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Na občino le ob uradnih urah
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Petnajst najlepših pesmi Tonje 
Predlagajte prejemnike priznanj

Nekoč, na svetega Alojzija dan, je bila šolska 
slovesnost pri Sveti Trojici. Poglavitni del 
slovesnosti so nam bili štruklji in češnje: vse 
drugo, maša, petje in pusti govori, nam je 
bilo le v nadlego. Učitelj mi je bil napisal 
dolgo pesem na čast Mariji Tereziji; pesem 
se mi je zdela na vso moč priskutna, ali 
naučiti sem se jo moral. Postavili so me bili 
na visoki zid kraj cerkve.
              Ivan Cankar: Moje življenje, SN 1914

Čakre
Letos narava malce prehiteva ali pa 
zaradi slabih izkušenj iz prejšnjih 
let nismo navajeni, da lahko že v 
začetku junija povsem brezskrbno 
nosimo kratke rokave in hlače. Tisti, 
ki ljubimo sonce, se nam zdi, da 
smo končno dobili tisto, na kar ča-
kamo  vso zimo. A če nekaterim to 
dobro dene, se zdi, da drugim malo 
manj ali pa jim odpre posebne čakre, 
preko katerih stopajo v večini nam 
neznane in verjetno tudi nikoli do-
živete razsežnosti. Ko sem namreč 
pred dnevi s kolesom drvel proti 
občini na Tržaški 1, me je ustavil 
mlajši fant, zelo zagorele postave, ki 
mi je pošiljal poljubčke. »Nerodna 
reč,« bi si verjetno mislil vsak, na-
kar sem zavrl, ker mi je mahal, naj 
to storim. Začel je nekaj blebetati. 
Tako nenavadno, čudno, zamolklo, 
da se mi je zdelo, da bi utegnilo biti 
z njim nekaj narobe. Nato mi je po-
tisnil v roke seznam s tremi stolpci. 
V prvega naj bi  vpisal ime in pri-
imek, v drugega podpis, v tretjega 
pa … »Znesek?«  sem mu rekel in 
ga vprašujoče pogledal. Stisnil se je  
k moji rami in me potrepljal. Ljubi 
bog, bilo je že čudno vse skupaj. 
»Kakšen znesek, zakaj?« In fant je 
pokazal na napis na vrhu seznama, 
da gre za neko gluhonemo organiza-
cijo, za katero še svoj živi dan nisem 
slišal, ter se ponovno stisnil k moje-
mu ramenu. Tedaj sem se spomnil: 
enemu od mojih staršev se je  enako 
zgodilo dan poprej pred vrhniškim 
Šparom, ko mu je dekle potisnilo v 
roke list in nato nekako samoumev-
no pričakovalo denar. Dobila je štiri 
evre. Če je bila prej gluhonema, je 
od trenutka, ko je imela kovanca v 
rokah, znala povsem tekoče govo-
riti. »Čakaj,« sem mu dejal. »Kaj ko 
bi se midva skupaj fotografirala?« 
Upal sem, da bo privolil, ker bi pri 
priči fotografijo odnesel na Policijo 
in jo razposlal po Facebooku, pa je 
odkimal. Očitno je nekaj le razumel, 
nakar se je ponovno stisnil k meni in 
me trepljal. Kako mi je šel že na živ-
ce … Pa sem prijel kemični svinčnik 
in v rubriki »znesek« narisal lepo 
okroglo ničlo. V delčku sekunde je 
iztrgal seznam iz mojih rok, nekaj 
zagodrnjal in nato odvihral naprej 
po ulici. »Opa, pozabil si še kemik,« 
sem se zadrl za njim. Pa se je obr-
nil, prišel ponj in odvihral naprej. 
Torej je kar dobro slišal, samo neka 
posebna čakra se mu je odprla … 
Naj vam poletje mine brez tovrstnih 
prigod. Spočijte se, naberite novo 
energijo, konec avgusta pa se bomo 
spet srečali. 

Gašper Tominc, novinar in urednik

Naslednja številka bo izšla 
31. avgusta,  besedila bomo 
sprejemali do 18. avgusta.

Pojasnilo bralcem
Nekateri prispevki, ki ste jih poslali, niso objavljeni v tej številki, ker je bilo preveč gra-
diva glede na predvideni obseg časopisa. Objavljeni bodo v naslednji številki. Hkrati pa 
ponovno pozivamo, naj bodo članki kratki in jedrnati, ker bomo le tako lahko zagotovili 
objavo vsem avtorjem.                                                         Uredništvo Našega časopisa

Iz Ljubljanice bodo 
dvignili deblak

Predvideni datum dviga deblaka je 
od 29. junija do 3. julija, dva tisoč 
let star deblak pa naj bi našel svoje 
mesto v nastajajočem Doživljajskem 
razstavišču Ljubljanica. 
Več na strani 2.  

PGD Brezje je praznovalo 
70 let

Slovesno proslavitev dogodka je 
spremljala naša novinarka Nadja 
Prosen Verbič, več o slavnostni 
seji, paradi ter novem vozilu 
pa si preberite na dobrovsko-
polhograjskih straneh.

Dušan Suhadolnik postal 
častni občan.

Občina Log - Dragomer je ob 
občinskem prazniku podelila štiri 
priznanja, med drugim tudi naziv 
»častni občan«, ki ga je prejel Dušan 
Suhadolnik. Več na strani 44. 

Električna vleka je nazaj!
Po  šestnajstih mesecih in pol je po 
lanskem žledolomu iz Borovnice 
proti Verdu znova zapeljala 
električna lokomotiva. A to še ne 
pomeni umik dizelskih lokomotiv, 
ugotavlja novinar Damjan Debevec 
na borovniških straneh. 

Pred dnevi se je začelo poletje, za katerega upamo, da bo letos tako, kot se spodobi: vroče in suho – za razliko 
od lani, ko so bile dežne kaplje spremljevalke skoraj slehernega dne. Želimo vam sproščujoče poletje, polno 
užitkov in radosti. Izkoristite ga po najboljših močeh, da si ponovno napolnite baterije. Malčki na pričujoči 
fotografiji so skupina Zajčki iz vrhniškega vrtca, ko so se mudili na Debelem Rtiču, kjer so veseli čofotali in 
raziskovali obalo ter se v en glas strinjali, da je bil en dan premalo za tako radoživ izlet.

Spremljajte nas na

facebooku
in portalih

www.mojaobcina.si
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S	strani	KS	Podlipa	-	Smrečje	so	bile	konec	leta	2014	Sve-
tu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP) 
Vrhnika	 posredovane	 različne	 pobude	 glede	 varnosti	
v prometu na dveh krajevnih cestah in na lokalni cesti 
Podlipa–Smrečje.	Pobude	je	letos	aprila	obravnaval	ob-
činski	svet	SPVCP	in	 jih	 tudi	odobril.	 	Dela	so	se	 lotili	
prizadevni delavci Komunalnega podjetja Vrhnika in 
opravili		več	naloge.
–	Na	krajevni	cesti	od	transformatorja	proti	Pečnikarju	
so	na	mostu	 čez	Podlipščico	postavili	 zaščitno	 jekleno	
ograjo. Po tej poti je prometa malo, vozijo se v glavnem 
le	domačini,	prav	zato	je	ta	cesta	še	posebno	priljublje-
na	za	sprehode	družin	z	majhnimi	otroki.	Nevarnost	je	
predstavljal	le	most	čez	potok,	ki	pa	je	sedaj	dobil	ograjo.
–	Avtobusno	postajališče	–	hišica	–	 je	na	Samiji	 	posta-
vljena ob razmeroma ravni cesti, mimo katere vozijo 
nekateri	 vozniki	 	 s	 pretirano	 	 hitro	 vožnjo.	 Ker	 na	 tej	
postaji	vsako	jutro	čaka	na	šolski	avtobus	več	otrok,	so	
pred	hišico	avtobusnega	postajališča,	v	smeri	proti	Vrh-
niki,	postavili	pokončni	znak	»tabla	pokončne	zapore«.	
Ker se morajo vozniki  tabli izogniti, zaobidejo tudi av-
tobusno	hišico.	Male	otroške	glavice	sedaj	lahko	varneje	
pogledujejo	na	cesto,	če	že	prihaja	šolski	avtobus.
–	Ob	cesti	Rovte–mrečje	so	pri	kmetiji	Smrekar	postavili	
dva	prometna	znaka,	ki	opozarjata	na	živali	na	cesti.
– Na nevarnem odseku  lokalne ceste od odcepa za Kajn-
dol	proti	Smrečju,	kjer	je	že		zdrsnil	avtomobil	s	ceste,	so	
postavili	varovalno	ograjo	v	dolžini	100	m.
–	Tudi	v	vrhnjem	delu	Smrečja	so	brneli	stroji	Komunal-
nega	podjetja	Vrhnika.	Naredili	so	še	zadnje	avtobusno	
postajališče,	to	je	končna	postaja	iz	Vrhnike	do	Smrečja.	
Doslej	 se	 je	 v	 namen	 avtobusnega	 postajališča	 upora-
bljala ravnina pod cerkvijo. Ker pa so na tistem mestu 
zgradili	 stanovanjsko	 hišo,	 so	 avtobusno	 postajališče	

uredili	v	bližini	križišča	pri	Gostilni	Kasarna,	nasproti	
ekoloških	otokov.	Pod	cesto	so	utrdili	 širši	nasip,	ki	 je	
dovolj	velik,	da	avtobus	lahko	čaka	ob	cesti,	ne	da	bi	pri	
tem oviral promet.
–	Da	 bi	 bila	 na	 cesti	 iz	 Podlipe	 proti	 Smrečju	 zagoto-
vljena	še	večja	varnost,	so	po	vsej	dolžini	ceste	 	vrisali	
prekinjajočo	belo	črto	in	rumene	označbe	na	avtobusnih	
postajališčih.
– Prav pred  nedavnim so na ovinku pri Strugah posta-
vili	 še	 opozorilno	 tablo	 o	 prepovedi	 odlaganja	 smeti.	
Torej	zopet	velja	slogan:	»Skupaj	zmoremo	več.«	Če	se	z	
vsemi		naštetimi	ukrepi	izognemo	eni	sami	hujši	prome-
tni	nesreči,	je	trud	poplačan.
KS	Podlipa	-	Smrečje	se	za	razumevanje	in	skrb		za	večjo	
varnost v prometu iskreno  zahvaljuje Svetu za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu Vrhnika ter  Komunal-
nemu podjetju Vrhnika za vsa opravljena dela.

Za	KS	Podlipa	-	Smrečje	zapisala	Sonja Malovrh. 
Foto: SM

Deblak	je	konec	osemdesetih	let	od-
kril	 Miro	 Potočnik,	 leta	 2001	 ga	 je	
tedanja skupina za podvodno arhe-
ologijo Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani raziskala in dokumenti-
rala,	v	začetku	letošnjega	junija	pa	se	
je ekipa arheologov Zavoda za pod-
vodno arheologijo lotila njegovega 
dviga.	Za	kakšen	deblak	pravzaprav	
gre?	Kot	 je	 pojasnil	Matej	Draksler,	
vodja	 arheoloških	 raziskav,	 	 je	 na	
dva dela prelomljen dobrih  trinajst 
metrov dolg deblak, kar je blizu 

evropskemu	rekordu,	ki	znaša		šest-
najst	metrov.	Težko	si	je	predstavljati	
hrast, iz katerega je bil narejen, kajti 
v	premeru	meri	kar	110	cm.	Datira-
jo ga v leta od 70 pred Kristusom 
do	50	našega	 štetja,	 imelo	pa	naj	 bi	
vlogo	čolna	–	torej	za	prevoz	bodisi	
ljudi bodisi tovora. Arheologi so na 
njem	odkrili	tudi	pet	železnih	spojk,	
s katerimi je bila popravljena razpo-
ka	na	čolnu,	ki	je	nastala	med	njego-
vo uporabo. Ugotovljena starost in 
ostanek domnevnega tovora, ki bi ga 

bilo	mogoče	 interpretirati	kot	grad-
beni material, postavljata deblak 
v neposredno  povezavo z rimski-

mi naselbinskimi jedri na Vrhniki 
ter poudarjata gospodarsko vlogo 
Ljubljanice in njenih pritokov v ob-

dobju prvih dveh stoletij cesarstva.  
Kdaj	 natančno	 naj	 bi	 potegnili	 de-
blak	iz	Ljubljanice,	ni	natančno	zna-
no,	vsekakor	pa	bo	po	dvigu	končal	
v restavratorskem centru, kjer se 
bodo	lotili	čiščenja	in	konzerviranja.	
Proces	bi	 lahko	 trajal	več	 let,	 že	 se-
daj	 pa	 na	 glas	 razmišljajo,	 kako	 bo	
to vplivalo na njegovo postavitev 
v	 Doživljajski	 center	 Ljubljanica,	 ki	
bo	 imel	 svoje	mesto	v	pritličju	Kul-
turnega centra Vrhnika. Ali bo del 
procesa konzerviranja potekal kar v 
Doživljajskem	 razstavišču	 ali	 pa	 bo	
razstavljena samo replika, bo poka-
zal	čas.
Celotno dogajanje okoli deblaka torej 
poteka v okviru krovnega projekta 
Doživljajsko	 razstavišče	 Ljubljanica,	
ki	ga	delno	financira	Evropska	uni-
ja	 (finančni	 mehanizem	 EGP	 2009	
–	 2014).	 Poleg	 odvzema	 deblaka	 iz	
Ljubljanice, bodo arheologi v okviru 
dela projekta nadaljevali tudi raz-
iskave na rimski ladji, ki so jo pred 
leti	odkrili	pri	Bajerjih,	in	proučevali	
vpliv	fizikalnih,	kemičnih	in	mikro-
bioloških	parametrov	na	moker	 les,	
kar naj bi pomagalo najti prave od-
govore	 na	 vprašanje,	 kako	 tovrstne	
spomenike	 dolgoročno	 ohraniti	 »in	
situ«.	

Gašper Tominc

Vrhniška komunala prejela 
priznanje stanovske zbornice

Vrhnika, 5. junij – Zbornica komu-
nalnega gospodarstva je Javnemu 
komunalnemu podjetju Vrhnika po-
delila priznanje, in sicer ob njegovi 
50-letnici delovanja. Kot je bilo mo-
goče	 slišati	 na	 strokovnem	posvetu	
Komunaliade, kjer so podeljevali 
nagrade	 in	 priznanja,	 je	 vrhniška	
komunala	orala	 ledino	na	področju	
ločevanja	odpadkov	oziroma	njihovi	
ponovni uporabi, kar je Vrhniki pri-
neslo	 najprej	 naziv	 »najbolj	 zelene	
občine«	in	lani	še	vstop	v	mrežo	Nič	
odpadkov (Zero Waste). Pohvalili so 
njeno organiziranost in inovativne 
načine,	 ki	 so	 se	 v	 naslednjih	 letih	
izkazali za pravilne in posnemanja 
vredne	 vzorce.	 Na	 Gospodarskem	
razstavišču	 je	nagrado	 iz	 rok	 Janka	
Kramžarja,	 predsednika	 Zbornice	
komunalnega gospodarstva, spre-
jela	 direktorica	 vrhniške	 komunale	
Brigita	Šen	Kreže.	(GT,	foto:	GT)

V dobrem pol letu zgradili več kot 
15 km kanalizacije
V	obdobju	od	oktobra	2013	do	konca	aprila	2015	je	naše	podjetje	izvajalo	dela	gradnje	
kanalizacije	v	Občini	Vrhnika		v	sklopu	projekta	Odvajanje	in	čiščenje	odpadne	vode	v	
porečju	Ljubljanice,	ki	ga	sofinancirajo	Občina	Vrhnika,	Republika	Slovenija	in	Evrop-
ska unija. Vzporedno z gradnjo sanitarne kanalizacije se je gradila tudi preostala infra-
struktura	(vodovod,	meteorna	kanalizacija	in	javna	razsvetljava),	in	sicer	na	območju	
Gabrč,	Notranjske	ceste,	Verda,	Mirk	in	Stare	Vrhnike.	Zgradilo	se	 je	dobrih	9.300	m	
sanitarnih	kanalov,	na	katerih	je	šest	črpališč	in	317	hišnih	priključkov.	Vzporedno	se	je	
zgradilo	ali	obnovilo	več	kot	5.200	m	meteorne	kanalizacije,	slabih	6.500	m	vodovoda	
in	dobrih	7.500	m	javne	razsvetljave	s	136	svetilkami.	Zahtevnost	in		obsežnost	pripra-
ve in izvedbe projekta sta terjali sodelovanje vseh sodelavcev komunale. Na samem 
gradbišču	je	bilo	ob	konicah	tudi	več	kot	47	delavcev	iz	različnih	terenskih	ekip	vrhni-
ške	komunale.	Zaradi	obsežnosti	projekta	smo	lahko	nudili	zaposlitev	dodatnim	dva-
najstim gradbenim delavcem, ki so bili namensko zaposleni za izvedbo tega projekta.  
Občanom	Onoine	Vrhnika	in	še	posebej	občanom	območij	Gabrč,	Notranjske	ceste,	Ver-
da,	Mirk	 in	 Stare	Vrhnike	 se	 zahvaljujemo	 za	 njihovo	potrpežljivost.	Vemo,	 da	 smo	
z	gradnjo	zmotili	vaš	vsakdanjik	in	nekaterim	posameznikom	povzročili	tudi	kakšno	
nevšečnost,	za	katero	se	vam	še	enkrat	opravičujemo.		

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

 

Ekipa arheologov, ki raziskuje deblak, ter predstavnika Občine Vrhnika in 
Muzeja in galerije mesta Ljubljana (občina je prijavitelj projekta Doživljajsko 
razstavišče Ljubljanica, MMGL in  Univerzi Ljubljana pa partnerja).

FOTO: DAVID BADOVINAC

Doživljajsko razstavišče Ljubljanica

Iz Ljubljanice bodo potegnili deblak
Vrhnika, 19. junij – Od začetka junija se arheologi v strugi Ljubljanice za bencinsko črpalko pri avtocesti ukvarjajo s tam ležečim 
dva tisoč let starim deblakom. Gre za redek primer skoraj  štirinajst metrov dolgega rimskega plovila, ki naj bi imel svoje dokončno 
mesto v Doživljajskem razstavišču Ljubljanica na Vrhniki.

Večja varnost v cestnem prometu na  
območju KS Podlipa - Smrečje

Projekt	Doživljajsko	razstavišče	Ljubljanica	je	delno	financiran	s	strani	Finančnega	mehanizma	EGP	2009-2014.
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Vrhnika,	 10.	 junij	 –	 Vrhniška	 ko-
munala	se	je	pridružila	vsesloven-
ski akciji spodbujanja prebivalcev,  
naj razmislijo o svojih nakupoval-
nih navadah, odnosu do stvari in 
virov	ter	obstoječe	 vzorce	 potro-
šnje	 zamenjajo	 za	 bolj	 trajnostno	
naravnano in odgovorno vedenje. 
V	 ta	 namen	 je	 pred	 občino	 zača-
sno	postavila	nekakšen	opozorilni	
pano	 in	 s	 praktičnim	 primerom		
prikazala, koliko uporabnih stva-

ri	 zavržemo	–10	kg	na	prebivalca.	
Ni potrebno, da je temu tako, kaj-
ti	 že	 kar	 nekaj	 časa	 ima	 vrhniška	
komunala trgovino s predmeti za 
ponovno	 uporabo	 –	Depo,	 ki	 je	 v	
nekdanji	 čitalnici	 knjižnice	 v	 sre-
dišču	Vrhnike,	kamor	lahko	pred-
mete bodisi oddate bodisi jih lahko 
kupite.	Obiščite	jih	in	se	prepričaj-
te, kajti kar je nekomu v napoto, je 
vam lahko v korist in veselje. 
(gt,	foto:	GT)

OkvIrjanje

FOTOGrafIja

PTC MERCATOR NA VRHNIKI, ROBOVA C. 6,  031 474 005, 01 750 4568
WWW.FOTO-TIM.COM, FOTO_TIM@SIOL.NET

Noč na Vrhniki znova privabila na tisoče ljudi
Vrhnika,	13.	junij	–	Največja	zabavna	prireditev	v	Cankarjevem	mestu	je	še	enkrat	potrdila	sloves	izpred	preteklih	
dni,	saj	 je	osemurno	glasbeno	prireditev	obiskalo	na	tisoče	 ljudi.	Pred	 	 tem	sta	mlajše	animirala	plesno-navijaška	
skupina	Žabice	ter	družinsko	gledališče	Kolenc,	po	devetnajsti	uri	pa	se	je	»začelo	zares«.	Za	skupino	Joške	v'n	je	
nastopila	legendarna	skupina	Pop	Design,	ki	letos	praznuje	že	30	let	obstoja.	Skupina	je	držala	na	nogah	zbirajočo	
se	množico	kar	dve	uri,	ko	 je	oder	zasedel	trenutno	najbolj	vroči	duet	Maraaya.	Marjetka	in	Ray	sta	 imela	veliko	
opraviti	tudi	pod	odrom,	kamor	so	se	zgrinjale	množice	oboževalcev,	ki	so	čakale	na	bodisi	podpis	bodisi	na	selfie	
z	evrovizijskima	zvezdnikoma.	Za	njima	so	prišli	na	vrsto	ljubitelji	rocka,	kajti	oder	je	zasedla	skupina	Tabu,	ki	je	
pred	tedni	začela	nastopati	z	novo	pevko	Evo	Beus.	Njen	suveren	nastop	je	v	sklepnem	delu	nadgradila	nekdanja	
prva	Tabujeva	pevka	Nina	Vodopivec,	ki	je	v	svojem	značilnem	odštekanem	slogu	s	kančkom	nepredvidljivost	že	
skoraj	zmedla	člane	skupine,	vsekakor	pa	navdušila	občinstvo	–	med	drugim	z	dolgim	poljubom	svoje	naslednice	
Eve.	Prav	po	divje,	kot	se	 je	tudi	glasil	njihov	zadnji	komad	…	Ob	polnoči	se	 je	pozornost	občinstva	preusmerila	
na	svod,	ki	ga	 je	obarval	Hamexov	ognjemet,	takoj	za	tem	pa	so	sledili	elektronski	ritmi	beograjske	skupine	Djo-
mla	KS,	ki	 jo	poznamo	po	poletnem	hitu	 iz	 leta	 2013	Gajba	puna	piva.	Večer	 je	 sklenila	 skupina	Mambo	Kings,	
ki	 je	pred	 	nedavnim	s	prej	omenjeno	beograjsko	skupino	združila	moči	 in	posnela	novo	pesem	Pijemo	danima.	 
Noč	na	Vrhniki	sta	organizirala	prireditvena	agencija	Interplan	in	Zavod	Ivana	Cankarja	Vrhnika	v	sodelovanju	z	
občino	in	številnimi	darovalci.																																																																																																											Gašper Tominc, foto: GT

Argonavtski festival 
odprli s koncertom Darje 
Švajger
Vrhnika,	12.	junij	–	Odprtje	Argonavtskih	dni,	že	23.	
po vrsti, se je po lanskem poskusu z lokacijo Cankar-
jevega doma vrnilo nazaj na prosto v Športni park 
Vrhnika. Na velikem odru je bila osrednja zvezda 
večera	pevka	slovenske	zabavne	glasbe	Darja	Švaj-
ger, za glasbeno podlago pa je poskrbel Pihalni orke-
ster	Vrhnika,	ki	je	nedavno	obeleževal	90	let	obstoja.	

Repertoar	je	minil	v	znamenju	domačih	in	svetovnih	uspešnic,	kot	solist	je	
nastopil	tudi	član	godbe	Gregor	Čepon	iz	Horjula.	Programu	je	dal	pečat	še	
Juš	Milčinski,	ki	je	z	duhovitimi	recitali	z	argonavtsko	tematiko	povezoval	
posamezne	točke.	Slabo	uro	dolg	program	so	sklenili	predstavnik	grškega	
veleposlaništva	ter	župana	Gonarsa	in	Vrhnike	s	prižiganjem	argonavtskega	
ognja.	Večer	se	je	nadaljeval	v	neformalnem	druženju	ob	»županovem	pivu«.	 
Gašper Tominc, foto: GT

Izšel nov vodnik 

S kolesom in peš po Vrhniškem in 
okolici

Vrhnika, 15. junij – Leto-
šnjim	 Argonavtskim	 dne-
vom	 je	 dal	 poseben	 pečat	
vodnik	 Vrhničana	 Milana	
Selana za potovanje s kole-
som	ali	peš	po	Vrhniškem	
in	 širši	 okolici	 –	 do	 Cer-
kniškega	jezera.	Kot	je	sam	
povedal na predstavitvi 
knjige	 v	 športnem	 parku,	
je	knjiga	nastajala	slaba	šti-

ri	leta,	v	njej	pa	je	na	342	straneh	zajel	zelo	širok	spekter	znamenitosti	in	dej-
stev, ki bi utegnile zanimati raziskovalca navedenih krajev. Avtor, ki je sam 
zaprisežen	kolesar,	organizator	številnih	kolesarskih	podvigov	po	Evropi	in	
avtor	že	dveh	vodnikov,	najprej	opisuje	splošno	zgodovino	Vrhnike,	nato	
pa	predlaga	sedem	krožnih	tras	ter	jih	opiše	v	vseh	mogočih	pogledih.	Selan	
vas	bo	seznanil	z	lokalnimi	zanimivostmi,	ponudil	lokalne	recepte	in	»zgo-
dovinske	ocvirke«,	seveda	niso	izostali	zemljevidi	in	statistični	podatki	trase	
ter	opozorila	in	nasveti.	Vodnik,	ki	mu	Selan	pravi	»pripomoček	za	razgi-
bano	preživljanje	prostega	časa«	in	se	lahko	pohvali	s	stotnijami	fotografij,	
dobite	v	TIC	Vrhnika.

Po	predstavitvi	Selanove	knjige	sta	potekali	še	predavanji	Tine	Grčar	o	Ma-
dagaskarju	in	Mateje	Mazgan	o	vzponu	na	Elbrus.

Otroci premagovali zmaja in iskali zlato runo
Verd,	 14.	 junij	 –	Turistično	društvo	Blagajana	 je	 v	 sodelovanju	 z	 verdskimi	gasilci	 v	Retovju	pripravilo	 animaci-
jo	za	otroke	Premagaj	zmaja!	Ker	 je	dogajanje	potekalo	v	naravni	areni	ob	vodi,	 je	bila	 sončna	pripeka	omiljena,	
še	dodatno	pa	 so	 jo	omili	 curki	vode,	ki	 jih	 je	bruhal	 zmaj,	 ter	Berzov	 sladoled.	V	 	bistvu	 je	bila	 zamisel	popol-
noma	 enostavna	 in	 zato	 najmlajšim	 pisana	 na	 kožo:	 vsak	 nadebudni	 prostovoljec	 je	 moral	 skozi	 koridor,	 ki	 so	
ga	 varovale	 članice	TD	Blagajana,	 preoblečene	 v	 grške	 boginje,	 ubežati	 zmajevim	 curkom,	 za	 nagrado	pa	 je	 do-
bil	 kepico	 sladoleda.	Oh,	 koliko	 je	 bilo	 smeha	 in	 radoživosti,	 ko	 so	 otroci	 bežali	 pred	bruhajočim	zmajem,	 ki	 se	
je	 stegoval	 skozi	 razraščeno	 deblo	 stare	 vrbe.	 Ideja	 se	 je	 izkazala	 za	 dobro	 in	 vredna	 ponovitve	 prihodnje	 leto. 
Po	dobri	uri	nagajanja	zmaju	in	lizanju	sladoleda	so	se	otroci	lahko	preskusili	še	v	»iskanju	zlatega	runa«,	ki	so	ga	v	po-
bočje	nad	Retovjem	skrili	vrhniški	skavti	in	taborniki.	Otroci	so	morali	v	skupinah	na	terenu	obiskati	več	točk,	kjer	so	
dokazovali	svoje	spretnostne	veščine,	za	nagrado	pa	so	bili	deležni	Berzotovega	sladoleda.	Če	jim	pohajkovanje	po	goz-
dnih	poteh	ni	dišalo,	pa	so	se	lahko	pridružili	plesno-navijaški	skupini	Žabice,	ki	je	poskrbela	za	animacijo	najmlajših.	 
Nedeljsko	dogajanje	v	Retovju	je	pokazalo,	da	je	omenjena	lokacija	zelo	primerna	za	družinske	prireditve,	saj	ni	ču-
titi	sončne	pripeke,	hkrati	pa	naravno	okolje	daje	otrokom	možnost	večje	sproščenosti.	Celoten	dogodek	je	potekal	
pod	okriljem	ZIC	Vrhnika	v	sklopu	festivala	Argonavtski	dnevi.																																								Gašper Tominc, foto: GT

Zavržemo 
veliko uporabnih stvari
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»Zumbastično« 
popoldne in 
uživaški večer v 
bazenu
Vrhnika,	16.	 junij	–	Peti	dan	Argo-
navtskih dni je minil v znamenju 
telesne aktivnosti in dobre glasbe. 
Popoldne	je	energična	Irena	P.	Tka-
lec s plesom zumbe, ki je v zadnjih 
letih obnorela svet, dodobra raz-
migala skupino deklet, ki so se ji 
pridružile	 pri	 vadbi	 na	 prostem	 v	
športnem	 parku.	 V	 večernih	 urah	
pa je streljaj stran – v nekdanjem 
bazenu – zaigral Big Band Vrhnika, 
ki letos praznuje  dvajset let delo-
vanja, in v sodelovanju s ska zased-
bo Red Five Point Star poskrbel za 
odličen	žur.	
(gt, foto: gt in Janja Furjan)

Stand-up komiki ponovno nasmejali
Vrhnika,	17.	 junij	–	Stand-up	komedijo,	ki	 jo	 je	na	Vrhniko	pred	leti	prvič	pripeljal	LAS	Vrh-
nika,	za	njim	pa	tradicijo	v	okviru	festivala	Argonavtskih	dni	nadaljuje	Zavod	Ivana	Cankarja	
Vrhnika,	je	ponovno	napolnila	Sodnijski	trg.	Več	sto	obiskovalcev	z	Vrhnike	in	širše	okolice	je	
prisluhnilo	humornim	prigodam	in	domislicam	štirih	znanih	stand-up	komikov	Ranku	Babiču,	
Tinu	Vodopivcu,	Mikiju	Bubulju	in	Tanji	Kocman.	Brez	dlake	na	jeziku	so	v	uri	in	pol	poskrbeli,	
da	so	se	 ljudje	vračali	domov	vedre	volje,	predvsem	pa	karseda	nasmejano.	Nedvomno	bi	se	
prisotni	strinjali,	da	je	stand-up	komedija	tisti	žanr,	ki	bi	si	ga	na	Vrhniki	želeli	še	večkrat.	(gt)

Večer kratkih krilc
Vrhnika,	18.	junij	–	Sodnijski	trg	je	še	zadnjič	v	okviru	Argonavtskih	dni	gostil	prireditev,	tokrat	
tako	imenovani	Swing	večer	v	 izvedbi	Big	Band	Vrhnika	 in	plesnega	Studia	Dansa.	Poskočni	

koraki	 charlestona	 in	 lindy	 hopa	 v	
izvedbi	 številnih	 parov	 so	 na	 glas-
beni	podlagi	vrhniškega	Big	Banda	
navduševali	 obiskovalce,	 medtem	
ko so lahko srebali ohlajeno pivo 
lokalnega	 pivovarja.	 Dobri	 dve	 uri	
dolg program z dvema premoroma 
je	za	številne	minil	kot	bi	mignil	 in	
kdo	 ve,	 mogoče	 se	 je	 kakšen	 prav	
tu	 navdušil	 za	 ples,	 ki	 je	 bil	 eden	
najbolj priljubljenih v tridesetih in 
petdesetih	 letih	 prejšnjega	 stoletja.
(gt, foto: gt)

Stara cesta užitkov
Vrhnika, 19. junij – Vsakoletni sejem do-
mače	in	umetnostne	obrti	na	Stari	cesti,	ki	
ga	prireja	Zavod	Ivana	Cankarja	Vrhnika	
v okviru Argonavtskih dni, je svojevrsten 
dogodek.	Pravzaprav	ga	moraš	doživeti,	
da	ga	lahko	začutiš.	Gre	namreč	za	popol-
dne	oziroma	večer	razvajanja	čutil:	tistih	
za okus, vonj in sluh. Tako kot lani so 
prijavljene	ekipe	društev,	podjetij	 ali	or-
ganizacij pripravljale svoje kuharske moj-
strovine	in	naključne	obiskovalce	vabile	v	
svojo	družbo.	Nekateri	so	bili	pri	kuhar-
skih podvigih bolj izvirni in pripravljali 
celo rimske jedi, drugi manj. Ampak ne-
nazadnje	ni	šlo	za	ocenjevanje,	marveč	za	
počutje	gostov,	ki	se	je	oblikovalo	z	vsebi-
no ponudbe, tudi z dobro kapljico, ki ni 
manjkala pri skoraj nobeni ekipi. Vsaka 
ekipa	je	imela	tudi	škatlico	za	prostovolj-
ne prispevke, ki jih bo organizator name-
nil	 lokalnemu	 Rdečemu	 križu.	 Seveda	
so	 bile	 tudi	 »povsem	 resne«	 stojnice,	 ki	
so	ponujale	 izdelke	domače	umetnostne	
obrti, veliko je bilo zlasti mladih ustvar-
jalk	 nakita.	 Slušni	 del	 čutov	 je	 prišel	 na	
vrsto	v	večernem	delu	sejma,	ko	so	se	po	
Stari cesti sprehodile pihalne godbe Vrh-
nike,	 Gonarsa,	 Gornje	 Radgone	 in	 Vrha	
nad	Laškim.	Ob	40.	 obletnici	pobratenja	
občin	 Vrhnika	 -	 Gonars	 sta	 župana	 v	
družbi	godbenikov	razrezala	večmetrsko	
torto,	ki	so	jo	pripravili	v	Slaščičarni	Ber-
zo.	Petek	se	je	sklenil	z	Dionizovo	nočjo,	
ko	svoja	vrata	na	stežaj	odprejo	gostinski	
obrati	 na	 Stari	 cesti,	 tamkajšnje	 odre	 pa	
zasedejo	ansambli.	In	zopet	se	je	pilo,	je-
dlo,	plesalo,	smejalo	…	Gašper Tominc

Komu bo letelo dlje? 

Vrhnika,	20.	junij	–	V	Slomškovi	športni	dvorani	je	v	okviru	Argonavtskih	dni	potekal	Ikarjev	
let	–	sobotno	dopoldne	izdelovanja	letal	iz	papirjev	in	lesa	ter	tekmovanje	z	njimi.	Dogodek	je	
tako	kot		prejšnja	leta	pripravila	modelarska	sekcija	Kluba	letalcev	Vrhnika	v	sodelovanju	z	ZIC	
Vrhnika.	Več	deset	osnovnošolcev	je	pod	budnim	očesom	Janeza	Oblaka	in	njegovih	pomaga-
čev,	pa	tudi	staršev,	izdelalo	modele	letal	ter	se	na	koncu	tudi	pomerilo.	Tisti,	ki	so	jim	letela	
najdlje,	so	na	koncu	prejeli	pokale	in	praktične	nagrade.	Pri	papirnatih	modelih	so	se	najbolje		
izkazali	Domen	Guštin,	Jakob	Hodnik	in	Žiga	Verč,	pri	lesenih	pa	Jakob	Hodnik,	Drejc	Rupnik	
in Sara Koprivec. (gt, foto: gt)

Prvenstvo v ročnem nogometu
Vrhnika,	15.	junij	–	V	Gostilni	Kranjc	je	tudi	letos	v	okviru	Argonavtskih	dni	potekalo	prvenstvo	
v	 ročnem	nogometu,	v	katerem	se	 je	merilo	 sedem	ekip.	Napeto	popoldne,	ki	 so	ga	mladi	v	
tekmovalnem	duhu	preživljali	na	profesionalnih	mizah	za	ročni	nogomet,	se	je	končal	v	korist	
ekipe	Viale	Caffe	(Matic	Mesojedec	in	Nejc	Zakrajšek),	ki	je	slavila	že	lani,	sledili	pa	sta	ji	ekipi	

Terminator	 (Monika	 Kogovšek	
in Simon Zorman) ter Foosball 
Bitches (Petra Hvala in Tamara 
Kotnik).	 Kot	 je	 povedala	 Tjaša	
Kogovšek,	 ki	 je	 skupaj	 z	 ZIC	
Vrhnika poskrbela za organi-
zacijo	tekmovanja,	želijo	s	 tovr-
stnimi tekmovanji popularizi-
rati	 ta	 šport,	ki	 se	ga	po	krivici	
drži	 sloves	 gostinskega	 športa.	
Najboljši	 so	 prejeli	 pokale	 in	
praktične	nagrade.	(gt,	foto:	tj)

Sedemnajst pokal 
barmanov

Mladi in starejši 
navdušili
Že	 precej	 let	 so	 slovenski	 barma-
ni stalni gostje Argonavtskih dni. 
Letos	 so	 se	 že	 sedemnajstič	 zbrali	
na	 17.	 Mednarodnem	 pokalu	 za	
Argonavtske dni. Tekmovanje je 
potekalo	 v	 četrtek,	 18.	 junija,	 pred	
Hotelom	 Mantova,	 ki	 so	 gostitelji	
že	nekaj	let.
Mednarodno	 udeležbo	 so	 zagoto-
vili	barmani	iz	Madžarske,	Finske,	
Češke,	 Luksemburga	 in	 seveda	
Slovenije. Tako se je gostom Hote-
la	 Mantova	 predstavilo	 	 štirinajst	
mešalcev	koktajlov,	kar	je	nekoliko	
manj	kot	prejšnja	leta.	Vendar	to	ni	
motilo samega tekmovanja, saj je 
bilo	mogoče	videti	 resnično	dobro	
premešane	 in	 aranžirane	 koktajle.	
Delo	 barmanov	 so	 ocenjevale	 tri	

komisije. Strokovno delo so ocenje-
vali  nekdanji barmani kar na pri-

zorišču	 tekmovanja,	 saj	 so	 imeli	neposreden	pogled	na	barmana.	Okus,	aromo	in	videz	pa	 je	
ocenjevala	komisija	iz	občinstva.	Delovala	in	ocenjevala	je	še	strokovna	ocenjevalna	komisija,	ki	
pa	je	bila	očem	skrita,	tako	da	tekmovalca,	ki	je	pripravljal	koktajl,	ni	videla.	Žirija	občinstva	je	
za	najboljšo	kreacijo	koktajla	ocenila	Rika	Haila	iz	Finske,	tudi	drugo	mesto	je	osvojil	Finec	Anti	
Suhonen,	 tretji	pa	 je	bil	Slovenec	Aleksander	Panjević.	Strokovni	ocenjevalni	žiriji	 je	najboljši	
koktajl	pripravil	Slovenec	Edin	Halačević,	ki	je	že	večkrat	zmagal.	Drugi	je	bil	Madžar	Kristian	
Nagy,	tretji	pa	Mario	Marković	Slovenija.	
Strokovno	je	koktajl	najbolje	pripravil	Rok	Dobnikar	s	Sv.	Katarine	nad	Ljubljano.
Skupni	zmagovalec	17.	pokala	Argonavtskih	dni	je	postal	Edin	Halačević	iz	Slovenije,	ki	je	od	
župana	Vrhnike	Stojana	Jakina	prejel	velik	prehodni	pokal.
Pred uradnim tekmovalnim dogodkom se je predstavilo  deset mladih barmanov, ki so v pomla-
dnem	delu	šole	obiskovali	krožek	Fructalova	šola	mešanja	pijač,	ki	jo	je	vodil	mentor	Aleš	Ogrin.	
To	so	bili	učenci	četrtih	razredov	Osnovne	šole	Ivana	Cankarja,	ki	so	pokazali,	kaj	so	se	naučili	v	
barmanskem	krožku.	Vsi	so	prejeli	lepe	aplavze	prisotnih.																																																										Simon Seljak

Mladi vrhniški barmani četrtih razredov s priznanji.

Skupni zmagovalec Edin Halačević je prejel pokal  iz rok 
župana Stojana Jakina.
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Vsak, ki se v njej ustavi,  mu ostane spomin  na 
domačo	hrano	in	dobro	pijačo,	na	lep	ambient	
in	okolico.	Kot	pravi	Gregor	Mesec,	je	gostilna	
neopredeljena	in	dodaja,	da	v	gostilni	visi	križ,	
ki	 so	 ga	 starši	 leta	 1939	 dobili	 ob	 blagoslovu	
hiše,	 ki	 so	 jima	 ga	 podarili	 njuni	 starši.	 Prav	
tako	visi	obeležje,	ko	je	gostišče	obiskal	tovariš	
Tito	s	spremstvom.	»Pri	nas	so	dobrodošli	vsi,	

brez	izjeme,	da	so	le	dobre	volje,	lačni,	žejni	in	
veseli,«	dodaja	Gregor.	Hišo,	kjer	je		zdaj	gostil-
na,	so	pred	77	leti	zgradili	njegovi	starši,	Franc	
in	Ivanka.		Oče	je	bil	rojen	v	gostilniški	družini.	
Ko	je	bil	pri	vojakih,	je	vojsko	služil	v	Beogradu	
na	Dedinju,	tam	je	bil	kot	»dvorni		natakar«	v	
kraljevi gardi in stregel  tedanjemu kralju, zato 
mu je kasneje odprtje svoje gostilne bil  razu-
mljiv korak. Toda takoj po vojni niso bili dobri 
časi	za	obrtnike	in	ni	dobil	dovoljenja.		Zato	je	
malo	točil	kar	na		»šverc«.	Kasneje	pa		s	sode-
lovanjem	 	 takratnega	 	Olepševalnega	društva		
Vrhnika	–	predhodnika	sedanjega	turističnega	
društva	 	Blagajana	Vrhnika	–	dobil	dovoljenje		
za	točenje	kot	turistična	postojanka.	Leta	1945	

je	dobil	dovoljenje		kot	»bife«,	kar	se	je	kasneje	
dopolnjevalo	in	preraslo	v	gostilno.	Družina	je	
štela	šest	članov,	starši,	trije	bratje	in	sestra.	Vsi	
so morali, ko so dorasli, pridno pomagati  v go-
stilni in na kmetiji. Vedno so se dopolnjevali, 
preurejali	lokal,	niso	imeli	»frej«	ne	nedelje	ne	
praznikov ne petka  ne svetka. Vedno so mora-
li biti na  voljo gostom, prijazni in nasmejani.  

Tako	so	pred	petimi	 leti	začeli	graditi	 stavbo,	
namenjeno	prenočiščem.	Sedaj	dve	leti	 	odda-
jajo  pet dvoposteljnih sob. Ravno sedaj dogra-
jujejo	 	 še	 pet	 sob	 za	 prenočišča,	 tako	 so	 tudi	
uradno	postali	»gostišče«.	Gostje,	ki	se	odloči-
jo za spanje, so  v glavnem tujci, ki prihajajo 
iz	Norveške,	 Rusije,	 Amerike,	 Brazilije,	 Italije	
itn.	Grega	 pravi,	 da	 so	 	 prav	 presenečeni,	 od	
kje	 vse	 prihajajo.	 Žal	 so	 večinoma	 enodnev-
ni gosti, ki prespijo in nato nadaljujejo svojo 
pot.	Radi	bi	 jih	zadržali	 in	 jim	ponudili	 lepo-
te	naše	občine,	 a	 so	 te	zelo	 slabo	označene	 in	
predstavljene.	Pošiljajo	jih	v	Bistro	v	muzej,	na	
Sv.	 Trojico,	 na	 ogled	Cankarjeve	 hiše	 itn.	Vsi,	
ki	 se	vrnejo,	 so	zelo	navdušeni,	 in	pravijo,	da	

so	videli	»raj	na	zemlji«	 in	 so	 res	presenečeni	
nad	 idiličnim	 okoljem.	 Gregor	 pravi:	 »Žalosti	
me, da vseh potencialov ne znamo bolje izkori-
stiti,	pa	bi	včasih	bilo	tako	malo	potrebno	–	že	
kakšna	usmerjevalna	tabla	ob	poti	bi	zadosto-
vala.«	Sam	se	trudi,	da	bi	označili	»rimski	zid«	
iz leta 391, ki poteka po Zaplani, zatem Rupni-
kovo linijo iz leta 1939, Napoleonov vodnjak iz 

leta	1809	itn.,	za	katere		še	marsikateri	domačin	
ali	Vrhničan	ne	ve.	Vse	bi	združili	v	enodnevne	
izlete,	vključno	cerkev	sv.Urha		 in	sv.	Martina	
na	Zaplani,	kjer	 je	Plečnikov	oltar,	zatem	zelo	
lep	 razgledni	 stolp	 s	 kočo,	 	 pa	 Ajdovska	 sto-
pnja, naravna  zaganjalka Lintvern, Star maln 
z	bazenom	in	kočo.	Lahko	bi	 	s	 fotografijo	ali	
filmsko	predstavili	edinstveno	jamo		Feranova	
Buža	in	Žirovcovo	 jamo.	A	doslej	ni	dosti	po-
sluha		za	označitev	teh	krasot.	V	gostilni	vsako	
leto organizirajo Rimski dan, ko predstavljajo 
rimsko	kulinariko	in	videz	rimskih	časov.	Tako	
se bodo letos predstavili  tudi  na festivalu hra-
ne	na	Vrhniki.	Gregor	je	prevzel	obrt	od	očeta	
leta	1973.	 	Skupaj	z	ženo	Majdo		ter	sinovoma	

Tomažem	in	Dušanom	in	hčerko	Mojco	 	so	in	
še	vedno		skupno	vodijo	gostilno.	Sedaj	predaja	
obrt	sinu	Dušanu,	ki	bo	z	Andrejo	in	družino	
nadaljeval		hišno	tradicijo.	Načrtov	pa	še	ni	ko-
nec.	V	prihodnosti	želijo	usposobiti		kozolec	ob	
hiši,	pod	katerim	bi	lahko		potekale	dejavnosti		
v	večjem	poletnem	obsegu.	Sedaj	 lahko	sprej-
mejo	skupine	do	80	oseb.	Kuhinja	zadovolji		še	
tako zahtevne goste. Vedno so na voljo dnev-
ne	in	sezonske	juhe.		Znani	so	po	»pohanem«	
piščancu,	 seveda	pa	ne	 smemo	 izvzeti	pečen-
ke,	krače,	zrezkov		in	vedno	še	kaj	posebnega.		
Kruh	 pečejo	 doma,	 zelenjava	 jeiz	 domačega	
vrta.	Sladice,	razne	zavitke,	gibanico,	štruklje,	
torte	pečejo	doma.

Tudi za dobro kapljico je poskrbljeno, saj ima-
jo  kakovostna odprta vina priznanih vinarjev. 
Tako	bodo	julija	obeležili	70-letnico	obstoja	go-
stišča.	Načrtov	 in	ambicij	 je	veliko.	Želja	vseh	
pa	 je,	da	kljub	 težjim	časom	nadaljujejo	hišno	
tradicijo	z	geslom:	»Turizem	smo	ljudje.«	(nč)

Gostišče Mesec
Zaplana

Jerinov	grič	44
1360	Vrhnika	
041/812-314	in	
754	14	24
gostisce-mesec@siol.net

Podjetje Termotom, d. o. o., je svoje 25-letno de-
lovanje	obeležilo	z	»rojstnodnevno	zabavo«	za	
svoje partnerje, dobavitelje in vse, ki so sodelo-
vali	s	podjetjem	v	tem	četrt	stoletju.	»Igorju	sem	

tedaj ponudil sodelovanje pri komercializaciji 
njegovih	plošč,	saj	sem	s	tem	že	imel	nekaj	iz-
kušenj,	pa	tudi	registrirano	podjetje	Termotom,	
ki	 sva	 ga	 pred	 časom	 ustanovila	 s	 Tomažem	
kar	 tako	 –	 za	 vsak	 slučaj,«	 se	 je	 na	 srečanju	
svojih	začetkov	spominjal	Tomo,	sicer	doma	z	
Mavsarije	–	med	Ligojno	in	Vrzdencem.	Začela	
sta v drvarnici s polikarbonatnimi toplimi gre-
dami, nakar ju je rast podjetja prisilila, da sta 

zasedla	 spodnjo	 etažo	 Igorjeve	 hiše.	 Pomem-
ben	mejnik	 je	 	bila	pridobitev	zastopništva	za	
plošče	vodilnega	svetovnega	proizvajalca	plošč	
Lexan,	kar	jima	je	odprlo	poti	v	gradbeništvo.	

»Igor	je	s	Termoflorom	skrbel	za	proizvodnjo	in	
montažo,	moj	Termotom	pa	je	vse	sile	usmeril	
v sistem distribucije in promocije novih proi-
zvodov. Poslovanje obeh podjetij se je preple-
talo,	 dopolnjevalo	 in	 ohranilo	 do	 današnjih	
dni.«	Z	referencami	izvedenih	večjih	projektov,	
na	primer	pokritje	 tribun	vseh	pomembnejših	
stadionov, mejnih prehodov in igralnic, so si 
v lastni  dejavnosti kmalu pridobili vodilni 
položaj	na	 trgu	 in	ustvarili	prepoznavno	 ime. 
 
Z  Vrhnike v Logatec
Zaradi	rasti	povpraševanja	so	se	v	drugi	polo-
vici	90.	 let	preselili	v	Sinjo	Gorico,	a	 tudi	 tam	

so bile omejitve. Tomo se spominja, da so is-
kali primerne prostore na Vrhniki, a posluha s 
strani	občine	nekako	ni	bilo,	zato	se	 je	odločil	
za	tedaj	–	še	obljubljeno	–	logaško	obrtno	cono.	

»Kupili	smo	6500	m2 veliko parcelo, ki je bila v 
realnosti popolna divjina in se nadejali obljub, 
da	 bo	 tu	 nekoč	 zrasla	 industrijska	 cona.	 Na	
našo	srečo	se	je	to	res	zgodilo	in	leta	2007	smo	
se po izgradnji novega objekta preselili z Vrh-
nike	v	Logatec,«	pojasnjuje	Tomo	in	dodaja,	da	
ima	še	vedno	večino	zaposlenega	kadra	z	vrh-
niškega	konca.

Z nakupom Pos plastike začeli segati 
po tujih trgih
Leta	2008	so	se	odločili	za	nakup	podjetja	Pos	
plastika	iz	Sodražice,	ki	je	bilo	uveljavljeno	na	
trgu svetlobnih kupol in trakov ter izdelave ce-
stnoprometnih ogledal. Kot je pojasnil Tomo, so 
tako	postali	za	trg	zanimivejši,	ker	so	jim	lahko	

ob	polikarbonatnih	pokrivnih	ploščah	ponudili	
tudi kupole, hkrati pa jim je nov program po-
nudil	možnost	prodaje	v	tujino.	»Predpogoj	za	
vstop	na	evropske	trge	so	bili	certificirani	izdel-
ki,	s	čimer	smo	tujim	kupcem	dokazali	resnost	
in	kakovost.	Začeli	smo	v	Avstriji	in	nadaljevali	
v	Nemčijo,	Švico	ter	na	Balkan.	Zadnji	izdelek,	
ki	smo	ga	razvili	v	Pos	plastiki,	 je	neroseče	in	
mehansko	 odpornejše	 ogledalo	 za	 nadzor	 ce-
stnega	prometa.«

Širitev da, a v skladu s tržnimi 
možnostmi
Podjetje Termotom je s svojim programom ve-
zano	predvsem	na	slovensko	tržišče,	čeprav	je		
naredil	 kar	 nekaj	 zahtevnejših	 projektov	 tudi	
na trgih  nekdanje Jugoslavije in celo v Kuvajtu. 
Za	letos	načrtujejo	odprtje	poslovalnice	v	Ma-
riboru	 in	 s	ponudbo	prepričati	 tudi	 tiste	 tam-
kajšnje	 kupce,	 ki	 sedaj	 posegajo	 po	podobnih	
avstrijskih izdelkih.
»Naš	dolgoročni	cilj	je	širjenje	programov	Ter-
motoma	 in	 pospeševanje	 izvoza	 izdelkov	Pos	
plastike ter hkrati ohranjanje visoke ravni ka-
kovosti,	 zanesljivosti	 in	 fleksibilnosti.	 Še	 na-
prej se bomo trudili, da bo podjetje prijazno do 
zaposlenih	 in	 njihovih	 družinskih	 članov,	 saj	
nenazadnje,	»posel	smo	ljudje«	–	 in	prepričan	
sem, da bomo s takima ekipama v prihodnosti 
deležni	 še	mnogih	 uspehov,«	 je	 sklenil	 Tomo	
Petelin. 

Gašper Tominc

Tomo Petelin, direktor Termotoma in Pos plastike

Sin Dušan z Andrejo in Gregor z ženo Majdo. 

Termotom je med drugim sodeloval tudi pri po-
kritju stadiona v Mariboru.

70 let družinskega Gostišča Mesec na Zaplani
Zaplana, prelepa in idilična vasica nad Vrhniko z lepo naravo,  bogatimi  zgodovinskimi in turističnimi  znamenitostmi,  
ki segajo vse v leto 391, žal premalo znani in izkoriščeni. Na Zaplani  je znano Gostišče Mesec, ki se  v vrhniški občini 
prišteva med najstarejše in je že desetletja zaželen cilj za turistične obiskovalce.

25 let Termotoma

V četrt stoletja iz drvarnice do enega glavnih distributerjev 
polikarbonatnih in akrilnih plošč v državi
Konec osemdesetih je do temeljev pretresel marsikatero tovarno, iz katere so se potem kot tehnološki višek »vsuli« delavci. Podobno oziroma nič obetavno se 
ni dogajalo z borovniškim Fenolitom, zato je tedaj tam zaposleni Tomo Petelin, zdajšnji direktor Termotoma, prisluhnil sodelavcu Igorju, da bi se preskusila v 
prodaji polikarbonatnih plošč in si na tak način zagotovila svetlejšo prihodnost. Izkazalo se je, da je bila odločitev pravilna, kajti Termotom je  zdaj eden glavnih 
distributerjev polikarbonatnih plošč v državi, od leta 2008 pa preko kupljenega  podjetja Pos plastika, d. o. o., tudi proizvajalec svetlobnih kupol, katerih večina 
najde svoje mesto v tujini. Skupni prihodki obeh podjetij se približujejo štirim milijonom evrov.
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Prvo gasilsko društvo že 
leta 1878
Rdeči	petelin	je	skozi	vso	zna-
no	 zgodovino	 človekov	 zave-
znik ter nadloga obenem in 
kraji na zahodnem delu Barja 
ter v njegovem zaledju niso 
bili	 pri	 tem	 nikakršna	 izjema.	
Rast prebivalstva in vedno 
pogostejši	 katastrofalni	 požari	
v naseljih so tudi te konce v 
drugi polovici 19. stoletja prisi-
lili k organizaciji enot, ki bi se 
bile primerno izurjene in opre-
mljene sposobne postaviti po 
robu	vsakršnemu	požaru.	Prva	
prostovoljna	 požarna	 bramba	
oz.	gasilno	društvo	je	bilo	usta-
novljeno leta 1878 na Vrhniki, 
sledeč	več	hujšim	požarom,	ki	
so	 upepelili	 dobršen	 del	 trga.	
Leta	1883	je	sledeč	vrhniškemu	
vzoru	nastalo	društvo	na	Ver-
du, zatem 1885 v Borovnici, po 
prelomu stoletja pa so na vsa-
kih nekaj let, v skladu s potre-
bami	 in	 predvsem	 finančnimi	
zmožnostmi	 sledila	 še	 druga	
prostovoljna	 gasilska	 društva:	
1908 Stara Vrhnika, 1912 Bev-
ke, 1921 Log, 1922 Blatna Bre-
zovica, Breg – Pako in Podlipa 
–	Smrečje,	1924	Drenov	Grič	–	
Lesno Brdo, 1951 Brezovica pri 
Borovnici,	 1952	 Ligojna,	 1969	
Dragomer	 –	 Lukovica,	 1973	
Zaplana,	 1982	 Sinja	 Gorica	 in	
2015	 Pokojišče	 –	 Padež	 –	 Za-
vrh.	Sočasno	so	se	ustanavljala	
tudi t.i. industrijska gasilska 
društva,	 in	 sicer	 1948	 v	 IUV,	
1952	v	Liku	Verd,	1960	v	Liku	
Borovnica,	1961	v	Fenolitu	 ter	
Savi	Kranj	 (Gumica),	 ki	 pa	 so	
po osamosvojitvi, ob propadu 
ali preoblikovanju podjetij, eno 
za drugim ugasnila.
Da	 so	 gasilska	 društva	 med-
sebojno vseskozi sodelovala, 
najsi bo, ko so se sosedje zna-
šli	 v	 stiski	 ali	 tudi	 zgolj	 samo	
z	 namenom	 druženja	 na	 pro-
slavah, veselicah ter drugih 
slovesnostih,	nam	priča	nešte-
to	zapisov.	So	se	pa	že	zgodaj	
pričele	pojavljati	težnje	po	bolj	
formalni povezavi in organi-
ziranosti sosednjih gasilskih 
društev,	 prvič	 že	 leta	 1911,	
ko so na Vrhniki ustanovili 
okrajno gasilsko zvezo, ki je 
vključevala	 celo	 Polhov	 Gra-
dec	 in	Horjul,	za	načelnika	pa	
so si postavili Karla Mayer-
ja.	 Do	 leta	 1955,	 ko	 se	 je	 pod	
vodstvom Antona Homovca 
ustanovila	Gasilska	zveza	Vrh-

nika,	 so	 bila	 občinska	društva	
uvrščena	 v	 Okrajno	 gasilsko	
zvezo	Ljubljana.	Po	priključitvi	
borovniške	 občine	 vrhniški	 se	
je	 v	 vrhniško	 zvezo	 vključilo	
tudi	 pet	 borovniških	 društev.	
V nasprotju z usodo nekdanje 
velike	vrhniške	občine,	ki	je	po	
osamosvojitvi razpadla na tri 
dele,	pa	se	je	vrhniška	gasilska	
zveza zgolj reorganizirala v tri 
občinska	 poveljstva	 ter	 se	 še	
naprej krepila. Zato letos tudi 
ponosno	praznuje	svoj	šestde-
setletni jubilej. Slednjega so ga-
silci	 obeležili	 v	 sodelovanju	 s	
Tehniškim	 muzejem	 Slovenije	
v	Bistri,	kjer	 je	od	6.	 junija	do	

18.	 septembra	 na	 ogled	 zača-
sna	 razstava	 najstarejše	 ohra-
njene	 gasilske	 tehnike	 šestnaj-
stih	društev	v	sestavi	Gasilske	
zveze	Vrhnika,	 od	vrhniškega	
gasilskega voza iz 1870-ih let, 
pa brizgalne iz leta 1888 do 
starih	čelad,	uniform	ter	druge	
gasilske opreme.

Petnajst nedelj za 
gasilsko razstavo v Bistri
Odprtje razstave je aktualni 
predsednik	 GZV	 Vinko Ker-
šmanc pospremil z  besedami: 
»Morda	 se	 bo	 komu	 zdel	 naš	
način	praznovanja	najmanj	ne-
navaden. Pa vendar nas prav 
ta preprostost nenazadnje tudi 
povezuje	 in	daje	moči	za	naše	
delo.	Prav	člani	naših	PGD	so	
zaslužni,	da	društva	ohranjajo	
in skrbijo za tehniko, zgodovi-
no	in	gasilsko	tradicijo,	ki	je	še	
kako prepoznavna za sloven-
ske	 gasilce.	 Na	 pobudo	 naših	
članov	in	seveda	naklonjenosti	
ideji	odgovornih	 s	 strani	TMS	
v Bistri smo se ob res velikem 
angažiranju	 posameznikov	
odločili,	 da	 zberemo	 in	posta-
vimo na ogled lepo ohranjeno 
delujočo	 tehniko	 in	 opremo	
naših	 PGD.	 Tudi	 zgodovina	
je	 lahko	 v	 pomoč,	 ko	 si	 pri-

zadevamo slediti napredku 
in razvoju, tako tehnike, kot 
tudi organiziranosti in obsegu 
naših	 nalog	 in	 odgovornosti.	
Lažje	tudi	zagotavljamo	napre-
dek pri izvajanju preventivnih 
aktivnosti	in	načrtovanju	ko	se	
kot	gasilci	podajamo	v	različne	
nevarnosti.«	 Direktorica	 TMS	
Natalija Polenec je spregovo-
rila o osnovnem poslanstvu 
muzeja,	ki	 je	»skrb	za	premič-
no	tehniško	dediščino.	V	sklop	
tega poslanstva pa lahko za-
jamemo tudi spodbujanje in 
podporo organizacijam, ki se 
zavzemajo za ohranjanje in 
skrbijo	 za	 takšno	 dediščino.	

Tako	 v	 naših	 prostorih	 danes	
lahko	 gostimo	 razstavo	 Ga-
silske zveze Vrhnika, ki svoje 
osnovno	 poslanstvo	 pomoči	
in	 reševanja	 življenja	 širi	 na	
zavedanje	pomena	dediščine.«	
Župan	 občine	Vrhnika	Stojan 
Jakin, ki gasilstvo vidi kot 
glavni	 steber	 Civilne	 zaščite,	
pa je razstavo komentiral kot 
enega	»izmed	izmed	mejnikov,	
kjer	bomo	videli,	kako	so	se	že	
včasih	gasilci	trudili,	da	so	do-
segali	rezultate,	a	na	precej	tež-
ji	način	kot	danes,	saj	je	danes	
oprema	 bistveno	 boljša,	 prav	
tako	 uspehi.«	 Da	 je	 v	 šestnaj-
stih	društvih		združenih	»krep-
ko	čez	1000	let	gasilstva«	pa	je	
ugotavljal	 podžupan	 občine	
Log-Dragomer	 Simon Strgar. 
Čestitkam	 se	 je	 pridružil	 tudi	
član	poveljstva	Gasilske	zveze	
Slovenije Janez Bregant.
Petnajst tednov, kolikor bo 
razstava trajala, bo tam vsako 
nedeljo	na	voljo	vodič	iz	gasil-
skih	 vrst.	 Dan	 po	 njenem	 za-
ključku,	 19.	 septembra,	 pa	 bo	
v obnovljenem Cankarjevem 
domu	 na	 Vrhniki	 še	 slavno-
stna akademija, ki bo sklenila 
praznično	 leto	 Gasilske	 zveze	
Vrhnika.

Damjan Debevec, Foto: DD, 
Gašper Tominc

Se prepoznate na fotografiji? 
Pričujoča fotografija je nastala približno leta 1960, prikazuje pa nastop tedanjih 
pionirjev v telovadnici Partizan. Ti so v okviru predstavitve društvenih dejavnosti 
društva Partizan predstavljali gimnastične prvine na blazinah, poleg njih pa so 
nastopile tudi druge skupine. Kot se spominja lastnik fotografije, mu je v spominu 
najbolj ostalo številčno občinstvo. Če se na fotografiji prepoznate in bi jo hoteli, 
nam pišite na nascasopis@zavod-cankar.si ali pa pokličite v tajništvo (01 750 66 30) 
ter povejte naslov kam naj vam jo pošljemo. 

Izšla je nova knjiga o Stari Vrhniki
Sporočam,	da	je	izšla	knjiga	o	Stari	Vrhniki	z	naslovom	Hiše	se	
spreminjajo, sledovi ostajajo, ponatis  enaintridesetih panojev 
z	enomesečne	razstave,	ki	je	bila	na	Vrhniki		novembra	2013	v	
Cankarjevem	domu,	avtoric:	Eme	Goričan	in	zgodovinarke	Po-
lone	Zalokar	ter	oblikovalke	Milene	Oblak	Erznožnik.
Predstavljena		je	200-letna	zgodovina	naše	vasi,	65	hiš	in	gospo-
darjev, kolikor jih je bilo popisanih v franciscejskem katastru 
leta	1824.	Z	okoli		štiristo	ohranjenimi	družinskimi	fotografijami,	
rešenih	 iz	pozabe	preteklosti.	Zgodovinski	pregledi,	pomemb-
nejši	Starovrhničani	in	stavbna	dediščina.		Dodanih	je	še	nekaj	
strani	raznih	zanimivosti	in	utripa		naše	vasi	nekoč	in	danes	ter	
nekaj fotografskih  utrinkov s prireditve,  odprtja razstave in iz 
knjige	vtisov	na	Vrhniki.	Knjiga,	v	velikosti	30	x	40	cm,		je	izšla	
v	samozaložbi.	
Če jo želite imeti doma, bolje spoznati zgodovino naše vasi in 
rodbin, jo želite morda komu podariti …Cena: 50 evrov. Pokli-
čite na gsm: Ema, 031 641 202,  01 755 35 36.                           Ema Goričan

Ministrica	Andreja	Katič	se	je	le	
nekaj	dni	po		začetku	mandata	
ministrice za obrambo mudila 
na	Vrhniki.	 Po	 obisku	 vojašni-
ce	 Ivana	 Cankarja	 si	 je	 ogle-
dala	 tudi	 najnovejšo	 vrhniško	
pridobitev: novo Cankarjevo 
knjižnico.	Tu	so	jo	sprejeli	člani	
lokalne organizacije socialnih 

demokratov, v. d. direktorice 
knjižnice	pa	je	vsem	skupaj	pri-
jazno	 razložila	 dejavnost	 knji-
žnice,	 predvsem	 pa	 potek	 ob-
nove objekta, s poudarkom na  
ohranjanju	 dediščine	 usnjar-
stva	v	našem	kraju.	
V	kasnejšem	razgovoru	z	mini-
strico je bilo izpostavljeno, da 

kraj dobro sodeluje s Slovensko 
vojsko, ki je aktivno sodelova-
la	 tudi	 pri	 selitvi	 knjižničnega	
gradiva. Prav tako je bila izra-
žena	želja,		naj	se	primerno	reši	
status	 in	 dostopnost	 območja	
vojašnice	 26.	 oktober	 na	 Sta-
ri Vrhniki, saj so tam objekti 
zapuščeni,	 lokalna	 skupnost	
pa	 bi	 lahko	 na	 različne	 načine	
vstopila v njihovo upravljanje. 
Predstavljena je bila tudi pobu-
da ZB NOB Vrhnika, da  bi park 
v	krogu	vojašnice	 s	 spomeniki	
(ki je bil pred  nedavnim vpisan 
v	register	nepremične	kulturne	
dediščine	 kot	 memorialna	 de-
diščina)	 namenili	 v	 uporabo	
javnosti.	Ministrica	 je	obljubila	
vso	 pomoč	 in	 sodelovanje	 pri	
reševanju		omenjenih	zadev.

Simon Seljak

50 let male mature

Že deveto srečanje
Učenci		8.	a	in	8.	b	razreda	Osnovne	šole	Ivana	
Cankarja	na	Vrhniki,	ki	so	osnovno	šolo	kon-
čali	 v	 šolskem	 letu	 1964–1965,	 se	 redno	 sre-
čujejo	vsakih	pet	let	po	končani	osnovni	šoli.	
Srečali	se	niso	le	leta		1970,	to	je	prvih	pet	let	
po	končani	osnovni	šoli,	ker	so	bili	v	glavnem	
vsi fantje pri vojakih. Letos, ko so praznovali 
petdeseto	 obletnico,	 kar	 so	 	 končali	 osnovno	
šolo,	so	se	srečali	torej	že	devetič.	
V petek, 5. junija  2015, ob 17. uri se jih je kar 
štirideset	zbralo	na	dvorišču	Osnovne	šole	Ja-
neza	Mraka	 na	Vrhniki,	 kjer	 jih	 je	 sprejel	 in	
pozdravil	pomočnik	ravnateljice	Osnovne	šole	
Ivana	Cankarja	gospod	Vinko	Bizjak.	Popeljal	
jih	je	po	učilnicah	šole	in	mnogi	izmed	njih	so	
bili	v	tej	šoli	prvič	po	več	kot	petdesetih	letih.	
Predstavil	je	učni	program	šole	v	učilnici,	kjer	

so	takrat	obiskovali	četrti	razred	osnovne	šole.	
Iz	Mrakove	šole	so	se	peš	napotili	do	Cankar-
jeve	 šole,	 kjer	 je	 ravnateljica	 tamkajšnje	 šole	
gospa	Polonca	Šurca	Gerdina	predstavila	pro-
gram	šolanja	v	devetletki	 ter	razkazala	samo	
šolo.	
Iz	 Cankarjeve	 šole	 so	 se	 peš	 napotili	 do	 go-
stilne	Pri	Kranjc,	kjer	so	se	jim	pridružile	uči-
teljice,	ki	 so	poučevale	od	prvega	do	osmega	
razreda,	in	sicer:	Jana	Majer,	Marinka	Mohar,	
Tončka	Kocjančič	(Meze),	Vika	Končan,	Marija	
Kos	Kuharič	in	Štefka	Pirnat.	Srečanje	z	njimi	
bo ostalo v trajnem spominu. Zbranim se je 
pridružil	 tudi	vrhniški	 župan	gospod	Stojan	
Jakin, ki je v pozdravnem nagovoru predstavil 
Vrhniko,	saj	se	je	večina	takratnih	osnovnošol-
cev odselila z Vrhnike. 
Srečanje	je	potekalo	v	res	sproščenem	vzdušju	
tja	do	poznih	nočnih	ur,	razšli	pa	so	se	z	željo,	
da	se	čez	pet	let	(pa	tudi	že	prej)	srečajo	v		toli-
kšnem	ali	še	večjem	številu. Simon Seljak

Direktorica muzeja v odlični družbi.

60 let Gasilske zveze Vrhnika

»Krepko čez 1000 let gasilstva«
Gasilsko zvezo Vrhnika je junija 1955 ustanovilo devet gasilskih društev, šestde-
set let pozneje pa jih ta šteje šestnajst. Okrogli obletnici na čast so v Tehniškem 
muzeju v Bistri odprli začasno razstavo starejše gasilske tehnike, ki bo na ogled 
do 18. septembra.

Nova ministrica za obrambo na 
Vrhniki

Skupinska  fotografija v dvorani OŠ Ivana Cankarja
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V	zvezi	s	predlogi	prej	omenjenih	in	že	5	mese-
cev aktualnih odlokov so Lista za razvoj vrhni-
škega	podeželja,	Občinski	 odbor	 SLS	Vrhnika,	
Lokalni	 odbor	 SMC	 Vrhnika,	 Občinski	 odbor	
SDS	 Vrhnika,	 Občinski	 odbor	 NSi	 Vrhnika	 in	
Lokalni odbor Solidarnost Vrhnika,  v okviru 
njune	 druge	 javne	 obravnave	podali	 obsežne	
predloge njunih sprememb in dopolnitev, ki pa 
tako,	kot	po	zaključeni	prvi	 javni	obravnavi,	v	
bistvenih	vsebinah	niso	bile	upoštevane.	Zavr-
njeni so bili celo predlogi sprememb in poprav-
kov	 Elaborata	 k	 programu	 k	 programu	 opre-
mljanja	 stavbnih	 zemljišč	 za	 območje	Občine	
Vrhnika,	čeprav	je	šlo	v	tem	izjemno	pomemb-
nem dokumentu za strokovne napake njegove-
ga pripravljavca, ki pa bistveno vplivajo tudi 
na vsebino obravnavanih odlokov, predvsem 
na Odlok o programu opremljanja stavbnih ze-
mljišč	za	območje	Občine	Vrhnika.
Dan	 pred	 sejo	 Občinskega	 sveta	 je	 potekal	
tudi usklajevalni sestanek, ki je na pobudo 
predsednika	 lokalnega	 odbora	 SMC	 Vrhnika	
ter	 na	 kasnejše	 povabilo	 direktorice	 Občinske	
uprave	občine	Vrhnika	potekal	med	občinskima	
svetnikoma	Liste	za	razvoj	vrhniškega	podeže-
lja	in	občinskega	odbora	SLS	Vrhnika,	predstav-
nikoma	zunanjih	izvajalcev,	to	sta	podjetij	ZUM	
d.o.o.	in	KALIOPA	d.o.o.,	direktorico	Občinske	
uprave	 in	 županom	občine	Vrhnika.	V	zvezi	 s	
tem	lahko	sicer	ugotovimo,	da	je	bil	na	zaključ-
ku tega usklajevanja del prej omenjenih skupnih 
predlogov,	ki	se	nanašajo	na	popravo	strokov-
nih	napak	v	Elaboratu	k	programu	opremljanja	
stavbnih	 zemljišč	 za	 območje	Občine	 Vrhnika,	
na	 koncu	 le	 upoštevan,	 čeprav	 je	 ironično	 to,	
da	 sta	morala	 	 oba	 občinska	 svetnika	 pri	 tem	
dokazovati,	da	na	primer	4	x	4	ni	20	ampak	16,	
vsi tisti predlogi, ki imajo neposreden vpliv na 
določanje	višine	komunalnega	prispevka,	pred-
vsem		na	njegovo	dodatno	znižanje,	pa	niso	bili	
upoštevani.
Na	 tem	 usklajevalnem	 sestanku	 sta	 občinska	
svetnika	 Liste	 za	 razvoj	 vrhniškega	 podeželja	
in	Občinskega	odbora	SLS	Vrhnika	županu	po-
dala konkreten predlog, da se komunalni pri-
spevek	za	priklop	obstoječega	objekta	na	novo	
kanalizacijsko	omrežje	vsem	zavezancem	zniža	
za	1000	EUR,	vendar		ni	bil	upoštevan,	 čeprav	
bi sprejem takega predloga lahko pomenil pod-
poro	občinskih	svetnikov	list	ter	lokalnih	in	ob-
činskih	odborov	strank,	ki	so	v	zadnji	obravnavi	
podale predloge sprememb in dopolnitev teh 
dveh odlokov in dejansko ne bi imel pomemb-
nejšega	vpliva	na	proračun	občine.
Res	pa	 je,	da	so	sedaj	postali	dorečeni	nekateri	
pojmi, kot na primer glede parcele, predvsem 
njene	velikosti,	ki	se	upošteva	pri	odmeri	komu-
nalnega	prispevka,	 ki	 pa	 vodijo	 v	 smer	 zniže-
vanja	komunalnega	prispevka	v	občini	Vrhnika,	
kar	je	sicer	spodbudno,	v	primerjavi	z	višino	ko-
munalnega	prispevka	v	sosednjih	občinah	pa	še	
vedno nezadostno.
V	 zvezi	 s	 tem	 je	 isti	 dan	 zvečer	potekal	 sesta-
nek	občinskih	 svetnikov	 Liste	 za	 razvoj	 vrhni-
škega	podeželja,	občinskega	odbora	SLS	Vrhni-
ka,	lokalnega	odbora	SMC	Vrhnika,	občinskega	
odbora	 SDS	 Vrhnika,	 občinskega	 odbora	 NSi	
Vrhnika in lokalnega odbora Solidarnost Vrhni-
ka,	na	katerem	je	bil	sprejet	dogovor,	da	se	žu-
panu	predlaga	 	 znižanje	 obračunskih	 stroškov	
za	vodovod	za	10%	in	obračunskih	stroškov	za	
kanalizacijo	za	25%,	kar	bi	ob	približno	120	pri-
klopih objektov na novo kanalizacijo na eni stra-
ni	pomenilo	približno	75.000	EUR	manj	sredstev	
v	 občinski	 proračun	 za	 leto	 2015,	 kar	 pa	 je	 na	
primer	glede	na	višino	dodatnih	del	na	Cankar-
jevem domu, za katera je bil sklenjen aneks k 
pogodbi,	majhen	 poseg	 v	 proračunske	 prilive.	
Na	drugi	strani	pa	bi	to	pomenilo	približno	600	
EUR	nižji	komunalni	prispevek	za	vse	tiste	ob-
čanke	 in	občane,	 katerih	objekti	 so	 se	oziroma	
se bodo priklopili na novo zgrajeno kanaliza-
cijo.	 Sprejem	 takega	 predloga	 s	 strani	 župana	
bi seveda pomenil, da bi v navedenih listah in 
strankah	tak	predlog	odlokov	na	seji	občinskega	
sveta	podprli,	vendar	ga	župan	ni	sprejel.
Na	seji	Občinskega	sveta	so	predstavnik	Liste	za	
razvoj	vrhniškega	podeželja,	občinskega	odbora	
SLS	Vrhnika,	 lokalnega	 odbora	 SMC	Vrhnika,	

občinskega	odbora	SDS	Vrhnika	 in	občinskega	
odbora NSi Vrhnika ponovno opozorili na dolo-
čene	nejasnosti	 in	nedorečenosti	v	teh	odlokih,	
nato	pa	 so	 predstavniki	 svetniških	 skupin	 Li-
ste	za	razvoj	vrhniškega	podeželja,	Občinskega	
odbora	 SLS	 Vrhnika,	 Občinskega	 odbora	 	NSi	
Vrhnika,	Lokalnega	odbora	SMC	Vrhnika,		Ob-
činskega	odbora	SDS	Vrhnika	in	Lokalnega	od-
bora	Solidarnost	Vrhnika	vložili	dva	amandma-
ja k predlogu Odloka o programu opremljanja 
stavbnih	zemljišč	 s	komunalno	opremo	na	ob-
močju	občine	Vrhnika,	in	sicer:
−	 da		se	obračunski	stroški	za	vodovod	znižajo	

za 10%;
−	 da	se	obračunski	stroški	za	kanalizacijo	zniža-

jo za 15%;
−	 da	se	v	odloku	temu		ustrezno	popravijo	tudi	

nominalne vrednosti te komunalne opreme. 
Verjetno	je	odveč	poudarjati,	da	bi	sprejem	teh	
amandmajev	seveda	pomenil	dodatno	znižanje	
višine	komunalnega	prispevka	za	vse	občanke	
in	občane,	ki	bi	v	postopkih	njegove	odmere	na-
stopali kot stranke v postopku.
Na	 javnem	 glasovanju	vložena	 amandmaja	
nista dobila zadostne podpore, saj je vseh 12 
svetnikov	svetniških	skupin	Liste	za	razvoj	vrh-
niškega	podeželja,	Občinskega	odbora	SLS	Vrh-
nika,	Občinskega	 odbora	 	NSi	Vrhnika,	 Lokal-
nega	odbora	SMC	Vrhnika,		Občinskega	odbora	
SDS	Vrhnika	 in	Lokalnega	 odbora	 Solidarnost	
Vrhnika glasovalo za predlagana amandma-
ja,	12	svetnikov	svetniških	skupin	Povezujemo	
Vrhniko,	 SD-Socialnih	demokratov	Vrhnika	 in	
občinskega	 odbora	 DESUS	 Vrhnika	 pa	 je	 gla-
sovalo	proti,	kar	pomeni,	da	 	določeni	svetniki	
ne	podpirajo	znižanja	obračunskih	stroškov	za	
posamezne vrste komunalne opreme in tudi ne 
s	 tem	 povezanega	 znižanja	 komunalnega	 pri-
spevka	v	občini	Vrhnika.
Nato	 je	 bil	 s	 strani	4	 občinskih	 svetnikov	Liste	
za	razvoj	vrhniškega	podeželja,	Občinskega	od-
bora	SLS	Vrhnika,	Občinskega	odbora	NSi	Vrh-
nika	 in	Lokalnega	odbora	SMC	Vrhnika	zahte-
vano tajno glasovanje o teh dveh odlokih, ki je 
bilo kot tako tudi izvedeno, na katerem pa sta 
bila predlagana odloka sprejeta, saj je 12 svetni-
kov predloga odlokov podprlo, 11 svetnikov je 
glasovalo proti, 1 oddana glasovnica pa je bila 
neveljavna.
Taka	volja	je	bila	izražena	in	tako	imamo	v	ob-
čini	Vrhnika	sprejeta	oba	odloka,	s	tem	pa	tudi	
podlage za odmero komunalnega prispevka, 
tako	za	tiste,	ki	bodo	svoje	obstoječe	objekte	pri-
klapljali na novo komunalno opremo, predvsem 
kanalizacijo, kot tudi tiste, ki bodo na novo gra-
dili svoj objekt ali pa ga legalizirali.
Ob	tem	še	enkrat	poudarjamo,	da	je	bil	v	vsem	
tem	času	kljub	vsemu	dosežen	velik	napredek,	
saj	so	sedaj	dorečeni	pojmi	glede	parcele,	pred-
vsem	 glede	 njene	 velikosti,	 ki	 se	 upošteva	 pri	
odmeri komunalnega prispevka (npr. v Verdu, 
na	Mirkah,	na	Stari	Vrhniki	in	v	Blatni	Brezovici	
bo pri odmeri komunalnega prispevka v vseh 
tistih	primerih,	ko	parcela	objekta	ni	določena,	
upoštevana	 velikost	parcele	 objekta	 400	 m2,	
razen v primeru, ko bo projektant na primer v 
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja	določil	njeno	večjo	velikost.	Če	pa	je	par-
cela	objekta	na	teh	območjih	manjša	od	400	m2,	
pa	 bo	upoštevana	njena	dejanska	velikost.	 Po-
membno	je	tudi	to,	da	so	sedaj	stroški	izgradnje	
kanalizacije, ki se bo gradila v Bevkah in v  Bla-
tni	Brezovici,	 v	 sorazmernem	delu	vključeni	v	
obračunske	stroške	te	vrste	komunalne	opreme,	
kar krajane teh dveh krajevnih skupnosti posta-
vlja	v	enakopraven	položaj	z	ostalimi	krajani	v	
občini,	ki	so	se	oziroma	bodo	priklapljali	svoje	
objekte na novo kanalizacijo, saj bi bil v naspro-
tnem primeru komunalni prispevek za njih po 
tem,	ko	bi	bila	kanalizacija	zgrajena,	višji.
Prav	 tako	 se	po	novem		upoštevajo	 lastna	vla-
ganja	občanov	in	vlaganja	Krajevnih	skupnosti	
v izgradnjo komunalne opreme, lastna sredstva 
občine	za	 izgradnjo	 centralne	 čistilne	 naprave	
na	Tojnicah	pa	so	izločena	iz	obračunskih	stro-
škov	za	kanalizacijo	 in	tako	ne	bodo	bremenili	
občank	 in	 občanov.	 Vse	skupaj	 pa	 ob	 predpo-
stavki, da bo v postopkih odmere komunalnega 
prispevka	 občinska	 uprava	 ravnala	 zakonito,	

predstavlja	s	 tema	 odlokoma	 nižji	komunalni	
prispevek	v	občini	Vrhnika	kot	bi	bil,	če	pred-
vsem	v	Listi	za	razvoj	vrhniškega	podeželja	 in	
Občinskem	odboru	 SLS	Vrhnika,	 seveda	 s	 po-
polno	podporo	Lokalnih	odborov	SMC	Vrhnika	
in	 Solidarnost	 Vrhnika	 ter	 občinskih	 odborov		
SDS	Vrhnika	in	NSi	Vrhnika	ne	bi	bili	tako	ak-
tivni in vztrajni, saj bi bila v nasprotnem prime-
ru	oba	odloka,	vključno	z	Elaboratom	k	progra-
mu	 opremljanja	 stavbnih	 zemljišč	 na	 območju	
občine	 Vrhnika,	 z	 bistveno	 drugačno	 vsebino	
sprejeta	že	12.	2.	2015.
Seveda	pa	je	komunalni	prispevek	v	občini	Vrh-
nika v primerjavi z prispevkom, odmerjenim na 
podlagi	 odloka	 iz	 leta	 2009,	 v	 osnovi	 občutno	
višji,	saj	so	se	kljub	že	omenjenem	predlogu	za	
njihovo	znižanje,	znatno	povišali	ključni,	 to	 so	
obračunski	stroški	posameznih	vrst	komunalne	
opreme, predvsem vodovoda, lokalnih cest in 
seveda kanalizacije.
Res je, da sta Odlok o komunalnem prispevku v 
Občini	Vrhnika	in	Odlok	o	programu	opremlja-
nja	stavbnih	zemljišč	za	območje	Občine	Vrhni-
ka	sprejeta	in	naj	bi	začela	veljati	5.	junija	in	da	
se	mora	o	njih	izjasniti	še	pristojno	ministrstvo,	
vendar	zgodba	v	zvezi	s	tem	tako	in	drugače	ni	
še	niti	približno	končana.
 
In zakaj ne?
Še	vedno	ostaja	namreč	dejstvo,	da	se	je	komu-
nalni	prispevek	v	občini	Vrhnika	v	obdobju	od	
leta	 2011	 do	 konca	 leta	 2014	 narobe	 in	 preveč	
odmerjal,	da	je	občina	te	napake	priznala	in	jih	
tako	 številčno	 kot	 tudi	 finančno	 ovrednotila.	
Res	 je	 tudi,	da	se	 je	občinska	uprava	v	zvezi	 s	
tem	problemom	obrnila	na	Ministrstvo	za	oko-
lje in prostor, ki pa je v tej zadevi ugotovilo in 
odgovorilo,	da	preveč	plačan	komunalni	prispe-
vek,	kot	posledica	nepravilno	določene	indeksa-
cije, predstavlja civilno pravni zahtevek vsakega 
posameznega	občana	ali	občanke	do	občine,	in	
sicer	za	vračilo	preveč	plačanega	komunalnega	
prispevka. 
Ob	tem	je	ministrstvo	občinski	upravi	tudi	pre-
dlagalo,	 da	 lahko	napačni	 zapis	 indeksa	v	 ob-
razložitvi	 odločb	 o	 odmeri	 komunalnega	 pri-
spevka	na	lastno	odgovornost	šteje	kot	pomotni	
zapis	v	teh	odločbah	in	bi	ga	glede	na	to,	da	v	
občinski	upravi	 to	napako	 jasno	priznavajo,	 to	
očitno	zmoto	popravili	sami	in	spremenili	te	od-
ločbe	tako,	da	bi	bil		znesek	preveč	odmerjenega	

in	 tudi	plačanega	komunalnega	prispevka	pri-
zadetim	občankam	 in	 občanom	 tudi	 povrnjen,	
pa	se	kljub	vsemu	do	sedaj	še	ni	nič	zgodilo.
Podobna slika je tudi v Verdu, saj krajanom 
Verda,	 ki	 so	 lanskega	 julija	 plačali	 komunal-
ni	prispevek	za	priklop	obstoječih	objektov	na	
novo	 zgrajeno	 kanalizacijo	 na	 podlagi	 odločb,	
na	 katere	 se	 sicer	 niso	pritožili,	 čeprav	 so	 bile	
popolnoma	iste	odločbe	v	okviru	postopka	reše-
vanje	pritožb	tistih	krajanov,	ki	so	vložili	pritož-
be	zoper	te	odločbe,	odpravljene,	tako	vplačana	
sredstva ravno tako niso povrnjena, pa bi zaradi 
enakega obravnavanja, o katerem je v zadnjem 
času	tako	veliko	govora,	morala	biti.
Konec	koncev	pa	so	 tukaj	še	vsi	 tisti	občani	 in	
občanke,	ki	so	na	Upravno	enoto	oddali	vlogo	
za	izdajo	gradbenega	dovoljenja	po	4.	11.	2014,	
to	je	po	izteku	6-mesečnega	roka,	v	katerem	bi	
morala	 občina	 sprejeti	 nov	Odlok	o	programu	
opremljanja	 stavbnih	 zemljišč	 s	 komunalno	
opremo in o merilih za odmero komunalnega 
prispevka, pa tega v tem roku ni storila in bi 
jim	moral	 občinski	 organ	 skladno	 z	 Zakonom	
o	prostorskem	načrtovanju	odmeriti	komunalni	
prispevek	po	državnem	predpisu,	to	je	po	Pra-
vilniku o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka	na	osnovi	povprečnih	stroškov	opre-
mljanja	stavbnih	zemljišč	s	posameznimi	vrsta-
mi komunalne opreme, pa jim je bila ta pravice 
ravno	v	imenu	»enakega	obravnavanja«	prepro-
sto odvzeta
Ti zadnji trije odprti problemi, povezani s ko-
munalnim	 prispevkom	 v	 občini	 Vrhnika,	 tako	
ostajajo	ena	naših	prednostnih	nalog,	za	katere	
se	bomo		odločno	zavzemali,	vse	do	njihovega,	
upamo	da	pravičnega	zaključka.

Lista	za	razvoj	vrhniškega	podeželja	

Občinski	odbor	SLS	Vrhnika	

Lokalni	odbor	SMC	Vrhnika

Občinski	odbor	SDS	Vrhnika

Občinski	odbor	NSi	Vrhnika

Lokalni odbor 
Solidarnost Vrhnika 

25. junij

čestitamo ob 
dnevu državnosti

Občinski odbor 
NSi Vrhnika

Sprejeta dva pomembna 
komunalna odloka
21. 5. 2015 je potekala 4. redna seja Občinskega sveta občine Vrhnika, na kateri 
je bilo sicer obravnavanih več različnih točk, med ključnimi pa sta bila ponov-
no, v ponovljenem postopku po njuni zavrnitvi na seji Občinskega sveta z dne 
12. 2. 2015, obravnavana tudi predlog Odloka o komunalnem prispevku v Občini 
Vrhnika in predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
Občine Vrhnika, ki sta bila na koncu tudi sprejeta.
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Petki v avgustu
PARK SAMOSTOJNOSTI
od 18:00 dalje

POLETJE  NA VRHNIKI
www.visitvrhnika.si

Pravljice, Kekceve dogodivscine, vrvohodstvo, igre, lutkovne predstave ...

60 let Ribiške 
družine Vrhnika
Častitljivih	60	let	dela	v	Ribiški	družini	Vrhni-
ka  je za nami. Leta minevajo in socialno okolje 
ter ljudje se spreminjajo, kljub temu je veliko 
stvari,	 občutkov	 in	 pojmov	 v	 ribištvu	 ostalo	
nespremenjenih. Skupni imenovalec  vsemu in 
tistim,	ki	so	kakorkoli	prispevali	k	uspešnemu	
razvoju	in	napredku	družine,	pa	je	ljubezen	do	
narave,	naših	voda	ter	prostovoljno	prizadev-
no delo.
Ravno to je bilo tudi  temeljno vodilo vseh 
aktivnosti	v	družini	v		minulih	desetletjih,	saj	
smo veliko naredili pri ohranjanju naravnih 
danosti, ki so nam zaupane v upravljanje s 

strani	države.	Ko	potegnemo	črto	pod	preho-
jeno	pot,	bi	težko	na	hitro	opisali	vse	doseže-
ne	zmage	in	boleče	poraze,	ki	smo	jih	doživeli	
ob	pomorih	 rib	v	 teh	60	 letih	prehojene	poti.	
Z velikim zadovoljstvom pa ob ljubileju ugo-

tavljamo, da pri svojem delu nikoli nismo bili 
sami. Sodelovali smo z veliko delovnimi orga-

nizacijami in drugimi, nam sorodnimi organi-
zacijami ter posamezniki, ki so nam strokovno, 
materialno,	fizično	in	moralno		nesebično	po-
magali	pri	ohranjanju	naše	reke	in	vodnega	ži-
vlja	v	njej.	Tem	smo	še	posebno	namenili	našo	
zahvalo	ob	praznovanju	60-letnice	31.	maja	pri	
ribiškem	domu	v	Sinji	Gorici.	In	ker	fotografije	
povedo	več	kot	tisoč	besed,	naj	naslednji	kolaž	
fotografij	prenese	tudi	vam	vzdušje	na	slovesni	
proslavi.
Ob	tej	priložnosti	vsem	občanom	in	občankam,	
ki	so	nam	kakorkoli	pomagali	pri	našem	delu,	
s	 strani	 članov	RD	Vrhnika	najlepša	HVALA	
in	upamo,	da	nam	boste	v	naslednjih	 letih	še	
vedno	tako	nesebično	stali	ob	strani	pri	našem	
delu, saj vsi delamo za dobro generacij, ki pri-
hajajo.

Člani RD Vrhnika

Ribiči	Ribiške	družine	Vrhnika	smo	odgovorne	
osebe, ki skrbimo za ohranjanje vrednot sloven-
skega	sladkovodnega	ribištva	in	delujemo	v	jav-
nem interesu vseh prebivalcev Republike Slo-
venije.	Člani	RD	Vrhnika	spoštujemo	izrek,	da si 
je sedanja generacija okolje sposodila od svojih pra-
dedov, da bi v istem stanju to predala vnukom. Zato 
nam	ni	vseeno,	kaj	se	dogaja	z	našim	okoljem.																																																																																																																											
Z	vsakoletnimi	čistilnimi	akcijami	vestno			ure-
sničujemo	 poslanstvo	 	 v	 sodelovanju	 s	 čla-
ni	 drugih	 društev,	 kot	 so	 	 gasilci,	 potapljači,	
lovci,	DOPS	 ter	 seveda	občinami,	ki	 	 sodijo	v	
naše	 ribolovno	 območje.	 Naše	 vrednote	 do-
bro	opisuje		Etični	kodeks	ribičev,	ki	ga	je	leta	
2009	sprejela	Ribiška	zveza	Slovenije.	Kodeksu	
sledimo	zaradi	želje	po	ohranjanju	narave,	ka-
kovostnem gospodarjenju z naravnimi viri ter 
zaradi	 dobrih	 odnosov	 med	 ljudmi.	 Tako	 že	
leta	ugotavljamo,	da	na	naših		vodah		nenehno	
nastaja	onesnaževanje	s	strani	nevestnih	posa-

meznikov	 ali	 organizacij.	 Enega	 izmed	 	 težav	
predstavljajo	naši	ribniki	pri	stari	opekarni,	kjer	
sta	se	vandalizem	in	nemarno	početje	razmah-
nila	do	nesprejemljivih	razmer.	Zato	naš	dopis	
naslavljamo	 na	 vse	 občane,	 	 naj	 nam	 pri	 tem	
pomagajo	po	svojih	močeh.		Čeprav	ribniki	in	
porečje	Ljubljanice	spadajo	pod	Naturo	2000	in	
so del Krajinskega parka Ljubljansko Barje in bi  
zato morale veljati posebne norme  varstva ha-
bitatov	in	krajine,	opažamo,	da	obiskovalci	tega	
vrhniškega	bisera	ne	 	upoštevajo	pravil,	ki	 jih	
nalaga	etično	obnašanje	posameznikov	v	neo-
krnjeni	naravi.	Čeprav	je	z	Občinskim	odlokom	
o	ravnanju	z	odpadki	(	Ur.	list	RS	št		100/2013)	
za	nespoštovanje	 	določil	 	 zagrožena	denarna	
kazen	 (za	fizične	osebe	v	višini	400	evrov),	 še	
vedno	 	 opažamo	odlaganje	odpadkov	na	me-
stu,	kjer	 je	včasih	stal	zabojnik	za	mešane	od-
padke.	Le-tega	zadnji	dve	 leti	ni	več	 tam,	ker	
ni	služil	svojemu	namenu,	saj	se	 je	v	zabojnik	

odlagalo vse kaj drugega kot odpadki, ki so 
sodili	 vanj.	 Ribiči	 RD	 Vrhnika	 smo	 si	 zadali	
posebno	skrb	za	vzdrževanje	okolice	ribnikov,	
čeprav	niso	v	naši	 lasti,	 saj	 imamo	od	države	
dodeljeno	 le	ribolovno	pravico	za	 to	območje.	
Zato	smo		naročili	izdelati	table,	ki	opozarjajo,	
da je prepovedano odlagati odpadke na tem 
območju,	česar	pa	mnogi	ne	upoštevajo.		V	za-
dnjem	času	se	je	poleg	odlaganja	odpadkov	ob	
ribnikih	 razmahnila	gradnja	nekakšnih	 	 zasil-
nih	zaklonišč,	izdelanih	iz	raznega	odpadnega	
materiala,	kar	še	posebno	kazi	okolico,	četudi	
je	gradnja	kakršnih	koli	objektov	v	krajinskem	
parku prepovedana.
Zato vas prosimo, da v okolici ribnikov ohra-
njate neokrnjeno naravo. Obenem opozarja-
mo, da bomo zadevo morali posredovati pri-
stojni Medobčinski inšpekcijski službi, če se 
bo nadaljeval nemaren odnos posameznikov 
ali skupin do okolja.

Vrhnika,	30.	maj	–	Motoklub	Nauportus	z	Vrh-
nike	je	že	sedmo	leto	zapored	organiziral	tako	
imenovani	 Dan	 varne	 vožnje,	 s	 katerim	 želi	
motoristom	 osvežiti	 praktično	 in	 teoretično	
znanje,  hkrati pa se predstavljajo tudi nekatere 
druge	zainteresirane	javne	službe,	ki	so	na	tak	
ali	drugačen	način	povezane	s	prometom.	
Danilo	Leskovec,	predsednik	motokluba,	je	za	

Naš	časopis	povedal,	da	so	veseli	množičnega	
odziva	motoristov,	najbolj	pa	vprašanj,	ki	jih	ti	
postavljajo	inštruktorjem	praktične	vožnje.	Po-
licaji	-	motoristi	so	namreč	tudi	letos	poskrbeli	
za	 nekaj	 praktičnih	 vaj	 na	 poligonu,	 po	 kate-
rem so se podali zainteresirani posamezniki. 
Motorist	Blaž	iz	horjulske	doline	je	dejal,	da	je	
poligon	sicer		videti	enostaven,	a	na	določenih	

mestih  terja natanko tisto znanje, po katerem 
se	dobri	voznikih	ločijo	od	slabih	–	in	to	je	lah-
ko	včasih	 tudi	meja	med	smrtjo	 in	življenjem.	
Obiskovalci	so	si	lahko	ogledali	prikaz	tehnič-
nega	reševanja	motorista,	v	katerega	je	trčil	av-
tomobil,	izvedli	pa	so	ga	starovrhniški	gasilci.	
Preizkusili	so	se	lahko	na	simulatorju	vožnje	z	
motorjem, se seznanili s policijsko in gasilsko 

tehniko,	 spoznali	 Medobčinski	 inšpektorat	 in	
redarstvo	ter	med	drugim	pobliže	spoznali	po-
stopke,	ki	 se	na	 tak	ali	drugačen	način	 	zade-
vajo prometa, potekajo pa prek upravnih enot. 
Tudi	letos	niso	pozabili	na	najmlajše,	ki	so	jim	
člani	lokalne	zveze	šoferjev	in	avtomehanikov	
pripravili kolesarski poligon, pa seveda za 
lačne	želodce	vseh	obiskovalcev,	ki	 se	 jih	 je	v	
dopoldanskem	času	nabralo	kar	veliko.	Kot	 je	
še	povedal	Leskovec,	bo	klub	zbrana	sredstva	
od	letošnjega	blagoslova	motorjev	(ki	ga	je	klub	
pripravil	 v	 začetku	 pomladi)	 in	 od	 varne	 vo-
žnje	podaril	starovrhniškemu	gasilskemu	dru-
štvu,	ki	načrtuje	nakup	novega	vozila.	

(gt, foto: Leon Novak)

Zahvala
Motoklub	Nauportus	se	za	sodelovanje	in	pomoč	
zahvaljuje	društvu	Motoristi	za	motoriste,	občin-
skemu Svetu za preventivo in varnost v cestnem 
prometu,	Avtovleki	Čepon,	ZŠAM	Vrhnika,	trgo-
vini	BS	Center,	PGD	Vrhnika,	PGD	Stara	Vrhnika,	
Vezenje	in	našitki	Mitres,	Upravni	enoti	Vrhnika,	
MIRED	in	Policijski	postaji	Vrhnika.

Marostarska noč 
2015
Tudi letos smo člani PGD Blatna Brezovica v 
športnem parku Blatna Brezovica pod veli-
kim šotorom pripravili in organizirali tradi-
cionalno prireditev Marostarska noč. 
V	petek,	15.	maja	2015,	smo	prireditev	začeli	z	
nastopom	 skupine	 Mambo	 Kings.	 Predvsem	
mladina	se	je	zabavala	pozno	v	noč.	

V	soboto,	16.	maja	2015,	nas	je	zabavala	prilju-
bljena	pevka	Tanja	Žagar	s	svojo	skupino	Avan-
tura.	Pripravili	smo	bogat	srečelov,		na	katerem	
je	 vsaka	 srečka	 razveselila	 kupca.	 Čestitamo	
vsem	dobitnikom	nagrad!	Naše	vrle	 gospodi-
nje	so	tudi	letos	pekle	omamno	dišeče	flancate,	
ki	so	že	postali	zaščitni	znak	naše	prireditve.
Da	 je	naša	dvodnevna	prireditev	 lepo	uspela,		
velja	 zahvala	 članom	 PGD	 Blatna	 Brezovica,	
članom	sveta	Krajevne	skupnosti	Blatna	Brezo-
vica, vsej mladini v vasi, ki je dokazala, da se  
v prihodnje lahko zanesemo nanje, vsem kraja-

nom	Blatne	Brezovice	in	našim		prijateljem	od	
drugod,	ki	so	nam	nesebično	pomagali.	Veliko	
nas je bilo in dokazali smo, da zmoremo. 
Velika	 zahvala	 	 velja	 tudi	 našim	 sponzorjem	
in  darovalcem, ki so s sredstvi in dobitki za 
srečelov		pomembno	prispevali	k	izvedbi	naše	
prireditve.	To	so	bili:	Hidroinženiring,	d.	o.	o.,	
Ljubljana, Grebenc,	d.	o.	o.,		Podpeč,	Lidl,	d.	o.	
o,	 k.	 d.,	 	Mercator,	 d.	 d.,	NLB	Skladi,	 d.	 o.	 o.,	
Poslovne	storitve,	Alenka	Slabe,	s.	p.,			M-Orel,	
d.	 o.	 o.,	 Peter	Molek,	 s.	p.,	Komunalno	podje-
tje	Vrhnika,	d.	d.,	Stanko	Petrič,	Milan	Selan	in	

mnogi drugi neimenovani posamezniki. Hvala 
vam!
Vabljeni,	da	nas	na	naši	prireditvi	obiščete	tudi	
prihodnje leto, ko nas bodo v petek, 20. maja 
2016,	zabavali	priljubljeni	Modrijani	in	v	sobo-
to,	21.	maja	2016,	že	desetič	po	vrsti	ansambel	
Mambo	Kings.	
Z	gasilskim	pozdravom:	Na	pomoč!

PGD Blatna Brezovica

Podelili smo veliko priznanj, med drugim tudi 
najbolj zaslužnim – Marjanu Ahčanu (na sredi-
ni). 

Tehnično reševanje v izvedbi starovrhniških ga-
silcev

Motoristi na poligonu pod budnimi očesi poli-
cajev - motoristov. Simulator vožnje z motorjem

Že sedmič podučili motoriste o varni vožnji

Vrhniški vodni biser je pod stalnim udarom vandalov in nemarnežev
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Preživite kakovostni 
prosti čas z družino in 
prijatelji v Starem malnu!
Prvi poletni dnevi in mokra Zofka napovedujejo 
vroče poletje. Zakaj ne bi teh dni z družino preživeli 
v naravi, se sprehodili po hladni dolini potoka Bela, 
si privoščili piknik, poskusili slovenska piva in se 
osvežili v kopališču zajezenega potoka?

Pohodno	 razpoloženi	 si	 lahko	 v	 bližini	 ogledate	 tudi	 kraški	
bruhalnik,	izvir	potoka	Bela,	po	domače	Lintvern,	ki	velja	za	
naravni	kraški	pojav,	ter	nadaljujete	pot	do	Planine	nad	Vrh-
niko. Tam se lahko povzpnete na 20 metrov visok razgledni 
stolp,	od	koder	seže	pogled	vse	od	Triglava	in	Kamniških	Alp	
do	Nanosa	in	Snežnika.	
V Starem malnu vam nudimo prostor za piknike, ki deluje po 
konceptu	Zero	Waste	oz.	piknik	brez	odpadkov,	saj	se	želimo	
izogniti	večjim	količinam	odpadkov.	Tako	lahko	obdani	z	le-
potami	narave	samo	uživate	v	dobri	družbi,	vse	za	piknik	pa	
priskrbi	prijazno	osebje	v	koči.	V	poletni	vročini	se	lahko	ohla-

dite	v	vodi	zajezenega	potoka,	za	piko	na	i	pa	vam	s	pomočjo	
slovenskih mikro-pivovarjev odpiramo tudi nova obzorja pi-
vskih okusov. Na voljo smo vam  ves teden, razen ob ponedelj-
kih, med vikendi pa lahko tudi kaj prigriznete. 
Pri nas lahko najamete tudi prostor za ustvarjalne in druge 
delavnice	ter	seminarje.	Koča	je	opremljena	z		internetnim	do-
stopom,	ki	omogoča	sodoben	način	dela,	po	konceptu	»sode-
lavnega«	prostora	(coworking	place).	Tak	način	dela,	kreativ-
nim	posameznikom	s	podjetniško	žilico	omogoča,	da	si	delijo	
delovni	prostor,	učinkovito	izmenjujejo	mnenja	in	izkušnje	z	

ustvarjalci	iz	različnih	panog.	
V	Starem	malnu	jeseni	načrtujemo	tudi	delavnice	za	skupine	
osnovnošolcev	 in	 srednješolcev,	 kot	 so	 spoznavanje	 taborni-
ških	veščin,	spoznavanje	čarobnosti	narave	in	kulinarične	de-
lavnice. 

Upravitelj  koče v Starem malnu
Če	še	niste	vedeli,	kočo	v	Starem	malnu	upravlja	Razvojna	za-
druga	Etri.	Povezuje	nas	želja	po	spreminjanju	navad	na	po-
dročjih	ekologije,	ergonomije	in	etične	ekonomije.	V	intenziv-
nem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi razvijamo storitve, 
ki	omogočajo	vključevanje	ranljivih	skupin.	Tako	ustvarjamo	
'zelena'	delovna	mesta	za	težje	zaposljive.		
Da	boste	na	tekočem	o	aktivnostih,	ki	 jih	 izvajamo	v	Starem	
malnu,	nas	všečkajte	na	naši	strani	Facebooka	ali	obiščite	našo	
spletno	stran	www.starmaln.si.	Dosegljivi	smo	tudi	na	tel.	št.	
05	904	35	00	ali	041	414	409	(Katarina	Sorčič).
Dobrodošli!

Katarina Sorčič in Lidija Novak,	Razvojna	zadruga	Etri

Dela,	ki	so	nastala	lani,	so	bila	predstavljena	na	
petih razstavah  na Zaplani, Vrhniki, v Logat-
cu,	Idriji	in		Žireh.
Potem	ko	se	je	z	razstavami	ravno	končal	lanski	
simpozij,	na	letošnjem	ni	bil	poudarek	samo	na	
slikarstvu,	temveč	tudi	na	oblikovanju	z	lesom,	
fotografiji,	pesništvu,	glasbi.	Lani	in	letos	so	na	
Simpoziju ustvarjali uveljavljeni slikarji (Janez 
Kovačič,	 Franc	 Golob,	 mag.	 Igor	 Banfi,	 Vojko	
Gašperut),	 tisti,	 ki	 se	 še	 uveljavljajo	 (Pia	 Ker-
mavnar,	 Rok	 Malovrh,	 Blaž	 Tomšič)	 in	 ume-
tniki	s	Centra	Dolfke	Boštjančič	Draga	(lani)	in	
letos	Art	Brutt	umetniki	z	Nizozemske	(Maraj-
ke	Ahterbosch,	Rüd	Suvrajn,	Danijel	Ostdam,	
Marten	Morselt	in	Edo	Zupan,	naš	rojak	z	Ver-
da).	 V	 četrtek,	 11.	 6.,	 je	 bil	 zvečer	 na	 vrtu	 za	
Domom	 bratstva	 koncert	 Okteta	 Raskovec	 in	
predstavitev	poezije	Nizozemcev	Marajke	Ah-
terbosch in Rüda Suvrajna. Prevode je prispe-
val	Edo	Zupan,	pesmi	pa	je	interpretiral	Franci	
Bizovičar.	Med	drugim	je	nastala	zanimiva	in-
štalacija:	Žled,	katere	avtor	je	Edo	Zupan	in	jo	je	
mogoče	videti	na	prostem	za	Domom	bratstva	
na	Zaplani.	Slikarji	bodo	slike	dokončali,	okoli	

martinovega	pa	bodo	prvič	na	ogled	najprej	na	
Zaplani.	Če	bodo	sredstva	dopuščala,	bo	izdan	
tudi katalog nastalih del na obeh simpozijih.
Simpozij	 je	 bil	 priložnost	 za	 bogatenje	 drug	
drugega,	 izmenjavo	 izkušenj,	 razmišljanj	 o	
umetnosti,	 druženje	 dveh	narodov.	 Spletle	 so	
se lepe vezi, ki jih velja negovati. 
Zahvala vsem, ki so finančno in materialno 
podprli Simpozij in izdajo kataloga ali ga 
še bodo: KS Zaplana, Občina Vrhnika, Al-
batros-pro, d. o. o., Rajko Mivšek, s. p., Žu-
pnijski vrtec Vrhnika, Anvina, d. o. o., Pavel 
inštalacije Pavel Bizjan, s. p., Gostilna Mesec 
Zaplana, Krščansko društvo bolnikov in in-
validov, Trgopromet Eniko, d. o. o., DG69, 
Marolt beton, d. o. o., Molek servis Peter Mo-
lek, s. p., dr. Mojmir Mrak, OJ d. o. o., Kmetija 
Rupa - Hladnik, Pivovarna človeška ribica, d. 
o. o., Vrhnika, M-Orel, d. o. o. 
Hvala tudi Anamariji Stibilj Šajn za strokov-
no spremljanje oz. likovno kritiko ter Oktetu 
Raskovec za odličen nastop ob sončnem za-
hodu.

Polona Skledar

Izšli so že petnajsti 
Vrhniški razgledi
Vrhnika, 18. maj – Muzejsko društvo Vrhnika in ZIC 
Vrhnika sta izdala že  petnajsti zbornik Vrhniški 
razgledi, ki prinaša strokovne prispevke, povezane z 
domoznanskim proučevanjem Vrhnike. 
Kaj	prinašajo	na	tokratnih	274	straneh?	Alenka	Auersperger	piše	
o	Cankarjevi	sestri	Karolini,	ki	se	je	podala	za	njim	na	Dunaj,	se	
zatem vrnila na Vrhniko in si na koncu s skokom v Ljubljanico 
vzela	 življenje.	 Janko	 Verbič	 predstavlja	 Društvo	 za	 pospeše-
vanje obdelovanja Ljubljanskega barja (ustanovljeno leta 1900), 
Olga	Pivk	piše	o	razdelitvi	menjalnih	senožeti	med	posestnike	
na	Stari	Vrhniki,	kjer	»odkriva«	notranjsko	posebnost	–	cerkve-
nice.	Janez	Kos	piše	o	vrhniškem	lovskem	društvu,	ki	velja	za	
najstarejšega	v	Sloveniji.	O	vrhniški	 šoli	med	obema	vojnama	
piše	Aleksandra	Serše,	Tatjana	Hojan	predstavlja	učitelje	Antona	
Arka,	Darinko	Franke,	Angelo	Petrič	in	Aleksandra	Dominka.	
Zdenko	Mohar	je	napisal	prispevek	o	življenju	in	delu	Vrhniča-
na	dr.	Matija	Seligerja,		ki	ga	je	s	svojimi	spomini	nanj	dopolnil	
še	 Smiljan	 Ogorelec.	 Katja	 Istenič	 je	 zapisala	 zgodbo	 delavca	
Mihe	Markiča,	ki	je	prišel	v	IUV	leta	1947	in	bil	v	njej	do	upoko-
jitve.	Stevo	Dozet	predstavlja	geologijo	Podlipske	doline,	Marija	

Lukanc	etnološko	podobo	Bevk.	Katarina	Oblak	Brown	piše	o	
sončevem	mrku	blizu	Vrhnike,	o	katerem	priča	zapis	iz	leta	1664	
in	je	med	opazovalci	dvignil	veliko	domišljije.	O	obnovi	nekda-
nje	 šivalnice	oziroma	njeni	preureditvi	v	Kulturni	 center	piše	
Janko	Skodlar,	podobne	teme	se	dotika	tudi	Nataša	Oblak	Japelj:	

»Kako	 smo	 načrto-
vali	 novo	 knjižni-
co?«	Gašper	Tominc	
je sestavil vrhni-
ško	 kroniko	 za	 leto	
2014,	 Zdenka	 Obal	
in	 Mojca	 Okorn	
pa	 sta	 pripravili	 še	
bibliografijo	 pri-
spevkov v petnaj-
stih zvezkih Vrh-
niških	 razgledov.	 
Naslovnico krasi 
svetinja (medaljon), 
ki	 so	 jo	 pred	 več	
kot	štirimi	desetletji	
našli	 na	 Verdu,	 in	
še	 	 vedno	 ne	 vedo	
o	 njej	 nič	 oprije-
mljivega, na zadnji 
strani	 pa	 je	 kolaž	

fotografij	in	slik	iz	notranjosti	zbornika.
Kot	 je	 dejala	 urednica	Marija	 Oblak	 Čarni,	 je	 zbornik	 nastal	
na	 podlagi	 raziskav	 v	 arhivih,	 knjižnicah,	muzejih,	 zasebnih	
zbirkah ter v veliki meri na podlagi spominov in izjav posa-
meznikov.	»Vsem,	ki	so	prispevali	k	njegovi	pripravi	 in	 izidu,	
se	iskreno	zahvaljujem.«	Vrhniške	razglede	lahko	kupite	v	TIC	
Vrhnika.	Na	voljo	so	tudi	starejše	izdaje.	

Gašper Tominc, foto: GT

Župan Stojan Jakin je ob izidu zbornika čestital urednici Mariji 
Oblak Čarni in ji izročil šopek rož.

Drugi Simpozij Zaplana 

Od žledoloma do ustvarjanja in 
povezovanja na mednarodni ravni
V juniju 2015 je v Domu bratstva na Zaplani potekal že drugi  Simpozij Zapla-
na. Potem ko je začetek leta 2014 zaznamoval žled, smo v juniju pripravili  prvi 
Simpozij Zaplana, da bi po naravni katastrofi, ki nas je doletela, na Zaplano 
prinesli dobro in pozitivno. 
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Strelsko društvo Vrhnika

Državno prvenstvo 
- Rogla 2015
Letos	je	bilo	24.	Državno	prvenstvo	v	streljanju	
z	zračnim	orožjem	v	športni	dvorani	na	Rogli.	
Na tekmovanju je bilo okoli 570 tekmovalcev 
v vseh starostnih kategorijah iz 39. strelskih 
družin	 in	 so	bili	porazdeljeni	na	dva	 strelska	
dneva.	V	soboto	so	nastopile	mlajše	kategorije,	
v	nedeljo	pa	starejši.	Vreme	je	bilo	odlično,	sne-
žne	razmere	ugodne,	tako	da	se	je	nekaj	naših	
strelcev	 po	 tekmovanju	 podalo	 še	 na	 snežne	
strmine	in	tekaške	proge.	

Pa	se	vrnimo	k	strelstvu.	SD	Vrhnika	je	zasto-
palo	 	 štirinajst	 strelcev,	 ki	 so	 se	 prebili	 skozi	
sito tekmovanj in izpolnili norme za nastop na 

državnem	prvenstvu.	Torej	po	vsem	sodeč,	 je	
bila	na	Rogli	strelska	elita,	vsi	z	doseženo	nor-
mo,	ki	je	bila	za	nekatere	še	vedno	previsoka.	
Z	rezultati	smo	bili	zadovoljni,	sploh	v	mlajših	
kategorijah.	Pri	kadetih	 je	nastopil	Ožbe	Dra-
šler,	ki	je	osvojil	33.	mesto.	V	kategoriji	pionir-
jev	 je	bil	najboljši	 Jan	Rom	na	11.	mestu,	 Jurij	
Medic	pa	je	zasedel	41..	Najbolj	smo	bili	veseli	
nastopov	mlajših	pionirjev,	 	med	katerimi	 sta	
se	 odlično	 	 izkazala	Meta	Dobrovoljc	 in	Am-
brož	Jilek.	Meta	je	s	svojim	osebnim	rekordom	
185 krogov osvojila tretje mesto in stopila na 
stopničke,	kot	je	to	obljubila	že	na	lanskem	pr-
venstvu, kjer je bila z enakim rezultatom tre-
tje	 uvrščene,	 četrta.	Obljubo	 je	 držala	 in	 tako	
Vrhniki	 pristreljala	 prvo	 medaljo	 z	 državnih	
prvenstev	v	mlajših	kategorijah.	Smolo	je	imel	

Ambrož,	ki	 je	prav	 tako	z	osebnim	rekordom	
osvojil	 peto	mesto	 v	 najštevilčnejši	 kategoriji,	
saj	je	nastopilo		več	kot	110	strelcev.	Ponesrečil	
se	mu	je	deseti	strel,	ki	je	končal	v	šestici,	le	s	
krogom	več	pa	bi	bil	kandidat	za	stopničke.	Na	
81.	mesto	se	 je	uvrstil	še	Jaka	Čretnik,	ki	se	 je	
očitno	iz	krize	izvlekel	na	največjem	tekmova-
nju.	Z	rezultatom	starejšega	brata	je	pri	ciciba-
nih	zaključil	tudi	Jošt	Čretnik,	kar	 je	zadosto-
valo	za	23.	mesto,	odlično	pa	se	je	znašla	tudi	
Ajda	Kogoj	Fabčič,	ki	 je	začela	 s	 streljanjem	v	
lanski	jeseni	in	že	na	prvem	državnem	prven-
stvu osvojila 21. mesto. 
Manj	uspešni	smo	bili	v	nedeljo,	kjer	smo	se	vsi	
nekako oklepali zlate sredine, edina ekipa, ki je 
z	normo	nastopila	na	prvenstvu,	so	bile	članice	
na sedmem mestu.                   Bojan Lampreht

Mešani	 pevski	 zbor	 Mavrica	 Vrh-
nika, pod vodstvom zborovodki-
nje	 Darinke	 Fabiani,	 je	 pripravil	 in	
izvedel pomladni koncert, ki so ga 
poimenovali Pomladne impresije. 
Koncert je  bil v soboto, 30. maja, v 
dvorani	Glasbene	šole	Vrhnika.	Kot	
gostje	je	nastopil	Ženski	pevski	zbor	
Dupljanke	 iz	 Naklega,	 ki	 ga	 vodi	
zborovodkinja	 Katja	 Klančnik	 Je-
lenc.
Dvorana	 glasbene	 šole	 Vrhnika	 se	
je kar dobro napolnila, predvsem 
zvestih	 poslušalcev	 zbora	 Mavrica.	

Zbor je  zopet presenetil ter predsta-
vil nov program izbora pesmi. V pr-
vem	delu	so	zapeli	resnejše	pesmi	in	
nekaj ljudskih, v drugem delu pa so 
navdušili	 z	 izborom	 slovenskih	po-
pevk	v	priredbah	Marka	Fabianija.
Velik	 aplavz	 so	 doživeli	 tudi	 gostje	
koncerta.	 Ženski	 pevski	 zbor	 Du-
pljanke je  kakovostno zapel nekaj 
ljudskih	 pesmi	 iz	 številnih	 sloven-
skih	 pokrajin.	 Poslušalci	 so	 znali	
nagraditi vsak njihov nastop. To pa 
pomeni,	da	so	pevke	resnično	poka-
zale	 vso	 razkošnost	 različnih	 pev-

skih glasov. Zbor je bil ustanovljen 
že	leta	1992	in	ga		osemnajst	let	vodi	
Katja	 Klančnik	 Jelenc.	 Svojo	 odloč-
nost in pevsko  kakovost pa interpre-
tirajo v Sloveniji in  tujini, predvsem 
na	Češkem.	Prejeli	 so	 tudi	bronasto	
in	 zlato	 plaketo	 občine	 Naklo	 za	
uspešno	delo	in	promocijo	kulture	v	
občini	in	tudi	zunaj	meja.
Na koncu koncerta sta oba zbora 
skupaj	zapela	še	nekaj	pesmi,	najbolj	
pa	 je	zaživela	popevka	Dušana	Vel-
kavrha	So	najlepše	pesmi	že	napisa-
ne.	Tako	je	minil	še	en	prelep	glasbe-
ni	pomladni	večer.

Simon Seljak

Sveže iz 
Nauportus viva
Nekoč živel je pes, ki lajati ni znal …
V	torek,	16.	6.	2015,	so	člani	 lutkovne	skupine	
društva	 Nauportus	 viva	 v	 Župnijskem	 vrtcu	
Vrhnika otrokom, ki obiskujejo vrtec, zaigra-
li premiero predstave O psu, ki ni znal lajati. 
Lutkovna	skupina	je	otroke	popeljala	v	svet	ži-
vali in predstavila problematiko psa, ki je znal 
govoriti, ni pa znal lajati. Skozi igrico se je pes 
naučil	različnih	živalskih	govoric,	na	koncu	pa	
je	vendarle	 spoznal	 tudi	pasjega	učitelja	 in	 se	
naučil	 lajati	 ter	 dobil	 novega	 prijatelja.	 Člani	

lutkovne	 skupine	 –	 Boštjan	 Koprivec,	 Ivana	
Osećanski	 Despić,	 Marko	 Susman	 in	 Polo-
na	Kovačič	–	pod	vodstvom	znanega	 lutkarja	
Borisa	 Kononenka	 so	 otrokom	 približali	 tudi	
lutke, saj so se ob koncu predstave z lutkami 
razkropili med otroke, da so  le-ti lahko lutke 

spoznali,	 jih	 požgečkali,	 pobožali	…	 Tako	 so	
otroci malo pokukali v svet lutkarstva in se 
tudi		česa	novega	naučili.	Nastopajoče	živali	so	
jih	preko	igrice	na	nevsiljiv	način	podučile	tudi,	
da	 je	pomembno	pomagati	nekomu	v	težavah	
in	biti	sočuten;	preko	dogajanja	na	lutkovnem	
odru	so	otroci	spoznali,	da	vaja	dela	mojstra,	če	
mojster dela vajo; da je vztrajnost pomembna 
in,	nazadnje,	a	morda	najpomembnejše	–	da	je	
prijateljstvo	tisto,	ki	v	življenju	veliko	velja.
Pristaniški	lonec	na	Stari	cesti
V	petek,	19.	junija	2015,	so	si	članice	in	člani	Na-
uportus viva nadeli predpasnike in obiskovalce 
Festivala hrane na Argonavtskih dnevih razve-
selili	z	odličnim	pristaniškim	loncem,	ki	je	sko-
rajda	dišal	po	časih	starih	Rimljanov.	Društvo	
je obiskovalcem predstavilo svoje aktivnosti in 

vse zainteresirane povabilo k sodelovanju. 
Letni koncert Nauportus musica in nastop Na-
uportus	musica	v	Državnem	zboru
V	soboto,	20.	 junija	2015,	 je	Mladinski	mešani	
pevski zbor Nauportus musica pod vodstvom 
Jake	Jerine	priredil	zaključni	koncert.	Na	odlič-
nem koncertu s pestrim programom so priso-
tne poleg pevcev razveselili tudi gostje, ki so 
igrali na instrumente: na klavir Nika Tkalec, na 
bas	 kitaro	Andrej	 Jesenovec,	 na	 bobne	David	
Rus,	na	violine	Judita	Lončar,	Ema	Brlan,	Sara	
Mivšek,	Janja	Janša	ter	na	violo	Laura	Drašler.
V	sredo,	24.	junija	2015,	na	predvečer	dneva	dr-
žavnosti,	so	pevke	in	pevci	 imeli	čas	 in	prilo-
žnost	nastopati	v	Državnem	zboru	Republike	
Slovenija.	 Z	 ubranim	 petjem	 so	 počastili	 slo-
venski	državni	praznik.																	Polona Kovačič

Zabavna sobota na Zaplani

Športna 
olimpijada z 
mravljico Ulo
Zaplana,	6.	 junij	–	Prva	sobota	v	 juniju	 je	pri-
zorišče	pod	Ulovko	na	Zaplani	spominjalo	na	
mravljišče,	saj	je	potekala	prva	otroška	športna	
olimpijada z mravljico Ulo, ki so jo otroci lahko 
spoznali	že	na	nekaterih	prejšnjih	prireditvah.	
Malčki	so	morali	opraviti	dober	ducat	športnih,	
ustvarjalnih ali izkustvenih nalog, na primer 
rolanje, slikanje, ples, sajenje semen in podob-

no,	 po	 vsaki	 opravljeni	 točki	 pa	 so	 prejeli	 še	
štampiljko.	 Tekmovalnost	 in	 interes	 otrok	 sta	
bila	 velikanska,	 močna	 popoldanska	 pripeka	
jim	ni	prišla	do	živega.	Tudi	lakota	ne,	saj	so	pe-
kli	brezplačne	palačinke,	tisti	bratci	in	sestrice,	
ki	pa	bi	se	vendarle	utegnili	dolgočasiti,	sta	jih	
bodrila	in	nagovarjala	Pika	Nogavička	in	mra-

vljica Ula. Lahko so zavili tudi h gasilcem in  
škropili	s	pravo	gasilsko	brizgalno	napravo	ali	
pa	 pri	 ekipi	 vrhniškega	 zdravstvenega	 doma	
preverili nekaj svojih gibalnih sposobnosti. 
Pika na i celotnemu dogajanju pa je bil dobro-
delni tek – zbrana sredstva bo organizator, to je 
Športnorekreacijsko	društvo	Ulovka,	 namenil	

projektu Botrstvo v Sloveniji –, ko se je skoraj 
sto	 petdeset	 malčkov	 zapodilo	 po	 »olimpij-
skem	krogu«	pod	Ulovko.	Neprekinjena	kolo-
na	tekačev	je	botrovala,	da	so	nekateri	odtekli	
celo	več	kot	en	krog,	a	nič	zato:	mravljica	Ula	je	
na	koncu	z	medaljo	nagradila	čisto	vse.	

Gašper Tominc, foto: GT

Mladi 
raziskovali 
Evropo
Vrhnika, 8. maj – Kdor se je tistega dne mu-
dil	na	asfaltni	ploščadi	pri	novem	Kulturnem	
centru,	 je	 imel	 kaj	 videti:	 vrvež	 otrok,	 glasbo	
in pisane stojnice, s katerih je vel vonj po ku-
linaričnih	dobrotah.	Kaj	se	 je	dogajalo?	Mladi	
so	ob	prihajajočem	dnevu	Evrope	predstavljali	
različne	evropske	države	–	tudi	Slovenijo.
Lani	se	je	po	osnovnih	šolah	po	več	letih		kon-
čal	vseslovenski	projekt	Evropska	vas,	v	okviru	
katerega	 so	mladi	 spoznavali	Evropsko	unijo.	

Med	učenci	na	Vrhniki	in	tudi	drugje	je	bil	zelo	
dobro	sprejet.	Polonca	Šurca	Gerdina,	ravnate-
ljica	vrhniške	Cankarjeve	šole,	 je	dejala,	da	so	
se	 zato	 v	 letošnjem	 šolskem	 letu	 odločili,	 da	
bodo z njim nadaljevali, a tokrat pod imenom 
Evropejčki	na	Vrhniki	 in	k	sodelovanju	pova-
bili	 še	 sosednje	 šole	 ter	 celo	vrhniški	vrtec	 in	

dom	upokojencev.	S	kulinaričnimi	dobrotami,	
plesnimi	in	glasbenimi	točkami,	plakati	in	za-
nimivimi	 izdelki	 so	predstavili	Slovenijo,	Če-
ško,	Španijo,	Madžarsko,	Nizozemsko,	Italijo	in	
Veliko	Britanijo.	Otroci	so	za	Naš	časopis	pove-
dali,	da	so	se	v	okviru	projekta	naučili	veliko	
zanimivih stvari, ki jim pomagajo pri medkul-

turnem razumevanju,  strpnosti, solidarnosti 
ter hkrati tudi pri zavedanju lastne kulturne 
identitete in lokalne pripadnosti. Sodelovale so 
osnovne	 šole	Brezovica,	Dobrova,	 Ivana	Can-
karja	 Vrhnika,	 Antona	 Martina	 Slomška	 	 in	
POŠ	Bevke	 ter	Vrtec	Vrhnika	 in	Dom	upoko-
jencev	Vrhnika.	(gt,	foto:	GT)

MePZ Mavirca je pripravila prelep pomladni koncert.

Uspel pomladni koncert
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Vrhnika brez partijske 
zgodovine?
Osmega aprila smo praznovali 25-le-
tnico	prvih	demokratičnih	volitev.	Ob	
napredku in obljubljeni demokraciji ni 
bilo pretiranega veselja. Tudi zastave 
na	pol	droga	za	pokojno	komunistično	
partijo, ki je nam skorajda pol stoletja 
krojila	 življenje,	 ni	 bilo.	Mladi,	 rojeni	
po	 letu	 1990,	 	 ki	 živijo	 na	Vrhniki,	 o	
njej	ne	vedo	nič.
Vrhnika	je	bila	od	nekdaj	vojaški	kraj;	
to dokazujejo ostanki utrdb in vo-
jašnic.	 Po	 drugi	 svetovni	 vojni	 je	 na	
Vrhniki	 dobila	 domicil	 največja	 tan-
kovska brigada JLA v  nekdanji Jugo-
slaviji.	Še	z	močno	protizračno	podpo-
ro	 je	 	 bila	močan	 obrambni	 ščit	 pred	
»imperialističnimi«	silami	zahoda	in	s	
tem	najmočnejšo	garnizijo	v	Sloveniji.	
Skupno je  bilo v garniziji Vrhnika se-
dem	različnih	borbenih	enot,		in	sicer:	
poveljstvo	 in	 I.	 Tankovska	 	 brigada,	
poveljstvo 30. Partizanske divizije, 
poveljstvo 350. Raketnega polka, po-
veljstvo	 91.	 Bataljona	 zračnega	 nad-
zora,	radijski	center,	radar	in	največje	
skladišče	orožja	v	Sloveniji	Strmec	pri	

Borovnici. Seveda pa smo imeli tudi 
slovensko Teritorialno obrambo, ki je 
bila	ustanovljena	leta	1968.
Obramba	 naše	 prejšnje	 države	 je	 	 te-
meljila	 na	 konceptu	 splošnega	 ljud-
skega	 odpora	 in	 družbene	 samoza-
ščite,	kar	 sta	predstavljali	 JLA	 in	TO.	
Koncept	 SLO	 in	DS	 se	 je	 uresničeval	
prek	 republiškega	 sekretariata	 za	
ljudsko	 obrambo	 	 na	 državni	 rav-
ni	 in	 občinskega	 oddelka	 za	 ljudsko	
obrambo	na	občinski.	Le-ti		so	skrbeli	
za usposabljanje, materialno oskrbo 
in mobilizacijo. V tem obrambnem 
konceptu	 sta	na	 občinski	 ravni	 imela	
poglavitno	vlogo	komite	za	SLO	in	DS	
in	občinski	oddelek	za	ljudsko	obram-
bo.	Komite	za	SLO	in	DS	 je	po	nava-
di vodil partijski sekretar, oddelek za 
ljudsko	obrambo	pa	načelnik	za	ljud-
sko obrambo, ki ga je  tudi postavila 
partija. Tako je bil krog sklenjen. Sploh 
pa	 so	 najvišje	 pomembne	 funkcije	 v	
Občini	Vrhnika	kar	krožile,	razen	za-
dnjega partijskega sekretarja, ki naj bi 
se	»javil	na	razpis«	 iz	vrst	Službe	dr-
žavne	varnosti.	Bližajoči	demokratični	
družbeni	premiki,	še	posebno	po	tako	
imenovanemu sodnem  procesu JBTZ, 

je	 Vrhnika	 zaradi	 protiobveščevalne	
zaščite	 mogočne	 garnizije	 JLA	 rabila	
trdo roko.
Po	prvih	demokratičnih	 volitvah	 leta	
1990 je bilo jasno, da pomembnih do-
bro	plačanih	služb	ne	bo	več.	Tako	ali	
drugače	bi	morali	posle	 (pisarne,	do-
kumente itn.) predati novim demo-
kratično	 izvoljenim	 oblastnikom,	 kar	
se pa ni v celoti  zgodilo.
Že	 25	 let	 se	 ukvarjam	 z	 vrhniškimi	
osamosvojitvenimi	 	 procesi.	 Že	 leta	
1993		sem	povpraševal	v	stranki,	ki	je	
nasledila	 vrhniško	 partijo,	 kje	 imajo	
arhiv, pa so mi povedali, da od za-
dnjega partijskega sekretarja niso do-
bili	ničesar.	Nisem	samo	jaz	brskal	po	
občinskih	 ozadjih	 vrhniške	 partijske	
preteklosti.	 Andrej	 Lovšin,	 direktor	
VOMA,	 je	 spomladi	 leta	 1993	 zahte-
val	od	načelnika	protiobveščevalnega	
oddelka,  naj ugotovi, kaj se je zgo-
dilo s koordinacijo mobilizacije, naj-
bolj	 čuvanim	 obrambno-varnostnim	
dokumentom na oddelku za ljudsko 
obrambo na Vrhniki, ki ob predaji po-
slov, po volitvah naj ne bi  bil predan 
novemu	 demokratično	 izvoljenemu	
načelniku.	 Le	 kam	 je	 izginil?	 Predan	

naj bi bil poveljniku Tankovske briga-
de,	rekoč,	da	ga	Demos	ne	dobi	v	roke	
…	Šlo	se	naj	bi	za	zaupen	mobilizacij-
ski dokument tretjega Tankovskega 
bataljona v rezervi, katerega so  sesta-
vljali	Slovenci	–	Vrhničani.	Ali	 je	bila	
s	 tem	 dejanjem	 preprečena	 pravica	
dolžnosti	 do	 obrambe	 domovine	 ali	
celo prva lustracija na Slovenskem, se 
sprašujem.	Saj	je	bil	to	usposobljen	slo-
venski  rezervni tankovski kader, ki bi 
nam	še	kako	prišel	prav	v	osamosvoji-
tveni	vojni	proti	I.	OKBR.

Že	več	let	se	po	Vrhniki	govori,	naj	bi	
zadnja partijska  nomenklatura skuri-
la	vso	partijsko	dokumentacijo,	da	De-
mosu	ne	bi	prišla	v	roke.
Le kaj bi bilo v teh dokumentih po-
membnega, nevarnega, da jih je  bilo  
treba	 	na	 	»Ulovki«	 	na	skritem	kraju	
skuriti. Ali so bile v fasciklih vrhni-
ške		partijske	kadrovske	manipulacije,	
kakšni	 tajni	 partijski	 načrti,	 seznam	
udeležencev	raznih	partijskih	tečajev,	
seznam mladinskega partijskega pod-
mladka,	seznam	kumrovške		Sorbone,	
ki bi kazali na brezpogojno pripadnost 
partiji.	Vendar	fasciklov	je	bilo	preveč	

(v petdesetih letih se jih le nabere); za 
kurjenje	so	rabili		pomoč	in	prav	ta	po-
moč	je	sedaj	spregovorila.	Tu	se	posta-
vlja	vprašanje,	ali	so		uničili	dokumen-
tacijo samoiniciativno ali po ukazu 
CK.	Dejstvo	 je,	 da	 so	 se	 deklarativni	
komunisti in partijski funkcionarji 
lastili	 pomembnih	 in	 »dobronosnih	
pozicij«	ves	čas	pred	osamosvojitvijo.	
Ko so se napovedovale spremembe, se 
nekateri	 še	kar	niso	mogli	 sprijazniti,	
da to pomeni izgubo avtoritete in do-
bro	plačane	 	pozicije.	Zato	so	zbrisali	
sledi	za	seboj,	ko	bi	jih	nekoč	kdo	kaj	
vprašal,	ter	sprejeli	in	začeli	učiti	novo	
vero.	 Ali	 so	 	 uničevali	 samo	 zaradi	
svoje lastne partijske identitete, da bi 
imeli	 čisto	 zlato	 prihodnost	 v	 novih	
vrhovih novo nastale varnostno-po-
litične	demokracije?	No,	na	 to	bi	bilo	
dobro, da odgovorijo zgodovinarji. 
Zelo zanimiva bi bila  diplomska nalo-
ga diplomanta obramboslovja ali voja-
ške	akademije	na	to	temo.
Kakor koli: Vrhnika je ostala brez sko-
raj	50-letne		partijske	zgodovine,	poča-
si	bo	vrhniška	partija	prešla	v	pozabo,	
kot	da	je	sploh	ni	bilo	…	

Vid Drašček, Vrhnika

Prejeli	smo!	•	Prejeli	smo!	•	Prejeli	smo!	•	Prejeli	smo!	•	Prejeli	smo!	•	Prejeli	smo!	•	Prejeli	smo!	•	Prejeli	smo!	•	Prejeli	smo!	•	Prejeli	smo!	•	Prejeli	smo!	•	Prejeli	smo!	•	Prejeli	smo!	•	Prejeli	smo!	

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

Vrtnarski krožek: otroci prvič točili med
Vrhnika,	16.	junij	–	Na	OŠ	Ivana	Cankarja	Vrhnika	(Tržaška	2)	
imajo	številne	interesne	dejavnosti,	med	drugim	tudi	vrtnarski	
krožek,	kjer	 se	drugošolci	 srečujejo	dvakrat	na	 teden.	Njihove	
gredice zadaj za vrtcem, tik ob Ljubljanici, so skrbno negovane, 
pred	letom	so	zasadili	celo	sadna	drevesa.	Mentorici	Sonja	Rihar	
in	Andreja	Šajn		vse	šolsko	leto	skrbita,	da	je	vrt	negovan,	otro-
ci	pa	da	opravljajo	njim	primerna	dela.	»Zalivamo,	negujemo,		
pulimo	plevel,	se	izobražujemo	in	nenazadnje	številne	pridelke	
tudi	pojemo,«	so	hiteli	odgovarjati	na	naše	vprašanje,	kaj	neki	
počnejo.	Mentorici	imata	zanje	same	pohvalne	besede	in	ne	skri-
vata	presenečenja,	da	 so	otroci	 tako	zainteresirani	 za	 tovrstna	
opravila.	 Kot	 je	 dejala	 Sonja,	 učenci	 številne	 pridelke	 pojedo,	
tudi	zelenjavo,	ki	se	je	navadno	na	krožnikih	izogibajo.	Kdo	ve,	
verjetno jim tudi zato tekne, ker so sodelovali pri njeni pridelavi 
in	imajo	do	nje	drugačen	odnos.	Sicer	pa	višek	zelenjave	jeseni	
ponudijo	staršem	na	govorilnih	urah	v	zameno	za	prostovoljne	
prispevke,	ki	jih	porabijo	glede	na	potrebe.	Pri	krožku	sodelu-
jejo	tudi	otroci	s	posebnimi	potrebami	in,	kot	so	nam	dejale	uči-
teljice,	pri	delu	zelo	uživajo.	Kako	je	njihova	prisotnost	bogatila	
preostale	učence,	si	lahko	preberete	v	izjavi	Mojce	Jereb	Šifrar.	
Od	lani	je	na	šolskem	vrtu	čebelnjak,	ki	lani	zaradi	zelo	slabega	

vremena	nekako	ni	zaživel,	zato	pa	je	toliko	več	sladke	radosti	
ponudil	letos.	Zanj	skrbi	hišnik	Stanko	Lončar,	navdušen	čebe-
lar,	 otroci	pa	pomagajo	po	 svojih	močeh.	Letos	 je	 bolj	 sončno		
kot	lani,	zato	letina	ni	izostala.	Sredi	junija	so	v	šolskem	razre-
du	prvič	 točili	med	in	otroci	niso	mogli	skriti	navdušenja	nad	
medeno	bero.	Če	se	bo	 leto	 tako	sončno	nadaljevalo,	kot	 se	 je	
začelo,	se	jim	ne	bo	treba	bati,	da	zaključek	šolskega	leta	ne	bo	
še	posebno	medeno	sladek.		

Gašper Tominc, foto: GT

Mojca Jereb Šifrar o sodelovanju otrok s 
posebnimi potrebami pri šolskem krožku 
vrtnarjenja: 
»Na začetku je bilo vsem malo nerodno. Vsi so gledali drug drugega in 
niso najbolj vedeli kaj bi z drug drugim. Enkrat sem se že prav vpra-
šala, če je bila to sploh dobra ideja. A je bila. Potrebno je bilo le nekaj 
časa. Ko je moj učenec kot kak Peter Klepec za šalo prekopal pol vrta, 
so drugi otroci to občudovali. Videli so končno močna področja mojih 
»posebnih« otrok -moč  in delavnost. Počasi so me začeli spraševati 
vse mogoče o mojih učencih. Ti pogovori so bili zame kot poučevanje 
specialne pedagogike. Če ne znaš razložiti kompleksnih stvari šestletni-
ku, jih v resnici ne znaš - je rekel že Einstein. Zanimalo jih je vse - od 
tega kako se učimo, kaj se učimo, ali so že od rojstva taki. Vse sem jim 
skušala povedati čimbolj preprosto in pri vsem poudarjati tudi njihove 
spretnosti. Kdaj je zanimanje za »moje« otroke večje in kdaj manjše. 
Vedno pa drži to. Delamo. Skupaj. Z rami ob rami. Kdaj skupaj, kdaj pa 
tudi narazen. Predvsem pa mi je pomembno da se naučijo, da ti otroci 
so. Da so med nami in da so čisto navadni ljudje. Imajo le nekaj poseb-
nosti. Mislim, da zgolj predavanje in lekcije ne bi bile učinkovite. Take 
vrste skupno delo pa je pravi korak k boljši prihodnosti vseh.«

OŠ Antona Martina Slomška
Vodne igre v podaljšanem bivanju
Težko	pričakovane	vodne	igre	v	podaljšanem	bivanju	v	OŠ	An-
tona	Martina	Slomška	Vrhnika	so	na	vroč	četrtek,	4.	6.	2015,	po-
pestrile	 šolsko	dogajanje.	Tako	vroče	 je	bilo,	da	 so	bile	 te	 igre	
skoraj	 nujne.	Navdušenje	 je	 bilo	 tako	veliko,	 da	 so	 vsi	 učenci	
zelo	hitro	pojedli,	oddrveli	na	preoblačenje	in	tako	komaj	čakali,	
da	se	vodne	igre	začnejo.	Za	učence	smo	učitelji	pripravili	kar	
osem	postaj,	na	katerih	 je	bila	glavna	naloga,	da	postaneš	čim	
bolj	moker	–	malo	za	šalo,	malo	za	res.	Izvajali	smo	različne	šta-
fetne in elementarne igre. 
Da	je	bilo	vse	skupaj	še	bolj	zabavno	in	da	je	bil	dogodek	še	bolj-
ši,	so	poskrbeli	gasilci	s	Prostovoljnega	gasilskega	društva	Verd	
(PGD	Verd),	ki	so	se	pripeljali	na	naše	 igrišče	s	cisterno	polne	
vode	in	z	največjimi	brizgami	škropili	na	nas.	Verjamemo,	da	je	
bil	njihov	prihod	za	vse	otoke	in	vse	nas	pravo	doživetje,	ki	se	ga	
bomo	še	dolgo	spominjali.	
Iskrena	hvala	gasilcema	s	PGD	Verd	za	to	nepozabno	druženje.	
Zagotovo vas bomo naslednje leto spet povabili med nas. 
Hvala	vsem	učiteljem	OPB	za	pomoč	in	sodelovanje.	

  Organizator dogodka Tadej de Gleria

Raziskovanje po Razorski dolini
Učenci	2.	 razredov	OŠ	Antona	Martina	Slomška	Vrhnika	so	v	
torek,	26.	5.	2015,	imeli	naravoslovni	dan.	V	Razorski	dolini	pri	
Podlipi	 so	 že	med	hojo	 po	dolini	 opazovali	 različne	 živali	 na	
kmetiji: ovce, koze, krave, noja, osle. Spoznali so razliko med 
stoječimi	in	tekočimi	vodami.	Uživali	so	v	raziskovanju	vodnih	
živali	in	rastlin	v	potoku	in	ob	njem.	Nekateri	med	njimi	so	prvič	
imeli	v	rokam	žabo–urha.	Vsak	je	izdelal	tudi	svoj	mlinček	in	ga	
preizkusil	v	potoku.	Večina	mlinčkov	se	je	uspešno	tudi	zavrte-
la.	Prav	veliko	srečo	pa	smo	imeli	z	vremenom,	saj	so	nas	prve	
kaplje	dežja	počakale	do	odhoda	v	šolo.	

		Učiteljica	Urška Zamejc

Policisti na obisku
V	sredo,	20.	5.	2015,	so	na	igrišče	naše	šole	prišli	policisti	z	Vrh-
nike in iz Ljubljane ter s seboj pripeljali dva konja in psa, ki iz-
voha sledi droge. 

Po	malici	 smo	 se	 najprej	 srečali	 s	 pasjim	 vodnikom.	 Pokazal	
nam	je	izurjeno	kratkodlako	nemško	ptičarko	Bibi.	Izurjena	je	za	
iskanje prepovedanih drog. Bila je zelo pridna, zato smo jo lah-
ko	božali.	Izurili	so	jo	z	žogico:	žogico	so	ji	skrili	in	zraven	dali	
vonjave	drog.	Dvajsetkrat	so	to	ponovili,	nato	pa	so	skrili	samo	
droge. Zdaj Bibi sodeluje pri policijskih akcijah. 
Nato	 smo	 odšli	 do	 dveh	 konjeniških	 policistov	 z	 dvema	 lipi-
cancema.	Prvi	je	17-letni	Dano	in	drugi	9-letni	Slavko.	Pokazali	
in predstavili so nam opremo za konja in policista. Povedali so 
nam, da je njihovo delo pomemebno na tekmah, kjer skrbijo za 
varnost	ljudi.	Predstavili	so	nam	še	prikolice	za	konje.	Nazadnje	
so nam povedali, da imajo same fante, ker bi kobile lahko bile 
breje. 
Kot predzadnjo stvar smo si ogledali policijsko kolo. Povedali so 
nam,	kako	so	se	zgodile	nesreče,	zato	so	nas	opozorili,	da	mora-
mo	vedno	(!)	nositi	čelado.	Povedali	so	nam	tudi,	kako	pravilno	
zaviramo,	kakšno	velikost	kolesa	moramo	imeti	in	kako	pravil-
no opraviti kolesarski izpit. 
Nato	smo	odšli	do	mobilne	policijske	postaje.	Tam	so	nam	poka-
zali	lisice	in	nam	z	njimi	priklenili	roke.	Pokazali	so	nam	pištolo	
in	še	nekaj	drugih	policijskih	orožij	ter	nam	povedali,	zakaj	jih	
uporabljajo. Nazadnje pa so nam merili hitrost pri teku. Sama 
sem	tekla	s	hitrostjo	21	km/h.	
Četrtošolka	Zoja Vučko	iz	OŠ	Antona	Martina	Slomška	Vrhnika

Zaključni nastop pevskih zborov in dramske 
skupine
Kot	 vsako	 leto	 so	 tudi	 letos	 pevski	 zbori	OŠ	Antona	Martina	
Slomška	Vrhnika	ob	koncu	šolskega	leta	predstavili	svoje	petje	
staršem	in	ljubiteljem	petja.	Zapeli	so	veliko	otroških	in	ljudskih	
pesmi.	Mladinski	pevski	zbor	nam	je	polepšal	dan	s	popevkami	
in	mogočno	pesmijo	Adiemus.	Za	klavirjem		sta	nas	spremljala	
gospa	Kržič	in	naš	devetošolec	Oto	Gvardjančič,	ki	nam	rad	pri-
skoči	na	pomoč.	Glasbeno	prireditev	so	popestrili	učenci	dram-
ske skupine in pevskega zbora 2. in 3. razredov, ki so predstavili 
glasbeno	pravljico	Mali	potepuh.	Za	prijetno	presenečenje	pa	je	
poskrbela	vokalna	skupina	učiteljic	OŠ	Antona	Martina	Slom-
ška	Vrhnika.	
Vodja dramske skupine Maja Zalokar

Tudi Slomški smo Evropejčki

Hola! 
V	petek,	8.	5.	2015,	smo	se	učenci	od	tretjega	do	devetega	razre-
da	odpravili	pred	Cankarjevo	knjižnico	na	Vrhniki.	Predstavili	
smo	se	v	okviru	projekta	Evropejčki,	ki	na	Vrhniki	poteka	od	
letošnjega	šolskega	leta.	Spoznavali	smo	različne	države	Evrop-
ske	unije.	Za	predstavitev	smo	izbrali	Španijo,	saj	na	naši	šoli	
ponujamo	španščino	kot	izbirni	predmet	v	sedmem,	osmem	in	
devetem	razredu.	Ena,	dva,	tri	in	že	smo	postavili	svojo	stojnico,	

ki	je	bila	špansko	obarvana	z	izdelki	naših	učencev.	Tretješolci	
so v barvah Barcelone pokazali, kako se v Španiji igra nogomet. 
Četrtošolke	 in	četrtošolci	so	zapeli	pesmico	(cabeza,	hombros,	
rodillas	y	pies,	ang.	head,	shoulders,	knees	and	toes),	Zoja,	Ana	
in	Nina	 iz	4.	b	pa	 so	predstavile	hudomušen	dialog	o	Španki	
in	Slovenki,	 ki	 kar	ne	najdeta	 skupnega	 jezika.	Učenci	 zadnje	
triade	že	zelo	dobro	govorijo	špansko,	kar	so	nam	predstavili	z	
različnimi	dialogi.	
Se	 vidmo	med	 potovanjem	 in	 raziskovanjem	 dežel	 naslednje	
leto. 
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VDC Vrhnika na festivalu
V Ljubljani  vsako leto poteka celotedenski mednarodni festi-
val	Igraj	se	z	mano.	Festival	je	namenjen	aktivnemu	druženju	
oseb s posebnimi potrebami s preostalo populacijo. Tja priha-
jajo organizirane skupine otrok, mladine in odraslih, kjer vsi 
skupaj ustvarjajo in se zabavajo ob delavnicah, igralnicah ali si 
preprosto	ogledajo	plesno	točko	ali	gledališko	lutkovno	pred-
stavo.	Letos	so	se	festivala	prvič	udeležili	tudi	naši	sokrajani	
iz	Varstveno-delovnega	centra	Vrhnika,	ki	so	na	gledališkem	
odru	uprizorili	lutkovno	predstavo	Grajska	skrivnost,	v	kateri	
mali	 princ	 Jurček	 reši	 svojo	 princesko	Marjetico.	Utrinek	 iz	
predstave	lahko	vidite	na	fotografiji.	Udeleženci	so	bili	zado-
voljni	in	komaj	čakajo	jeseni,	ko	se	jim	bodo	v	njihovi	lutkovni	
sekciji	pridružili	tudi	člani	Študenstskega	kluba	Vrhnika.

Boris Kononenko

Barjančkove igre brez meja
V	sredo,	3.	6.	2015,	smo	strokovne	delavke	A-vhoda	priredile	
Barjančkove	igre	brez	meja.
V zabavnih in ne tekmovalnih igrah so sodelovali otroci in 
starši.	Sodelovali	so	otroci	vseh	starosti,	od	najmlajših	do	naj-
starejših,	vsak	po	svojih	zmožnostih.	Izvedli	smo	več	plesnih	
in	gibalnih	iger:		Muzikolog,	Od	glave	do	peta	in	Sreča	na	vr-
vici,	Gusarski	zaklad,	Rešilni	avto,	Gosenica	in		 igre	z	igral-

nim	padalom.	Ob	prijetni	družbi	nam	tudi	sonce	ni	prišlo	do	
živega	in	urica	skupnega	druženja	je	kar	prehitro	minila.	

Zahvaljujemo	 se	 vsem	 sodelujočim	 in	 se	 vidimo	 	 prihodnje	
leto na tradicionalnih igrah brez meja. 

Vrtec Vrhnika, enota Barjanček, 
strokovne delavke A-vhoda

Peti	pohod	pohodne	sekcije	kulturnega	društva	
Nauportuds	 Viva	 je	 bil	 uglašen	 na	 70-letnico	
konca druge svetovne vojne. Z njim smo hoteli 
obuditi spomin na krvavo morijo, ki je bila za 
Slovence	še	toliko	hujša,	ker	 je	med	njo	divja-
la	tudi	državljanska	vojna.	Ob	obletnici	konca	
vojne je bolj kot slavljenje zmage primeren pi-
eteten	spomin	na	žrtve.		V	tej	katastrofi	so	bili	
žrtve	pravzaprav	vsi	 Slovenci	 in	 smo	na	neki	
način	 še	 dandanes.	V	 nobeni	 vojni	 namreč	 ni	
pravih zmagovalcev – v vojni vsi izgubljajo: ne-
kateri	izgubijo	življenje,	svojce,	imetje	…,	drugi	
duševni	mir,	ker	so	se	umazali	s	krvjo	in	nasi-
ljem.	Z	zavestjo,	da	je	vojna	prišla	nad	Slovence	
kot	velika	katastrofa,	v	kateri	se	je	vsak	reševal,	
kot se je najbolje mogel, in z odprtostjo za resni-
co	in	sočutje	bo	mogoče	med	nami	doseči	tudi	
pomiritev in spravo.

In zakaj h Krimski jami?
Krimsko jamo bi lahko poimenovali Notranjski 
Rog.	Kot	 je	bilo	v	Kočevskem	rogu	 jedro	par-
tizanskega	 odporniškega	 in	 revolucionarnega	
gibanja, tako so se v gozdovih nad Borovnico 
in	 v	 Menišiji,	 v	 bližini	 Krimske	 jame,	 zbirali	
partizani	 iz	 	 sedanje	 vrhniške	 in	 borovniške	
občine.	Tu	je	leta	1942	domoval	bataljon	Ljuba	
Šercerja.	In	kot	je	Kočevski	rog	postal	nekakšen	
simbol	krvavega	povojnega	obračuna	s	protire-
volucionarno stranjo, je Krimska jama podoba 
že	medvojnega	obračunavanja	s	tistimi,	ki	niso	
mogli	razumeti	in	sprejeti	krute	vojaške	in	re-
volucionarne logike.

Borovniški viadukt in taborišče
Pohodniki smo se zbrali v Borovnici, kjer je 
bila	 prva	 postaja	 naše	 pohodne	 poti.	 Tu	 se	 je	
Vrhničanom	 pridružilo	 kar	 precej	 Borovni-
čanov.	 G.	 Franci	 Volek	 nam	 je	 pripovedoval	
o razgibani polpretekli zgodovini Borovnice, 
predvsem	 pa	 o	 znamenitem	 borovniškem	 vi-
aduktu,	 o	 tem	 največjem	 arhitekturnem	 spo-
meniku	daleč	naokrog,	ki	je	bil	leta	1944	žrtev	
nesmiselne	 vojne,	 ki	 uničuje	 tudi	 tako	 velike	
zgradbe, kot so mostovi in viadukti, vojne, ki 
požira	 civilizacijo	 in	 rojeva	 barbarstvo.	 Aso-
ciacije	 na	 znameniti	Andrićev	most	 na	 Drini,	
na to zaobljubno zgradbo, ki jo je prav tako 
uničila	 vojna,	 so	 se	 ponujale	 same	 od	 sebe.	 
Poleg tega nam je g. Volek pripovedoval tudi 
o	koncentracijskem	 taborišču	na	Dolu	pri	 Bo-
rovnici.	 V	 njem	 so	 bili	 leta	 1945	 internirani	
predvsem	Italijani	(civilisti	 in	vojaki),	zajeti	 in	
aretirani	pri	zavzetju	Trsta	in	Gorice	l.	1945,	pa	
tudi	nemški	ujetniki.	V	taborišču,	ki	je	delovalo	
od	maja	1945	do	konca	leta	1946,	je	bilo	interni-
ranih	več	kot	3000	ljudi.	Posebno	v	začetku	so	

živeli	v	obupnih	bivalnih	in	higienskih	razme-
rah,	zaradi	česar	jih	je	veliko	pomrlo.	Taborišče	
je	bilo	tudi	delovno:	interniranci	so	čistili	ruše-
vine podrtega viadukta in urejali traso za novo 
železniško	progo,	delali	pa	so	tudi	kot	gozdni	
delavci.	 (Prim:	 http://www.geocities.ws/siorli/
logor.htm.)	 Vrhničani	 smo	 se	 ob	 informaciji	
o	 koncentracijskem	 taborišču	 za	 Italijane	 spo-
mnili,	da	 je	vrhniška	občina	pobratena	z	 itali-
jansko	občino	Gonars.	V	tem	furlanskem	mestu	
je	bilo	med	vojno	koncentracijsko	taborišče	za	
Slovence.	In	kar	sama	se	vriva	misel,	da	je	po	70	
letih	čas,	da	uvidimo,	kaj	so	v	imenu	neke	višje	
ideje	oz.	ideologije	počeli	Italijani	s	Slovenci	in	
kaj	Slovenci	z	Italijani.	Resnica	in	sočutje,	če	ju	
bomo gojili,  bosta pripravili pot sprave ne le 
med Slovenci, ampak tudi med Slovenci in so-
sednjimi narodi.

Krimska jama
Potem	smo	se	z	avtomobili	odpravili	na	Padež	
pri	Pokojišču,	od	koder	smo	pešačili	skozi	ču-
dovit	pragozd	ob	Borovniščici,	mimo	Pekla	do	
Krimske jame, ki je okrog 30 metrov globoko 
brezno	in	svoje	temno	žrelo	odpira	na	dnu	kra-
ške	vrtače.	Leži	v	gozdu	blizu	Strmca,	s	katere-
ga	 je	 čudovit	 razgled	na	Borovnico	 in	celotno	
Ljubljansko	 kotlino.	 	 V	 jami	 ležijo	 posmrtni	
ostanki	mnogih	med	vojno	pobitih	ljudi.	48	so	
jih	ubili	že	l.	1942;	njihova	smrt	je	dokumenti-
rana	v	različnih	virih.	Med	pobitimi	žrtvami	je		
enjast partizanov. Verjetno gre za fante, ki so se 
pregrešili	zoper	vojaško	disciplino	ali	ideološko	
niso	 bili	 ustrezni.	 Drugo	 skupino	 predstavlja		
dvanajst internirancev, ki so jih partizani zajeli, 
ko	so	konec	maja	1942	pri	Verdu	ustavili	vlak	in	

z	njega	 'rešili'	veliko	skupino	 internirancev	 iz	
Ljubljane in okolice, ki so jih okupatorji peljali 
v	taborišča	v	severni	Italiji.	Nekateri	med	njimi	
so	se	pridružili	partizanom,	npr.	pesnik	Miran	
Jarc,	drugi	pa	so	se	želeli	vrniti	na	svoje	domo-
ve;	 	 dvanajst	 od	 	 njih	 je	 končalo	 svoja	mlada	
življenja	(bili	so	pretežno	dijaki	in	študentje)	v	
Krimski jami. 

O tej skupini oz. o njihovi smrtni obsodbi zgo-
vorno		priča	dokument:
Štab 1. bataljona
»Ljube Šercerja«
Na položaju
Dne 5. julija 1942
Strogo zaupno!

Komandi 1. čete Šercerjevega bataljona
Po ustni naredbi komandanta 3. grupe Mir. J. Bra-
čiča morate 12 internirancev, ki smo jih rešili iz uje-
tniškega vlaka tekom 24 ur likvidirati. Likvidacijo 
izvršite tajno. Strogo pazite na to, da se o tem ne 
bo ničesar izvedelo in da Vam kdo ne pobegne. Za 
izvršitev te naredbe osebno odgovarjate. /…/
Smrt fašizmu – svobodo narodu! 
Politkomisar: Fric Novak 

Največja	skupina	žrtev	so	bile	civilne	osebe	iz	
različnih	 krajev:	 iz	 Ljubljane,	 Borovnice,	 Be-
gunj,	Cerknice,	Rakeka	…	Tudi	tu	gre	pretežno	
za	mlade	 ljudi,	med	njimi	 je	bil	 tudi	 štiriletni	
otrok.	 (Prim:	 http://www.geocities.ws/siorli/
krimska_jama.htm)

Maša za pobite in spravo
Ob	misli	na	te	žrtve	in	druge	žrtve	krvave	mo-
rije	izpred	70	let	in	več	smo	se	pohodniki	zbrali	

pod	križem	in	ob	lično	izdelanem	oltarju,	delu	
arhitekta F. Kvaternika te r kiparja in slikarja 
Staneta	 Jarma.	 V	 naravnem	 amfiteatru	 se	 je	
zbralo	okrog	60	ljudi.	Borovničani	in	pohodni-
ki	iz	Rakitne	so	s	seboj	prinesli	tudi	križ,	na	ka-
terem	 je	bilo	zapisano	 število	pobitih	naspro-
tnikov revolucije v njihovem kraju (Borovnica: 
122,	Rakitna:	79),	in	križa	postavili	ob	oltar.	Po-
tem	smo	prebrali	 imena	vseh	48	znanih	žrtev	
Krimske	jame	in	za	vsakega	izmed	njih	položili	
na	oltar	drobno	svečo.	
Maševal	je	dr.	Roman	Globokar,	direktor	Zavo-
da sv. Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani. Ob 
odlomkih iz Svetega pisma, ki govorijo o veri v 
večno	življenje:	Ezekijel	o	»suhih	kosteh,	ki	oži-
vijo«,	in	evangelist	Janez	o	Lazarju,	ki	je	vstal	iz	
groba, je spregovoril, kako je prav, da se v letu 
spomina, ob 70-letnici konca druge svetovne 
vojne,	spomnimo	na	vse	žrtve	vojne.	Žrtve	naj	
nam bodo tudi opomin nam vsem, da naredimo 
vse, da se kaj takega ne bi ponovilo. Hkrati je 
govornik	predstavil	upanje,	ki	ga	daje	krščan-
ska vera, da gre preko trpljenja pot v vstajenje. 
Po	maši	je	spregovoril	še	g.	Franci	Volek.	Pri-
povedoval	je,	kako	so	že	takoj	po	demokratiza-
ciji	slovenske	družbe	z	velikimi	napori	in	kljub	
oviram uredili okolico Krimske jame, postavili 
križ	in	oltar,	da	je	okolica	jame		zdaj	res	lepo	in	
dostojno urejena – tako, kot se spodobi za kraj 
trpljenja in smrti. 
Potem	 ko	 smo	 s	 Strmca	 oči	 napasli	 na	 čudo-
vitem razgledu po Ljubljanski kotlini, smo se 
odpravili nazaj proti avtomobilom in domu. 
Ob	 jasi	 ob	 	 Borovniščici	 smo	 videli	 napis:	Tu 
je leta 1942 logoroval bataljon Ljuba Šercerja.  Z 
mešanimi	občutki	smo	šli	mimo	njega,	saj	se	je	
prav	tam	odločalo	o	usodi	mnogih	žrtev	Krim-
ske jame.  

Jože Kurinčič, foto: Verbič

Tekmovanje Kaj veš o prometu
V	četrtek,	14.	maja	2015,	je	na	Vrhniki	pri	OŠ	Ivana	Cankarja	
v	sproščenem	in	športnem	duhu	ter	v	lepem	vremenu	pote-
kalo	kvalifikacijsko	tekmovanje	Kaj	veš	o	prometu.	Tekmova-
nja	se	 je	udeležilo	osem	tekmovalcev	 iz	OŠ	Antona	Martina	
Slomška	Vrhnika,	OŠ	Log	-	Dragomer	in	OŠ	Ivana	Cankarja	
Vrhnika.  Pomerili so se v treh disciplinah: v spretnosti vo-
žnji	na	poligonu,	ocenjevalni	vožnji	na	prometnem	poligonu	
ter preko spletne aplikacije preverili svoje znanje o cestno-
prometnih predpisih, opremi kolesa in vedenju v prometu. 
Vsi tekmovalci so pokazali veliko mero znanja in spretno-
sti. Tekmovalce sta nagovorila in pohvalila predsednik SPV 
g.	Karol	Jurjevčič	 	in	župan	Občine	Vrhnika		Stojan	Jakin,	ki	
je	najboljšim	podelil	nagrade	in	odličja.	Zmagal	 je	Teo	Poni-
kvar,	 z	 enakim	 številom	 točk,	 vendar	 s	 slabšim	 rezultatom	
na	spretnostni	vožnji	 se	 je	na	drugo	mesto	uvrstil	 Jaka	Čre-
tnik,	 tretje	mesto	 pa	 je	 zasedel	Anže	 Pellis	 Brenčič;	 vsi	 trije	
so	z	OŠ	 Ivana	Cankarja	Vrhnika.	Prvi	 trije	 tekmovalci	 so	za	
svoje	dosežke	prejeli	praktične	nagrade,	preostali	udeleženci	
pa	 simbolične	nagrade.	Nagrado	za	ekipno	zmago	so	učen-
ci	OŠ	Ivana	Cankarja	delili	še	s	tekmovalcema	iz	OŠ	Antona	
Martina	 Slomška	Vrhnika	 in	OŠ	 Log	 -	Dragomer.	 Skupaj	 z	
mentorjema	smo	se	posladkali	v	slaščičarni	Berzo.	Svet	za	pre-
ventivo	in	vzgojo	v	cestnem	prometu	Občine	Vrhnika	se	za-
hvaljuje	vsem	sodelujočim	za	pomoč	pri	organizaciji:	ZŠAM,	
JP	KPV,	d.	 o.	 o.,	Občini	Log	 -	Dragomer,	Občini	Borovnica,	
OŠ	 Ivana	Cankarja.	Zahvaljujemo	 se	 tudi	 sponzorjem,	 ki	 so	
poskrbeli	 za	nagrade	 in	okrepčilo	naših	 tekmovalcev,	 to	 so:	
Intersport	 ISI,	d.	o.	o.,	Mercator,	d.	d.,	 in	slaščičarna	Berzo.	 
Jaka	Čretnik	se	je	udeležil	tudi	24.	Državnega	tekmovanja	Kaj	
veš	o	prometu.	Letošnje	tekmovanje	je	potekalo	30.	5.	2015	v	
Novem	mestu.	V	 konkurenci	 51	 najboljših	 kolesarjev	 iz	 vse	
Slovenije	je	zasedel	36.	mesto.	Čestitamo.

Mentor:	Simon Gerdina

Popotovanje h Krimski jami

Peti pohod kulturnega društva Nauportus Viva 
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V	Domu	upokojencev	Vrhnika		že	40	let	opra-
vljamo svoje  temeljno poslanstvo: stanovalcem 
s	kakovostno	oskrbo	in	zdravstveno	nego	lajša-
mo	starostne	in	zdravstvene	težave	in	jim	zago-
tavljamo mirno, varno ter prijetno starost. Pri 
tem	se	trudimo	za	odprt	in	spoštljiv	odnos	do	
vseh	stanovalcev	ter	upoštevanje	potreb	sleher-
nega	posameznika	v	čim	večji	meri.	Tega	seve-
da	ne	moremo	doseči	zaposleni	sami.	Pri	 tem	
je neprecenljiv prispevek prostovoljk in prosto-
voljcev, svojcev, prijateljev in drugih obiskoval-
cev.	Med	nami	 se	 spletajo	 vezi,	 ki	 nam	vsem	
lajšajo	 in	bogatijo	življenje.	Skupaj	se	 trudimo	
za	dobro	medsebojno	 sožitje,	 za	dialog	 in	 so-
delovanje. Za ustvarjanje  razmer za primerno 
bivalno okolje, za zagotavljanje in sprejemanje 
take oskrbe, kot jo v danih trenutkih ljudje po-
trebujejo.	Skupaj	se	učimo,	da	je	starost	enako	
smiselno obdobje kot mladost in srednja leta, 

kako sprejemati lastno starost in se je veseliti. 
Odkrivamo,	kako	pomembno	je	človekovo	do-
zorevanje do zadnjega trenutka.
Leto	2015	je	za	Dom	upokojencev	Vrhnika	po-
sebno, saj praznujemo dve pomembni oble-
tnici,	in	sicer	40	let	delovanja	doma	na	sedanji	
lokaciji in 80 let organiziranega varstva sta-
rejših	 v	 Občini	 Vrhnika.	 Poleg	 celodnevnega	
varstva	 se	 uporabniki	 lahko	 odločijo	 tudi	 za	
dnevno varstvo. Od leta 2012 izvajamo za Ob-
čino	 Vrhnika	 tudi	 storitev	 pomoč	 družini	 na	
domu.	 Pomoč	na	domu	uporabniku	 omogoči,	
da	svojo	starost	ob	ustrezni	pomoči	in	podpori	
kakovostno	preživi	v	domačem,	znanem	oko-
lju. Socialna oskrbovalka uporabniku pomaga 
pri	tistih	vsakdanjih	opravilih,	ki	jih	sam	težje	
zmore,	omogoča	prijeten	stik,	spoštljiv	odnos,	
druženje,	 pogovor,	 veča	 občutek	 varnosti,	 saj	
uporabnika	redno	obiskuje.	Pomoč	na	domu	iz-

vajajo tri socialne oskrbovalke, od marca 2012 
do		zdaj	pa	je	bilo	v	storitev	vključenih	76	upo-
rabnikov in uporabnic. 
Letos	so	se	v	domu	zvrstile	že	številne	priredi-
tve, nekaj pa smo jih pripravili prav zato, da se 
spomnimo	naših	visokih	jubilejev.	V	marcu	so	
nas	obiskali	otroci	 iz	OŠ	Ivana	Cankarja	Vrh-
nika, ki so skupaj s stanovalci odgovarjali na 
vprašanja	v	kvizu,	ki	so	ga	pripravile	domske	
delovne terapevtke. Aprila sta nam popoldne 
s	 svojim	 obiskom	 polepšala	 slovenski	 pesnik	
in igralec Tone Kuntner in harmonikar Tone 
Stanovnik, prepustili smo se zvokom duhovne 
glasbe	skupine	Generacija	slavljenja	in	prežive-
li	krasno	športno	dopoldne	v	družbi	balinarjev	
Društva	upokojencev	Vrhnika	in	društva	PAN-
TA	REI.	V	maju	smo	gostili	Oktet	Raskovec,	na	
dvorišču	 pred	 novim	 Kulturnim	 centrom	 pa	
smo predstavili Nizozemsko, ki smo jo razisko-
vali	v	okviru	projekta	Evropejčki.	Naša	stojni-
ca	 je	bila	dobro	obiskana	in	najbolj	dišeča,	saj	
smo	pekli	puhaste	nizozemske	mini	palačinke	

…	Prav	danes	(10.	6.),	ko	pišem	objavo	za	Naš	
časopis,	pa	se	pripravljamo	na	malo	drugačno	
kosilo, saj ga bomo pojedli ob zvokih glasbe v 
prelepem	domskem	parku,	da	nam	bo	še	bolje	
teknilo. 
25.	septembra	bomo	praznovanje	razširili	s	pri-
reditvijo v Cankarjevem domu na Vrhniki. Po-
leg stanovalcev, svojcev in drugih gostov prav 
prisrčno	vabimo	vse	občane,	 	 naj	 se	nam	pri-
družijo	in	skupaj	z	nami	praznujejo	lep	jubilej	–	
40	let	delovanja	Doma	upokojencev	Vrhnika	na	
sedanji lokaciji in 80 let organiziranega varstva 
starejših	v	Občini	Vrhnika.

Simona Medic, socialna delavka

V dnevnem varstvu in pomoči družini na 
domu	imamo	še	proste	kapacitete	zato	ste	vsi,	
ki tako storitev potrebujete vabljeni, da se ogla-
site	pri	socialni	delavki	Doma	upokojecev	Vrh-
nika, da se pogovorimo kako in katera storitev 
bi vam ustrezala.
Prav tako vas vabimo da nam sporočite, če že-
lite, da vam pripeljemo kosilo na dom.

Društvo invalidov Vrhnika

Kaj smo delali v 
maju in juniju?
Kot	po	navadi	so	bili	športniki	najbolj	dejavni.	
Balinarji	so	krepko	začeli	s	svojim	delom,	kajti	
imeli	 so	 že	 kar	 nekaj	 območnih	 tekmovanj	 in	
meddruštvenih	 srečanj.	 Tudi	 letos	 sodelujejo	
v	medobčinski	ligi,	v	katero	so	vključene	ekipe	
iz	občin	Horjul,	Dobrova,	Polhov	gradec,	Loga-
tec,	Log	-	Dragomer,	Borovnica	in	seveda	Vrh-
nika. Tekmovanja  so vsak ponedeljek do konca 
junija.	Čez	poletje	pa	si	bodo	vzeli	premor	in	s	
tekmovanji nadaljevali v jeseni.
V	 okviru	 praznika	 Občine	 Vrhnika,	 9.	 maja,	
Društvo	 upokojencev	Vrhnika	 vsako	 leto	 pri-
redi	 otvoritveni	 turnir.	 Tako	 tudi	 letos.	 Naši	
balinarji	 so	sodelovali	z	žensko	 in	moško	eki-
po.	Ženske	so	se	izkazale,	saj	so	dosegle	tretje	
mesto.
Že	naslednji	dan,	v	nedeljo	10.	maja,	smo	sode-
lovali	z	dvema	ekipama,	žensko	in	moško,	na	
območnem	 tekmovanju	 v	 Idriji.	 23.	maja	 smo	
prav tako z dvema ekipama tekmovali na pri-
jateljsem	meddruštvenem	 turnirju	 v	 Izoli.	 En	
teden	 kasneje,	 30.	maja,	 pa	 smo	 se	 srečali	 na	
prijateljskem	 meddruštvenem	 tekmovanju	 v	
Pivki,	 kamor	 sta	 se	 napotili	 ženska	 in	moška	
ekipa. Z obema ekipama pa se pripravljamo na 
prijateljsko	meddruštveno	tekmovanje	junija	v	
Ilirski	Bistrici.
Torej kar veliko dela za metalce krogel. 
Kegljači so	si	vzeli	čez	poletje	prosto.	S	trenin-

gom	bodo	nadaljevali	po	počitnicah.
Pikadisti pa vztrajno trenirajo vsako sredo v 
društvenih	prostorih.	Če	ima	kdo	veselje	in	že-
ljo,	da	bi	se	 jim	pridružil,	ga	z	veseljem	sprej-
mejo,	kar	velja	tudi	za	druge	športne	panoge.
Pevski zbor je	 28.	maja	 razveselil	 starejše	po-
slušalce	v	Domu	starejših	občanov	v	Notranjih	
goricah,	9.	junija	pa	v	Domu	starejših	občanov	
v	 Horjulu.	 To	 je	 nadvse	 hvaležno	 in	 aktivno	
občinstvo,	saj	z	nami	tudi	zapojejo.	V	nedeljo,	
10.	maja,	 je	pevski	zbor	sodeloval	pri	maši	za	
bolne,	invalide	in	starejše	v	cerkvi	sv.	Pavla	na	
Vrhniki,	 kar	 je	 postalo	 že	 tradicija.	 V	 soboto,	
16.	maja,	 pa	 je	 naš	 zbor	 nastopil	 na	 17.	 reviji	
pevskih	 zborov	 društev	 invalidov	ZDIS,	 ki	 je	
bila	letos	v	Slovenski	Bistrici	v	organizaciji	DI	
Črešnjevec.	Na	njej	 je	 sodelovalo	dvajset	pev-
skih zborov iz vse Slovenije, ki so zapeli po 
dve	pesmi,	 revijo	pa	zaključili	 z	dvema,	ki	 so	
ju zapeli skupno. Tudi letos je  kakovost zbo-
rov	 	zelo	nihala.	Čeprav	revija	ni	 tekmovanje,	
ampak prikaz dela, je bilo kar nekaj zborov, ki 
jim	zelo	manjka	vaje.	Naš	zbor	vsekakor	spada	
med najbolj  kakovostne glede izvedbe in  izbi-
re repertoarja.

Izlet v neznano
Sezono	izletov	vsako	leto	začenjamo	z	izletom	
v	 neznano.	 Čeprav	 nekateri	 niso	 navdušeni	
nad dejstvom, da gremo v neznano in si torej 
ne morejo izbirati cilja, se je vseeno javilo do-
volj	 izletnikov	za	skoraj	poln	avtobus.	Datum	
izleta	 smo	 v	 upanju	 na	 stabilnejše	 vreme	 in	
toplejše	 temperature	 z	 aprila	prestavili	 na	 22.	
maj,	a	smo	se	krepko	ušteli.	Prav	tisti	petek	se	
je	vreme	pokazalo	s	svoje	najslabše	strani:	dež,	

veter in hlad. 
A	naših	članov	to	ni	odvrnilo	od	namere,	da	si	
privoščijo	potovanje.	V	avtobusu	so	se	pojavi-
li vsi, razen dveh. Odpeljali smo se torej proti 
ciljem,	 kajti	 bilo	 jih	 je	 več.	 Naša	 tajnica	Mira	
je	dvigala	 temperaturo	z	 	zapletenimi	vpraša-
nji in obljubljala nagrado tistemu, ki bo prvi  
ugotovil	pravilen	odgovor.	Naš	prvi	cilj	je	bilo	
Novo	mesto,	ki	naj	bi	si	ga	po	prvotnem	načrtu	
ogledali	peš.	Vendar	smo	po	posvetu	ob	kavici	
sklenili,	da	 je	zaradi	dežja	bolje,	da	ga	obkro-
žimo	 z	 avtobusom,	 lokalna	 vodnica	Darja	 pa	
nam	je	med	vožnjo	natrosila	kopico	podatkov	
o	mestu	in	okolici.	Pripovedovanje	je	začinila	s	
humorjem in tako smo bili zadovoljni prav vsi, 
predvsem	pa	tisti	težko	pokretni,	ki	bi	si	mesto	
peš	težko	ogledali.
Naslednji cilj je bila Bela krajina. V vasi Radovi-
ca	so	uresničili	idejo	belokranjskega	humorista	

Tonija	Gašperiča	in	v	svoji	stari	šoli	ustanovili	
Osnovno	šolo	BRIHTNA	GLAVA.	Vodi	jo	rav-
natelj Andrej Bajuk, po lastni izjavi popolnoma 
nič	v	sorodu	s	svojim	pokojnim	soimenjakom,	
ki nas je tudi sprejel. Ko smo se namestili po 
starih	šolskih	klopeh,	nas	je	opozoril	na	80	let	
staro	 “hudo”	 učiteljico,	 ki	 zna	 uporabiti	 tudi	
palico	za	neubogljive	učence	ali	jih	pošlje	klečat	
na	koruzo,	ki	 je	 ležala	v	kotu	pri	 tabli.	Poučil	
nas	 je,	 da	 jo	moramo	klicati	 “tovarišica	učite-
ljica”, pri njenem prihodu vstati in pozdraviti: 
Za domovino s Titom naprej! in dvigniti roko, 
ko	hočemo	kaj	povedati,	kajti	pouk	 	poteka	v	
letu 1950. No, kmalu je zazvonilo in v razred je 
stopila	 tovarišica	učiteljica,	v	 resnici	pol	manj	
stara,	 ampak	 res	 zelo	 stroga.	 Poučila	 nas	 je	 o	
dediščini	Bele	krajine,	nato	pa	je	sledilo	spraše-
vanje	snovi.	Morali	smo	pred	tablo	 in	narisati	
ovco,	 odojka,	 pisanico,	 belokranjsko	 pogačo,	
steklenico	z	metliško	črnino	in	mejno	reko	Kol-
po,	 v	 kateri	 so	 plavale	 ribe,	 po	hrvaški	 strani	
s	hrvaškim	grbom	in	slovenskim	na	slovenski	

strani. Vmes je padla tudi palica po zadnji plati, 
če	učiteljica	s	čim	ni	bila	zadovoljna.	Tudi	za-
peli smo; dve belokranjski pesmi, Lepa Anka 
in	 Pastirče	mlado,	 nam	 je	 dirigirala	 “učenka”	
Janki.	Na	koncu	smo	vsi	dobili	“izpričevalo”.	
Po	 taki	 preizkušnji	 smo	 bili	 zelo	 potrebni	
okrepčila,	ki	smo	ga	dobili	v	Gostilni	Bajuk	ne-
daleč	od	šole.	Postregli	so	nam	s	klasičnim	kosi-
lom,	ki	smo	ga	zalili	z	odlično	metliško	črnino.	
Potem	je	prišla	na	vrsto	zabava,	v	katero	je	bila	
vključena	tudi	pokušina	vin.	Andrej	Bajuk	se	je	
namreč	iz	ravnatelja	prelevil	v	harmonikarja	in	
humorista	in	preživeli	smo	nekaj	veselih	uric.
Zunaj	 je	 še	 vedno	deževalo,	 ko	 smo	 se	dobre	
volje	vračali	čez	Gorjance	proti	Vrhniki.	A	kaj	
zato!	Preživeli	smo	poučen	in	zabaven	dan.	

Izlet za težke invalide
Drugi	četrtek	v	 juniju	 je	rezerviran	za	izlet,	ki	
ga	 organiziramo	 za	 težke	 invalide.	 Tudi	 letos	
je	 bilo	 udeležencev	 za	 dva	 avtobusa.	 Odpe-
ljali	 smo	 se	v	Mozirski	gaj,	 kjer	 smo	 se	 lahko	
sprehodili po prijetnih stezicah med zelenjem 
in	 cvetjem.	 S	 seboj	 smo	 namreč	 vzeli	 več	 in-
validskih	 vozičkov,	 ki	 smo	 si	 jih	 sposodili	 v	
vrhniškem	Domu	upokojencev,	tako	da	so	bili	
sprehoda	deležni	tudi	invalidi,	ki	imajo	težave	
pri	hoji,	za	kar	se	Domu	najlepše	zahvaljujemo.	
Kosilo	 smo	zaužili	 v	Gostilni	Vid	 s	prijaznim	
osebjem	 v	 bližnji	 Radegundi.	 Naš	 Ansambel	
Detelca	pa	nam	je	igral	in	pel	za	ples	in	zabavo.	
Upamo, da smo s tem izletom pripravili tudi 
našim	najbolj	prizadetim	članom	nekaj	uric	ve-
selja in sprostitve.

Obvestila
V soboto, 4. julija,  bomo odšli v Logarsko do-
lino.	Letos	se	bomo	namreč	spet	udeležili	Sre-
čanja	društev	invalidov	Zgornje	Savinjske	doli-
ne	pri	Domu	planincev	v	Logarski	dolini,	ki	ga	
organizira	Zgornjesavinjsko	medobčinsko	dru-
štvo	invalidov	Mozirje.	Cena	izleta	je	30	evrov.
Prijavite	se	v	društveni	pisarni,	kjer	boste	dobili	
tudi vse informacije.

V četrtek,13. avgusta,  bomo odšli na morje. V 
Izoli	 se	bomo	vkrcali	na	 ladjico	Zlatoperko	 in	
se popeljali ob slovenski obali. Na ladjici bosta 
hrana	in	pijača.	Cena	izleta	je	30	evrov.	
Prijave	sprejemamo	v	društveni	pisarni.
Vse obiskovalce obveščamo, da bo društvena 
pisarna od 1. julija do 10. septembra odprta 
vsako sredo od 8.00 do 12.00.

Društvo invalidov Vrhnika 
V teh dneh se pevci pod vodstvom dirigenta Jožeta Jesenovca pospešeno pripravljajo na vsakoletni 
Tabor slovenskih pevskih zborov, ki bo 21. junija že šestinštiridesetič v Šentvidu pri Stični.  

Pionirki v šoli Brihtna glava

Dom upokojencev Vrhnika: jubileji
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Prisrčen pozdrav, cenjene  upokojenke 
in cenjeni upokojenci!
Upam,	da	vam	vročina	ni	vzela	preveč	volje	do	druženja,	čeprav	
ugotavljam, da tudi junijskega izleta ni bilo. Na vsak izlet se pri-
javi	le		dvajset	udeležencev,	kar	je	občutno	premalo	za	ceno,	ki	
jo	razpišemo.
Konec	junija	bomo	razpisali	tridnevni	izlet		na	Madžarsko,	kar	
bo	mogoče	plačati	v	 treh	obrokih,	 in	sicer	v	 juliju,	avgustu	 in	
oktobru. Upajmo, da nam bo uspelo!
Tudi kopalni izlet v Strunjan smo opravili v zadovoljstvo pri-
javljenih.	 Splošno	 telovadbo	 imajo	 zdaj	 kar	 v	parku	do	konca	
junija.	Že	zdaj	pa	vas	vabimo	na	telovadbo	v	jeseni,	septembra.
Sicer	pa	bomo	s	sejo	upravnega	odbora	v	juniju	zaključili	prvo	
polletje.  Pisarna bo odprta v juliju in avgustu ob sredah in pet-
kih.

Kaj napovedujemo?
Takoj	v	začetku	 julija	bomo	začeli	pobirati	prvi	obrok	za	Ma-
džarsko.	Tako	si	zagotovite	sedež	v	avtobusu.
V avgustu bomo zbirali drugi obrok.
Socialna	komisija	je	že	začela	pripravljati	srečanje	starejših	od	75	
let,	ki	bo	27.	avgusta	ob	15.00	Pri	Kranjc.	Prijava	zaradi	naročila	
kosil	je	zaželena.
Vabimo	vas,	da	se	oglasite	v	društveni	pisarni,	poravnate	člana-
rino,	če	je	še	niste,	in	se	pozanimate	o	naših	dejavnostih.
Vse na novo upokojene pa vabimo na klepet in predstavitev, kaj 
vse	počne	Društvo	in	kje	bi	se	lahko	posameznik	ali	posame-
znica	vključil(a)	in	našel(la)	nekaj	zase.	Vabljeni,	ne	bo	vam	žal.
V imenu UO Elica Brelih

Kopalni izlet v Strunjan
Tretji ponedeljek v juniju se nas je zbralo toliko, da smo lahko 
izpeljali kopalni izlet v Strunjan. Vreme nam je bilo naklonjeno, 
ne	preveč	vroče	 in	ne	prehladno.	Tudi	šofer	Boris	 je	poskrbel,	
da	 je	bila	vožnja	prijetna,	 	še	posebno	skozi	predor	Markovec.	
Malo	smo	poklepetali	in	že	smo	bili	v	Strunjanu.	Hotel	Svobo-
da	se	nahaja	400	m	od	obale,	v	notranjosti	je	bazen	z	ogrevano	
morsko	vodo,	kjer	združuje	tudi	zdravstvene	storitve.	Voda	 je	
zelo	topla,	prijetna	za	plavanje	in	razgibavanje.	Dvakrat	na	dan	
je tudi vodena telovadba, kjer animatorji poskrbijo za rekreacijo 
in	boljši	pretok	krvi.	Na	voljo	imamo	triurno	kopanje,	med	ka-
terim		izmenjamo	lepe	misli	in	tudi	kakšen	nov	recept	izvemo	
za	aktiven	in	zdrav	način	življenja.	V	samopostrežni	restavraciji	
nam	postrežejo	pestre	sredozemske	jedi,	ki	zadovoljijo	še	tako	
zahtevnega	gurmana.	Po	prijetno	doživetem	dnevu,	polnem	no-
vih in trajnih spominov, smo se veseli in zadovoljni vrnili proti 
domu	z	željo,	da	se	v	septembru	ponovno	še	v	večjem	številu	
srečamo.
Zapisala: Neži Vihtelič

Balinarke smo nadaljevale dobre 
uvrstitve
16.	maja	2015	so	nas	povabili	na	tekmo	v	Lazec	nad	Sodražico,	
kjer	smo	osvojile		četrto		mesto.
24.	maja	2015	je	bilo	v	Dragomerju				tekmovanje	za	dan	mlado-
sti	ali	žensko	balinanje,	kjer	je	bilo	osemnajst	ekip,	me	pa	smo	
osvojile		četrto	mesto.
30.	maja	2015:		Polhov	Gradec.	Tam	smo	po	trdem	boju	prista-
le na tretjem mestu, kar je bila zelo dobra uvrstitev, saj je bilo 
veliko ekip iz ljubljanske, gorenjske, primorske regije in celo iz 

Hrvaške.	
12.	 junija	 2015	 se	 je	 »zgodila«	Cerknica,	 	 »Švelcev	memorial«.	
Tudi	 tam	 	smo	osvojile	 	 tretje	 	mesto.	Moška	ekipa	 je	osvojila		
četrto	mesto.	 Sedaj	 nas	 čakajo	 že	 v	 tem	mesecu	najmanj	 štiri	
tekme,	kako	se	bomo	izkazale,	pa	prihodnjič.
MP

Vandrovke prehodile Blejski Vintgar 
Prvi torek v mesecu, 2. junija, se nas je 37 Vandrovk in trije Van-
drovčki	podalo	v	Blejski	Vintgar.	Ena	največjih	in	najbolj	znanih	
naravnih	znamenitosti	v	Gorjah	je	nedvomno	med	Hom	in	Bor-
št	vrezana	soteska	Vintgar,	ki	je	le	4	km	od	Bleda.	Leta	1891	sta	
jo	odkrila	fotograf	Benedikt	Lergetporer	 in	Jakob	Žumer,	gor-
janski	župan	 in	kartograf.	Za	 turistične	oglede	 je	bila	soteska	
Vintgar	odprta	leta	1893.	Od	takrat	so	bile	poti	večinoma	obno-
vljene.	Soteska	je	dolga	1,6	km.	Skoznjo	teče	čudovita	zelenka-
sta	reka	Radovna	s	svojimi	tolmuni,	slapovi	in	brzicami.	Višina	
pobočja	je	250	m.	Steza	nas	vodi	preko	lesenih	mostov	in	tako	
imenovanih	Žumrovih	galerij.	Na	koncu	nas	pričaka	mogočen,	
okoli 15 metrov visok slap Šum, ki je eden redkih slovenskih 
rečnih	slapov.	V	Vintgarju		sta	tudi	dve	znamenitosti,	ki	ju	je	iz-
delala	človeška	roka:	kamnit	enoločni		most	bohinjske	železni-
ce,	zgrajene	leta	1906,	med	potjo	preči	sotesko,	in	jez,	od	koder	je	
voda speljana do male hidroelektrarne Vintgar nad Šumom. Še 
bi	lahko	opisovala	lepote,	a	priporočam	ogled	vsem,	ki	še	niste	
videli tega bisera Slovenije. Tako smo postale Vandrovke  boga-
tejše	še	za	eno	lepoto	naše	prelepe	dežele.	Ob	koncu	pisanja	se	v	
imenu	Vandrovk	zahvaljujem		vodniku	Milanu,	DU	Vrhnika	in	
Metki	Grom,	ki	poskrbijo,	da	je	vse	tako,	kot	mora	biti.
Fani Šurca

Barjani v  Pokljuški soteski
Nekateri	Barjani	smo	se	zelo	veselili			načrtovanega	pohoda	na	
Viševnik,	a	sta	se	naša	vodnika,	Frenk		in	Sonja,	zaradi	napove-
danih	neviht	odločila	drugače.	Odpeljali	 smo	 se	mimo	Bleda,	
preko	vasi	Zgornje	Gorje	do	Krnice,	od	koder	smo	se	peš	napo-
tili	v	Pokljuško	sotesko.	
To	je	naša	največja	fosilna	soteska,	dolga	2	km.	Pred	desettisoč-
letjem sta v povodju reke Radovne nastali soteska Vintgar pri 
Blejski	Dobravi	in	na	robu	pokljuške	planote	Pokljuška	soteska.	
Vintgar	je	izdolbla	reka	Radovna,	Pokljuško	sotesko	pa	je	izglo-
dal	pritok	Radovne,	potok	Ribščica,	ko	je	po	njem	odtekala	voda	
talečega	ledeniškega	pokrova	na	Pokljuki.	Soteska	je	prehodna	
po dnu, ker v njej ni stalnega vodnega toka. Prepadne in pone-
kod	previsne	 stene	 oblikujejo	 tesni	 in	 razširitve	 –	 »vrtce«.	 Ši-
rina	soteske	se	spreminja,	na	najožjem		delu	so	stene	le	dober	
meter	 narazen.	 Dostop	 in	 prehod	 skoznjo	 omogočajo	 v	 steno	
vdelane	galerije	 kraljeviča	Andreja,	 zgrajene	 leta	 1930	 in	nato	
leta 1982 obnovljene in urejene za obiskovalce. Zanimiva je tudi 
Pokljuška	luknja,	kjer	je	Primož	Trubar	pridigal,	preden	je	bežal	
v	Nemčijo.	Varno	zavetje,	na	stropu	v	skalovju	pa	so		tri	okna	in	
vrata.  Soteska je prijetno hladna. 
Ob	poti	smo	občudovali	zanimivo	praprot,	imenovano	navadna	
peruša,	že	odcvetel	avrikelj,		trpežno	srebrenko	in	okroglolistni	
kamnokreč.	Na	poti	po	soteski	smo	se	izognili	vročini	in	se		pu-
stili	razvajati		z	raznimi	dobrotami	naših	treh	slavljencev,	Sonje,	
Metke	in	Toneta.	Imeli	smo	se	lepo.
Marko in Milenka Nagode

Zimzeleni na Slivnici
V	torek,	9.	junija,	smo	Zimzeleni	spremenili	letni	načrt	pohodov	
in	se	zaradi	visokih	poletnih	 temperatur	 	odpravili	na	bližnjo	
Slivnico.	Zapeljali	smo	se	do	središča	Cerknice,	kjer	smo	popili	
tradicionalno jutranjo kavo. Pot nas je vodila navkreber skozi 
borov	 gozd.	 Travniki	 in	 pašniki	 se	 zaradi	 postopnega	pogoz-
dovanja	in	zaraščanja	hitro	krčijo.	Po	1,5	ure	hoje	smo	dosegli	
planinski	dom	in	lučaj	nad	njim	še	vrh,	od	koder	je	obilica	lepih	
razgledov.	Slivnica	je	tudi	privlačna	točka	za	zmajarje	in	jadral-
ne	letalce.	V	koči	so	nas	postregli	z	obilno	malico	in	pijačo.	Po	
počitku	smo	jubilantu	Tonetu	izročili	darilo	in	se	počasi	odpra-
vili	proti	dolini.	Pod	vrhom	Slivnice	 smo	si	ogledali	 še	Copr-
niško	jamo,	ki	jo	je	opisal	že	Valvazor.	O	Slivnici	vedo	okoliški	

prebivalci	marsikaj	 povedati.	 	Čeprav	 je	 na	 zunaj	 prijazna,	 je		
menda	polna	zlobe	in	hudobije	–	toča,	nevihte	in	strele.	Za	vse	
so	krive	čarovnice,	ki	so	prebivale	v	tej	jami.	Po	približno	9	km	
smo	 torkov	potep	 zaključili	 v	Grahovem.	Hvala	 vodniku	Mi-
lanu in skupini  tridesetih pohodnikov za lep in prijeten dan. 
Marjana Kolenko, foto: Joža Miklavčič

Sončki na Veliki planini
2.	junij	–	Iz	avtobusa	smo	izstopili	na	parkirišču	pod	Rakovim	
robom in se razveselili slastne pehtranove potice, s katero nas 

je	pogostila	vodnica	Sonja.	Skozi	gozd	strmega		pobočja	smo	se	
odpravili	našim	trem	vrhovom	nasproti	–	Bukovcu,	Gradišču	in	
Poljanskemu robu. 
Mimo	bajt	Gojške	planine	in	planine	Dovja	raven	smo	se	najprej	
namenili na Bukovec (1552 m),  lep vrh s pogledi na Rogatec, 

Dleskovško	planoto	in	vrhove	od	Kočne	do	
Ojstrice. Travniki Bukovca so bili pisano 
poraščeni	s	prečudovitimi	rožami,	ki	jih	še	
niso popasle in pomendrale krave. Na vrhu 
smo	počivali	in	se	razgledovali	in	s	svojimi	
štrukeljci	nas	 je	pogostila	 še	 Jana.	Obema	
slavljenkama	smo	zaželeli	veliko	zdravja.
Naslednji	cilj	je	bil	Veliki	stan,	največje	pa-
stirsko naselje na Veliki planini s kapelo 
Marije	 Snežne.	 	V	 zadnji	 zimi	 druge	 sve-
tovne vojne so Nemci naselje in kapelo po-
žgali,	po	vojni	obnovljene	bajte	pa	niso	bile	
več	take	kot	nekoč.	Izjema	je	le	Preskarjeva	
bajta, zgrajena po starih tehnikah, ovalne 
oblike,	brez	oken	 in	z	odprtim	ognjiščem.	
Ob poti proti Zelenemu robu smo se usta-
vili	 nad	kraško	 jamo	Veternica,	 kamor	 so	

nekoč	pastirji	v	suši	hodili	po	sneg,	da	so	ga	talili	in	imeli	vodo	
za	pitje.	Na	Zelenem	robu	nas	je	pričakal	planšar	v	tradicional-
nem	oblačilu,	nato	pa	smo	se	povzpeli	na	najvišji	vrh	planote,	
na	 1668	metrov	visoko	Gradišče.	 Spet	 lepi	 razgledi,	 žigosanje	
knjižic,	potem	pa	naprej	po	stezi	po	robu	planote	proti	Poljan-
skemu	robu.		Čez	dolino	Kamniške	Bistrice	smo	videli	Krvavec,	
v dolini pa Stahovico in Kamnik. Povzpeli smo se na Poljanski 
rob	(1570	m),	od	tam	pa	se	spustili	na	Malo	planino,	kjer	stoji-
jo	 trije	domovi	–	Domžalski,	Črnuški	 in	 Jarški.	Vsi	zadovoljni	
in	prevzeti	 od	 čara	Velike	planine,	ki	nam	bo	ostala	v	 lepem	
spominu,	 	smo	se	med	kapljami	dežja	vrnili	k	avtobusu	 in	se	
odpeljali proti domu.
Mira Trdan, foto: Sonja Zalar Bizjak

Barjani na Čavnu in Kuclju
Po	tradicionalni	jutranji	kavici,	tokrat	v	Hotedršici,	smo	se	od-
peljali	skozi	Črni	Vrh	na	Col	in	od	tam	proti	Otlici	in	Predmeji.	
Med	naseljema	Gozd	 in	Kovk	smo	ob	cesti	zagledali	 škraplje,	
zavarovane kot naravni spomenik, nastale v debelih skladih 
apnenca.	Še	en	nenavaden	pojav,	ki		priča	o	pestrosti	narave	na	
Trnovski	planoti.	 	V	Predmeji	 smo	pod	spominsko	ploščo,	ob	
Mileninih	dobrotah,	 	 slišali	nekaj	 zanimivosti	 o	 izumitelju	 in	
gozdarju Josefu Resslu. Poznamo ga predvsem kot izumitelja 
ladijskega vijaka, manj znane pa so njegove zasluge pri uvedbi 
naprednega gozdarjenja, pogozdovanja Krasa in gradnji cest. 
Od	tam	smo	se	začeli	vzpenjati.	Pot	je	bila	zelo	prijetna,	vodila	
je	skozi	prelep	bukov	gozd.	Po	približno	uri	hoje	se	nam	je	od-
prl	prekrasen	razgled	na	Vipavsko	dolino	z	Ajdovščino,	nad	njo	
Sinji	vrh,	Kovk,	celo	do	Učke	je	segel	pogled.	Nadaljevali	smo	
do	koče	Antona	Bavčerja	na	Čavnu,	kjer	smo	si	malo	oddahni-
li pred spustom in nato ponovnim vzponom na 1237 m visok 
Kucelj,	ki	je	travnat	in	najbolj	razgleden	vrh	pogorja	Čaven.	Pa	
ni samo razgled tisti, zaradi katerega se je vredno povzpeti  tja 
gor,	Kucelj	ponuja	tudi	pravo	botanično	bogastvo:	od	avriklja,	
več	vrst	sviščev,	petoprstnika,	kamnokreča,	planike,	narcis	….	
Tam	 raste	 tudi	 naša	posebnica,	 	 samo	pri	 nas	 rastoča	 rebrin-
čevolistna	hladnikija.	Vračali	 smo	se	po	 isti	poti,	v	Bavčerjevi	
koči	pojedli	okusno	malico,	nato	pa	se	po	cesti	spustili	skoraj	do	
Predmeje.	No,	malo	naprej	nas	je	čakal	avtobus	in	nas	odpeljal	
domov	malo	utrujene,	a	zelo	zadovoljne,	ker	smo	spet	preživeli	
čudovit	dan	in	videli	veliko	lepega.
Dragica Potrebuješ

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

Junija 2015 so  praznovali naši člani 
okrogle jubileje:
Anton	Gostiša,	Opekarska	cesta,	Vrhnika	(1924)
Alojzija Rihar, Verd, Vrhnika (1925)
Amalija	Fefer,	Mrakova	cesta	(1925)
Duša	Gerželj,	Betajnova,	Vrhnika	(1930)
Alojzija	Zakrajšek,	Robova	cesta,	Vrhnika	(1930)
Anica	Gutnik,	Betajnova,	Vrhnika	(1930)
Marija	Japelj,	Betajnova,	Vrhnika	(1935)
Anton	Varšek,	V	Zatišju,	Vrhnika	(1935)
Janez	Žitko,	Mokrice,	Vrhnika	(1935)
Franc Novak, Stara Vrhnika (1935)
Alojzija	Blažević,	Cesta	6.	maja,	Vrhnika	(1935)
Slavko	Čelešnik,	Lesno	Brdo,	Vrhnika	(1935)

Vsem jubilantom iskreno čestitamo za visoki 
jubilej, čestitke pa tudi vsem, ki so junija 
praznovali rojstni dan. Opravičujemo se ge. Mileni 
Bogataj  s Stare Vrhnike za napako pri letnici 
rojstva v maju.
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Na	podlagi	74.	člena	Zakona	o	prostorskem	načrtovanju	(Uradni	list	RS,	št.	33/2007,	70/08	–	ZVO-1B,	108/09,	
80/10	–	ZUPUDPP,	43/11	–	ZKZ-C,	57/12,	57/12	–	ZUPUDPP-A,	109/12	in	76/14	–	odločba	US)	in	20.	člena	Sta-
tuta	občine	Vrhnika	(Naš	časopis,	štev.	365,	26.10.2009)	je	Občinski	svet	Občine	Vrhnika	na		svoji	4.	seji	dne	21.	
5. 2015  sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za območje Občine Vrhnika

1.	člen

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

2)	 Odlok	določa:
-		 vrste	obstoječe	komunalne	opreme,	ki	je	vključena	v	program	opremljanja	in	ki	se	obračunava	v	komunal-
nem	prispevku;

-		 obračunska	območja	za	posamezne	vrste	obstoječe	komunalne	opreme;
-		 skupne	in	obračunske	stroške	za	posamezne	vrste	obstoječe	komunalne	opreme;	
-		 preračun	obračunskih	stroškov	posameznih	vrst	obstoječe	komunalne	opreme	na	enoto	mere.
3)	 Sestavni	del	odloka	je	tudi	elaborat	št.	proj.	28-2014,	maj	2015,	ki	ga	je	izdelalo	podjetje	Kaliopa	d.o.o.,	Leta-
liška	cesta	32j,	1000	Ljubljana.	

2.	člen

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

- objekti	in	omrežja	vodovodne	infrastrukture	(v	nadaljevanju:	vodovod);
- infrastrukturni	objekti	 in	naprave,	namenjeni	 izvajanju	 javne	službe	odvajanja	 in	čiščenja	komunalne	 in	
padavinske	odpadne	vode	(v	nadaljevanju:	kanalizacija);

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

2)	 obračunsko	območje	posamezne	vrste	komunalne	opreme	je	območje,	na	katerem	se	zagotavlja	priključe-
vanje	na	to	vrsto	komunalne	opreme	oz.	območje	njene	uporabe;

3)	 skupni	stroški	posamezne	vrste	komunalne	opreme	so	stroški,	vezani	na	projektiranje	in	gradnjo	posame-
zne	vrste	komunalne	opreme	na	obračunskem	območju;	za	obstoječo	komunalno	opremo	so	po	višini	enaki	
stroškom,	ki	bi	nastali	ob	izgradnji	nove	komunalne	opreme,	ki	je	po	zmogljivostih	in	namenu	primerljiva	
z	obstoječo	ter	zagotavlja	podobno	raven	oskrbe	oz.	so	enaki	stroškom,	ki	so	dejansko	nastali	za	gradnjo	
komunalne	opreme;	

4)	 obračunski	stroški	posamezne	vrste	komunalne	opreme	so	tisti	del	skupnih	stroškov	komunalne	opreme,	
ki	se	financira	iz	sredstev,	zbranih	s	plačili	komunalnih	prispevkov	in	bremenijo	zavezance	za	plačilo	ko-
munalnega	prispevka;

5)	 objekt	je	stavba	oz.	gradbeni	inženirski	objekt	v	skladu	s	predpisi,	ki	urejajo	graditev	objektov;	
6)	 neto	tlorisna	površina	objekta	(NTPO)	je	seštevek	vseh	tlorisnih	površin	objekta	in	se	izračuna	po	standar-
du	SIST	ISO	9836;	za	del	stavbe	se	za	neto	tlorisno	površino	objekta	šteje	neto	tlorisna	površina	ustreznega	
dela	objekta,	ki	pripada	posameznemu	lastniku;

7)	 Parcela	je	zemljiška	parcela	ali	njen	del	ali	več	zemljiških	parcel	ali	njihovih	delov,	na	katerih	je	možno	zgra-
diti	objekt	ali	je	objekt	že	zgrajen,	skupaj	s	površinami	za	njegovo	redno	rabo	in	za	katero	mora	zavezanec	
plačati	komunalni	prispevek.

3.	člen

1)	 Obračunska	območja	po	tem	odloku	so	določena	za	posamezne	vrste	komunalne	opreme.
2)	 Za	občinske	ceste	sta	določeni	dve	obračunski	območji,	in	sicer	eno	za	lokalne	ceste	in	javne	poti	in	drugo	
za	lokalne	zbirne	ceste	in	lokalne	krajevne	ceste.	Obračunsko	območje	za	lokalne	ceste	(LC)	in	javne	poti	
(JP)	je	določeno	enotno	za	celo	občino	in	obsega	vsa	zemljišča	v	občini,	ki	so	po	veljavnih	prostorskih	aktih	
občine	namenjena	poselitvi	oz.	so	pozidana	ali	je	na	njih	dopustna	gradnja.	Obračunsko	območje	za	lokal-
ne	zbirne	ceste	in	lokalne	krajevne	ceste	je	določeno	na	širšem	območju	občinskega	središča	Vrhnika,	na	
katerem	so	v	skladu	z	veljavnim	odlokom	o	kategorizaciji	občinskih	cest	določene	lokalne	zbirne	ceste	in	
lokalne	krajevne	ceste.	Območje	občine,	na	katerem	se	določi	obračunsko	območje	lokalnih	cest	in	javnih	
poti	ter	obračunsko	območje	lokalnih	zbirnih	cest	in	lokalnih	krajevnih	cest	je	prikazano	v	kartografskem	
delu	elaborata	iz	3.	odstavka	1.	člena	tega	odloka.

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

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

4.	člen

1)	 Komunalna	oprema,	ki	je	vrednotena	v	programu	opremljanja,	je	prikazana	v	kartografskem	delu	elaborata	
iz	3.	odstavka	1.	člena	tega	odloka.	

2)	 Skupni	stroški	posameznih	vrst	komunalne	opreme	na	ustreznih	obračunskih	območjih	in	obračunski	stro-
ški	posameznih	vrst	komunalne	opreme	na	ustreznih	obračunskih	območjih	znašajo:

Vrsta komunalne opreme Skupni stroški
(€)

Tuji viri
(€)

Obračunski stroški
(€)

Lokalne	ceste	in	javne	poti	 64.004.573 0 64.004.573

Lokalne	zbirne	in	lokalne	krajevne	ceste 13.983.014 0 13.983.014

Vodovod 28.612.070 0 28.612.070

Kanalizacija 37.479.311 10.901.174 26.578.137

Vsi	stroški	posameznih	vrst	komunalne	opreme	so	izraženi	v	EUR	in	so	obračunani	na	dan	31.12.2014.

5.	člen

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

6.	člen

1)		 S	pogodbo	o	opremljanju	se	lahko	investitorka	ali	investitor	(v	nadaljnjem	besedilu:	investitor)	in	občina	
dogovorita,	da	bo	investitor	sam	zgradil	del	ali	celotno	komunalno	opremo	za	zemljišče,	na	katerem	na-
merava	graditi,	ne	glede	na	to,	ali	je	gradnja	te	komunalne	opreme	predvidena	v	programu	opremljanja.

2)		 Občina	lahko	sklene	pogodbo	o	opremljanju	z	investitorjem,	če	ima	sprejet	program	opremljanja	ali	pod-
lage	za	odmero	komunalnega	prispevka	za	vso	obstoječo	komunalno	opremo	na	območju	celotne	občine.

3)		 Pogodba	iz	prejšnjih	odstavkov	vsebuje:
1.	 opredelitev	območja	opremljanja	s	seznamom	zemljiških	parcel,	ki	jih	bo	investitor	opremljal,
2.	 pregled	obstoječe	komunalne	opreme	na	tem	območju,
3.	 pregled	komunalne	opreme,	ki	jo	bo	zagotovil	investitor,
4.	 navedbo	komunalne	opreme,	na	katero	bo	 investitor	priključil	zgrajeno	komunalno	opremo	iz	3.	 točke	

tega	odstavka,
5.	 del	komunalnega	prispevka	iz	četrtega	odstavka	tega	člena,	ki	ga	mora	investitor	še	plačati,
6.	 zagotovilo,	da	se	bo	območje	opremljalo	na	osnovi	projektne	dokumentacije	po	predpisih	o	graditvi	objek-

tov,	s	katero	soglaša	občina,
7.	 zagotovilo,	da	bo	občina	izdala	investitorju	potrdilo	o	poravnanih	obveznostih	iz	naslova	komunalnega	

prispevka	na	podlagi	bančne	garancije	v	višini	dela	komunalnega	prispevka	iz	pete	točke	tega	odstavka	in	
vrednosti	popisa	del	na	podlagi	projektne	dokumentacije	iz	šeste	točke	tega	odstavka,

8.	 rok,	v	katerem	bo	investitor	zgradil	manjkajočo	komunalno	opremo,
9.	 opredelitev	nadzornega	organa	občine,	ki	bo	izvajal	nadzor	nad	izvedbo	ter	predajo	komunalne	opreme,
10.	 pravice	in	dolžnosti	investitorja,	povezane	z	nepravilnostmi,	ugotovljenimi	pri	občinskem	nadzoru,
11.	 bančno	garancijo,	s	katero	se	zavaruje	predvideni	rok	in	obseg	del,	in	bančno	garancijo,	s	katero	se	zavaruje	

dobro	izvedbo	del	in	odpravo	napak	v	garancijskem	roku,
12.	 rok,	v	katerem	občina	ne	bo	spreminjala	tistega	dela	prostorskega	akta,	ki	je	podlaga	za	investicije	po	tej	

pogodbi.	V	primeru,	da	občina	spremeni	prostorski	akt	v	roku	iz	pogodbe,	odgovarja	za	povzročeno	ško-
do.

4)		 Stroške	izgradnje	v	pogodbi	predvidene	komunalne	opreme	nosi	investitor.	Šteje	se,	da	je	investitor	na	ta	
način	v	naravi	plačal	komunalni	prispevek	za	izvedbo	komunalne	opreme,	ki	jo	je	sam	zgradil.	Investitor	
je	dolžan	plačati	še	preostali	del	komunalnega	prispevka,	v	kolikor	bo	obremenil	že	zgrajeno	komunalno	
opremo,	na	katero	bo	investitor	priključil	komunalno	opremo	iz	3.	točke	prejšnjega	odstavka.

5)		 Občina	je	dolžna	prevzeti	komunalno	opremo,	zgrajeno	skladno	s	pogodbo,	ko	je	zanjo	izdano	uporabno	
dovoljenje.

7.	člen

Obračunski	stroški	posameznih	vrst	komunalne	opreme	na	ustreznem	obračunskem	območju,	preračunani	na	
enoto	mere,	t.j.	na	m2	parcele	(Cp(ij))	in	na	m2	neto	tlorisne	površine	objekta	(Ct(ij)),	znašajo:

Vrsta komunalne opreme
Obračunski stroški na enoto (€)

parcele Cp(ij) NTPO Ct(ij)

Lokalne	ceste	in	javne	poti	 12,71 26,50

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

Vodovod 5,69 12,65

Kanalizacija 7,19 14,26

8.	člen

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

9.	člen

1)	 Ta	odlok	se	objavi	v	glasilu	Naš	časopis	in	prične	veljati	petnajsti	dan	po	objavi.
2)	 O	sprejemu	programa	opremljanja	obvesti	občina	ministrstvo,	pristojno	za	prostor.

Številka:		007-8/2014																																																																											
Datum:	21.	5.	2015
 
		 Župan	občine	Vrhnika
		 Stojan	JAKIN,	l.r.

PRILOGA	Elaborat	št.	proj.	28-2014,	maj	2015,	ki	ga	je	izdelalo	podjetje	Kaliopa	d.o.o.,	Letališka	cesta	32j,	1000	
Ljubljana.	

Številka:	3505-6/2015	(5-01)
Datum:	10.	6.	2015

Obvestilo
Na	 podlagi	 60.	 člena	 Zakona	 o	 prostorskem	 načrtovanju	
(Uradni	 list	 RS,	 št. 33/07, 70/08 –	 ZVO	 1B, 108/09, 80/10 –	
ZUPUDPP, 43/11 –	 ZKZ-C, 57/12, 57/12 –	 ZUPUDPP	 -	
A, (109/12), 76/14 –	odl.	US	in 14/15 –	ZUUJFO)	je	Oddelek	za	
prostor	na	Občini	Vrhnika	pripravil	javno	razgrnitev	in	javno	
obravnavo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
zazidalnem načrtu Osnovne šole Pod Hruševco na Vrhniki,	
ki	je	potekala	od	20.5.2015	do	vključno	3.6.2015.	Javna	obrav-
nava	je	potekala	dne	27.5.2015	s	pričetkom	ob	17	uri	v	prosto-
rih	Občine	Vrhnika.	V	tem	času	so	lahko	podali	vsi	zaintere-
sirani	organi	in	širša	zainteresirana	javnost	svoje	pripombe	in	
predloge na razgrnjen akt.
Sporočamo,	 da	 v	 času	 javne	 razgrnitve	 in	 javne	 obravnave	
ni	bilo	podanih	pripomb	na	pripravljen	dopolnjen	osnutek.	
Postopek	priprave	akta	se	nadaljuje	s	pripravo	predloga	odlo-
ka,	ki	se	ga	bo	posredovalo	v	mnenja	vsem	nosilcem	urejanja	
prostora.

Župan	Občine	Vrhnika
Stojan Jakin

Sončki v hrvaški Čičariji
Z	avtobusom	smo	se	odpeljali	proti	morju.	Pred	Buzetom	smo	
zavili	levo	v	vas	Brest	s	cerkvijo	in	manjšim	stolpom	dveh	zvo-
nov.	Markacije	za	 Istrsko	planinsko	pot	 (IPP)	so	nas	usmerile	
v	gozd,	kjer	 so	dišali	borovci.	Dvignili	 smo	se	v	 strmino	skal	
in	prišli	do	planinske	koče	v	borovem	gozdu.	Od	 tam	naprej	
se	je	pot	nadaljevala	zložno,	dreves	je	bilo	vedno	manj.	Kmalu	
smo	se	znašli	na	1014	m	visoki	Žbevnici.		Vrh	smo	zapustili	po	
IPP	na	severnem	pobočju.	Pri	nekdanjem		vodnem	zbiralniku	
istrskega vodovoda smo	se	obrnili	levo	navzdol	v	mešani	gozd,	
se	spustili	do	dna	doline	ter	prišli	navkreber	v	vas	Trstenik,	kjer	
ljudi	ni	bilo,	 le	bršljan	 in	drevje,	 ki	 sta	obraščala	 stare	 istrske	
hiše	 in	 kapelo	 v	 pokopališkem	 zidu.	Zagrizli	 smo	v	 strmino,	
vdihavali	sonce	in	bele	skale	ter	v	vonju		zelišč	osvojili	vrh	Go-
milo	(1026	m).	Kakor	pisane	ptice	v	belih	klobukih	smo	posedli	
s	pogledi	na	oddaljena	hribovja	od	Slavnika,	 	Žabnika	 (Ostri-
ča)	do	Snežnika	 in	Učke	na	 jugovzhodu.	Sestopali	 smo	poča-
si	 po	 razpotegnjenih	 stezah	 skozi	 borove	 in	mešane	 gozdove	
ter	prišli	v	Račjo	vas,	kjer	je	čakalo	hladno	pivo.	Avtobus	nas	je	

zibaje	odpeljal	domov,	jaz	pa	sem	pestovala	misli	na	osvojena	
vrhova,	 tako	enaka	 in	 tako	različna	obenem,	 	misli	na	modro	
nebo	 nad	 istrskimi	 vasmi	med	 zelenjem	 in	 kamnitimi	 vrhovi	
hrvaške	Čičarije.																																														Marija Dolinar

Na vrhu Gomile smo z veseljem posedli pred Tatjanin objektiv. 
(Foto: Tatjana Rodošek)
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3 Vrednotenje infrastrukture

Skupni stroški določamo na podlagi dejanskih stroškov investicije ter na podlagi stroškov, ki so po višini enaki 
stroškom, ki bi nastali ob gradnji nove opreme, ki je po zmogljivostih in namenu podobna obstoječi ter zago-
tavlja podobno raven oskrbe.

3.1 Objekti in omrežja vodovodne infrastrukture

Vodovodna infrastruktura se razprostira praktično čez celotno ozemlje občine. Objekti na vodovodnem omrežju 
so prečrpališča (Konjski klanec, Grilcev grič, Raskovec, Za Stanom, Stara Vrhnika - hidrofor, Drenov grič - hidro-
for, Drenov grič 2, Podčelo - Trčkov grič, Bevke, Pokojišče, Gačnik, Prezid) in vodohrani (Verd, Grilcev Grič, Sv. 
Trojica, Storžev Grič, Bevke, Padež, Zavrh, Trčkov grič, Strmica, Šuštar, zajetje Staje, zajetje Gačnik), Dodatna 
oprema – vodohrani in prečrpališča (Pokojišče  (Kondardi), Strmica, Zaplana vrtina, Trčkov  grič), Dodatna 
oprema - klorinator (Staje), Dodatna oprema - UV (Gačnik, Zaplana). 

Informacija o poteku omrežja je podana grafično in je predstavljena na listu 2.2. tega elaborata. 

Vodovod 
Eno obračunsko območje
Stanje na dan 20.9.2014
Vrednost vodovodnega omrežja za m1 210€ 

enota dolžina vrednost v € opomba
Območje 1 m1 132.559,86 27.837.571  

Dodatna oprema - prečrpališče  moč črpalk 
(KW)   

konjski klanec 11 12.000,00
Grilcev grič 30 21.000,00

Raskovec 11 14.000,00
Za Stanom 5,5 11.000,00

Stara Vrhnika - hidrofor 3,8 10.000,00
Drenov grič - hidrofor 6,2 12.000,00

Drenov grič 2 16,00 16.000,00
Podčelo - Trčkov grič 11 12.000,00

Bevke 26 20.000,00
Pokojišče 4 11.000,00

1 Predmet elaborata

Predmet elaborata je, skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt, 
Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odločba US), prikazati metodologijo in podatke, katere smo uporabili 
pri izdelavi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Vrhnika ter Odloka o 
komunalnem prispevku v Občini Vrhnika.

Višina komunalnega prispevka je odvisna od vrste komunalne opreme, ki se obračunava v komunalnem 
prispevku, zato moramo pri izračunih upoštevati naslednje: 
- obračunska območja za posamezne vrste komunalne opreme, 
- skupne in obračunske stroške za posamezne vrste komunalne opreme, 
- preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere;

2 O Podatkih

Podatki o obstoječi komunalni opremi so objekti in omrežja infrastrukture, ki je že zgrajena in s katero 
upravlja občina Vrhnika oz. posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb po njenem pooblastilu ter jo 
sestavljajo:

- objekti in omrežja vodovodne infrastrukture

- objekti in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda    
(kanalizacijska infrastruktura in čistilna naprava)

- objekti grajenega javnega dobra - občinske ceste

 
Podatki o infrastrukturi so bili pridobljeni pri naslednjih pravnih subjektih: 
Občina Vrhnika in AXIS d.o.o.:

o kataster cest za ZK GJI na GURS,
o BCP,
o Občinski Prostorski Načrt Občine Vrhnika,
o zemljiški kataster,
o register nepremičnin,
o kataster stavb
o letalski posnetki

- Javno Podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, Vrhnika:
o kataster vodovodne infrastrukture in 
o kataster kanalizacijske infrastrukture.

Naslov naloge:                       ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 
OBMOČJE OBČINE VRHNIKA TER ODLOK O KOMUNALNEM PRISPEVKU V 
OBČINI VRHNIKA 

Naročnik                                Občina Vrhnika
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

Predstavnik naročnika:            Tina Kobal

Št. obvestila o oddaji 
javnega naročila:

Št. pogodbe naročnika:

Izvajalec:                               Kaliopa d.o.o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana

Predstavnik izvajalca:              Igor Dimnik

Št. pogodbe izvajalca:

Odgovorni nosilec naloge:       Igor Dimnik, univ. dipl. inž. grad.

Sodelavci pri izdelavi naloge: 
Marinka Konečnik Kunst, univ. dipl. ekon., ZUM Maribor
Irena Strupeh, univ. dipl. ing. arh.
Tomaž Železnik, univ. dipl. inž. geod.

Direktorja:                             Igor Dimnik, univ. dipl. inž. grad.
Mag. Slavko Gerčer, univ. dipl. inž. grad.

Datum izdelave:                     maj 2015
Verzija:                                  V2.4/2015

Vsebina
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3.1 Objekti in omrežja vodovodne infrastrukture 

3.2 Objekti in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda 
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3.3.1 Ocenjeni stroški za nakup zemljišča in izgradnjo m2 ceste v različni kvaliteti 

3.3.2 Izračun vrednosti cest v občini Vrhnika 
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4 POVRŠINE PARCEL IN NETO TLORISNIH POVRŠIN OBJEKTOV 

5 OBMOČJA UREJANJA ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO 

6 DOLOČITEV SKUPNIH IN OBRAČUNSKIH STROŠKOV 

7 IZRAČUN STROŠKOV NA ENOTO 

8 KARTOGRAFSKI DEL 

8.1 Prikaz obračunskih območij 

8.1.1 Objekti in omrežje za odvajanje in čiščenje komunalnih in 

 padavinskih odpadnih voda - List 1.1 

8.1.2 Vodovodno omrežje - List 1.2 

8.1.3 Obračunsko območje občinskih cest - List 1.3

2.1 Seznam podatkov
Podatke vodijo naslednje inštitucije:

Geodetska uprava RS:
- Register prostorskih enot,

o Meja občine,
o Meja KO,

- Zemljiški kataster (ZK),
- Podatki o lastništvu zemljiškega katastra (VK),
- Kataster stavb (KS),
- Register nepremičnin (REN).

AXIS d.o.o.:
- kataster cest za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI) na GURS,
- baza cestnih podatkov (BCP),

Občina Vrhnika:
- Občinski Prostorski Načrt Občine Vrhnika,
- zazidalni načrti,
- ostali izvedbeni akti.

Javno Podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.:
- kataster vodovodne infrastrukture, 
- kataster kanalizacijske infrastrukture.
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Gačnik 11 12.000,00
Prezid 15 15.000,00

Dodatna oprema - vodohrani volumen 
(m3)

   

Verd 750 105.000,00
Grilcev Grič 300 55.000,00

Sv. Trojica 90 20.000,00
Storžev Grič 40 21.000,00

Bevke 200 50.000,00
Padež 20 19.000,00
Zavrh 20 19.000,00

Trčkov grič 40 28.000,00
Strmica 150 45.000,00

Šuštar 50 30.000,00
zajetje Staje 7.000,00

zajetje Gačnik 9.000,00

Dodatna oprema - 
vodohrani+prečrpališča

volumen 
(m3)

moč črpalk 
(KW)   

Pokojišče  (Kondardi) 20 15,10 35.000,00
Strmica 40 11,00 42.000,00

Zaplana vrtina 100 7,50 56.000,00
Trčkov  grič 40 11,00 42.000,00

Dodatna oprema - klorinator     
Staje 6.500,00

Dodatna oprema - UV     
Gačnik 9.000,00

Zaplana 10.000,00

Skupaj vrednost vodovodne infrastrukture                           28.612.071 € 

3.2 Objekti in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda
Za objekte in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda je določeno eno 
obračunsko območje in sicer širše območje občinskega središča Vrhnika, ki je opremljeno s kanalizacijskim 
omrežjem, vezanim na centralno čistilno napravo; in območje Bevke, ki je opremljeno s kanalizacijskim omrež-
jem, vezanim na čistilno napravo. Znotraj posameznega območja zajema obračunsko območje tiste površine, 
ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi.
Objekti na omrežju za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda so centralna čistilna naprava, ČN 
+ ČRP Bevke, črpališče Orel, črpališče Raskovc, črpališče Kovinarska, PBMV Petrol, PBMV Lošča in črpališče 
pri Vrtcu Želvica, Kanalizacija Verd - Podgora, Kanalizacija Notranjska in Gabrče (sanitarni kanal, geodetski 
posnetek, izdelava projekta), Kanalizacija Verd in Mirke (izdelava projekta, služnostna pogodba z ARSO, nadzor 
1. faza, nadzor 2. faza, geodetski posnetek, odkup zemljišč, uskladitev popisov), Kanalizacija Stara Vrhnika 
(sanitarni kanal), Kanalizacija Janezova vas, Cankarjevo nabrežje in Kotnikova ter Kanalizacija Sinja Gorica ter 
Drenov Grič.

Kanalizacija
Eno obračunsko območje
Stanje na dan 10.3.2015
Vrednost kanalizacijskega omrežja za m1 300

opis enota dolžina vrednost v €
Eno obračunsko območje m1   63.836   19.150.920   

Dodatna oprema      

opis vrednost lastni 
delež

vrednost 
lastnega 
deleža

država kohezija

CČN stara  vrednost 1.385.221 100,0% 1.385.221
CČN nova investicija 5.794.335 0,0% 0 776.933,45 4.402.622,82

črpališče Orel 12.500 100,0% 12.500
črpališče Raskovc 12.500 100,0% 12.500

črpališče Kovinarska 12.500 100,0% 12.500
PBMV Petrol 404.167 100,0% 404.167

črpališče pri Vrtcu Želvica 55.861 100,0% 55.861
PBMV Lošča 741.667 100,0% 741.667

Kanalizacija Verd - Podgora 

opis vrednost lastni 
delež

vrednost 
lastnega 
deleža

država kohezija

Verd - Podgora 
(gravitacijski in tlačni 

vod)
500.000 100,0% 500.000

Kanalizacija Notranjska in Gabrče 

opis vrednost lastni 
delež

vrednost 
lastnega 
deleža

država kohezija

Notranjska z odcepi 221.882 15,7% 34.804 28.061 159.017
Gabrče z odcepi, 

podaljšanjem voda in 
z dvema dodatnima 

krakoma

153.931 60,5% 93.185 9.112 51.634

drugi stroški:
sanitarni kanal: 4.536 100,0% 4.536,00

geodetski posnetek 2.800 100,0% 2.800,00
izdelava projekta 3.600 100,0% 3.600,00

Kanalizacija Verd in Mirke  

opis vrednost lastni 
delež

vrednost 
lastnega 
deleža

država kohezija

Verd z odcepi 423.260 14,2% 60.312 54.442 308.506
Mirke z odcepi in 

dodatnim krakom 365.164 18,3% 66.763 44.760 253.641

drugi stroški:
izdelava projekta 41.874 100,0% 41.874,00

služnostna pogodba z 
ARSO 837 100,0% 837,47

nadzor 1. faza 20.124 100,0% 20.124,00
nadzor 2. faza

geodetski posnetek 5.000 100,0% 5.000,00
odkup zemljišč 15.408 100,0% 15.408,00

uskladitev popisov (Miran 
Komac) 1.800 100,0% 1.800,00

Kanalizacija Stara Vrhnika 

opis vrednost lastni 
delež

vrednost 
lastnega 
deleža

država kohezija

stara Vrhnika s 
podaljšanjem voda in 

odcepi
1.393.000 29,8% 415.335 146.649 831.016

drugi stroški:
sanitarni kanal 40.000 100,0% 40.000

Kanalizacija Janezova vas, Cankerjevo nabrežje in Kotnikova

opis vrednost lastni 
delež

vrednost 
lastnega 
deleža

država kohezija

Cankarjevo nabrežje in Kotnikova: 
gradnja 155.000 100,0% 155.000 0 0

Kanalizacija Sinja Gorica ter Drenov Grič (določeno 16.2.2015)

opis vrednost lastni 
delež

vrednost 
lastnega 
deleža

država kohezija

Kanalizacija Sinja Gorica, 
cca 2,0km 408.980 100,0% 408.980

Kanalizacija Drenov grič, 
cca 12,3 km 2.552.443 100,0% 2.552.443

Bevke in Blatna Brezovica

opis vrednost lastni 
delež

vrednost 
lastnega 
deleža

država kohezija

3.600.000 10,6% 380.000

vrednost 
infrastrukture

vrednost 
lastnega 
deleža

vrednost 
državnih 
subvencij

kohezija

Skupaj vrednost 
omrežja v € 37.479.311  26.578.137 1.059.957 6.006.437

3.3 Objekti grajenega javnega dobra – občinske ceste
Obračunsko območje občinskih cest je določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po veljav-
nih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi.
Pregled kategoriziranih cest, glede na območje urbanističnega načrta. Obračunska območja sta dva in sicer 
zaradi izdelave primerjalnega izračuna.

3.3.1 Ocenjeni stroški za nakup zemljišča in izgradnjo m2 ceste v različni kvaliteti

Vrednosti za izgradnje cestišča
Glede na različni material 

opis enota vrednost v €

odkup zemljišč m2 55
odkup zemljišč za mestne ceste m2 65
izgradnja AB m2 58
izgradnja BD m2 45
izgradnja GV m2 37

3.3.2 Izračun vrednosti cest v občini Vrhnika

Ceste znotraj UN
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opis ustroj površina cena na enoto 
v €/m2

vrednost ceste 
v €

AB 103.086,3 123 12.679.614,9
BD 3.852,0 110 423.720,0

 GV 8.624,3 102 879.678,6
Vrednost cest znotraj UN 13.983.014

Ceste zunaj UN

opis ustroj površina cena na 
enoto v €/m2

vrednost ceste 
v €

Ceste zunaj UN AB 332.232 113 37.542.216
BD 28.324 100 2.832.470

 GV 256.846 92 23.629.887
Vrednost cest zunaj UN 64.004.573

3.3.3 Skupna vrednost cest občine Vrhnika

Skupna vrednost cest v občini Vrhnika
opis vrednost

    
Vrednost infrastrukture 77.987.587€ 

4 površine parcel in neto tlorisnih površin objektov 
Predstavljene površine predstavljajo površine neto tlorisne površine objektov (NTP) in parcel, ki so po 
veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. 
Za določitev površin parcel uporabljamo uradne podatke GURS in sicer zemljiški kataster. 
Za določitev površin stavb uporabljamo uradne evidence GURS in sicer Register nepremičnin REN.

vrsta komunalne opreme površine

parcele neto tlorisne površine 
objektov (NTP)

Lokalne ceste in javne poti 5.036.652 2.415.445
Lokalne zbirne in lokalne krajevne ceste (UN) 2.082.794 1.030.770
Vodovodno omrežje 5.026.710 2.262.539
Kanalizacijsko omrežje 3.698.161 1.864.314

5 Območja urejanja za komunalno infrastrukturo
Obračunska območja po tem odloku so določana za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme in sicer 
občinskih cest, vodovodnega omrežja ter objekte in omrežje za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda.
-Obračunska območja so določana za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme.
-Za občinske ceste sta določeni dve obračunski območji, in sicer eno za lokalne ceste in javne poti in drugo za 
lokalne zbirne ceste in lokalne krajevne ceste. Obračunsko območje za lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) je 
določeno enotno za celo občino in obsega vsa zemljišča v občini, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine 
namenjena poselitvi oz. so pozidana ali je na njih dopustna gradnja. Obračunsko območje za lokalne zbirne 
ceste in lokalne krajevne ceste je določeno na širšem območju občinskega središča Vrhnika, na katerem so v 
skladu z veljavnim odlokom o kategorizaciji občinskih cest določene lokalne zbirne ceste in lokalne krajevne 
ceste. Območje občine, na katerem se določi obračunsko območje lokalnih cest in javnih poti ter obračunsko 
območje lokalnih zbirnih cest in lokalnih krajevnih cest je prikazano na listu št. 1.3 v kartografskem delu tega 
elaborata.
-Obračunsko območje vodovoda je določeno enotno za območje celotne občine, na katerem se določi 
obračunsko območje vodovoda, je prikazano na listu št. 1.2 v kartografskem delu tega elaborata.
-Obračunsko območje kanalizacije je določeno enotno za območje celotne občine, na katerem se določi 
obračunsko območje kanalizacije, je prikazano na listu št. 1.1 v kartografskem delu tega elaborata.
V obračunsko območje vodovodne in cestne infrastrukture spadajo tudi zemljišča, ki z občinskim prostorskim 
načrtom OPN prehajajo iz stavbnega zemljišča v kmetijsko zemljišče ter območje F in so na njem že obstoječi 
objekti za katera je dovoljena prizidava, nadzidava, rekonstrukcija ter adaptacija.

6 Določitev skupnih in obračunskih stroškov

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju 
je višina obračunskih stroškov komunalne opreme. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih 
stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo 
določljive zavezance.

Skupni stroški obstoječe komunalne opreme za Lokalne ceste in javne poti, Lokalne zbirne in lokalne 
krajevne ceste, Vodovod na ustreznih obračunskih območjih so enaki obračunskim stroškom;

skupni stroški obstoječe komunalne opreme za Kanalizacijo na ustreznih obračunskih območjih niso enaki 
obračunskim stroškom in znašajo:

Vrsta Skupni stroški Tuji viri Obračunski 
stroški

komunalne opreme (€) (€) (€)
Lokalne ceste in javne poti 64.004.573 0 64.004.573
Lokalne zbirne in lokalne krajevne ceste 13.983.014 0 13.983.014
Vodovod 28.612.070 0 28.612.070
Kanalizacija 37.479.311 10.901.174 26.578.137

7 Izračun stroškov na enoto
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme za občinske ceste, vodovodno omrežje in 
kanalizacijsko omrežje na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, t.j. na m2 parcele 
(Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)), znašajo:

Vrsta komunalne Obračunski stroški na enoto (€)
opreme parcele Cp(ij) NTPO Ct(ij)

Lokalne ceste in javne poti 12,71 26,50
Lokalne zbirne in lokalne krajevne ceste 6,71 13,57
Vodovod 5,69 12,65
Kanalizacija 7,19 14,26

8 Kartografski del

8.1 Prikaz obračunskih območij
Obračunska območja so prikazana na naslednjih listih:

8.1.1 Objekti in omrežje za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda - List 1.1

8.1.2 Vodovodno omrežje - List 1.2

8.1.3 Obračunsko območje občinskih cest - List 1.3
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Občinski	svet	Občine	Vrhnika	je	na	svoji	4.	seji	dne,	21.	5.	
2015	potrdil	stroškovne	cene	gospodarske	javne	službe	rav-
nanje	s	komunalnimi	odpadki	v	Občini	Vrhnika,	ki	vklju-
čuje:	

I. SKLEP

ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH 
ODPADKOV

Zbiranje komunalnih odpadkov:

cena storitve 0,1187 €/kg 

cena javne infrastrukture 0,0038 €/kg

Zbiranje bioloških odpadkov:

cena storitve 0,1257 €/kg

OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV

cena storitve 0,0758 €/kg

ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

cena storitve 0,0356 €/kg

II. SKLEP

OSKRBA S PITNO VODO

Občinski	svet	Občine	Vrhnika	je	na	svoji	4.	seji	dne,	21.	5.	
2015	potrdil	stroškovno	ceno	oskrbe	s	pitno	vodo	v	občini	
Vrhnika,	ki	vključuje:	

1. omrežnino do vključno dimenezije DN 20 – za faktor 1 
iz 17. čl. Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen stori-
tev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja v višini 3,5530 EUR/mesec. Za vodomere dru-
gih dimenzij, se omrežnina izračuna skladno z določili 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obve-
znih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

2. vodarino v višini 0,6786 EUR/m3

III. SKLEP

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE 
VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH 

POVRŠIN

Občinski	svet	občine	Vrhnika	 je	na	svoji	4.	seji	dne,	21.	5.	
2015	 potrdil	 stroškovno	 ceno	 gospodarske	 javne	 službe	
odvajanja	 in	 čiščenja	 komunalne	 odpadne	 vode	 in	 pada-
vinske	odpadne	vode	 z	 javnih	površin	v	 občini	Vrhnika,	
ki	vključuje	

1. Omrežnino odvajanje do vključno dimenzije DN 20 - 
za faktor 1 iz 20. čl. Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja v višini 4,6274 EUR/mesec. Za vo-
domere drugih dimenzij, se omrežnina izračuna skla-
dno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja.

2. Omrežnino čiščenje do vključno dimenzije DN 20 -  za 
faktor 1 iz 20. čl. Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja v višini 0,5378 EUR/mesec. Za vo-
domere drugih dimenzij, se omrežnina izračuna skla-
dno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja.

3. Odvajanje odpadne vode (cena storitve) v višini 0,3612 
EUR/m3.

4. Čiščenje odpadne vode (cena storitve) v višini 0,3839 
EUR/m3.

5. Okoljska dajatev, skladna s  predpisi države.

IV. SKLEP

Sprejeti sklepi od I. – III. veljajo od 1. 7. 2015 dalje.

Številka:	410-61/2014	(4-01)
Vrhnika,	21.	5.	2015

Župan
Občine	Vrhnika
Stojan	Jakin,	l.r.

Na	podlagi	95.	člena	Poslovnika	o	delu	Občinskega	sveta	
Občine	Vrhnika	je	Občinski	svet	Občine	Vrhnika	na	4.	re-
dni	seji	dne	21.	5.	2015	potrdil	uradno	prečiščeno	besedilo	
1	Odloka	o	Občinskem	podrobnem	prostorskem	načrtu	za	
center	 za	 ravnanje	 z	 odpadki	 CRO	Vrhnika	 –	 Tojnice,	 ki	
obsega:
−	Odlok	o	Občinskem	podrobnem	prostorskem	načrtu	za	
center	za	ravnanje	z	odpadki	CRO	Vrhnika	-	Tojnice	(Naš	
časopis,	št.	417/14),
−	Tehnični	popravek	Odloka	o	Občinskem	podrobnem	pro-
storskem	načrtu	za	ravnanje	z	odpadki	CRO	Vrhnika	-	Toj-
nice	(Naš	časopis,	št.	419/14).

Štev.:			3505-13/2010	(5-08)
Datum:	21.	5.	2015	 	 	 	 	
	 							Župan

Občine	Vrhnika
Stojan	Jakin,	l.r.	

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center 

za ravnanje z 
odpadki CRO Vrhnika – Tojnice

(URADNO PREČIŠČENO BESEDILO – UPB1)

I.	SPLOŠNE	DOLOČBE

1.	člen
(podlaga	občinskega	podrobnega	prostorskega	načrta)

(1)	 S	 tem	 odlokom	 se	 v	 skladu	 Prostorskimi	 sestavinami	
dolgoročnega	 plana	 Občine	 Vrhnika	 za	 obdobje	 1986	 do	
2000	 in	 srednjeročnega	plana	Občine	Vrhnika	za	obdobje	
1986	 do	 1990	 s	 spremembami	 in	 dopolnitvami	 (Uradne	
objave	Naš	časopis,	št.	4/87,	13/88,	Ur.	l.	RS,	št.	21/90,	50/94,	
63/96,	70/96,	73/97,	76/98,	69/99,	Uradne	objave	Naš	časopis,	
št.	272/01,	277/01,		304/04,	319/05),	sprejme	Občinski	podrob-
ni	prostorski	 načrt	 za	 center	 za	 ravnanje	 z	 odpadki	CRO	
Vrhnika	-	Tojnice	(v	nadaljnjem	besedilu:	OPPN).
(2)	OPPN	je	izdelal	LUZ	d.d.,	Ljubljana,	pod	številko	projek-
ta	7354,	februar	2014.		

2.	člen
(predmet	odloka)

Odlok	o	OPPN	določa:	
−	 splošne	določbe,
−	 načrtovane	prostorske	ureditve,
−	 območje	OPPN,
−	 umestitev	načrtovane	prostorske	ureditve	v	prostor,	
−	 pogoje	za	urbanistično,	arhitekturno	in	krajinsko	ureja-

nje,
−	 zasnove	 projektnih	 rešitev	 prometne,	 energetske,	 vo-

dovodne	in	druge	komunalne	infrastrukture	ter	obve-
znost	priključevanja	nanjo,

−	 rešitve	in	ukrepe	za	varstvo	okolja,	ohranjanje	narave,	
varstvo	kulturne	dediščine	ter	trajnostno	rabo	naravnih	
dobrin,

−	 rešitve	in	ukrepe	za	varstvo	pred	naravnimi	in	drugimi	
nesrečami,

−	 merila	in	pogoje	za	parcelacijo,	
−	 etapnost	izvedbe,

−	 druge	pogoje	in	zahteve	za	izvajanje	OPPN,
−	 nadzor,
−	 usmeritve	za	določitev	meril	in	pogojev	po	prenehanju	

veljavnosti	OPPN,
−	 prehodne	in	končne	določbe.

3.	člen
(sestavni	deli	OPPN)

I.	Besedilo	odloka
II.	 Kartografski	 del,	 ki	 obsega	 naslednje	 grafične	 načrte:	
(glej preglednico 1)

II.	NAČRTOVANE	PROSTORSKE	UREDITVE

4.	člen
(načrtovane	prostorske	ureditve)

S	 tem	OPPN	 se	 načrtuje	 ureditev	 regionalnega	 centra	 za	
ravnanje	z	odpadki	CRO	Vrhnika	s	tehnološkimi	in	uprav-
nimi	 objekti,	 manipulativnimi	 površinami,	 prometno,	
okoljsko,	energetsko	in	elektronsko	komunikacijsko	infra-
strukturo	ter	ureditvijo	zelenih	površin.

III.	OBMOČJE	OBČINSKEGA	PODROBNEGA	
PROSTORSKEGA	NAČRTA

5.	člen
(obseg	območja)

(1)	Območje	OPPN	v	skladu	z	geodetskim	načrtom	obsega	
zemljišča	ali	dele	zemljišč	s	parcelnimi	številkami:	2715/13,	
2715/18,	2718/22,	2718/23,	2718/24,	2722/13,	2722/11	in	2722/12	
vse	v	k.o.	Vrhnika.	Površina	območja	OPPN	meri	40.627	m2. 
(2)	Območje	OPPN	je	razdeljeno	na	dve	prostorski	enoti:
−	 Pe	A	(površine	namenjene	trajnim	ureditvam	centra	za	

ravnanje	z	odpadki),	
−	 Pe	B	(površine	rezervirane	za	rekonstrukcijo	ceste	Pot	

na	Tojnice	LZ	466091).	

preglednica 1

1.1 Izsek	iz	kartografskega	dela	prostorskih	sestavin	planskih	aktov	občine	Vrhnika M 1:5000
1.2 Izsek	iz	kartografskega	dela	PUP	V3	–	Vrhnika–Sinja	Gorica M 1:2500
2 Območje	OPPN	v	širšem	prostoru M 1:5000
3 Vplivi	in	povezave	s	sosednjimi	območji M 1:5000
4 Območje	OPPN	na	geodetskem	načrtu M 1:1000
5 Načrt	obrobne	parcelacije	in	delitve	na	prostorske	enote	na	katastrskem	načrtu M 1:1000
6 Ureditvena	situacija M 1:1000
7 Prometna	ureditev	z	idejno	višinsko	regulacij M 1:1000
8 Zbirni	načrt	komunalnih	vodov M 1:500
9 Rušitve	ali	odstranitve	objektov	na	območju	OPPN M 1:1000
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(3)	Meja	območja	OPPN	in	prostorske	enote	so	določene	v	
grafičnih	načrtih	št.	4	»Območje	OPPN	na	geodetskem	na-
črtu«	in	št.	5	»Načrt	bodne	parcelacije	in	delitve	na	prostor-
ske	enote	na	katastrskem	načrtu«.	

IV.	UMESTITEV	NAČRTOVANE	PROSTORSKE	UREDI-
TVE	V	PROSTOR

6.	člen
(vplivi	in	povezave	s	sosednjimi	območji)

(1)	Območje	OPPN	se	nahaja	v	proizvodno	–	obrtno	–	ko-
munalni	coni	Tojnice.	Na	območju	OPPN	že	deluje	center	
za ravnanje z odpadki. 
(2)	Na	jugu	območje	OPPN	omejujeta	lokalna	zbirna	cesta	
Pot	na	Tojnice	(odsek	LZ	466091)	in	čistilna	naprava	Vrhni-
ka,	na	severu	zbirni	center	za	ravnanje	z	odpadki	Vrhnika	
in	na	vzhodu	nova	cesta	Pot	na	Tojnice.	
(3)	Območje	OPPN	je	dostopno	z	nove	ceste	Pot	na	Tojnice,	
ki	 se	preko	 lokalne	ceste	Sinja	Gorica-	Bevke	 I	 (odsek	LC	
468061)	navezuje	na	Ljubljansko	cesto.
(4)	Vplivi	in	povezave	s	sosednjimi	območji	so	razvidni	iz	
grafičnega	načrta	št.	3	»Vplivi	in	povezave	s	sosednjimi	ob-
močji«.

V.	POGOJI	ZA	URBANISTIČNO,	ARHITEKTURNO	IN	
KRAJINSKO	UREJANJE

7.	člen
(dopustni	objekti	in	dejavnosti)

(1)	V	prostorski	enoti	Pe	A	so	dopustni	naslednji	objekti	in	
dejavnosti:
−	 12203	Druge	poslovne	 stavbe:	 samo	pisarne	 za	 lastne	

potrebe,
−	 12303	Bencinski	 servisi:	 samo	za	potrebe	osnovne	de-

javnosti,
−	 12420	Garažne	stavbe:	samo	garaže,
−	 12510	Industrijske	stavbe,
−	 12520	Rezervoarji,	silosi	in	skladišča,
−	 21120	Lokalne	ceste	in	javne	poti,	nekategorizirane	ce-

ste	in	gozdne	ceste,
−	 22232	Čistilne	naprave,
−	 23040	 Drugi	 kompleksni	 industrijski	 objekti,	 ki	 niso	

uvrščeni	drugje,
−	 24204	Drugi	gradbeni	inženirski	objekti,	ki	niso	uvršče-

ni	drugje,
−	 Solarni	sistemi.
(2)	V	prostorski	enoti	Pe	B	so	dopustni	naslednji	objekti	in	
dejavnosti:
−	 21120	Lokalne	ceste	in	javne	poti,	nekategorizirane	ce-

ste	in	gozdne	ceste,
−	 24204	Drugi	gradbeni	inženirski	objekti,	ki	niso	uvršče-

ni drugje.

8.	člen
(dopustni	posegi)

(1)	V	prostorski	enoti	A	(Pe	A)	so	dopustni	posegi:
−	 odstranitev	objektov	in	naprav,
−	 gradnja	novih	objektov	in	naprav,
−	 urejanje	zelenih	in	utrjenih	zunanjih	površin,
−	 gradnja	prometne,	okoljske,	 energetske	 in	elektronsko	

komunikacijske	infrastrukture,
−	 vzdrževalna	dela,
−					parcelacija.
(2)	V	prostorski	enoti	B	(Pe	B)	so,	do	izvedbe	rekonstrukcije	
ceste	Pot	na	Tojnice	LZ	466091,	dopustni	posegi:
−	 odstranitev	objektov	in	naprav,
−	 postavitev	začasnih	objektov	(ograje	do	višine	2	m),
−	 urejanje	začasnih	zelenih	in	utrjenih	zunanjih	površin,
−	 vodnogospodarske	ureditve,
−	 gradnja	 javne	 prometne,	 okoljske,	 energetske	 in	 elek-

tronsko	komunikacijske	infrastrukture,
−	 vzdrževalna	dela,
−	 parcelacija.

9.	člen
(pogoji	za	gradnjo	nezahtevnih	in	enostavnih	objektov)

(1)	V	prostorski	enoti	Pe	A	je	poleg	objektov	iz	11.	člena	do-
voljeno postaviti ali urediti naslednje:
1.	nezahtevne	objekte:	
−	 objekti	za	oglaševanje;
2. enostavne objekte:
−	 ograje,
−	 pomožne	objekte	za	spremljanje	stanja	okolja,
−	 začasne	objekte	namenjene	začasnemu	skladiščenju	ne-

nevarnih	snovi,
−	 urbana	oprema.
(2)	V	prostorski	enoti	Pe	B	je	dovoljeno	postaviti	ali	urediti	
naslednje enostavne objekte:
−	 ograje,
−	 pomožne	objekte	za	spremljanje	stanja	okolja,
−	 začasne	objekte	namenjene	začasnemu	skladiščenju	ne-

nevarnih	snovi,
−	 urbana	oprema.
(3)	Na	celotnem	območju	OPPN	je	dopustna	gradnja	pomo-
žnih	infrastrukturnih	objektov	v	skladu	z	določili,	oprede-
ljenimi	v	pogojih	glede	priključevanja	objektov	na	gospo-
darsko	javno	infrastrukturo.
(4)	Ograja	je	žičnata.	Višina	je	največ	2,00	m.
(5)	Dopustna	je	namestitev	solarnih	sistemov	(npr.	sončnih	
zbiralnikov	ali	sončnih	celic)	na	strehe	(v	ravnini	poševne	
strehe)	in	na	fasade	objektov.

10.	člen
(urbanistični	in	oblikovalski	pogoji)

Pri	izdelavi	projekta	je	treba	za	pridobitev	gradbenega	do-
voljenja	upoštevati	urbanistične	in	oblikovalske	pogoje:
−	 na	 vzhodni	meji	 območja	 je	 odmik	 stavb	 od	parcelne	

meje	ceste	najmanj		8	m;
−	 na	južni	meji	območja	je	odmik	stavb	od	parcelne	meje	

ceste	najmanj	13	m;
−	 razmerje	med	zazidano	površino	vseh	stavb	(vsota	tlo-

risnih	projekcij	zunanjih	dimenzij	največjih	etaž	stavb	
nad	in	pod	terenom)	in	celotno	površino	OPPN	je		naj-
več	50	%;

−	 arhitekturno	oblikovanje	objektov	mora	biti	enotno	 in	
usklajeno	(gabariti,	materiali	in	barve).

11.	člen
(načrtovani	objekti	in	manipulativne	površine	s	pogoji	za	

projektiranje	in	gradnjo)

(1)	Pri	načrtovanju	 in	gradnji	objektov	 se	upošteva	nasle-
dnje	pogoje	in	usmeritve:	(glej preglednico 2)

(2)	Umestitev	načrtovanih	objektov	in	površin	so	razvidne	
iz	grafičnega	načrta	št.	6	»Ureditvena	situacija«.
(3)	Strehe	so	simetrične	dvokapne,	ravne	strehe	ali	kupola-
ste	strehe.	Naklon	dvokapnice	je	od	20°	do	45°.	Barve	stre-
šin	so	sive,	 razen	na	objektih	kompostarne,	na	katerih	so	
dopustne tudi druge barve. 
(4)	Vstope	 in	 izstope	 za	 tovorna	 vozila	 v	 zaprt	 kompleks	
objektov	6,	11,	11/1,	12,	13	in	13/1	se	izvede	tako,	da	se	izpust	
imisij	omeji	na	najmanjšo	možno	mero	 (npr.	hitro	dvižna	
vrata,	odvodnjavanje	in	čiščenje	zraka	preko	dodatnega	bi-
ofiltra	–	objekt	15).
(5)	Vse	zunanje	skladiščne	površine	so	asfaltirane.
 

12.	člen
(posegi	na	obstoječih	objektih)

(1)	Obstoječe	objekte	je	dopustno	odstraniti,	rekonstruirati	
ali	na	njih	izvajati	vzdrževalna	dela.	
(2)	Objekti,	ki	se	jih	na	območju	OPPN	odstrani,	so	razvidni	
iz	grafičnega	načrta	št.	9	»Rušitve	ali	odstranitve	objektov	
na	območju	OPPN«.

13.	člen
(pogoji	in	usmeritve	za	ureditev	zelenih	površin)

(1)	Odprte	površine,	ki	niso	namenjene	prometu,	skladišče-
nju	 in	manipulaciji	 se	 zatravi	 in	 intenzivno	ozeleni	 z	 gr-
movno	in	drevesno	vegetacijo.	
(2)	Za	ozelenitev	z	grmovno	in	drevesno	vegetacijo	se	upo-
rabi	 avtohtone	 vrste	 rastlin,	 ki	 uspevajo	 v	 specifičnih	 ra-
stiščnih	razmerah	(barje,	prah,	plini,	deponija).	

VI.	ZASNOVA	PROJEKTNIH	REŠITEV	PROMETNE,	
ENERGETSKE,	KOMUNALNE	IN	DRUGE	GOSPODAR-
SKE	INFRASTRUKTURE	TER	OBVEZNOST	PRIKLJUČE-

VANJA	NANJO

VI.1	PROMETNA	INFRASTRUKTURA

14.	člen
(prometne	in	manipulativne	površine)

(1)	Dostop	v	območje	OPPN	je	po	obstoječi	občinski	cesti.	
Na	severnem	robu	območja	OPPN	se	izvede	nov	priključek	
na	območje,	širine	9,0	m.	Radij	priključka	ustreza	merodaj-
nemu	vozilu,	ki	je	triosno	vozilo	(vlačilec	s	priklopnikom).
(2)	Ob	parkirnih	mestih	za	zaposlene	in	obiskovalce	se	iz-
vede	servisna	cesta	širine	7,0	m.
(3)	Za	potrebe	izvajanja	kontrole	uvoza	materiala	na	obmo-
čje	se	na	severnem	delu	območja,	v	bližino	vhoda,	umesti	
tehtnica	za	vozila	(objekt	1).	Površina	tehtnice	 je	dimenzij	
12	x	19	m	in	je	sestavljena	iz	vhodne	rampe	s	tehtnico,	ser-
visnim	objektom	ter	izhodno	rampo	s	tehtnico.	
(4)	Vse	povozne	 in	manipulativne	površine	 se	 asfaltirajo.	
Nosilnost	 asfalta	mora	 ustrezati	 večjim	prometnim	 obre-
menitvam.
(5)	Vsa	 parkirna	mesta	 za	 potrebe	 dejavnosti	 se	 izvedejo	
znotraj	ograjenega	območja	OPPN.	
(6)	Za	zaposlene	in	obiskovalce	CRO	Vrhnika	se	na	vzho-
dnem	robu	območja	uredi	35	parkirnih	mest	s	pravokotnim	
parkiranjem	(objekt	3/2),	dimenzije	posameznega	parkirne-
ga	mesta	so	2,5	x	5,0	m.	Eno	parkirno	mesto	se	nameni	in-
validom	dimenzije	3,5	x	5,0	m.	
(7)	Na	severnem	robu	območja,	desno	ob	vhodu,	se	izvede	
6	parkirnih	mest	za	 tovorna	vozila	 (objekt	3/1),	dimenzije	
posameznega	parkirnega	mesta	so	4,0	x	10,0	m.

VI.2	OKOLJSKA,	ENERGETSKA	IN	ELEKTRONSKO	
KOMUNIKACIJSKA	INFRASTRUKTURA

15.	člen
(okoljska,	energetska	in	elektronsko	komunikacijska	

infrastruktura)

Splošni	 pogoji	 za	 potek	 ter	 gradnjo	 okoljske,	 energetske	
in	 elektronsko	 komunikacijske	 infrastrukture	 v	 območju	
OPPN	so:
−	 objekti	 se	 priključijo	 na	 obstoječe	 vodovodno,	 kanali-

zacijsko,	plinovodno	elektroenergetsko	in	omrežje	ele-
ktronskih	 komunikacij	 po	 pogojih	 posameznih	 upra-
vljavcev	komunalnih	in	energetskih	vodov;

−	 objekti	se	za	potrebe	kuhe,	ogrevanja	in	tehnologije	lah-
ko	priključijo	na	plinovodno	omrežje	po	pogojih	upra-
vljavca;

−	 praviloma	morajo	vsi	primarni	in	sekundarni	vodi	po-
tekati	po	javnih	(prometnih	in	intervencijskih)	površi-
nah	 ali	 površinah	 v	 javni	 rabi	 tako,	 da	 je	 omogočeno	
vzdrževanje	infrastrukturnih	objektov	in	naprav;

−	 v	primeru,	da	potek	v	javnih	površinah	ni	možen,	mora	
lastnik	 prizadetega	 zemljišča	 omogočiti	 izvedbo	 in	
vzdrževanje	 javnih	 vodov	 na	 svojem	 zemljišču,	 upra-
vljavec	 posameznega	 voda	 pa	mora	 za	 to	 od	 lastnika	
pridobiti	služnost;

−	 trase	okoljskih,	energetskih	in	elektronskih	komunika-
cijskih	vodov,	objektov	in	naprav	morajo	biti	medseboj-
no	 usklajene	 z	 upoštevanjem	 zadostnih	 medsebojnih	
odmikov	 in	odmikov	od	ostalih	naravnih	ali	grajenih	
struktur;

−	 gradnja	gospodarske	javne	infrastrukture	mora	poteka-
ti	usklajeno;	

−	 dopustne	so	naknadne	in	usklajene	spremembe	tras	po-
sameznih	vodov,	objektov	in	naprav	ter	priključkov	za-
radi	ustreznejše	oskrbe	in	racionalnejše	izrabe	prostora;

−	 dopustne	 so	delne	 in	 začasne	ureditve,	 ki	morajo	 biti	
v	skladu	s	programi	upravljavcev	vodov	in	morajo	biti	
izvedene	tako,	da	jih	bo	možno	vključiti	v	končno	fazo	
ureditve	posameznega	voda	po	izdelanih	idejnih	reši-
tvah	za	to	območje;

−	 obstoječe	 okoljske,	 energetske	 in	 elektronske	 komuni-
kacijske	vode,	ki	se	nahajajo	v	območju,	je	dopustno	za-
ščititi,	prestavljati,	obnavljati,	dograjevati	in	jim	poveče-
vati	zmogljivosti	v	skladu	s	prostorskimi	in	okoljskimi	
možnostmi	 ter	ob	upoštevanju	veljavnih	predpisov	 in	
pod	pogojem,	da	so	posegi	v	soglasju	z	njihovimi	upra-
vljavci;

−	 v	primeru,	da	bo	izvajalec	del	pri	 izvajanju	del	opazil	
neznano	okoljsko,	 energetsko	ali	 elektronsko	komuni-
kacijsko	 infrastrukturo,	mora	 takoj	 ustaviti	 dela	 ter	 o	
tem	obvestiti	upravljavce	posameznih	vodov;

−	 poleg	ureditev	okoljske,	energetske	 in	elektronske	ko-
munikacijske	infrastrukture,	načrtovanih	s	tem	OPPN,	
so	 v	 skladu	 s	 predpisi,	 ki	 urejajo	 področje	 graditve	
objektov,	 ob	 pogoju,	 da	 ne	 onemogočajo	 ureditev	 po	
tem	OPPN,	dopustne	tudi	rekonstrukcije	obstoječih	in	
gradnja	novih	linijskih	objektov	okoljske,	energetske	in	
elektronsko	komunikacijske	infrastrukture;

−	 obstoječe	 okoljske,	 energetske	 in	 elektronske	 komuni-
kacijske	vode	na	območju	OPPN	se	zaradi	nemotenega	
obratovanja	 obstoječih	 objektov	 ohrani	 v	 funkciji	 do	
izgradnje	 nove	 komunalno	 energetske	 infrastrukture	
in	priključitve	objektov	na	novo	komunalno	energetsko	
infrastrukturo.

16.	člen
(kanalizacija)

(1)	Na	območju	OPPN	 je	zasnovan	 ločen	sistem	kanaliza-
cije. 
(2)	Kanalizacija	na	območju	OPPN	je	zasnovana	iz	treh	raz-
ličnih	kanalskih	sistemov:

−	 sanitarne	 odpadne	 vode	 se	 spelje	 v	 javni	 kanal	 PVC	
DN250,	ki	poteka	po	cesti	vzhodno	od	obravnavanega	
območja;

−	 meteorne	odpadne	vode	iz	utrjenih	površin	in	tehnolo-
ške	odpadne	vode	se	spelje	v	interno	čistilno	napravo	in	
nato	očiščeno	vodo	v	laguno.	Odvečne	vode	se	iz	lagu-
ne	spelje	v	odvodnik	Tojnica;

−	 čiste	meteorne	vode	iz	strešin	objektov	se	spelje	v	lagu-
no.	Odvečne	vode	se	iz	lagune	spelje	v	odvodnik	Tojni-
ca;

−	 pred	izpustom	v	laguno	se	odpadne	vode	zadržujejo	v	
ustrezno	dimenzioniranih	cevnih	zadrževalnikih.

(3)	Vse	meteorne	vode,	ki	bodo	speljane	v	odvodnik	Tojni-
ca,	morajo	biti	ustrezno	očiščene	skladno	z	upoštevanjem	
vseh	relevantnih	zakonskih	določil.
(4)	Odvajanje	meteornih	vod	iz	ureditvenih	območij	mora	
biti	 urejeno	 na	 tak	 način,	 da	 bo	 v	 čim	 večji	 možni	 meri	
zmanjšan	hipni	odtok	meteornih	vod	iz	ureditvenih	povr-
šin	v	odvodnik	Tojnica.	
(5)	Pri	nadaljnjem	projektiranju	 je	 treba	upoštevati	hidro-
loško	hidravlično	analizo	za	območje	Tojnice	Zadrževanje	

padavinskih	voda	pred	iztokom	v	vodotok,	št.	proj.	PRO	H	
12040-B,	ki	jo	je	novembra	2012	izdelalo	podjetje	Ekologika	
d.o.o.,	Celje.
(6)	Pri	načrtovanju,	gradnji	ter	obratovanju	in	vzdrževanju	
kanalizacije	morajo	biti	upoštevana	vsa	določila,	ki	jih	vse-
bujejo veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo ter o 
odvajanju	odpadnih	komunalnih	in	padavinskih	vod.	

(7)	 Pred	 priključitvijo	 objektov	 na	 javno	 kanalizacijsko	
omrežje	 je	 treba	 dobiti	 soglasje	 k	 priključitvi,	 ki	 ga	 izda	
upravljavec	javne	kanalizacije,	in	predložiti	izvedbeno	do-
kumentacijo.

17.	člen
(vodovod)

(1)	Vodovodno	omrežje	na	območju	OPPN	je	ločeno	na	sis-
tem	pitne	in	sanitarne	vode	ter	sistem	požarne	in	tehnolo-
ške	vode.
(2)	Za	oskrbo	s	pitno,	sanitarno	in	požarno	vodo	se	objekti	
na	območju	OPPN	priključijo	na	obstoječi	javni	vodovodni	
cevovod	PE	d	 110,	 ki	 poteka	 po	 cesti	 vzhodno	 od	 obrav-
navanega	območja.	Zgradi	se	nov	vodovodni	priključek	iz	
cevi	 PE	d	 110.	 Ločitev	na	 sistema	 se	 izvede	 v	 novem	vo-
domernem	jašku,	v	katerem	bosta	za	vsak	sistem	vgrajena	
ločena	vodomera.
(3)	Sistem	pitne	in	sanitarne	vode	se	zgradi	iz	cevi	PE	d	32.	
Sistem	požarne	in	tehnološke	vode	se	zgradi	 iz	cevi	PE	d	
110.	Potekal	bo	preko	celotnega	območja	obravnave	 in	bo	
sklenjen	v	zaključeno	zanko.	Na	razdaljah	80	m	se	na	cevo-
vodu	vgradijo	hidranti.
(4)	Dodatna	tehnološka	voda	se	zagotovi	iz	očiščene	odpa-
dne	vode,	ki	se	bo	zbirala	v	laguni	in	se	bo	preko	črpališča	
ob	laguni	črpala	v	ločen	tehnološki	cevovod	PE	d	63,	ki	bo	
potekal	do	kompleksa	kompostarn.
(5)	Obstoječ	zbiralnik	prostornine	30	m3	(objekt	17)	se	upo-
rablja	za	shranjevanje	tehnološke	(odpadne)	vode	iz	objekta	
12. Odpadna voda se uporabljala za zalivanje gred v objek-
tu	12	(kompostiranje	–	objekt	za	aktivno	zorenje	komposta).	
Višek	odpadne	vode	iz	zbiralnika	se	preliva	v	kanalizacijo	
za	odvod	odpadnih	vod	in	se	preko		čistilne	naprave	očišče-
no spelje v laguno. 
(6)	Nov	zbiralnik	prostornine	30	m3	(objekt	17/1)	se	upora-
blja	za	shranjevanje	čiste	meteorne	vode	iz	strešin.	Voda	se	
uporablja	za	zalivanje	gred	v	objektu	13	(kompostiranje	–	
objekt	nadaljnje	zorenje	komposta	 I).	Višek	čistih	meteor-
nih	vod	iz	strešin	se	iz	zbiralnika	preliva	v	kanalizacijo	za	
odvod	meteornih	vod.

18.	člen
(plinovod)

(1)	Objekti	na	območju	OPPN	se	priključijo	na	distribucijski	
plinovod	PE	110,	ki	poteka	po	cesti	vzhodno	od	obravna-
vanega	območja.	Iz	tega	plinovoda	je	že	izveden	odcep	PE	
63	do	vzhodnega	roba	območja	OPPN.	Nanj	se	naveže	pli-
novodno	omrežje	za	oskrbo	objektov	s	plinom	na	območju	
OPPN.
(2)	Plinovod	se	uporablja	za	kuhanje,	pripravo	tople	sani-
tarne vode in ogrevanje.

19.	člen
(elektroenergetsko	omrežje)

(1)	Za	 oskrbo	 območja	OPPN	z	 električno	 energijo	 je	 tre-
ba	na	severnem	delu	območju	OPPN	zgraditi	novo	trans-
formatorsko	postajo	 z	močjo	do	4	MW,	ki	bo	vključena	v	
obstoječe	srednje	napetostno	omrežje.	Vključitev	v	omrežje	
se	izvede	z	novim	20	kV	kablom,	ki	se	ga	s	spojko	v	jašku	
na	 javni	 cesti	 pred	 TP	 Gorenje	 vključi	 v	 obstoječi	 20	 kV	
elektroenergetski	vod	do	TP	Gorenje.	Novi	20	kV	kabel	bo	
potekal	od	jaška	pred	TP	Gorenje	po	obstoječi	kabelski	ka-
nalizaciji	proti	severu,	kjer	se	na	obstoječi	kabelski	kanali-
zaciji	izvede	nov	jašek,	od	koder	se	izvede	4	cevno	kabelsko	
kanalizacijo	do	načrtovane	TP.
(2)	Na	območju	OPPN	je	treba	zgraditi	novo	interno	kabel-
sko	kanalizacijo,	v	katero	se	uvlečejo	SN	in	NN	kabli.

20.	člen
(telekomunikacijsko	omrežje)

(1)	 Za	 prenos	 govora,	 podatkov	multimedije	 ter	 signalov	
tehničnega	varovanja	se	izvede	TK	povezave.
(2)	Objekti	na	območju	OPPN	se	lahko	priključijo	na	obsto-
ječ	optični	vod,	ki	poteka	ob	cesti	vzhodno	od	obravnava-
nega	območja,	skladno	s	pogoji	upravljavca	telekomunika-
cijskega	omrežja.
(3)	V	kabelsko	kanalizacijo	se	uvlečejo	elektronske	komuni-
kacijske	poveze	ustreznih	kapacitet.

21.	člen
(razsvetljava)

Razsvetljava	funkcionalnih	površin	ob	objektih	bo	interne-
ga	značaja	in	ni	povezana	s	sistemom	javne	razsvetljave.	

VII.	REŠITVE	IN	UKREPI	ZA	CELOSTNO	OHRANJANJE	
KULTURNE	DEDIŠČINE,	VARSTVA	OKOLJA,	NARAV-

NIH	VIROV	IN	OHRANJANJE	NARAVE

22.	člen
(splošno)

V	 času	 gradnje	 in	 delovanja	 morajo	 biti	 zagotovljeni	 vsi	
potrebni	 varnostni	 ukrepi	 za	 preprečitev	 prekomernega	
onesnaženja	tal,	vode	in	zraka	pri	transportu,	skladiščenju	
in	uporabi	gradbenih	materialov	in	nevarnih	snovi,	v	pri-
meru	nesreče	pa	zagotovljeno	takojšnje	ukrepanje	usposo-
bljene	službe.

23.	člen
(celostno	ohranjanje	kulturne	dediščine)

(1)	 Kulturna	 dediščina	 se	 med	 gradnjo	 varuje	 pred	 po-
škodovanjem	 in	 uničenjem.	 Podatki	 o	 kulturni	 dediščini	
so	razvidni	 iz	prikaza	stanja	prostora.	Investitor	zagotovi	
ukrepe	za	varstvo	kulturne	dediščine.	
(2)	Po	predhodnih	arheoloških	raziskavah	za	vrednotenje	
arheološkega	 potenciala,	 katerih	 poročilo	 je	 priloga	 tega	
odloka,	je	bilo	ugotovljeno,	da	je	območje	močno	degradi-
rano.	Arheološki	ostanki	niso	bili	zasledeni.	
(3)	Pri	gradnji	v	območju	registriranega	arheološkega	naj-
dišča	 se	 poseg	 zmanjša	 na	 kar	 najmanjšo	 površino,	 ki	 še	
omogoča	gradnjo.	Če	se	med	arheološkimi	raziskavami	ali	
med	izvedbo	del	odkrijejo	arheološke	ostaline,	se	rešitve	v	
skladu	z	varstvenim	režimom	prilagodijo	tako,	da	dedišči-
na	ne	bo	ogrožena.
(4)	Za	vse	posege	na	 enotah	kulturne	dediščine	mora	 in-
vestitor,	v	skladu	s	predpisi,	ki	urejajo	področje	kulturne	
dediščine,	 pridobiti	 kulturnovarstvene	 pogoje	 in	 soglasje	
pristojne	službe.

oznaka 
objekta tloris do vertikalni 

gabarit do višina	do vrsta objekta
1 12	x	19	m P 12	m Tehtnica
2 10	x	40	m P 12	m Objekt	za	skladiščenje	OEEO,	kovin,	stekla	in	drugih	

odpadkov
4 24	x	20	m P 12	m Objekt	za	predhodno	skladiščenje		nevarnih	odpadkov
5 70	x	55	m P+1 15	m Objekt	za	obdelavo	nenevarnih	odpadkov
6 20	x	25	m P 12	m Skladiščenje	in	obdelava	gradbenega	materiala
7 16	x	14	m P 12	m Naprava za obdelavo odpadne vode
8 20	x	15	m P 12	m Objekt	za	skladiščenje	komposta	(brez	muljev)
9 20	x	15	m P 12	m Objekt	za	skladiščenje	komposta	(brez	muljev)
10 10	x	15	m P 12	m Avtomehanična	delavnica

11

24	x	25	m	in	
povezovalna 
hodnika	do	6	x	
50	m

P 12	m Kompostiranje	-	objekt	za	sprejem	bioloških	odpadkov	s	
povezovalnima	hodnikoma	v	objekta	13	in	13/1	(brez	muljev)

11/1 30	x	25	m P 12	m Kompostiranje	-	objekt	za	sprejem	bioloških	odpadkov	(brez	
muljev)

12 27	x	30	m P 12	m Kompostiranje	-	objekt	za	aktivno	zorenje	komposta	
13 30	x	23	m P 12	m Kompostiranje	-	nadaljnje	zorenje	komposta	I
13/1 30	x	23	m P 12	m Kompostiranje	-	nadaljnje	zorenje	komposta	I

14 30	x	23	m P 12	m
Objekt	za	splošno	skladiščenje	ter	obdelavo	in	skladiščenje	
zrelega	komposta	(sejanje,	pakiranje,	skladiščenje	pakiranega	
komposta)

14/1 30	x	23	m P 12	m
Objekt	za	splošno	skladiščenje	ter	obdelavo	in	skladiščenje	
zrelega	komposta	(sejanje,	pakiranje,	skladiščenje	pakiranega	
komposta)		

15 9	x	22	m P 12	m Filter
15/1 9	x	22	m P 12	m Biofilter	
16 2,5	x	6	m	(2x) / / Objekt	za	nadzor	delovanja	kompostarne	s	strojnico
17 4	x	6	m K / Zaprt	zbiralnik	30	m3

17/1 5	x	6	m K / Zaprt	zbiralnik	30	m3

18 70	x	100m
(okvirno	5800	m2) / / Odprto	skladišče	

19 17x	17	m P 12	m Odprto	skladišče	
21 15	x	20	m P 12	m Odprto	skladišče
22 23	x	16	m P 12	m Pisarniški	in	upravni	prostori
23 11	x	16	m P 12	m Prostori	za	zaposlene
24 13	x	44	m / / Prekladališče	za	kontejnerske	zabojnike	
25 4	x	12	m P 12	m Transformatorska	postaja
26 24	x	20	m P 12	m Odprto	skladišče	za	obdelavo	gospodinjskih	odpadkov
27 11	x	10	m P 12	m Postaja	za	preskrbo	motornih	vozil	z	gorivom
27k 3	x	11	m K Podzemna	cisterna	za	gorivo
A 26	x	33	m P 12	m Nadkrite	manipulativne	površine	sortirnice
A/1 8	x	17	m P 12	m Sortirnica	ločeno	zbranih	frakcij	
B 20	x	30	m P 12	m Nadkrito	predhodno	skladiščenje
L okvirno	201	m3 na 

višini	1	m / / Laguna	za	zbiranje	meteorne	vode	za	nadaljnjo	uporabo	v	
proizvodnji

preglednica 2
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(5)	Investitor	o	začetku	del	vsaj	10	dni	prej	obvesti	pristojno	
območno	enoto	službe	za	varstvo	kulturne	dediščine.	

24.	člen
(varstvo	voda)

(1)	 Na	 podlagi	 Hidrološke	 hidravlične	 analize	 za	 obmo-
čje	Tojnice	(PRO	H	12040-A),	ki	jo	je	oktobra	2012	izdelalo	
podjetje	Ekologika	d.o.o.,	Celje,	je	ugotovljeno,	da	območje	
OPPN	ni	poplavno	ogroženo.
(2)	Odvajanje	 in	čiščenje	padavinskih	ter	komunalnih	od-
padnih	voda	mora	biti	usklajeno	z	veljavnimi	zakonskimi	
in	podzakonskimi	akti,	ki	urejajo	področje	odvajanja	in	či-
ščenja	komunalne	odpadne	in	padavinske	vode	ter	urejajo	
področje	 emisij	 snovi	 in	 toplote	 pri	 odvajanju	 odpadnih	
voda v vode in javno kanalizacijo.
(3)	V	objektih,	kjer	obstaja	možnost	razlitja	nevarnih	snovi,	
morajo	biti	tla	ustrezno	tesnjena.
(4)	Vse	površine	namenjene	skladiščenju	komposta	morajo	
biti	pokrite	tako,	da	se	prepreči	spiranje	komposta	zaradi	
meteornih	voda	iz	okoliških	površin.
(5)	Zacevljanje	 in	 prekrivanje	 vodotokov	 je	 prepovedano,	
razen	na	krajših	razdaljah,	ki	omogočajo	dostop	ali	prehod	
preko	vodotoka,	v	primeru,	da	gre	za	objekte	javne	prome-
tne	infrastrukture.
(6)	V	fazi	izdelave	poročila	o	vplivih	na	okolje	morajo	biti	v	
dokumentaciji	podani	podatki	o	srednjih	in	najnižjih	niz-
kih	pretokih	vodotoka	sQn	in	nQn.	Definirane	morajo	biti	
količine	vode	na	iztoku	v	vodotok	v	l/s	in	obstoječa	prevo-
dnost	struge	na	obravnavanem	območju.	Računsko	je	treba	
dokazati,	da	je	pretočna	sposobnost	vodotoka	dovolj	velika	
za	prevajanje	novih	količin	vode.	
(7)	V	fazi	izdelave	poročila	o	vplivih	na	okolje	se	pred	izte-
kom	odpadne	vode	v	vodotok	Tojnica	določi	merilno	mesto	
za	spremljanje	parametrov	odpadne	vode	iz	interne	čistil-
ne	naprave	za	 iztok	v	vode.	Preučijo	se	vrste	 tehnoloških	
metod,	 ki	 bi	morebitne	 vplive	 (emisija	 škodljivih	 snovi	 v	
ozračje	od	odpadnih	vod)	v	največji	možni	meri	odpravile.
(8)	Pri	odvajanju	meteornih	v	vodotok,	mora	biti	izpustna	
glava	kanala	oblikovana	pod	naklonom	brežine	in	ne	sme	
segati	v	svetli	profil	vodotoka.	Po	potrebi	mora	biti	opre-
mljena	s	povratno	zaklopko.	Na	območju	iztoka	mora	biti	
struga vodotoka ustrezno zavarovana.

25.	člen
(varstvo	pred	hrupom)

(1)	 Pri	 projektiranju,	 gradnji	 in	 obratovanju	 objektov	 in	
naprav	morajo	projektanti,	 izvajalci	 in	 investitorji	upošte-
vati	 zakonske	 določbe	 o	maksimalnih	 dovoljenih	 ravneh	
hrupa,	predpisanih	za	posamezna	območja	varovanja	pred	
hrupom.
(2)	Investitor	mora	zagotoviti	izvedbo	omilitvenih	ukrepov	
med	gradnjo	in	 	obratovanjem	za	prostorske	ureditve	do-
ločene	s	tem	OPPN,	za	področja,	kot	 jih	določata	okoljsko	
poročilo	in	poročilo	o	vplivih	na	okolje.
(3)	V	fazi	izdelave	poročila	o	vplivih	na	okolje	se	določi	iz-
vajanje	 spremljanja	 celokupnega	hrupa	v	 času	gradnje	 in	
obratovanja.

26.	člen
(varstvo	zraka)

(1)	Z	namenom	zmanjševanja	potencialnih	emisij	v	zrak	iz	
območja	OPPN	 je	v	 času	gradnje	 (rušenje	dela	obstoječih	
objektov,	gradnja	novih	objektov)	potrebno	upoštevati	na-
slednje	omilitvene	ukrepe:
•	 uporaba	delovnih	naprav	in	gradbenih	strojev,	ki	so	iz-

delani	v	skladu	z	emisijskimi	normami:
−	 uporaba	naprav	in	gradbene	mehanizacije,	ki	je	na	de-

lovnih	odprtinah,	izstopnih	mestih	in	mestih	nastajanja	
prahu	opremljena	z	napravami	za	odstranjevanje	pra-
hu,

−	 uporaba	prevoznih	sredstev	in	delovnih	strojev,	izdela-
nih	v	skladu	s	predpisi,	ki	omejujejo	emisijo	delcev	in	z	
navedbami	predpisanimi	v	4.	in	5.	členu	Uredbe	o	pre-
prečevanju	in	zmanjševanju	emisije	delcev	iz	gradbišč;

•	 preprečevanje	emisije	delcev	(posebno	v	obdobjih	suhe-
ga	in	vetrovnega	vremena):

−	 zmanjševanje	obsega	pretovora,	presipavanja	in	skladi-
ščenja	sipkega	materiala	na	območju	gradbišča,

−	 prekrivanje	eventuelnih	sipkih	tovorov	na	gradbišču,
−	 protiprašna	 zaščita	 voznih	 površin	 vseh	 gradbiščnih	

poti,
−	 omejitev	hitrosti	vožnje	transportnih	vozil	na	internih	

transportnih	poteh	na	gradbišču,
−	 redno	vlaženje	internih	transportnih	poti	na	gradbišču;
•	 preprečevanje	 raznosa	materiala	 z	 območja	 gradbišča	

na	 javne	 prometne	 površine	 s	 prevoznimi	 sredstvi	 z	
ureditvijo	učinkovitega	 čiščenja	vozil	 pred	 izvozom	z	
območja	gradbišča;

•	 ureditev	čim	krajših	poti	za	prevoze	za	potrebe	gradbi-
šča.

(2)	Z	namenom	zmanjševanja	potencialnih	emisij	v	zrak	iz	
območja	OPPN	je	v	času	obratovanja	(sortiranje	ločeno	
zbranih	 frakcij	 komunalnih	 in	 nekomunalnih	 odpad-
kov,	 kompostiranje,	 predhodno	 skladiščenje	 posebnih	
odpadkov)	 potrebno	 upoštevati	 naslednje	 omilitvene	
ukrepe:

•	 posebni	ukrepi	v	zvezi	z	obratovanjem	kompostarne:
−	 procesne	oz.	 tehnološke	enote	za	aerobno	stabilizacijo	

–	 kompostiranje	 biološko	 razgradljivih	 odpadkov	 naj	
obratujejo	znotraj	objektov	oz.	stavb	v	vseh	fazah	pro-
cesa	(drobljenje,	intenzivno	zorenje,	naknadno	zorenje,	
naknadno	odstranjevanje	morebitno	prisotnih	nezaže-
lenih	snovi),

−	 vse	procese	povezane	s	pripravo	materiala	za	aerobno	
stabilizacijo	in	samo	kompostiranje	biološko	razgradlji-
vih	odpadkov	je	potrebno	izvajati	v	objektih	in	izključ-
no	pri	zaprtih	vratih	objekta,

−	 uporaba	zaprtih	posod,	rezervoarjev	in	cistern	za	tran-
sport	vhodnih	surovin	z	izrazitim	vonjem,

−	 redno	čiščenje	in	vzdrževanje	manipulativnih	površin,	
zaradi	 zmanjševanja	možnosti	 širjenja	 neprijetnih	 vo-
njav	in	prašenja;

•	 ukrepi	v	zvezi	z	obratovanjem	centra	za	predobdelavo,	
predhodno	 skladiščenje,	 skladiščenje	 nenevarnih	 od-
padkov	in	predhodno	skladiščenje	nevarnih	odpadkov:

−	 vse	 dejavnosti	 pretovarjanja,	 predobdelave,	 sortiranja	
in	skladiščenja	naj	se	izvajajo	znotraj	objektov,

−	 nastale	odpadne	pline	v	objektih	za	obdelavo	odpadkov	
(sortiranje,	 baliranje,	 kompostiranje)	 je	 potrebno	 zaje-
mati	in	kontrolirano	odvajati	preko	ustrezno	dimenzio-
nirane	čistilne	naprave	za	zrak,

−	 potrebno	je	redno	vzdrževanje	dobrega	tehničnega	sta-
nja	 naprave	 in	 stalen	 nadzor	 nad	 obratovanjem	 vseh	
tehnoloških	enot	centra	povezanih	z	obdelavo	odpad-
kov,

−	 zapiranje	krožnih	tokov.

(3)	V	izogib	možnim	vplivom	na	zdravje	prebivalcev	v	bli-
žnji	in	daljni	okolici	ob	normalnem	delovanju	centra	za	rav-

nanje	z	odpadki	(CRO)	se	v	fazi	poročila	o	vplivih	na	okolje	
izdela	modeliranje	imisij	snovi	iz	CRO	v	bližnjih	bivalnih	
naseljih,	na	katere	ima	lahko	CRO	vpliv.	Podatek	se	upora-
bi	za	načrtovanje	dodatnih	ukrepov	za	izboljšanje	zraka	iz	
obstoječega	kompleksa.	

27.	člen
(ravnanje	z	odpadki)

(1)	V	času	gradnje	in	v	času	obratovanja	je	treba	z	odpadki	
ravnati skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
(2)	V	času	delovanja	se	izvajajo	naslednji	ukrepi	za	predela-
vo	biološko	razgradljivih	odpadkov:
−	 biološko	razgradljive	odpadke	se	preda	v	predelavo	ta-

koj	po	prevzemu	ali	jih	skladišči	tako,	da	ni	škodljivih	
vplivov	na	okolje	in	zaposlene;

−	 na	območju	kompostarne	se	redno	izvaja	higienske	pre-
glede	opreme	in	celotnega	območja	obdelave	in	rezulta-
te	pregledov	beleži;

−	 čisti	se	vse	dele	in	območja	kompostarne	skladno	z	na-
črtom	čiščenja,	ki	se	nanaša	na	opremo,	čistila	in	način	
čiščenja;

−	 zabojnike	in	posode	ter	vozila	za	prevoz	biološko	raz-
gradljivih	odpadkov	se	redno	čisti	na	posebej	urejenem	
prostoru	naprave;

−	 kompostarno	in	njeno	opremo,	vključno	z	opremo	za	iz-
vajanje	meritev	v	okviru	monitoringa	obdelave	biološko	
razgradljivih	odpadkov,	monitoringa	kakovosti	kompo-
sta	ter	monitoringa	emisij	snovi	in	energije	v	okolje	(če	
je	ta	za	posamezno	napravo	predpisan	v	skladu	s	pred-
pisi,	ki	urejajo	emisijo	snovi	v	vode	z	odvajanjem	odpa-
dnih	voda,	v	skladu	s	predpisi,	ki	urejajo	emisijo	snovi	v	
zrak	iz	nepremičnih	virov	onesnaževanja)	se	vzdržuje	v	
dobrem	operativnem	stanju,	merilno	opremo	pa	redno	
umerja.

(3)	 Upravljavec	 izvaja	 obdelavo	 odpadkov	 po	 postopkih	
R12,	R13	tako:
−	 da	se	predelava	izvaja	le	v	dnevnem	času	med	7:00	in	

17:00	uro;
−	 emisije	hrupa	ne	presegajo	mejnih	 ravni	hrupa,	dolo-

čenih	z	uredbo	o	mejnih	vrednostih	kazalcev	hrupa	v	
okolju;

−	 da	se	zagotovi,	da	se	s	preostanki	odpadkov	po	obdela-
vi,	ki	niso	komunalni	odpadki,	ravna	na	način	oddaje	
teh	 odpadkov	 pooblaščenemu	 zbiralcu,	 predelovalcu	
ali	odstranjevalcu;

−	 da	 emisijske	 koncentracije	 snovi	 v	 vode	 ne	 presegajo	
mejnih	vrednosti,	določenih	s	predpisom	o	emisiji	sno-
vi	in	toplote	pri	odvajanju	odpadnih	voda	iz	virov	one-
snaževanja;

−	 da	 je	naprava	redno	tehnično	vzdrževana	in	nadzoro-
vana;

−	 da	z	nevarnimi	odpadki	 ravnata	 še	posebej	previdno,	
skladišče	za	predhodno	skladiščenje	mora	biti	pod	nad-
streškom,	da	 je	 onemogočeno	 spiranje	morebitnih	ne-
varnih	snovi	iz	odpadkov	ob	padavinskih	obdobjih;

−	 da	 za	 vsako	 vrsto	 nevarnega	 odpadka	 je	 treba	 na	 vi-
dnem	mestu	označiti	njegovo	klasifikacijsko	številko;

−	 da	odpadke	skladišči	ločeno	od	ostalih	odpadkov	in	z	
njimi	ravna	tako,	da	izpolnjujejo	zahteve	za	predviden	
način	obdelave;

−	 da	odpadke	skladišči	v	za	to	namenjenih	in	v	skladu	s	
predpisi,	ki	urejajo	skladiščenje	odpadkov,	snovi	in	pri-
pravkov,	urejenih	objektih	ali	napravah.

(4)	Upravljavec	obdelavo	odpadkov	po	postopkih:	R12	 Iz-
menjava	odpadkov	za	predelavo	s	katerim	koli	postopkom	
pod	R1	 -	R11	 in	R13	 Skladiščenje	 odpadkov	do	 enega	 od	
postopkov	pod	R1	-	R12	(razen	začasnega	skladiščenja,	do	
zbiranja,	na	mestu	nastanka	odpadkov)	 izvaja	tako,	da	se	
odpadki	po	sprejemu	in	tehtanju	začasno	skladiščijo,	nato	
se	dostavijo	do	sortirne	linije,	kjer	se	ročno	sortirajo	v	sor-
tirne	jaške	in	na	koncu	s	hidravlično	stiskalnico	stisnejo	v	
bale,	namenjene	nadaljnji	predelavi	odpadkov,	ostanki	po	
obdelavi	so	namenjeni	odlaganju	odpadkov.
(5)	V	času	delovanja	se	izvajajo	naslednji	ukrepi	pri	kom-
postiranju:
−	 v	 času	 kompostiranja	 je	 treba,	 da	 so	 biološko	 razgra-

dljivi	odpadki	v	kompostnem	kupu	izpostavljeni	tem-
peraturi	 najmanj	 60°C	 za	 čas	 najmanj	 enega	 tedna,	 s	
časovnimi	 razmiki	 med	 meritvami,	 ki	 niso	 daljši	 od	
5	%	celotnega	časa	 izpostavljenosti	odpadkov	 tej	 tem-
peraturi	 in	 občasno	najmanj	 enkrat	na	dan	v	drugem	
obdobju	obdelave;

−	 ugotavlja	se	učinkovitost	higienizacije	s	preiskavami	o	
vsebnosti	indikatorskega	organizma	v	kompostu;

−	 izvaja	se	monitoring	kakovosti	komposta;
−	 v	času	začasnega	skladiščenja	se	ugotavlja	mikrobiolo-

ško	ustreznost	komposta.

28.	člen
(ohranjanje	narave)

(1)	Območje	OPPN	posega	v	Ekološko	pomembno	območje	
Ljubljansko	barje	(ID.št.	31400).
(2)	Med	gradnjo	in	obratovanjem	se	izvajajo	ukrepi	za	pre-
prečevanje	razrasti	 tujerodnih	 invazivnih	vrst	rastlin.	Ob	
pojavu	tujerodnih	invazivnih	vrst	rastlin	se	poganjki	fizič-
no	odstranjujejo.	Puljenje	ali	košenje	območja,	na	katerem	
se	invazivne	rastline	pojavljajo,	in	izkopavanje	korenin	se	
izvajata	več	let	zaporedoma.	Z	odpadnim	rastlinskim	ma-
terialom	se	ravna	previdno	in	se	odstrani	tako,	da	se	pre-
preči	ponovno	zakoreninjenje.
(3)	Za	ozelenitev	z	drevesno	in	grmovno	vegetacijo	ter	za	
zatravitev	se	uporabi	 izključno	avtohtone	vrste	rastlin	 lo-
kalnega	 izvora,	 značilne	 za	 Ljubljansko	 barje	 in	 njegovo	
obrobje.
(4)	Vsi	posegi	v	drevesno	in	grmovno	vegetacijo	v	času	po	
zasaditvah	 se	 izvajajo	 izven	 gnezditvenega	 obdobja	 ptic.	
Posegi	 se	 lahko	 izvajajo	 od	 začetka	 septembra	 do	 konca	
februarja.
(5)	 V	 primeru,	 da	 sončni	 kolektorji	 nimajo	 že	 tovarniške	
izvedbe	z	belimi	obrobami	 in	mrežo,	se	 izvede	obroba	 in	
mreža	z	belim	lepilnim	trakom	(širine	do	1	cm),	ki	razdeli	
panele	na	manjše	dele	in	s	tem	zmanjša	polarizacijsko	one-
snaževanje	ter	vpliv	na	vodne	žuželke.

(6)	V	primeru	zasteklitve	večjih	površin	in	na	večja	okna	ter	
steklena	vrata	se	namestijo	nalepke	v	obliki	silhuete	ujed	
ali	izvede	podoben	ukrep	(trakovi	belega	lepilnega	traku)	
za	preprečitev	trkov	ptic	v	steklene	površine.	

(7)	Pri	zunanji	razsvetljavi	objektov	in	manipulativnih	po-
vršin	se	uporabi	svetila,	ki	so	v	skladu	z	Uredbo	o	mejnih	
vrednostih	 svetlobnega	onesnaževanja	 okolja.	Uporabi	 se	
svetila,	ki	ne	oddajajo	svetlobe	v	UV-spektru	in	čim	manj	
oddajajo	svetlobo	v	modrem	delu	spektra.	V	drugem	delu	
noči	 (med	 24:00	 in	 5:00)	 naj	 ostane	 prižgano	 minimalno	
število	 luči,	 če	 je	 iz	 varnostnih	 razlogov	 to	potrebno	 (pri	
osvetljevanju	zunanjih	površin	naj	se	namestijo	svetila	na	
samodejni	vklop/izklop).

(8)	Nove	 nadzemne	 vode	 elektroenergetskega	 omrežja	 se	

izvede	na	pticam	prijazen	način	(izvedba	gradenj,	ki	pre-
prečuje	električne	udare	ptic).

(9)	Na	interni	čistilni	napravi	se	zagotovi	terciarna	stopnja	
čiščenja	 odpadnih	 vod,	 preden	 se	 jih	 odvaja	 v	 Tojnico.	V	
kolikor	se	v	nadaljnjih	fazah	(v	fazi	izdelave	poročila	o	vpli-
vih	na	okolje)	na	podlagi	podrobnejše	presoje	ugotovi,	da	
to	ni	potrebno,	se	to	zahtevo	opusti.

VIII.	REŠITVE	IN	UKREPI	ZA	OBRAMBO	TER	VARSTVO	
PRED	NARAVNIMI	IN	DRUGIMI	NESREČAMI,	VKLJUČ-

NO	Z	VARSTVOM	PRED	POŽAROM

29.	člen
(splošno)

(1)	Pri	načrtovanju	in	dimenzioniranju	objektov	se	upošte-
va	projektni	pospešek	tal	0.225	[g].	
(2)	 Zaklonišč	 osnovne	 zaščite	 za	 zaščito	 prebivalstva	 ter	
materialnih	 in	 drugih	 dobrin	 pred	 vojnimi	 delovanji	 in	
posledicami	naravnih	 in	drugih	nesreč,	glede	na	določila	
zakonskih	in	podzakonskih	predpisov,	ki	urejajo	področje,	
ni potrebno graditi.
(3)	Površine,	na	katerih	se	bodo	zbirale,	skladiščile,	prečr-
pavale,	pretakale	in	mešale	okolju	škodljive	snovi,	se	izve-
dejo	tako,	da	bo	preprečeno	neposredno	izpiranje	ali	odte-
kanje	škodljivih	snovi	v	površinske	vode	ali	tla.

30.	člen
(rešitve	in	ukrepi	za	varstvo	pred	požarom)

(1)	Požarna	varnost	se	zagotovi	znotraj	posameznih	objek-
tov	in	na	zunanjih	površinah	OPPN.	Požarno	varstvo	vseh	
objektov	se	ureja	v	skladu	z	veljavnimi	požarno	-	varstve-
nimi	predpisi.

(2)	Za	požarno	varnosti	na	zunanjih	površinah	OPPN	se:
−	 izvede	hidrantno	omrežje	v	zaključeni	zanki;	
−	 na	razdaljah	80	m	se	na	cevovodu	vgradijo	hidranti;
−	 predvidijo	intervencijske	poti	po	voznih	poteh;
−	 uredijo	delovne	površine	za	gasilce	s	površino	vsaj	7	x	

12	m.

(3)	Hidrantno	 omrežje	mora	 zagotavljati	 15	 l	 vode	 na	 se-
kundo	za	najmanj	dve	uri	gašenja.	Delovni	tlak	v	hidrantih	
ne	sme	biti	manjši	od	2,5	bara.	Hidranti	so	praviloma	nad-
talni.	Na	mestih,	kjer	bi	bili	nadtalni	prostorsko	moteči,	so	
hidranti	podtalni.
(4)	 Intervencijske	 površine	 so	 načrtovane	 za	 merodajno	
vozilo	 dimenzij	 2,5	 x	 10	m	 in	 omogočajo	 dostop	do	 vseh	
objektov	na	območju	OPPN.
(5)	Do	objekta	5	je	zagotovljen	dostop	iz	vseh	štirih	strani.	
Ob	objektu	se	uredi	delovne	površine	za	gasilce	dimenzije	
7	x	12	m.
(6)	 Vse	 intervencijske	 poti	 so	 načrtovane	 krožno,	 brez	
vzvratne	vožnje.	
(7)	Potek	intervencijskih	poti	in	površin	so	razvidne	iz	gra-
fičnega	načrta	 št.	 7	 »Prometna	ureditev	 z	 idejno	 višinsko	
regulacijo«.

IX.	MERILA	IN	POGOJI	ZA	PARCELACIJO

31.	člen
(načrt	parcelacije)

Območje	OPPN	je	ena	parcela,	namenjena	gradnji.	Dopu-
stno	je	izvesti	parcelacijo	za	posamezne	funkcionalne	sklo-
pe	površin	ali	objektov.

X.	ETAPNOST	IZVEDBE

32.	člen
(etapnost	izvedbe)

Prostorska	ureditev	se	izvede	v	naslednjih	fazah,	ki	se	iz-
vedejo	ločeno:
−	 prva	faza	obsega	sanacijo	obstoječe	kompostarne,	ki	ob-

sega	vsa	potrebna	dela	na	obstoječih	objektih	št.	6,	11/1,	
12,	13,	13/1,	15/1,	16	in	17	in	na	novih	objektih	št.	7,	8,	9,	
11,	15,	17/1	in	L,	ki	so	nujno	potrebna	za	izvedbo	sanacije	
obstoječe	kompostarne	ter	gradnja	prometne,	okoljske,	
energetske	in	elektronske	komunikacijske	infrastruktu-
re;

−	 ko	 bodo	 uspešno	 zaključena	 dela	 sanacije	 obstoječe	
kompostarne	(prva	faza),	se	lahko	nadaljujejo	dela	dru-
ge	faze,	ki	obsegajo	gradnjo	novih	objektov	in	ureditev	
površin	za	potrebe	delovanja	centra	za	ravnanje	z	od-
padki.

XI.	DRUGI	POGOJI	IN	ZAHTEVE	ZA	IZVAJANJE	OBČIN-
SKEGA	PODROBNEGA	PROSTORSKEGA	NAČRTA

33.	člen
(spremljanje	stanja	okolja)

Investitor	 mora	 zagotoviti	 celostno	 izvajanje	 spremljanja	
stanja	okolja	med	gradnjo	in	obratovanjem,	ki	so	določena	s	
tem	OPPN,	za	področja	za	katera	je	zadolžen	in	jih	določata	
okoljsko	poročilo	in	poročilo	o	vplivih	na	okolje.

34.	člen
(obveznosti	investitorjev	in	izvajalcev)

Poleg	 vseh	 obveznosti,	 navedenih	 v	 predhodnih	 členih	
tega	odloka,	so	obveznosti	investitorjev	in	izvajalcev	v	času	
gradnje in po izgradnji tudi:
−	 promet	v	času	gradnje	organizirati	tako,	da	ne	bo	pri-

hajalo	do	poslabšanja	prometnih	razmer	na	obstoječem	
cestnem	omrežju,

−	 zagotoviti	zavarovanje	gradbišča	tako,	da	bosta	zagoto-
vljeni	varnost	in	raba	bližnjih	objektov	in	zemljišč,

−	 zagotoviti	nemoteno	komunalno	oskrbo	preko	vseh	ob-
stoječih	infrastrukturnih	vodov	in	naprav	ter	zagotoviti	
takojšnjo	obnovo	pri	gradnji	poškodovanih	infrastruk-
turnih	vodov,

−	 v	 času	gradnje	v	primeru	nesreče	 zagotoviti	 takojšnje	
ukrepanje	usposobljene	službe,

−	 v	času	gradnje	zagotoviti	vse	potrebne	varnostne	ukre-
pe	in	organizacijo	gradbišča	za	preprečitev	prekomer-
nega	 onesnaženja	 tal,	 vode	 in	 zraka	 pri	 transportu,	
skladiščenju	in	uporabi	nevarnih	snovi,

−	 v	času	gradnje	upoštevati,	da	se	na	vseh	območjih	ome-
jijo	emisije	hrupa	tako,	da	niso	prekoračene	mejne	ravni	
hrupa	 predpisane	 za	 posamezna	 območja	 varovanja	
pred	hrupom,

−	 investitor	 in	 izvajalec	morata	poleg	urbanistično	arhi-
tektonskih	 pogojev	 upoštevati	 vsa	 navodila	 in	 pogoje	
posameznih	nosilcev	urejanja	prostora,	 ki	 so	 sestavni	
del	OPPN,

−	 izvajati	 gradbena	 dela	 v	 dnevnem	 času,	 s	 čimer	 se	
zmanjša	svetlobno	onesnaževanje	območja,	

−	 določiti	odlagalna	mesta	znotraj	območja	OPPN	za	za-
časno	odlaganje	izkopnega	materiala,

−	 enkrat	 tedensko	izvesti	redno	čiščenje	okoliških	povr-
šin	vseh	odpadkov,	ki	jih	veter	odnese	izven	območja,

−	 ob	pričetku	izvajanja	del	rekonstrukcije	javne	ceste	LZ	
466091	investitor	začasno	ograjo	odstrani	na	lastne	stro-
ške.

35.	člen
(dopustna	odstopanja)

(1)	Pri	pripravi	projekta	za	pridobitev	gradbenega	dovolje-
nja	so	dopustna	odstopanja	od	funkcionalnih,	tehničnih	in	
oblikovalskih	 rešitev,	določenih	 s	 tem	odlokom,	 če	 se	pri	
nadaljnjem	 podrobnejšem	 proučevanju	 tehnoloških,	 pro-
metnih,	 geoloških,	 hidroloških,	 geomehanskih	 in	 drugih	
razmer	pridobijo	tehnične	rešitve,	ki	so	primernejše	s	teh-
ničnega,	tehnološkega	ali	okoljevarstvenega	vidika.
(2)	 Odstopanja	 od	 tehničnih	 rešitev	 iz	 prvega	 odstavka	
morajo	biti	usklajena	z	veljavnimi	predpisi	in	ne	smejo	po-
slabšati	bivalnih	in	delovnih	razmer	na	območju	OPPN	ali	
na	sosednjih	območjih	ter	ne	smejo	biti	v	nasprotju	z	 jav-
nimi	 koristmi.	 Z	 dopustnimi	 odstopanji	morajo	 soglašati	
projektni	soglasodajalci,	v	katerih	pristojnosti	posegajo	ta	
odstopanja.
(3)	Odstopanja	od	arhitekturno	oblikovalskih	pogojev	iz	10.	
člena	tega	odloka	so	dopustna	le	zaradi	tehnoloških	zahtev	
posameznih	objektov.
(4)	Pri	uresničevanju	OPPN	so	dopustna	odstopanja	vseh	
dimenzij	objektov	iz	9.	in	11.	člena	tega	odloka.	Odstopanja	
navzdol	niso	omejena,	navzgor	so	omejena	do	največ	+	5	%.

XII.	NADZOR

36.	člen
(nadzor)

Nadzor	nad	izvajanjem	tega	odloka	opravljajo	pristojne	in-
špekcijske	službe.

XIII.	USMERITVE	ZA	DOLOČITEV	MERIL	IN	POGO-
JEV	PO	PRENEHANJU	VELJAVNOSTI	OBČINSKEGA	

PODROBNEGA	PROSTORSKEGA	NAČRTA

37.	člen
(usmeritve	za	določitev	meril	in	pogojev	po	prenehanju	

veljavnosti 
občinskega	podrobnega	prostorskega	načrta)

Po	prenehanju	veljavnosti	OPPN	je	treba	upoštevati	merila	
in	pogoje	tega	odloka,	ki	se	nanašajo	na	rešitve	in	ukrepe	
v zvezi z:
−	 pogoji	za	urbanistično,	arhitekturno	in	krajinsko	ureja-

nje,
−	 zasnove	 projektnih	 rešitev	 prometne,	 energetske,	 vo-

dovodne	in	druge	komunalne	infrastrukture	ter	obve-
znost	priključevanja	nanjo,

−	 rešitve	in	ukrepe	za	varstvo	okolja,	ohranjanje	narave,	
varstvo	kulturne	dediščine	ter	trajnostno	rabo	naravnih	
dobrin,

−	 rešitve	in	ukrepe	za	varstvo	pred	naravnimi	in	drugimi	
nesrečami.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika – Tojnice 
(Naš časopis, št. 417/14) vsebuje naslednje končne določ-
be:

XIV.	PREHODNE	IN	KONČNE	DOLOČBE

38.	člen
(hramba	prostorskega	akta)

OPPN	je	dostopen	na	vpogled	v	času	uradnih	ur	na	sedežu	
Občine	Vrhnika,	pristojnem	oddelku	za	prostor	ter	na	sede-
žu	Upravne	enote	Vrhnika.

39.	člen
(začetek	veljavnosti)

Ta	odlok	začne	veljati	dan	po	objavi	v	Našem	časopisu,	ob-
javi	pa	se	tudi	na	spletni	strani	Občine	Vrhnika.

Tehnični popravek Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za ravnanje z odpadki CRO Vrhni-
ka - Tojnice (Naš časopis, št. 419/14) ne vsebuje končnih 
določb.

Na	podlagi	95.	člena	Poslovnika	o	delu	Občinskega	sveta	
Občine	Vrhnika	je	Občinski	svet	Občine	Vrhnika	na	4.	re-
dni	seji	dne	21.	5.	2015	potrdil	uradno	prečiščeno	besedilo	
1	Odloka	o	Občinskem	podrobnem	prostorskem	načrtu	za	
območje	 Komunalnega	 podjetja	 Vrhnika	 na	 Tojnicah,	 ki	
obsega:

−	 Odlok	o	Občinskem	podrobnem	prostorskem	načrtu	za	
območje	 Komunalnega	 podjetja	 Vrhnika	 na	 Tojnicah	
(Naš	časopis,	št.	417/14),

−	 Tehnični	 popravki	 Odloka	 o	 občinskem	 podrobnem	
prostorskem	načrtu	za	območje	Komunalnega	podjetja	
Vrhnika	na	Tojnicah	(Naš	časopis,	št.	426/15).

Štev.:			3505-4/2015	(5-08)	 	 	 	
Datum:	21.	5.	2015

Župan	
Občine	Vrhnika	
Stojan	Jakin,	l.r.

 
O D L O K

o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje 

Komunalnega podjetja Vrhnika na Tojnicah
(URADNO PREČIŠČENO BESEDILO – UPB1)

I.	UVODNE	DOLOČBE

1.	člen
(predmet	odloka)

(1)	S	tem	odlokom	se	v	skladu	s	Prostorskimi	sestavinami	
dolgoročnega	 plana	 Občine	 Vrhnika	 za	 obdobje	 1986	 do	
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2000	 in	 srednjeročnega	 družbenega	 plana	Občine	 Vrhni-
ka	 za	 obdobje	 1986	 do	 1990	 (Uradne	 objave	Naš	 časopis,	
št.	4/87,	13/88,	Ur.	 l.	RS,	 št.	21/90,	50/94,	63/96,	70/96,	73/97,	
76/98,	69/99,	Uradne	objave	Naš	časopis,	 št.	272/01,	277/01,	
304/04,	319/05)	sprejme	Občinski	podrobni	prostorski	načrt	
za	območje	Komunalnega	podjetja	Vrhnika	na	Tojnicah	(v	
nadaljnjem	besedilu:	OPPN).
(2)	OPPN	je	izdelal	Sonet	d.o.o.,	Robova	cesta	6,	1360	Vrhni-
ka,	št.	projekta	1248-19/10,	september	2011.

2.	člen
(vsebina	odloka)

Odlok	določa	prostorsko	ureditev	območja	OPPN,	pogoje	
za	ureditev	površin	za	prometno,	komunalno,	energetsko	
in	telekomunikacijsko	infrastrukturo	ter	ureditev	utrjenih	
in	zelenih	površin	in	vsebuje	sledeča	poglavja:
I.	Uvodne	določbe,
II.	Opis	prostorske	ureditve,
III.	Parcelacija,
IV.	Umestitev	načrtovane	ureditve	v	prostor,
V.	Zasnova	projektnih	rešitev	in	pogojev	glede	priključeva-
nja	objektov	na	gospodarsko	javno	infrastrukturo	in	graje-
no	javno	dobro,
VI.	Rešitve	 in	ukrepi	za	 celostno	ohranjanje	kulturne	de-
diščine,
VII.	Rešitve	in	ukrepi	za	varovanje	okolja,	naravnih	virov	
in	ohranjanja	narave,
VIII.	 Rešitve	 in	 ukrepi	 za	 obrambo	 ter	 varstvo	 pred	 na-
ravnimi	 in	drugimi	nesrečami,	vključno	z	varstvom	pred	
požarom,
IX.	Etapnost	izvedbe	prostorske	ureditve,
X.	Velikost	dopustnih	odstopanj	od	funkcionalnih,	obliko-
valskih	in	tehničnih	rešitev,
XI.	Usmeritve	za	določitev	meril	in	pogojev	po	prenehanju	
veljavnosti	podrobnega	načrta,
XII.	Končne	določbe.

3.	člen
(sestavni	deli	OPPN)

Sestavni	deli	OPPN	so:

I.	Tekstualni	del	-	besedilo	odloka

II.	Grafični	del,	ki	obsega	naslednje	prikaze:

1.	Izsek	iz	grafičnega	načrta	kartografskega	
dela	občinskega	plana	s	prikazom	lege	
prostorske	ureditve	na	širšem	območju	

1:5000

2.	Območje	podrobnega	načrta	z	obstoječim	
parcelnim	stanjem 1:500

3.	Prikaz	rušitev	in	odstranitev 1:500
4.	Prikaz	vplivov	in	povezav	s	sosednjimi	
območji 1:500

5.	Ureditvena	situacija 1:250
6.	Prikaz	ureditev	glede	poteka	omrežij	in	
priključevanja	objektov	na	gospodarsko	javno	
infrastrukturo	ter	grajeno	javno	dobro

1:250

7.	Prikaz	ureditev	potrebnih	za	varovanje	
okolja,	naravnih	virov	in	ohranjanja	narave	ter	
ureditev	za	ohranjanje	kulturne	dediščine

1:500

8.	Prikaz	ureditev	potrebnih	za	obrambo	ter	
varstvo	pred	naravnimi	in	drugimi	nesrečami,	
vključno	z	varstvom	pred	požarom

1:500

9.	Načrt	parcelacije	in	elementov	za	zakoličbo 1:500

4.	člen
(priloge	OPPN)

Priloge	OPPN	so:
1.	 Izvleček	 iz	hierarhično	višjega	prostorskega	akta,	ki	 se	
nanaša	na	obravnavano	območje	
2.	Prikaz	stanja	prostora
3.	Strokovne	podlage,	na	katerih	temeljijo	rešitve	prostor-
skega akta
- Načrt	 električnih	 inštalacij	 in	 električne	opreme	 -	NN	

omrežje	 idejna	 zasnova	 (št.:1284-19/10	 E-11-BG5-1072,	
Profi	d.o.o.,	Brnčičeva	13,	1231	Ljubljana,	avgust	2011)

-	 Načrt	 javne	 razsvetljave,	 idejna	 zasnova	 (št.:1284-19/10	
E-11-BG5-1072,	Profi	d.o.o.,	Brnčičeva	13,	1231	Ljubljana,	
avgust	2011)

-	 Načrt	 telekomunikacij,	 idejna	 zasnova	 (št.:1284-19/10	
E-11-BG5-1072,	Profi	d.o.o.,	Brnčičeva	13,	1231	Ljubljana,	
avgust	2011)

-	 Načrt	 strojnih	 inštalacij	 in	 strojne	 opreme-	 plin,	 (št.	
1248-19/10,	Depo-si,	Dejan	Podlogar	s.p.,	Cesta	20.	julija	
2/c,	1410	Zagorje,	julij	2011)

-	 Vodovodno	 in	 hidrantno	 omrežje	 (idejni	 projekt	 št.	
V-KP-1/11,	Miran	 Komac	 s.p.,	 Rovte	 82/D,	 1373	 Rovte,	
julij	2011)

-	 Prometna	 ureditev	 in	 kanalizacija	 (idejni	 projekt	 št.	
KPV-47/11,	JP	KPV	d.o.o.,	Pot	na	Tojnice	40,	1360	Vrhni-
ka,	julij	2011)

-	 Poplavna	študija	za	območje	občine	Vrhnika,	Hidrolo-
ško-hidravlična	študija	s	predlogom	ukrepov	za	obmo-
čje	občinskega	prostorskega	načrta	za	območje	občine	
Vrhnika	(april	2011,	dop.	2013)

-	 Hidrološko	 -	hidravlična	 študija	za	območje	Sinje	Go-
rice	ob	Tojnici	pri	Vrhniki	(št.	330-FR/05,	Inženiring	za	
vode	d.o.o.,	Teslova	30,	1000	Ljubljana,	oktober	2005)

-	 Hidrološko	hidravlična	analiza	za	območje	Tojnice	(štu-
dija	št.	PRO	H	12040-A,	Ekologika	d.o.o.,	Prežihova	uli-
ca	56,	3000	Celje,	oktober	2012)

-	 Hidrološko	hidravlična	analiza	za	območje	Tojnice	-	za-
drževanje	 padavinskih	 voda	 pred	 iztokom	 v	 vodotok	
(študija	št.	PRO	H	12040-B,	Ekologika	d.o.o.,	Prežihova	
ulica	56,	3000	Celje,	november	2012)

-	 Geodetski	načrt	(št.	KPV-2010-9	,	JP	KPV	d.o.o.,	Pot	na	
Tojnice	40,	1360	Vrhnika,	december	2010)

4.	Smernice	in	mnenja	nosilcev	urejanja	prostora
5.	Obrazložitev	in	utemeljitev	OPPN
6.	Povzetek	za	javnost

II.	OPIS	PROSTORSKE	UREDITVE

5.	člen
(namen	prostorske	ureditve)

(1)	Z	OPPN	se	predvidi	ureditev	obstoječih	objektov	in	po-
vršin	ter	gradnja	novih	objektov	za	opravljanje	dejavnosti	
JP	KPV	d.o.o.,	s	pripadajočo	prometno,	komunalno,	vodo-
vodno,	energetsko,	telekomunikacijsko	in	drugo	gospodar-
sko	infrastrukturo.
(2)	Z	OPPN	se	predvidi	rekonstrukcija	dela	javne	ceste	Pot	
na	Tojnice.
(3)	Z	OPPN	se	predvidi	ureditev	parcelnih	mej	ter	parcela-
cija	posameznih	parcel.

6.	člen
(območje	OPPN)

(1)	Območje	OPPN	obsega	parc.	 št.	 2715/3,	 ter	dele	parcel	
2939,	2717,	2715/8	in	2718/25,	vse	k.o.	2002	Vrhnika.
(2)	Območje	se	nahaja	v	Sinji	Gorici,	v	proizvodno	-	obrtno	
-	komunalni	coni	Tojnice,	med	avtocesto	Ljubljana	-	Koper	
na	zahodni	strani,	potokom	Tojnico	na	severovzhodni	stra-
ni	ter	občinsko	cesto	Pot	na	Tojnice	(LZ	466091)	in	Ljublja-
nico	na	južni	strani.	Na	območju	se	nahaja	poslovna	stav-
ba	Javnega	podjetja	Komunalno	podjetje	Vrhnika	d.o.o.,	v	
kateri	se	nahajajo	poslovni	in	servisno	skladiščni	prostori,	
pomožni	objekti	za	opravljanje	dejavnosti	(skladišča,	nad-
strešnice	za	tovorna	vozila	in	delovne	stroje	ter	skladišče-
nje)	ter	pripadajoče	parkirne	in	manipulativne	površine.	V	
jugovzhodnem	delu	območja	in	ob	jugozahodni	meji	pote-
ka	javna	cesta	Pot	na	Tojnice.
(3)	Meje	območja	OPPN	potekajo	po	jugozahodni	in	seve-
rozahodni	meji	parc.	št.	2715/3,	deloma	po	severovzhodni	
meji	parc.	št.	2718/25	ter	deloma	po	jugovzhodni	meji	javne	
ceste	Pot	na	Tojnice	v	naravi,	vse	parcele	k.o.	2002	Vrhnika.	
Meja	območja	OPPN	je	prikazana	v	grafičnem	delu,	prikaz	
št.	B.2	Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim sta-
njem.
(4)	Površina	OPPN	je	cca.	17.366	m².
(5)	Izven	območja	OPPN	so	predvideni	posegi	v	povezavi	z	
ureditvijo	in	priključevanjem	na	javno	infrastrukturo.

III.	PARCELACIJA

7.	člen
(načrt	parcelacije)

(1)	Na	območju	OPPN	je	dovoljena	parcelacija,	ureditve	mej	
in	ostali	postopki	povezani	z	urejanjem	parcel.
(2)	V	povezavi	z	ureditvijo	mej	 so	predvideni	 sledeči	po-
stopki:

-	 ureditev	meje	med	 območjem	 Kemis	 d.o.o.	 in	 JP	 KPV	
d.o.o.,	meja	med	parc.	št.	2715/3	in	2718/25,	obe	k.o.	Vrh-
nika,

-	 ureditev	meje	/	parcelacija	med	JP	KPV	d.o.o.	in	javno	ce-
sto,		meja	med	parcelama	2715/3	in	2939,	obe	k.o.	Vrhnika

-	 ureditev	meje	/	parcelacija	ob	jugovzhodni	meji	obstoje-
če	javne	ceste	v	naravi,	meja	med	parc.	št.	2939	ter	2717	in	
2715/8,	vse	k.o.	Vrhnika.

(3)	Zakoličbeni	elementi	so	prikazani	v	grafičnem	delu,	pri-
kaz	B.8	Načrt parcelacije in elementov za zakoličbo.
(4)	Pri	določanju	parcelnih	mej	so	dopustna	so	odstopanja	
±0,50	m,	ali	skladno	z	natančnostjo	geodetskega	posnetka.

IV.	UMESTITEV	NAČRTOVANE	UREDITVE	V	PROSTOR

1.	Vplivi	in	povezave	prostorskih	ureditev	s	sosednjimi	
območji

8.	člen
(vplivno	območje)

(1)	Vplivno	območje	obsega	zemljišča	izven	območja	OPPN,	
na	katerih	so	predvideni	posegi	za	izvedbo	in	ureditev	go-
spodarske	javne	infrastrukture	ter	območje	dostopa	ob	mo-
rebitni intervenciji.
(2)	Vplivno	območje	OPPN	obsega:
−	 dele	parcel	 št.	 2715/9	 in	2718/2,	obe	k.o.	 2002	Vrhnika,	

zaradi	 priključevanja	 na	 javno	 kanalizacijsko,	 plinsko	
in	električno	omrežje,

−	 del	parcele	št.	2718/25,	k.o.	2002	Vrhnika,	za	dostop	ob	
morebitni	intervenciji.

9.	člen
(povezave	s	sosednjimi	območji)

(1)	Območje	OPPN	se	priključuje	na	obstoječe	javno	kana-
lizacijsko,	vodovodno,	plinsko,	električno	in	telekomunika-
cijsko	omrežje	ter	na	obstoječe	cestno	omrežje	proizvodno	
obrtne	cone	Tojnice	pri	Sinji	Gorici.
(2)	Območje	OPPN	 se	 na	 prometno	 omrežje	 povezuje	 na	
zahodni	strani,	prek	povezovalne	industrijske	ceste,	ki	se	v	
krožišču	priključi	na	lokalno	cesto	Sinja	Gorica	-	Bevke	LC	
468061.	Lokalna	cesta	se	v	krožišču	priključuje	na	regional-
no	cesto	Ljubljana	-	Vrhnika	RII-409.
(3)	Vplivi	in	povezave	so	prikazani	v	grafičnem	delu,	pri-
kaz	št.	B.3	Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji.

2.	Rešitve	načrtovanih	objektov	in	površin

10.	člen
(dovoljeni	posegi)

(1)	Na	območju	OPPN	so	ob	upoštevanju	odloka	in	drugih	
veljavnih	predpisov	dovoljeni	sledeči	posegi:
−	 priprava	zemljišč	za	gradnjo:	izkopi,	utrjevanje	in	nasi-

panje	zemljišč,
−	 odstranitev	obstoječih	objektov	in	naprav,
−	 rekonstrukcija,	prestavitev	in	gradnja	prometne,	komu-

nalne,	energetske	in	druge	gospodarske	javne	in	zaseb-
ne	infrastrukture,

−	 gradnja	novih	zahtevnih	in	manj	zahtevnih	objektov,
−	 gradnja	in	ureditev	zunanjih	utrjenih	in	zelenih	povr-

šin,
−	 rekonstrukcije,	prizidave,	nadzidave,
−	 spremembe	 namembnosti	 stavb	 v	 okviru	 dovoljenih	

dejavnosti,
−	 redna	investicijska	in	vzdrževalna	dela,
−	 postavitev	 nezahtevnih	 in	 enostavnih	 objektov	 iz	 18.	

člena	tega	odloka.

11.	člen
(ureditev	javne	ceste)

(1)	 Predvidena	 je	 rekonstrukcija	 dela	 javne	 povezovalne	
ceste	LZ	466091	-	Pot	na	Tojnice,	od	križišča	z	industrijsko	
cesto	do	servisnega	vhoda,	v	skupni	dolžini	cca.	100	m.
(2)	Del	javne	ceste,	ki	se	rekonstruira	obsega	dele	parcel.	št.	
2939,	2717	in	2715/8,	vse	k.o.	Vrhnika.
(3)	Od	križišča	z	industrijsko	cesto	do	predvidenega	servi-
snega	vhoda	se	cesta	uredi	kot	dvopasovna	cesta,	skupne	
širine	8,80	m	(vozni	pas	6,00	m,	hodnik	za	pešce	ob	severni	
strani	1,30	m		ter	bankini	levo	in	desno	po	0,75	m).
(4)	Ob	delu	javne	ceste,	ki	se	rekonstruira,	je	izvedena	javna	
razsvetljava,	s	svetilkami	v	razmiku	cca.	50	m.

12.	člen
(dostop	na	območje	OPPN)

(1)	Glavni	dostop	na	območje	se	uredi	na	zahodni	strani	s	
povezovalne	industrijske	ceste	(parc.	št.	2715/9,	k.o.	Vrhni-
ka),	na	mestu	obstoječega	dovoza.	Priključek	je	širine	7,00	
m	(vozni	pas	2	x	3,50	m),	globina	uvoza	je	cca.	10,30	m.	Os	
uvoza je 90º na os ceste.

(2)	Servisni	dostop	na	območje	OPPN	se	uredi	na	jugovzho-
dni	strani	s	povezovalne	ceste	LZ	466091	-	Pot	na	Tojnice	
(parc.	št.	2939,	k.o.	Vrhnika),	na	mestu	opuščenega	bivšega	
vhoda.		Priključek	je	dvosmerni,	skupne	širine	6,00	m	(2	x	
3,00	m),	izveden	v	radijih	6,00	m.	Os	uvoza	je	90º	na	os	ceste.

13.	člen
(prometna	ureditev)

(1)	Prometna	ureditev	ločuje	javno	dostopni	del	za	parkira-
nje	zaposlenih	in	obiskovalcev	od	parkirnih	in	prometnih	
površin	za	opravljanje	dejavnosti.
(2)	Osrednji	del	območja	 je	namenjen	 internemu	prometu	
in	manipulaciji	službenih	vozil.
(3)	Parkirne,	vozne	in	manipulacijske	površine	bodo	utrje-
ne	ali	asfaltirane	ter	obrobljene	z	betonskimi	robniki.	Povr-
šine	se	uredijo	na	min.	koti	291,50	m.nm.v.
(4)	Vozne	in	parkirne	površine	se	odvodnjavajo	prek	lovil-
cev	olj	in	lahkohlapnih	ogljikovodikov,	v	skladu	z	veljavno	
zakonodajo.
(5)	Vse	prometne	površine	se	opremijo	z	ustrezno	prome-
tno signalizacijo.

14.	člen
(mirujoči	promet)

(1)	Na	zahodni	strani	območja	se	uredi	parkirišče	za	obi-
skovalce	in	zaposlene:	parkirišči	P1	in	P2.
(2)	 Kapaciteta	 parkirišč	 P1	 in	 P2	 je	 50	 parkirnih	mest	 (v	
nadaljevanju	PM)	dimenzij	2,50	m	x	5,00	m	ter	dve	PM	za	
funkcionalno	ovirane	osebe,	dimenzij	3,50	m	x	5,00	m.	Par-
kiranje	 je	pravokotno	z	voznim	pasom	najmanj	6,00	m	 in	
največ	6,50	m.
(3)	Parkiranje	za	 službena	osebna	 in	manjša	kombinirana	
vozila	se	zagotovijo	v	osrednjem	delu,	pod	parkirnimi	nad-
strešnicami	P3	 in	P4.	Predvidenih	 je	18	PM	dimenzij	2,50	
x	5,00	m	in	11	PM	dimenzij	3,00	x	6,00	m.	Dimenzije	par-
kirnih	mest	se	lahko	prilagodijo	potrebam	voznega	parka.
(4)	Parkiranje	za	tovorna	vozila	in	delovne	stroje	se	zagoto-
vi	v	nadstrešnici	na	severovzhodu	območja.

15.	člen
(zelene	površine)

(1)	Zelene	površine	obsegajo:
−	 zatravitev	in	drevesno	zasaditev	ob	zahodni	strani	ob-

močja	na	območju	parkirišča	za	stranke	in	zaposlene,
−	 zatravitev	ob	mejah	območja	OPPN,
−	 zeleni	pas	širine	5,00	m	z	drevesno	in	grmovno	zasadi-

tvijo	ob	javni	cesti	Pot	na	Tojnice,	ob	jugozahodni	meji	
območja	JP	KPV	d.o.o.,

−	 drevesna	 zasaditev	 ob	 jugozahodni	 meji	 območja	 JP	
KPV	d.o.o.,

−	 varovalni	pas	vodotoka	na	severovzhodni	strani	obmo-
čja.

(2)	Za	zasaditev	se	uporabi	avtohtona	drevesna	in	grmovna	
vegetacija	(npr.	jelša,	topol,	vrba).

3.	Pogoji	in	usmeritve	za	projektiranje	in	gradnjo

16.	člen
(urbanistični	pogoji)

(1)	 Regulacijski	 elementi	 so	 prikazani	 v	 grafičnem	 delu,	
prikaz	št.	B4:	Ureditvena situacija.
(2)	Gradbena	meja	(v	nadaljnjem	besedilu:	GM)	je	linija,	ki	
je	načrtovane	stavbe	ne	smejo	presegati,	lahko	pa	se	je	do-
tikajo	ali	od	nje	odmikajo	v	notranjost	parcele	(podzemni	
in	nadzemni	deli).
(3)	Na	območju	OPPN	je	določena	gradbena	meja	1	(v	na-
daljnjem	besedilu:	GM	1),	ki	določa	največjo	dovoljeno	po-
vršino	za	postavitev	predvidenih	stavb,	ter	gradbena	meja	
2	(v	nadaljnjem	besedilu:	GM	2),	ki	določa	največjo	dovolje-
no	površino	za	nadstrešnice.
(4)	 Izven	GM	 1	 je	 na	 jugozahodni	 strani	 območja	A	 in	 B	
dovoljena	 izvedba	 nadstreškov	 nad	 vhodi,	 največ	 1,80	m	
izven	GM	1,	največja	višina	nadstreškov	je	4,00	m.
(5)	 Stavbe	 v	 območju	 dovoljene	 gradnje	 se	 lahko	 gradijo	
fazno,	upoštevati	je	potrebno	raster	faznosti	gradnje	(v	na-
daljnjem	besedilu:	RF).
(6)	Najmanjši	odmik	stavb	od	zunanjih	parcelnih	meja	ob-
močja	OPPN	znaša:
−	 20,85	m	od	parcele	št.	2715/9,	k.o.	Vrhnika	na	jugozaho-

dni	strani	(območje	A	in	F),
−	 17,00	m	od	parcele	št.	2715/9,	k.o.	Vrhnika	na	južni	strani	

(območje	B),
−	 3,00	m	od	parcele	št.	2718/25,	k.o.	Vrhnika	na	severoza-

hodni	strani	(območje	A),
−	 5,00	m	od	predvidene	parcelne	meje	javne	ceste	Pot	na	

Tojnice	 (parc.	 št.	 2939,	 k.o.	 Vrhnika),	 na	 jugovzhodni	
strani	(območje	B,	C,	D	in	H),	razen	v	območju	servisne-
ga	vhoda,

−	 0,00	m	od	parcele	2718/25,	k.o.	Vrhnika	na	severozaho-
dni	strani	(območje	D	in	E).

(7)	 Izven	gradbenih	mej,	 razen	v	varovalnem	pasu	vodo-
toka	in	v	5,00	m	pasu	ob	javni	cesti,	 je	dovoljena	graditev	
nezahtevnih	in	enostavnih	objektov	v	skladu	s	18.	členom	
odloka.

17.	člen
(zahtevni	in	manj	zahtevni	objekti)

(1)	Objekti	so	lahko	zidane	ali	montažne	izvedbe.
(2)	Višina	stavb	se	meri	do	najvišje	točke	objekta.
(3)	Na	delu	tlorisa,	v	skupni	površini	do	10	%,	se	dovoljuje	
postavitev	posamične	tehnološke	opreme,	do	največ	2,00	m	
nad	največjo	določeno	koto	objektov.
(4)	Kritina	mora	biti	v	temnem	odtenku	sive,	rjave	ali	zelene	
barve.
(5)	Oblikovanje	fasad:	na	fasadah	se	uporabijo	sodobni	ma-
teriali	v	svetlih	nevtralnih	odtenkih.
(6)	Predvideni	so	sledeči	objekti:	(glej preglednico 1)

18.	člen
(nezahtevni	in	enostavni	objekti)

(1)	 Na	 območju	 OPPN	 je	 v	 skladu	 z	 veljavno	 področno	
zakonodajo,	 ter	 ob	upoštevanju	pogojev	OPPN	dovoljena	
gradnja	nezahtevnih	 in	enostavnih	objektov	navedenih	v	
tem	členu.
(2)	Nezahtevni	objekti:
−	 ograje,	višine	do	2,2	m,
−	 škarpe	in	podporni	zidovi	do	1,5	m,
−	 pomožni	objekti	vodne	infrastrukture,	ki	so	namenjeni	

spremljanju	stanja	voda,
−	 pomožni	objekti	za	spremljanje	stanja	okolja,
−	 objekt	 za	oglaševanje	 -	 samo	obvestilna	 tabla	na	vho-

dih,	s	podatki	o	podjetju	oziroma	dejavnosti,
−	 tipski	zabojnik.
(3)	Enostavni	objekti:
−	 nadstrešek,
−	 zbiralnik	za	kapnico,

−	 cestni	silos,
−	 varovalne	in	protihrupne	ograje	do	višine	2,2	m,
−	 pomožni	energetski	objekti,
−	 pomožni	komunalni	objekti,
−	 pomožni	objekti	za	spremljanje	stanja	okolja.

19.	člen
(obveznosti	investitorjev	in	izvajalcev)

(1)	Poleg	ostalih	določil	je	potrebno	upoštevati:
−	 pred	začetkom	del	morajo	izvajalci	obvestiti	upravljav-

ce	 prometne,	 komunalne,	 energetske	 in	 telekomuni-
kacijske	infrastrukture	ter	skupno	z	njimi	zakoličiti	in	
zaščiti	obstoječe	infrastrukturne	vode,

−	 zagotoviti	zavarovanje	gradbišča	tako,	da	bosta	zagoto-
vljeni	varnost	in	raba	bližnjih	objektov	in	zemljišč,

−	 pri	pripravi	in	izvedbi	gradbenih	del	naj	se	za	odlaga-
nje	izkopnega	materiala	izberejo	mesta	izven	ekološko	
pomembnega	območja	Ljubljansko	barje:	ekološko	po-
membno	območje	naj	se	ne	zasipava,	onesnažuje	ali	ka-
korkoli	drugače	ne	poškoduje,

−	 promet	v	času	gradnje	organizirati	tako,	da	ne	bo	priha-
jajo	do	večjih	zastojev	na	obstoječem	cestnem	omrežju	
ter	da	se	prometna	varnost	zaradi	gradnje	ne	bo	poslab-
šala,

−	 v	 skladu	 z	 veljavnimi	 predpisi	 opraviti	 v	 najkrajšem	
možnem	 času	 prekomerne	 negativne	 posledice,	 ki	 bi	
nastale	zaradi	gradnje,

−	 zagotoviti	nemoteno	komunalno	oskrbo	preko	vseh	ob-
stoječih	infrastrukturnih	vodov	in	naprav,

−	 v	času	gradnje	zagotoviti	vse	potrebne	varnostne	ukre-
pe	 in	 za	 preprečitev	 prekomernega,	 onesnaženja	 tal,	
vode	 in	 zraka	 pri	 transportu,	 skladiščenju	 in	 uporabi	
škodljivih	snovi,

−	 v	primeru	nesreče	zagotoviti	takojšnje	ukrepanje	uspo-
sobljenih	služb,

−	 ohranjati	avtohtono	vegetacijo	ob	vodotokih,
−	 zagotoviti	sanacijo	morebitnih	zaradi	gradnje	poškodo-

vanih	objektov,	naprav	in	območij,
−	 sanirati	oz.	povrniti	v	prvotno	stanje	vse	poti	in	ceste,	

ki	bodo	zaradi	uporabe	v	času	gradnje	 	prekinjene	ali	
poškodovane.

(2)	Vsi	navedeni	ukrepi	se	morajo	izvajati	v	skladu	s	smer-
nicami	za	načrtovanje	pristojnih	nosilcev	urejanja	prostora,	
na	podlagi	gradbenega	dovoljenja	 ter	 ob	upoštevanju	ve-
ljavne zakonodaje.

V.	ZASNOVA	PROJEKTNIH	REŠITEV	IN	POGOJEV	
GLEDE	PRIKLJUČEVANJA	OBJEKTOV	NA	GOSPODAR-
SKO	JAVNO	INFRASTRUKTURO	IN	GRAJENO	JAVNO	

DOBRO

20.	člen
(splošni	pogoji	za	priključevanje)

(1)	Za	priključek,	ki	poteka	po	parcelah,	ki	niso	v	lasti	in-
vestitorja	mora	investitor	pridobiti	služnost	lastnikov	pri-
zadetih	zemljišč.
(2)	Za	poseg	v	cestno	telo	mora	investitor	pridobiti	soglasje	
za poseg v cestno telo in dovoljenje za zaporo ceste.

21.	člen
(elektroenergetsko	omrežje)

(1)	Nizkonapetostno	(v	nadaljnjem	besedilu:	NN)	omrežje	
se	izvede	podzemno	v	NN	kabelski	kanalizaciji.

(2)	Predvidena	je	postopna	gradnja	NN	kabelske	kanaliza-
cije,	gradnja	se	prilagaja	faznosti	realizacije	OPPN.

(3)	Priključitev	posameznih	porabnikov	na	transformator-
sko	postajo	(v	nadaljnjem	besedilu:	TP)	se	izvede	zno-
traj	posamezne	 faze,	po	pogojih	 in	 s	 soglasjem	upra-
vljavca	elektroenergetske	infrastrukture.

(4)	Obseg	 izgradnje	NN	 omrežja	 znotraj	 posamezne	 faze	
realizacije	OPPN	je	možno	prilagoditi	postopnosti	gra-
dnje	po	pogojih	in	s	soglasjem	upravljavca	elektroener-
getske	infrastrukture.

22.	člen
(telekomunikacijsko	omrežje)

(1)	Telekomunikacijsko	(v	nadaljnjem	besedilu:	TK)	omrež-
je	se	izvede	podzemno,	v	TK	kabelski	kanalizaciji.
(2)	 Predvideni	 objekti	 bodo	na	 obstoječe	 TK	omrežje	 pri-
ključeni	preko	obstoječega	 omrežja.	 Po	 izgradnji	 optične-
ga	TK	omrežja	 zahodno	od	območja	OPPN,	 bodo	objekti	
v	primeru	potreb	priključeni	na	novo	omrežje,	po	pogojih	
upravljavca	omrežja.
(3)	Za	potrebe	razvoda	je	za	obstoječe	objekte	izvedena	TK	
instalacija.	V	primeru	povečanih	potreb	bo	izvedena	nova	
TK	 kabelska	 kanalizacija	 v	 odvisnosti	 od	 faznosti	 izgra-
dnje.	TK	omrežje	sledi	etapnosti	realizacije	OPPN.
(4)	 Razvod	 TK	 kabelske	 kanalizacije	 bo	 izveden	 znotraj	
območja	skladno	s	postopnostjo	gradnje	in	potrebami	upo-
rabnikov.
(5)	Priključevanje	TK	omrežja	 je	možno	prilagoditi	različ-
nim	ponudnikom	TK	storitev.

23.	člen
(javna	razsvetljava)

(1)	Omrežje	 javne	 razsvetljave	 (v	 nadaljnjem	besedilu	 JR)	
je	na	območju	OPPN	obstoječe.	Kabelske	povezave	so	
izvedene	podzemno,	v	JR	kabelski	kanalizaciji.

(2)	Ob	realizaciji	OPPN	bo	izvedena	uskladitev	JR	z	veljav-
no	področno	zakonodajo	in	z	veljavnimi	priporočili	za	
cestno razsvetljavo. 

(3)	 Drogovi	 JR	 naj	 bodo	 enotni,	 z	 enako	 barvo	 svetlobe,	
skladno	z	veljavnimi	predpisi.

24.	člen
(sanitarna	kanalizacija)

(1)	Na	območju	OPPN	se	nahajata	dva	obstoječa	priključka	
na	sanitarno	kanalizacijo	DN	200,	ki	 se	ohranita.	Po-
tek	priključkov	je	prikazan	v	prikazu	B.5	Prikaz	ure-
ditev	glede	poteka	omrežij	 in	priključevanja	objektov	
na	gospodarsko	javno	infrastrukturo	ter	grajeno	javno	
dobro.	Priključni	točki	na	javno	sanitarno	kanalizacijo	
sta:

−	 južno	od	območja	OPPN	na	parc.	št.	2939,	k.o.	Vrhnika,	
na	cesti	Pot	na	Tojnice,

−	 zahodno	od	območja	na	parc.	št.	2715/9,	na	povezoval-
ni industrijski cesti.

(2)		 Dovoljena	 je	 izvedba	novih	kanalizacijskih	priključk-
ov,	za	kar	je	potrebno	pridobiti	soglasje	upravljavca.

(3)		 Sanitarna	kanalizacija	mora	biti	 izvedena	vodotesno.	
Za	kanalizacijske	priključke	se	uporabi	kanalizacijske	
cevi	PVC.	Sanitarno	kanalizacijo	posameznih	objektov	
se	spelje	do	revizijskega	jaška	ter	dalje	do	priklopa	na	
kanalizacijo.	Revizijski	jaški	naj	bodo	locirani	na	funk-
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cionalnem	zemljišču	objektov.
(4)		 V	primeru	odpadnih	tehnoloških	vod	iz	predvidenih	

objektov,	 je	 le-te	potrebno	na	mestu	nastanka	očistiti	
do	 predpisane	 stopnje.	 Očiščene	 vode	 morajo	 ustre-
zati	veljavni	področni	zakonodaji,	oziroma	posebnim	
predpisom	 za	 dejavnost,	 če	 ta	 obstaja.	 Predvidi	 se	
ustrezno	merilno	mesto	za	izvajanje	monitoringa.

25.	člen
(meteorna	kanalizacija)

(1)		 Na	območju	OPPN	se	nahaja	obstoječa	meteorna	kana-
lizacija,	 ki	bo	 rekonstruirana	 in	dograjena.	Meteorne	
vode	se	odvajajo	v	vodotok	Tojnica.

(2)		 Projektna	 rešitev	 odvajanja	 in	 čiščenja	 padavinskih	
in	komunalnih	odpadnih	vod	mora	biti	skladna	z	ve-
ljavno zakonodajo. Meteorna kanalizacija se izvede 
vodotesno.	Potek	meteorne	kanalizacije	 je	prikazan	v	
prikazu	 B.5	 Prikaz	 ureditev	 glede	 poteka	 omrežij	 in	
priključevanja	 objektov	 na	 gospodarsko	 javno	 infra-
strukturo ter grajeno javno dobro.

(3)		 Vse	padavinske	 vode	 z	 območja	OPPN	 se	 odvajajo	 v	
Tojnico,	 prek	 cevnih	 zadrževalnikov.	 Hipni	 dotok	 v	
vodotok	se	zmanjša	z	ustrezno	dušilko	na	iztoku.	Izto-
ki	v	Tojnico	so	obstoječi.

(4)		 Padavinske	vode	z	 javne	ceste	Pot	na	Tojnice	se	prek	
cestnih	požiralnikov	in	obstoječe	meteorne	kanalizaci-
je	odvajajo	v	Tojnico.

(5)		 Meteorne	in	druge	vode	z	območja	OPPN	se	ne	smejo	
odvajati	v	naprave	za	odvajanje	javnih	cest	in	ne	smejo	
na	 njih	 zastajati.	 Predvidena	ureditev	 ne	 sme	 ovirati	
odvajanja	vode	z	javnih	cest.

26.	člen
(vodovod)

(1)		 Del	 javnega	vodovodnega	omrežja,	ki	poteka	čez	ob-
močje	OPPN	(krožna	zanka)	se	zamenja.	Izvede	se	nov	
javni	vodovod	DN	110,	na	katerem	se	izvedejo	nadze-
mni	hidranti	DN	80	ter	odzračevalnik.

(2)		 Na	rekonstruiranem	vodovodu	se	za	zagotavljanje	po-
žarne	varnosti	 izvedeta	2	nadzemna	hidranta	DN	80	
ob	cesti	Pot	na	Tojnice	ter	1	nadzemni	hidrant	DN	80	na	
območju	komunalnega	podjetja,	ki	se	opremi	z	vodo-
merom	DN	80,	glej	Prikaz	B.7	Prikaz ureditev potrebnih 
za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi, vključno z varstvom pred požarom.

(3)		 Za	oskrbo	objektov	z	vodo	se	izvede	skupni	vodomer-

ni	jašek	z	vodomerom	ali	več	vodomernih	jaškov	z	vo-
domeri	za	posamezne	objekte.

(4)		 Pri	projektiranju	 je	potrebno	upoštevati	obstoječe	vo-
dovodno	 omrežje	 na	 območju	 ter	 interni	 	Pravilnik o 
tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav 
centralnega vodovoda v občini Vrhnika, Log- Dragomer in 
Borovnica.

27.	člen
(plinovodno	omrežje)

(1)		 Možna	 je	 izvedba	 novega	 nizkotlačnega	 plinskega	
priključka	PE	63.	Po	potrebi	se	nov	plinski	priključek	
izvede	s	T	odcepom	na	obstoječ	plinski	vod	PE	63,	ki	
poteka	z	zahodne	strani.	Na	koncu	plinovoda	se	pred-
vidi	plinska	požarna	pipa.

(2)		 Možna	 je	 rekonstrukcija	 obstoječega	 plinskega	 pri-
ključka	 in	 izvedba	novih	plinskih	priključkov	 (novih	
odjemnih	mest)	za	ogrevanje	posameznih	objektov	ali	
njihovih	sklopov,	ali	za	drugo	rabo	energije	plina.

(3)		 Plinski	 priključki	 se	 izvedejo	 skladno	 z	 veljavno	po-
dročno	zakonodajo	ter	s	soglasjem	upravljavca	javnega	
plinovoda.

(4)		 Obseg	 izgradnje	 plinskega	 omrežja	 je	 možno	 prila-
goditi	postopnosti	gradnje	po	pogojih	 in	 s	 soglasjem	
upravljavca.

28.	člen
(ogrevanje	objektov)

(1)		 Objekti	se	ogrevajo	prek	skupne,	obstoječe	kotlovnice	
na	zemeljski	plin.	Kotlovnica	je	locirana	v	obstoječem	
objektu	JP	KPV	d.o.o.

(2)		 Za	 potrebe	 ogrevanja	 predvidenih	 objektov	 je	 možna	
izvedba novega internega plinskega razvoda z indivi-
dualnimi	plinskimi	 trošili	za	ogrevanje	ali	pa	 izvedba	
internega	toplovodnega	omrežja	iz	obstoječe	kotlovnice.

(3)		 Izvedba	ogrevalnih	sistemov,	mora	biti	skladna	z	ve-
ljavno	 zakonodajo.	Emisije	 kurišč	ne	 smejo	presegati	
mejnih	emisijskih	vrednosti.

(4)		 Dovoljena	 je	uporaba	obnovljivih	virov	energije	 skla-
dno z veljavno zakonodajo.

29.	člen
(javna	higiena)

(1)		 Zbiranje	odpadkov	iz	dejavnosti	se	bo	izvajalo	po	sis-
temu	ločenega	zbiranja.	Za	ločevanje	odpadkov	so	od-

govorni uporabniki objektov.
(2)		 Mešani	 komunalni	 odpadki	 se	bodo	zbirali	 v	 indivi-

dualnih	zabojnikih	na	funkcionalnem	zemljišču	objek-
tov. 

(3)		 Z	 industrijskimi	 in	 morebitnimi	 nevarnimi	 odpadki	
iz dejavnosti je potrebno ravnati v skladu z veljavno 
področno	zakonodajo.

30.	člen
(javno	dobro)

Javno	dobro	obsega	del	 javne	ceste	Pot	na	Tojnice,	kjer	 je	
predvidena	rekonstrukcija	ceste	ter	ureditev	parcelnih	mej	
oziroma	parcelacija.

31.	člen
(pridobivanje	energije)

Na	 strehah	 objektov	 se	 lahko	 postavi	 naprave	 za	 prido-
bivanje	energije	s	pomočjo	sonca	(solarni	sistemi	za	toplo	
vodo,	sončne	elektrarne,	ipd.),	skladno	z	veljavno	področno	
zakonodajo.

VI.	REŠITVE	IN	UKREPI	ZA	CELOSTNO	OHRANJANJE	
KULTURNE	DEDIŠČINE

32.	člen
(kulturna	dediščina)

(1)		 Obravnavano	območje	posega	na	naslednji	registrirani	
enoti	kulturne	dediščine:

−	 EŠD	9368	Ljubljana	-	Arheološko	območje	Ljubljansko	
barje in 

−	 EŠD	 11819	 Ljubljana	 -	 Kulturna	 krajina	 Ljubljansko	
barje.

(2)		 Na	območju	so	že	bile	izvedene	predhodne	arheološke	
raziskave	(Poročilo	o	izvedbi	predhodnih	arheoloških	
raziskav,	št.	Poročila	F19/2011,	november	2011).

(3)		 Ob	 vseh	 posegih	 v	 zemeljsko	 plasti	 velja	 obvezujoč	
splošni	 arheološki	 varstveni	 režim,	 ki	 najditelja	 /	 la-
stnika	zemljišča	/	investitorja	/	odgovornega	vodjo	del	
ob	 odkritju	 dediščine	 zavezuje,	 da	 najdbo	 zavaruje	
nepoškodovano	 na	 mestu	 odkritja	 in	 o	 najdbi	 takoj	
obvesti	 pristojno	 enoto	 Zavoda	 za	 varstvo	 kulturno	
dediščine	Slovenije,	ki	situacijo	dokumentira	v	skladu	
z	določili	arheološke	stroke.	V	primeru	odkritja	arhe-
oloških	 ostalin,	 ki	 jim	grozi	 nevarnost	 poškodovanja	
ali	uničenja,	lahko	pristojni	organ	to	zemljišče	z	izda-
jo	odločbe	določi	za	arheološko	najdišče,	dokler	se	ne	
opravijo	raziskave	arheoloških	ostalin	oz.	se	omeji	ali	
prepove	gospodarska	in	druga	raba	zemljišča,	ki	ogro-
ža	obstoj	arheološke	ostaline.

VII.	REŠITVE	IN	UKREPI	ZA	VAROVANJE	OKOLJA,	
NARAVNIH	VIROV	IN	OHRANJANJE	NARAVE

33.	člen
(gradnja)

(1)		 V	 času	 pripravljalnih	 del,	 izgradnje	 infrastrukture,	
gradnje	objektov	in	drugih	posegov	ter	uporabe	mora-
jo	izvajalci	del	upoštevati	vse	okoljevarstvene	ukrepe	
za	 preprečevanje	 škodljivih	 vplivov	 oziroma	 za	 čim	
manjše	 obremenitve	 okolja	 ter	 ukrepe	 za	 ohranjanje	
narave.

(2)		 Organizacija	gradbišča,	izvajanje	del	in	druge	aktivno-
sti	morajo	biti	skladne	z	veljavno	področno	zakonoda-
jo.

(3)		 Pri	ravnanju	z	izkopi,	gradbenimi	materiali	 in	emba-
lažo	 je	potrebno	upoštevati	 veljavno	področno	 zako-
nodajo.	Za	odlaganje	 izkopnega	materiala	se	 izberejo	
mesta	izven	ekološko	pomembnega	območja		Ljubljan-
sko	barje	(v	nadaljnjem	besedilu:	EPO).	EPO	naj	se	ne	
zasipava,	onesnažuje	ali	kakorkoli	drugače	ne	poško-
duje.

(4)		 Med	izvedbo	načrtovanih	posegov	ne	sme	priti	do	po-
slabšanja	razmer	v	okoliških	območjih.

34.	člen
(varstvo	zraka)

(1)		 Med	 gradnjo	 so	 izvajalci	 del	 dolžni	 upoštevati	 vse	
ukrepe	za	varstvo	zraka.	Upoštevati	je	potrebno	pred-
pise	glede	emisij	gradbene	mehanizacije	 in	 transpor-
tnih	sredstev.	Preprečevati	je	potrebno	prašenje	okoli-
ce	in	gradbišča	ter	raznos	materiala	z	gradbišča.

(2)		 Med	uporabo	morajo	biti	kurilni	sistemi	in	sistemi	za	
odvajanje	dima	skladni	z	veljavno	zakonodajo,	emisije	
ne	 smejo	 presegati	 zakonsko	 določenih	 mejnih	 vre-
dnosti.

(3)		 V	primeru	 izvajanja	dejavnosti,	ki	bi	 zaradi	proizvo-
dnega	 procesa,	 skladiščenja	 ali	 ravnanja	 z	 materiali	
povzročale	emisije	v	zrak,	morajo	biti	zagotovljeni	vsi	
tehnični	in	drugi	ukrepi	za	omejevanje	emisij	v	okviru	
predpisanih	vrednosti,	po	potrebi	pa	tudi	monitoring.	
Upravljavci	posameznih	naprav,	ki	so	vir	emisij	v	zrak,	
morajo	upoštevati	zakonska	določila	predpisov	o	emi-
siji	snovi	v	zrak	iz	določene	dejavnosti.

(4)		 Upoštevati	se	morajo	sledeči	omilitveni	ukrepi:
−	 vlaženje	transportnih	poti	v	času	gradbenih	del,
−	 čiščenje	odpadnih	plinov	 iz	dejavnosti	 (kjer	 je	 to	po-

trebno),
−	 ureditev	ustreznih	kurilnih	naprav.

35.	člen
(varstvo	voda)

(1)		 Del	 območja	 se	 nahaja	 v	 območju	preostale	 in	majh-
ne	 poplavne	 nevarnosti.	 Glede	 na	 razred	 nevarnosti	
je	potrebno	upoštevati	pogoje	in	omejitve	za	izvajanje	
dejavnosti,	določene	z	veljavno	področno	zakonodajo	
(Uredba	o	pogojih	in	omejitvah	za	izvajanje	dejavnost	
in	 posegov	 v	 prostor	 na	 območjih,	 ogroženih	 zaradi	
poplav	 in	z	njimi	povezane	erozije	 celinskih	voda	 in	
morja,	Ur.l.	RS,	št.	89/08,	Priloga	2).

(2)		 Objekti	morajo	biti	urejeni	na	način,	ki	bo	preprečeval	
raztros	ali	razlitje	morebitnih	nevarnih	snovi	v	okolico	
(princip	lovilne	sklede	brez	iztoka	v	kanalizacijo).

(3)		 Načrtovana	gradnja	se	nahaja	ob	Tojnici,	ki	je	vodotok	
2.	 reda.	Gradnja	 in	posegi	na	vodnem	in	priobalnem	
zemljišču,	ki	meri	5,00	m	od	meje	vodnega	zemljišča	je	
prepovedana,	razen	gradnje	objektov	javne	infrastruk-
ture,	komunalne	in	druge	infrastrukture	ter	komunal-
nih	priključkov	na	 infrastrukturo.	Mejo	 vodnega	 ze-
mljišča	predstavlja	zgornji	rob	brežine	vodotoka.

(4)		 Vsi	posegi	morajo	biti	načrtovani	tako,	da	ne	pride	do	
poslabšanja	stanja	voda	in	da	se	ne	onemogoči	varstva	
pred	škodljivim	delovanjem	voda.

(5)		 Pred	izdajo	gradbenega	dovoljenja	 je	za	posege	dolo-
čene	 z	OPPN	potrebno	 pridobiti	 projektne	 pogoje	 in	
vodovarstveno soglasje.

36.	člen
(varstvo	tal)

(1)		 Pri	vseh	posegih	izven	območja	OPPN,	ki	bodo	izva-
jani	predvsem	za	izgradnjo	komunalne	in	energetske	

infrastrukture,	je	potrebno	zagotoviti,	da	se	stanje	tal	
po	dokončanih	delih	povrne	v	izhodiščno	stanje.

(2)		 Upoštevati	se	morajo	sledeči	ukrepi:
−	 preprečiti	onesnaženje	tal	v	času	gradnje	-	vse	provizo-

rije	je	po	končanih	posegih	potrebno	odstraniti,	priza-
dete	površine	pa	krajinsko	urediti,

−	 uporaba	tehnično	brezhibne	gradbene	mehanizacije,	
−	 ustrezno	ravnati	z	odvečnim	izkopom,	gradbenim	ma-

terialom	in	odpadki.

37.	člen
(varstvo	pred	hrupom)

Pri	 projektiranju,	 gradnji	 in	 obratovanju	 objektov	 in	 na-
prav,	 je	 potrebno	 upoštevati	 določila	 veljavne	 področne	
zakonodaje.

38.	člen
(svetlobno	onesnaženje)

(1)	Pri	projektiranju	in	izvedbi	zunanjega	osvetljevanja	na	
območju	OPPN	je	potrebno	upoštevati veljavno	področno	
zakonodajo.
(2)	Upoštevati	se	morajo	sledeči	ukrepi:
−	 vgradnja	ustreznih	 svetilk,	 ki	 ne	 sevajo	navzgor	 in	 s	

čim	manjšo	emisijo	UV	svetlobe,
−	 ureditev	 ustreznega	 režima	 osvetljevanja	 v	 nočnem	

času	(v	času	gradnje	in	v	času	obratovanja).

39.	člen
(ohranjanje	narave)

Pri	 načrtovanju	 posegov	 in	 dejavnosti	 na	 obravnavanem	
območju	je	potrebno	upoštevati	sledeče	pogoje:
−	 pri	 pripravi	 in	 izvedbi	 gradbenih	del	 naj	 se	 za	 odla-

ganje	izkopanega	materiala	izberejo	mesta	izven	EPO	
Ljubljansko	barje,

−	 EPO	Ljubljansko	barje	izven	območja	OPPN	naj	se	ne	
zasipava,	onesnažuje	ali	drugače	poškoduje,

−	 v	priobalni	pas	obvodne	vegetacije	ni	dovoljeno	pose-
gati,	varovalni	pas	znaša	min.	5,00	m.

VIII.	REŠITVE	IN	UKREPI	ZA	OBRAMBO	TER	VARSTVO	
PRED	NARAVNIMI	IN	DRUGIMI	NESREČAMI,	VKLJUČ-

NO	Z	VARSTVOM	PRED	POŽAROM

40.	člen
(obramba)

Za	območje	urejanja	ni	predvidenih	posebnih	ukrepov	za	
obrambo.

41.	člen
(varstvo	pred	potresom)

(1)	Objekti	morajo	biti	potresno	varni:	upoštevati	je	potreb-
no	projektni	pospešek	tal	0,225	g	ter	ukrepe	predvidene	za	
VIII.	potresno	cono	maksimalne	 intenzitete	pričakovanih	
potresov.
(2)	Investitor	mora	v	fazi	projektiranja	zagotoviti	geološko	
geomehanske	 raziskave	 terena,	 katerih	 rezultati	 morajo	
biti	upoštevani	pri	projektiranju	in	izvedbi	objektov.
(3)	Pri	objektih,	kjer	obstaja	nevarnosti	razlitja	ali	raztrosa	
nevarnih	snovi	 je	potrebno	predvideti	primerne	 tehnične	
rešitve.

42.	člen
(varstvo	pred	poplavami)

(1)		 Del	območja	se	nahaja	v	območju	preostale	in	majhne	
poplavne	nevarnosti.	Glede	na	razred	nevarnosti	je	po-
trebno	upoštevati	pogoje	in	omejitve	za	izvajanje	pose-
gov	v	prostor,	določene	z	veljavno	področno	zakono-
dajo	(Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnost 
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in 
z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,	Ur.	l.	RS,	
št.	89/08,	Priloga	1).

(2)		 Zaradi	predvidenih	ukrepov	za	zagotavljanje	poplav-
ne	varnosti	na	območju	Občine	Vrhnika,	se	ob	izdelavi	
projektne	dokumentacije	upošteva	aktualno	stanje	po-
plavne	ogroženosti.

(3)		 Pri	pripravo	projektne	dokumentacije	morajo	biti	upo-
števani	vsi	pogoji	navedeni	v	smernicah,	ki	so	priloga	
OPPN.

(4)		 Pred	izdajo	gradbenega	dovoljenja	 je	za	posege	dolo-
čene	 z	OPPN	potrebno	 pridobiti	 projektne	 pogoje	 in	
vodno soglasje.

(5)		 Kota	100-letnih	poplav	na	območju	OPPN	je	na	290,62	
m.nm.v.	Kota	pritličij	objektov	in	urejenih	tlakovanih	
površin	mora	biti	najmanj	50	cm	nad	koto	100	 letnih	
poplav,	kar	pomeni	najmanj	na	291,12	m.nm.v.

(6)		 Objekti	ne	smejo	biti	podkleteni.
(7)		 Upoštevati	se	mora	sledeči	omilitveni	ukrep:
−	 na	območju	 JP	KPV	d.o.o.,	 je	na	območju	majhne	po-

plavne	nevarnosti,	kjer	je	največja	globina	vode	ob	100	
letnih	poplavah	0,5	m,	predvidena	pozidava	cca.	1520	
m	površine,	kar	pomeni	zmanjšanje	razlivne	površine	
za	največ	760	m3,

−	 pred	gradnjo	objektov	C,	D,	E	in	pripadajočih	manipu-
lacijskih	površin,	se	ob	vzhodni	meji,	med	območjem	
JP	KPV	d.o.o.	in	javno	cesto	Pot	na	Tojnice,	izvede	re-
tenzijsko	površino,	to	je	jarek	v	skupni	dolžini	cca.	100	
m	 (do	 servisnega	vhoda),	 s	 skupno	prostornino	min.	
760	m3.

43.	člen
(varstvo	pred	vetrom)

Za	 zaščito	 pred	močnim	 vetrom	morajo	 biti	 objekti	 pro-
jektirani	in	grajeni	po	veljavnih	predpisih	in	standardih	o	
graditvi objektov.

44.	člen
(varstvo	pred	požarom)

(1)		 Zaradi	gradnje	in	uporabe	objektov	in	površin	se	po-
žarna	varnost	bližnjih	objektov	in	površin	ne	sme	po-
slabšati.

(2)		 Pri	 izdelavi	 projektne	 dokumentacije	 morajo	 biti	 iz-
polnjene	zahteve	za	varnost	pred	požarom,	določene	z	
veljavno	področno	zakonodajo,	zagotoviti	je	potrebno	
predvsem:

−	 pogoje	za	pravočasno	odkrivanje,	obveščanje,	omejitev	
širjenja	in	učinkovito	gašenje	požara,

−	 pogoje	 za	 preprečevanje	 in	 zmanjševanje	 škodljivih	
posledic	požara	za	ljudi,	premoženje	in	okolje,

−	 pogoje	za	pravočasen	in	varen	umik	ljudi	iz	katerega-
koli	dela	objekta,

−	 dostopne	in	delovne	površine	za	intervencijska	vozila	
in	gasilce,

−	 vire	za	oskrbo	z	vodo	za	gašenje	požara.
(3)		 Zunanje	stene	in	strehe	stavb	morajo	biti	projektirane	

in	grajene	tako,	da	je	z	upoštevanjem	njihovega	odmi-
ka	od	meje	parcele	omejeno	širjenje	požara	na	sosednje	
objekte.	Ločilne	stene,	skupaj	z	vrati,	okni	in	drugimi	
preboji,	med	posameznimi	 stavbami	morajo	biti	pro-
jektirane	in	grajene	tako,	da	je	omejeno	širjenje	požara	
na sosednje objekte.

P1
Parkirišče	za	zaposlene	in	obiskovalce,	22	PM,	dim	2,50	x	5,00	m
niveleta	 	 min.	291,50	m.nm.v
dim.	 	 29,9	x	16,3	m

P2

Parkirišče	za	zaposlene	in	obiskovalce,	28	PM,	dim	2,50	x	5,00	m	in	2	PM	za	funkcionalno	ovirane	osebe,	dim.	
3,50	x	5,00	m
niveleta	 	 min.	291,50	m.nm.v
dim.	 	 	40,9	x	16,3	m

P3
Parkirišče	za	službena	vozila,	18	PM	2,50	m	x	5,00	m,	vključno	s	kolesarnico
niveleta	 	 min.	291,50	m.nm.v
dim.	 	 69,6	x	5,5	m

P4
Parkirišče	za	službena	vozila,	10	PM	3,00	m	x	6,00	m
niveleta	 	 min.	291,50	m.nm.v
dim.	 	 41,7	x	6,5	m

P5
Plato	za	pranje	službenih	tovornih	vozil	in	delovnih	strojev,	betonski	plato	opremljen	z	lovilcem	nesnage,	vodo
niveleta	 	 min.	291,50	m.nm.v
dim.	 	 15,0	x	7,0	m

A

Dozidava	obstoječega	objekta,	za	skladišče,	pisarniške	ali	poslovne	prostore	in	servisno	proizvodno	dejavnost
odmik		 	 min	3,00	m	od	parc.	2718/25,	k.o.	Vrhnika
dim.	 		 cca.	70,2	x	16,2	m,
višina	 	 do	8,0	m,	prilagojena	obstoječemu	objektu,
etažnost	 največ	P+1

B

Območje	objektov	za	skladišče,	pisarniške	ali	poslovne	prostore	in	servisno	proizvodno	dejavnost,	vključno	z	
delom	za	predavalnico,	predvidena	dva	uvoza	širine	cca.	6,0	m
odmik		 	 min.	5,00	m	od	predvidene	parc.	meje	javne	ceste	Pot	na	Tojnice
dimenzije	 največ		 69,6	x	40,0	m
pritličje	±0,00	 min.	291,50	m.nm.v
višina	 	 do	11,0	m
etažnost	 do	P+2
streha	 	 ravna	streha,	naklon	do	12º,	z	ravnim	robom	(atiko)

C

Območje	objektov	za	skladišče,	pisarniške	ali	poslovne	prostore	in	servisno	proizvodno	dejavnost,	parkiranje	
službenih	vozil
odmik		 	 min.	5,00	m	od	predvidene	parc.	meje	javne	ceste	Pot	na	Tojnice	na	vzhodni	strani
	 	 min	5,00	m	od	parc.	št.	2895,	k.o.	Vrhnika,	na	severni	strani
dimenzije		največ	11,0	x	29,6	m	južni	krak
	 	 največ	11,0	x	53,6	m	severni	krak
pritličje	±0,00	 min.	291,50	m.nm.v
višina	 	 do	11,0	m
etažnost	 do	P+2
streha	 	 ravna	streha,	naklon	do	12º,	z	ravnim	robom	(atiko)

D

Parkirna	nadstrešnica	za	tovorna	vozila	in	delovne	stroje
odmik		 	 min	5,00	m	od	parc.	št.	2895,	k.o.	Vrhnika,	na	severni	strani
	 	 min	0,00	m	od	parc.	št.	2718/25,	k.o.	Vrhnika	na	zahodni	strani
dimenzije	 največ	16,0	x	63,4	m
pritličje	±0,00	 min.	291,50	m.nm.v
višina	 	 do	13,0	m
etažnost	 do	P+1
streha	 	 enokapnica,	naklona	do	12°,	z	ravnim	robom

E

Parkirna	nadstrešnica	za	tovorna	vozila	in	delovne	stroje
odmik		 	 min	0,00	od	parc.	št.	2718/25,	k.o.	Vrhnika
dimenzije	 največ	16,0	x	52,2	m
pritličje	±0,00	 min.	291,50	m.nm.v.
višina	 	 do	13,00	m
etažnost	 do	P+1
streha	 	 enokapnica,	naklona	do	12°,	z	ravnim	robom

F

Nadstrešnica	ob	obstoječem	poslovnem	objektu,	manipulacijska	površina,	plato	za	začasno	parkiranje	/	
ustavljanje
dim.	 	 največ	70,2	x	10,0	m
pritličje	±0,00	 min.	291,50	m.nm.v.
višina	 	 do	6,00	m
etažnost	 P
streha	 	 enokapnica,	naklona	do	5°,	z	ravnim	robom

G

Nadstrešnica	ob	skladišču,	manipulacijska	površina,	plato	za	začasno	parkiranje	/	ustavljanje,vhod	v	skladišče
dimenzije	 največ		 5,5	x	69,6
pritličje	±0,00	 min.	291,50	m.nm.v.
višina	 	 do	6,00	m
etažnost	 P
streha	 	 enokapnica,	naklona	do	5°,	z	ravnim	robom

G1 Vratarnica	v	sklopu	objekta	C,	lahko	se	postavi	tudi	tipski	zabojnik

H

Nadstrešnica	ob	skladišču,	manipulacijska	površina,	plato	za	začasno	parkiranje	/	ustavljanje,	vhod	v	skladišče
dimenzije	 največ		 6,5	x	41,7
pritličje	±0,00	 min.	291,50	m.nm.v.
višina	 	 do	6,00	m
etažnost	 P
streha	 	 enokapnica,	naklona	do	5°,	z	ravnim	robom
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(4)		 Zahteve	za	površine	za	intervencijska	vozila	se	določi-
jo	v	skladu	s	standardom	SIST	DIN	14090.

IX.	ETAPNOST	IZVEDBE	PROSTORSKE	UREDITVE

45.	člen
(etapnost	izvedbe	OPPN)

(1)	Obstoječi	in	predvideni	objekti	se	lahko	urejajo	in	gra-
dijo	posamično.
(2)	Ureditev	javne	gospodarske	infrastrukture	ter	priključ-
kov	 nanjo	 in	 ostalih	 komunalnih	 vodov	 se	 lahko	 izvaja	
fazno.	 Faze	 se	 prilagodijo	 dinamiki	 gradnje	 objektov	 in	
urejanja	površin.
(3)	Rekonstrukcija	javne	ceste	Pot	na	Tojnice	od	križišča	z	
industrijsko cesto do servisnega uvoza se izvede pred ali 
sočasno	z	gradnjo	servisnega	uvoza.

X.	VELIKOST	DOPUSTNIH	ODSTOPANJ	OD	FUNKCIO-
NALNIH,	OBLIKOVALSKIH	IN	TEHNIČNIH	REŠITEV

46.	člen
(dopustna	odstopanja	objektov)

Dopustna	so	sledeča	odstopanja:
−	 pri	kotah	pritličij	stavb	je	dopustno	višinsko	odstopanje	

+0,50	m,
−	 pri	niveletah	zunanjih	tlakovanih	površin	je	dopustno	

višinsko	odstopanje	+0,50	m.	Nivelete	morajo	biti	prila-
gojene	uvozom	z	javnih	cest,

−	 pri	gradnji	objektov	znotraj	območja	B	in	C	je	dopustno	
odstopanje	od	rastra	faznosti	±	2,00	m.

47.	člen
(dopustna	odstopanja	infrastrukture)

(1)	Odstopanja	pri	projektiranju	 in	 izvedbi	 infrastruktur-
nih	objektov	in	vodov	ter	priključkov	nanje,	so	v	primeru	
ustreznejših	 tehničnih	 ali	 racionalnejših	 rešitev,	 ob	 upo-
števanju	pogojev	OPPN	in	veljavne	zakonodaje	dovoljena.	
Spremembe	 morajo	 biti	 skladne	 s	 smernicami	 pristojnih	
nosilcev urejanja prostora.
(2)	V	primeru	povečanih	kapacitet	ali	novih	potreb	je	mo-
žna	 sprememba	 obstoječih	 ali	 izvedba	 novih	 priključkov	
na	 javno	gospodarsko	omrežje,	po	pogojih	 in	s	soglasjem	
upravljavcev.
(3)	Priključevanje	na	gospodarsko	javno	infrastrukturo	se	
lahko	v	primeru	ustreznejših	tehničnih	rešitev	izvede	tudi	
prek	 drugih	 zemljišč,	 skladno	 s	 pogoji	 nosilcev	 urejanja	
prostora	in	pogojev	OPPN	ter	s	soglasji	lastnikov	zemljišč.
(4)	V	primeru	spremenjenih	potreb	po	ogrevanju	je	dovolje-
na	izvedba	novih	sistemov	ogrevanja	za	posamezne	objek-
te ali enote.

XI.	USMERITVE	ZA	DOLOČITEV	MERIL	IN	POGOJEV	PO	
PRENEHANJU	VELJAVNOSTI	PODROBNEGA	NAČRTA

48.	člen
(merila	in	pogoji	po	prenehanju	veljavnosti	OPPN)

Po	 prenehanju	 veljavnosti	 tega	OPPN	naj	 bodo	 dopustni	
naslednji posegi:
−	 rekonstrukcije	 in	 spremembe	 namembnosti	 v	 okviru	

določil	OPPN,
−	 rušitve	in	odstranitve	objektov,
−	 redna	in	investicijska	vzdrževalna	dela,
−	 izvedba	 novih	 načinov	 ogrevanja	 ali	 izrabe	 energije	

obnovljivih	virov,	kar	obsega	tudi	namestitev	za	to	po-
trebnih	naprav,

−	 rekonstrukcija	in	novogradnja	gospodarske	javne	infra-
strukture,	po	pogojih	pristojnih	nosilcev	urejanja	pro-
stora.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje Komunalnega podjetja Vrhnika na Tojnicah 
(Naš časopis, št. 417/14) vsebuje naslednje končne določ-
be:

XII.	KONČNE	DOLOČBE

49.	člen
(vpogled	OPPN)

OPPN	je	na	vpogled	na	Oddelku	za	prostor	občinske	upra-
ve	Občine	Vrhnika.

50.	člen
(nadzor)

Nadzor	nad	izvajanjem	tega	odloka	opravljajo	pristojne	in-
špekcijske	službe.

51.	člen
(pričetek	veljavnosti	OPPN)

Odlok	se	objavi	v	občinskem	glasilu	Naš	časopis	in	začne	
veljati dan po objavi. Odlok se objavi tudi na spletni strani 
Občina	Vrhnika.

Tehnični popravki Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje Komunalnega podjetja 
Vrhnika na Tojnicah (Naš časopis, št. 426/15) vsebujejo 
naslednje končne določbe:

16.	člen
Ti	tehnični	popravki	začnejo	veljati	naslednji	dan	po	objavi	
v	Našem	časopisu.	Objavijo	se	tudi	na	spletni	strani	Občine	
Vrhnika.

Na	podlagi	 50,	 in	60.	 člena	Zakona	o	prostorskem	načrto-
vanju	(Uradni	list	RS,	št	33/07,	108/09,	57/12,	109/12)	Občina	
Vrhnika	javno	naznanja	

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO 
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

ureditvenem načrtu 
za območje Pristava v Bistri

Javna	razgrnitev	dopolnjenega	osnutka	Odloka	o	spremem-
bah	 in	dopolnitvah	odloka	o	ureditvenem	načrtu	območja	
Pristava	v	Bistri	bo	potekala	v	času	od	20.	7.	2015	do	vključ-
no	 3.	 8.	 2015.	 Prostorski	 akt	 bo	 v	 tem	 času	 na	 vpogled	 v	
prostorih	Občine	Vrhnika,	Oddelek	 za	 prostor,	 Cankarjev	
trg	11,	1360	Vrhnika	in	v	prostorih	KS	Verd,		Verd	100,	1360	
Vrhnika.

Javna obravnava prostorskega akta bo potekala v ponede-
ljek, 27. 7. 2015 ob 17.00 uri v prostorih KS Verd,  Verd 100, 
1360 Vrhnika.

V	času	javne	razgrnitve	in	javne	obravnave	lahko	k	prostor-
skemu	aktu	dajo	pripombe	in	predloge	vsi	zainteresirani	or-
gani,	organizacije	in	posamezniki.	Pripombe	in	predlogi	se	
lahko	podajo	ustno	ali	pisno	na	javni	obravnavi	in	na	mestih	
javne	razgrnitve,	kot	zapis	v	knjigo	pripomb	in	predlogov,	
ali se posredujejo na elektronski naslov prostor.obcina@vrh-
nika.si.

Številka:	3505-10/2015	(5-01)
Datum:	15.	6.	2015

Stojan	Jakin
Župan	Občine	Vrhnika

Na	 podlagi	 60.	 člena	 Zakona	 o	 prostorskem	 načrtovanju	
(Ur.l.	RS,	št	33/07,	108/09,	57/12,	109/12)	Občina	Vrhnika	jav-
no naznanja 

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO 
Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja 

V2S/2 Gabrče 2 na Vrhniki

Javna	 razgrnitev	 dopolnjenega	 osnutka	 Odloka	 o	 zazi-
dalnem	načrtu	za	del	območja	urejanja	V2S/2	Gabrče	2	na	
Vrhniki bo	potekala	v	času	od	16.	7.	2015	do	vključno	31.	7.	
2015.	Prostorski	akt	bo	v	tem	času	na	vpogled	v	prostorih	
Občine	Vrhnika,	Oddelek	za	prostor,	Cankarjev	trg	11,	1360	
Vrhnika	in	v	prostorih	KS	Vrhnika	–	Vas,		Tržaška	cesta	11,	
1360	Vrhnika.

Javna	obravnava	prostorskega	akta	bo	potekala	v	sredo,	22.	
7.	2015	ob	17.00	uri	v	prostorih	KS	Vrhnika	–	Vas,		Tržaška	
cesta	11,	1360	Vrhnika.

V	času	javne	razgrnitve	in	javne	obravnave	lahko	k	prostor-
skemu	aktu	dajo	pripombe	in	predloge	vsi	zainteresirani	or-
gani,	organizacije	in	posamezniki.	Pripombe	in	predlogi	se	
lahko	podajo	ustno	ali	pisno	na	javni	obravnavi	in	na	mestih	
javne	razgrnitve,	kot	zapis	v	knjigo	pripomb	in	predlogov,	
ali se posredujejo na elektronski naslov prostor.obcina@vrh-
nika.si.
Številka:	3500-7/2015
Datum:	12.	6.	2015

Stojan	Jakin
Župana	Občine	Vrhnika

Na	podlagi	57.	člena	in	96.	člena	Zakona	o	prostorskem	na-
črtovanju	(Ur.	l.	RS,	št.	33/07,	70/08-ZVO-1B,	108/09-ZPNa-
črt,	 80/10-ZUPUDPP,	 43/11-ZKZ-C,	 57/12-ZPNačrt-B,	
57/12-	ZUPUDPP-A,	109/12-ZPNačrt-C)	ter	33.	člena	Statuta	
Občine	Vrhnika	(Ur.l.	RS,	št.	99/99,	39/00,	36/01,	77/06)	sprej-
me	župan	Občine	Vrhnika

DOPOLNITEV SKLEPA
o začetku priprave sprememb in dopolnitev

Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja 
V2S/2 Gabrče 2 na Vrhniki

1.	člen
V		prvem	odstavku	1.	člena	Sklepa	o	začetku	priprave	spre-
memb	 in	 dopolnitev	 Odloka	 o	 zazidalnem	 načrtu	 za	 del	
območja	 urejanja	 V2S/2	 Gabrče	 2	 na	 Vrhniki	 se	 besedilo	
»Zemljišče	s	parc.	št.	975/1	k.o.	Vrhnika	spada«	nadomesti	
z	besedilom	»Zemljišči	s	parc.	št.	975/1	in	976/1	k.o.	Vrhnika	
spadata«.

2.	člen
V		drugem	odstavku	1.	člena	se	besedilo	»Predlagano	zemlji-
šče	s	parc.	št.	975/1	k.o.	Vrhnika	spada«	nadomesti	z	»Pre-
dlagani	zemljišči	spadata«.

3.	člen
V	tretjem	odstavku	se	drugi	stavek	črta.

4.	člen
Četrti	odstavek	1.	člena	se	spremeni	tako,	da	se	glasi:	»Po-
budo	za	pripravo	in	sprejem	sprememb	in	dopolnitev	Odlo-
ka	o	ZN	Gabrče	2	sta	podala	investitorja	Alenka	Suhadolc,	
Murnova	cesta	6,	1293	Šmarje	–	Sap	ter	Valerij	V.	Vasilyev;	
podjetje	VIV	d.o.o.,	Tržaška	132,	1000	Ljubljana.«

5.	člen
Peti	odstavek	1.	člena	se	spremeni	tako,	da	se	glasi:	»Pobuda	
obravnava	zemljišče	s	parc.	št.	975/1	k.o.	Vrhnika,	na	kate-
rem	želi	investitor	graditi	stanovanjski	objekt	ter	zemljišče	s	
parc.	št.	976/1	k.o.	Vrhnika,	na	katerem	želi	investitor	graditi	
enostavne	oz.	nezahtevne	objekte.«

6.	člen
Prvi	odstavek	2.	člena	se	spremeni	tako,	da	se	glasi:	»Obmo-
čje	sprememb	in	dopolnitev	Odloka	o	ZN	Gabrče	2	obsega	
zemljišči	s	parc.	št.	975/1	in	976/1	k.o.	Vrhnika.«

7.	člen
Prvi	odstavek	3.člena	se	 spremeni	 tako,	da	 se	glasi:	 »Stro-
kovne	rešitve,	ki	so	podlaga	za	pripravo	sprememb	in	do-
polnitev	zazidalnega	načrta,	pripravi	načrtovalec	Suhadolc	
arhitekti	d.o.o.,	Dolenjska	cesta	38,	1000	Ljubljana.«

8.	člen
V	 4.	 členu	 se	 v	 prvem	odstavku	 tabela	 nadomesti	 z	 novo	
tabelo:

FAZA OKVIRNI	ROKI

Sklep	o	začetku	postopka Maj 2015

Osnutek prostorskega akta Junij	2015

Pridobitev	smernic	nosilcev	urejanja	
prostora 
–	15	dni Junij	2015	

Obvestilo	o	CPVO

Dopolnitev	osnutka	prostorskega	
akta Julij	2015

Javno	naznanilo
7 dni pred 
začetkom	javne	
razgrnitve

Javna	razgrnitev	in	javna	obravnava	
–	15	dni Julij	2015

Priprava	stališč	do	pripomb	in	
predlogov javnosti Avgust	2015

Priprava	predloga	prostorskega	akta Avgust	2015

Pridobitev	mnenj	nosilcev	urejanja	
prostora 
–	15	dni

Avgust	2015

Predložitev	usklajenega	predloga	
prostorskega akta odboru in 
občinskemu	svetu	v	sprejem

September	2015

Sprejem	prostorskega	akta	ter	
objava	Našem	časopisu September	2015

9.	člen
Besedilo	 6.člena	 se	 spremeni	 tako,	 da	 se	 glasi:	 »Finančna	
sredstva	za	izdelavo	sprememb	in	dopolnitev	Odloka	o	ZN	
Gabrče	2	 s	 strokovnimi	 rešitvami,	objavami	 ter	pridobiva-
njem	smernic	 in	mnenj	zagotavljata	 investitorja	 iz	četrtega	
odstavka	1.	člena,	ki	v	ta	namen	skleneta	pogodbo	z	izvajal-
cem,	ki	izpolnjuje	pogoje	za	prostorsko	načrtovanje«.

10.	člen	
Ta	dopolnitev	sklepa	se	objavi	na	spletni	strani	Občine	Vrh-
nika	in	v	Našem	Časopisu.

Št:	3505	–	7/2015	(5	–	06)
Vrhnika,	dne	28.	5.	2015
	 Župan
	 Občine	Vrhnika
 Stojan Jakin

Številka:	3500-3/2015
Datum:	15	.5.	2015

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV 
podanih v času javne razgrnitve 

Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega 
lokacijskega načrta 

za umestitev prostorske ureditve skupnega pomena 
za Reciklažni center na Vrhniki

Na	podlagi	 šestega	 odstavka	 50.	 člena	Zakona	o	prostor-
skem	načrtovanju	(ZPNačrt,	Uradni	list	RS,	št.	33/07,	70/08	–	
ZVO-1B,	108/09,	80/10	–	 ZUPUDPP,	43/11	–	 ZKZ-
-C,	57/12,	57/12	–	 ZUPUDPP-A,	(109/12),	76/14	–	 odl.	 US	
in	14/15	–	ZUUJFO)	je	Občina	Vrhnika,	Oddelek	za	prostor	
pripravila	stališča	do	pripomb	in	predlogov	javnosti	na	do-
polnjen	osnutek	Odloka	o	spremembah	in	dopolnitvah	Ob-
činskega	 lokacijskega	načrta	za	umestitev	prostorske	ure-
ditve	 skupnega	pomena	 za	Reciklažni	 center	na	Vrhniki,	
podanih	v	času	javne	razgrnitve od	7.	4.	2015	do	vključno	
7. 5. 2015. 
 
Stališča	 so	 sestavni	 del	 spisa	 postopka	 priprave	 Odloka	
o	 spremembah	 in	 dopolnitvah	Odloka	 o	 spremembah	 in	
dopolnitvah	Občinskega	 lokacijskega	načrta	za	umestitev	
prostorske	ureditve	skupnega	pomena	za	Reciklažni	cen-
ter	na	Vrhniki	in	bodo	javno	objavljena	na	občinski	spletni	
strani http://www.vrhnika.si	ter	v	Našem	časopisu.	Stališča	
bodo	poslana	vsem	podajalcem	pripomb.
 
Pripravljena	so	stališča	do	pripomb	in	predlogov:
-			podanih	v	knjigi	pripomb	v	času	javne	razgrnitve;
-			prispelih	po	pošti	na	Občino	Vrhnika,	Tržaška	 cesta	 1,	
1360	Vrhnika;

-			prispelih	po	elektronski	pošti	na	naslov:	prostor.obci 
na@vrhnika.si ali  irena.kramaric@vrhnika.si

PRIPOMBE in STALIŠČA

Pripomba 1. 
Na	Vrhniki	vladajo	neznosne	razmere	glede	smradu	že	leta,	
pa	sploh	ni	važno	od	kje	izvira.	In	sedaj	še	reciklažni	center	
na	Vrhniki.		Namesto	da	bi	občina	Vrhnika	že	v	štartu	rekla	
NE	takim	projektom,	se	pogovarjamo	o	novi	dejavnosti	na	
Vrhniki,	pa	še	starih	grehov	ne	moremo	rešiti.	Kdo	je	tu	v	
službi	koga?	Občina	Vrhnika	dela	za	Vrhničane,	ali	obra-
tno?	Je	kapital	res	nad	življenjem?

Prebivalci	Vrhnike	smrad	vsakodnevno	vonjajo	na	avtoce-
sti,	pred	Šparom	in	tudi	v	centru	pri	Mantovi,	v	Verdu,	pa	
tudi	dlje	seže.	Zunanji	zrak	na	Vrhniki	je	nemogoč	za	člove-
ka	dostojno	življenje.	Pa	ni	samo	zrak	problematičen.	Kdaj	
se	 bo	 zgodila	 bomba	 s	 pitno	 vodo?	Meteorna	 voda	 nam	
tako	ali	tako	že	vsako	leto	vsaj	1x	kaže	zobe.

Moje	osebno	mnenje	je,	da	se	sploh	ne	bi	smeli	pogovarjati	
o	kakšnih	pripombah	in	predlogih	za	širitev	problematič-
nih	dejavnosti.	Niti	približno!	Škoda	časa,	kajti	zaostali	ne-
rešeni	problemi	bodo	 še	vedno	nerešeni,	 lahko	nastanejo	
še	novi	in	s	tem	je	situacija	vedno	slabša	in	še	težje	rešljiva!

Stališče: Pripomba se ne upošteva.
Občinska	uprava	se	zaveda	problema	smradu	na	Vrhniki.	
Naše	mnenje	je,	da	je	pomembno	dognati	kdo	oz.	kaj	pov-
zroča	smrad,	saj	se	le	tako	lahko	konkretno	določi	kdo	mora	
izvesti	ukrepe	za	zmanjševanje	negativnega	vpliva	na	oko-
lje	in	kakšni	naj	bodo	ti	ukrepi.	 Onesnaženje	zraka	na	Vrh-
niki	 je	 posledica	 različnih	povzročiteljev	 (industrija,	 pro-
met,	zasebna	kurišča,…).	Onesnaženje	ni	enako	zastopano	
v	vseh	delih	občine,	prav	tako	niha	glede	na	meteorološke	
dejavnike	(veter,	temperatura,	vlažnost,…).		

Dejavnost	podjetja	Kemis	na	Vrhniki	ni	nova.	Podjetje	de-
luje	samostojno	na	svoji	lokaciji	na	Vrhniki	od	leta	2009,	ko	
je bil dograjen objekt ter pridobljeno dovoljenje za poiz-
kusno	delovanje.	V	letu	2011	je	bilo	pridobljeno	uporabno	
dovoljenje,	v	letu	2013	pa	pridobljeno	IPPC	okoljevarstveno	
dovoljenje.	Kemis	je	družba,	ki	se	ukvarja	z	zbiranjem,	pre-
delavo,	odstranjevanjem	ter	posredovanjem	različnih	vrst	
odpadkov.

Z	 obravnavanim	 postopkom	 občina	 spreminja	 in	 dopol-
njuje	 veljavni	 prostorski	 načrt.	 Spremembe	 obsegajo	 po-
večanje	 nadstrešnice	 ob	 objektu	 B,	 spremembe	 gabaritov	
objekta	A,	povečanje	nadstrešnic	ob	objektu	A	ter	določitev	
etapnosti	gradnje	objekta	A,	ukinitev	rezervoarja	za	dušik	
ter	postavitev	sončne	elektrarne	na	objektih	A	in	B.	Večina	
sprememb	se	nanaša	na	objekt	A,	ki	ni	bil	realiziran	po	ve-
ljavnem	načrtu.	

Pripomba 2.
Popravi	naj	se	10	člen:
Peti	odstavek	8	člena	se	spremeni	tako,	da	se	glasi:	»Glede	

na	vrsto	dejavnosti	se	po	celotnem	obodu	gradbenih	parcel	
lahko	 izvede	 varovalna	 transparentna	 ograja,	 ki	 je	 proti	
Tojnici	 lahko	 izvedena	 v	 zidani	 izvedbi.	 Ograja	 je	 lahko	
visoka	do	3,0	m«.

Popravi	naj	se	21.	člen:
Besedilo	drugega	odstavka	31.	člena	se	spremeni	tako,	da	
se glasi:
»Če	 je	z	okoljevarstvenim	dovoljenjem	predpisano,	 je	po-
trebno	na	objektu	A	izvesti	prve	meritve	emisije	snovi	 in	
toplote	tehnoloških	voda	pred	iztokom	v	kanalizacijo,	prve	
meritve	obremenjenosti	okolja	s	hrupom	in	meritve	emisij	
v	zrak,	skladno	s	področno	zakonodajo.«

Odlok	naj	se	spremeni	tako,	da	bo	dovoljena	postavitev	so-
larne	elektrarne	na	streho	objekta	A.

Stališče: Pripomba se v celoti upošteva.

Pripomba 3. 
Člani	civilne	iniciative	od	občine	želimo	ureditev	že	obsto-
ječih	obratov	za	predelavo	odpadkov,	saj	 je	sedanje	stanje	
nevzdržno	–	smrad	slabo	vpliva	na	naše	zdravje	in	dobro	
počutje,	 zmanjšuje	 vrednost	 nepremičnin,	 zbuja	 tesnobo	
(saj	ne	vemo,	kaj	vse	te	emisije	vsebujejo).

Stališče: Pripomba se upošteva.
Občina	Vrhnika	si	bo	še	naprej	prizadevala,	v	skladu	s	svo-
jimi	pristojnostmi,	urediti	problem	smradu	v	občini.	Obči-
na	meni,	da	 lahko	k	zmanjšanju	problematike	prispeva	z	
naslednjimi	pristopi:
−	 Posredovanjem	predlogov	oz.	pripomb	na	pristojne	in-

stitucije	(pristojna	ministrstva,	ARSO,	inšpekcije,…)	za	
ureditev	 problematike	 emisij	 smradu	 oz.	 onesnaževa-
nja	zraka	v	nacionalni	zakonodaji	 ter	z	 inšpekcijskimi	
nadzori;

−	 Opozarjanje	na	problematiko	v	javnih	občilih;
−	 Sodelovanje	in	dogovarjanje	s	potencialnimi	onesnaže-

valci	okolja;
−	 Razgovor	z	izvajalcem	in	priprava	naročila	za	izvedbo	

elektronskih	 meritev	 smradu	 z	 namenom	 ugotovitve	
izvora	smradu;

−	 Priprava	 predpisov	 za	 sprejem	 prostorskih	 in	 drugih	
pogojev	 za	 podjetja,	 ki	 so	 potencialni	 onesnaževalci	
okolja,	 da	modernizirajo	 oz.	 sanirajo	 svoje	 dejavnosti	
na	 način,	 ki	 je	 najmanj	 obremenjujoč	 za	 okolje	 in	 po-
membno	zmanjšuje	negativne	vplive	teh	dejavnosti	na	
okolje.	Pri	 tem	 je	potrebno	upoštevati	zatečeno	stanje,	
standarde	 in	 zakonodajo	 s	 področja	 varovanja	 okolja	
ter	prvenstveno	zmanjševanje	kakršnih	koli	negativnih	
vplivov na okolje.

S	tem	namenom	je	občina	Vrhnika	za	območje	komunalne	
cone	na	Tojnicah	sprejela	naslednje	načrte	oz.	pristopila	k	
realizaciji	naslednjih	projektov:
−	 sprejela	 Odlok	 o	 občinskem	 podrobnem	 prostorskem	

načrtu	zbirni	center	za	odpadke	Vrhnika	(Naš	časopis,	
št.	405/2013)

−	 sprejela	 Odlok	 o	 občinskem	 podrobnem	 prostorskem	
načrtu	 za	 območje	Komunalnega	podjetja	Vrhnika	na	
Tojnicah	(Naš	časopis,	št.	417/2014)

−	 sprejela	 Odlok	 o	 občinskem	 podrobnem	 prostorskem	
načrtu	 za	 center	 ravnanja	 z	 odpadki	 CRO	 Vrhnika	 –	
Tojnice	(Naš	časopis,	št.	417/2014;	bistven	del	odloka	je	
izvedba	 1.	 faze,	 ki	 določa	 saniranje	 obstoječe	 kompo-
starne);

−	 začela	 izgradnjo	 centralne	 čistilne	 naprave	 v	 Občini	
Vrhnika	 (rok	 za	 dokončanje	 30.	 6.	 2015);	 Na	 obstoječi	
čistilni	 napravi	 kapacitete	 15.000	PE	deluje	 le	 primar-
ni	 (mehanski)	del	 čiščenja	zaradi	 česar	predstavlja	vir	
onesnaževanja	okolja	in	je	nujno	potrebna	nadgradnja.	
Predvidena	 je	 gradnja	 sekvenčne	 biološke	 čistilne	 na-
prave	z	aerobno	stabilizacijo	blata	z	nitrifikacijo	in	de-
nitrifikacijo,	biološkim	čiščenjem	fosforja		in	dodatnim	
kemijskim	čiščenjem	fosforja.	

Pripomba 4. 
Dejstvo	je,	da	z	vidika	varstva	okolja	in	zraka,	kar	je	za	nas	
ključnega	pomena,	pomembno	to,	da	gre	za	širitev	dejav-
nosti	Kemisa,	 d.o.o.	 z	 novim	 reciklažnim	 centrom	za	ne-
varne	odpadke.	Za	nas	je	ključno	ali	se	bo	v	Občini	Vrhnika	
še	nadaljevalo	z	dodatnim	obremenjevanjem	okolja,	pred-
vsem	zraka,	ki	je	že	dlje	časa	kritično.	Ali	bomo	na	Vrhniki	
podpirali	 »čisto«	 industrijo	 z	 visoko	 dodano	 vrednostjo	
ali	 industrijo	 z	 emisijami,	 nevarnimi	 in	manj	 nevarnimi,	
ki	obremenjuje	že	tako	onesnaženo	vrhniško	okolje,	pred-
vsem	zrak?

Nikakor	 ne	 nasprotujemo	 novim	 investicijam	 in	 novim	
delovnim	mestom	 	 v	 naši	 občini,	 vendar	 pa	 ne	 moremo	
podpreti	novih	dejavnosti	z	novimi	emisijami	in	dodatno	
povečanje	onesnaževanja	na	tem	območju	Vrhnike.

Stališče	civilne	iniciative	je	da	nasprotuje	vsaki	novi	dejav-
nosti,	novemu	projektu,	ki	na	tem	območju,	v	neposredni	
bližini	Vrtnarije	in	Zlatice,	prispeva	več	kot	0	emisij	oziro-
ma	imisij.	Tako	stališče	bomo	imeli	 toliko	časa,	dokler	ne	
bodo	 zadovoljivo	 rešeni	 stari,	 vsem	 znani	 problemi.	Dej-
stvo	je,	da	se	objekt	A	nahaja	okoli	300	m	zračne	linije	od	
urbanega	in	gosto	poseljenega	naselja	Vrtnarija	in	Zlatica,	
zato	tak	objekt	na	tej	lokaciji	ni	sprejemljiv.

Dejstvo	je,	da	je	recikliranje	nevarnih	odpadkov	dokaj	nova	
dejavnost,	za	katero	menimo,	da	ni	dovolj	dobro	raziskana	
z	vidika	učinkov	na	okolje	in	ljudi.	Ne	glede	na	morebitno	
dejstvo,	da	bo	dejavnost	verjetno	moderno	načrtovana	 in	
imela	visoke	standarde	pri	zagotavljanju	čim	manjših	vpli-
vov	na	okolje,	pa	ni	in	ne	bo	mogoče	z	gotovostjo	trditi,	da	
emisije	ne	bodo	imele	škodljivih	vplivov	na	okolje	in	ljudi.

Stališče: Pripomba se ne upošteva.
Z	obravnavanim	postopkom	se	ne	načrtuje	novega	recikla-
žnega	centra	temveč	se	za	potrebe	obstoječega	reciklažne-
ga	centra	načrtuje	oz.	ureja	nov	objekt	ter	površine.	Kemis	
deluje	samostojno	na	lastni	lokaciji	na	Vrhniki	od	leta	2009,	
ko je bil dograjen objekt ter pridobljeno dovoljenje za poiz-
kusno	delovanje.	V	letu	2011	je	bilo	pridobljeno	uporabno	
dovoljenje,	v	letu	2013	pa	pridobljeno	IPPC	okoljevarstveno	
dovoljenje.	Z	obravnavanim	postopkom	občina	spreminja	
in	dopolnjuje	veljavni	prostorski	načrt.	Spremembe	obsega-
jo	povečanje	nadstrešnice	ob	objektu	B,	spremembe	gabari-
tov	objekta	A,	povečanje	nadstrešnic	ob	objektu	A	ter	dolo-
čitev	etapnosti	gradnje	objekta	A,	ukinitev	rezervoarja	za	
dušik	ter	postavitev	sončne	elektrarne	na	objektih	A	in	B.	
Večina	sprememb	se	nanaša	na	objekt	A,	ki	ni	bil	realiziran	
po	veljavnem	Občinskem	lokacijskem	načrtu	za	prostorsko	
ureditev	skupnega	pomena	za	reciklažni	center	na	Vrhniki.

Mnenje	občinske	uprave	je,	da	je	pomembno	dognati	vire	
onesnaženja	zraka,	saj	se	le	tako	lahko	uspešno	določi	ukre-
pe	za	sanacijo	oz.	odpravo	negativnih	posledic	na	okolje.	Po	
dostopnih	podatkih	 in	 informacijah,	menimo	da	podjetje	
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Kemis	uspešno	razvija	in	posodablja	svojo	dejavnosti	z	ci-
ljem	zmanjševanja	emisij	v	okolje	ter	ne	obremenjuje	okolja	
s	smradom.	Z	nameravano	spremembo	prostorskega	načr-
ta	 se	podjetju	 omogoči	prostorske	možnosti	 za	 izboljšave	
in	 posodobitev	 dejavnosti,	 kar	 posledično	 pomeni	 tudi	
zmanjševanje	emisij	v	okolje.	

Območje	 komunalne	 cone	Tojnice	 je	 bilo	namenjeno	pro-
izvodnji	 že	 v	 času	 pred	 drugo	 svetovno	 vojno.	Nadaljnji	
razvoj	Vrhnike	 je	na	območje	»prenesel«	deponijo	odpad-
kov	 in	 kasneje	 zapiranje	 le-te,	 centralno	 čistilno	 napravo	
in	umestitev	komunalnih	podjetij.	Obstoječe	stanje	je	torej	
posledica	 dolgotrajnega	 procesa	 urejanja	 komunalnih	 in	
sorodnih	dejavnosti	na	območju	občine	Vrhnika.	Območje	
komunalne	cone	ter	dejavnosti	je	bilo	presojano	tudi	v	po-
stopku	sprejemanja	občinskega	prostorskega	načrta	za	ob-
močje	Vrhnika	ter	okoljskem	poročilu,	za	katerega	so	bila	
pridobljena	vsa	pozitivna	mnenja.	

Sodobna	potrošniška	družba	proizvede	odpadke,	ki	jih	je	tre-
ba	pravilno	odstraniti.	Včasih	smo	odpadke	odlagali	na	sme-
tišča,	danes	pa	je	tega	zaradi	ločenega	zbiranja	čedalje	manj. 
Nevarne	odpadke	je	zaradi	vsebnosti	okolju	nevarnih	snovi	
potrebno	zbirati,	predelati	ali	odstraniti	ločeno	od	ostalih	
odpadkov	in	skladno	z	predpisanimi	postopki.	Vplive	reci-
klažnega	centra	za	nevarne	odpadke	na	okolje	ne	moremo	
izključiti.	Hkrati	pa	se	je	potrebno	zavedati,	da	z	pravilnim	
ravnanjem	 z	 nevarnimi	 odpadki	 zmanjšujemo	 negativne	
vplive	na	okolje,	ki	bi	 sicer	nastali	z	nepravilnim	odlaga-
njem	oz.	ravnanjem	teh	odpadov,	ki	jih	ljudje	proizvajamo.

Pripomba 5. 
Kaj	konkretno	pomeni	navedba	iz	smernic	(ARSO,	Urad	za	
upravljanje	z	vodami):
»Obravnavano	območje	je	razvrščeno	v	razrede	majhne	in	
preostale	poplavne	nevarnosti.	V	kolikor	je	na	teh	območjih	
gradnja	dovoljena	skladno	z	Uredbo,	priloga	1	in	2	je	treba	
predvideti	 omilitvene	ukrepe	 in	 le	 te	 končati	 pred	 začet-
kom	gradnje.«

Kje	so	opredeljeni	odpadki	–	konkretno?
Doslej	nismo	rešili	niti	vprašanja	od	kod	izvira	smrad.	Po-
trebno	 je	 razrešiti	 najprej	 problem	 smradu,	 ki	 se	 pojavlja	
odkar	je	na	Vrhniki	kompostarna	(CRO	in	Rosa).	

Stališče: Pripomba se upošteva.
Poplavna	 območja	 oziroma	 razredi	 poplavne	 nevarnosti	
so	 določeni	 v	 skladu	 s	 področnimi	 predpisi	 o	 vodah	 ter	
na	osnovi	izdelanih	strokovnih	podlag.	Območje	je	bilo	v	
skladu	z	Poplavno	študija	za	območje	občine	Vrhnika	(april	
2011,	dopolnitev	2013)	opredeljeno	kot	območje	male	(100-	
letne	poplave,	globina	vode	do	0,5	m)	in	preostale	poplavne	
nevarnosti	(500-	letne	poplave),	kar	pomeni,	da	je	območje	
zelo	redko	izpostavljeno	poplavam.

Na	 podlagi	 veljavne	 zakonodaje,	 so	 na	 območju	 preosta-
le poplavne nevarnosti predvideni posegi dovoljeni brez 
omejitev,	 na	 območju	majhne	 poplavne	 nevarnosti	 pa	 so	
dovoljeni	 z	 izvedbo	 omilitvenih	 ukrepov.	 Pri	 veljavnem	
prostorskem	aktu	in	predlaganih	spremembah	in	dopolni-
tvah	so	upoštevani	vsi	zahtevani	ukrepi:	celotno	območje	
se	nahaja	minimalno	0,75	m	nad	koto	poplavnih	vod	(pred-
pisano	je	najmanj	0,50	m),	odvodnjavanje	padavinskih	vod	
z	območja	je	kontrolirano	(čiščenje,	preprečevanje	onesna-
ženja	Tojnice),	kot	omilitveni	ukrep	bo	pred	gradnjo	izve-
dena	retencijska	površina	–	nadomestilo	za	odvzete	razliv-
ne	površine	ob	visokih	vodah.	Seveda	morajo	biti	ti	ukrepi	
v	celoti	izvedeni	pred	začetkom	gradnje	objektov	in	drugih	
ureditev,	kar	je	tudi	pogoj	za	izdano	gradbeno	dovoljenje.

Kemis	je	družba,	ki	se	ukvarja	z	zbiranjem,	predelavo,	od-
stranjevanjem	ter	posredovanjem	različnih	vrst	odpadkov.	
Glavne	skupine	odpadkov,	ki	se	bodo	zbirali	in	obdelovali	
na	območju	so:
−	 Odpadki	iz	proizvodnje	barv	in	lakov
−	 Odpadna	zdravila
−	 Odpadki	iz	kovinsko	predelovalne	industrije
−	 Odpadki	iz	industrije	predelave	plastičnih	mas
−	 Odpadna	embalaža	onesnažena	z	nevarnimi	snovmi
−	 Odpadni	absorbenti,	filtri,	čistilne	krpe,	zaščitna	oblačila
−	 Odpadna	električna	in	elektronska	oprema
−	 Odpadne	baterije	in	akumulatorji
−	 Nevarni	odpadki	iz	gospodinjstev

Domnevno	 smrad,	 ki	 ga	 je	 večkrat	 zaznati	 v	 občini	Vrh-
nika po vonju ne nakazuje izvora iz zbiranja ali obdelave 
kemičnih	odpadkov,	temveč	bolj	ustreza	smradu,	ki	nastaja	
ob	razgradnji	odpadkov	biološkega	izvora.

Mnenje	 občinske	 uprave	 je,	 da	 je	 pomembno	 dognati	 od	
kod	izvira	smrad	(vir	onesnaženja	in	povzročitelja).	Le	tako	
lahko	stroka	in	pristojne	institucije	konkretno	določijo	kdo	
mora	 izvesti	 ukrepe	 za	 zmanjševanje	 negativnega	 vpliva	
na	okolje	in	kakšni	naj	bodo	ti	ukrepi.	

Župan	Občine	Vrhnika																																																																																																												
Stojan	Jakin

Na	 podlagi	 19.	 člena	 Pravilnika	 o	 dodeljevanju	 finančnih	
sredstev	 iz	 občinskega	proračuna	 in	 iz	 sredstev	Območne	
obrtne	 zbornice	 Vrhnika	 za	 pospeševanje	 razvoja	 obrti	 in	
podjetništva	v	Občini	Vrhnika	(Naš	časopis	št.	304/2004	in	
338/2007	in	419/2014),	Odloka	o	proračunu	občine	Vrhnika	
za	leto	2015	(Uradni	list	RS,	št.	97/2014	ter	Mnenja	Ministr-
stva	za	finance	o	 skladnosti	 sheme	de	minimis	pomoči	 št.	
441-35/2015	 z	dne	 13.4.2015	Občina	Vrhnika	 in	OOZ	Vrh-
nika objavljata

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE FINANČNIH 
SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA OBRTI IN 

PODETNIŠTVA ZA LETO 2015

I. PREDMET RAZPISA

Predmet	razpisa	je	dodelitev	proračunskih	sredstev	Občine	
Vrhnika	in	sredstev	Območne	obrtno-podjetniške	zbornice	
Vrhnika,	za	pospeševanje	razvoja	obrti	in	podjetništva	v	letu	
2015.

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Skupna	višina	razpisanih	sredstev	je	35.000,00	EUR,	od	tega	
zagotavlja	Občina	Vrhnika	25.000,00	EUR,	Območna	obrtno-
-podjetniška	zbornica	Vrhnika	pa	10.000,00	EUR.	

Sredstva	 Občina	 Vrhnika	 so	 zagotovljena	 na	 proračunski	
postavki	4003	14029001	14018	Razpis	–	gospodarstvo.

III. UPRAVIČENCI

Upravičenci	do	sredstev	iz	tega	razpisa	so	mala	podjetja	in	
samostojni	podjetniki	oziroma	upravičenci	določeni	pri	po-
sameznem	ukrepu.	 Podjetja	morajo	 izpolnjevati	 pogoje	 za	
majhna	podjetja.

Sedež	fizične	oz.	pravne	osebe	ter	kraj	investicije	morata	biti	
na	območju	Občine	Vrhnika.

Ne	glede	na	določila	prejšnjih	odstavkov,	se	sredstva	dode-
ljujejo	le	prosilcem	s	slovenskim	državljanstvom.

Sredstva	se	ne	dodeljujejo:
-	 podjetjem,	ki	delujejo	na	področju	ribištva	in	akvakultu-
re,

-	 podjetjem,	ki	delujejo	na	področju	primarne	proizvodnje	
kmetijskih	proizvodov	iz	seznama	v	Prilogi	I	k	Pogodbi	o	
ustanovitvi	Evropske	skupnosti,

-	 podjetjem,	 ki	 delujejo	 na	 področju	 predelave	 in	 trženja	
kmetijskih	proizvodov	iz	seznam	v	Prilogi	I	k	Pogodbi	v	
primeru,	če	je	znesek	pomoči	določen	na	podlagi	cene	ali	
količine	zadevnih	proizvodov,	ki	so	kupljeni	od	primar-
nih	proizvajalcev	ali	jih	zadevna	podjetja	dajo	na	trg	ter	
v	primeru,	če	je	pomoč	pogojena	s	tem,	da	se	delno	ali	v	
celoti	prenese	na	primarne	proizvajalce,	

-	 podjetjem,	ki	so	v	stečajnem	postopku,	postopku	prisilne	
poravnave	ali	likvidacije,

-	 podjetjem,	 ki	 so	 opredeljena,	 kot	 podjetja	 v	 težavah	 in	
pridobivajo	državno	pomoč	po	posebnem	programu	za	
reševanje	in	prestrukturiranje,

-	 podjetjem,	ki	nimajo	poravnanih	davčnih	obveznosti	ter	
obveznosti	do	delavcev,

-	 za	z	izvozom	povezane	dejavnosti	v	tretje	države	ali	drža-
ve	članice,

-	 za	nabavo	vozil	za	cestni	prevoz	tovora	podjetjem,	ki	de-
lujejo	v	cestnoprometnem	sektorju.

IV. UKREPI IN POGOJI

1. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNIH MER ZA SPOD-
BUJANJE INVESTICIJ
a. Namen in pogoji financiranja
Sredstva	 za	 subvencijo	 obrestne	mere	 se	namenijo	 za	dol-
goročne	kredite,	ki	so	bili	ali	bodo	pridobljeni	za	naslednje	
upravičene	stroške	investicij:

-	 stroške	 nakupa,	 urejanja	 in	 opremljanja	 zemljišč	 in	 pri-
dobivanja	projektne	dokumentacije	za	gradnjo	poslovnih	
prostorov,

-	 stroške	nakupa,	graditev	ali	preureditev	poslovnih	pro-
storov,

-	 stroške	nakupa	ali	posodobitve	opreme,
-	 stroške	posodobitve	obstoječe	proizvodnje	in	storitev	in
-	 stroške	nematerialnih	 investicij	 (nakup	patentov,	 licenc,	
know-hov-a,	nepatentnega	tehničnega	znanja).

Med	upravičene	stroške	investicij	ne	spadajo	izdatki	za	na-
kup	transportnih	sredstev	in	transportne	opreme,	v	kolikor	
gre	za	prejemnike	subvencij,	ki	so	registrirani	za	opravljanje	
transportne dejavnosti.

Subvencijo	 je	dovoljeno	dodeliti	za	kreditiranje	tistih	inve-
sticij	v	stalna	sredstva,	ki	so	potrebna	za	ustanovitev	novega	
ali	razširitev	obstoječega	obrata,	za	spremembe	proizvodne-
ga	procesa	ali	proizvoda	v	obstoječem	obratu	(	racionalizaci-
ja,	diverzifikacija	ali	modernizacija).	Subvencijo	je	dovoljeno	
dodeliti	le	v	primerih,	če	predstavlja	spodbudo	za	izvedbo	
predvidenih	investicij	oziroma	je	za	njihovo	izvedbo	nujno	
potrebna.

b. Upravičenci

Za	 subvencijo	 dela	 obrestne	mere	 kredita	 lahko	 zaprosijo	
samostojni	podjetniki	posamezniki,	mala	podjetja	in	občani,	
ki	nameravajo	odpreti	obrtno	ali	podjetniško	dejavnost	in	so	
pri	pristojnem	organu	vložili	zahtevo	za	pridobitev	statusa	
samostojnega	podjetnika	in	podjetja,	ki	so	pri	pristojnem	or-
ganu	vložila	zahtevo	za	vpis	v	sodni	register.

c. Prijava na razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati
-	 kreditno	pogodbo	ali	predpogodbo	za	dolgoročni	kredit,	
za	katerega	se	prosi	subvencija,

-	 amortizacijski	načrt	kredita,
-	 dokumentacijo,	 iz	 katere	mora	biti	 razvidno,	 za	kakšne	
namene	 je	bil	 ali	 bo	odobren	kredit	 (predračun,	 računi,	
pogodbe,	izjava	banke….),

-	 predstavitev	prosilca	in	njegovih	dejavnosti	z	referenca-
mi	v	pisni	obliki,

-	 potrdilo	o	vpisu	samostojnega	podjetnika	v	Poslovni	re-
gister	Slovenije	oz.	sklep	o	vpisu	podjetja	v	sodni	register	
(z	vsemi	prilogami),

-	 pisno	 izjavo,	 da	 prosilec	 subvencije	 za	 namen,	 za	 kate-
rega	je	oz.	bo	dobil	odobren	kredit,	ni	dobil	državne	po-
moči,	oz.	če	jo	je,	kolikšen	delež	je	dobil	iz	drugih	virov.	
Skupna	višina	sredstev	ne	sme	preseči	15%	upravičenih	
stroškov	investicije.

-	 Pisno	izjavo	prosilca	o	poravnanih	davkih	in	prispevkih.

Po	potrebi	lahko	komisija	naknadno	zahteva	še	dodatno	do-
kumentacijo.

d. Pogoji za dodelitev sredstev

Subvencija	se	podeljuje	za	kreditne	pogodbe,	ki	so	bile	oz.	
bodo	sklenjene	v	obdobju	od	1.11.2014	do	30.10.2015.

Subvencija	se	dodeli	za	kredite	z	najdaljšo	dobo	vračanja	do	
10	let.	Subvencionira	se	maksimalno	2,5	odstotne	točke	(60%	
subvencije	je	iz	sredstev	Občine	Vrhnika,	40%	subvencije	je	
iz	sredstev	OOZ	Vrhnika),	do	višine	kredita	42.000,00	EUR.	
V	kolikor	prosilec	ni	član	OOZ	Vrhnika,	subvencijo	dodeli	le	
Občina	Vrhnika	do		višine	1,5	odstotne	točke.	Delež	subven-
cije	ne	sme	presegati	50%	obresti	kredita.

2. SPODBUJANJE UDELEŽBE NA SEJMIH IN RAZSTA-
VAH

a. Namen in pogoji financiranja
Sredstva	za	spodbujanje	udeležbe	na	sejmih	in	razstavah	se	
namenijo	za	udeležbo	na	določenem	sejmu	ali	predstavitev	
na	določeni	razstavi.

Sredstva	se	dodelijo	za	naslednje	upravičene	stroške:
-	 stroške	najetja	sejemskega	prostora/stojnice,
-	 stroške	postavitve	sejemskega	prostora/stojnice,
-	 stroške	delovanja	sejemskega	prostora/stojnice.

b) Upravičenci
Za	 sredstva	 lahko	 zaprosijo	 samostojni	 podjetniki,	 mala	

podjetja,	ki	so	ali	bodo	nastopili	na	določenem	sejmu	in	raz-
stavi	kot	aktivni	udeleženec.

c. Prijava na razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati
-	 predstavitev	 prosilca	 z	 navedbo	 namena	 udeležbe	 na	
sejmu/razstavi	 ter	kratkim	opisom	posameznega	 sejma/
razstave,

-	 pogodbo	ali	predpogodbo	o	najemu	sejemskega	oz.	raz-
stavnega	prostora/stojnice,

-	 potrdilo	o	vpisu	samostojnega	podjetnika	v	Poslovni	re-
gister	Slovenije	oz.	sklep	o	vpisu	podjetja	v	sodni	register	
(z	vsemi	prilogami),

-	 pisno	izjavo,	da	prosilec	za	sredstva	za	namen,	za	kate-
rega	prosi,	ni	dobil	državne	pomoči,	oz.	če	jo	je,	kolikšen	
delež	je	dobil	iz	drugih	virov,

-	 račun	oz.	predračun	in	potrdilo	o	plačanih	računih,	ostala	
potrdila	(o	plačilu)	bodo	morala	biti	dostavljena	do	roka,	
navedenega	v	pogodbi	iz	poglavja	V,

-	 pisno	izjavo	prosilca	o	poravnanih	davkih	in	prispevkih.

Po	potrebi	lahko	komisija	naknadno	zahteva	še	dodatno	do-
kumentacijo.

d. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva	se	dodelijo	za	nastop	na	določenem	sejmu	ali	raz-
stavi,	ki	je	bil	ali	bo	v	obdobju	1.11.2014	do	30.10.2015.	

Občina	dodeli	posameznemu	prosilcu	do	25%	upravičenih	
sredstev,	 Območna	 obrtno-podjetniška	 zbornica	 Vrhnika	
pa	do	 25%	upravičenih	 sredstev	 oz.	maksimalno	posame-
znemu	prosilcu	 le	 toliko,	 kolikor	 znaša	 predviden	 članski	
prispevek	za	OOZ	Vrhnika	v	letu	2015.	

3. POMOČ PRI USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH IN 
USPOSABLJANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

a. Namen in pogoji financiranja 

Sredstva	pomoči	pri	usposabljanju	zaposlenih	in	usposablja-
nju	samostojnih	podjetnikov	se	namenijo	za	 izobraževanje	
in	pridobivanje	dodatnih	teoretičnih	in	praktičnih	znanj,	ki	
so	potrebni	pri	delu	zaposlenih	in	samostojnih	podjetnikov	
in	se	namenijo	za	naslednje	stroške:
-	 stroške	kotizacije	seminarjev,
-	 stroške	inštruktorja
-	 potne	struške	inštruktorja	in	drugih,	ki	se	usposabljajo,
-	 ostale	tekoče	stroške,
-	 stroške	udeležencev	usposabljanja.

b. Upravičenci

Za	 sredstva	 lahko	 zaprosijo	 samostojni	 podjetniki,	 mala	
podjetja,	ki	so	se	ali	bodo	usposabljali	sebe	(gre	za	samostoj-
ne	podjetnike)	ali	zaposlene,	za	pridobitev	dodatnih	znanj	
za potrebe dela.

c. Prijava na razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati

-	 podatke	o	prosilcu	(naziv	podjetja	ali	samostojnega	pod-
jetnika),

-	 podatke	o	udeležencu	 (ime	 in	priimek,	 status-zaposlen,	
samostojni	podjetnik),

-	 dokazilo	o	uspešno	zaključenem	usposabljanju,	razen	za	
tiste,	ki	se	bodo	usposabljanja	šele	udeležili,

-	 račun	oz.	predračun	in	potrdilo	o	plačanih	računih,	ostala	
potrdila	(o	plačilu)	bodo	morala	biti	dostavljena	do	roka,	
navedenega	v	pogodbi	iz	poglavja	V,

-	 izjavo,	da	je	bilo	oz.	bo	usposabljanje	namenjeno	za	potre-
be	pri	delu,

-	 potrdilo	o	vpisu	samostojnega	podjetnika	v	Poslovni	re-
gister	Slovenije	oz.	sklep	o	vpisu	podjetja	v	sodni	register	
(z	vsemi	prilogami),

-	 pisno	 izjavo,	 da	 prosilec	 za	 te	 namene,	 za	 katere	 vlaga	
prošnjo,	ni	dobil	nikakršne	pomoči	oz.	če	jo	je,	kakšen	de-
lež	in	iz	katerih	virov,

-	 obvestilo	o	 identifikaciji	 in	 razvrstitvi	dejavnosti	 za	po-
slovni	subjekt	s	strani	AJPES-a	oz.	Statističnega	urada	RS,

-	 pisno	izjavo	prosilca	o	poravnanih	davkih	in	prispevkih.	

Po	potrebi	lahko	komisija	naknadno	zahteva	še	dodatno	do-
kumentacijo.

d. Pogoji za dodelitev sredstev
Pomoč	za	pridobitev	katere	koli	izobrazbe	po	veljavnih	pra-
vilih	osnovnega,	poklicnega,	srednješolskega,	višješolskega	
in	 visokošolskega	 izobraževanja	 dodeli	 za	 usposabljanje	
v	 šolskem	 letu	2015/2016,	za	ostala	usposabljanja	pa	za	 ti-
sta,	ki	so	se	ali	se	bodo	izvajala	v	obdobju	od	1.11.2014	do	
30.10.2015.	

Pomoč	 se	 dodeli	 samostojnim	 podjetnikom	 ali	 pravnim	
osebam	 s	 sedežem	na	 območju	 občine	Vrhnika.	Območna	
obrtna	 zbornica	Vrhnika	pomoč	dodeljuje	 samo	 samostoj-
nim	podjetnikom		ali	pa	zaposlenim	pri	pravnih	osebah,	če	
so	ustanovitelji	te	pravne	osebe,	ki	mora	biti	članica	OOZ.	
Občina	Vrhnika	pomoč	dodeljuje	tudi	za	zaposlene	delavce.

Občina	dodeli	 posameznemu	prosilcu	do	 17,5%	upraviče-
nih	stroškov,	Območna	obrtno-podjetniška	zbornica	pa	do	
17,5%	upravičenih	stroškov	oz.	maksimalno	posameznemu	
prosilcu	le	toliko,	kolikor	znaša	predviden	članski	prispevek	
za	OOZ	Vrhnika	v	letu	2015.	

4. ODPIRANJE NOVIH ZAPOSLITEV

a. Vir sredstev
Sredstva	za	ta	ukrep	zagotavlja	občina	Vrhnika.	

b. Namen in pogoji financiranja
Sredstva	za	nove	zaposlitve	 se	namenijo	za	zaposlitve	 lju-
di,	ki	še	niso	bili	zaposleni,	so	ostali	brez	zaposlitve	ali	so	v	
postopku	izgubljanja	dosedanje	zaposlitve	zaradi	poslovnih	
razlogov na strani delodajalca.

Sredstva	se	namenijo	za	naslednje	upravičene	stroške:
-	 strošek	bruto	plače	(neto	plača,	davek	iz	osebnih	prejem-
kov,	prispevki	za	PIZ	in	ZZ,	prispevek	za	zaposlovanje	in	
prispevek	za	starševsko	varstvo).

Med	 stroške	 plače	 ne	 spadajo:	 davek	 na	 izplačane	 plače,	
nadomestilo	za	prehrano	in	prevoz	na	delo,	regres	na	letni	
dopust in drugi dodatki ter bonitete zaposlenega.

c. Upravičenci

Za	sredstva	lahko	zaprosijo	samostojni	podjetniki	ali	podje-
tja,	ki	so	ali	bodo	na	novo	zaposlovala.
Šteje	 se,	da	gre	 za	novo	zaposlitev,	 če	 se	dodatno	pridobi	
celo	ali	več	zaposlitev	glede	na	povprečje	preteklih	dvanajst	
mesecev.	Nova	zaposlitev	mora	biti	ohranjena	vsaj	dve	(2)	
leti	po	prejeti	pomoči,	sicer	je	potrebno	sredstva	vrniti.

Do	sredstev	so	upravičeni	delodajalci	za	delavce	s	sloven-
skim	državljanstvom	in	stalnim	prebivališčem	na	območju	
Občine	Vrhnika.

d. Prijava na razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati
-	 pogodbo	oz.	vzorec	pogodbe	o	zaposlitvi,
-	 obrazec	M-1	o	prijavi	delavca	pri	Zavodu	za	zdravstveno	
zavarovanje,	razen	za	tiste,	ki	šele	bodo	zaposlovali,

-	 fotokopijo	prve	plačilne	liste.	V	kolikor	le-te	na	dan	pri-
jave	na	razpis	ni	mogoče	predložiti,	bo	morala	biti	dosta-
vljena	do	roka,	navedenega	v	pogodbi	iz	poglavja	V,

-	 dokazilo	o	povprečni	 letni	plači	zaposlenega	na	določe-
nem	delovnem	mestu,

-	 dokazilo	o	številu	zaposlenih,	ki	na	dan	oddaje	vloge	ne	
sme	biti	starejše	od	14	dni:

-	potrdilo	iz	uradne	evidence	ZZZS	ali
												-	izjava	samostojnega	podjetnika	ali	podjetja,	ki	mora	
vsebovati	seznam	vseh																

														zaposlenih	ter	navedbo	trajanja	zaposlitve:	določen	
ali	nedoločen	čas,

-	 pisno	izjavo	o	povprečnem	številu	zaposlenih	v	zadnjih	
dvanajstih	(12)	mesecih,

-	 pisno	izjavo	prosilca	o	poravnanih	davkih	in	prispevkih.

e. Pogoji za dodelitev sredstev 
Sredstva	 se	dodelijo	delodajalcem	za	 zaposlitve,	 sklenjene	
v	obdobju	1.11.2014	do	30.10.2015. Sredstva	se	dodelijo	za	
stroške	bruto	plač	za	obdobje	dveh	let	v	višini	7,5%	upravi-
čenih	stroškov.

Sredstva	se	dodeli	v	letu	2015	v	enkratnem	znesku,	in	sicer	
v	skupni	višini	24	plač,	ki	so	enake	prvi	izplačani	plači.	Če	
prva	izplačana	plača	ni	izplačana	za	obdobje	enega	meseca,	
se	 le-ta	 preračuna	 za	 obdobje	 enega	meseca	 (preračunana	
plača).

V	primeru,	da	 se	plača	zaposlenemu	v	nadaljnjih	mesecih	
zniža,	mora	prejemnik	sredstev	razliko	med	prvo	izplačano	
plačo	oz.	preračunano	plačo	in	vsemi	nižjimi	plačami	vrniti	
dajalcu	sredstev	–	Občini	Vrhnika.

V	primeru,	da	 se	plača	zaposlenemu	v	nadaljnjih	mesecih	
poviša,	prejemnik	sredstev	ni	upravičen	do	izplačila	razlike	
med	prvo	oz.	preračunano	plačo	in	povišanimi	plačami,	ker	
dobi sredstva v naprej.

V. RAZPISNI ROK TER POSTOPEK PRIJAVE

1. PRIJAVA IN RAZPISNI ROK

Prijava	na	javni	razpis	se	prične	1.7.2015	in	zaključi	30.9.2015.

Vloge	za	pridobitev	finančnih	sredstev	iz	tega	razpisa	s	po-
trebnimi	 prilogami	 vložijo	 prosilci	 po	 pošti	 s	 priporočeno	
pošiljko	na	naslov:

OOZ	Vrhnika,	Tržaška	cesta	8a,	1360	Vrhnika

ali	osebno	na	sedežu	Območne	obrtne	zbornice	Vrhnika,	Tr-
žaška	cesta	8a,	1360	Vrhnika.	

Vloga	mora	biti	dostavljena	v	zaprti	ovojnici	z	oznako	»NE	
ODPIRAJ	–	VLOGA	ZA	JAVNI	RAZPIS	–	PODJETNIŠTVO	
2015«	 na	 prednji	 strani	 in	 polnim	 nazivom	 pošiljatelja	 na	
zadnji strani.

2. KOMISIJA

Komisija,	ki	bo	vodila	celoten	postopek	javnega	razpisa	bo	
nepravilno	označene	ovojnice	zaprte	vrnila	pošiljatelju.

Vse	pravilno	označene	ovojnice	bo	odprla	in	ugotovila	nji-
hovo	popolnost.	Vloga	 je	 popolna,	 če	 vlagatelj	 do	predpi-
sanega	roka	za	oddajo	vlog	predloži	vse	dokumente,	ki	jih	
je potrebno
predložiti	 v	 skladu	 z	 javnim	 razpisom	 in	 razpisno	 doku-
mentacijo.

Odpiranje	prispelih	vlog	ne	bo	javno.

V	roku	dostavljene	in	pravilno	izpolnjene	vloge	se	odpirajo	
po	vrstnem	redu,	v	katerem	so	predložene.	 Izločene	bodo	
tiste	vloge,	v	katerih	bo	prosilec	prosil	za	dodelitev	sredstev,	
ki	niso	predmet	javnega	razpisa.

Vloge,	ki	ne	bodo	opremljene	v	skladu	z	določbami	javnega	
razpisa	in	razpisne	dokumentacije,	bo	komisija	izločila.
Komisija	bo	v	5	dneh	od	odpiranja	vlog	telefonsko	pozvala	
tiste	vlagatelje,	katerih	vloge	niso	bile	popolne,	da	jih	najka-
sneje	v	roku	8	dni	dopolnijo.

Komisija	 za	 dodelitev	 finančnih	 sredstev	 iz	 tega	 razpisa	
sprejme	sklep	o	dodelitvi	sredstev	najpozneje	v	roku	8	dni	
od	prejema	dopolnjenih	vlog.	Sklep	 se	posreduje	posame-
znemu	prosilcu	najkasneje	v	roku	7	dni	po	prejemu	sklepa.	
Vlagatelj	lahko	vloži	pritožbo	v	roku	8	dni	od	prejema	skle-
pa.

Po	 pravnomočnosti	 sklepa	 se	 sklene	 pogodba,	 v	 kateri	 se	
opredelijo	medsebojne	obveznosti.

VI. KONČNE DOLOČBE

V	primeru,	da	po	odpiranju	vlog	in	izračunu	subvencij	ko-
misija	ugotovi,	da	je	za	pripadajočo	subvencijo	premalo	raz-
položljivih	sredstev,	se	prosilcem	sredstva	razdelijo	v	ustre-
znem	 sorazmernem	 deležu	 tako,	 da	 vsi	 prosilci	 pridobijo	
enak procent subvencije.  

Prosilci	 bodo	 upravičeni	 do	 sredstev	 OOZ	 Vrhnika	 le	 v	
primeru,	da	 imajo	poravnano	zapadlo	članarino	do	dneva	
oddaje vloge.

Vse	 dodatne	 informacije	 so	 na	 voljo	 na	 sedežu	 Območne	
zbornice	Vrhnika,	Tržaška	cesta	8a,	po	telefonu	01/755-77-40	
ali	po	e-pošti:	adela.cankar@ozs.si	ter		Občini	Vrhnika,	tel.	
št.	01/755-54-21	(Erika	Červek).		

Številka:	430-12/2015	(3-03)
Datum:			17.6.2015

OBČINA	VRHNIKA
ŽUPAN
Stojan	JAKIN,	univ.dipl.inž.grad.,	l.r.

OOZ	VRHNIKA
PREDSEDNIK
Simon	HLEBEC,l.r.
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Javni	poziv	za	podelitev	občinskih	priznanj
 
Na	 podlagi	 3.	 člena	Odloka	 o	 občinskih	 priznanjih	
Občine	Borovnica	(Ur.	l.	RS,	št.	23/07)	Občina	Borov-
nica objavlja 
 
 

JAVNI RAZPIS 
za podelitev občinskih priznanj Občine Borovnica za leto 2015. 

Priznanja,	ki	jih	podeljuje	občina	Borovnica	so:	
 

•	Zlata plaketa Občine Borovnica 
 
Je	drugo	najvišje	občinsko	priznanje.	Ima	pomen	zahvale	in	priznanja	
za	dolgoletno	uspešno	delo	na	različnih	področjih.	Podeljuje	se	tistim	
posameznikom,	 organizacijam	 in	 skupinam,	 ki	 so	 dosegli	 izjemne	
uspehe	in	dosežke	na	svojih	področjih	delovanja	v	daljšem	časovnem	
obdobju	na	vseh	področjih	ustvarjalnosti	in	dela.	Podeli	se	največ	po	
dva	primera	na	leto.	
 

•	Priznanje Občine Borovnica 
 
Je	tretje	najvišje	občinsko	priznanje.	Ima	pomen	priznanja	za	izredne	
dosežke	v	zadnjem	letu	dni.	Podeljuje	se	tistim	posameznikom,	orga-
nizacijam	 in	skupinam,	ki	 so	dosegli	 izjemne	uspehe	 in	dosežke	na	
svojih	področjih	delovanja	v	obdobju	zadnjega	leta	na	vseh	področjih	
ustvarjalnosti	in	dela.	Ima	značaj	vzpodbude	prejemnikom	za	takšno	
nadaljnje	tvorno	delo,	ki	ima	poseben	pomen	za	razvoj	in	napredek	
Občine	Borovnica.	Podeli	se	največ	v	dveh	primerih	letno.	
Kandidate	za	priznanja	občine	lahko	predlagajo	občani,	posamezni-
ki	ali	skupine	občanov	in	organizacije.	Upoštevani bodo predlogi, ki 
bodo prispeli na Občino Borovnica  do vključno10. 7. 2015 do 12. 
ure.	 Predloge	posredujte	 v	pisni	 obliki	 na	 obrazcu,	 ki	 ga	dobite	na	
Občini	Borovnica	ali	spletni	strani	Občine	Borovnica.	Seznam	doseda-
njih	dobitnikov	je	objavljen	v	rubriki	arhiv.	Predlagatelj	in	kandidat	za	
priznanje	ne	more	biti	ena	in	ista	oseba.	
O	podelitvi	priznanj	odloča	občinski	svet	na	predlog	Komisije	za	man-
datna	vprašanja,	volitve	in	imenovanja.	Slavnostna	podelitev	priznanj	
bo	ob	občinskem	prazniku.	
  
Številka:	094/0001/2007-30	
Datum:	2.	6.	2015	
    
OBČINA	BOROVNICA	
OBČINSKI	SVET																																					KOMISIJA	ZA	MANDATNA	

VPRAŠANJA,	VOLITVE	IN	IMENOVANJA		
																																																																													 										 Matjaž	 Ocepek	 l.r.

AR D AA  P - S Z A B A V AE J  -E  M AR - U TK U L

Petek, 17. julij
19.00 Osnovna šola

Odprtje razstave o gasilstvu, odprtje razstave čipk
in predstavitev gasilskega zbornika

 20.00 Šolsko igrišče
Zabavni večer:

Dalmatinski maestrali, Mladenko Grdovič,
Werner, Duško Lokin

Sobota, 18.julij   
8.00 Paplerjeva ulica, OŠ Borovnica
Sejemski dan, razstavao gasilstvu

17.00 Ulica bratov Mivšek
Parada gasilcev – protiprireditvenemu prostoru

 20.00 Šolsko igrišče
Zabavni večer: Ansambel Jureta Zajca

Nedelja, 19. julij
 9.00 Osnovna šola

Razstava o gasilstvu (do 13. ure)

Borovnica 17. - 19. julij 2015

Javni razpis
  
Na	podlagi	Zakona	o	 javnih	financah	
(ZJF-UPB4,	Ur.	l.	RS,	št.	11/11	in	popra-
vek	14/13),	Pravilnika	o	sofinanciranju	
turističnih	dejavnosti	 na	območju	ob-
čine	 Borovnica	 (Ur.	 l.	 RS,	 št.	 19/13),	
Odloka	o	proračunu	za	leto	2015	(Ur.	l.	
RS,	št.	36/15)	in	Letnega	programa	tu-
ristične	dejavnosti	na	območju	Občine	
Borovnica	za	leto	2015	Občina	Borov-
nica objavlja 
  

  JAVNI RAZPIS   
za zbiranje prijav za sofinanciranje 

TURISTIČNIH DEJAVNOSTI v letu 
2015 

  
1. Predmet razpisa 
 
•	sofinanciranje	 izvajanja	 promocij-
skih	 aktivnosti	 lokalnega	 in	 širšega	
pomena	v	višini	400,00	€	

•	izdajanje	promocijskega	materiala	v	
višini	1.100,00	€	

•	akcije	 na	 področju	 ohranjanja	 kul-
turne	in	naravne	dediščine,	urejanja	
in	olepševanja	okolja,	čistilne	akcije,	
izdelave	 in	 urejanje	 tematskih,	 po-
hodnih	in	kolesarskih	poti	in	razgle-
dišč,	2.000,00	€	

•	izpopolnjevanje	 kadrov	 za	 namene	
turizma	100,00	€	

•	vzdrževanje	infrastrukture	v	Peklu	v	
višini	900,00	€	

 
  
Sredstva	 so	 zagotovljena	 na	 prora-
čunskih	 postavkah	 –	 podprogramih	
414004	in	414006.	
  
Na	 razpisu	 lahko	 sodelujejo	 javni	 za-
vodi	 in	društva,	ki	 izpolnjujejo	nasle-
dnje pogoje: 
-		so	 registrirani	 za	 turistično	 dejav-
nost	 najmanj	 eno	 leto,	 na	 podlagi	
Zakona	o	 zavodih	oziroma	Zakona	

o	društvih,	
-		imajo	sedež	in	izvajajo	dejavnost	na	
območju	Občine	Borovnica,	

-		imajo	urejeno	evidenco	o	članstvu	in	
plačani	članarini,	

-			imajo	zagotovljene	materialne,	pro-
storske in organizacijske pogoje za 
realizacijo	načrtovanih	aktivnosti	na	
področju	turizma,	

-   izvajajo organizirano redno dejav-
nost,	

-			vsako	leto	do	28.	februarja	dostavijo	
občini	 podatke	 o	 članstvu,	 finančni	
in	vsebinski	program	za	tekoče	leto	
in	poročilo	o	realizaciji	programa	za	
preteklo	 leto.	 Programi	 in	 poročila	
morajo	 biti	 predhodno	 potrjeni	 na	
občnem	 zboru	društva	 oziroma	pri	
drugem	pristojnem	organu.	

  
 
2. Obvezna vsebina vloge 

•	podatki	o	društvu	oz.	zavodu	(obra-
zec	TD-1),	

•	podatki	o	članstvu	in	plačani	člana-
rini	–	(TD-2),	

•	izjavo	 odgovorne	 osebe	 (obrazec	
TD-3),	

•	dokazilo	 o	 registraciji	 od	 pristojne-
ga	 upravnega	 organa,	 fotokopijo	
obvestila	 Statističnega	 urada	 RS	 o	
razvrstitvi		po	dejavnosti	ali	fotoko-
pijo	izvlečka	iz	Statuta,	iz	katerega	je	
razvidna	dejavnost,	ob prvi prijavi 
na razpis, 

•	program	 dela	 in	 finančni	 načrt	 za	
leto	2015,	potrjen	na	občnem	zboru,	

•	poslovno	 poročilo	 za	 preteklo	 leto,	
iz	katerega	morajo	biti	 razvidni	vsi	
prihodki	 in	 stroški	 ter	 uresničitev	
programa,	 ki	 je	 bil	 sofinanciran	 v	
letu	2014,	

•	zapisnik	 občnega	 zbora,	 iz	 katere-
ga	je	razvidna	potrditev	poročila	za	
preteklo	leto	in	programa	za	tekoče	
leto. 

 3. Rok in način prijave 
 
•	razpisno	 dokumentacijo	 lahko	 za-

interesirani dobijo na spletni stani 
www.borovnica.si/razpisi,	ali	na	se-
dežu	Občine	Borovnica;	

•	vloge	 s	 predpisano	 dokumentacijo	
morajo	 kandidati	 poslati	 na	 naslov	
Občina	 Borovnica,	 Paplerjeva	 22,	
1353	 BOROVNICA	 v	 zaprti	 kuver-
ti	 z	 oznako	 »javni	 razpis	 –	 turizem	
2015	–	ne	odpiraj«;	na	kuverti	mora	
bi	razviden	naslov	pošiljatelja;	

•	upoštevane	bodo	vse	vloge,	ki	bodo	
prispele	 na	 Občino	 Borovnica	 do	
petka,	10.	julija	2015,	do	12.	ure;	

•	prepozne	 in	nepravilno	 opremljene	
vloge	 bodo	 s	 sklepom	 zavržene	 in	
neodprte	vrnjene	pošiljatelju;	

•	nepopolne	vloge	bo	možno	dopolni-
ti	v	roku	8	dni	po	prejemu	obvestila	
komisije,	v	kolikor	vloga	ne	bo	do-
polnjena	v	roku,	bo	zavržena.	

 
  
5.	Upravičenci	bodo	o	dodelitvi	sred-
stev	obveščeni	s	sklepom	v	30	dneh	po	
roku	za	oddajo	vlog.	Z	izbranimi	izva-
jalci	bodo	po	pravnomočnosti	sklepov	
sklenjene pogodbe. 
  
6. Rok za porabo sredstev: 

Upravičenci,	 s	 katerimi	 bodo	 sklenje-
ne	 pogodbe	 o	 sofinanciranju,	 bodo	
prejeli	 redstva	 na	podlagi	 zahtevkov.	
Zadnji	zahtevek	za	koriščenje	odobre-
nih	sredstev	za	leto	2015	morajo	vložiti	
na	Občini	Borovnica	do	16.	decembra	
2015.

Številka:	41010-0002/2015-1	
Datum:			09.	06.	2015			

Ž U P A N 
Bojan Čebela l.r. 
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Električna vleka je nazaj!
Po	 šestnajstih	mesecih	 in	 pol	 prekinitve	 je	 v	 ve-
černih	urah	18.	 junija	2015	po	železniški	progi	 iz	
Borovnice	proti	Verdu	 znova	 zapeljala	 električna	
lokomotiva	 –	 Živa	 541-005	 RTM.	 Spomnimo,	 da	
je	1.	 februarja	2014	katastrofalni	žledolom	spravil	
Slovenske	 železnice	 na	 kolena.	 Tovorni	 vlaki	 so	
sicer	proti	Kopru	znova	zdrveli	v	manj	kot	tednu	
dni,	a	gorje	za	prebivalce	ob	progi,	z	antikvarnimi	
dizelskimi	 lokomotivami.	 Medtem	 se	 je	 državni	
vrh	praskal	za	ušesi,	tuhtal	s	katerega	konca,	kako	
in	predvsem	s	katerim	denarjem	naj	se	loti	sanaci-
je	hudo	zdelanega	železniškega	omrežja	od	Pivke	
do	Borovnice.	Kovali	so	se	načrti,	skupaj	praskala	
potrebna	 finančna	 sredstva,	 lokalnemu	 prebival-
stvu,	ki	je	imel	zavoljo	povečanega	hrupa	že	dodo-
bra	razrahljane	živce,	pa	trosile	pravljice,	kako	bo	
sanacija	končana	v	kratkem,	najkasneje	čez	nekaj	
mesecev.	Še	jeseni	je	minister	Peter	Gašperšič	v	Bo-
rovnici	zatrjeval,	da	bo	elektrovleka	usposobljena	
najkasneje	spomladi,	pa	so	maja	proti	Verdu	šele	

postavljali	 stebre	za	električne	vode.	Ko	so	priče-
le	 na	 Jelenovem	 viaduktu	 rasti	 orjaške	 konzole,	
ob	 katerih	 se	 je	 prenekateri	 domačin	 vprašal	 ali	
niso	morebiti	 ukinili	 republiškega	 spomeniškega	
varstva,	pa	je	postalo	jasno,	da	je	konec	obnove	pr-
vega	tira	vendarle	blizu.	Če	ne	bi	neznani	gverilci	
izvajali	nočnih	rekvizicij	kablov	in	stebrov,	bi	bila	
morebiti	 končana	 še	 kak	 dan	 prej.	 To	 seveda	 ne	
pomeni	trenutnega	in	takojšnjega	umika	dizelskih	
lokomotiv	z	odseka	Borovnica-Verd	in	borovniške	
»ranžirne«	postaje,	naj	bi	pa	po	nekih	napovedih	
iz	tukajšnjega	prometa	umaknili	vsaj	najglasnejše	
predstavnice	te	tehnike.	Dokončen	prehod	na	ele-
ktrovleko	naj	bi	bil	sicer	po	napovedih	državnega	
vodstva	 izveden	 do	 letošnjega	 prvega	 šolskega	
dne. Da je bolj realno ta rok postaviti na prvi dan 
novega	 leta	 pa	me	 opozarjajo	 bolje	 obveščeni,	 ki	
so	med	drugim	 izvedeli,	 da	 je	 država	pred	krat-
kim	 –	 seveda	 šele	 po	 postavitvi	 novega	 omrežja	
–	 ugotovila,	 kako	 bi	 bilo	 pametno	 odstraniti	 po-
tencialno	nevarno	drevje	ob	železniški	progi,	ka-
terega	seveda	ni	malo.	                 Damjan Debevec

Vabilo na spominsko slovesnost 
V nedeljo, 12. julija, ob 10. uri bo v farni cerkvi sv. Marjete v Borovnici spominska slovesnost za 
vse žrtve bratomorne revolucije in člane pred triinsedemdesetimi leti pobite Vičičeve (oče Emil in 
hči Iva) ter Lončarjeve družine s  sveto mašno daritvijo, molitvijo in blagoslovom pri spomeniku 
zamolčanim žrtvam.
S	sočutjem	se	bomo	spomnili	vseh	naših	121	sovaščanov,	katerih	imena	so	izpisana	na	farnih	spomin-
skih	ploščah	in	ki	jih	brezuspešno	iščemo	po	breznih	širom	Slovenije	z	odnosom,	ki	je	v	luči	žal	nere-
snične	in	grdo	obrekovane	zgodovine	zaskrbljujoč,	pa	vendar	v	pričakovanju	priznanja	in	obžalovanja	
ter	upanju,	da	»brat	ne	bi	nikoli	več	dvignil	roke	nad	brata«	(besede	g.	predsednika	Boruta	Pahorja).	

  Franc Kavčnik

Na vsako polico kolikor gre cvetlic 
Na	 pomladno	 prebujanje	 narave	 nas	 na	
vsakem	koraku	iz	dneva	v	dan	bolj	opo-
minjajo	 bujno	 cvetoči	 travniki,	 grmički	
in	 drevesa.	 V	 drugi	 polovici	 aprila	 pa	
se	 že	 tradicionalno	 okranclja	 Borovnica.	
Akcijo	»Na	vsako	polico	cvetlico«	so	ob-
čani	tudi	letos	sprejeli	z	odprtimi	rokami.	
Občina	namreč	s	ciljem	olepšave	in	večje	
turistične	prepoznavnosti	kraja	subvenci-
onira	nakup	cvetlic,	s	katerimi	prebivalci	
borovniških	 vasi	 in	 zaselkov	 krasijo	 zu-
nanjo	podobo	svojih	domov.	Za	ta	korak	

se	je	odločilo	kar	422	borovniških	gospo-
dinjstev,	ki	so	v	tednu	od	13.	do	18.	apri-
la	 obiskali	Vrtnarstvo	Rahne	na	Dolu	 in	
izbirali	izmed	bogate	bere	pisanih	cvetlic.	
Po	besedah	Gašperja Rahneta so obisko-
valci	 hvaležno	 in	 odobravajoče	 komenti-
rali,	kako	da	jim	»Občina	tudi	v	teh	težkih	
časih	nekaj	podari.	Predvsem	so	bili	vese-
li	ljudje	iz	novih	blokov	(ob	Borovniščici),	
ker,	 kot	 so	 dejali,	 še	 niso	 doživeli,	 da	 bi	
Občina	prispevala	za	 lepo	okrašene	hiše	
oz.	bloke.«	
  
Vrt z zdravilnimi učinki 
Po	 lanskoletnem	katastrofalnem	žledolo-
mu	in	sledečemu,	bojda	nujnemu,	golose-
ku	pred	zdravstveno	postajo	v	Borovnici,	
so	kot	neme	priče	razdejanja	v	nebo	dolgo	
molili	 drevesni	 štori	 nekoč	 lepega	 nasa-
da	borovcev.	Letošnjo	spomlad	pa	 je	pu-
sta	 zelenica	 vendarle	 dočakala	 potrebni	
preporod.	Naloga	 je	bila	zaupana	doma-
či	 krajinski	 arhitektki	 Tadeji Švigelj,	 ki	
si	 je	 zamislila	 »bolj	 urbano	 zasaditev,	 ki	
bo zdravstveni ustanovi dala prijaznej-
šo	celostno	podobo.	Primerna	ozelenitev	
navsezadnje	dobro	vpliva	na	splošno	po-
čutje.	 V	 sodelovanju	 z	 g.	 županom,	 smo	
se	 dogovorili	 za	 ozelenitev	 z	 okrasnimi	

trajnicami	 ter	 drevjem,	 ki	 ima	 zdravilne	
lastnosti.	 Nova	 ureditev	 temelji	 na	 dre-
voredni	 liniji	 dvokrpega	 ginka	 (Ginkgo	
biloba).	Ginko	velja	za	živi	 fosil,	 saj	 je	 ta	
vrsta	 dreves	 najstarejša	 na	 svetu.	 Kljub	
temu,	 da	 spada	med	 golosemenke,	 je	 to	
drevo	z	zanimivimi	pahljačastimi	dvokr-
pimi	listi.	S	svojo	košato	krošnjo	bo	drevo	
primerno	senčilo	zdravstveni	dom,	hkrati	
pa	 bodo	 krošnje	 popestrile	 tudi	 pročelje	
zdravstvene	 postaje.	 Ginko	 je	 primeren	
za	urbano	zasaditev,	saj	je	izredno	odpo-
ren	 na	 različne	 bolezni,	 onesnažen	 zrak	

ter	izpostavljenosti	soljenih	tal.	Poleg	nje-
gove	 estetske,	 parkovne	 vrednosti,	 ima	
drevo	 tudi	 zdravilne	 lastnosti.	 Ginkovi	
listi	 ter	semena	se	uporabljajo	za	 lajšanje	
kašlja,	 bolezni	 mehurja	 ter	 izboljšujejo	
prekrvavljenost	 možganov.«	 Poleg	 gin-
ka,	 ki	 na	 vrhniškem	 koncu	 simbolizira	
združitev	 dveh	 najpremožnejših	 družin	
v	19.	stoletju,	»bo	zasaditev	popestrila	še	
linija	nizkih	trajnic	sorte	petoprstnik	(Po-
tentilla	sp.).	Cvetoče	trajnice	bodo	cvetele	
v	 odtenkih	 rumene	 in	 oranžne	 barve.	V	
načrtu	 urejanja	 okolice	 je	 predvidena	 še	
menjava	poškodovanih	robnikov.	Po	me-
njavi bo sledilo nadaljnje sajenje zelenice z 
okrasnimi	cvetočimi	trajnicami.	Zanimiv	
kotiček	nasproti	ZP	pa	urejamo	tudi	v	so-
delovanju	s	sadjarskim	društvom.	V	načr-
tu	je	sadni	park,	s	krožno	potjo,	klopmi	ter	
zasaditvijo	 s	 sadnimi	 drevesi	 ter	 jagodi-
čevjem.	Rdeča	nit	urejanja	okolice	je	torej	
kombinacija	 parkovne	 zasaditve	 z	 okra-
snimi	vrstami	pred	zdravstveno	ustano-
vo ter navezava na sicer tudi parkovno 
zasaditev,	tokrat	s	sadnim	drevjem.	S	tem	
na	nek	način	uresničujemo	načrte	sadjar-
skega	društva	o	ustvarjanju	novih	sadnih	
nasadov	po	Borovnici.«	

  Damjan Debevec, Foto: DD

Že	pred	časom	so	me	opo-
zorili,	 da	 se	 okrog	 osre-
dnjega	 borovniškega	 vrtca	
in	njegovih	 izpostav	 izven	
predpisanega delovnega 
časa	 zadržujeta	 sumljivo	
zagnana rokodelca. Junija 
pa	 sem	 ju	 vendarle	 uspel	
zasačiti	 pri	 nečednem	
opravilu prostovoljskega 
postavljanja nadstandar-
dno	 lepih	 lesenih	 ograjic	
pred	 vrtcem	 v	 Borovnici.	
Udarnika,	 ki	 sta,	 večsto-
letnemu	 boju	 za	 pravice	
delavcev,	raznim	konvenci-
jam	in	kolektivnim	pogod-
bam	 navkljub,	 svoj	 prosti	
čas	 namesto	 užitkarstvu	
s	 prostovoljnim	 udarni-
škim	 delom	 raje	 namenila	
sabotaži	 lastnih	 denarnic,	
se	 pri	 svojem	 delu	 nista	

dala	motiti	 niti	 nadležnim	
vprašanjem	sedme	sile.	Ve-
čini	 slabo	 vest	 vzbujajoča	
in	 iz	povprečja	 izstopajoča	
posameznika	 nista	 nihče	
drugi	 kot	 naš	 nadebudni	
hišnik	Marko Žitko	ter	mi-
zarski	mojster	Boštjan Hri-
bar.	 Da	 omenjena	 ograjica	

ni	bila	njun	prvi	družbeno	
koristni	 podvig,	 je	 splo-
šno	znano,	menda	pa	 tudi	
ne	zadnji,	pri	 čemer	so	mi	
misli	ušle	na	slogan	nekih	
davno	 pozabljenih	 časov:	
Junakom	 borbe	 naj	 sledijo	
junaki dela! 
Damjan Debevec, Foto: DD

poudaril, da bi lahko bilo izpolnjevanje 
evropske direktive tudi bistveno dražje 
za občane, če ne bi sodelovali v projektu 
Čista Ljubljanica – Odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih voda v porečju 
Ljubljanice – 1. sklop, kjer bo del opera-
cije financira Evropska unija, in sicer iz 

Kohezijskega sklada in se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture za obdobje 
2007–2013, razvojne prioritete »Varstvo 
okolja – področje voda«, prednostne 
usmeritve »Odvajanje in čiščenje komu-
nalnih voda«.

Operacijo delno financira
Republika Slovenija

Javna predstavitev delovanja 
Čistilne naprave Borovnica
V sredo, 13. maja 2015 so si občinski svetniki, člani nadzornega odbora in 
člani vaških odborov ogledali gradbišče čistilne naprave. Trenutno se izvaja 
zadnja, 3. faza gradnje, v teku je poskusno obratovanje.

Obisk je vodil Jernej Nučič, občinski refe-
rent za komunalo, razlage in odgovore na 
vprašanja pa so nudili predstavniki izva-
jalcev in sicer: Branko Potočnik, direktor 
CID – čistilne naprave, ki skrbi za doba-
vo in montažo membranskega dela čistil-
ne naprave, Miha Kordiš in mag. Bojan 
Končar iz Hidroinženiringa, ki sta odgo-
vorna za elektro in strojna dela na ČN ter 
Matej Mlakar, vodja gradbišča iz podjetja 
Godina d. o. o., ki opravlja gradbena dela 
na čistilni napravi.
Na začetku so bili predstavljeni osnov-
nih podatki projekta Čista Ljubljanica, 
v okviru katere sta aktualna projekta v 
izvajanju Čistilna naprava Borovnica 
in Vakuumska kanalizacija Breg-Pako.
Glavni namen predstavitve je bil ogled 
čistilne naprave s prikazom posamezne 
faze čiščenja in strokovno razlago izva-
jalcev del. Čistilna naprava je največja 
in najdražjo naložba v komunalno infra-
strukturo v tem tisočletju v Borovniški 
dolini, kapaciteta naprave je 6.000 popu-
lacijskih enot, kar sicer malenkost prese-
ga trenutne potrebe v občini, vendar bo 
brez stresa in nadgradenj lahko prenesla 
morebitno povečanje obremenjenosti, ki 
lahko nastane bodisi zaradi nove indu-
strije ali novogradenj. Naprava je zasno-
va tako, da se lahko omogoči obratova-
nje dveh ločenih čistilnih liniji, tako da 
deluje nemoteno tudi ob morebitni okva-
ri na eni liniji. Membranska tehnika pa 
zagotavlja visoko stopnjo čiščenja vode 
in s tem manjše obremenjevanja okolja. 
Stranski produkt je blato, ki se ga dehi-
drira in odvaža iz čistilne naprave. Za 
razliko od stare naprave, nova ne potre-
buje dotoka sveže vode, temveč uporablja 
kar svojo, tehnološko vodo iz procesa, to-
rej lahko govorimo o »zaprtem proizvo-
dnem procesu«. 
Obiskovalce je poleg videnega zani-
malo kaj več o višini investicije in iz-
postavljenostjo posameznim tvega-
njem. Predstavnik investitorja je ob tem 

fotografiral: Ciril Hrovatin

Glosa 

Udarniško nad vrtčevske ograjice

Za lepšo in bolj zdravo Borovnico

Pred vrati Lekarne raste naravna lekarna.
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Nepozabne poti bistrške 
kartuzije
Na 44-kilometrsko popotovanje po poteh nekdanje 
kartuzije v Bistri, že štirinajsto po vrsti, se je 25. apri-
la letos podalo kar 25 pohodnikov in trije konjeniki.
Dolgoletno	tradicijo	je	resda	za	eno	leto	prekinil	lanski	žledolom	
in	pa	močno	opešano	ŠD	Žaba	Bistra,	ki	 je	botrovalo	prejšnjim	
trinajstim	 pohodom,	 da	 pa	 dobro	 utečeni	 in	 predvsem	 izvirni	
pohod	ne	bi	utonil	v	pozabo,	je	za	delo	tokrat	poprijela	ekipa	Tu-
rističnega	društva	Borovnica	in	skupaj	s	Konjeniškim	društvom	

Vrhnika	poskrbela	za	njegovo	štirinajsto	nadaljevanje.	Sonce	se	
je	navedenega	sobotnega	jutra	komajda	skobacalo	izza	obronkov	
Planine,	ko	je	strumna	četica	že	zakorakala	mimo	obrambnih	zi-
dov	nekdanjega	bistrškega	samostana	proti	meniševski	planoti.	
Obsežno	razdejanje	levo	in	desno	od	poti	 je	še	vedno	pričalo	o	
lanski	katastrofalni	ledeni	ujmi,	kateri	so	utekle	zgolj	Galletove	
severnoameriške,	 stoletne	 duglazije.	 A	 prav	 hitro	 je	 bil	 mimo	
obnovljeni	križ	nad	Lazami	 in	noge	pohodnikov	 so	 že	 stopale	
proti	Trebelniku	 s	katerega	 se	odpira	 razgled	 čez	Barje	 in	Me-
nišijo.	Prek	Zavrha	 in	Pokojišča	 je	brila	neizprosna	burja,	pred	
katero	nas	je	otel	predsednik	krajevne	skupnosti,	ko	je	velikodu-

šno	odprl	vrata	brunarice.	Krajši	počitek	in	že	smo	jo	ubrali	po	
planinski	poti	proti	Kožlješkemu	logu,	kjer	je	mestoma	lomastil	
viharni	veter	ter	čez	pot	nametal	velike	hoje.	Idilični	dolinici,	ki	
jo	 je	 izoblikovala	bistra	Otavščica,	 je	sledil	še	daljši	vzpon	pro-
ti	Kožljeku,	ki	pa	ga	je	bilo	precej	lažje	zmagati,	saj	 je	na	drugi	
strani,	»pri	Žnidarjevih«	že	čakalo	toplo	kosilo.	Domačini	so	nas	
prijazno	popeljali	tudi	na	ogled	vaške	cerkvice	sv.	Ane,	ki	je	bila	
bržkone	zgrajena	v	 istem	času	kot	pokojiški	 sv.	Štefan.	Nadalj-
njo	pot	 skozi	Stražišče,	Gorenje	Otave,	Župeno,	Beč,	Kržišče	 in	
Pikovnik,	s	krajšim	postankom	v	starodavni	cerkvi	sv.	Andreja,	
ki	pa	je	v	času	kartuzije	sodila	pod	Loško	gospostvo,	je	žal	nare-
koval	dolgočasni	asfalt.	Preval	med	Avšnikom	in	Novaško	goro	
je	naznanil	konec	vzpona	ter	počasni	spust	proti	Barju,	ki	nas	je	
nato	vodil	mimo	rakitniškega	jezera,	pa	čez	polje	in	obširne	ka-
mniške	gozdove	vse	do	Prevalja	pod	Žalostno	goro,	kjer	smo	se	
pri	Nani	okrepčali	pred	zaključno	etapo	–	barjansko	ravnico.	Po-
gledi	so	na	teh	zadnjih	kilometrih	slabih	dvanajst	ur	trajajočega	
podviga	še	zadnjič	nostalgično	objeli	prehojeno	pot	po	hribovju,	
ki	objema	borovniško	dolino,	in	že	smo	bili	na	izhodišču	poti,	v	
Bistri.	V	prijetnem	ambientu	gostišča	so	udeleženci	prejeli	meda-
lje,	kot	priznanje	za	opravljeni	podvig,	med	njimi	tudi	nesporni	
rekorder,	ki	do	sedaj	ni	zgrešil	še	niti	enega	pohoda	–	Bojan Mi-
klošič.	Žuljem	in	otiščancem	navkljub	so	bili	navzoči	enotni,	na	
svidenje	na	jubilejnem	pohodu	prihodnje	leto!	

  Damjan Debevec, Foto: DD

Železnina je zaprla 
svoja vrata
Borovniška	Železnina	oz.	Mercator	Tehnika	 je	 s	koncem	maja	
nepreklicno	zaprla	svoja	vrata.	Od	petih	zaposlenih	v	njej	naj	bi	
starejše	 tri	prerazporedili	 znotraj	obstoječe	Mercatorjeve	 trgo-
vinske	mreže	oziroma	jih	upokojili,	medtem	ko	naj	bi	mlajšima	
dvema	pokazali	vrata.	Mercatorjeva	služba	za	stike	z	javnostjo	
je	v	zvezi	s	tem	podala	sledeče	pojasnilo:	»V	Skupini	Mercator	
že	od	leta	2012	poteka	proces	poslovnega	prestrukturiranja,	ka-
terega	namen	 je	 izboljšanje	 poslovanja	 družbe.	V	 okviru	 tega	
procesa	se	Mercator	osredotoča	na	svojo	osnovno	dejavnost	in	
izvaja	stroškovno	optimizacijo,	to	pa	pomeni	tudi	zapiranje	ne-
učinkovitih	maloprodajnih	enot	in	s	tem	optimizacijo	števila	za-
poslenih,	ki	se	izvaja	kot	program	presežnih	delavcev.	Ob	tem	
so	 spoštovane	 vse	 pravice	 zaposlenih	 in	 dogovori	 iz	 veljavne	
kolektivne	 pogodbe.	Glede	 na	 specifična	 znanja	 zaposlenih	 v	

posameznih	programih	in	glede	na	potrebe	je	prerazporeditev	
možna	za	manjše	število	zaposlenih.	V	skladu	z	delovno-pravno	
zakonodajo	bo	proces	odpovedi	zaposlitev	predvidoma	zaklju-
čen	jeseni.«	
Govorice	o	ukinitvi	poslovne	enote	na	Paplerjevi	ulici	v	Borov-
nici,	kjer	 je	pred	drugo	svetovno	vojno	domovala	Majaronova	
trgovina,	 so	 v	 preteklih	 letih	 že	 večkrat	 zaokrožile.	 Ko	 se	 je	
pred	sedmimi	leti	sprejemal	občinski	podrobni	prostorski	načrt	
»Mercator«,	je	bilo	sicer	veliko	govora	o	združitvi	obeh	Merca-
torjevih	trgovin	pod	eno	streho,	a	po	nastopu	splošne	finančne	
krize	ter	dokončanju	trgovine	v	Podpeči	so	bile	govorice	o	za-
prtju	tehničnega	dela	v	Borovnici	vedno	glasnejše.	A	do	njega	
ni	prišlo	vse	do	prevzema	Mercatorja	s	strani	hrvaškega	Agro-
korja	lani	poleti.	Po	neuradnih	informacijah	baje	tudi	zato,	ker	
naj	bi	bil	prihodek	na	zaposlenega	tod	celo	višji	kot	v	bistveno	
večji	in	bolje	situirani	trgovini	v	ljubljanskih	Črnučah,	Agrokor	
pa	naj	bi	se	pravzaprav	že	v	izhodišču	odločil	izstopiti	iz	tega	
segmenta	slovenskega	trga,	zaloge	pa	prepeljati	na	Hrvaško.	Iz	
Mercatorja	 sicer	 še	 sporočajo,	da	v	Borovnici	 zdaj	 »preučujejo	

možnosti	za	ureditev	trgovine	z	drugačno	vrsto	ponudbe,«	kar	
pa	je	malo	verjetno.	Najverjetneje	se	bomo	morali	Borovničani,	
povečanju	prebivalstva	navkljub,	še	 lepo	vrsto	 let	po	 tovrstne	
dobrine	voziti	na	Vrhniko,	v	Podpeč	ali	Ljubljano.	

  Damjan Debevec, Foto: DD

Gradiška tura – najtežja 
tura
V	nedeljo,	zadnjega	travna	(maja),	smo	šli	z	mladinskim	odse-
kom	Planinskega	društva	Borovnica	na	Primorsko,	v	Vipavsko	
dolino	na	Gradiško	turo.	S	hčerko	Živo	sva	tekli	na	avtobusno	
postajo,	 kjer	 sta	 naju	 pobrala	 Primož	 in	 Tatjana.	 Kadar	 kam	
greš,	so	jutra	vedno	prekratka.	Med	potjo	smo	izmenjali	vtise	z	
orientacijskega	tekmovanja	in	se	na	parkirišču	podali	iz	avta	na	
veter.	Naredili	smo	začetni	krog,	skupaj	s	konjeniki	razmigali	
vse	dele	telesa,	osvežili	poznane	obraze,	obrazke	in	obraščke	ter	
se	prešteli	(33).	Potem	pa	na	pot.	
Opazovali	smo	plezalce	s	čeladami	in	pasovi,	ki	so	šli	po	plezal-
ni,	medtem	ko	se	je	naša	steza	strmo	vzpenjala.	Male	nogice	so	
bile	navdušene	nad	skalami.	Po	prvem	počitku	na	mestu,	kjer	
se	izteče	plezalna	smer,	so	bile	že	malo	manj	zagnane.	In	potem	
še	malo	manj.	Nawal	in	Ajdo	smo	morali	do	vrha	sila	hecati	in	
navduševati.	Občasno	tudi	nositi.	Vid	je	previdno,	pogumno	in	
vztrajno	reševal	skalne	probleme.	Mladi	dirkači	so	bili	na	začet-
ku	kolone:	Adam,	David,	Timi,	Gal,	Taja,	Nace	…	Odrasli	smo	
prijetno	klepetali.	Koliko	zanimivih	zgodb	in	tem:	lovci,	obda-

rovanje,	prosti	čas,	potovanja	…	ni	jim	bilo	konca.	Spremljali	so	
nas	sape	in	žarki,	rože,	skale,	krasen	pogled	na	Vipavsko	dolino.	
Kaj	hoče	človek	lepšega!	
Ko	smo	dosegli	Gradiško	turo	in	je	Primoževa	čarobna	blazini-
ca	omogočila	raznovrstno	»štemplanje«,	smo	zaokrožili	na	goz-

dnat	teren.	Brezskrbno	smo	prestavljali	noge	in	se	potapljali	v	
zeleni	barvi,	občudovali	razne	rože,	božali	konje.	Pridobili	smo	
še	dva	žiga.	Eno	pri	kapelici,	drugo	pri	Plazu.	Kristina	je	imela	
čudovit,	ročno	narejen	zemljevid,	s	pomočjo	katerega	smo	lahko	
varčno	ali	razsipno	razporejali	svoje	moči	in	zaloge,	glede	na	to,	
koliko	poti	je	še	ostalo.	No,	rada	pa	bi	povedala	tudi	to,	da	sta	
zadnja	dva	žiga	pristala	na	mojem	trebuhu.	Ni	bil	dolg	spomin.	
Že	po	prvem	 tuširanju	 se	 je	 odplaknil	 v	 odtok.	Vendar	 nekaj	
šegavega	doda	lep	odtenek	dnevu.	
Nekateri	 so	 na	 turo	 dobili	 bolj	 trajen	 spomin.	Neke	 posebne,	
specialne	mehurčke.	Menda	od	neke	rožice.	Mene	to	ni	doletelo.	
So	jih	pa	dobili	naša	Živa	in	še	sosedova	Živa	in	še	mamica	Ta-
nja	in	oči	Tomi	(nista	mož	in	žena)	in	dirkač	Timi;	pa	najbrž	še	
kdo,	za	katerega	ne	vem.	Srčno	upam,	da	bodo,	ko	bo	ta	članek	
objavljen,	 tudi	 ti	 spominki	 že	 preteklost.	Ostal	 pa	 bo	 žlahten	
spomin	na	lepo	druženje,	pogled	na	Vipavsko	dolino	in	obču-
tek,	da	smo	premagali	to	najtežjo	turo	v	letošnjem	šolskem	letu.

P.S.:	Zelo	dragoceno	mi	je	bilo	popestovati	dojenčico	Lejo.	Komaj	
da	sedi.	Njen	svet,	kot	da	je	od	nekje	daleč,	blizu	tistemu,	od	kjer	
smo	prišli	in	kamor	se	morda	vračamo.	Drobni	prsti	in	jasne	oči.

			Za	PD	Borovnica	Alenka Gabrovšek

130 pohodnikov 
po Oblakovi poti
 
Po Oblakovi poti skozi sotesko Pekel se je odpravilo 
rekordnih 130 pohodnikov, ki so pot sklenili na sre-
čanju planinskih društev Notranjske v Ohonici.
Lanskoletni	 žledolom	 je	 dodobra	 premešal	 štrene	 domačemu	
planinskemu	društvu,	ki	se	 je	vse	do	konca	 lanskega	septem-
bra	v	 sodelovanju	 s	 turističnim	društvom	postopoma	prebija-
lo	skozi	Pekel.	Komajda	pa	so	bile	poti	odprte,	jih	je	zdelalo	še	
novembrsko	 neurje.	 Sanacijska	 dela	 so	 se	 na	 zadnjih	 odsekih	
nad	Pristavo	in	pod	Pokojiščem	pravzaprav	zaključila	šele	maja	
letos.	Ravno	pravi	čas,	saj	 je	borovniške	planince	 letos	dolete-
la	odgovornost	za	organizacijo	srečanja	notranjskih	planinskih	
društev,	 kar	 pa	 je	 svojevrsten	 organizacijski	 zalogaj.	 Zatorej	
so	znova	združili	moči	s	turističnim,	obenem	pa	še	s	Konjeni-

škim	društvom	Borovnica	 in	 v	Ohonici	 pri	 Bizjaku	pripravili	
vse	potrebno	za	sprejem	planincev.	Padla	 je	tudi	odločitev,	da	
se	z	dogodkom	združi	junijski	pohod	po	poti	dr.	J.	C.	Oblaka,	
tistega,	ki	je	daljnega	leta	1904	poskrbel	za	ureditev	poti	skozi	
Pekel.	Trud	organizatorjev	je	bil	poplačan	17.	maja	zjutraj,	ko	se	
je	pod	vodstvom	domačega	predsednika	dr.	Bogomirja Celarca 
iz	Borovnice	in	po	stezicah	skozi	sotesko	Pekel	odpravilo	okrog	
130	pohodnikov	z	območja	od	Blok	do	Polhovega	Gradca.	Zah-
tevnemu,	a	osvežujočemu	vzponu	mimo	slapov	v	skorajda	ne-
prekinjeni	koloni	je	sledil	bolj	sproščen	spust	po	gozdnih	poteh	
čez	Pristavo.	V	Ohonici	sta	lačne	in	žejne	pohodnike	že	čakala	
ohlajena	 kapljica	 in	 slasten	 pasulj	 s	 klobaso,	 ki	 ga	 je	 izjemno	
ugodno	zagotovila	Gostilna	Godec.	Za	prehojene	kilometre	so	
vsi	prejeli	spominske	razglednice	in	spominski	žig,	zbrane	pa	
so	nato	nagovorili	predsednik	meddruštvenega	odbora	planin-
skih	društev	Notranjske	Miro Mlinar	 ter	 predsedniki	 ostalih	
društev.	Druženje	 se	 je	 ob	domačih	vižah	 zavleklo	 globoko	v	
popoldanski	čas	sončne	nedelje.	

  Damjan Debevec, foto: DD, BC

Opravičilo
V	 prejšnji	 številki	 Našega	 časopisa	 sem	 objavila	 članek	 o	
15-letnici	delovanja	Društva	ŽPZ	Tonja.
V	njem	sem	navedla	tudi,	da	jeseni	pripravljamo	večji	projekt	
Rekviem,	katerega	avtor	bo	naš	zborovodja	Jaka	Jerina.	Zara-
di	komunikacijskega	šuma	med	zborovodjem	 in	menoj	 sem	
napovedala	napačnega	avtorja,	zato	se	Jaki	in	bralcem	NČ	is-
kreno	opravičujem.	

  Jana Čanžek,	predsednica	Društva	ŽPZ	Tonja

Borovnica je ostala brez tehnične trgovine.

Gradiška tura - kjer je tudi rožica lahko planinski žig.

Bo zdržal 130 parov nog?

Prav vsi so prišli do cilja.
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»Res	 je	minilo	 že	 dobrih	 petnajst	 let,	 odkar	 je	
naš	ustanovitelj	Tone Janežič	s	svojim	vsestran-
skim	 entuziazmom	 sestavil	 tudi	 naš	 ženski	
zbor.	In	bi	bil	še	danes	lahko	na	to	upravičeno	
ponosen.	Dobra	volja,	želja	po	kvalitetnem	petju	
in	lepih	kulturnih	dogodkih	nas	je	kasneje	dru-
žila	pod	okriljem	Marije Jakomin ter Tine Vah-
čič.	In	zdaj	ko	smo	le	prišle	spet	do	fanta,	smo	
sklenile,	 da	 zborovodij	 ne	 bomo	 več	 menjale.	
Jaka Jerina	je	kot	zelo	uspešen	zborovodja,	pia-
nist,	dirigent	in	skladatelj	zelo	iskan	v	glasbenih	
vodah,	zato	se	včasih	kar	malo	bojimo	zanj,«	so	
na	koncertu	obujale	spomine	mlade	borovniške	
pevke.	Jubilejni	petnajstici	so	6.	junija	namenile	

koncert,	kjer	so	bili	vsi	najzvestejši	oboževalci	in	
podporniki	deležni	vrhunske	izvedbe	njihovih	
najljubših	pesmi,	za	vsako	leto	po	eno:	Offenba-
chova	Barkarola,	narodna	Ne	ouri,	ne	sejaj,	ljud-
ski	Dekle	je	pralo	srajčke	dvej	ter	Dečva pa v har-
tlcu,	Golarjeva	Majolčica,	 belokranjski	Pastirček,	
Sječanje na Vela luku	Klape	Greben,	makedonska	
ljudska Brala Jana kapini,	 Batinovičeva	Uvik ču 
te svojim zvati,	Solinar	 od	 Faraonov,	Hrovatova	
Lahko noč Piran,	Dan ljubezni Pepela in krvi. We-
iss-Thielejeva	Čudovit je ta svet,	Bryant	 in	Aha-
čič-Pollakova Sanjam,	 Yesterday	 od	 Beatlesov	
ter Sister act	z	instrumentalno	zasedbo	(bobnar	
David Rus,	 kitarist	Anže Čanžek,	piano	 Jaka 

V	začetku	maja	smo	mentorji	začeli	s	prvimi	vajami	za	mladino.	
Ekipe	 smo	pripravljali	 na	 občinsko	 tekmovanje	 iz	 gasilske	 ori-
entacije,	ki	sta	ga	Gasilski	zvezi	Vrhnika	in	Logatec	organizirali	
23.	maja	v	Ligojni.	Na	tekmovanju	je	sodelovalo	sedem	ekip:	dve	
ekipi	pionirjev,	dve	ekipi	pionirk	in	tri	ekipe	mladink.	Ekipe	so	
se	borile	v	izredno	neugodnih	vremenskih	razmerah	in	zasedle	
2.	(mladinke	2),	3.	(pionirke	1),	dve	5.	(pionirji	2,	mladinke	3),	7.	
(mladinke	1),	8.	(pionirji	1)	in	11.	mesto	(pionirke	2).	Ekipa	mla-
dink	(Anja,	Eva	in	Tajda)	se	je	z	osvojenim	drugim	mestom	uvr-
stila	 na	 regijsko	 tekmovanje	 iz	 gasilske	 orientacije,	 ki	 ga	 je	 13.	
junija	pripravilo	PGD	Medvedje	Brdo.	Ekipa	je	imela	na	progi	kar	
nekaj	smole,	a	se	ni	vdala	in	na	koncu	povsem	nepričakovano	za-
sedla	2.	mesto	ter	se	uvrstila	na	državno	tekmovanje	iz	gasilske	
orientacije.	Vsem	ekipam	iskreno	čestitamo	za	ves	vložen	trud	in	
dosežene	rezultate,	ekipi	mladink	pa	želimo	veliko	športne	sreče	
na	državnem	tekmovanju.	
V	soboto,	6.	junija,	je	na	Uncu	potekalo	14.	tradicionalno	tekmo-
vanje	–	Maistrov	memorial.	Predsednik	PGD	Brezovica	pri	Bo-
rovnici	je	že	v	zimskem	času	zbiral	novo	ekipo	pionirk.	Z	izredno	
potrpežljivostjo	mu	je	ob	pomoči	Sare	in	Leje	na	tekmovanje	na	
Uncu	uspelo	peljati	tri	ekipe	(dve	ekipi	pionirk	in	ekipo	pionir-
jev).	Na	tekmovanju	so	najprej	nastopile	mlajše	pionirke.	Strah	je	
bilo	zaznati	v	vseh	očeh	malih	tekmovalk.	Ob	spodbudi	staršev	
in	mentorjev	so	prebrodile	tremo	in	se	pogumno	spopadle	s	prvo	
izmed	treh	kategorij.	Zaradi	spleta	okoliščin	so	vajo	neuspešno	
zaključile.	Kljub	temu	so	v	ostalih	dveh	kategorijah	nastopile	sa-
mozavestno	 in	brez	napak.	Pridobile	 so	dragocene	 izkušnje,	ki	
jim	bodo	na	prihodnjih	tekmovanjih	prišle	zelo	prav.	Za	njimi	so	
nastopile	še	starejše	pionirke	in	pionirji.	Obe	ekipi	sta	suvereno	
opravili	z	vsemi	vajami.	Na	razglasitvi	rezultatov	smo	vsi,	starši,	
otroci	in	predvsem	Jože,	zadrževali	dih.	Bo	prehodni	pokal	po-
stal	trajna	last	ali	ne?	Prav	kmalu	smo	izvedeli,	da	smo	ponosni	
lastniki	prehodnega	pokala.	Vriskanje	in	ploskanje	je	odmevalo	
vse	naokoli.	 Pionirke	 so	 skupaj	 z	mentorjem	ponosno	dvignile	
največji	 pokal	 in	 nasmeh	 se	 je	 narisal	 na	 vseh	obrazih.	Ker	 so	
organizatorji	tekmovanja	slutili,	da	bodo	pokal	morali	oddati,	so	
nam	že	pokazali	 novega,	 za	 katerega	 se	 bomo	borili	 naslednje	
leto.	Največji	pokal	pa	sedaj	že	krasi	vitrino,	ki	bo	kmalu	prete-
sna,	če	bo	naša	mladina	tako	uspešna.	
Tudi	operativni	člani	so	se	preizkusili	v	znanju	in	odzivnosti	v	
primeru	požara.	7.	maja	je	naše	društvo	organiziralo	vajo,	katere	
predpostavka	 je	bila,	da	gori	gospodarsko	poslopje	v	Brezovici	
pri	Borovnici.	Ekipa	izkušenih	gasilcev	je	izvedla	več	"notranjih	
napadov",	kar	pomeni,	da	so	s	pomočjo	termo	kamere	pregledali	
objekt	in	iz	njega	rešili	vse	poškodovane.	Te	so	kasneje	oskrbeli	
gasilci	bolničarji.	Na	vaji	je	sodelovalo	50	gasilcev	iz	vseh	treh	ob-

činskih	društev	(PGD	Borovnica,	PGD	Breg	–	Pako	ter	PGD	Bre-
zovica	pri	Borovnici)	in	PGD	Goričica	Prevalje	iz	GZ	Brezovica.	
V	začetku	junija	sta	dva	operativna	člana	društva	opravila	tudi	
tridnevi	tečaj	za	posredovanje	ob	nesrečah	z	nevarnimi	snovmi	v	
izobraževalnem	centru	na	Igu.	
Med	11.	in	14.	junijem	se	je	pet	članov	našega	društva	udeležilo	
največjega	gasilskega	sejma	Interschutz	v	nemškem	Hannovru.	
Na	sejmu,	ki	ga	pripravijo	vsakih	5	let,	so	si	ogledali	novosti,	ki	
jih	ponujajo	 izdelovalci	gasilske	 in	druge	opreme	za	zaščito	 in	
reševanje.	 Pridobljene	 informacije	 in	 znanje	 bodo	v	pomoč	pri	
nadaljnjem	razvoju	društva.	Že	prej,	v	mesecu	maju,	pa	je	naše	

društvo	sodelovalo	tudi	v	Mercatorjevi	akciji	Radi	delamo	dobro.	
Kupci	v	trgovini	Mercator	Borovnica	ste	nam	namenili	največje	
število	glasov,	za	katere	se	vam	iskreno	zahvaljujemo,	saj	to	po-
meni,	da	nam	bo	podjetje	Mercator	podarilo	denarno	nagrado	v	
višini	1000	evrov,	ki	jo	bomo	porabili	za	nabavo	dodatne	gasilske	
opreme.	Ob	tej	priložnosti	vse	vljudno	vabimo	na	gasilsko	vese-
lico,	ki	bo	15.	avgusta	v	Brezovici	pri	Borovnici.	Zabaval	nas	bo	
ansambel	Poljanšek.	Vse	mladinke	 in	mladince,	pripravnike	 in	
pripravnice	pa	po	veselici	vabimo	na	1.	gasilski	tabor,	ki	ga	bo	
organiziralo	naše	društvo.	Tabor	bo	potekal	od	17.	do	20.	avgusta;	
odvisno	od	vremena.	Prijavnice	boste	konec	meseca	dobili	po	po-
šti.	Vljudno	vabljeni,	da	se	ga	udeležite	v	čim	večjem	številu.

Obljubljamo,	da	vam	ne	bo	dolgčas.	

Za	PGD	Brezovica	pri	Borovnici	
Karmen Pirnat

Sledila	 je	 enourna	 akcija	
v	 proizvodni	 hali	 podjetja	
L.ask,	 ki	 je	 pritegnila	 pozor-
nost	 številnih	 mimoidočih	
–	kako	tudi	ne,	saj	 je	spomin	
na	tamkajšnji	požar	pred	tre-

mi	 leti	 še	 kako	 živ	 –	 a	 je	 šlo	
tokrat	na	srečo	le	za	gasilsko	
vajo	 namenjeno	 »seznanitvi	
z	 objektom	 in	 samemu	 tre-
ningu	 pristopa	 oziroma	 po-
sredovanju	v	takem	objektu.«	

Vodja	 intervencije	 Benjamin 
Svenšek,	 poveljnik	 Gasilske	
zveze	Vrhnika,	je	kratko	pov-
zel	 njen	 potek:	 »V	 roku	 ene	
ure	je	bil	požar	saniran.	Našli	
smo	eno	poškodovano	osebo	

s	 poškodbami	 hrbtenice,	 ki	
so jo napadalci evakuirali in 
pa	enega	gasilca	 je	obšla	 sla-
bost. Oba sta bila oskrbljena 
z	nujno	medicinsko	pomočjo	
in transportirana naprej prek 

reševalne	 postaje	 Ljubljana.«	
Vaja	 sicer	 ni	 vključevala	 širi-
tve	požara	na	sosednji	objekt,	
kjer	so	sončne	celice,	so	pa	bili	
gasilci	 z	 njimi	 seznanjeni	 in	
predvsem,	 kje	 se	 jih	 izklopi.	
Borovniško	 poveljstvo	 sicer	
razpolaga	 z	 načrtom	 posta-
vitve	 celic,	 opravili	 so	 tudi	
ogled	na	terenu,	skupno	vajo	
iz	 gašenja	 tovrstne	 tehnike	
pa	 je	Gasilska	zveza	Vrhnika	
izvedla	 na	 Logu.	 In	 splošna	
ocena	 opisane	 vaje?	 »Vaja	 je	
bila	 dobro	 zasnovana.	 V	 ve-
liki	meri	 je	uspela,	čeprav	bo	
nekatere	stvari	še	treba	uskla-
diti.	 Je	bila	pa	dosti	 realistič-
na	glede	na	število	 ljudi	–	52	
gasilcev. Dokler se ne vzpo-
stavijo	 osnovni	 pogoji	 –	 do-
bava	vode	in	notranji	napadi,	
se	namreč	 lahko	 zgodi,	da	 ti	
tudi	 kdo	umanjka,	potem	pa	
se	določeno	moštvo	sprosti	in	
je	 lahko	 rezerva.	 Potrebna	 je	
dobra organizacija na terenu 
in	 določitev	 prioritet,«	 je	 še	
povedal	poveljnik	Svenšek.	
  Damjan Debevec, Foto: DD

Pionirke s prehodnim pokalom, ki je prešel v trajno last PGD Bre-
zovica pri Borovnici.

Pevke še nikdar niso tako ubrano pele.

Ko mlinček ropoče
Borovnica je 13. maja gostila srečanje otroških fol-
klornih skupin osrednje Slovenije. Z izvirnimi toč-
kami so nastopile skupine od Unca ter Šentvida pri 
Stični ter vse do Sore.
Na	prestižnem	dogodku	resda	ni	nastopila	nobena	skupina	
iz	občin	Našega	časopisa,	a	si	dogodek	v	organizaciji	Javnega	
sklada	za	kulturne	dejavnosti,	 ki	 je	potekal	v	prostorih	bo-
rovniške	osnovne	šole,	vsekakor	zasluži	vsaj	krajši	prispevek.	
Pred	našimi	očmi	se	je	namreč	odvilo	živo	izročilo,	ki	bi	brez	
prizadevnih	mentorjev	otroških	folklornih	skupin	nedvomno	
utonilo	v	pozabo.	Bosonogi	otroci	 iz	Dobrepoljske	doline	so	
nam	prikazali	izdelavo	in	štetje	zobotrebcev,	obenem	pa	ša-
ljivo	kolo	z	izštevanko:	»Ena,	dva	-	ropota,	tri	štiri	-	netopiri,	
pet	šest	-	po	hiši	pomest,	sedem	osem	-	kruha	prosem,	devet	
deset	 –	v	nebesa	vzet,	 enajst	dvanajst	 nebeški	 klajs!«	Mlajši	
člani	folklorne	skupine	Vidovo	iz	Šentvida	pri	Stični	so	svoje-
ga	sovrstnika	spravili	na	obrate	z	igro	»Osliček	kdo	te	jaha?«	
»Bločani«	iz	novovaške	šole	so	pod	kozolcem	našli	vrv,	ki	 je	
postala	dnevni	vir	njihove	igre.	Preskakovali	in	izmikali	so	se	
ji	ob	izštevanki:	»Andale	bandale	pepere,	vinče	kvatro	vinče	
tre,	eris	beris	špecarija,	vija	vaja	mularija!«	Nakar	so	z	njo	po-
vezali	vaška	dekleta,	ki	pa	se	prav	tako	niso	dale	in	to	tudi	po-
kazale	s	pesmijo:	»Kaj	nam	pa	morete…«	Otroci	Osnovne	šole	
Alojzija	Šuštarja	so	se	s	pesmijo	posvetili	mlinskemu	kolesu.	
Mlajši	folkloristi	iz	Sore	so	pokazali	novo	šaloigro	in	tokrat	je	
morala	žrtev	ugibati,	kdo	jo	je	pičil,	kar	je	spremljala	pesem:	
»Florjan,	sedem	let	živi,	ko	sedem	let	mini,	se	fantič	prebudi!«	
Njihovi	starejši	kolegi	pa	so	pokazali,	kaj	se	dogaja	pod	»Ko-
štovim	kozolcem«.	Učenci	unške	osnovne	šole	so	predstavili	
igro	o	Ubogi	ptičici,	medtem	ko	so	»Rege«	iz	Račne	zabavljale	
čez	kolegico	Zalo,	ki	 jo	 je	Kocmanov	stric	naplahtal,	da	oni	
dan	ni	pouka:	»Le	v	šolo	nikdar,	ti	buci	buci	bas,	primi	drži,	
da	ne	boš	 tepen!«	Vse	 igre	sta	spremljala	 tudi	 tradicionalna	
ljudska	pesem	in	ples,	iz	občinstva	pa	strumen	pogled	stro-
kovnih	ocenjevalcev	Saše	Meglič	in	Adrijana	Novaka.	

  Damjan Debevec, Foto: DD 

Člani PGD Brezovica pri Borovnici pridno 
vadimo in se izobražujemo
V spomladanskih dneh so svoje znanje in spretnosti na tekmovanju najprej preizkusili starejši gasilci – »carji« 
in gasilke – »carice« našega društva. Udeležili so se meddruštvenega tekmovanja za starejše gasilce in gasilke, 
ki je potekalo 16. maja v centru vojnih veteranov v Logatcu. Starejše gasilke so dosegle nehvaležno 4. mesto, 
starejši gasilci pa 7. mesto. Obema ekipama za trud in vztrajnost iskreno čestitamo.

Vaja: Liko zopet v ognju!
19. junija ob 19.35 se je na gasilskih pozivnikih izpisal poziv k akciji. V Liku je 
zopet zagorelo! Proti tovarni je v dobrih štirih minutah oddrvelo devet gasilskih 
vozil z 52-imi gasilci petih prostovoljnih gasilskih društev dveh gasilskih zvez: 
Borovnica, Breg-Pako, Brezovica pri Borovnici, Verd in Kamnik pod Krimom. 

15 najlepših pesmi za 15 najlepših let
 
Ženski pevski zbor Tonja letos praznuje 15 let, kar so pevke obeležile z jubilejnim 
koncertom pod naslovom »Najlepših petnajst«. 



NAS CASOPIS 428/29.6.2015 C M Y K 30

30 29. junij 2015
elektronski naslov: obcina@borovnica.si	 Občina	 Borovnica 

Otroci,	 v	 knjižnici	 vas	 čaka	
zloženka,	v	katero	boste	zapi-
sovali	seznam	svojih	počitni-
ških	 bralskih	 podvigov.	 Na-
gradili	bomo	vse,	ki	boste	30	
dni	brali	(stripe,	knjige,	revije,	
časopise,	 recepte	 ...	 karkoli)	
po	 pol	 ure	 na	 dan.	 Izpolnje-
no	 zgibanko	 do	 10.	 septem-
bra	 oddajte	 v	 knjižnici	 ali	 jo	
pošljite	 na	 naslov	 Knjižnica	
dr.	Marje	Boršnik	Borovnica,	
Paplerjeva	23,	1353	Borovnica.	
Konec	 septembra	 bo	 za	 vse	
sodelujoče	 mlade	 bralce	 Po-
letavce	 v	Cankarjevi	 knjižni-

ci	 na	 Vrhniki	 organizirana	
zaključna	 prireditev.	 Dobili	
boste	priznanja	 in	majice.	 Iz-
žrebane	 bodo	 tudi	 številne	
nagrade,	glavna	med	njimi	bo	
rolka,	 ki	 jo	 podarja	 trgovina	
Hervis.		
Nosilka	 projekta	 je	 Mestna	
knjižnica	 Ljubljana,	 sodelu-
jejo	pa	 	Cankarjeva	knjižnica	
Vrhnika,	Knjižnica	A.	T.	Lin-
harta	 Radovljica,	 Knjižnica	
Jurij	 Vega	 Dol	 pri	 Ljubljani,	
Knjižnica	Litija,	Knjižnica	Lo-
gatec,	 Knjižnica	 Medvode	 in	
Miklova	hiša	Ribnica.	

Projekt	omogočajo	Hervis,	
d.	o.	o.,	Grafika	3000,	d.	o.	o.,	
Knjigarna	Konzorcij,	UniCre-
dit	 Bank	in	 Magistrat	 Inter-
national,	d.	o.	o.,	z	znamkama	
Chupa	Chups	in	PEZ.	

Osnovna	 šola	 dr.	 Ivana	 Ko-
rošca	 Borovnica	 je	 v	 sodelo-
vanju	 s	 Šahovskim	 klubom	
Borovnica	 21.	 maja	 izvedla	
osnovnošolsko	 tekmovanje	 v	
šahu.

Med	 približno	 20	 učenci,	 ki	
redno	 obiskujejo	 šahovski	
krožek	 pod	 vodstvom	 men-
torja	Janija	Zrimška	(pomaga-
ta	mu	Jože	Šraj	in	Boštjan	Za-
krajšek),	je	pri	mlajših	dečkih	

zasluženo	prvo	mesto	osvojil	
Ijan	Hanžel.	Pri	starejših	deč-
kih	je	slavil	Jaka	Cerk,	pri	de-
klicah	pa	Kaja	Stipančevič.	
Glede	na	prikazano	znanje	in	
zavzetost	mladih	borovniških	
šahistov	 je	 pričakovati,	 da	
bodo	kmalu	osvajali	prva	me-
sta	tudi	izven	meja	Borovnice.	
Hkrati	pa	se	šahovski	mentor-
ji	 ob	 zaključku	 šolskega	 leta	
zahvaljujemo	osnovni	 šoli	 za	
profesionalno	 sodelovanje,	
Občini	Borovnici	za	finančno	
pomoč,	 staršem	 učencev	 pa	
za podporo in zaupanje pri 
učenju	njihovih	otrok.	

Šahovski	pozdrav,	

Janko Zrimšek, 
šahovski	mentor

Gumbkov tek
V vrtcu Borovnica smo maja ob 
svetovnem dnevu družine organi-
zirali tradicionalni GUMBKOV 
TEK, namenjen trem generacijam 
vsake družine. 
Med	 seboj	 so	 se	 pomerili	 otroci	 glede	
na	 starost,	 mamice,	 očki	 ter	 babice	 in	
dedki. Otvoritveni tek pa je pripadel 
strokovnim	delavkam	vrtca.	Udeležen-
ci	teka	so	si	prislužili	medalje	za	udelež-
bo.	Za	popestritev	dogodka	je	poskrbel	
KUŽA	 PAZI,	 maskota	 Zavarovalnice	
Triglav,	ki	je	otroke	zelo	navdušil	in	jih	
spodbujal	med	tekom.	

  Klara Bajec

Vetrnice in Metuljčki na 
kmetiji
Prvi teden v juniju smo Vetrnice in Metuljčki težko 
pričakovali, saj smo se celo leto veselili tridnevnega 
bivanja na kmetijah Davčen in Ožbet v idilični go-
renjski vasici Četena ravan v Poljanski dolini. 
Končno	je	prišla	tista	sreda,	dan	našega	odhoda,	in	po	zajtrku	
je	po	nas	prišel	avtobus.	Ura	in	pol	vožnje	je	hitro	minila	in	že	
smo	bili	 na	 cilju.	Gospodinji	Milena	 in	 Jerneja	 ter	gospodarja	
Janez	in	Frenk	so	nas	ljubeznivo	sprejeli	in	nas	nastanili	v	pro-
storih	obeh	kmetij.	Bivanje	je	sproščeno	minevalo	v	spoznava-
nju	kmečkih	opravil	 in	živali.	Obiskal	nas	 je	lovec,	ki	 je	pove-
dal	veliko	zanimivosti	o	živalih	naših	gozdov	in	gora	ter	nam	
razkazal	zbirko	nagačenih	divjih	živali.	Pomagali	smo	pokositi	
in	pograbiti	travo,	s	katero	smo	potem	nakrmili	živali	v	hlevu.	
Ogledali	smo	si	kokoši,	petelina	in	prepelice,	na	sosednji	kmetiji	
pa	smo	videli	kunce	in	s	suhim	kruhom	nahranili	koze.	Preiz-
kusili	smo	se	tudi	v	molži,	a	zaradi	varnosti	le	na	leseni	»kravi-
ci«.	Najbolj	pogumni	otroci	so	jahali	konja,	ostali	pa	so	medtem	

uživali	v	guganju	na	gugalnici	za	tri,	brcanju	žoge	in	vožnji	na	
Tarzanovi	vlečnici.	
Šli	smo	na	pohod	na	Stari	vrh	in	ob	poti	po	gozdu	nam	je	gospo-
dinja	Milena	predstavila	marsikatero	uporabno	rastlino,	ustavi-
li	pa	smo	se	tudi	ob	oglarjevi	hišici,	kjer	smo	izvedeli,	kako	se	
kuha	oglje	za	naše	piknike.	

Obiskali	smo	čebelnjak,	se	pogovarjali	o	pomenu	čebel	in	pozi-
rali	s	čebelarjevim	zaščitnim	pokrivalom.	Ogledali	smo	si	mlin	
in	gospodar	Janez	nam	je	pokazal,	kako	iz	zrnja	pšenice	nastane	
moka.	Pomagali	smo	pripraviti	drva	za	kres,	ki	smo	ga	po	večer-
ji	zakurili,	ob	njem	zapeli	in	zarajali	okoli	njega.	Spoznavali	smo	
tudi	delo	kmečkih	gospodinj.	Svojo	spretnost	smo	preizkusili	s	
klekljanjem,	vsak	otrok	pa	je	potem	dobil	za	spomin	klekljano	
»zapestnico	prijateljstva«.	Gospodinje	 na	 kmetijah	morajo	po-
skrbeti	tudi	za	lačne	želodce.	Tako	smo	tudi	mi	zamesili	testo	in	
v	pravi	krušni	peči	spekli	vsak	svoj	hlebček	kruha	in	ga	prinesli	
domov.	
Trije	dnevi	na	kmetiji	so	nam	kar	prehitro	minili,	saj	smo	bili	
aktivni	od	jutra	do	večera.	Poleg	spoznavanja	dela	pa	smo	imeli	
tudi	veliko	časa	za	sproščeno	igro	na	igrišču.	Najdaljša	vrsta	je	
bila	pri	Tarzanovi	vlečnici.	Otroci	so	tako	preživeli	veliko	časa	
na	svežem	zraku,	saj	je	bilo	vse	dni	sončno	in	toplo.	Oba	večera	
so	hitro	 in	mirno	zaspali.	Staršev	niso	preveč	pogrešali,	 so	se	
pa	vsi	zelo	razveselili	razglednic	domačih,	ki	so	jih	dobili	vsak	
dan	po	zajtrku,	in	jih	tudi	čez	dan	večkrat	vzeli	v	roke.	V	petek	
smo	se	po	kosilu	poslovili	od	naših	gostiteljev	in	se	z	avtobusom	
odpeljali	proti	domu.	Na	železniški	postaji	so	nas	že	čakali	starši	
in	otroci	so	jim	srečni	stekli	v	objem.	

  Mateja Milosavljević 

Cici matura 
2015
Ko	so	otroci	dovolj	zreli,	da	se	
vpišejo	v	osnovno	šolo,	se	po-
časi	 iztečejo	 dnevi	 iger,	 uče-
nja,	 raziskovanja,	 tkanja	 pri-
jateljskih	 niti	 …	 v	 prostorih	

vrtca.	 Letos	 se	 je	 to	 zgodilo	
večini	 otrok	 iz	 skupin	Veseli	
vlak	in	Palčki	enote	Mavrica	v	
Borovnici.	
Simbolično	 slovo	 smo	 letos	
uprizorili	na	šolskem	igrišču,	
kjer	smo	se	zbrali	v	petek,	12.	
junija,	 zgodaj	 dopoldan.	 Po-
vabljence	–	vse	mlajše	otroke,	
strokovne	 delavke,	 vodstvo,	

starše,	 babice,	 dedke	…	 smo	
pričakali	 oblečeni	 v	 enotne	
majice,	s	pisanimi	klobučki	in	
glasnimi	 piščalkami.	 Preden	
smo	prepustili	glavno	besedo	
našim	naslednikom	 –	Vetrni-
cam	in	Metuljčkom	–	smo	jih	
preizkusili	s	kratkim	kvizom	
iz	ugank	in	drugih	nalog.	Sle-
dila	je	predaja	klobučka	in	pe-
sem	slovesa,	ki	so	se	je	otroci	
naučili	 ob	 tej	 priložnosti.	 Po	
tem	uradnem	delu	sta	se	obe	
skupini glasno podali po 
središču	Borovnice	 in	mimo-
idočim	 naznanili,	 da	 se	 po-
slavljata od vrtca. Še dolgo je 
v	naših	glavah	donela	pesem	
»…	 v	 vrtec	 radi	 smo	 hodili,	
tam	prijateljstvo	 gradili,	 zdaj	
pa	mi	se	že	poslavljamo,	se	na	
novo	pot	odpravljamo«.	

  Za	skupini	Veseli	vlak	in	Palčki	
napisala Pia Janja Kranjez

Beti in Cej na obisku
Medijsko-založniška	 hiša	 Energetika.NET	 v	
okviru	svojega	programa	Eko	knjiga	v	sodelo-
vanju	z	BTC-jem	izvaja	projekt	o	Beti	 in	Ceju.	
V	sklopu	projekta	predstavniki	obiskujejo	vrtce	
in	 šole,	 njihov	 cilj	 pa	 je	 s	pomočjo	knjige	Beti	
in	Cej	nakupujeta	ozavestiti	otroke,	na	kakšen	
način	lahko	ljudje	poskrbimo	za	okolje.
	21.	aprila	so	obiskali	tudi	naš	vrtec,	predstavitev	
je	bila	namenjena	skupinama	otrok,	starih	od	5	
do	6	let.	Predstavnica	projekta	(pedagoginja)	je	
otrokom	prebrala	zgodbo	o	Beti	in	Ceju,	ki	po-
magata	pri	družinskih	nakupih	ter	med	potjo	

skrbita	tudi	za	okolje.	Poudarek	je	bil	predvsem	
na	okoljski	odgovornosti,	 ločevanju	odpadkov	
in	 preudarnem	 nakupovanju.	 Predstavnica	 je	
otrokom	med	 pogovorom	 postavljala	 različna	
vprašanja	na	 temo	varovanja	okolja,	na	katera	
so	 otroci	 odgovarjali	 premišljeno,	 vmes	pa	 so	
iskali	še	nove	rešitve,	s	katerimi	bi	pripomogli	k	
varovanju	našega	planeta.	Nekje	na	sredini	obi-
ska	smo	izvedeli,	da	imajo	za	nas	presenečenje.	
Skozi	 vrata	 je	 stopil	 eden	 najuspešnejših	 slo-
venskih	 orodnih	 telovadcev,	 Mitja	 Petkovšek.	
Takoj	 nam	 je	 pokazal	 nekaj	 telovadnih	 trikov	
ter	nas	z	njimi	navdušil.	Tudi	sam	je	predstavil	
nekaj	načinov,	kako	lahko	skrbimo	za	bolj	čisto	
okolje,	 poudaril	 je	 predvsem,	 da	 naj	 namesto	
avtomobilov	 raje	uporabljamo	kolesa	ali	pa	 se	
v	trgovino	odpravimo	peš	ter	se	tako	še	dobro	
razgibamo	in	poskrbimo	za	svoje	zdravje.	Proti	
koncu	predstavitve	je	v	dvorano	vstopila	še	ma-
skota	Beti,	ki	je	pozdravila	otroke	in	se	z	njimi	
fotografirala	za	spomin.	Tako	vzgojiteljicam	kot	
tudi	 otrokom	 je	bila	predstavitev	projekta	 za-
nimiva,	zabavna,	polna	presenečenj,	predvsem	
pa	poučna.																									Strokovne delavke vrtca

Jerina).	V	gosteh	so	se	tokrat	mudili	naši	
stari	znanci,	oktet	Valvasor	iz	Šmartnega	
pri	Litiji,	ki	jih	na	Borovnico	vežejo	tako	
sorodstvene kot prijateljske vezi. 
Prijetni	 večer	 seveda	 ni	 šel	 brez	 prese-
nečenj.	 Pevke	 so	 ob	 koncu	 za	 svojega	
zborovodjo pripravile pravo glasbeno 
poslastico	 z	 naslovom	 »You raise me up«	
(vzgojil	 si	me),	 ob	 spremljavi	violinistke	
Eve Grmek.	Vidno	vzradoščeni	Jerina	je	
zatem	dejal,	da	je	Tonja	njegov	»prvi	za-
resni	zbor,	prej	 so	bile	krajše	avanture,«	
kar	se	izbora	pesmi	tiče	pa,	da	se	je	veliko	
»naučil	 tudi	sam,	zato	to	velja	bolj	obra-
tno.«	 Obojestranski	 uk	 pa	 gre	 kot	 kaže	
proti	koncu,	saj	 je	slišati	govorice,	naj	bi	
pevke	že	 seznanil	 s	 sklepom,	da	v	 roku	
enega	leta	zapusti	zbor,	saj	da	jih	je	naučil	
največ,	kar	jih	je	lahko.	

  Damjan Debevec, Foto: DD

Osnovnošolsko tekmovanje v šahu Otroci, pridobite super 
navado in lepo nagrado!
Knjižnica dr. Marje Boršnik Borovnica vabi otroke, stare od 
7 do 12 let, da se med počitnicami pridružijo skupini Pole-
tavcev – poletnih bralcev. 
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Sprememba uradnih ur Krajevnega 
urada Horjul v poletnem času
Stranke	obveščamo,	da	v	Krajevnem uradu Horjul od	1. ju-
lija do 31. avgusta 2015 ne bo uradnih ur. 
Vse	upravne	storitve	bo	mogoče	opraviti	v	Krajevnem	uradu	
Dobrova	v	času	uradnih	ur	(v	četrtek	od	8.00	do	12.00	in	13.00	
do	15.00)	 in	na	Upravni	 enoti	Ljubljana,	 Sektor	 za	upravne	
notranje	zadeve,	Tobačna	ulica	5,	Ljubljana,	v	času	uradnih	
ur,	in	sicer:	

Žive meje ogrožajo preglednost
V	veliko	primerih	se	dogaja,	da	imajo	vozniki	pri	vključeva-
nju	na	cesto	težave	zaradi	nepreglednosti,	saj	so	žive	meje	ali	
drugo	 rastje	na	zasebnih	zemljiščih	previsoki	ali	 celo	pose-
gajo	na	cestni	svet,	kar	neposredno	ogroža	vse	udeležence	v	
cestnem	prometu.	Zato	 občane	naprošamo,	da	 žive	meje	 in	
drugo	rastje	primerno	uredite	do	sredine	meseca	julija	in	za-
gotovite,	da	bo	pogled	na	cestišče	povsod	neoviran	in	s	tem	
zagotovljena	večja	varnost		za	udeležence	v	prometu.	Opaže-
ne	kršitve	bo	v	prihodnje	obravnaval	medobčinski	inšpekto-
rat,	ki	bo	tudi	kaznoval	tiste,	ki	poziva	ne	bodo	upoštevali.	

  Občina Horjul

Učni čebelnjak za učence 
čebelarskega krožka 
Slovesnost	ob	praznovanju	praznika	Ob-
čine	Horjul	se	je	pričela	s	predajo	ključa	
novega	učnega	čebelnjaka,	ki	ga	je	posta-
vila	občina,	panje	pa	prispevalo	Čebelar-
sko	društvo	Dolomiti.	Pred	čebelnjakom,	
ki	stoji	na	 travniku	za	horjulsko	šolo,	 je	
zbranim	gostom,	čebelarjem,	šolskim	de-
lavcem,	otrokom,	staršem	in	drugim	 iz-
rekel	prijazno	dobrodošlico	župan	Janko	

Prebil,	ki	je	dejal,	da	občina	letos	praznu-
je	 in	na	simboličen	način	obeležuje	 tudi	
dan	varstva	okolja,	saj	prav	na	ta	dan	pre-
dajajo	 čebelnjak	 mladim,	 nadobudnim	
in	 vedoželjnim	 učencem	 čebelarskega	
krožka,	ki	ga	Osnovna	šola	Horjul	gosti	
že	vrsto	let,	trenutno	pa	poteka	pod	men-
torstvom	 ravnatelja	 Primoža	 Garafola.	
Za	njim	je	zbrane	nagovoril	evropski	po-
slanec	Alojz	Peterle,	prav	tako	čebelar	in	
velik	 zagovornik	 čebelarske	 dejavnosti	
tako	doma	kot	v	Evropskem	parlamentu,	
kjer	si	med	drugim	prizadeva	za	prizna-
nje	svetovnega	dneva	čebel,	ki	naj	bi	ga	
praznovali	 20.	maja,	 na	 rojstni	 dan	An-
dreja	 Janše,	 prvega	 učitelja	 čebelarstva	
pri	nas.	Pohvalil	 je	prizadevanje	občine,	
da	na	tak	način	skrbi	za	zavest	mladih	o	
pomenu	čebel.	Franc	Šmerc,	podpredse-
dnik	Čebelarske	zveze	Slovenije,	je	spre-
govoril	o	vse	večjem	zanimanju	mladih	
za	čebelarjenje,	saj	se	šolskih	čebelarskih	
krožkov	 in	 tekmovanj,	ki	potekajo	v	or-
ganizaciji	 čebelarske	 zveze,	 udeležuje	
preko	dva	 tisoč	 osnovnošolcev.	 Podatek	
je	spodbuden	tudi	zato,	ker	zdrave	čebele	
pomenijo	 tudi	zdravo	okolje,	 je	 še	dejal.	
Dogajanje	pri	čebelnjaku	je	popestril	šol-
ski	pevski	zbor,	ki	je	zapel	pesem	o	čebe-
lah.	Sledil	je	še	blagoslov	čebelnjaka,	ki	ga	
je	opravil	župnik	Janez	Smrekar,	sledila	
pa	je	uradna	predaja	ključev.	Župan	je	ob	
predaji	vsem	krožkarjem	zaželel,	da	bi	v	
njem	 pridobili	 veliko	 praktičnega	 zna-
nja	 in	 prispevali	 nekaj	 dobrega	 k	 skrbi	
za	naše	okolje	ter	seveda	natočili	kakšen	

liter	medu.	Otroci	so	se	ob	koncu	vsem,	
ki	so	pripomogli	k	postavitvi	čebelnjaka,	
zahvalili	in	obljubili,	da	bodo	vestno	skr-
beli	za	čebele,	čebelnjak	in	okolico.	
Dogajanje	 se	 je	nato	preselilo	v	 športno	
dvorano	pri	Osnovni	šoli	Horjul.	

Slovesna prireditev ob 
občinskem prazniku 
Zvoki	 Godbe	 Dobrova-Polhov	 Gradec	
so	naznanili	začetek	slovesne	prireditve	
ob	 prazniku	 Občine	 Horjul.	 V	 športno	

dvorano	pri	Osnovni	šoli	Horjul,	kjer	se	
je	prireditev	odvijala,	so	goste	in	obisko-
valce	 pospremile	 članice	 mažoretne	 in	
twirling	 skupine	 Prosvetnega	 društva	
Horjul.	Nasmejani	obrazi	so	nakazovali,	
da	gre	za	vesel	 in	pomemben	dogodek,	
za	nov	mejnik	v	življenju	šole	in	vseh,	ki	
so	z	njo	na	kakršen	koli	način	povezani.	
Župan	 Janko	 Prebil,	 ki	 je	 kot	 predstav-
nik	 ustanovitelja	 šole,	 spregovoril	 prvi	
in	prisrčno	dobrodošlico	zaželel	gostom	
ter	 vsem	 zbranim,	 se	 je	 dotaknil	 glav-
nih	mejnikov	šolske	dejavnosti	v	Horju-
lu,	nato	pa	na	kratko	opisal	potek	del	v	
šolskih	objektih	v	zadnjih	nekaj	letih	ter	
nekoliko	 natančneje	 predstavil	 prizidek	
in	štiri	nove	prostorne	učilnice,	učilnico	
za	tehnični	pouk	in	prostorno	knjižnico.	
Povedal	 je,	 da	 je	 staro	 telovadnico	 pre-
novilo	 gradbeno	 podjetje	 Adaptacije	 iz	
Ljubljane,	za	kar	 je	iz	občinskega	prora-
čuna	šlo	380.000	evrov.	Poudaril	je,	da	je	
uspešno	 opravljeno	 delo	 dober	 pokaza-
telj,	da	vodstvo	šole	 in	občina	še	naprej	
dobro	sodelujeta,	saj	si	tako	eni	kot	dru-
gi	 prizadevajo	 učencem	 omogočiti	 čim	
boljše	 pogoje	 za	 uspešno	 pridobivanje	
znanj.	To	je	potrdil	tudi	naslednji	govor-
nik	–	ravnatelj	Primož	Garafol.	Ta	je	med	
drugim	 izpostavil	 osnovno	 poslanstvo	
horjulske	šole,	ki	 je	razvoj	posameznika 
v	 odgovorno,	 samozavestno	 in	 strpno	
osebnost,	 ki	 bo	 sposobna	 sooblikovati	
pogoje	za	bivanje	v	medsebojnem	sožitju	
in	v	sožitju	z	naravo,	zato	je	po	njegovih	
besedah	vsaka	naložba	v	otroke	in	mla-

dino,	 izobraževanje	 in	 vzgojo	 dolgoroč-
no	najboljša	naložba	 za	 celotno	družbo.	
Ob	 koncu	 se	 je	 zahvalil	 Občini	 Horjul,	
ki	 je	 omogočila	 gradnjo	 prizidka	 k	 šoli	
ter	prepoznala	potrebo	in	pomen	vlaga-
nja	v	vzgojo	 in	 izobraževanje	za	mnoge	
generacije	 horjulskih	 otrok.	 Častni	 gost	
evropski	poslanec	Alojz	Peterle	je	čestital	
občini	za	novo,	sodobno	pridobitev	ter	ji	
zaželel,	da	v	tem	duhu	še	naprej	uspeva.	
»Kar	mislite,	da	je	dobro	za	ljudi,	je	prav	
gotovo	 dobro	 tudi	 za	 razvoj	 občine,«	 je	

dejal.	Program	so	z	glasbenimi	 točkami	
popestrili	 in	pozornost	vsaj	 za	 trenutek	
preusmerili	 nase	 pevci	 Mešanega	 pev-
skega	zbora	Prosvetnega	društva	Horjul	
in	 otroškega	 zbora	OŠ	Horjul	 ter	mladi	
glasbeniki	 iz	 družine	 Čadež.	 Sledilo	 je	
zadnje	 in	 hkrati	 glavno	 dejanje	 slove-
snega	dogodka	–	prerez	traku	in	uradno	
odprtje		novih,	sodobnih	prostorov,	v	ka-
terih	se	bo	odslej	odvijal	del	pouka	šole.	
  
Prerez traku in povabilo v čisto 
nove šolske prostore 
V	preddverju	 nove	 knjižnice	 se	 je	 zbra-
la	množica	 veselih	 in	 pričakovanja	 pol-
nih	 otrok,	 učiteljev,	 staršev	 in	 drugih	
obiskovalcev.	Čakali	 so	na	 slovesen	 tre-
nutek	–	prerez	 traku,	 ki	 sta	 ga	 opravila	
župan	 Janko	 Prebil	 in	 ravnatelj	 Primož	
Garafol.	S	 to	svečano	gesto	so	bile	nove	
učilnice	 in	 knjižnica	 tudi	 simbolno	 od-
prti	 za	 nove	 generacije	 šolarjev.	 Prvi	 so	
v	 nove	 šolske	 prostore	 stopili	 domači	
župnik	Janez	Smrekar	z	blagoslovom	in	
gostitelja.	Za	njimi	pa	so	bili	k	ogledu	va-
bljeni	 tudi	ostali	prisotni.	Novi	prostori	
so	ljudi	navdušili,	saj	pomenijo	novo	pre-
lomnico,	potem	ko	so	končno	zamenjali	
montažne	kontejnarje,	ki	so	bili	zgolj	za-
časna,	a	kljub	temu	tridesetletna	rešitev.	
Veselje	 z	 razlogom	 se	 je	 po	 končanem	
uradnem	delu	preselilo	v	športno	dvora-
no,	kjer	je	bilo	poskrbljeno	za	veselo	dru-
ženje	in	obujanje	osnovnošolskih	dni.	

  Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv 
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•Uvedba poletnih rezervacij v Občini Horjul
Občinski	svet	Občine	Horjul	 je	na	svoji	4.	seji	16.	 junija	2015	
sprejel	 sklep	 o	 uvedbi	 poletnih	 rezervacij	 v	 Občini	 Horjul.	
Starši	lahko	uveljavijo	rezervacijo	zaradi	počitniške	odsotno-
sti	 otroka	 v	 vrtcu	 enkrat	 letno	 v	 obdobju	 od	 1.	 julija	 do	 31.	
avgusta.	Rezervacijo	lahko	starši	uveljavijo	v	okviru	tega	ob-
dobja	 samo	za	neprekinjeno	 eno-	 ali	dvomesečno	odsotnost	
otroka.	Če	 se	odsotnost	prekine,	 se	 rezervacije	ne	upošteva.	
Za	rezervacijo	plačajo	starši	70	odstotkov	cene,	ki	je	določena	
z	njihovo	odločbo	o	višini	plačila	za	program	vrtca,	razliko	v	
višini	30	odstotkov	pa	bo	plačala	občina.	Starši	morajo	rezer-
vacije	za	otroke	vrtcu	sporočiti	najkasneje	do	15.	 junija	teko-
čega	leta,	izjemoma	se	v	letošnjem	letu	upoštevajo	vse	vloge,	
prejete	do	30.	junija	2015.	

•Javni razpis za sofinanciranje prireditev in 
izobraževanj v Občini Horjul
V	tej	številki	Našega	časopisa	objavljamo	Javni	razpis	za	sofi-
nanciranje	prireditev	in	izobraževanj	v	Občini	Horjul.	Razpi-
sno	dokumentacijo	lahko	dobite	na	sedežu	občine	ali	spletni	
strani	www.horjul.si.	Vse	informacije	o	razpisu	dobite	na	tele-
fonski	številki	01	7591	123	(Urška	Marolt)	ali	preko	elektronske	
pošte	urska.marolt@horjul.si.	                                             Občina Horjul

Slovesnost ob prazniku Občine Horjul 

Nove pridobitve za šolsko življenje
 
Horjul, 5. junij – Občina Horjul je letošnjo slovesnost ob občinskem prazniku združila s praznovanjem ob 
odprtju novih osnovnošolskih učilnic in knjižnice, pred tem pa je učencem čebelarskega krožka predala ključ 
novega učnega čebelnjaka. 

Problematika onesnaževanja 
ekoloških otokov 
Na	območju	Občine	Horjul	javno	podjetje	Snaga	že	vsa	leta	zbira	
in	odvaža	odpadke.	Zadnja	leta	so	usmerjeni	predvsem	v	nadgra-
dnjo	sistema	ravnanja	s	komunalnimi	odpadki	in	vsakemu	po-
sameznemu	gospodinjstvu	nudijo	prevzem	praktično	vseh	vrst	
komunalnih	odpadkov.	Kljub	temu	pa	tudi	na	območju	Horjula	
še	vedno	prepogosto	naletimo	na	pojav	onesnaževanja	ekoloških	
otokov.	Težko	je	razumeti,	da	se	lahko	nekateri	posamezniki	in	
tudi	pravni	subjekti	–	samostojni	podjetniki	(keramičarji,	sliko-
pleskarji,	montažerji,	gradbeni	podizvajalci	in	podobni)	obnašajo	
tako	brezbrižno	in	po	nepotrebnem	kazijo	podobo,	sicer	zgledno	
urejenega,	 bivanjskega	 okolja.	 Takšno	 neodgovorno	 obnašanje	

obsojajo	 tudi	 na	 obči-
ni,	 ki	 je	 odgovorna	 za	
lepo urejene javne po-
vršine.	Zato	opominja-
jo,	naj	v	vsak	zabojnik	
odlagamo	 zgolj	 tisto,	
kar	vanj	sodi.	Vsak	za-
bojnik	ima	nalepko,	na	
kateri	 je	 zabeleženo,	
kaj	 vse	 se	 lahko	 znaj-
de	 v	 njem.	 To	 pa	 ne	

pomeni,	da	je	prostor	ob	
zabojnikih	 primeren	 za	

vse	ostale	odpadke,	ki	pogosto	pristanejo	na	tleh.	Druge	odpadke	
je	potrebno	odpeljati	v	primerne	zbirne	centre	oziroma	urejena	
odlagališča.	Vse	informacije	na	to	temo	najdemo	na	spletni	strani	
javnega	podjetja	Snaga.	In	ne	pozabimo	–	zunanja	podoba	kraja	
je	odraz	krajanov,	zato	si	prizadevajmo,	da	bo	naš	čist	in	urejen.	

Nadja Prosen Verbič

O pomenu čebel so poleg župana Janka Prebila spregovorili še 
evropski poslanec Lojze Peterle in podpredsednik Čebelarske 
zveze Slovenije Franc Šmerc. 

S prerezom traku so bili novi prostori šole tudi simbolno odprti.

Obiskovalci so si z zanimanjem in velikim veseljem ogledali 
nove prostore.

Otroški pevski zbor Osnovne šole Horjul

-		v	ponedeljek	
	 od	8.00	do	18.00;
-		v	torek	od	8.00	do	18.00;

-		v	sredo	od	8.00	do	19.00;
-		v	četrtek	od	8.00	do	18.00;
-		v	petek	od	8.00	do	14.00.	

Takšne in podobne reči prepogosto pri-
stanejo na neprimernem odlagališču.
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Navdušili so ga sodelavci 
Po	izobrazbi	je	gostinec	in	z	delom	je	začel	v	Gostilni	in	piceriji	
Boter	na	Vrhniki,	kjer	je	pri	rosnih	petnajstih	začel	s	prakso,	nato	
pa	se	tam	zaposlil.	To	je	eno	najprimernejših	mest,	lahko	bi	dejali	
celo	gnezdo,	od	koder	 je	 izšlo	mnogo	uspešnih	slovenskih	bar-
manov.	Eden	izmed	njih	je	prav	gotovo	Aleš	Ogrin,	ki	 je	danes	
predsednik	Društva	barmanov	Slovenije,	poleg	njega	pa	 so	od	
tam	prišli	 še	Božo	Kozlovič,	Draga	Kepeš,	 Jure	Žitko	 in	drugi.	
"Delati	z	njimi	v	timu	je	bil	užitek,	posebej	ko	so	bili	na	lističu	z	
naročili	koktajli,	teh	so	se	namreč	vselej	lotili	z	velikim	žarom	in	
veselje	jih	je	bilo	opazovati,"	se	spominja	Logar.	Prav	sodelavci	so	
bili	torej	tisti,	ki	so	Roka	že	v	mladih	letih	navdušili,	da	se	je	začel	
zanimati	za	barmanstvo.	

Drugo državno prvenstvo in že zmaga 
Tekmovanja	so	postala	Rokov	izziv.	Prvič	je	tekmoval	na	Bledu,	
ko	 je	sodeloval	na	 tekmovanju	srednjih	šol,	 še	 istega	 leta	pa	se	
je	 že	 potegoval	 za	mednarodni	 pokal	 na	Vrhniki.	 Leta	 2009	 je	
naredil	seminar	za	profesionalnega	barmana	in	si	tako	priboril	
vstopnico	za	vstop	med	člane	Društva	barmanov	Slovenije,	s	či-
mer	si	je	odprl	vrata	še	na	vsa	druga	tekmovanja	iz	barmanstva.	
Leta	2010	 je	bil	prvič	na	državnem	tekmovanju,	že	 leto	kasneje	
pa	na	istem	tekmovanju	v	Velenju	zmagal	in	prvič	postal	držav-
ni	prvak.	S	tem	naslovom	bi	takrat	moral	zastopati	Slovenijo	na	
svetovnem	prvenstvu,	vendar	mu	je	bolezen	to	preprečila.	A	ni	
se	vdal,	kar	se	je	izplačalo.	Lansko	leto	je	na	mednarodnem	tek-
movanju	na	Bledu	med	43	tekmovalci	 iz	enajstih	držav	zmagal	
v	kategoriji	"long	drink".		Letos	pa	je	na	državnem	prvenstvu	v	
ljubljanskem	Grand	hotel	Union,	ki	je	tudi	sicer	njegov	trenutni	
delodajalec,	v	kategoriji	 "fancy	drink"	ugnal	preko	dvajset	pro-
fesionalnih	 slovenskih	barmanov	 in	 tako	drugič	 osvojil	 naslov	
državnega	prvaka.	

Oktobra potuje na svetovno prvenstvo v Bolgarijo 
Zmaga	vsakemu	barmanu	na	 tako	velikem	 tekmovanju	pome-
ni	potrditev	njegovega	dela,	obenem	pa	s	tem	dobi	vstopnico	za	
svetovno	prvenstvo,	ki	bo	 letos	oktobra	v	bolgarski	prestolnici	
Sofija.	Tam	bo	slovenske	barve	zastopal	Rok	Logar,	pomeril	pa	se	
bo	prav	v	kategoriji	"fancy	drink".	Na	razpolago	bo	imel	šest	se-
stavin,	med	katerimi	je	glavna	vodka.	Pravi,	da	bo	osnovi	dodal	
češnjev	liker,	domač	sok	limete	in	nekaj	svežega	pireja	–	zmrznje-
nega	sadja	ter	vse	zalil	s	povsem	naravnim	sokom	...	podrobno-
sti	ne	izda,	te	morajo	namreč	ostati	skrivnost.	Kako	dovršen	bo	

Rokov	miks,	bodo	povedali	ocenjevalci,	ki	ves	čas	pripravljanja	
koktajla	strogo	bdijo	nad	delom	barmanov.	Ocenjujejo	strokovno	
delo	 in	 so	pozorni	na	vse	prijeme,	vsako	kapljico,	predstavitev	
sestavin	in	tudi	aromo,	okus,	izgled	ter	dekoracijo.	

Barman le v prostem času, drugače natakar 
Barman	po	besedah	sogovornika	ni	samo	tisti,	ki	meša	pijače	in	
ustvarja	koktajle,	pač	pa	je	tisti,	ki	poleg	tega	zna	razumeti	gosta	
in	mu	svetovati.	"Gre	dejansko	za	nadgradnjo	natakarja,	saj	mora	
barman	imeti	izrazito	dobro	razvit	okus,	vonj,	poznati	mora	ši-
rok	spekter	pijač.	Dober	barman	je	tudi	'sommelier'	–	poznavalec	
vin,	lahko	tudi	barista	–	poznavalec	kav	in	še	bi	lahko	našteval,	
kajti	vse	to	lahko	vključi	v	svoj	izdelek,"	pojasni.	Spekter	znanj,	
ki	jih	barman	potrebuje,	je	tako	brezmejen.	A	le	kdo	bi	si	za	svoj	
hobi	prizadeval	tako	močno	kot	za	strokovno	izobrazbo.	Dejstvo	
je,	da	so	profesionalni	barmani,	ki	se	preživljajo	zgolj	s	pripravo	
pijač,	v	Sloveniji	izredno	redki,	večina	jih	to	opravlja	zgolj	ljubi-
teljsko.	Je	pa	ponekod	v	tujini	to	tudi	poklic,	pojasni	Logar,	ki	bi	
se	lahko	s	certifikatom	za	barmana	izven	slovenskih	meja	zapo-
slil	kot	barman.	Sicer	pa	zanimanje	tako	za	poklic	natakarja	kot	
tudi	barmana	vsepovsod	upada.	Problem	vidi	Logar	predvsem	v	
slabih	pogojih	za	delo.	"Delo	stoje	in	delo	ob	nedeljah,	praznikih	
in	ponoči	ter	številne	nadure	nimajo	svoje	prave	cene,	kot	tudi	ne	
nagrade	za	dobro	opravljeno	delo,"	pravi.	

Osvežilni koktajl s sestavinami z domačega vrta 
Najboljši	 slovenski	 barman	 prisega	 na	 enostavno	 in	 sveže:	
"Koktajl	s	svežo	meto	in	baziliko,	stisnjeno	limono	ali	pomarančo	
je	prava	kombinacija	za	odžejat."	Pojasni:	"Strete	oziroma	zdro-
bite	nekaj	 lističev	mete	 in	bazilike,	 stisnete	sok	naravnega	sve-
žega	sadja,	dodate	 led	 in	zalijete	z	radensko	ter	 ji	dodate	nekaj	
kapljic	belega	vina."	Poleg	enostavnih	pa	 so	po	mnenju	horjul-
skega	barmana	zanimivi	tudi	koktajli	iz	domačega	orehovca	ali	
doma	narejenega	limoninega	ali	borovničevega	likerja.	"Izbrani	
liker	zalijemo	s	svežim	pomarančnim	sokom	in	imamo	koktajl,	
ki	 je	 primeren	 za	 bolj	 zahtevne	 okuse.	 Pozorni	moramo	biti	 le	
na	hladen	kozarec	 in	pravilne	nianse	 izbranih	pijač	 ter	 seveda	
zanimivo	dekoracijo.	Poletje	je	pravi	čas	za	vse	to,	le	privoščite	si.	

Nadja Prosen Verbič  / Foto: osebni arhiv R. L.

Objestnost prevladala 
človečnost
Kaj	vodi	ljudi	k	povzročanju	škode?	Ali	gre	za	nepremišljeno	
objestnost?	Morda.	Bolj	verjetno	pa	je,	da	je	ozek	razum	nekoga	
prisilil	v	to,	da	se	je	lotil	spomenika	neznanemu	ruskemu	voja-
ku	v	Šekateli	pod	Samotorico.	Če	bi	šlo	za	spomenik	iz	kovine,	
bi	rekli,	da	so	bili	storilci,	ki	so	kovino	prodali.	V	tem	primeru	
pa	je	to	izključeno,	saj	je	šlo	za	namerno	porušenje	granitnega	
spomenika.	Nastala	je	materialna	škoda,	ki	jo	bo	treba	odpra-
viti,	da	obdržimo	svojo	čast	pri	ruskem	veleposlaništvu,	ki	je	
ta	spomenik	postavilo,	zavedajoč	se	vrline	svojega	človeka,	ki	
je	bil	poslan	v	tujo	deželo	in	je	padel	v	boju	na	naši	zemlji	–	tam	
nekje	pri	Šentjoštu.	Še	bolj	žalostno	kot	to,	pa	je,	da	je	človek,	
ki	je	to	storil,	omejen	pri	osnovni	vrlini	človeške	vrednote.	Je	
pri	svojem	dejanju	pozabil,	da	je	spomenik	postavljen	človeku,	
sinu	očeta	in	matere,	ki	jima	je	bil	odvzet?	Pieteta	človeškega	
dostojanstva	nam	nalaga,	da	vse	umrle	in	obeležja	spoštujemo	
enako,	ne	glede	na	politično	ali	versko	opredeljenost,	ter	mo-
ralno-etični	čut	presežemo	in	udejanjimo.	

  Občina Horjul

Zahvala za nesebično 
pomoč

Maja Solar se iz srca zahvaljujem za nesebično tako finančno 
kot materialno pomoč, ki mi jo nudijo Janez Roznik (Gaber), 
Marta Vrhovec, Janez Jansa (Gizmo) in Špela ter Ida Intihar. 
Res sem jim zelo hvaležna za njihovo pomoč po razpadu moje 

družine (odhod dolgoletnega partnerja, odvzem otroka in 
nastanitev le-tega v rejniško družino). 

Ker sem 100-odstotni invalid, se pač ne morem zaposliti in 
sem odvisna od invalidske pokojnine, ki jo prejemam, in 

nizkega varstvenega dodatka (pokojnina: 348 evrov, varstveni 
dodatek: 116 evrov). Živim pa v najemniškem stanovanju. 

Skratka, čudovito je, ko se zaveš, da ljudem okoli tebe ni 
vseeno zate in za tvojo kakovost življenja. 

  Hvala iz vsega srca za vse!!!! 

  Maja Solar

Prehod	 iz	 osnovne	 v	 sre-
dnjo	šolo	lahko	 uvrstimo	 na	
seznam	 življenjskih	 prelo-
mnic,	 saj	 dekleta	 in	 fantje,	
bogatejši	 za	 številna	 znanja	
in	 izkušnje,	 zapustijo	 znane	
osnovne	 šole	 in	 se	 podajo	 v	
novo	 okolje,	 k	 iskanju	 in	 od-

krivanju	 novih	 znanj	 srednje	
šole.	Za	ta	korak	je	najboljšim	
horjulskim	 devetošolcem	 če-
stital	tudi	župan	Janko	Prebil.	
Skupaj	 z	 ravnateljem	 Primo-
žem	 Garafolom,	 pomočnico	
ravnatelja	 Alenko	 Krušič	 ter	
razredničarkama	Natalijo	Ko-

govšek	in	Sonjo	Videčnik	jih	je	
sprejel	in	pozdravil	v	občinski	
sejni	 sobi	 ter	 z	 njimi	 pokle-
petal	 o	 osnovnošolskih	 izku-
šnjah	ter	o	poti,	ki	so	si	 jo	 iz-
brali	za	naprej.	Poudaril	je,	da	
morajo	biti	željni	novih	znanj,	
predvsem	 pa	 morajo	 vedeti,	

česa	si	želijo	in	se	za	to	truditi.	
V	znak	pohvale	jim	je	podelil	
knjige	 z	 osebnim	 posvetilom	
ter	jim	zaželel	veliko	sreče	na	
novih	življenjskih	poteh.	
Pohvale	 so	 bili	 deležni	 Jurij	
Bastarda,	 Berenika	 Kavčič,	
Nik	Košir,	Nur	 Živa	Kranjec,	
Ema	Mlinar,	Teja	Nagode,	Ti-
motej	 Petrovčič,	 Anamarija	
Trček,	Janja	Slovša,	Anže	Kon-
čan,	 Tinkara	 Končan,	 Špela	
Krušič,	Maruša	Trobec	in	Vita	
Trobec.	

  Nadja Prosen Verbič

Sprejem odličnih devetošolcev
Horjul, 15. junij -  Župan Janko Prebil je v prostorih Občine Horjul pripravil 
sprejem za letošnje odlične devetošolce, jim čestital in zaželel veliko uspehov 
tudi v bodoče.

Rok Logar, državni prvak v mešanju koktajlov 

Koktajl po receptu najboljšega slovenskega barmana
 
Poletje je čas, ko ljudje najpogosteje posegamo po hladnih osvežilnih pijačah, pa naj bodo to naravni sokovi, stisnjenega iz svežega sadja, ki mu dodamo le nekaj 
kock ledu, ali pa mešanice pijač različnih in skrbno izbranih okusov, ki jih z eno besedo imenujemo koktajli. Mojstre za pripravo teh in onih imenujemo barmani in 
letos se je z nazivom najboljšega v deželi okitil Rok Logar. 




