	sprejeli	52	otrok,	od	
tega	 deset	 iz	 koncesijskega	 vrtca	
Zvezdica,	ki	v	 javnem	vrtcu	pro-
stor	 dobijo	 prednostno.	 Pomoč-
nica	 ravnateljice	 Jožica	Zorc	nam	
je	 povedala,	 da	 je	 imela	 komisija	
letos	nekoliko	 težje	delo	kot	 lani.	
Tokrat	 je	 Vrtec	 Log	 -	 Dragomer	
prejel	73	vlog	za	vpis,	kar	 je	sko-

raj	pol	več	kot	v	zadnjih	dveh	le-
tih.	Največ	vlog	so	prejeli	za	prvo	
starostno	 obdobje,	 več	 kot	 pol	 iz	
sosednjih	 občin,	 precej	 manj	 za-
nimanja	 je	 bilo	 za	 vpis	 starejših	
otrok.	Kljub	velikemu	številu	vlog	
bodo	 prostor	 v	 vrtcu	 dobili	 vsi	
otroci	 iz	Občine	Log	-	Dragomer.	
Sprejeli	bodo	31	otrok	prvega	sta-
rostnega	 obdobja,	 vseh	 11	 otrok	
drugega	 starostnega	 obdobja	 ter	
še	 deset	 otrok	 iz	 koncesijskega	
vrtca	 Zvezdica.	 Pred	 zaprtimi	
vrati	vrtca	bodo	iz	domače	občine	
ostali	le	otroci,	ki	1.	septembra	še	
ne	 bodo	 dopolnili	 11	mesecev	 in	
so	tako	premladi	za	sprejem.

V. L.

Konec	 prejšnjega	meseca	 je	 na	 Flo-
ridi	 potekalo	 svetovno	 prvenstvo	 v	
cheerleadingu,	na	katerem	sta	barve	
slovenske	 reprezentance	 že	 tretjič	
zapored	zelo	uspešno	zastopali	Špe-
la	 in	Liza	Urbančič,	 članici	Žabic	 iz	
ŠŠD	 Log	 –	 Dragomer,	 doma	 iz	 Le-
snega	 Brda.	 Pravico	 do	 nastopa	 na	
svetovnem	 prvenstvu	 v	 kategoriji	
freestyle	 cheer	 plesnih	 parov	 sta	 si	
priborili	z	zmago	na	lanskem	držav-
nem	prvenstvu	v	Mariboru.	Dekleti,	
ki	sta	bili	za	športne	dosežke	v	letu	
2013	nagrajeni	tudi	z	nazivom	Špor-
tnik	Vrhnike,	sta	glede	na	njune	izje-
mne	uspehe	na	preteklih	svetovnih	
prvenstvih	 (1.	 in	2.	mesto	 leta	2013,	
2.	mesto	leta	2014),	tudi	na	letošnjem	
prvenstvu	 sodili	 v	 krog	 favoritov.	
Na	zadnjem	tekmovanju	pred	odho-
dom	 na	 svetovno	 prvenstvo	 (Frogs	
Cheer	Cup,	Vrhnika	12.4.2015)	sta	z	
izjemno	predstavo	navdušili	medna-
rodno	sodniško	zasedbo	 in	številne	
podpornike	na	tribunah	ter	potrdili,	
da	sta	letos	vrhunsko	pripravljeni.
Čeprav	je	bil	odhod	na	prvenstvo	še	
do	novega	leta	pod	velikim	vpraša-
jem,	sta	ob	podpori	staršev,	domače-
ga	kluba	in	Cheerleading	zveze	Slo-
venije	le	uspeli	zbrati	dovolj	denarja	
in	 se	 dobro	 pripraviti	 za	 nastop	 na	

največjem	 tekmovanju	 v	 cheerlea-
dingu	na	 svetu.	Na	 tekmovanju	 sta	
se	predstavili	s	perfektno	izvedenim	
nastopom	 in	 ugnali	 vso	 svetovno	
konkurenco.	 Starejša	 izmed	 sester,	
Špela,	 je	 po	 tekmovanju	 povedala:	
»Zelo	 sva	veseli,	da	nama	 je	uspelo	
še	drugič	zmagati	na	svetovnem	pr-
venstvu.	To	nama	zelo	veliko	pome-
ni,	 sploh	 zato,	 ker	 sva	 letos	 večino	
časa	trenirali	sami.	Ni	šlo	le	za	to,	ko-
liko	tehničnih	elementov	si	pokazal	
in	kako	dobro	si	 jih	 izvedel,	ampak	
je	 bilo	 poleg	 tega	 zelo	 pomembno	
tudi	to,	da	si	pokazal	s	kakšnim	ve-
seljem	in	 ljubeznijo	plešeš	 in	koliko	
energije	si	pokazal.	V	tem	sva	prehi-
teli	vse	ostale	 in	pokazali,	da	nama	
ples	pomeni	največ	na	svetu.	Mislim,	
da	je	bilo	to	tisto	glavno,	kar	je	pripo-
moglo	k	zmagi.«
Špela	je	spregovorila	tudi	o	prstanih,	
ki	jih	sedaj	prejmejo	svetovni	prvaki:	
»Lansko	leto	so	uvedli	prstane	in	bili	
sva	 razočarani,	 ker	 sva	 prvič	 zma-
gali	dve	leti	nazaj	 in	 jih	nisva	dobi-
li.	Takoj	po	razglasitvi	so	naju	 letos	
odpeljali	 v	 posebno	 sobo,	 kjer	 sva	
morali	pomeriti	velikost	prstana,	ki	
sva	ga	potem	dobili.	Lizi	sem	rekla,	
da	 nikoli	 ne	 bova	 poročeni	 z	 istim	
moškim,	 zmeraj	 pa	 bova	 nosili	 isti	

prstan.	Res	 je	nekaj	posebnega,	 ker	
sva	 prvi	 Slovenki,	 ki	 sva	 ga	 dobili.	
Pomeni	 nama	 veliko	 več	 kot	 pokal	
ali	medalja,	zato	ker	je	res	nekaj	kar	
te	 lahko	spremlja	vsak	dan.«	Kot	 je	
dodala	pa	so	jima	še	bolj	pomembni	
spomini	s	 tekmovanja:	»Zelo	veliko	
nama	 je	pomenilo,	ko	sva	šli	mimo	
ameriške	cheer	plesne	reprezentan-
ce	 po	 odplesani	 točki	 in	 so	 nama	
vse	čestitale,	ker	 je	bilo	 tako	dobro.	
Potem,	 ko	 sva	 čakali,	 da	 odideva	
domov,	 so	 mimo	 prišli	 ameriški	

cheerleaderji	 za	 katere	 vemo,	 da	 se	
običajno	ne	zanimajo	za	 cheer	ples,	
ampak	oni	so	nama	začeli	ploskati	in	
se	 priklanjati,	 kar	 nama	 je	 dalo	 res	
zelo	dober	občutek.”
Vedno	nasmejani	sestri	sta	poveda-
li,	da	so	ju	na	začetku	njune	športne	
poti	 pri	 cheer	 plesu	 najbolj	 očarali	
posebni	 cofi,	 ki	 so	 obvezen	 pripo-
moček	 v	 tem	 športu,	 čudoviti	 dre-
si	 ter	 nasmejane	 in	 lepo	 naličene	
tekmovalke,	 ki	 izžarevajo	 posebno	
energijo.	 V	 vseh	 teh	 letih	 je	 cheer	

ples	postal	njun	način	življenja.	»Ker	
sva	 sestri,	 se	 o	 plesu	 veliko	 govori	
tudi	 doma.	 Trenirava	 devetkrat	 na	
teden,	pred	tekmovanji	pa	se	število	
treningov	še	poveča,	a	to	počneva	z	
veseljem,	zato	se	vsakršno	odrekanje	
drugim	stvarem	poplača	z	ljubeznijo	
do	 plesa	 ter	 dosežki,	 ki	 jih	 naniza-
va,«	sta	pojasnili	Špela	in	Liza.
Njuna	 ameriška	 trenerka	 Jessica	
Walz,	 s	 katero	 letos	 prvič	 sodeluje-
ta,	pa	 je	o	njiju	povedala	naslednje:	
»Špela	 in	 Liza	 sta	 čudoviti	 plesalki	
in	odlično	zastopata	Slovenijo	v	sve-
tu	cheer	plesa.	Sta	 izredno	nadarje-
ni,	 plesu	 sta	 predani	 že	 zelo	 dolgo,	
sama	pa	sem	ju	spoznala	pred	tremi	
leti	in	mi	je	v	veliko	veselje,	da	lahko	
delam	s	tako	odličnima	učenkama,«	
pravi	 Jessica,	 ki	 je	 sestri	 aprila	 obi-
skala	 v	 Sloveniji	 ter	 jima	 pomagala	
pri	 pripravah	 na	 minulo	 svetovno	
prvenstvo.
Urbančičevi	 sta	 najbolj	 ponosni	 na	
to,	da	sta	edini	Slovenki	s	popolnim	
kompletom	 odličij	 s	 svetovnih	 pr-
venstev.	 Sta	 tudi	 večkratni	 državni	
in	evropski	prvakinji	v	cheer	plesu,	
a	ciljev	 jima	kljub	številnih	doseda-
njim	uspehom	ne	zmanjka.	V	letošnji	
sezoni	 si	 želita	 še	 dve	 zlati	medalji	
na	 evropskem	 prvenstvu,	 ki	 bo	 le-
tos	v	Sloveniji.	Špela	in	Liza,	iskrene	
čestitke	 in	 srečno	 na	 prihajajočem	
državnem	 (24.5.2015,	 Ljubljana)	 in	
evropskem	 prvenstvu	 (27.6.2015,	
Ljubljana)!	

  V. L. 

V	 nedeljo,	 19.	 aprila	 2015,		
je	 PD	 Rega	 organiziralo	
tradicionalni	 pohod	 na	
Ključ.	 Ključ	 je	 z	 gozdom	
poraščen	 vrh,	 ki	 se	 naha-
ja	 severno	 od	 vasi	 Brezje	

pri	 Dobrovi	 in	 južno	 od	
Dolenje	 vasi.	 Pot	 je	 števil-
no	 množico	 pohodnikov	
vodila	 izpred	 GD	 v	 Dra-
gomerju,	 skozi	 Log,	 do	
Ferjanke,	 čez	 hrib,	 v	 vas	

Brezje	pri	Dobrovi	in		nato	
strmo	do	Ključa.	Pot		skozi	
gozd	 je	 	 bila	 nezahtevna.	
Ob	 prijetnem	 klepetanju	
smo	hitro	prispeli	 do	Par-
tizanskega	 doma	 na	 Klju-
ču	 (550	m).	MO	 je	na	 izlet	
povabil	 tudi	 svoje	 mlade	
člane	,	tako	se	je	izleta	se	je	

udeležilo	tudi	veliko	pred-
šolskih	 in	 šolskih	 otrok.	
Otroci	 so	 na	 vrhu	 poiska-
li	zaklad,	ki	 jim	ga	je	skril	
škrat.	Ko	smo	se	okrepčali	
in	 naigrali,	 smo	 se	 vrnili	
v	dolino.	Pot	nas	 je	vodila	
na	Debeli	hrib,	do	Žabe	in	
od	 tam	 v	 Dragomer,	 kjer	
smo	 druženje	 nadaljevali	
na	 prijetnem	 pikniku,	 ki	
ga	je	organiziralo	PD	Rega.	
Same	hoje	je	bilo	cca.	4	ure.	
Lep	 izlet!	 	 Zaključim	 lah-
ko:	 dobra	 družba,	 odlična	
organizacija	in	lepo	vreme.	
Imeli	 smo	 se	 lepo!	Če	 vas	
ni	bilo	zraven,	vam	je	lah-
ko	žal.	Se	vidimo	naslednje	
leto.	Še	prej	pa	vabljeni,	da	
se	nam	pridružite	na	osta-
lih	 izletih	 MO.	 Več	 infor-
macij	lahko	dobite	na	sple-
tni	 strani	 društva:	 	www.
pd-rega.si in na FB MO PD 
Rega, lahko nam pišete na 
mopdrega@gmail.com .

Urška

PD Rega: izlet na KljučV Vrtcu Log - Dragomer prihodnje 
leto 161 otrok
Dejavnost Vrtca Log - Dragomer bo prihodnje šolsko leto v enotah v 
Dragomerju in na Logu razdeljena v devet oddelkov, ki bodo obliko-
vani podobno kot lani. Skupaj z otroki iz Zvezdice bodo v vrtec na 
novo vključili 52 otrok. Prostor v vrtcu pa so dobili prav vsi otroci iz 
Občine Log - Dragomer, katerih starši so podali vlogo za vpis, razen 
premladih otrok. 

Sestri Urbančič ponovno svetovni prvakinji!
Sestri Špela in Liza Urbančič sta na svetovnem prvenstvu v cheerleadingu in cheer plesu v Orlandu v ZDA, ponovno postali svetov-
ni prvakinji v kategoriji freestyle cheer plesni pari. V domovino sta se z žlahtnimi odličji vrnili že tretjič zapored.

Tretja vseslovenska Zelemenjava tudi na Logu
Log, 16. maj 2015 – V dvajsetih slovenskih krajih je v soboto potekala 3. vseslovenska 
zelemenjava, med drugim so vrtičkarji sadike, semena, revije, recepte, izkušnje in nasvete 
z domačega vrta menjali tudi pred gasilskim domom na Logu.
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Po dobrem odzivu izpred dveh let smo se na Na-
šem časopisu odločili, da v sodelovanju z agenci-
jo Okusi ponovno organiziramo tako imenovano 
»pomladno osvežitev«, v okviru katere je srečna 
nagrajenka deležna lepotnega in kulinaričnega 
razvajanja v vrednosti 200 evrov. Na uredništvo 
je prispelo veliko prijav, srečna roka Mateje Lam-
berger pa je izžrebala Vesno Vrbančič z Vrhnike. 
»Nisem se želela prijaviti, potem pa me je hčerka 
pregovorila. Ko ste poklicali, sem bila ravno sre-
di umivanja zob in nikakor nisem mogla verjeti, 
da sem resnično jaz srečna izžrebanka,« nam je 
pojasnila Vesna, ki se ji je »pomladna osvežitev« 
skladala ne samo z jubilejem poroke, marveč še z 
njenim abrahamom. »Ne morete verjeti, koliko se 
mi je dogajalo te dni. Kopica jubilejev, na koncu 
sem prejela za darilo še potovanje v Pariz, no, se-
daj pa še »pomladna osvežitev«. Res fantastičen 
začetek maja.« 

Za njeno pomladno osvežitev sta najprej po-
skrbeli Mirza in Karmen, vodji frizerskega salona 
Beba (nasproti sodišča), ki sta ji naredili svetle 
pramene ter stopničasto in resasto postrigli lase. 
»Obe sta vrhunski mojstrici in sem se samo pre-
pustila. Uživam vsako minuto,« je Vesna komen-
tirala dogajanje okoli nje. »Ženske potrebujemo 
razvajanje.« Dosedanjo barvo las, ki je spominjala 
na barvo malancan, sta zamenjali z rdeče-rjavim 
odtenkom in na tak način Vesno pripravili na 
sprejem pri kozmetičarki. 
Tanja iz kozmetičnega salona Lupo, ki ima svoje 
prostore v stavbi pri Cankarjevem spomeniku, 
obvlada svoj posel. Strokovni pristop z njeno 
značajsko milino je Vesno spravil v še boljše raz-
položenje. »Lotili se bova manikure in nato še 
obraznega ličenja,« je napovedala Tanja. Po slabih 
dveh urah je bila Vesna skoraj neprepoznavna, 
seveda v najboljšem mogočem pomenu. Njene 

poudarjene oči so žarele od zadovoljstva, na uli-
ci pa so ukradle tudi kakšen pogled. »Izvedli sva 
naravno manikuro, oblikovali obrvi ter opravili 
dnevno ličenje,« je opravljeni postopek na tele-
grafsko kratko opisala Tanja. »Ne morem verjeti, 
počutim se, kot bi se poročila,« je pripovedovala 
Vesna, ki je, kot rečeno, z možem Dragom ravno 
pred dnevi praznovala srebrni jubilej poroke. 
Naslednja postaja je bila v Šparu na Vrhniki, kjer 
ima svoje prostore salon za žensko dnevno in po-
slovno modo Mini maksi. Z Darjo Goričar, lastnico 
in vodjo butika, se je Vesna odločila za turkizno 
majčko in črne hlače. »Majčka mi je takoj padla 
v oči. Imam obesek oziroma verižico, ki je ravno 
take barve, zato se mi je zdela nadvse primerna. 
Za piko na i pa ima še motive Pariza, kjer sem bila 
ravno pred dnevi,« je pojasnila svojo odločitev 
Vesna. Ker vsaki ženski pritiče tudi lepa torbica, 
se je Darja odločila, da Vesni podari še novo črno 

torbico, ki je poudarila njeno eleganco. Njen mož 
Drago, ki se je v tem trenutku pridružil prenovi, 
je bil osupel nad njenim novim videzom. »Kaj naj 
rečem: super ste opravili delo, krasna je. Kot bi 
bila 25 let mlajša, ko sva se poročila.« 
Tako pomladno osvežena se je Vesna skupaj z 
možem  Dragom lahko odpravila v Gostilno Bajc 
v Sinjo Gorico, kjer sta v slastni ponudbi in prije-
tnem ambientu s šampanjcem nazdravila začet-
ku večera ter se podala na kulinarično potovanje. 
Tu ju je naša ekipa zapustila z željo, naj opojnost 
pomladne svežine nikdar ne popusti, podobno 
kot njuna ljubezen, ki traja že četrt stoletja. 
Čeprav je pomladna osvežitev ponudila največ 
veselja Vesni, pa so delček notranje sreče čutili 
prav vsi soudeleženi, saj so vedeli, da so s svo-
jo požrtvovalnostjo osrečili ženo in mater dveh 
hčera. 

Gašper Tominc 

Vesna Vrbančič na začetku pomla-
dne osvežitve …

… in na koncu preoblikovanega 
razvajanja.

Pomladno osvežitev so omogočili: 
Frizerski salon Beba (Cankarjev trg 9 – nasproti sodišča), 
01/ 755 37 22
Frizerski salon za vse generacije deluje že triindvajseto leto 
zapored. Sledi vsem aktualnim trendom na področju modnih 
pričesk in uporablja  kakovostno lasno kozmetiko. 

Lepotni salon Lupo 
(Cankarjev trg 5 – pri Cankarjevem spomeniku), 040 235 342
V središču Vrhnike že vrsto let deluje lepotni salon, ki  opravlja 
različne tretmaje za zdrav in lep  videz vaših rok ter obraza. 
Zagotovilo za uspeh so vrhunski kozmetični preparati in 
izkušene terapevtske roke. 

Boutique Mini Maksi, Ljubljanska cesta 29 
(v trgovskem centru Spar), 01/ 750 11 33 

V trgovini Mini Maksi ponujajo širok izbor ženske poslovne 
mode  in športno elegantno kolekcijo. Ponudba butika obsega 
tudi otroška oblačila od novorojenčka do mladostnika. 

Gostilna Bajc, Sinja Gorica 12a, Vrhnika, 01/ 755 34 77
Gostilna slovi po razvajanju brbončic ob odlični sveži sezonski 
ponudbi, tradicionalnih »vrhniških jedeh« in  drugihdobrotah. 
Sladokusci zagotovo ne boste razočarani.

Pomladne osvežitve pa ne bi bilo brez Mateje Lamberger iz 
Agencije Okusi, ki je poskrbela za organizacijo dogodka. 
Agencija Okusi združuje znanje in izkušnje vseh vrst 
oblikovanja, vizualnih rešitev, organizacije umetniško-
kulinaričnih dogodkov… www.okusi.si, 041 772 722

Pomladna osvežitev 
tokrat osrečila 
Vesno Vrbančič
Vrhnika, 5. maj – V enem najlepših mesecev leta smo »pomladno osve-
žili« Vesno Vrbančič z Vrhnike, ki se ji je razvajanje prijetno skladalo 
z njenim 25-letnim jubilejem poroke. Osvežili smo njeno pričesko, jo 
razvajali v lepotnem salonu, oblekli v nova oblačila in na koncu njo ter 
njenega moža povabili še na slastno večerjo. 

Vesna v družbi Bebe in Karmen, ki sta poskrbeli za njeno novo 
pričesko.

Na kulinaričnem razvajanju v Gostilni Bajc

Tanja je poskrbela za manikuro in obrazno ličenje. 

Vesna si je v Darjinem butiku izbrala turkizno modro majčko. 
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Kupec pri nakupu rablje-
nega vozila ni nujno vedno 
prepuščen samemu sebi, saj 
zakonodaja vsebuje vrsto 
določil, ki so namenjena var-
stvu potrošnikov, vključno 
s tistimi, ki kupijo rabljeno 
vozilo. S tega vidika je lahko 
tudi nakup rabljenega vozi-
la relativno varen nakup, še 
zlasti tedaj, če potrošnik ra-
bljeno vozilo kupi pri podje-
tju, torej od pravne ali fizične 
osebe, ki opravlja pridobitno 
dejavnost. V takem primeru 
je namreč potrošnik še do-

datno varovan z določili Za-
kona o varstvu potrošnikov, 
ki v večjem delu ureja ravno 
razmerja med potrošniki in 
podjetji.
Pri nakupu rabljenega vozila 
je dobro vedeti, da ima vsa-
ko rabljeno cestno motorno 
vozilo, priklopno vozilo ali 
vozilo s pomožnim motor-

jem, ki ga potrošnik kupi od 
podjetja, zakonsko določeno 
enomesečno  jamstvo za do-
bro delovanje. Kadar kupec 
ni potrošnik ter vozilo ni ku-
pljeno od podjetja, enome-
sečno jamstvo ni obvezno.
To pomeni, da  mora proda-
jalec tudi za rabljeno vozilo 
zagotoviti, da bo vsaj še en 
mesec po izročitvi delovalo 
brezhibno. Če v tem času  
nastane okvara, jo mora pro-
dajalec brezplačno odpravi-
ti. Enomesečno jamstvo za 
omenjene vrste vozil torej 

ni odraz prodajalčeve dobre 
volje, temveč gre za potro-
šnikovo pravico, priznano z 
zakonom. Vendar pa lahko 
prodajalec, kot pogoj za ve-
ljavnost jamstva, predpiše 
pravilen način uporabe vo-
zila. Tak način ne sme biti 
bistveno drugačen od običaj-
nega načina uporabe takih 

vozil oz. od namena, katere-
mu naj bi vozilo služilo, ra-
zen seveda, če je prodajalec 
potrošnika pred nakupom 
ustrezno opozoril, da ima 
vozilo posebnosti, zaradi 
katerih je potreben poseben 
način uporabe ali ravnanja.
Rabljeno vozilo, ki ga po-
trošnik kupi od podjetja, 
ima poleg omenjenega jam-
stva, v primerjavi s splošno 
ureditvijo, tudi podaljšano 
jamstvo za stvarne napake. 
Jamstvo za stvarne napake 
ob nakupu rabljenega blaga 
po določilih Zakona o var-
stvu potrošnikov traja kar 
eno leto. Če se torej v tem 
času pojavi stvarna napaka, 
lahko potrošnik od proda-
jalca zahteva, naj napako 
odpravi, vrne del plačanega 
zneska sorazmerno z napako 
ali kupljeno stvar zamenja. 
Če narava napake tako zah-
tevo opravičuje, lahko potro-
šnik tudi odstopi od pogod-
be oziroma zahteva vračilo 
celotne kupnine. Potrošnik 
ima poleg tega pravico zah-
tevati tudi povračilo škode in 
stroškov, ki so nastali zaradi 
napake. 
V nasprotju s splošnimi do-
ločili Obligacijskega Zakoni-
ka, ki zahtevajo javljanje na-
pak v roku največ osmih dni, 
pri gospodarskih pogodbah 

pa takoj, ima potrošnik za 
javljanje odkritih napak kar 
dva meseca časa, odkar je 
opazil napako. Še več, Za-
kon o varstvu potrošnikov 
določa, da se za napake, ki 
se pojavijo v roku šestih me-
secev od izročitve blaga, šte-
je, da so obstajale že v času 
nakupa. Potrošniku zato ob 
odkritju napake v tem roku 
ni treba posebej dokazovati, 
da je napaka obstajala že v 
času nakupa, temveč mora 
prodajalec, če se želi izogniti 
potrošnikovemu zahtevku, 
dokazati, da napake tedaj še 
ni bilo. Obenem se proda-
jalec ne more sklicevati na 
morebitne, s pogodbo dogo-
vorjene omejitve odgovor-
nosti za stvarne napake, saj 
Zakon o varstvu potrošnikov 
takim določilom ne priznava 
veljave.
Vse navedeno velja le za ti-
ste nakupe rabljenih vozil, ki 
spadajo pod okrilje Zakona 
o varstvu potrošnikov. Pri 
nakupih, ki jih ta zakon ne 
zajema, so pravila drugačna. 
Bralce zato opozarjamo, da 
ta sestavek ne  pomeni celo-
vite in popolne informacije o 
vsakem nakupu rabljenega 
vozila in naj zato služi le kot  
temeljna usmeritev in ne kot 
nadomestek pravnega sveto-
vanja v konkretnih zadevah, 
ki v tem sestavku niso izrec-
no izpostavljene. 
Odvetnik Andrej Jurjevčič 
Imate vprašanje, za katere-
ga menite, da bi zanimalo 
tudi naše bralce? Potem ne 
oklevajte in ga nam pošljite, 
naš odvetnik pa bo nanj od-
govoril v naslednji številki 
Našega časopisa. Pošljite ga 
na nascasopis@zavod-can-
kar.si

Tekst Vabilo na dan odprtih vrat

http:\\nakup.metrel.si

METRELOV DAN ODPRTIH VRAT
sobota 20.6. 2015 od 8. do 12. ure

Občane, bivše zaposlene, delničarje in vse zainteresirane vabimo na dan odprtih vrat,  
ki bo v soboto 20.6.2015 od 8. do 12. ure.

Vodeni ogledi proizvodnih prostorov, muzejske zbirke, praktičnega prikaza merjenja  
z instrumenti, bodo vsake pol ure. Obiskovalci se zberejo na recepciji Metrel d.d.

Vljudno vabljeni.

Vabilo na podjetniški zajtrk
Na območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič vsak petek ob 
8.30 pripravimo PODJETNIŠKI ZAJTRK. Na podjetniški zajtrk po-
vabimo tudi gosta. Srečanje je priložnost za medsebojno izmenjavo 
informacij in reševanje podjetniških problemov. Podrobnejše informa-
cije so pred srečanjem na voljo na spletni strani naše zbornice.
Napovednik srečanj:
• Petek, 29. maj 2015, ob 8.30: Opravljanje storitev na hrvaškem, 

Zdenka Bedekovič, OZS
Napovedujemo teme za junij:
• Petek, 5. junij 2015, ob 8.30: Predstavitev protibolečinske terapije, 

Daša Hodalič Peterlin
• Petek, 12. junij 2015, ob 8.30: Poenostavitev uvozno izvoznih po-

stopkov ter pošiljanje blagovnih pošiljk preko Pošte Slovenije, Silvo 
Pestotnik, Carinska pošta

• Petek, 19. junij 2015, ob 8.30: Urejanje delovnih razmerij, Dušan 
Bavec, svetovalec na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije

• Petek, 26. junij 2015, ob 8.30: Predstavitev programske opreme 
CAD in CAD/CAM ZwSOFT in prednosti, Tomaž Ramšak, ZW 
CAD Slovenija

»Davčne blagajne – realnost pri poslovanju  z gotovino  in  
aktualnosti, ki jih mora podjetnik poznati v letu 2015 
S 1. 10. 2015 naj bi začele veljati obveznost uporabe » davčnih blagajn« 
oziroma naj bi stopile v veljavo in se začele uporabljati določbe o Za-
konu o potrjevanju računov. Delavnica bo namenjena novostim, ki se 
nam obetajo in  aktualni problematiki v  praksi.
Poudarki o novostih 
−  Katere so bili razlogi za predlagani način uvedbe obveznega potrje-

vanja računov in kateri sistem bo uveden 
−  Kdo so zavezanci, ali bodo izjeme za izvajanje postopka potrjevanja 

računov?
−  Katere  so novosti,  podatki , ki jih bo moral vsebovati račun? 
−   Kako  bo potekal postopek  potrjevanja računov?  
−   Posredovati bomo morali podatke o poslovnih prostorih , kaj vse  

šteje kot poslovni prostor?
−  Nadzor  in prekrški, tudi  za končnega potrošnika, če računa  ne 

vzame) .  
−  Vse bo povezano s predlaganimi pripombami in  rešitvami , dopirali 

bomo   odprta vprašanja….. 
Na koncu se bomo seznanili z aktualnimi  davčnimi orehi  in dilema-
mi.  Strokovna delavnica bo potekala: v ponedeljek  15.6.2015 ob 16. 
uri (  4 šolske  ur).   
Cena  seminarja (brez DDV) znaša 90,00 EUR cena za naše člane znaša 
45,00 Eur Izvajalka: Simona Štravs 

Dobro leto po uveljavitvi prostovoljnega članstva v Obrtno-pod-
jetniški zbornici smo še vedno aktivni in delamo za dobro svojih 
članov samostojnih podjetnikov in podjetij. V mandatnem obdo-
bju 2014 – 2018 je predsednik OOZ Vrhnika Simon Hlebec.
Svojim članom nudimo različne storitve. 
Organiziramo izobraževalne delavnice in seminarje, ki so lah-
ko splošni in namenjeni vsem članom (varstvo pri delu in var-
stvo pred požarom, prva pomoč, davčni obračun, poslovanje v 
tujini …) ali pa specialni in namenjeni posameznim panogam (za 
avtoserviserje, gradbince, mizarje, frizerje, kozmetike, gostince, 
kovinarje, …). Izobraževalni dogodki so za člane brezplačni ali z 
velikim popustom 10 – 90% tržne kotizacije.  
Zbornica je tu tudi zaradi  zastopanja vaših interesov pred dr-
žavo in občino, pri čemer poskušamo doseči ugodne pogoje za 
vaše poslovanje in prijazno poslovno okolje. Izkoristite brezplač-
no svetovanje in podporo.
Članom pomagamo pri reševanju že nastalih težav ali pri prepre-
čevanju njihovega nastanka, svetujemo na različnih področjih, po-
magamo pri internacionalizaciji – kako poslovati v tujini, izterjavi 
dolgov…Člani so povezani po panogah v strokovnih sekcijah, 
kjer si izmenjajo izkušnje, rešujejo skupne strokovne probleme in 
skrbite za uresničevanje skupnih interesov. 
S kartico Mozaik podjetnih (prejme jo vsak član, ki podpiše pri-
stopno izjavo) pa člani pridobijo številne ugodnosti pri partner-
jih, ki sodelujejo pri projektu. Z redno uporabo kartice, članarina 
postane dosti manjši strošek, kakor znašajo prihranki. Partnerji so 
tudi tako raznoliki, da vsak lahko najde kaj zase. Največji so: Te-
lekom, Zavarovalnica Triglav, Generali, Sberbank, Kompas, Mer-
kur, Erste card Diners club, Big Bang, DZS, Prigo, GA, Elektro 
energija in številni drugi. 
Vsi člani se lahko tudi predstavijo na spletnem katalogu Moj obr-
tnik, ki deluje kot poslovni imenik za potrošnike. 
Informirajte se o zbornici, delovanju in delu na spletni strani 
www.ozs.si ali www.ooz-vrhnika.si, obiščite nas na Tržaški cesti 
8A na Vrhniki ali nam pišite na mail: adela.cankar@ozs.si Veseli 
bomo vašega obiska, odziva, vprašanj…  

Odvetnik svetuje: varstvo potrošnika pri 
nakupu rabljenega vozila
Nakup vozila je za marsikoga pomembna odločitev, ki  terja jasne odgovore 
na vrsto vprašanj. Eno izmed  njih je tudi, ali  se odločamo za nakup novega 
ali rabljenega vozila. Tisti, ki se odločijo za nakup rabljenega vozila, morajo 
izmed široke ponudbe izbrati vozilo, za katerega verjamejo, da je v solidnem 
stanju, ter vredno kupnine, ki jo zanj zahteva prodajalec. Kaj pa tveganja?
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Prejšni mesec je v središču Vrhnike zaživela tr-
govina DEPO-ja (v prostorih  nekdanje čitalni-
ce). Pod imenom znamke DEPO  potekajo dela, 
ki jih v lokalni skupnosti potrebujemo, z izku-
pičkom pa se financirajo nova delovna mesta. 
Ena izmed dejavnosti, ki  potekajo v DEPO-ju, je 
tudi prodaja rabljenih in preoblikovanih pred-
metov. Nova lokacija je dostopnejša in bo večje-
mu številu občanov omogočila, da v njej kupijo 
nostalgične, unikatne ali zgolj poceni predmete, 
ki jih potrebujejo. Trgovina obratuje ob torkih in 
četrtkih od 9. do 12. ure in od 17. do 19. ure. Ob 
sredah ima vrata odprta od 9. do 12. ure in ob 
sobotah od 8. do 13. ure.
Z aprilom je začela delovati informacijska pi-
sarna, ki jo najdete v pritličju poslovne stavbe na 
Tojnicah. V tej pisarni smo združili več opravil 
v želji, da posodobimo in izboljšamo servis za 
naše uporabnike po sistemu »vse na enem me-
stu«. Tu lahko oddate različne vloge, zahtevke 
oziroma prošnje, spremembe števila oseb ali la-
stništva, naročate praznjenje greznic in MKČN, 
urejate vse v  povezavi z vašimi obveznostmi za 
plačilo komunalnih storitev, tu deluje tudi bla-
gajna. Na sodelavke iz informacijske pisarne se 
obrnite tudi, če vas zanima karkoli  glede meseč-
nih položnic za komunalne storitve. Pokličete 
jih na telefonsko številko 01 750 29 70 ali pišete 
na e-naslov: metoda.smrtnik@kpv.si.
Že en mesec deluje prenovljena spletna stran 
našega podjetja, kjer smo vam pripravili bistveno 
več vsebin oziroma informacij kot doslej. Spletna 
stran je bolj funkcionalna, preglednejša in omo-
goča enostavnejši dostop do iskanih informacij. 
Najdete jo na naslovu http://www.kpv.si/. Vabi-
mo vas tudi, da obiščete naš profil na strani Face-
booka, ki je dostopen na: https://www.facebook.
com/komunalnopodjetjevrhnika.

Odgovori na najpogostejša vprašanja  glede cen 
komunalnih storitev
1. Kje imate podlago za oblikovanje cen?
Cene storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja odpadne vode in ravnanja z odpadki se 

uvrščajo med nadzorovane ali regulirane cene, 
ki se ne oblikujejo prosto na trgu, temveč se mo-
rajo oblikovati v skladu z metodologijo, ki jo 
je predpisala vladna uredba.1

Uredba uveljavlja dve temeljni izhodišči evrop-
skih direktiv oziroma sklepov Evropske komi-
sije, in sicer:
–  uporabnik (oziroma povzročitelj) plača in
– nadomestilo za izvajanje javnih storitev ne 

sme presegati upravičenih stroškov javne 
službe.

To pomeni, da se smejo (in morajo) vsi (upravi-
čeni) stroški izvajalca javne službe v celoti pre-
valiti na uporabnike javne službe. V upraviče-
nih stroških je upoštevana tudi določena stopnja 
donosa, ki je tudi omejena navzgor. Da lahko 
ugotovimo, kolikšni so upravičeni stroški posa-
mezne javne službe oziroma sestavimo ločene 
kalkulacije cen, imamo vzpostavljen podrob-
no razčlenjen in pregleden sistem razporejanja 
stroškov oziroma ločenega računovodskega 
spremljanja dejavnosti. 
Cene so oblikovane na podlagi pričakovanih 
stroškov prihodnjega obračunskega obdobja; 
oblikovane so torej predračunske cene. Izvajal-
ci gospodarskih javnih služb smo zavezani, da 
enkrat na leto preverjamo skladnost predra-
čunskih cen z dejanskimi. Vse razlike (v plus ali 
minus) upoštevamo pri izračunu nove predra-
čunske cene, torej cene za naslednje obdobje. To 
pomeni, da smo  morali najkasneje ob dokonča-
nju zaključnega računa za leto 2014 (torej po 31. 
marcu 2015) primerjati, ali so cene, ki smo jih za-
računavali v letu 2014, skladne z dejansko dose-
ženimi, upravičenimi stroški. Nato smo pripra-
vili izračune novih predračunskih cen, kjer smo 
upoštevali vse morebitne ugotovljene razlike za 
prejšnje obdobje. V primeru odstopanj, višjih od 
+/- 10 %, smo pristojnim občinskim organom že 
predložili v potrditev spremenjene cene. 
2. Zakaj zaračunavate praznjenje greznic kot 
akontacijo?
Spremenjen način zaračunavanja je predpisala 
vladna Uredba. Čiščenje grezničnega mulja se 

plačuje z mesečnimi akontacijami, dosedanji na-
čin zaračunavanja po dejansko opravljeni stori-
tvi ni več dovoljen. 

Osnova za obračun je količina dobavljene pitne 
vode. Kadar se poraba vode ne ugotavlja z ob-
računskim vodomerom, se cena zaračuna glede 
na število stalno in začasno prijavljenih stano-
valcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne 
vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan. 
V vladni uredbi, ki  določa način ravnanja z 
grezničnim muljem, je določeno, da lahko te 
storitve naročite le pri izvajalcu javne službe (na 
območju občin Borovnica, Log - Dragomer in 
Vrhnika je to naše podjetje). Na tak način želi 
država zagotoviti ustrezno ravnanje s prevze-
tim blatom in hkrati pridobiti popolnejše evi-
dence o količinah in ravnanju z blatom.
Greznice oz. MKČN  moramo izprazniti vsaj 
enkrat na tri leta oziroma vsakokrat, ko je to po-
trebno. Za čiščenje grezničnega mulja pokličete 
na telefonsko številko 01 750 29 70 ali pišete na 
elektronski naslov info@kpv.si.

3. Zakaj toliko različnih postavk na računih?
Vladna uredba, ki je predpisala način oblikova-
nja cen, je določila tudi, katere postavke morajo 
biti izpisane na računu. Tako naj bi se zagoto-
vilo, da bo iz računov jasno razvidna cena po-
samezne javne službe, ločeno za spremenljivi 
oziroma za stalni del cene. Prikaz cen na računu 
oziroma način njihove objave vsaj enkrat na leto 
preverjajo tudi tržni inšpektorji. 

4. Čemu je namenjena omrežnina?
Omrežnina  je stalni (fiksni) del cene javne služ-
be in je namenjena kritju stroškov najemnine za 
sredstva javne infrastrukture, ki ga naše podje-
tje plačuje lastnikom infrastrukture, torej obči-
nam. Višina najemnine in s tem tudi omrežnine 
se oblikuje na podlagi določb Uredbe. Občine 
zbrana sredstva iz tega naslova namenijo za 
nove naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo jav-
ne infrastrukture.

5. Ali so katere od cen subvencionirane?
Da. O višini subvencije odloča vsaka občina sa-

mostojno. Trenutno so subvencije naslednje:

Odvajanje odpadne vode: Občina Vrhnika sub-
vencionira del omrežnine gospodinjskim upo-
rabnikom. Subvencija za vodomer  velikosti do 
vključno DN 20 znaša 1,6561 €/mesec brez DDV 
oziroma 1,8134 €/mesec z DDV. Potrjena cena v 
višini 4,8124 €/mesec se torej zmanjša na 3,1563 
€/mesec brez DDV oziroma 3,4561 €/mesec z 
DDV (za DN 20).
Ravnanje z odpadki: vse tri občine subvencio-
nirajo del zbiranja odpadkov (0,0156 €/kg brez 
DDV oziroma 0,0171 €/kg z DDV). Polna cena 
storitev zbiranja odpadkov se tako zniža iz 
0,1300 €/kg z DDV na 0,1129 €/kg z DDV. Ob-
čina Log - Dragomer se je poleg tega odločila 
subvencionirati tudi celoten strošek ravnanja z 
odpadki velikim družinam. 

Podrobnejši prikaz cen in pojasnila  glede cen, 
najdete na naši spletni strani v zavihkih Ceniki 
in Pogosta vprašanja.

1 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) – odslej Uredba.

O B V E S T I L O

Komisija za izvedbo javnega natečaja 
obvešča, da je v maju 2015 v Uradnem listu 
RS na spletnih straneh občin ustanoviteljic 

in na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje objavila javni natečaj za

DIREKTORJA JAVNEGA 
PODJETJA KOMUNALNO 

PODJETJE VRHNIKA, d. o. o.

To obvestilo ne velja kot uradna objava 
razpisa.

Komisija za izvedbo javnega natečaja

AKCIJA 

 NA ZALOGI IMAMO:
* FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA ZA VARSTVO BOROVNIC

  in ostalih rastlin * AMONSULFAT - gnojilo za borovnice

* VELIKA IZBIRA ZEMLJE- za rože in ostale zasaditve

* SEMENA OKRASNIH TRAV, * VABE ZA POLŽE IN MRAVLJE

ŠOTA 250L samo  9,  €99

Jelovškova 7      01/ 7506 840 
Agrocenter VRHNIKA

VELIKA IZBIRA SADIK BALKONSKE CVETJA, TRAJNIC,
ZELENJAVE, SADNIH DREVES IN JAGODIČEVJA

AKUMULATORJI 
TOPLA

55 Ah, D+    62,  €

75 Ah, D+     79,  €

100 Ah, D+   104,   €

Ugodna ponudba velja od 1.05. do 30.06.2015 
oz. do odprodaje zalog.

Vse cene so v EUR in vsebujejo DDV. 
Slike je simbolna.

99

99

99

SENČNE MREŽE
MREŽE PROTI TOČI

IN PTICAM

Električni
pastirji

Palice 
z izolatorji

Izolatorji

Ročke za 
ograjo

Trakovi
Solarni paneli
 (po naročilu)

ŠIROKA PONUDBA IZDELKOV 
ZA PAŠNIŠTVO

BALIRNA FOLIJA 

ZALIVALNE CEVI
                     

Oranžna nemezija, dalija in milijon zvončki 
v objemu temnolistnih strukturnih rastlin 
sladkega krompirja in temnolistne detelji-
ce kar dvignejo razpoloženje. Izbiro glinene 
cvetlične posode popestri oranžna cvetlična 
kompozicija na sončnem mestu. Prednost gli-
nenih posod in cvetličnih korit je, da v vro-
čih mesecih ostanejo korenine na hladnem. 
Sladka in dišeča kombinacija visečih jagod, 
ki cvetijo v treh barvah, pritegne z vonjem 
in videzom. Pisanolistne dišavnice prinesejo 
v senco tako vonj kot barvitost. Temnolistni 
žajbelj, zlati origano, kodrolistni peteršilj, 
kislica, listnati česen in citronasti timijan ust-
varijo bogato in uporabno zasaditev.

Ustrezna zemlja
Za zanesljivo in bujno zasaditev uporabimo 
Balkonio, petkomponentno visokokakovo-
stno zemljo s hranili in minerali za takojšnje 
in dolgotrajno delovanje, bogato s huminsko 
šoto in organskimi hranili. Biorastlinska vla-
kna zadržujejo vodo in hranila v območju 
korenin, guano pospeši rast in razvoj, aktiva-
torji cvetenja pa obogatijo cvetne nastavke in 
cvetenje. Odlična je tudi za dodajanje k sob-
nim rastlinam. 

Dognojevanje naj bo redno
Tudi če je dan oblačen, a topel in vetroven, so 
rastline žejne. Če je substrat od 2 do 3 cm pod 
površjem suh, zalijemo. Z dognojevanjem s 
tekočimi gnojili na osnovi morskih alg in 11 
vitaminov začnemo po treh tednih od sajenja 
rastlin, saj se v tem času substrat izčrpa. Tako 

gnojilo s poudarjeno organsko komponento 
in vitamini poveča količino cvetnih nastav-
kov, da rastline prej, bolje in dlje cvetijo. Lah-
ko pa uporabimo gnojilo v šumečih tabletah, 
eno tableto raztopimo v 10 l vode in doseže-
mo čudovit učinek.

Pravočasno ukrepanje
Težave z balkonskimi rastlinami se najpo-
gosteje pojavijo zaradi neustrezne nege, vre-
mena ali napada bolezni in škodljivcev. Tudi 
odcveteli cvetovi so lahko vir velikih težav, 
med drugim omejujejo novo cvetenje. Od 

škodljivcev so najpogostejši: uši, pršice, ra-
stlinjakovi ščitkarji, tripsi in gosenice. Uši in 
tripse učinkovito zatiramo s pripravkom na 
osnovi naravnega piretrina iz rastline dalma-
tinski bolhač Kenyatox verde. Za okrepitev 
rastlin jih je priporočljivo vsakih 10 dni škro-
piti z naravnim pripravkom iz njivske presli-
ce, s čimer jih zavarujemo pred morebitnimi 
boleznimi, predvsem sivo plesnijo. 

Strokovnjaki Kluba Gaia

Novosti v vrhniški komunali

Dišeče in okusno na balkonih
Balkonske rastline so lahko že sredi poletja v bujnem razcvetu. Če na začet-
ku sezone za balkonske rastline lepo poskrbimo, imamo z njimi veliko veselja. 
Uspeh bo popoln, če izberemo ustrezen substrat, zdrave sadike, obenem pa redno 
skrbimo za nego in zaščito. Take balkonske lepotice so več kot očarljive, tudi 
dišeče in okusne.

• Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • 
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Pričakujemo močan 
napad podlubnikov
Sanacija od žleda poškodovanega 
drevja poteka dobro. Trenutno oce-
njujemo, da je sanirano okrog 50% 
poškodovanih količin drevja. 

V mesecih, ki so pred nami, pa se bomo 
bolj kot s sanacijo žledoloma  ukvarjali s 
sanacijami žarišč podlubnikov. Pričaku-
jemo namreč močan napad podlubnikov: 
Ti  so se lani zaradi nepravočasne izdela-
ve poškodovanega drevja iglavcev že na-
množili. Močnejši napad smo pričakovali 
že lani, vendar  ga je mokro in precej hla-
dno poletje dodobra omililo. Letos ne bo 
tako, saj že v spomladanskih mesecih po-
nekod beležimo do štirikrat več lubadark, 
kot v enakem obdobju lani. 

Kaj lahko storimo da bo škoda 
čim manjša?
V tem obdobju je predvsem pomembno, 
da se vsa žarišča pravočasno najdejo in 
nato tudi takoj sanirajo. Zato gozdarji pri-
čakujemo, da boste tudi lastniki tistih goz-
dov v katerih je veliko smreke vsaj enkrat 
mesečno pregledali svoj gozd,  če se niso v 
njem morda pojavil podlubniki. 

Kako prepoznanamo od podlub-
nika napadeno drevo?

• v okolici napadenega drevesa je 
vedno polno odpadlih iglic

• na lubju in koreničniku se pojavi 
dobro vidna rjava črvina

• na deblu se pojavijo drobne luknjice
• iz luknjic se cedi smola

Če v svojem gozdu najdete od podlubni-
kov napadeno drevje o tem takoj obvestite 
revirnega gozdarja. Ta bo opravil pregled 
vašega gozda in določil drevesa, ki jih je 
potrebno posekati. Hkrati pa vam bo dal še 
dodatna navodila in usmeritve za izvedbo 
vseh preventivnih del varstva pered pod-
lubniki. Hkrati pa poskrbite, da bodo za 
posek izbrana drevesa tudi v roku pose-
kana ter odpeljana iz gozda. Če kje, potem 
velja pri sanaciji žarišč podlubnikov rek : 
Čas je zlato !. Hitreje kot boste sanirali ža-
rišča podlubnikov manjša je verjetnost, da 
se bodo ti še naprej širili in uničevali vaše 
in sosedove gozdove. Poleti, ko je vroče 
se celoten razvoj ene generacije podlubni-
kov zavrti že v mesecu dni.  In za gozd je 
nabolje če je drevje z podlubniki vred od-
peljano iz gozda. Seveda pa moramo tudi 
v gozdu zložiti napadene veje v kupe, še 
bolje pa je če jih pokurimo. Vendar kurje-

nje v gozdu ni vedno mogoče. V  obdobju 
razglašene velike požarne ogroženosti ni 
v gozdu dovoljeno nikakršno kurjenje. 
Zavod za gozdove Slovenije je dolžan za-
gotoviti izvedbo predpisanih del za var-
stvo gozdov pred podlubniki z drugimi 
izvajalci (na stroške lastnikov gozdov), če 
lastniki ne opravijo predpisanih del v do-
ločenem času in skladno z navodili. 

Janko Vidmar
Zavod za gozdove Slovenije

predavanje: 
Krajina, c̆lovek in vrt
V poljudno-strokovnem predavanju bomo na zanimivih primerih 
iz zgodovine in sedanjosti spoznali, kako so se ljudje skozi zgodovino 
znašli v krajini, kako so se naučili razumeti in razbrati iz prostora tiste 
znač ilnosti ter zakonitosti, ki so jim pomagale preživeti. Spoznali bomo 

kratko zgodovino razvoja oblikovanja vrtov, ki že od nekdaj na 
poseben nač in zrcalijo odnos med človekom in naravo. Nazadnje pa 

bomo spoznali še klju c̆ne nasvete, ki jih je pri nac̆rtovanju 
vrta potrebno upoštevati in tudi to, č emu se je pri vrtu priporočljivo 

izogibati – tako pri sami organizaciji prostora, kot pri 

zasaditvah okrasnih rastlin.

kdaj? 
4.6. 2015 
ob 18h

kje? 
Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika
Tržaška cesta 32, Vrhnika

Vrt Nicole de Vesian, Francija (Google Images, 2015)

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

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

Kineziološki taping
To je terapevtska metoda, ki z uporabo 
elastičnih samolepilnih trakov pospešuje 
samozdravljenje telesa s pomočjo akti-
vacije živčnega in limfnega ter krvnega 
sistema. Traki ne dražijo kože, dovolju-
jejo 100 % gibljivost in učinkujejo 24 ur 
na dan.

Primeren je za vse starostne 
skupine (tudi za dojenčke, 
otroke in nosečnice):
• s »svežimi« poškodbami mišic, tetiv, 

sklepov (zvini, vnetje tetiv …)
• z edemi in hematomi po poškodbah
• s kroničnimi bolečinami zaradi po-

škodb oziroma stanj gibalnega sistema 
(bolečina vkrižu, rami …)

• z nevrološkimi težavami (izboljša držo 
…)

• za podporo med nosečnostjo in po po-
rodu

Kaj je kineziološki taping?
Kineziološki taping je terapevtska me-
toda brez zdravil  z uporabo elastičnih 
samolepilnih trakov, ki ne dražijo kože 
in dovoljujejo 100 % svobodo gibanja ter 
učinkujejo 24 ur na dan.   Funkcija ela-
stičnih samolepilnih trakov je mišično-
-tetivna podpora ter sklepna stabilizacija 
– trak daje oporo mišici, izboljšuje pretok 

limfe in krvi, deluje pro-
tivnetno in protibolečin-
sko. Daje oporo in stabil-
nost sklepom ter mišicam 
brez negativnega vpliva 

na vensko in limfno  kroženje ter obseg 
gibanja. 
Taping pospešuje samozdravljenje telesa 
s pomočjo aktivacije živčnega, limfnega  
in krvnega sistema.  Metoda temelji na te-
lesu lastnem naravnem procesu zdravlje-
nja in je zelo uporabna in  učinkovita, saj 
zmanjšuje bolečine,  skrajša čas rehabili-
tacije  in pripomore k hitrejši ozdravitvi. 
Uporablja se kot preventivna in kot kura-
tivna tehnika.

Koliko časa deluje nameščen 
elastičen trak?
Trak, ki ga nalepimo na kožo, deluje 24 
ur na dan, nameščenega imamo v pov-
prečju tri do pet dni, lahko tudi več ali 
manj časa. 

Kako deluje kineziološki 
taping?
• zmanjšanje bolečine,
• zmanjšanje otekline in možnosti vnetja,
• izboljšanje mišične funkcije,
• izboljšanje kroženja telesnih tekočin,
• učvrstitvi funkcije sklepov.

Kdaj uporabljamo kineziološki 
taping?
• sindrom karpalnega kanala
• bolečine v spodnjem delu hrbta (su-

bluksacija, hernija diska)
• bolečine v kolenih
• bolečine v prsih
• bolečine v ramenih
• poškodbe dimelj
• poškodbe rotatorne manšete
• poškodbe vratnih vretenc
• teniški komolec
• plantarni fasciitis
• poškodbe pogačice
• pred- in pokirurški edem
• zvini gležnja
• športne poškodbe
• preventivne metode itn.

Več si lahko preberite na 
www.terapevtskidotik.si

Vaša terapevtka, Petra Šmid Seljak

Pozdravljeni v našem kotič-
ku. V prejšnji številki nam jo 
je malček zagodel fotografski 
škrat, izpadli sta namreč dve 
fotografiji, zato to popravlja-
mo v tej številki.
Gospod je prišel na pedikuro. 
Pred tremi leti so mu ampu-
tirali palec. Na vprašanje, če 

ima trenutno kakšne težave 
odgovori, da se mu zdi, da ga 
pod prsti nekaj peče. Si pred-
stavljate kake bi bile bolečine 
zdravega človeka ob takem 
stanju kot ga vidite na sliki? 
No, to je sladkorna. To pome-
ni, da imate lahko tako stopa-
lo in da se vam samo dozdeva, 
da se tam nekaj dogaja. 
Na drugi sliki je stanje po pe-
dikuri in gospoda smo seveda 
napotili k osebnemu zdravni-
ku, ki bo zadevo reševal na-
prej. Med prejšnjo in zdajšnjo 
številko je zgodba dobila dru-
gačen epilog. Prste so amputi-
rali.
Z nekimi stvarmi v življenju 
pač ni šale, ker ni popravnih 
izpitov niti za posamezne 
stvari, še manj za življenje 
samo. 
Zunaj se je otoplilo, nogavi-
ce bomo počasi pospravili v 
omare, kar pa naj ne bi velja-

Nogica svetuje

Sladkorna in pedikura

BOROVNICA, Zdravstveni dom, Mejačeva
VNANJE GORICE, Nova pot 5, zraven Lekarne
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lo za sladkorne bolnike. V kolikor 
ste sladkorni bolnik ali pa imate 
morda zaradi kakih drugih bolezni 
zmanjšano občutljivost stopal, po-
tem ne hodite bosi in brez nogavic, 
ker lahko stopite na kak predmet in 

tega ne čutite… v kolikor pa se temu 
ne morete odreči, potem si dnevno 
pregledujte stopala, ali pa prosite za 
to koga od svojih bližnjih. Veliko vas 
živi samih, torej vam ostane ogledalo 
in si na tak način preglejte stopala. 
Naj ne nastanejo zaradi malih stvari 
velike težave.

V NOGICI kar pridno že lakiramo 
nohte in želeli bi omeniti dva prime-
ra neposrečenega trajnega (gelish) 
lakiranja nohtov. Po lanski sezoni sta 
nas obiskali dve stranki s precej uni-
čenimi nohti zaradi trajnega lakira-
nja, sploh pri eni so bili nohti temno 
obarvani in ker smo se zadeve pra-

vočasno lotili ima gospa za to poletje 
lepe nohte, trajnega laka pa pravi, da 
ne bo več uporabljala. Pri nas upora-
bljamo le običajne lake za nohte, ki 
so zelo obstojni in se hitro sušijo, pa 
tudi sicer na nogah lak za nohte dlje 
zdrži. V enem mesecu nohti zrastejo 

tudi za 1,5mm, torej trajni lak nekako 
ne more trajati celo poletje, ker zade-
va estetsko ni ravno posrečena z »na-
rastkom«  in poletje je čas, ko si lah-
ko z barvami na nohtih damo duška. 
Naj bodo vedno drugačni, preizku-
site barve, ne omejujte se in tudi la-
kiranje nohtov ne vzame več kot pet 
minut. Pri nas imamo široko barvno 
paleto lakov, lakiranje stane ob pe-
dikuri 3€, samostojno 5€, laki pa so 
vam na voljo po 2,50€ in verjemite, 
da boste zadovoljni z njimi. Super so, 
hitro se sušijo in dolgo obstojni, cena 
pa več kot sprejemljiva. Če se odlo-
čate za gelish lakiranje pa previdno. 
Slovenski trg postaja prepusten tudi 

za nekvalitetne proizvode, pa naj si 
bo to hrana, kozmetika ali pa kaj dru-
gega. Sami sebi ste najboljši prijatelj 
in najbolj si lahko zaupate. 

Uživajte v toplih dnevih, do nasle-
dnjič pa en pozdravček iz NOGICE.

Če ste kdaj v zadregi kaj 
bi podarili, lahko kupite 
DARILNE BONE za 
PEDIKURO, DEPILACIJO in 
MASAŽO, na voljo so tudi 
boni za delno masažo – npr. 
nog, hrbta.

Dan zdravja
V torek, 12.5.2015, je potekal »DAN 
ZDRAVJA«, ki ga je organiziral Zdra-
vstveni dom Vrhnika. Dogodek je pote-

kal ob Tržaški cesti na zelenici pred Zavodom Ivana Cankarja 
(parka Samostojnosti). Z dogodkom smo želeli seznaniti in in-
formirati vse občane (vseh treh občin Vrhnika, Log-Dragomer 
in Borovnica) na zdravstvenem področju. Vreme nam je bilo 
naklonjeno saj je bila udeležba nad pričakovanji. Zelo veliko 
zanimanje je bilo pri stojnici  zobozdravstvene preventive, kjer  

smo prikazali praktični prikaz pravilnega čiščenja zob ter pri-
pomočke za ustno higieno. Pokazalo se je, da so občani  željni 
znanja na področju zobozdravstva. Predstavili smo prenovljene 
preventivne programe v Centru za krepitev zdravja in jih tako 
informirali o vseh brezplačnih delavnicah, ki jih bomo ponovno 
začeli izvajati v mesecu septembru, ker trenutno spomladan-
ske delavnice zaključujemo. Izpeljali smo Test hoje na 2km, kjer 
so udeleženci dobili vpogled v svoje aerobne sposobnosti. Vsi 
starejši od 65 let, pa so bili seznanjeni z ugotavljanjem njihovih 
telesnih zmožnosti, ki tudi sicer potekajo vsako sredo in petek 
v sejni sobi Zdravstvenega doma Vrhnika. Lahko rečemo, da je 
bil največji obisk pri stojnici, kjer so predstavnice patronažne 
službe izvajale meritve vitalnih funkcij (krvnega tlaka, pulza) 
ter meritve krvnega sladkorja. Meritve so izvedle 250 udeležen-
cem. Veliko zanimanje predvsem pri otrocih, pa so imeli gasilci 
in nujna medicinska pomoč. Prikazali so postopek imobilizacije 
ponesrečenca in uporaba defibrilatorja ter jih seznanili s temelj-
ni postopki oživljanja. Otroci so imeli na voljo ogled gasilskega 
avta ter avta nujne medicinske pomoči. Postavili pa smo tudi 
poligon, da so se otroci razmigali, kar jim je bilo še posebej v ve-
selje.  Svitovi predstavniki s strani NIJZ so obiskovalce seznanili 
s preventivnim programom Svit in pomenom zgodnjega odkri-
vanja sprememb na debelem črevesju. V dopoldanskem času je 
bil obisk zelo velik iz vrhniških vrtcev, osnovnih šol ter varstve-
no delovnega centra. Obiskalo nas je 35 skupin otrok. V popol-
danskem času pa so bili obiskovalci celotna populacija. Vsi, ki so 
se dogodka udeležili pa so lahko okusili tudi bio zdravo sadje 
in zelenjavo.
Nad obiskom smo bili zelo pozitivno presenečeni. Pokazalo se 
je, da so občani željni taki predstavitev. Predstavnikom Zdra-
vstvenega doma, pa je velika udeležba potrditev za dobro delo 
in ves vložen trud, ki smo ga vložili za organizacijo dogodka 
poplačan. Zahvalila bi se direktorju g. Romanu Strgarju ter po-
močnici direktorja Špeli Rot za podporo pri organizaciji. Hvala 
Zdenki Suhadolnik, Tini Petkovšek, Uršuli Debevec, dr.  Mirni 
Rogelj, Petri Šest Pleško, Andreji Jesenovec, Ivani Knafelc, dr. 
Cvelbarjevi, Diani Trdan, gasilcem PGD Stara Vrhnika pri iz-
vedbi dogodka »DAN ZDRAVJA«.  Glede na tako velik odziv 
in pozitivne odzive obiskovalcev, da je potrebno take dogodke 
ponoviti in jih mogoče imeti večkrat na leto smo dobili le še po-
trditev na naše razmišljanje, da se srečamo vsako leto na ta dan. 
Se vidimo na dogodku » DAN ZDRAVJA » 2016.

Jerneja Filipič, Zdravstveni dom Vrhnika

Zahvala
Zdravstveni dom Vrhnika se zahvaljuje vsem sponzorjem za 
pomoč pri izvedbi dogodka DAN ZDRAVJA. Veseli smo, da 
smo z vašo pomočjo vsem udeležencem pričarali nepozaben 
dan. Sponzorji: DG69, Kolinska, Gostilna Pri Kranjcu, Cankar-
jev hram, Gostilna in pizzerija  Boter, Studio Fabrka, Zavod 
Ivana Cankarja, Flegis, Lomas d.o.o., Aktanta, PGD Stara Vrh-
nika, PGD Log, društvo Svit.

Po novem tudi ultrazvok v ZD 
Vrhnika
Obveščamo vas, da je Zdravstveni dom Vrhnika s 1.6.2015 pri-
dobil 0,2 programa UZ. Izvajali bomo ultrazvočne preiskave 
trebuha, vratu, kolena, rame. Ambulanta bo delala ob sredah 

od 16.00-20.00 ure ter 
ob petkih od 16.00-18.30 
ure v prostorih Dis-
panzerja za ženske ZD 
Vrhnika. Na preiskavo 
se naročite lahko oseb-
no ob sredah od 11.00-
14.00  in petkih med  
8.00 in 12.00 uro ali 

pošljete napotnico izbranega zdravnika na naslov Zdravstveni 
dom Vrhnika, Ultrazvok, C. 6. maja 11, 1360 Vrhnika. Storitve 
bo izvajala Nina Boc, dr.med.spec.radiologije.
Izvajali bomo tudi samoplačniške storitve ob sredah in petkih 
od 15.00-16.00 ure s predhodnim naročilom na telefonsko št. 
01/7555-140 (sreda od 11.00-14.00 ter ob petkih od 8.00-12.00 
ure) ali po e-mailu:  narocanje.ultrazvok@zd-vrhnika.si

Dispanzer za ženske sprejema 
naročila
Ponovno Vam sporočamo, da še vedno sprejemamo nove paci-
entke v Dispanzerju za ženske v Zdravstvenem domu Vrhnika, 
katerega nosilka je Lucija Sorč dr. med. spec. ginekologije in 
porodništva. Za več informacij nam lahko pišete po elektronski 
pošti: narocanje.ginekologija@zd-vrhnika.si ali nas pokličete na 
telefonsko številko: 01 7555 140 v času:
ponedeljek : od 7.30 do 14.00 
torek : od 16.00 do 19.30 
četrtek: od 9.00 do 15.30 
Veseli bomo vašega obiska.

Drage nosečnice!
Z mesecem aprilom je ZD Vrhnika vstopil v projekt Skupaj za 
zdravje, s katerim želimo izboljšati preventivne dejavnosti v 
zdravstvu. Sem sodi tudi Šola za bodoče starše, ki bo v obdobju 

projekta, potekala nekoliko 
drugače. Priprava na porod in 
starševstvo je namenjena bo-
doči materi in bodočemu oče-
tu oziroma spremljevalcu/-ki. 
Prvo srečanje je namenjeno 
nosečnicam med 12 in 18 te-
dnom nosečnosti in tema je ; 
Zgodnja nosečnost.Temu sre-

čanju  je pridruženih 45 minut praktičnega prikaza telesnih vaj 
in aktivne telesne vadbe nosečnic.
Sledi 6 srečanj v pozni nosečnosti, to je med 28 in 34 tednom no-
sečnosti. Tematike posameznih srečanj so smiselno razdeljene 
po sklopih. Zajemajo poglavitna vsebinska področja, ki smo jih 
ocenili kot pomembna za nosečnost, porod in poporodno obdo-
bje z vidika nosečnice, ploda, bodočega očeta, novorojenčka/-
-ke, matere, očeta, družine. Uravnoteženi so telesni, duševni in 
socialni vidiki zdravja tako z vidika posameznice/posameznika 
kot tudi z vidika javnega zdravja.

Začetek šole za bodoče starše bo:
Prva skupina: 26.05.2015 – Srečanje v zgodnji nosečnosti.
Naslednjih šest srečanj bo organiziranih v septembru.
Druga skupina: 23.06.2015 – Srečanje v zgodnji nosečnosti
Naslednjih šest srečanj bo organiziranih v oktobru.
Šola za bodoče starše bo potekala v Kulturnem centru na Vrh-
niki, v Grabeljškovi dvorani (1. nadstropje, knjižnica) od 14.00 
in 16.00 ure.
Za vse dodatne informacije pokličite na GSM: 051/390-922 ali 
email: petra.sest-plesko@zd-vrhnika.si.

Petra Šest Pleško dipl.m.s., vodja Šole za bodoče starše

Zahvala in pohvala urgentni službi
Zahvalil bi se zdravstvenemu osebju urgentne službe vrh-
niškega zdravstvenega doma za hitro pomoč, ki sem je bil 
deležen pri poškodbi roke. Ekipa je bila profesionalna, hi-
tra, velik plus pa pripisujem prijazni komunikaciji. Pohva-
le vsem zaposlenim. Urgentna služba več kot pričakovano 
opravičuje svoje delo in je velika pridobitev za  Vrhniko.

Anže Grampovčan, član KS Breg
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Ministrstvo za zdravje je pripravilo predlog 
novega Pravilnika o službi nujne medicin-
ske pomoči. Pravilnik je v javni obravnavi 
do 22.05.2015 in do tega dne Ministrstvo za 

zdravje sprejema pri-
pombe na predlog pra-
vilnika.
Cilj ministrstva je, da s 
sprejemom tega pravil-

nika pristopi k reorganizaciji sistema nujne 
medicinske pomoči, s katero želi doseči iz-
boljšanje sistema NMP ter tako boljšo, kako-
vostno in enotnejšo oskrbo prebivalcev na 
celotnem območju Slovenije.
V Zdravstvenem domu Vrhnika z obžalova-
njem ugotavljamo, da pravilnik v pretežni 
meri ni v funkciji zgoraj navedenih ciljev. 
Pravilnik dobro opredeljuje delovanje Urgen-
tnih centrov (UC) in dobra je tudi ideja sku-
pne dispečerske službe. Pozdravljamo tudi 
dobro opredelitev potrebnih izobraževanj in 
znanj za zdravstveno osebje.
Nikakor pa ne izboljšuje NMP in predvsem 
ne neprekinjenega zdravstvenega varstva za 

vse tiste prebivalce, ki ne živijo v neposre-
dni bližini UC. Pravilnik prinaša centrali-
zacijo NMP na nivoju države in predvideva 
izboljšanje zdravstvenega varstva za najbolj 
urgentne primere, na ta račun pa poslabšuje 
dostopnost in kakovost zdravstvene oskrbe 
za preostale akutno zbolele. Izboljšuje torej 
situacijo za 3 do 5 % obravnavanih pacientov 
NMP, poslabšuje pa za preostalih vsaj 95 %. 
Po nekaterih ocenah  naj bi bila s tem pra-
vilnikom opredeljena NMP in neprekinjeno 
zdravstveno varstvo, ki prehaja v prekinjene-
ga in časovno omejenega, celo precej dražje 
od obstoječega sistema. 
Iz navedenih razlogov predlagamo Ministr-
stvu za zdravje, da generalno spremeni pra-
vilnik  na način, da združi v obstoječem pre-
dlogu pravilnika opredeljene urgentne cen-
tre in dispečersko službo z enotami NMP v 
zdravstvenih domovih po Sloveniji. Te NMP 
lahko dodatno usposobimo ter opremimo in 
tako bomo dobili dobro delujoč sistem NMP 

in neprekinjenega zdravstvenega varstva. 
To bo resnično neprekinjeno ter ves čas do-
stopno  in ne tako, kot po sedanjem pravil-
niku, v pretežnem delu Slovenije ob sobotah 
in nedeljah ter praznikih omejeno na osem ur 
dnevno. Tako bomo poskrbeli za vse paciente 
NMP (urgentne primere in tudi tiste akutno 
zbolele), poleg tega pa bi bil ta pristop najver-
jetneje tudi cenejši.

Primer Zdravstvenega doma Vrhnika
- ZD zagotavlja primarno zdravstveno var-

stvo za občane občin Vrhnika, Borovnica 
in Log-Dragomer. Skupno nekaj čez 24.000 
ljudi na površini dobrih 168 km2.  Naša 
enota NMP pa večkrat  poskrbi še za ob-
čane Horjula, Žiri in včasih tudi Logatca. 
Poleg tega pa je na našem področju 25 kilo-
metrov avtoceste in še več kilometrov  že-
lezniške proge (povečana nevarnost mno-
žičnih nesreč).

- Enota NMP je v ZD Vrhnika začela delova-
ti v drugi polovici leta 2013. Od takrat sta 
v ambulanti NMP ali na terenu 24 ur na 

dan in vse dni v letu prisotna zdravnik in 
diplomirani zdravstvenik. Poleg tega pa je 
na Vrhniki še izpostava reševalne postaje 
Ljubljana s stalno prisotnim reševalcem in 
diplomiranim zdravstvenikom.

- Po predlogu pravilnika, bi bilo na Vrhniki 
stalno prisotno samo reševalno vozilo z di-
plomiranim zdravstvenikom in reševalcem 
(ekvivalent današnji reševalni postaji) , ob 
sobotah, nedeljah in praznikih pa v ambu-
lanti še dežurni zdravnik. Vendar ta samo 
8 ur na dan. 

- Prebivalcem občin Borovnica, Log-Drago-
mer, Vrhnika in delno tudi sosednjih občin 
bi z uveljavitvijo  predlaganega  novega 
pravilnika bistveno poslabšali zdravstveno 
varstvo in to je s človeškega vidika nespre-
jemljivo, z zakonskega pa najmanj sporno.

- S tako situacijo se na tem področju pri za-
gotavljanju NMP in neprekinjenega zdra-
vstvenega varstva ne bi vrnili samo dve 
leti nazaj (ko še nismo imeli tako oblikova-

ne enote NMP), ampak kar desetletja.
- Ko v ZD še nismo imeli enote NMP je 

bila dostopnost in kakovost zdravstvene 
oskrbe na tem področju bistveno slabša. 
Zdravniki so opravljali dežurno službo in 
če je v času delovanja ambulante prišlo do 
nujnega primera, sta zdravnik in medicin-
ska sestra zaklenila ambulanto in odšla na 
intervencijo. Redno naročeni pacienti in 
ostali v čakalnici pa so čakali nedoločen 
čas na vrnitev zdravstvene ekipe. Poleg 
tega so ambulante težko sprejemale nena-
dno obolele in s tem nenaročene, ker je bilo 
že naročenih pacientov preveč.

- S postavitvijo enote NMP so se te težave v 
glavnem rešile. Zaposlili smo mlado, mo-
tivirano in visoko strokovno ekipo zdra-
vstvenih delavcev, ki je v tem času dveh let 
rešila že marsikatero življenje. Poleg tega 
pa pomagala velikemu številu akutno obo-
lelih pacientov. V ZD smo veseli, da ima-
mo takšno ekipo, po številnih pozitivnih 
odzivih in pohvalah občanov pa vidimo, 
da so z njenim delom zadovoljni tudi tisti, 

ki potrebujejo njeno pomoč. 
- V ZD Vrhnika imamo tudi rentgen in ka-

kovosten laboratorij, ki sta nujna za dobro 
delo ekipe NMP.

- Sprašujemo se torej zakaj rušiti nekaj, kar 
odlično deluje in se vračati na sisteme iz 
preteklosti (vsaj na našem teritoriju). Sami 
ne najdemo odgovora in žal nam zadovolji-
vega niso dali niti snovalci novega pravil-
nika. Spomin na slabosti preteklih pristo-
pov pa je še živ in lahko bi rekli, da rane še 
pečejo. 

PREDLOGI REŠITEV:

1.) Predlog novega pravilnika spremenimo 
tako, da v pravilniku dobro zamišljenim 
urgentnim centrom in ideji enotne zdra-
vstvene dispečerske službe, priključimo 
mrežo NMP v zdravstvenih domovih. Tej 
pa dodamo potrebna izobraževanja in del-
no tudi opremo, ki je predvidena v predlo-
gu pravilnika.

2.) Če takšna rešitev iz nam neznanih razlo-
gov res ni sprejemljiva, pa v imenu prebi-
valcev tega področja predlagamo in zahte-
vamo ustrezno dimenzioniran  Satelitski 
urgentni center (SUC) na Vrhniki. SUC 
vključuje tudi stalno prisotnost urgentne-
ga zdravnika. To zahtevo podpirajo nasle-
dnja dejstva:

- Naša enota NMP   je v prvem četrtletju 
2015 opravila 2341 pregledov, od tega je 
bilo 114 nujnih intervencij na terenu in 162 
nujnih hišnih obiskov. Od vseh obravnav 
smo napotili v bolnišnico samo 10,3 % pa-
cientov. V nočnem času med 20. uro in 7. 
uro je bilo povprečno 4,8 obravnav na noč.

- Povprečni dostopni čas pri nujnih inter-
vencijah je bil 11 minut in 12 sekund. V tem 
času sta bila na kraju dogodka zdravnik in 
diplomirani zdravstvenik.  Za nujno reše-
valno vožnjo naj bi vozilo iz UC Ljubljana 
potrebovalo 19 minut. Lahko torej rečemo, 
da bi se povprečni dostopni čas zdravnika 
iz sedanjih dobrih 11 minut podaljšal na 
pol ure. O življenju pa dostikrat odločajo 
minute, torej hitrost in kakovost interven-
cije.

- Pri dostopnem času zdravnika ne smemo 
pozabiti, da je avtocesta na relaciji Lju-
bljana – Vrhnika dostikrat slabo pretočna 
(preobremenjena predvsem poleti in ob 
praznikih, da nesreč ne omenjamo).

- SUC na Vrhniki bi lahko skrbel za prebi-
valce občin Borovnica, Log-Dragomer, 
Horjul, Vrhnika in  Žiri. 

 V teh občinah živi na 251 km2 več kot 
32.000 prebivalcev, ki si zaslužijo dosto-
pno in neprekinjeno zdravstveno varstvo. 
Temu SUCu bi morebiti lahko priključili 
tudi področje Logatca s 13.300 prebivalci 
in za prebivalce Logatca bi bilo bolje, da na 
poti v SUC že naredijo tretjino poti do UC. 
Po predlogu pravilnika naj bi bili pod SUC 
Postojna, kar pomeni, da bi se z vožnjo v 
Postojno oddaljevali od UC. 

 Seveda bi moral biti SUC za 45.330 prebi-
valcev na 424 km2 površine ustrezno di-
menzioniran, da se ne bi zdravstveno var-
stvo prebivalcev v primerjavi s sedanjim 
stanjem preveč poslabšalo.

- V ZD Vrhnika, že imamo visoko usposo-
bljeno in motivirano ekipo zdravstvenega 
osebja NMP, ki odlično sodeluje z lokal-
nim okoljem in ostalimi ambulantami v 
ZD. Dobro sodelovanje ekipe NMP s pri-
merno usposobljenimi gasilskimi društvi  
omogoča hitre posege, kakovostno zdra-
vstveno oskrbo in s tem reševanje člove-
ških življenj. S tem pa ne moremo ekspe-
rimentirati in v živo preverjati pravilnika, 
ki v večinskem delu Slovenije in tako tudi 
na našem področju, nima podpore. Ima pa 
veliko nasprotovanj tako laične, kot stro-
kovne javnosti.

   Roman Strgar
Direktor ZD Vrhnika

Zdravstveni dom Vrhnika 
o predvideni reorganizaciji nujne medicinske pomoči (NMP)




