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Uporabljajte bankomat na 
Vrzdencu!
Župan o minulem letu
Horjulec med maratonci
Srečali so se gasilski veterani 

Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Leto XLIII, 434. številka                                                                                                                                                       25. januar 2016

Županovi sprejemi 
Kaj bo občina gradila letos?
Obnove v Smrečju
Kino Bevke vabi!

stran od 2 do 14 stran od 19 do 22 stran od 23 do 31 stran od 32 do 35stran od 15 do 18

Županova srečanja in voščila
Kupili nov sodoben snežni top
Nagrade našim občanom
Po Dobrovi bo pustna povorka

Strategija razvoja občine
Vse  pripravljeno za sredstva EU 
Kosec vabi v svoje vrste
Vpis v vrtec

Se rojeva borovniški festival?
Pester december v šolah in vrtcih
Borovničani tudi v drugo proti
»Vzradoščeno poročena« 
navdušila

 Kdor ljubi svojo domovino, jo z enim 
samim objemom svoje misli obseže vso; 
ne samo nje, temveč vse, kar je kdaj 
ljubil in kar bo ljubil kdaj pozneje. 
Zakaj ljubezen je ena sama in nerazdel-
jiva; v en kratek utrip srca je stisnjeno 
vse — mati, domovina, Bog!

            
Ivan Cankar: Ottakring, LZ, 1914

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

NOVO: V Zdravstvenem domu 
Vrhnika začenjamo 
Šolo za starše! 
Več na skupnih straneh.

Še vedno 
nas radi berete
Ob koncu ali pa na začetku leta radi 
delamo bilanco opravljenega dela. 
Lani je izšlo enajst številk Našega 
časopisa in šolska priloga Konec, ki 
je ogledalo dogajanj v naših javnih 
šolskih zavodih. V povprečju smo 
imeli 62 strani na številko, kar je 
nekoliko več kot prejšnja leta, in to 
kljub temu, da zadnje čase vedno 
bolj omejujemo dolžino prispevkov 
in številčnost slikovnega gradiva. 
V tem pogledu je Naš časopis fe-
nomen v slovenskem prostoru, kar 
mi marsikdaj potrdijo tudi občani 
drugih slovenskih občin, ko pripo-
vedujejo o lokalnem časopisu. Da bi 
se nabralo »od samega sebe« toliko 
gradiva za vsakokratno številko, je 
namreč naša posebnost, ki pa ver-
jetno izvira iz več kot štiri desetle-
tja dolge tradicije izhajanja. Morda 
res nimamo kritičnih vesti, tistih 
zajedljivih, ki bi še zadnjega občin-
skega uradnika pribili na pranger 
sramote, kar bi nekateri bralci neiz-
merno radi videli, a zato imamo na 
desetine pozitivnih novic, ki jih ne 
boste srečali v nobenem dnevnem 
ali tedenskem časopisju. Mogoče 
je tudi zato preživel štiri desetletja 
in je dandanes, kljub poplavi elek-
tronskih medijev, še vedno časopis, 
ki ga bralci z veseljem pričakujejo 
konec meseca. 

Gašper Tominc

Naslednja številka bo izšla 
29. februarja, prispevke 
bomo zbirali do 
16. februarja. 

NEDELJA, 7. FEBRUAR 2016

 - PUSTNO RAJANJE Z ALENKO KOLMAN 
IN RISANIMI JUNAKI -

- ČARODEJ ROMAN FRELIH - 

od 13. ure dalje, ŠPORTNA DVORANA I. CANKARJA

- CHEER SKUPINA ŽABICE - GODALNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE VRHNIKA -
- PLESNA ŠOLA URŠKA VRHNIKA - MAŽORETKE - 

- PIHALNI ORKESTER VRHNIKA -
Spremljevalni program: POSLIKAVE, »CHEER« DELAVNICA

Organizator: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika www.visitvrhnika.si

Spremljajte nas na

facebooku
in portalih

www.mojaobcina.si

Obvestilo 
horjulskim občanom
1. februarja bomo odprli novo 

trgovino na lokaciji Vrzdenec 100.  
Vabljeni na obisk! 

Več o tem na horjulskih straneh.
M-Orel, d. o. o.

PROIZVODNJA IN PRODAJA PELETOV na VRHNIKI 
(ČISTA SMREKA)

• Slovenska proizvodnja iz  kakovostne surovine
• Certifikat Gozdarskega inštituta RS

Za informacije in prodajo pokličite 
041 615 463 (Jože Osredkar) ali 
041 755 484 (Simon Malavašič)

Proizvodnja in prevzem: LESPAK, d.o.o.

Verd 107, 1360 Vrhnika 
(nekdanji LIKO)

»UGODNO«

Muzej pošte in telekomunikacij je praznoval 30-letnico obstoja, kar je 
obeležil s posebno prireditvijo in priložnostno razstavo v Polhograj-
ski graščini, kjer je zadnja leta tudi nastanjen. 
Več o dogodku si preberite na dobrovsko-polhograjskih straneh.

 KUD Ligojna 
Dramska sekcija Sadika
vabi na ponovitve 

Finžgarjeve drame VERIGA,  ki bo:
27. 2. ob 19. uri 
v gasilskem domu na Logu,
6. 3. ob 18. uri 
v Cankarjevem domu na Vrhniki,
12. 3. ob 19. uri 
v gasilskem domu v  Podlipi.

Tako je pohod od Vrzdenca do Vrhnike, ki je potekal 26. decembra, po Can-
karjevem navdihu opisal naš dopisnik Damjan Debevec, ki se je tudi sam od-
pravil po tako imenovani Poti Cankarjeve matere. 
Več o dogajanju na vrhniških straneh.

Občina Borovnica poziva vse občane, ki mejijo na njene parcele, a jih hkrati 
tudi uporabljajo kot svoje, da  vstopijo v županov urad in se dogovorijo za 
odkup. Več na borovniških straneh.

Nova pridobitev omogoča izdelavo večje količine snega, kot ga je prejšnji top, 
njegova avtomatizacija pa bo nadomestila neprespane noči, ko so ga morali 
ročno prilagajati razmeram na smučišču. 
Več o tem na dobrovsko-polhograjskih straneh.

Desetletne smernice razvoja objavljamo na straneh Občine Log - Dragomer. 
Že sedaj pa je jasno, da nekaterih morda ne bo mogoče uresničiti, saj je njiho-
vo sofinanciranje odvisno od zunanjih partnerjev.

Od Indije Koromandije do prečudnega kraja

Želite občinsko zemljo?

Šentjoško smučišče ima nov snežni top

Strategija razvoja Občine Log - Dragomer je  pripravljena
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Skupen	 prihodek	 občine	 iz	 tega	 naslova	 bo	 v	
letu	2016	znašal	8,3	mio	evrov.	Preostali	občin-
ski	davčni	prihodki	so	za	leto	2016	načrtovani	
v	višini	1,8	mio	evrov,	nedavčni	prihodki	v	vi-
šini 2,9 mio evrov, transferni prihodki pa v vi-
šini	2,1	mio	evrov.	Skupni	prihodki	občinskega	
proračuna	so	za	leto	2016	ocenjeni	na	15,6	mio	
evrov.
V	 okviru	 načrtovanih	 odhodkov	 ima	 občina	
v	letu	2016	načrtovanih	4,2	mio		evrov	tekočih	
odhodkov,	med	katere	sodijo	plače	in	prispevki	
zaposlenih,	izdatki	za	blago	in	storitve,	letno	in	
zimsko	vzdrževanje	cest,	vzdrževanje	preostale	
infrastrukture,	plačila	obresti	in	rezerve.	
Za	tekoče	transfere	bo	občinski	proračun	v	letu	
2016 namenil 5,5 mio evrov. Mednje sodijo sub-
vencije,	transferi	posameznikom	in	gospodinj-
stvom,	 transferi	 nepridobitnim	 organizacijam	
in	ustanovam,	transferi	v	sklade	socialnega	za-
varovanja in transferi v javne zavode.
Ob	realizaciji	načrtovanih	odhodkov	in	ob	da-

nem pritekanju prihodkov je za leto 2016 pred-
videna	 zadolžitev	 proračuna	 za	 investicije	 v	
višini	do	3	mio	evrov.	Občina	Vrhnika	trenutno	
odplačuje	najeti	dolg	 iz	decembra	 leta	2014,	ki	
je	znašal	2	mio	evrov.	Dolg	 je	bilo	treba	najeti	
zaradi	 neenakomernega	 pritekanja	 prihodkov	
v	občinski	proračun,	saj	je	občina	v	letih	2014	in	
2015	izvajala	večmilijonske	investicije	v	okviru	
projekta	Čista	Ljubljanica,	v	kanalizacijo	in	či-
stilno	napravo.	Dolg	 je	bil	najet	za	dobo	petih	
let	in	bo	odplačan	novembra	leta	2019.

Gradili bodo nov most
Občina	 ima	 	 letos	za	potrebe	 investicij	predvi-
denih	 enajst	 	milijonov	 evrov.	 S	 komunalnega	
oddelka	 so	 sporočili,	da	bodo	obnavljali	 infra-
strukturo	na	Pionirski	in	Jagrovi	cesti,	na	cesti	
na Betajnovo, nadaljevali bodo z rekonstrukcijo 
ceste	Podčelo–Podlipa	in	Strmica–Zaplana.	Prav	
tako	je		 	letos	predvidena	obnova	ceste	Bevke–
Drenov	Grič,	 Podčelo–Ulovka	 (odsek	 Podčelo).	

Gradili	 bodo	 še	 kanalizacijo	 in	 pločnik	 na	 re-
laciji	Podgora–Verd,	pločnik	in	vodovod	v	Sinji	
Gorici–SAP,	obnovili	vodovod	na	Poti	k	Trojici	
ter	izgradili	nov	most	čez	Ljubljanico.	

Družbene dejavnosti: v ospredju 
Doživljajsko razstavišče 
Ljubljanica 
»V	 letu	2016	 se	nadaljuje	 s	pripravo	 t.	 i.	Doži-
vljajskega	 razstavišča	 Ljubljanice,	 za	 katerega	
se	je	pridobilo	sredstva	na	razpisu	Evropskega	
gospodarskega	prostora	–	EGP.	Nova	znameni-
tost Vrhnike bo pomembna spodbuda razvoju 
turizma.	Turizem	se	bo	v	tem	letu	spodbujalo	
tudi	preko	sofinanciranja	turističnih	projektov	
krajevnih skupnosti. Zavod Ivana Cankarja 
Vrhnika bo nadaljeval z razvijanjem turizma z 
urejanjem	učnih	poti	pri	izvirih	Ljubljanice,	na	
Zaplani	(bunkerji	Rupnikove	linije)	in	v	Bevkah	
(Mali	 plac),	 z	 oblikovanjem	 blagovne	 znamke	
Vrhnika	 in	 drugimi	 aktivnostmi.	 Spodbuda	
turizmu	 bo	 tudi	 predvideno	 sofinanciranje	
projekta	nove	koče	na	Planini.	Urejanje	krajev,	
naravne	 in	kulturne	dediščine	se	bo	podobno	
kot	zadnja	 leta	sofinanciralo	z	razpisi	za	otro-
ška	igrišča,	obnove	sakralnih	spomenikov,	bar-
janskih	jarkov	in	poljskih	poti,«	nam	je	sporočil	
Matej	Černetič	z	oddelka	za	družbene	dejavno-

sti. »Po sedmih letih se bo nadaljevalo z aktiv-
nostmi	za	izgradnjo	prizidka	za	potrebe	vrtca	
v Bevkah, saj se je v teh letih izkazalo, da bodo 
Bevke tudi v prihodnje potrebovale tri oddel-
ke	vrtca	 in	da	 je	potrebno	tudi	tam	zagotoviti	
ustrezne	prostore,	kot	 jih	 imajo	v	drugih	eno-
tah na Vrhniki.« 
Za	energetsko	obnovo	znatnega	dela	občinskih	
stavb	so	v	prejšnjih	letih	že	pridobili	sofinanci-
ranje	in	obnovili	stavbe,	za	preostale	pa	iščejo	
ustrezne razpise in pripravljajo potrebno do-
kumentacijo. »Med novostmi velja izpostaviti 
dodatno	pomoč	za	starše	otrok	v	vrtcu,	ki	bodo	
za	rezervacijo	v	vrtcu	plačali	še	nekoliko	manj	
kot	doslej	(50	%	namesto	70	%),	koriščenje	bo	po	
novem	možno	tudi	za	krajše	obdobje.«

Gašper Tominc

Občina	 Vrhnika	 na	 straneh	 Našega	 ča-
sopisa, kjer so objavljene uradne objave, 
med	drugim	objavlja	 tudi	razpis	za	po-
delitev	 občinskih	 priznanj.	 Rok	 za	 od-
dajo	predlogov	je	do	29.	februarja	do	12.	
ure.	Več	v	uradnih	objavah.	(gt)	

Obvestilo bralcem

Župan	jim	je	v	prisotnosti	direktori-
ce	občinske	uprave	Vesne	Kranjc	 in	
Marte	 Lenarčič,	 ki	 skrbi	 za	 računo-
vodska opravila krajevnih skupno-
sti,	predstavil	večje	letošnje	projekte	
občine	ter	na	kratko	opisal	glavne	in-
vesticije v letu 2016. Ena takih bo nov 
most	čez	Ljubljanico	med	Verdom	in	
Sinjo	Gorico	 (ob	 obstoječem	 avtoce-
stnem	mostu),	napovedal	je	tudi	ne-
kaj manjših investicij v krajevne sku-
pnosti.	Župan	je	še	dodal,	da	je	eden	
od		več	kot	140	županov,	ki	so	s	svo-
jim	podpisom	zahtevali	umik	finanč-
nega	ministra	Mramorja,	 saj	 vedno	
manjši	 proračunski	 kolač,	 ki	 ga	 na-
menja	država,	ne	zmore	nasititi	vseh	
potreb,	ki	jih	država	nalaga	občinam. 
Predstavniki krajevnih skupnosti so 
spregovorili	o	svojih	načrtih	in	delo-
vanju. V Blatni Brezovici imajo še 
vedno	težavo	s	slabo	električno	nape-
tostjo in na obljubljeno transforma-
torsko	postajo	 čakajo	že	 	menda	se-
dem  let. Izpostavljen je bil tudi most 
v	 Sinji	 Gorci,	 saj	 čezenj	 po	 novem	
lahko vozijo le tovornjaki z manjšo 
tonažo,	kar	pa	za	razvoj	kraja	nikakor	
ni	dobrodošlo.	Župan	jim	je	obljubil	
pomoč	pri	pogovorih	z	Elektrom	ter	
da	 bodo	 most	 čim	 hitreje	 obnovili.	 
V Ligojni	načrtujejo	asfaltno	prevle-
ko na Mavsarijo, nadaljevanje postop-
kov	za	izgradnjo	pločnika,	izgradnjo	
manjšega	 otroškega	 igrišča,	 nekaj	

pripomb	pa	je	bilo	tudi	na	račun	op-
tike.	Glede	slednje	je	župan	pojasnil,	
da so imeli pred nedavnim sestanek 
z	akcijsko	skupino	LAS	Barje	z	zaled-
jem, ki bo pripravila projekte za po-
kritje belih lis oskrbe z internetom.  
V Verdu imajo veliko potrebo po 
pločniku	v	 smeri	proti	Bistri,	 ker	 je	
hoja ob tamkajšnji cesti izredno ne-
varna.	Radi	bi	dokončali	širitev	poko-
pališča,	do	konca	uredili	Matjaževko	
in	osvetlili	sprehajalno	pot	v	Retov-
ju.	Načrtujejo	ureditev	prve	proge	za	
spust	s	kolesom	z	Ljubljanskega	vrha	
proti	Verdu,	medtem	ko	 so	 letos	 že	
uspešno	uredili	prvi	poligon	offroad	
za	 ljubitelje	motokrosa.	 Kot	 je	 dejal	
še	 Tomaž	 Gorišek,	 predsednik	 KS	
Verd, bi radi  obnovili njihov park, 
vanj	postavili	spomenik	Tonetu	Vid-
marju	in	obeležje	najstarejšemu	naj-
denemu kolesu, radi bi obnovili in 
vsebinsko	obogatili	tudi	Staro	kaščo. 
Na	 Stari Vrhniki je leto minilo v 
znamenju	 izgradnje	 kanalizacije	 in	
preostalih infrastrukturnih vodov. 
Sanirali so še kapelico sredi vasi in 
nekaj	gozdnih	poti.	Čaka	jih	še	ure-
ditev akustike v domu krajanov in 
ureditev	 tamkajšnjih	 zgornjih	 pro-
storov.	Tudi	na	Stari	Vrhniki	bi	si	že-
leli hitrejšo internetno povezavo. 
KS	 Podlipa - Smrečje je izrazi-
la	 zadovoljstvo	 nad	 gradnjo	 ceste	
proti Podlipi in pohvalila namero, 

da se bo cesta urejala tudi v letu 
2016.	 Tudi	 oni	 bi	 si	 želeli	 učinko-
vitejši internet, pa tudi kakšno ko-
lesarsko stezo, saj je kraj izrazita 
tranzitna kolesarska destinacija.  
V	KS	Drenov Grič - Lesno Brdo so 
leto	zaključili	z	novim	pločnikom	in	
razširjeno	cesto	od	DG-ja	do	gasilske-
ga	doma,	za	njimi	pa	je	tudi	ureditev	
garderob	v	športnem	parku.	Slišati	je	
bilo,	naj	bi	v	prihajajočem	letu	gradili	
pločnik	še	do	Kavčiča,	prav	tako	tudi	
njih tare slaba internetna povezava. 
Župan	 je	 dodal,	 da	 bo	Drenov	Grič	
še	ena	od	lokacij	(poleg	Bevk	in	Bla-
tne	 Brezovice),	 kjer	 občina	 načrtuje	

gradnjo	kanalizacije,	Lesno	Brdo	pa	
naj	bi	večinoma	ostalo	na	greznicah. 
V	KS	Vrhnika – Breg  lani ni biloi 
večjih	 investicij,	ker	varčujejo	denar	
za ureditev sprehajalne poti od cen-
tra mesta mimo Mavrice do Zlatice. 
Hkrati	naj	bi	za	Zlatico	zgradili	tudi	
otroško	 igrišče	 ter	 v	 sodelovanju	
še z dvema krajevnima skupnost-
ma	asfaltirali	 cesto	do	Svete	Trojice.	 
KS	Vrhnika – Vas ravno tako stremi, 
da	bi	izgradila	še	eno	otroško	igrišče,	
želje	pa	obstajajo	tudi	po	nekakšnem	
fitnesu	 v	 naravi,	 in	 sicer	 nekje	 ob	
poti proti Staremu malnu. 
V	KS	Vrhnika – Center naj bi v za-

četku	 novega	 leta	 dobili	 gradbeno	
dovoljenje	 za	 izgradnjo	 mansarde	
na Domu krajevnih skupnosti na 
Tržaški	11.	Denar	naj	bi	imeli	skupaj	
še z dvema krajevnima skupnostma 
(Breg	in	Vas)	že	privarčevan,	tako	da	
naj bi dela stekla kmalu. 
Na	 Zaplani so pridobili nove kilo-
metre	 asfalta	 na	 cesti	 proti	 Ulovki,	
na	Strmci	in	na	Jerinovem	griču,	po-
stavili	 so	 tudi	otroško	 igrišče.	Sedaj	
so	 osredotočeni	 na	 glavni	 projekt	 –
na	izgradnjo	mrliške	vežice.	
V	 KS	Pokojišče Padež - Zavrh pri-
dobivajo	gradbeno	dovoljenje	za	ga-
silski dom in dom krajanov, slišati 
je bilo tudi, da imajo sedaj v njihovi 
brunarici, ki je priljubljeno zbirali-
šče	 krajanov,	 po	 novem	 tudi	 tekočo	
vodo.
Na	 dobro	 uro	 dolgem	 sprejemu	 je	
bilo še slišati, da imajo barjanske 
krajevne	 skupnosti	 težave	 s	 poljski-
mi	potmi,	ki	postanejo	v	času	aktiv-
nejših kmetijskih opravil popolnoma 
razrite	 zaradi	 teže	 kmetijske	 me-
hanizacije. Vsakršno nasipanje ma-
teriala oziroma popravljanje poti z 
denarjem krajevnih skupnosti se jim 
zdi	 nespametno,	 saj	 tovrstni	 posegi	
zelo	malo	učinkoviti.	Zato	 je	 župan	
obljubil, da bodo na temo sklicali 
sestanek	 in	 poskušali	 najti	 ugodno	
rešitev. 

Gašper Tominc, foto: GT

Župan sprejel predstavnike Civilne zaščite
Vrhnika, 17. december – Prvi letošnji novoletni 
sprejem na Tržaški 1 so si zaslužili predstavniki Ci-
vilne zaščite, Rdečega križa, Karitasa, skavtov, ta-
bornikov, zdravstvenega doma, policije, sosednjih 
občin in prostovoljcev, ki so aktivno sodelovali v 
nastanitvenim centru beguncev na Stari Vrhniki.
Stojan	 Jakin,	 ki	 jih	 je	 sprejel	 v	 družbi	 direktorice	 občinske	
uprave	Vesne	Kranjc,	 se	 jim	 je	zahvalil	 za	dobro	opravljeno	
delo.	Posamezniki	so	pojasnili	svojo	vlogo	v	celotnem	sistemu	
in na koncu so se strinjali, da je bilo delo dobro opravljeni ter 
da so na nov val, ki naj bi  bil spomladi, dobro pripravljeni. 
Najtežje	je	bilo	prvih	deset	dni,	nato	so	se	zadeve	normalizira-
le	in	uredile.	Poveljnik	Civilne	zaščite	Viktor	Razdrh	je	menil,	
da	so	pokazali,	da	vzpostavljeni	sistem	civilne	zaščite	deluje.	
Doslej	namreč	ni	bilo	resnične	situacije	(razen	različnih	vaj),	
ki	bi		terjala	tako	raznoliko	udeležbo	služb,	društev	in	nevla-
dnih	organizacij.	(Gašper Tominc, foto: gt)

Tudi Vrhnika se 
je izrekla proti 
spremembam 
zakonika
Referendum	o	Zakonu	o	spremembah	in	dopolni-
tvah	Zakona	o	zakonski	zvezi	in	družinskih	raz-
merjih	je	bil	v	nedeljo,	20.	decembra	2015.	Volišča	
so	bila	odprta	od	7.	do	19.	ure.	Končni	izid	referen-
duma	 je	 bil:	 ZA	 36,49	%,	 PROTI	 63,51	%.	Rezul-
tati v vrhniškem volilnem okraju so bili podobni:  
oddanih	je	bilo	8721	glasovnic,	od		katerih	je	bilo	
48	neveljavnih.	Za	 je	glasovalo	42,38	%	(3676	vo-
livcev),	proti	pa	je	bilo	57,62	%	(4997)	volivcev.	(gt)

Predstavniki KS pri županu: večina bi hitrejši internet
Vrhnika, 23. decembra – Tik pred začetkom praznikov je župan Stojan Jakin povabil v svoje prostore še predstavnike krajevnih skupnosti. Povabilu se jih je od-
zvalo enajst od trinajstih.

Kaj bo občina gradila letos?
V letu 2016 je zaradi zniževanja povprečnine, ki pripada občinam,  zelo okrnjen 
glavni občinski vir prihodkov, to je pripadajoča dohodnina občine, saj znaša na 
podlagi sprejetega Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017, znesek 
povprečnine za  omenjeni leti zgolj 522 evrov.
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Vse dobro voščili tudi 
Slovenski vojski
Vrhnika,	17.	december	–	Tudi	predstavniki	Slovenske	vojske	se	pred	kon-
cem	leta	na	županovo	povabilo	pomudijo	v	njegovem	kabinetu.	Včasih	je	
bila vpetost Sloven-
ske	 vojske	 v	 dogaja-
nje	 na	 Vrhniki	 večja,	
zdaj	 je	 njena	 vloga	
manjša,	a	ne	glede	na	
to je še vedno priso-
tna v Cankarjevem 
mestu. Sprejema sta 
se	udeležila	poveljnik	
združenega	operativ-
nega	 centra	 Sloven-
ske	 vojske	 Klemen	
Medja in Darko Su-
šnik. V medsebojnem 
pogovoru	 se	 navzoči	
niso	mogli	izogniti	begunski	problematiki,	v	katero	sta	zelo	vpeti	obe	stra-
ni.	Sicer	pa	je	župan	Stojan	Jakin	poudaril	dobro	dosedanje	sodelovanje	in	
izrazil	upanje	v	še	nadaljnje	dobre	odnose.	Srečanje	so	 	končali	z	novole-
tnim	voščilom	in	stiskom	roke. (gt, foto: Ana Jurjevčič)

Kemis kot prvi v Sloveniji v 
shemi EMAS
Družba	Kemis	iz	Sinje	Gorice,	ki	se	ukvarja	s	predelavo	nevarnih	od-
padkov,	se	je	v	decembru		vključila	v	shemo	EMAS.	To	je	prostovoljni	
sistem	Evropske	unije,	namenjen	podjetjem	in	drugim	organizacijam,	ki	
se	zavežejo,	da	bodo	ocenjevala,	upravljala	in	povečevala	svojo	okoljsko	
učinkovitost.	»Ker	smo	kot	podjetje,	ki	se	ukvarja	z	nevarnimi	odpadki,	
zelo	izpostavljeni,	na	očeh	različnih	javnosti,	smo	se	odločili,	da	bomo	
še bolj transparentno in javno nastopali s podatki, ki prikazujejo našo 
okoljsko	učinkovitost,«	je	o	razlogih		vključitve	pojasnil	Emil	Nanut,	di-
rektor	Kemisa.	Družba	želi	tudi	na	tak	način	ohraniti	ime	najboljšega	
podjetja	na	njihovem		območju	kot	strokovnega,	odzivnega,	zanesljive-
ga	in	transparentnega	poslovnega	partnerja.	Na	ravni	EU	je	v	register	
vpisanih		vreč	kot	2900	organizacij,	od	tega	240	podjetij,	ki	se	ukvarjajo	
z	ravnanjem	z	odpadki.	V	Sloveniji	je	v	EMAS	vključenih	deset	organi-
zacij,	Kemis	pa	kot	prvo	podjetje	s	področja	ravnanja	z	odpadki.

Gašper Tominc, foto: arhiv Kemis

Gradnja koče 
na Planini nad 
Vrhniko

Prvič	 se	 predsta-
vljamo	 z	 logoti-
pom, ki vas bo 
spremljal v nasle-
dnjih dveh letih v 
Našem	časopisu.	V		
prihodnje si vze-

mite	 čas	 in	 se	 mesečno	 seznanjajte,	
kako	napredujemo	do	našega	cilja.
Leto 2016
•	 pridobitev	gradbenega	dovoljenja	
•	 zbiranje	 sredstev	 za	 gradnjo	 (prosto-

voljni prispevki, donacije, sponzor-
stvo		…)

•	 izbira izvajalcev
Leto 2017
•	 gradnja	nove	koče
SKUPAJ ZMOREMO
Z	željo	in	upanjem,	da	se	boste		tudi	vi	
pridružili	temu	projektu,	se	vam	že	v	
naprej prav lepo zahvaljujemo.
Vse	informacije	o	poteku	gradnje	koče	
boste lahko spremljali v Planinskem 
kotičku	Našega	časopisa	in	na	spletni	
strani	Planinskega	društva	Vrhnika	

http://www.pd-vrhnika.si/.

Planinsko društvo Vrhnika
Gospodarski odsek

Letalska baza Brnik 
poimenovana po Toniju Mrlaku?
Vrhnika,	13.	 januar	–	Vrhničan	Toni	Mrlak	 je	bil	pred	osamosvojitveno	
vojno	poveljnik	helikopterskega	oddelka	na	Brniku.	Skoraj	leto	pred	osa-
mosvojitvijo	je	začel	prikrito	sodelovati	s	slovensko	Teritorialno	obram-
bo,	a	so	ga	pripadniki	TO,	medtem	ko	je	s	helikopterjem	JLA	peljal	kruh	
enotam	 na	 Krim,	 s	 stolpnice	 Trga	 republike	 27.	 junija	 1991	 sestrelili	 s	
prenosno	raketo.	Zato	 je	vrhniški	 lokalni	odbor	Desusa	že	pred	časom	
predlagal	tedanjemu	ministru	Janku	Vebru,	da	bi	se	mu	država	za	stor-
jeno	krivico	oddolžila	na	način,	da	bi	po	njem	poimenovali	katerega	od	
objektov	v	 lasti	Slovenske	vojske.	Ker	konkretnega	odgovora	ni	bilo,	 je	
sedaj	 odbor	 kar	 sam	predlagal	 obrambni	ministrici	Katičevi,	 da	 bi	 po	
Toniju	Mrlaku	 poimenovali	 Letalsko	 bazo	 Brnik.	 Odgovora	 pristojnih	
zaenkrat še ni.   

Gašper Tominc

Na	 	 območju	 Smrečja	 so	 bila	 ob	 koncu	 leta	 opravljena		
vzdrževalna	dela	na	lokalni	cesti	Podlipa–Smrečje,	in	si-
cer	na	odseku	od	križišča	za	Šentjošt	proti	Smrečju.	
Težak	 tovorni	 	promet,	zimske	razmere	prejšnjih	 let	 in	
neustrezna	podlaga	so	bili	vzroki		velikim	razpokam	na	
celotni	asfaltni	prevleki	v	dolžini	175	m	cestišča.	Pobu-
dnik	za	izvedbo	del	je	bilo	JP	KPV,	d.	o.	o.,	izvajalec	del		
pa	podjetje	Rekon,	d.	o.	o.,	iz	Ivančne	Gorice.	Odstranili	
so poškodovano asfaltno prevleko in neustrezno  pod-
lago,	ki	so	jozamenjali	z	debelim	slojem			kakovostnega	
gramoza	 	 in	 nato	 položili	 asfaltno	 plast	 v	 dveh	 slojih.	
Uredili	 so	 tudi	 dodatno	 	 odvodnjavanje	 	 in	 	 bankine.		
Stroške		obnovitvenih	del		je	poravnala	Občina	Vrhnika.
Na	odcepu		lokalne	ceste	iz	Smrečja	proti	Šentjoštu	(do	
občinske	meje),	ki	 je	bila	pred	 leti	 razširjena	 in	asfalti-
rana,	 so	 se	na	 strmi	brežini	 	 cestišča	vseskozi	 sprožali	
manjši zemeljski  plazovi in kamenje, ki so zasipali ob-
cestni	kanal	in	tudi	del	ceste.	V	pozni	jeseni	so		brežine	
očistili	in	nanje	namestili	kovinske	zaščitne	mreže.	Delo	
je	 opravilo	 podjetje	 Biosan,	 d.	 o.	 o.,	 Vrhnika,	 plačnik	
opravljene	sanacije	pa	je	bila	Občina	Vrhnika.	
Zemeljska	plazova	sta	se	sprožila	tudi	na	zemljišču	kme-
tije	Trčkovih	v	Smrečju	ob	cesti	proti	zaselku	Potok.	Dr-
senju	zemlje	so	verjetno	botrovale	občasne	velike	pada-
vine	in	plazovit	teren.	Nestabilen	material		so	odstranili	
in naredili oporni kamniti zid. Sanacija je bila opravljena 
na	pobudo	lastnika	zemljišča,	dela	pa	je	izvedlo	podjetje	
Biosan,		d.	o.	o.,	z	Vrhnike.	Stroške	enega	opornega	zidu	

je		plačal	lastnik	sam,	drugega	pa	Občina	Vrhnika.
Krajani	smo	hvaležni	za	vsa	opravljena	dela,	saj	se	tako	
izboljšuje	ne	le	kakovost	življenjskih		razmer,	temveč		tudi	
cestna varnost  na tem nekoliko oddaljenem obrobnem 
delu	občine.	Zato	se		ob	koncu	leta	zahvaljujemo	vsem,	
ki so s svojim delom prispevali k obnovitvam, predvsem 
pa		izvajalcem	in	plačniku	del	Občini	Vrhnika.	
Žled	v	začetku	leta	2014	pa	je		zelo	omajal	NN	omrežje	
od	TP	Trček	naprej.	Podjetje	Elektro	Vrhnika	 	 je	nado-
mestilo	 dotrajane	 drogove	 in	 zamenjalo	 gole	 vodnike	
z	električnim	kablom.	Tako	 je	bil	 saniran	 še	zadnji	del		
omrežja	 omenjene	 transformatorske	 postaje,	 za	 kar	 se	
krajani tudi temu podjetju iskreno zahvaljujemo.

Zapisala	in	fotografirala:	Sonja Malovrh

Veselo 
novoletno 
druženje 
Kot	je	že	v	navadi,	je	Krajevna	sku-
pnost	 Podlipa	 -	 Smrečje	 tudi	 letos	
na	 štefanovo	 pripravila	 	 srečanje	
starejših	krajanov.	Z	njim	smo	želeli,	
ne	le	da	se	ob	božičnem	prazniku	in	
prazniku slovenske samostojnosti 
srečamo,	 se	 pogovorimo	 o	 svojih	
doživetjih	 in	 izkušnjah,	 ampak	 da	
tudi	 na	 tak	 način	 pokažemo	med-
sebojno prijateljstvo, povezanost in 
enotnost.
V posebno veselje nam je, da se 
srečanja	 vsakokrat	 udeleži	 velika	
večina	vabljenih	vaščanov	in	da	na	
takšen	 način	 prisotni	 v	 prijetnem		
vzdušju ohranjajo vezi s prijatelji, 
sosedi in znanci, skratka z vrstni-
ki,	ki	jih	življenje	druži	že	vrsto	let.	
Prav	novoletno	druženje	je	tudi	pri-
ložnost,	ko	se	mlajši	lahko	starejšim	
zahvalimo,	za	njihov	vzgled,	za	vse	
dobro,	 	kar	kljub	letom	in	tegobam		
postorijo	za	našo		skupnost.	Pogosto	
se	mnogo	premalo	zavedamo	vpliva	
prav	teh	naših		vaščanov,	ki	s	svojo	
modrostjo, izkušenostjo, strpnostjo 
in	zgledom	pomembno	vzgajajo	nas	
mlajše.
Druženje	 smo	 začeli	 z	 sveto	 mašo	
v podlipski cerkvi. Daroval jo je 
gospod	Miro	Šlibar.	V	nadvse	prija-
zni  podlipski Gostilni Jurca  so nas 
po maši lepo sprejeli in pripravili 
odlično	pogostitev.	Prešerno	vzduš-
je	sta	glasbeno	popestrila	Cankarje-
va muzikanta Jošt in Jurij, kulturni 
vložek	pa	je	prispeval	tudi	g.		Šlibar,	

ki	 je	 recitiral	 dela	 našega	 	 ustvar-
jalnega	pesnika	 in	domačina	 Ivana	
Malavašiča.	
Imeli smo se res lepo, prijetno dru-
ženje	 smo	 zaključili	 z	 voščili,	 z	
dobrimi	 željami	 	 in	 obljubo,	 da	 se	
bomo prihodnje leto spet sešli.

Novi metri 
asfalta na 
Podlipskem
V	 	 zadnjih	mesecih	 	minulega	 leta	
se	nam	 je	končno	uresničila	dolgo-
letna	želja:	 	pot,	ki	vodi	do	Bukov-
čeve	 domačije,	 je	 končno	 dočakala	
svojo prvo asfaltno prevleko. Pri-
prave	so	potekale	že	 	vse	leto	2015.	
Z	občinskim	oddelkom	za	okolje	in	
prostor smo pridobili vsa dovolje-
nja,	 soglasja,	pripravili	 smo	finanč-
no konstrukcijo in kmalu so stekla 
prva	gradbena	dela.	Ključni	del	v	fi-
nančni	konstrukciji,	ki	 je	presegala		
20.000	evrov,	 je	prispeval	gospodar	
Ludvik	 Žitko,	 preostali	 del	 pa	 sta	
zagotovili	 Občina	 Vrhnika	 in	 KS	
Podlipa	-	Smrečje.
Člani	 sveta	 krajevne	 skupnosti	 	 si	
klub	 finančnim	 in	 drugim	 omeji-
tvam  zelo prizadevamo, da bi bil 
asfalt	do	slehernega	prebivalca	naše	
skupnosti.	 Zavedamo	 se	 namreč,	
da je asfalt v  sodobni dobi, v kateri 
živimo,	ključnega		pomena	za	kako-
vost	življenja.
Razvitost	nekega	kraja	–	vasi	se	na-
mreč	meri	tudi	po	metrih	asfaltnih	
poti.

Predsednik krajevne skupnosti 
Podlipa	-	Smrečje
Boštjan Jurjevčič

V Smrečju ob koncu leta 2015 opravljenih več 
obnovitvenih del
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V	jeseni	pred	četrt	stoletja,	natančneje	4.	
oktobra, je Manevrska struktura naro-
dne	zaščite	predala	svoje	naloge	in	zbra-
no	orožje	v	tajnih	skladiščih	Teritorialni	
obrambi,	odgovorni	 in	podrejeni	 le	no-
voizvoljeni	oblasti	v	Republiki	Sloveni-
ji.	JLA	se	je	takrat	postavila	v	povišano	
bojno	pripravljenost	in	je	postala	možni	
nasprotnik	 slovenski	 TO,	 čeprav	 so	 še	

vedno	veljali	vojni	načrti	za	skupno	delovanje	oboroženih	sil	
Jugoslavije	proti	morebitnim	zunanjim	agresorjem.	Oklepna	
brigada	JLA	na	Vrhniki	je	kar	tri	tedne	v	oktobru	vozila	stre-
livo	iz	skladišča	v	Podstrmcu	v	vojašnico	na	Stari	Vrhniki.	V	
Teritorialni	obrambi	in	slovenski	milici	so	začeli	priprave	na	
morebitno	 potrebno	 oboroženo	 zaščito	 plebiscita	 Slovencev	
za	samostojno	državo.	V	ta	namen	je	TO	Vrhnike	organizira-
la	oboroženo	fizično	varovanje	občinskega	štaba	 in	oddelka	
za	obrambo	Občine	Vrhnika.	Ustanovila	 je	 interventno	eno-
to	 za	 oboroženo	 zaščito	pred	morebitnimi	nasilnimi	dejanji	
JLA.	Da	bi	zagotovili	tajnost,	je	bil	za	interventno	enoto	izbran	
diverzantski	vod	TO	Vrhnika,	ki	je	imel	konec	oktobra	načr-
tovano	dvodnevno	usposabljanje	v	Kresnicah.	Po	vrnitvi	 iz	
usposabljanja	so	na	podstrehi	Črnega	orla	na	Vrhniki	očistili	
orožje	in	čakali	na	odpust	iz	enote,	ko	sta	jih	načelnik	oddelka	
za	obrambo	Občine	Vrhnika	 in	komandant	TO	Vrhnika	 se-
znanila	z	nalogo	in	da	bo	vsak	od	njih	avtomatsko	puško	in	
150 nabojev odnesel v nahrbtniku domov. Zavladala je mrtva-
ška	tišina,	kolektivna	odgovornost	in	zaupanje	sta	napravila	
svoje	in	nihče	ni	omahoval.	Nalogo	so	sprejeli	s	ponosom	in	
jo	v	skladu	z	navodili	odgovorno	opravili.	Ob	povečanju	na-
petosti so bili 8. decembra alarmirani za tri dni in odziv je bil 
stoodstoten.	Ti	mladi	fantje	niso	bili	nikakršni	izbranci,	tem-
več	običajni	občani	iz	skoraj	vseh	krajevnih	skupnosti.	Njiho-
vo	enotnost	pri	zaščiti	domovine	so	nato	potrdili	tudi	vsi	dr-
žavljani	Slovenije	s	svojo	enotnostjo	na	kasnejšem	plebiscitu.	
Z	orožjem	na	domu	je	bil	oborožen	tudi	oddelek	protidiver-
zantskega	voda	TO	Vrhnika,	ki	je	občasno	oboroženo	varoval	
telefonsko centralo pošte Vrhnika in transformatorsko postajo 
Vrhnika,	po	potrebi	pa	bi	tvoril	zaščito	izvzema	orožja	iz	skla-
dišč	MSNZ	pri	Jožetu	Šušteršiču	in	Franju	Suhadolniku.
Vsa	sredstva	zvez		 je	TO	Vrhnika	preselila	v	tajno	skladišče	
pri	Jožetu	Žitku,	ki	je	bil	vodilni	radioamater	v	Borovnici.	Jože	
je	radijske	aparate	skrbno	vzdrževal	in	jih	v	polni	zmogljivo-
sti	predal	53.	Območnemu	štabu	TO	tik	pred	vojno	za	samo-
stojno	Slovenijo.	Preko	tajne	javke	pri	Andreju	Peklaju	v	Sinji	
Gorici	 je	 bil	 v	 strogi	 tajnosti	 organiziran	 rezervni	 načrt	 za	
izvedbo	mobilizacije	TO	Vrhnika,	v	kolikor	bi	morda	JLA	blo-
kirala	občinski	štab	TO.	Z	rezervnimi	častniki	in	podčastniki	
je	organizirala	24-urno	dežurstvo	na	štabu	TO	in	aktivno	opa-
zovanje	ravnanj	enot	JLA	na	Vrhniki.	Na	terenu	je	s	pomočjo	
pripadnikov	TO,	ki	živijo	na	ustreznih	lokacijah,	vzpostavila	
obveščevalne	točke	za	opazovanje	premikov	JLA.	Veliko	fan-
tov,	predvsem	iz	Borovnice,	 je	bilo	tudi	oboroženih	na	roke,	
kot	pripadniki	30.	razvojne	skupine	TO	RS,	katere	bataljon	je	
imel	 17.	 decembra	 demonstrativni	 postroj	 v	 Kočevski	 Reki.	
Oddelek	za	obrambo	Občine	Vrhnika	je	v	tajnosti	shranil	evi-
dence	vojaških	obveznikov	in	nabornikov	pri	Vinku	Tomšiču.	
Njegovi	delavci	so	se	aktivno	vključevali	v	organiziranje	TO,	
v	povezovanje	potez	slovenske	politike	z	okoljem	v	občini	in	v	
sodelovanje	med	milico	in	TO.	V	slovenski	milici	so	delovanje	
MSNZ	v	njihovih	vrstah	še	razširili,	poostrili	nadzor	nad	pre-
miki	 JLA	ter	ščitili	aktivnosti	TO,	obrambne	načrte,	 lokalno	
oblast	in	seveda	občane	ter	njihove	dobrine.
Takratne	 razmere	 ponazarjajo	 besede	 komandanta	 TO	 Lju-
bljanske	pokrajine	na	sestanku	s	komandanti	TO	občin,	dva	
dni pred plebiscitom, citiram:
–	 Vpliv	 na	 volitve	 je	 zamujen	 (eden	 od	 znakov	 je	 odpoved	
streljanj,	ki	pa	sedaj	bodo).

–	 Od	ponedeljka	dalje	bodo	starešine	JLA	na	hrani	v	kasar-
nah	in	bodo	čakali	komando.

–	 Samooklicani	 vladi	 narodne	 rešitve	 (generali	 JLA)	 gre	 za	
biti	ali	ne	biti,	kar	seveda	lahko	pomeni	tudi	za	drugo	stran.	
Namreč,	če	vojska	posreduje,	bo	opravila	plebiscit	namesto	
nas,	če	pa	ne	posreduje,	pa	ne	bo	nikoli	več	taka,	kot	je.

–	 Mi	poskrbimo	in	naš	cilj	je,	da	do	posredovanja	ne	pride!
–	 Zdaj	rešujemo	državo	Slovenijo	in	nič	drugega!
–	 Kar	bo	ukazano,	bo	treba	storiti	znotraj	poznanih.
–	 Pisnih	dokumentov	verjetno	ne	bo	sproti.
–	 Ukrepamo	v	realnem	času.
–	 Kar	bo	ukazano,	bo	treba	odločno	manifestirati.
–	 Do	ponedeljka	verjetno	ne	bo	nič,	naš	uspeh	pa	bo,	če	tudi	
naprej	ne	bo	nič.

–	 V	Sloveniji	so	že	pet	dni	oficirji	iz	organizacijsko-mobiliza-
cijskih	zadev	generalštaba,	po	večjih	kasarnah	so	že	formi-
rani	vojni	odseki	in	v	ponedeljek	naj	bi	hodili	po	občinskih	
oddelkih za ljudsko obrambo.

–	 Teritorialna	obramba	na	silo	odgovarja	s	silo!
–	 Toda	le	po	povelju,	ko	gre	za	intervencijo!
–	 Če	je	enota	ali	posameznik	napaden,	se	brani!
–	 Prvi	kontakt	je	milica.
Akterjem	 iz	 takratne	Občine	Vrhnika,	 ki	 so	pred	 25	 leti	 iz-
postavili sebe in svoj dom, da bi Slovenci svojo voljo lahko 
svobodno	izrazili	na	plebiscitu	23.	12.	1990,	ob	tej	priložnosti	
v imenu Zveze veteranov vojne za samostojno Slovenijo in ob-
čanov	izrekam	javno	zahvalo.

Jožef Molk	–	takratni	komandant	TO	Vrhnika

Vrhnika,	26.	december	–	Na	Sodnijskem	trgu	je	potekala	osre-
dnja proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, kjer sta 
zbrane	nagovorila	župan	Stojan	Jakin	in	veteran	vojne	za	Slo-
venijo	Jožef	Molk.	Praznik	so	obeležili	tudi	številni	pohodni-
ki,	ki	so	se	že	v	jutranjih	urah	podali	po	poti	Cankarjeve	mate-
re	z	Vrzdenca	do	Vrhnike,	o	čemer	več	v	posebnem	prispevku.	
Župan	Jakin	je	v	svojem	govoru	spomnil,	da		zdajšnje	države	
brez	NOB	ne	bi	 bilo	 ter	da	 so	 se	po	osamosvojitvi	dogajale	
napake,	 kot	 so	 izbris,	 določanje	meje	 s	 hrvaško,	 denaciona-
lizacija,	nesuveren	nastop	v	zunanji	politiki	po	vstopu	v	EU	

in	nesmotrno	obnašanje	v	notranji	politiki.	Tako	po	njegovem	
mnenju	nastali	položaj	ni	le	posledica	svetovne	krize,	ampak	
tudi	lastnih	napak.	»Toda	ni	še	vse	zamujeno.	Nacionalni	ra-
zvoj	mora	biti	v	korist	vseh	nas.	Želeli	smo	državo,	zato	jo	iz-
koristimo	v	lastno	dobrobit!«	je	zaključil	svoj	govor.	
Za	mikrofonom	ga	je	zamenjal	Jožef	Molk,	nekdanji	koman-
dant	Teritorialne	obrambe	Vrhnika.	V	svojih	 spominih	 se	 je	
ozrl	četrt	stoletja	nazaj,	kako	so	nič	hudega	slutečim	fantom	
diverzantskega	voda	naročili,	naj	po	koncu	usposabljanja	od-
nesejo	puške	 in	naboje	domov,	kajti	 razmere	pred	načrtova-

nim plebiscitom so postale 
resne.	 Več	 o	 tem	 si	 lahko	
preberete v posebnem pri-
spevku	Jožefa	Molka.
Za	 kulturni	 program	 so	
skrbeli	 člani	 Pihalnega	
orkestra	Vrhnika	ter	Rada	
Kikelj	 Žerjav,	 povezovala	
je	Anita	Čretnik.	Po	koncu	
prireditve	je	delegacija	po-
hodnikov odnesla cvetje 
na	 grob	 Cankarjeve	 ma-
tere. 

Gašper Tominc, foto: GT

Prav	daleč	do	Vrzdenca,	kjer	 je	bila	mli-
narju	 Martinu	 Pivku	 in	 kmečki	 hčeri	
Micki Sedejevi rojena pisateljeva mati, 
resda	 ni.	Če	 bi	 ono	 jutro,	 26.	 decembra,	
prisedel	na	avtobus	pred	vrhniškim	ga-
silskim domom, bi bil tam še dosti prej. 
Še	 dobro	 jutro	 nisem	 utegnil	 zaželeti	
prav	vsej	veseli	druščini,	pa	smo	že	kora-
kali	skozi	vas	proti	cerkvi	sv.	Kancijana.	
Zima	ni	bila	nič	kaj	bela,	za	ušesa	pa	 je	

v	meglenem	 jutru	prav	pošteno	 ščipala.	
Toliko	bolj	 je	pohodnike	razveselila	pri-
jazno	 pogrnjena	 mizica	 pod	 cerkvenim	
obzidjem.	 Ob	 okrepčilu	 je	 bilo	 mnogo	
lažje	počakati	uradni	začetek	pohoda	Po	
poti	Cankarjeve	matere.	Križ	dvanajstle-
tnega	dekleta,	ki	ji	je	v	rani	mladosti	umrl	
oče	 in	 je	 z	materjo	morala	 zapustiti	 roj-
stni	kraj,	je	bil	nam	prihranjen.	Domačini	
so	mi	odstopili	 to	čast,	da	sem	zbranim	
nekaj	 malega	 povedal	 o	 romanci,	 ki	 je	
na	svet	prinesla	Nežo,	pa	o	zgodovinski	
krivici,	ki	je	Vrzdenčanom	izpulila	sedež	
župnije	ter	še	posebno	o	prastari	vrzden-
ški	cerkvi,	katere	freske	segajo	v	čas,	ko	
je Vrhnika dobila svoje trške pravice. Po 
ogledu	notranjosti	in	še	besedi,	dveh	na-
ših	 gostiteljev	 smo	 urno	 ubrali	 pot	 pod	
noge.	Na	 čelu	 kolone	 seveda	 veteranski	
prapor,	kot	se	za	državni	praznik	samo-
stojnosti	in	enotnosti	pač	spodobi.	Skozi	

»vrzdenška	nebesa«	in	gor	na	Rožmanov	
hrib.	Pri	kmetiji	Činžar	pa	zopet	očem,	in	
želodčkom,	 najljubši	 razgled.	 Prepolne	
mize,	za	nameček	pa	še	glasbena	 točka,	
da	je	marsikaterega	zasrbelo	v	podplate.	
In	po	počitku	naprej,	čez	travnike	in	goz-
dove	 v	 Žažar,	 tiho	 vasico	 pod	 zvonom	
sv.	Ane.	Sonček	nas	je	že	veselo	pozdra-
vljal.	K	Nežini	 patroni	 žal	 nismo	poku-
kali,	morda	prihodnjič.	Od	»ajdovskega«	

Gradišča	nas	je	ločilo	le	še	nekaj	grizenja	
kolen.	 Na	 vrhu	 poleg	 križa	 pa	 razgled	
kot	izpod	Cankarjevega	peresa:	»Zgodaj	
zjutraj je bilo, mislim. V dolini so bile še 
bele	megle,	iznad	megla	se	je	vzdigal	hol-
mec, na holmecu je bila cerkev z visokim 
obzidjem	 in	 na	 to	 cerkev	 je	 sijalo	 žarko	
sonce.	Na	materinem	 obrazu	 je	 odseval	
ta	nebeški	svit.	Iztegnila	je	roko	in	je	po-
kazala	na	cerkev:	»Tam	je	Vrzdenec!«	Pod	
nami je kraljevalo morje, do koder je se-
glo	oko,	sonce	pa	»je	sijalo	milo	in	toplo,	
kakor	sam	božji	blagoslov.«	Kar	nikamor	
se nam ni mudilo, še najmanj v tisto mr-
zlo juho pod nami, zato sem malce spre-
govoril	o	skrivnostni	žažarski	zgodovini,	
s	poudarkom	na	srečniku,	ki	se	ni	rodil	
zgolj	s	srebrno	žlico	v	ustih,	 temveč	kar	
zlato.	 In	 seveda	 o	 poti	 mlade	 Neže	 na	
Vrhniko	 ter	hrepenenju	po	domači	gru-
di,	ki	ga	 je	ovekovečil	njen	sin	Ivan.	Po-

top	 v	 megleno	 morje	 je	 bil	 kljub	 temu	
neogiben.	 Pot	 nas	 je	 nato	 vodila	 skozi	
Kot,	 pradomovino	 vseh	 Cankarjev,	 kjer	
smo	se	poklonili	tudi	spominu	na	legen-
darnega	Toneta	 Jesenka.	Prav	hitro	 smo	
zatem	prečili	dolino	Podlipščice	in	korak	
upočasnili	 šele	 v	 domovanju	 vrlih	 »Po-
vžarjev«,	ki	so	ravno	 tiste	dni	pripravili	
razstavo	starih	starovrhniških	fotografij,	
mnogih	iz	Cankarjevega	časa.	Primerno	

okrepčani	smo	še	zadnjič	zagrizli	v	breg,	
čez	Tičnico,	nekdanje	domovanje	keltskih	
Tavriskov	 in	 obenem	 prostor	 Ivanovih	
romanc.	 Vrhniška	 župnija	 je	 že	 malce	
utrujenim	 pohodnikom	 gostoljubno	 od-
prla	vrata	sv.	Trojice,	kjer	sem	ob	prijetni	
glasbeni	 spremljavi	 povedal	 besedo	 ali	
dve	 o	 gradnji	 cerkve,	 življenju	 številnih	
svetnikov,	 katerih	 kipi	 so	 nas	 obkrožali	
in	še	zadnjič	o	usodi	Cankarjeve	družine,	
posebno	po	usodnem	požaru	v	letu	1879.	
Spust skozi park nas je vodil mimo Can-
karjeve spominske hiše, ki je imela tisti 
dan široko odprta vrata za obiskovalce, 
a	dosti	časa	za	zanimivo	razlago	vodičke	
ni	bilo,	saj	so	nas	že	nestrpno	pričakova-
li	 na	 Sodnijskem	 trgu.	 Proslavi	 je	 sledi-
la	pogostitev	v	gasilskem	domu,	manjša	
delegacija	pa	je	še	ponesla	venec	na	grob	
Cankarjeve matere. 

  Damjan Debevec, Foto: DD

Dolga kolona od Vrzdenca do Vrhnike Polaganje venca na grob Cankarjeve matere

Po poteh Cankarjeve matere 

Od Indije Koromandije do prečudnega kraja
»Moja mati je bila kmetica in je v svojem srcu, v vseh svojih mislih ostala kmetica do smrti. Kadar sva 
bila sama, mi je pripovedovala, kako lepo da je bilo tam v horjulskih hribih. Vsako leto sva se domenila, 
da pojdeva tja; daleč ni bilo v tiste kraje, ali pogovarjala sva se o tem popotovanju kakor o dolgem, ve-
selja polnem romanju v deveto deželo, v obljubljeno Koromandijo,« se je svoje matere Neže v poznih letih 
življenja spominjal največji slovenski pisatelj. 

Jožef Molk

Župan Stojan JakinRada Kikelj Žerjav

»Želeli smo državo, 
zato jo izkoristimo v lastno dobrobit!«
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VSE ZA GRADNJO
NA ENEM MESTU

Pleskarske barve
za notranje stene
in fasade

Lepila za gredbeništvo

Vse za suho gradnjo
(mavčne plošče,
podkonstrukcija...)

Inštalacijski material
(elektro, vodovod, ogrevanje...)

Bela tehnika

Hitri krediti 4.000 €hranilnice LON do

ZELO

UGODNE

CENE

Matic	je	dejal,	da	ne	želi	biti	eden	tistih,	ki	
zgolj	 nemo	 spremljajo	 žalostne	 zgodbe	

otrok	iz	socialno	ogroženih	družin,	ki	pridejo	
še	posebno	do	 izraza	v	času	božično-novole-
tnih	praznikov,	pač	pa	hoče	aktivno	pomaga-
ti.	»Moj	namen	je	bil,	da	te	otroke	osrečim	za	
praznike,«	 zato	 je	 že	 februarja	 začel	 pripra-
vljati	scenarij,	katerega	glavni	del	 je	odigralo	
gledališče	Smejček,	 	njegov	 član	 je	 tudi	 sam.	
»Predstavljena	igra	je	želela	otrokom	sporoči-
ti, da ni vse samo v vsebini škatle, odete v ble-
ščeč	rdeč	papir	pod	novoletno	jelko,	marveč	je	
srečo	treba	včasih	poiskati	v	drobnih	stvareh,	
lahko	kar	v	nas	samih.	Naj	ne	bo	sreča	pogo-
jena	 z	materialnimi	 dobrinami.«	 A	 navkljub	
temu darila tudi tokrat niso izostala, ki jih je 
med	malčke	porazdelil	Božiček.
Kot	 je	 pojasnil	 Matic,	 mu	 je	 pri	 izbiri	 otrok	
pomagal	vrhniški	center	za	socialno	delo,	oče	
pa je potrkal na številna vrata sponzorjev in 
donatorjev.	»Vsem	se	iz	srca	zahvaljujem,	če	ne	
bi bilo njih, bi danes ne videli toliko iskric v 
očeh	kot	smo	jih.«	Trinajstletnik	je	nedvomno	
zelo	 pogumen	 za	 svoja	 leta	 oziroma	 izstopa	
iz	 povprečja	 sovrstnikov,	 kajti	 projekt	 ni	 bil	
majhen	zalogaj.	»Pravijo,	da	sem	v	zadnjih	le-
tih osebnostno zelo napredoval, nedvomno je 
to	zelo	pripomoglo	k	moji	odločitvi,«	 je	dejal	
Matic,	ki	je	s	predstavo,	darili	in	pogostitvijo	
navdušil okoli sedemdeset otrok. »Veseli so, a 
ko bi vedeli, kako vesel sem šele jaz: to so bili 
zame	najlepši	prazniki	doslej!«

Gašper Tominc, foto: GT

Iskrena in 
srčna	 hvala	
vsem navede-
nim sponzor-
jem za njiho-
vo	 nesebično	
in velikodu-
šno	 pomoč.	
Hvaležen	sem	
prav vsake-
mu posebej 
in sem prepri-
čan,	da	nisem	
samo jaz tisti, 
ki	je	hvaležen.	
Prav	 gotovo		
je vsem njim 
in	 vsakemu	 posebej	 hvaležen	 tudi	 vsak	 ob-
darjeni otrok. Prav posebno pa bi se osebno 
rad zahvalil še vsem tistim, ki so delali skriti 
drugim,	to	so	bili:	Vinko	Žust,	Angelca	Šprah,	
Vesna	Perić	in	Eneia	Ogrin	Perić.	Še	enkrat	is-
krena hvala vsem, brez vas nam ne bi uspelo.   

Sponzorji dobrodelne prireditve:
Gledališče	 Smejček,	 Center	 za	 socialno	 delo	
Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Or-
bico,	d.	o.	o.,	Dvig,	d.	o	.o.,	Slaščičarna	Berzo,	
Zavas, d. o. o., Gordeja, d. o. o., Gostilna Pri 
Kranjcu,	Štirn,	d.	o.	o.,	M	Orel,	d.	o.	o.,	DZS,	
DG	 69,	 d.	 o.	 o.,	 Blago	mix,	Gutnik	 gradbene	
storitve,	 d.	 o.	 o.,	 Trgovina	 Kocka,	 Osnovna	
šola	Ivana	Cankarja	Vrhnika	in	Naš	časopis.

Vrhniko obiskal 
Miro Potočnik
Upokojeni	 policist,	 inštruktor	 potapljanja,	
predvsem	pa	potapljač,	 specializiran	za	pod-
vodno	 arheologijo,	 je	 v	 petek,	 18.	 12.,	 na	 va-
bilo	 gospoda	 Vida	 Draščka	 obiskal	 Vrhniko.	
Čeprav	 je	 iz	drugega	konca	Slovenije	 (Velike	
Nedelje),	ki	sedaj	večino	časa	preživi	na	morju,	
mu	je	Vrhnika	prirasla	k	srcu.	Dolgih		sedem-
najst	let	je	raziskoval	podvodni	svet	Ljubljani-
ce	in	njenih	zakladov.	Iz	rečnega	mulja	je	izbr-
skal	na	tisoče	artefaktov,	ki	so	sedaj	shranjeni	
v	Mestnem	muzeju	Ljubljana.	Ob	jutranji	kavi	
je	pripovedoval	peripetije	iz	potopov	in	o	želji,	
da	 bi	 zaklade	 Ljubljanice	 vendarle	 razstavili	
na	Vrhniki,	saj	so	tako	najbližje	mestu	najdbe.
Gospod	Potočnik	pozdravlja	muzej	na	Vrhniki	
in	si	želi,	da	bi	se	njegovih	najdb	ogledalo	čim	

več	ljudi.	Nekoliko	je	le	izrazil	razočaranje,	da	
o	 dvigu	drevaka	 na	Vrhniki	 in	 	 gradnji	 raz-
stavišča,	kjer	bo	razstavljena	tako	imenovana	
Potočnikova	zbirka,	ni	bil	obveščen.
Na	koncu	 je	obiskal	 še	zaposlene	na	Zavodu	
Ivana Cankarja Vrhnika, se seznanil z njihovo 
dejavnostjo	 in	 izkazal	pomoč	ZIC-u,	 	 če	bi	 z	
Doživljajskim	razstaviščem	upravljal	ZIC.

Daniel Cukjati

Vse leto dobivamo veliko pro-
šenj	za	srečelove,	prostovoljne	
prispevke ... Vedno poskuša-
mo	 pomagati	 po	 svojih	 naj-
boljših	močeh	in	zmožnostih.	
Tako	 prispevamo	 v	 različne	

šolske	 sklade,	 organizacije,	
pomagamo	 pri	 obdarovanju	
socialno	 ogroženih	 otrok	 ter	
darujemo dobitke za dobro-
delne	srečelove	...	Tokrat	smo	
se	odločili	 za	malo	večjo	po-

moč.	V	oktobru	in	novembru	
smo izpeljali dobrodelno raz-
prodajo	 in	 del	 izkupička	 na-
menili veliki slovenski akciji 
Božiček	 za	 en	 dan,	 ki	 obda-
ruje		več	kot	8.000	otrok.	Ob-
čudujemo	delo	organizatorice	
Savine	 ter	 pomoč	 vseh	 pro-
stovoljcev,	 ki	 dneve	 in	 noči	
razporejajo	in	razvažajo	dari-
la po Sloveniji. Da pa dobrota 
ne bi bila sirota, smo z našim 
prispevkom	 900	 evrov	 želeli	
pomagati	 pri	 organizacijskih	
in prevoznih stroških, s kate-
rimi	se	soočajo	vsako	leto.		
Upamo,	 da	 se	 bo	 še	 veliko	
podjetij in posameznikov od-
ločilo	za	večjo	dobrodelnost	v	
letu 2016. 
Vse	dobro	vsem	bralcem	želi	ko-
lektiv podjetja Barjans, d. o. o.

Ana Basić  Dremelj 

Vrhniška turistična 
ponudba za 
pametne telefone
Razvoj	 informacijske	 tehnologije	 in	 pame-
tnih	telefonov	v		zdajšnjem	času	poleg		šte-
vilnih	drugih	možnosti,	ki	jih	ta	tehnologija	
ponuja	 uporabniku,	 v	 tem	 primeru	 gostu,	
turistu	 in	obiskovalcu	turističnih	 in	drugih	
znamenitosti,	 in	 siceršnje	 turistične	ponud-
be	določenega	kraja	omogoča,	da	v	vsakem	
trenutku in na vsakem koraku, vsekakor pa 
že	 na	prvi	 vstopni	 točki,	 pridobi	 vse	 infor-
macije,	ki	 jih	kot	gost,	 turist	ali	obiskovalec	
potrebuje	ali	pa	želi	pridobiti.
Tako	 se	 turistični	 kraj	 nedvomno	 približa	
svojemu	gostu,	turistu	in	obiskovalcu	in	mu	
omogoča,	da	se	v	njem	zadrži	dlje,	ob	tem	pa	
lahko	 izkoristi	 vso	 turistično	 ponudbo,	 ki	
mu	 jo	določen	kraj,	 v	katerega	 je	namenjen	

oziroma	 v	 katerega	 je	
prišel, ponuja.
Možnosti,	ki	jih	ta	teh-
nologija	ponuja	Občini	
Vrhnika za njeno do-
datno predstavitev na 
širokem	 trgu	 turistič-
nih storitev, so nas pri-
vedle do razmišljanja, 
da bi se lotili priprave 
podlag	 za	 izdelavo	
vrhniške	 turistične	
ponudbe za pametne 
telefone oziroma za 
izdelavo tako imeno-

vanega	e-vodnika	po	Vrhniki,	mobilne	apli-
kacije za pametne telefone in tablice,  ki jih v 
našem prispevku tudi predstavljamo.

Več	o	tem	si	lahko	preberete	na	spletni	strani	
LRVP:	
http://lista-za-razvoj-vrhniskega-podezelja.org                                                       

Lista za razvoj vrhniškega podeželja

Matic Žust Šprah

Direktor podjetja Barjans, d. o. o., z organizatorico Savino

Trinajstletni Matic obdaril sedemdeset otrok

»To so bili zame najlepši prazniki doslej«
Vrhnika, 27. december – Matic Žust Šprah, osmošolec vrhniške Cankarjeve 
šole, si je v začetku leta zadal za njegova leta dokaj nenavaden cilj: da bo za 
božično-novoletne praznike obdaril sovrstnike iz socialno ogroženih družin. 
Celoletne priprave so obrodile sad te dni – za praznike, ko je v telovadnici v 
središču Vrhnike Božiček obdaril okoli sedemdeset otrok iz rejniških in social-
no šibkejših družin.

Podjetje Barjans, d. o. o., z Vrhnike  
darovalo za akcijo Božiček za en dan
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Za	gradnjo	prve	avtoceste	pri	nas	se	je	od-
ločila	 takratna	 slovenska	 republiška	 vla-
da,	ki	 ji	 je	predsedoval	Stane	Kavčič,	a	 je	
bil	še	pred	odprtjem	odstavljen.	Leta	1969	
so	namreč	pri	cestnem	skladu	Socialistič-
ne republike Slovenije ustanovili posebno 
investicijsko skupino za avtoceste. Pri pro-
jektiranju	 so	 se	zgledovali	po	Nemcih	 in	
Italijanih, ki so bili v tem poslu preskuše-
ni	mački.	Tako	so	na	primer	od	Italijanov	
pobrali zelene table za avtocesto, medtem 
ko	jih	imajo	Nemci	modre.	Kot	je	v	svojem	
intervjuju	v	časniku	Delo	pred	leti	pove-
dal	 Lado	 Prah,	 nekoč	 nadzorni	 inženir	

omenjenega	 odseka,	 bi	 cesto	 tudi	 danes	
projektiral	na	isti	način,	saj	je	lepo	in	pra-
vilno	umeščena	v	prostor,	hkrati	pa	z	28	
metri	 širine	 in	 štirimi	pasovi	 (ter	dvema	
odstavnima)	tudi	tehnološko	dovršena.	

Viadukt Verd gradili z 
revolucionarno tehniko
V	stilu,	da	ne	bi	posamezen	narod	preveč	
delal	po	svoje,	 so	bili	 izvajalci	del	 različ-
ne	firme	iz	Jugoslavije.	Tako	je	na	primer	
avtocesto	od	Vrhnike	do	Logatca	gradila	
srbska	firma,	viadukt	Verd	je	bil	grajen	v	
tandemu	Slovenci-Nemci,	nadvoz	na	Vrh-
niki	so	gradili	Srbi,	Makedonci	pa	odsek	
od	Logatca	do	Unca.	Viadukt	Verd	 je	 bil	
zaradi mehkih barjanskih tal zahteven 
projekt.	Pod	vsak	steber	so	zgradili	po	dva	
od 15 do 20 m pilota, uvrtana v barje do 
skalnate	podlage	–	oziroma	še	najmanj	en	
meter	 v	 skalnato	 podlago.	 Nadzornika,	
omenjeni Prah in Jaka Prihoda, sta imela 
veliko	odgovornost,	ko	sta	potrdila,	da	je	
izkop	dovolj	globok,	kajti	statični	izračun	
objekta ni dovoljeval pod piloti nobenih 
posedkov.	Sicer	pa	je	bil	viadukt	Verd	gra-
jen	s	pomočjo	posebnega	drsnega	opaža,	

tehniko, ki se bistveno ne razlikuje od da-
našnje, tedaj pa je to bila revolucionarna 
novost,	saj	so	prisegali	na	montažno	gra-
dnjo.	Opažno	konstrukcijo	so	prepeljali	iz	
Nemčije,	 nemški	 strokovnjaki	 pa	 so	 tudi	
sicer	sodelovali	pri	gradnji	viadukta.	

Kolaps pod Štampetovim mostom
Projekt	 gradnje	 32	 kilometrske	 avtoceste	
ceste brez dejanskih izkušenj je bil po 
strokovni	 plati	 zelo	 velik	 zalogaj.	 Zato	
tudi	ne	preseneča,	da	se	je	kdaj	kaj	zalomi-
lo.	Tako	se	je	na	primer	pri	podvrtavanju	
pod	 Štampetovim	mostom	 –	 potrebno	 je	

bilo	izdelati	15	metrov	preboja	–	čelo	izko-
pa	nekje	na	polovici	opravljenega	dela	se-
sulo.	Pragovi	dvotirne	proge	so	obviseli	v	
zraku,	grozilo	je,	da	bo	prvi	vlak	zgrmel	v	
luknjo. Delavci so nemudoma stekli vsak 
v	 svojo	 smer	 po	progi,	 proti	 Ljubljani	 in	
Postojni,	 da	 bi	 ustavili	 vlak.	Na	 srečo	 so	
vlak iz postojnske smeri, ki je prisopihal 
čez	 kakih	 10	 ali	 15	minut,	 ustavili.	 Žele-
znico	 so	 rešili	 z	 začasno	 konstrukcijo	 iz	
jeklenih nosilcev. Ob otvoritvi avtoceste 
Štampetov	most	ni	bil	dokončan	 in	 je	bil	
urejen	 začasni	 obvoz,	 nekje	 do	 pomladi	
leta	1973.	

Titovi pudlji nad Verdom
Odprtje	avtoceste	se	 je	udeležil	tudi	Tito,	
ki	so	ga	gostje	pričakali	na	vrhu	viaduk-
ta Verd, od koder se lepo vidi ta pionir-
ski	podvig.	Prah	 je	 v	 intervjuju	povedal,	
da	ko	so	se	odprla	vrata	njegovega	črnega	
mercedesa, sta iz avta najprej poskakala 
njegova	bela	pudlja,	ki	sta	jo	užgala	proti	
Vrhniki,	oficirji	pa	za	njima.	Iz	avta	je	zle-
zla	še	Jovanka,	na	drugi	strani	pa	direktor	
cestnega	sklada	Lojze	Benkuš.	Ker	ni	imel	
zavor	 pred	 Titom,	 je	 kar	 ustrelil:	 »Evo,	

druže	 maršale,	 to	 je	 naš	 prvi	 autoput!«	
Tito	je	grdo	gledal.	»A	to	je	ono,	zbog	čega	
ste	 vi	 Slovenci	 toliko	 galamili?«	 je	 mrko	
pripomnil,	 naredil	 nekaj	 korakov	 gor	 in	
dol	ter	sedel	nazaj	v	avto.	To	je	bilo	vse.	

Delo Staneta Kavčiča
Avtocesta	 je	 bila	 otrok	 Staneta	 Kavčiča,	
predsednika	Izvršnega	sveta	RS,	ki	je	pr-
vič	odkrito	 izrazil	pomisleke	nad	odloči-
tvijo	federacije.	Zvezni	izvršni	svet,	ki	ga	
je	 vodil	 Slovenec	 Mitja	 Ribičič,	 zaprosil	
Mednarodno	banko	za	posojilo	za	gradnjo	
avtocest	po	 Jugoslaviji,	 pri	 čemer	pa	Slo-
venije	ni	umestil	na	seznam.	Kavčič	mu	je	
poslal ostro pismo, v katerem je zahteval, 
naj	 se	ponovno	preučijo	njihove	 zahteve,	
ter napovedala razpravo o tej temi v slo-
venski	 skupščini.	 V	 štiridesetih	 občinah,	
zainteresiranih	 za	 gradnjo	 avtoceste,	 je	
prišlo	 celo	 do	 protestov	 in	 do	 pouličnih	
manifestacij.	 Pojavljati	 so	 se	 začela	 tudi	
vprašanja	 o	 vlogi	 Slovenije	 v	 federaciji.	
Cestna afera je bila ena od prvih napetosti 
med	Slovenijo	in	zveznim	jugoslovanskim	
vodstvom. Z izbruhom cestne afere pride 
prvič	v	povojni	zgodovini	 tudi	do	odkri-
tega	 in	 javnega	nasprotovanja	ene	 izmed	
republik	sklepom	federacije.	Kavčič	je	po-
stal	 popularnejši	 od	Kardelja,	 kar	 je	 pri-
žigalo	 lučke	 v	 Beogradu.	Na	 slovenskem	
političnem	parketu	so	zadeve	napredovale	
do	te	mere,	da	je	nastal	vtis,	da	gre	za	boj	
med	neostalinisti,	ki	jih	vodi	France	Popit	
in	 se	 opirajo	na	politični	monopol	Zveze	
komunistov,	 in	nacionalnimi	demokratič-
nimi	silami,	ki	izhajajo	iz	mlajše	inteligen-
ce,	 oporo	 pa	 iščejo	 pri	 Stanetu	 Kavčiču.	
Slednji	 je	 oktobra	 1972,	 dva	meseca	pred	
odprtjem	 avtoceste,	 odstopil	 s	 položaja	
predsednika	IS	RS.	Kljub	temu	je	Sloveni-
ji	uspelo	zgraditi	prvi	avtocestni	odsek	v	
Jugoslaviji.

Zahod, ne Gevgelija - Karavanke
Jugoslavija	je	tedaj	imela	v	mislih	gradnjo	
avtoceste na osti bratstva in enotnosti, to-
rej	 sever-jug:	 od	 Gevgelije	 do	 Karavank.	
Slovenija	 pa	 je	 tedaj	 s	 Kavčičem	 na	 čelu	
načrtovala	avtocesto	od	Šentilja	do	Nove	
Gorice	in	Kopra,	ki	bi	povezala	Slovenijo	z	
zahodno	in	srednjo	Evropo	ter	dala	zagon	
njenemu	gospodarstvu.	Torej,	 Jugoslavija	
bi	gradila	 sever-jug,	mi	pa	proti	 zahodu.	
Različni	 pogledi	 so	 vodili	 v	 konflikt,	 ki	
smo	ga	opisali	predhodno.	A	gospodarski	
razlog	ni	bil	edini,	ki	naj	bi	botroval	gra-
dnji nove avtoceste, tu je bil tudi še prak-
tični:	»kačje	ride«	na	poti	proti	Primorski	
so	začele	vsem	presedati.

 Gašper Tominc

Župan sprejel tudi 
predstavnike zavodov
Vrhnika,	21.	december	–	Na	tradicionalnem	županovem	novo-
letnem	sprejemu	v	občinskih	prostorih	so	se	zbrali	tudi	najvišji	
predstavniki	občinskih	javnih	zavodov.	Povabilu	so	se	odzvali	
Roman	Strgar	–	direktor	Zdravstvenega	doma	Vrhnika,	Sonja	
Žakelj	 –	 direktorica	 Cankarjeve	 knjižnice	 Vrhnika,	 Polonca	
Šurca	Gerdina	–	 ravnateljica	OŠ	 Ivan	Cankar	Vrhnika,	Marta	
Samotorčan	 –	 ravnateljica	 vrhniških	 javnih	 vrtcev,	Dominika	
Naveršnik	–	 ravnateljica	Glasbene	 šole	Vrhnika,	Darja	Guzelj	
–	ravnateljica	OŠ	Antona	Martina	Slomška	in	Štefan	Kociper	–	
direktor Doma upokojencev Vrhnika. 
Župan	 Stojan	 Jakin	 je	 goste	 pričakal	 v	 spremstvu	 direktori-
ce	 občinske	 uprave	Vesne	Kranjc,	 podžupana	 Janka	 Skodlar-
ja,	vodje	oddelka	za	družbene	dejavnosti	Mateja	Černetiča	 in	
predsednika	 odbora	 za	 družbene	 dejavnosti	 Leona	 Marjana	
Možine.	Župan	je	po	uvodnem	pozdravu	navzočim	pojasnil,	da	
je	bilo	letošnje	leto	dobro	glede	na	višino	sredstev,	ki	jih	je	ob-
čina	črpala	iz	Evrope,	a	da	prihaja	naslednja	evropska	finančna	

perspektiva v kateri bo manj denarja na voljo. 
Gostje	 so	predstavili	 svoje	glavne	aktivnosti	v	 letošnjem	 letu	
in	izpostavili	tudi	morebitne	težave.	Tako	je	bilo	med	drugim	
slišati, da obe šoli tare velika prostorska stiska, v domu upo-
kojencev	načrtujejo	gradnjo	prizidka	za	dementne	osebe,	Vrtec	
Vrhnika	pa	se	že	sedaj	pripravlja	na	70.	obletnico	javnega	var-
stva,	ki	ga	bodo	praznovali	leta	2017.	Sicer	pa	so	vsi	navzoči	iz-
postavili dobro medsebojno sodelovanje, tako med zavodi kot 
z	občino.																										Gašper Tominc, foto: Simon Seljak

VABLJENI na 
TEČAJE:

*	 ZABAVNIH,	DRUŽABNIH	PLESOV	
 (latinsko-ameriški, standardni, swing plesi, 

disco izpeljanke, salsa, sirtaki, skupinski plesi 
v paru, v krogu, - skratka vse, kar se pleše na 
zabavah)

*	 SALSA	V	PARU (salsa, bachata, merengue, 
rueda, zouk, cha cha cha..)

* INDIVIDUALNE URE
*	 UČENJE	PLESA	V	SKUPINI	ali	POSAMEZNO	
ZA	MLADOPOROČENCE

*	 INDIVIDUALNA	PRIPRAVA	POROČNEGA	
PLESA

*	 »PLES	PO	ŽELJI«; za močnejše, samske, 
vezane pa partnerji/ke nočejo, upokojene, 
brezposelne, za tiste, ki jim gre težko… 

Tečaje vodi plesna učiteljica in koreografinja 
Andreja	Šinkovec z Vrhnike. 

Njen Kontakt:
GSM: 031 306 866 (po 15 uri)

Na e-mail: andreja.salsastreetdance@gmail.com

Pokličite, pišite, vprašajte, pošljite SMS in pustite 
sporočilo (+ime in tel. številka), spremljajte-
všečkajte-pridružite se FaceBook strani  Andreja – 
Salsa	Street	Dance

Vamos a bailar! 

Tito in Jovanka na koncu verdskega viadukta. (Foto: Muzej novejše zgodovine)

Foto: Dars

Mineva 43 let od odprtja avtocestnega odseka 
Vrhnika-Postojna
29. decembra 1972 so odprli prvi avtocestni odsek v Sloveniji – med Vrhniko – Postojno. 32 kilometrov za 
tedanje čase zelo sodobne cestne infrastrukture so zgradili v 31 mesecih. 
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Podobe iz sanj 

Basen o neki 
klopci
Leno, tako počasi, da človek ni vedel, ali 
gre naprej ali morebiti kar nazaj, se je 
pomikal veliki urni kazalec na z moč-
nim poletnim soncem obsijanem turnu 
sv. Lenarta. Doli pod klancem je vse mi-
rovalo v tihoti nedeljskega popoldneva. 
Sem in tja je čez cesto, iz sence v senco 
smuknil sladoleda željni fantalin. Kaj 
tudi ne bi, v tej sopari se še muham ni 
dalo kaj prida letati in so raje pohajko-
vale po gubah zaves za odtenek hladnej-
še Cankarjeve hiše. Obiskov si nisem 
obetal. Vsaj ne pred večerno ohladitvijo. 
Udobno sem se namestil k peči, glavo 
prislonil k svežim, hladnim ploščam in 
priprl oči. Prisegel bi, da sem v težkem 
poletnem vzduhu razločil sosedine vr-
tnice, nekje zgoraj proti Trojici je zala-
jal pesek, pa hitro odnehal, v daljavi je 
brnel traktor… Po cesti navzdol so se 
približevali hitri koraki, pa čez prag in 
v vežo. Hoj, obiskovalec, sem se zdrznil. 
A še preden so se noge odzvale medlemu 
povelju, je skozi vrata pokukala drobna 
glava, napol skrita pod slamnik, druga 
polovica za širokimi zakrivljenimi brki: 
»Glej ga, Coklarja, spiš?« Mencal sem 
oči in spod čela proučeval čudno, pre-
čudno znanega prišleka. »I, kaj me pa 
tako zvedavo ogleduješ? Le brž nade-
ni pokrivalo, pa hajdi z menoj, dokler 
je še dan.« Preden sem utegnil karkoli 
odgovoriti, sva bila že čez prag in urno 
navkreber k sv. Trojici. Skrivnostni obi-
skovalec je prepričal brez prepričevanja. 
Pa tako presneto znan mi je bil! Malce 
pod vrhom je pomignil proti spomeniku: 
»Človekoljubni dacar je svojčas nasadil 
in nacepil veliko dobrih lesnik. Za vse 
jih je bilo dovolj. Danes pa še sence ni 
kaj prida. Kaj bi ne dal za kopel v pod-
zemnem jezeru,« je še zavzdihnil brzeč 
mimo kraljice vrhniške. Pot je šla nato 
malce navzdol. Tik pred lazom se mu 
je korak nekoliko zapletel, bolj v brk kot 
meni je zamrmral: »Pa tako lep fižol bi 
bil zdajle. Kako bi mati … Nič. Greva 
dalje. Ni več daleč.« Skočil je čez cesto in 
pod ogrado, jaz pa mu nisem imel časa 
povedati, da sem ga vendarle prepoznal. 
Še nekaj korakov čez dolgo dvorišče 
mimo zapuščenih stavb in stala sva na 
robu, od koder se je nudil lep razgled na 
ligojnski konec. V večernem soncu sta 
se zlatila sv. Jurij in sv. Lenart, v ozadju 
Polhograjci. »Rad sem sedel tu, stari oče 
mi je pravil, da smo prišli od ondod,« 
sem kot iz velike daljave slišal njegov 
pojemajoči glas. Potem glasu ni bilo več, 
tudi mojega spremljevalca in griča sploh 
ne, le še tiha hiša in pozni popoldanski 
vrvež po Stari cesti. Nekaj mesecev po-
zneje sem sredi gluhe noči na onem bre-
gu modroval s horjulskim tovarišem ter 
čakal prihod popotnikov iz daljnih kra-
jev. Sedla bi, pa ni bilo kam, nakar me 
je zadelo kot strela z jasnega, kaj mi je 
tedaj pravzaprav namignil najslavnejši 
vrhniški migrant. 

Damjan Debevec, foto: DD 

Valentinovo 
in zasnežena 
pustolovščina v 
Kinu Bevke
Novo	leto	se	je	komaj	začelo,	pa	se	Bevke	že	pri-
pravljajo	na	novo	druženje	s	slovenskim	filmom	
in	filmsko	ekipo.	Prva	februarska	kinopredstava		
bo na valentinovo, zato ni boljše izbire kot ro-
mantična	najstniška	komedija	Julija in Alfa Romeo 
režiserja	Blaža	Završnika,	ki	je	že	s	svojim	celove-
černim	prvencem	Pot v raj navdušil	domače	ob-
činstvo	in	prejel	nagrado	občinstva	na	Festivalu	
slovenskega	filma.	Doživite	valentinovo	v	kino	v	
Bevkah,	kjer	je	lepo,	če	si	sam	ali	s	prijatelji,	naj-
lepše	pa	je	v	dvoje!	
Februar	 je	 tudi	 mesec	 zimskih	 počitnic	 in	 ker	
snega	za	prave	zimske	radosti	ni	v	izobilju,	si	ga	
bomo	pričarali	 še	na	velikem	platnu	z	animira-
no	 pustolovščino	 o	 malem,	 a	 zelo	 pogumnem	

jelenčku.	Jelenček Niko	nas	je	s	svojimi	božičnimi	
dogodivščinami	prvič	zabaval	že	v	letu	ponovne-
ga	zagona	Kina	Bevke,	drugi	del	filma	pa	v	naš	
kraj	prihaja	s	posebnim	poslanstvom.	Naj	se	nam	
v	veselem	pričakovanju	zasnežene	pustolovščine	
izpolni	tudi	želja	po	belih	zimskih	počitnicah!	
  
VALENTINOVO KINO: 
nedelja, 14. februar, ob 18. uri  
JULIJA IN ALFA ROMEO, B. Završnik, Sloveni-
ja, 2015, mladinska komedija 
Postavnemu	gimnazijcu	se	zamajejo	tla	pod	no-
gami,	ko	se	na	videz	nedolžna	prisega	ljubezen-
ske	 zvestobe	 sprevrže	 v	 pravi	 čustveni	 vrtiljak	
smrti, ljubezni in urokov. 
  
DRUŽINSKI FILM: 
nedelja, 24. februar, ob 18. uri  
JELENČEK NIKO 2, K.	 Juusonen,	 J.	 Lerdam,	
Finska,	Nemčija,	Danska,	Irska,	2013,	animirana 
družinska pustolovščina, sinhronizirano v slo-
venščino 
Čeprav	 je	mali	 jelenček	Niko	pred	volkovi	 rešil	
Božička	 in	njegove	 jelene,	nikakor	ne	najde	pri-

jateljev	med	vrstniki.	 Še	manj	 zadovoljen	 je,	 ko	
se	njegova	mama	znova	poroči	in	za	družbo	dobi	
nadležnega	malega	polbrata	Jonnija.	Ker	ne	pazi	
na	 lahkomiselnega	 razgrajača,	 malčka	 ugrabijo	
orli	in	skesani	Niko	se	odloči	za	reševalno	akcijo.	
Skupaj	z	zvestima	prijateljema	–	 letečo	veverico	
Julijanom	 in	 pojočo	 podlasico	 Vilmo	 ter	 s	 sla-
bovidnim	 starim	 jelenom	–	 se	Niko	odpravi	 na	
neverjetno	božično	pustolovščino,	polno	zabave,	
nevarnosti	in	nenehnih	jelenjih	norčij.  
Vstopnina za odrasle tri evre, za otroke dva evra.
Lepo	vabljeni!

Ekipa Kina Bevke

pon.,	1.	2.	 9.00	–	10.00	 15.30	–	18.00	
torek,	2.	2.	 9.00	–	10.00	 15.00	–	17.00	
sreda,	3.	2.	 9.00	–	10.00	 15.30	–	18.00	
četrtek,	4.	2.	 9.00	–	10.00	 15.30	–	18.00	
petek,	5.	2.		 9.00	–	10.00 
      
Priporočamo,	da	 se	 za	vpis	prijavite	 tajnici	Ma-
rinki	Švigelj	po	telefonu,	št.		3301	876,	med	7.	in	14.	
uro ali po e-pošti:  marinka@11sola.si

Na podružnični šoli Drenov Grič bo vpis v to-
rek,	2.	2.	2016,	 in	četrtek,	4.	2.	2016,	od	16.00	do	
18.00. Otroke lahko vpišete tudi v  prej navedenih 
terminih	na	Vrhniki.	Prav	tako	priporočamo	re-
zervacijo termina  pri tajnici.

Vpisovali bomo otroke, rojene leta 2010, ki sodijo 
v	šolski	okoliš	OŠ	Ivana	Cankarja	in	podružnične	
šole	Drenov	Grič.	Starši	otrok,	ki	imajo	prijavljeno	
prebivališče	v	našem	šolskem	okolišu,	bodo	vabi-
la za vpis prejeli po pošti. 

Seznam šolskega okoliša:
Vrhnika:	Betajnova,	Cankarjev	trg	1,	1b,	1c,	5,	6,	6a,	9,	
10,	Cesta	gradenj,	Cesta	6.	maja,	Čuža	1,	3,	5,	7,	9,	11,	
15,	Dobovičnikova	ulica,	Dolge	njive,	Gabrče,	Gradi-
šče,	Grilcev	Grič,	Hrib,	Idrijska	cesta,	Kolesarska	pot,	
Kopališka	ulica,	Krožna	pot,	Krpanova	ulica,	Kurir-
ska	pot,	Lošca,	Med	vrtovi,	Močilnik,	Mrakova	cesta,	
Na	klancu	 22-27,	Na	Klisu,	Na	 zelenici,	Notranjska	
cesta,	Ob	Beli,	Ob	igrišču,	Ob	Ljubljanici,	Ob	potoku,	
Pavkarjeva pot, Petkovškova ulica, Poštna ulica, Pot 

k	studencu,	Pot		k	Trojici,	Pot	v	Močilnik,	Prečna	pot,	
Pri	lipi,	Prisojna	pot,	Raskovec,	Ribiška	pot,
Stara	 cesta	 2,	 2a,	 4,	 4a,	 6,	 8,	 10,	 13,	 15,	 18,	 19,	 21-55,	
Storžev	Grič,	 Sušnikova	 cesta,	 Švabičeva	 ulica,	 Tič-
nica,	Trg	Karla	Grabeljška,	Tržaška	cesta,	Turnovše,	
Usnjarska	cesta,	Vas,	Voljčeva	cesta
Naselja:	BISTRA,	JAMNIK,	JERINOV	GRIČ,	MARIN-
ČEV	GRIČ,	MIRKE,	MIZNI	DOL,	OGRAJE,	PREZID,	
STRMICA,	SINJA	GORICA,	TRČKOV	GRIČ,	VERD	
(Brigadirska	c.,	Cankarjevo	nabrežje,	Cesta	Krimske-
ga	odreda,	Cesta	na	Barju,	Cesta	na	polju,	Čolnarska	
cesta,	Jagrova	cesta,	Janezova	c.,	Kačurjeva	c.,	Kotni-
kova	c.,	Ledina,	Pionirska	c.,	Stranska	c.,	Sternenova	
c.,	Verd),	ZAPLANA,		
Podružnična	šola	Drenov	Grič:	DRENOV	GRIČ,	LE-
SNO	BRDO.	

Praznično	 decembrsko	 vzdušje	 se	 na	
Stari	Vrhniki	začne	s	prihodom	parkljev	
iz	 	 njihovega	 skrivališča.	 Že	 v	 zadnjih	
novembrskih dneh se odpravijo na 
Noč	parkljev	v	Goričane	in	na	Srečanje	
parkljev	 treh	 dežel	 v	 Podkoren,	 kjer	 v	
sprevodu predstavijo svoje peklenske 
veščine.	 	 Peklenščki	 nadaljujejo	 svoj	
pohod po vasi ter s svojim ropotom in 
podobnim	 naznanjajo	 prihod	 svetega	
Miklavža.	 Na	 predvečer	 omenjenega	
svetnika	 se	 parkljem	 pridružijo	 še	 an-
geli	s	sladkimi	dobrotami,	sveti	Anton,	
Miklavžev	pisar	 z	 zlato	 in	 črno	 knjigo	
ter	seveda	sveti	Miklavž.	Skupaj	se	od-
pravijo	po	hišah,	kjer	jih	otroci	že	nestr-
pno	 pričakujejo.	 Ko	 oddajo	 vsa	 darila	
in	 so	 košarice	 z	 dobrotami	 že	 prazne,	
se	 sprevod	 odpravi	 k	 počitku,	 saj	 jih	
naslednji	dan	čaka	še	obisk	svete	maše	
na	Kurenu.	Košarice	so	zopet	polne,	da-
rila pripravljena, parklji imajo nabruše-
na	kopita	in	rogove,	sveti	Miklavž	pa	s		
prijazno	besedo	nagovori	zbrane	in	jim	
zaželi	vse	lepo	v	letu,	ki	prihaja.	Po	sveti	
maši	 se	 sprevod	 okrepča	 pri	 Slavcu	 in	
gospe	Štefki,	nato	pa	 se	 s	 (pre)polnimi	
želodčki	poslovijo	za	eno	leto.	
Sekcija	za	ohranjanje	kulturne	dedišči-
ne v našem kulturnem društvu se je v 
začetku	decembra	udeležila	tudi	Sreča-
nja narodnih noš v Cankarjevem domu 
na	Vrhniki.	Predstavili	so	se	z	gorenjsko	
in		svečano	nedeljsko	nošo.  
Na	 Stari	 Vrhniki	 se	 je	 veselo	 vzdušje	
nadaljevalo z okrasitvijo Doma krajev-
ne	 skupnosti.	Kulturno	društvo	 je	 pri-
pravilo	delavnice	pod	vodstvom	Anite	
Garafolj, na katerih so letos otroci in 

mladostniki izrezovali zvezdice, posta-
vili	in	okrasili	so	smrečico	ter	v	sklopu	
božične	plesne	predstave	Pepelke	še	po-
stavili	odrsko	sceno.	V	veliko	pomoč	pri	
postavitvi scene so bili plesalci plesne 
skupine	 Vesoljski	 povžki,	 Joži	 in	 Jani	
Krvina	ter	Anita	in	Marko	Garafolj.	
V soboto, 19. decembra, se je dvorana 
Doma krajevne skupnosti prelevila v 
pravljični	 grad,	 na	 katerem	 je	 potekal	
kraljevi	božični	ples.	Plesna	skupina	Ve-
soljski	povžki	so	namreč	skupaj	z	dram-
sko	 sekcijo	Kulturnega	društva	pripra-
vili	 plesno	 predstavo	 Pepelka.	 Kraljevi	
družini	 so	 se	 predstavile	 princese	 in	
grofice	iz	daljnih	dežel,	princu	pa	je	srce	
ogrela	neznana	princesa.	Po	čudovitem	
dvornem plesu so zvonovi zadoneli pol-
noč	in	princesa	je	skrivnostno	izginila	v	
noč.	Princu	je	za	spomin	ostal	le	prelep	
zlat	čeveljček.	Kraljeva	straža	je	na	dvo-
ru zbrala vsa dekleta kraljestva, ki so 
preizkusila	čeveljček.	Princ	ni	in	ni	našel	
skrivnostne	lepotice,	čeveljček	se	ni	pri-
legal	 nobenemu	 dekletu,	 pa	 čeprav	 so	
imele	nekatere	s	seboj	tudi	pripomočke	
(sekira).	Ko	je	že	skoraj	obupal,	je	dvor-
ni	 sluga	 pripeljal	 od	 pepela	 umazano	
dekle,	 kateri	 je	 bil,	 na	 začudenje	 vseh,	
čeveljček	 kot	 ulit.	 Presrečna	 princ	 in	
Pepelka	sta	zaplesala	svoj	zaročni	ples,	
nato	pa	 je	 sledilo	 slavje	 celotnega	dvo-
ra,	 ki	 ga	 je	 razveselil	 še	 obisk	Božička.	
Po	obdarovanju	in	pogostitvi	smo	si	za-
želeli	še	vse	lepo	v	novem	letu	ter	odšli	
novim izzivom naproti.

Kulturno društvo Stara Vrhnika
Tina Krvina, foto: Joži Krvina in 

Bor Mesec

OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA  obvešča občane, da bo  VPIS OTROK V 
PRVI RAZRED  osnovne šole od 1. 2. 2016 do 5.  2.  2016 v stavbi na Tržaški 2 
(nasproti Hotela Mantova) po naslednjem urniku:

Veseli december na Stari Vrhniki
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TAROK
TURNIR

19. 2. OB 18.00 URI

POSAMEZNIKOV V TRI

IGRALO SE BO PO PRAVILIH TARZS (KI SO DOSEGLJIVA NA INTERNETNEM NASLOVU 
http://www.tarokzveza.si), V 3 KROGIH PO 15 IGER, ŠTARTNINA ZNAŠA 12 €.

NAHAJAMO SE: WWW.GOSTILNA-BAJC.SI

SINJA GORICA 12A, 
1360 VRHNIKA,  
01/ 755 34 77, 

INFO@GOSTILNA-BAJC.SI

ČAKAJO VAS

PRAKTIČNE IN DENARNE NAGRADE!
PRIJAVE ZBIRAMO NA E-MAIL INFO@ARGONAVT.SI

TEL: 01 750 43 64 ALI NA DAN V GOSTILNI BAJC OD 16.00 URE DALJE.

V GOSTILNI BAJC.

Vabilo
Vse	člane	in	simpatizerje	DeSUS-a	vabimo	na	
srečanje	in	letno	skupščino	Občinske	organi-
zacije	 DeSUS,	 ki	 bo	 v	 četrtek, 28. januarja 
2016 ob 16. uri v Gostilni Kranjc.	 Srečanja	
se	 bo	 udeležil	 tudi	 g.	 PRIMOŽ	HAINZ	 kot	
častni	govornik,	zato	še	posebno	vabljeni.
Ob	tej	priložnosti	vsem	članom,	simpatizer-
jem	in	občanom	Vrhnike	želimo	vse	dobro	v	
letu 2016.

Delo OO DeSUS 
Vrhnika
Minulo	 leto	 je	 bilo	 za	 Občinsko	 organizaci-
jo	DeSUS	 predvsem	 delovno.	 Skupaj	 z	 našim	
predstavnikom,	 članom	 in	 podpredsednikom	
Državnega	 zbora	 g.	 Primožem	Hainzem	 smo	
vzpostavili poseben deloven odnos in sodelo-
vanje s konkretnimi poslanskimi vprašanji v 

Državnem	zboru,	 kot	 so:	 nepremičnine	Mini-
strstva za obrambo Vojašnice na Vrhniki, kjer 
je neposredno sodeloval s podpredsednikom 
Občinskega	 odbora	 OO	DeSUS	 Vrhnika	 Leo-
nom	Marjanom	Možino,	spomeniškega	varstva	
nekaterih	objektov	v	Občini	Vrhnika	in	po	kri-
vici	sestreljenem	helikopterju	Vrhničana	Tonija	
Mrlaka.
Občinski	odbor	DeSUS	je	posebno	občutljiv	za	
polpreteklo	 zgodovino	 in	 podpira	 dejavnosti,	
ki	 so	pomembne	za	 zgodovino	 in	 tudi	 razvoj	
Vrhnike. Zato je bil pobudnik prejemnikov 
državnega	priznanja	Vrhniki	v	obliki	traku	za	
prapor Gasilski zvezi Vrhnika. Prav tako je bil 
podan	predlog	za	občinsko	srebrno	priznanje	
Cankarjevi	knjižnici	za	vzorno	in	marljivo	delo	
na	področju	kulture	in	razvoj	knjižničarstva	na	
Vrhniki.	Predlagali	smo	tudi	izdelavo	projekta	
zgodovine	 zdravništva	 na	 Vrhniki	 in	 njegov	

pomen za širšo okolico. 
Projekt	 že	 poteka	 pod	
okriljem	 knjižnice	 in	
ožjega	 pripravljalnega	
odbora.

V aprilu 2015 je bil pod vodstvom podpred-
sednika	Občinskega	 odbora	OO	DeSUS	Mira	
Turka	 tečaj	 usposabljanja	 starejših	 voznikov,		
na	 katerem	 je	 sodelovalo	 	 štirideset	 občanov	
Vrhnike, ki so se preizkusili v teoriji. Maja je 
sledila	tudi	praktična	vožnja.	Zavedamo	se	na-
mreč	upadanja	 življenjske	moči	 starejših	 in	 je	
bil	tečaj	v	veliko	vzpodbudo		ter	pomoč	njihove	
varne	vožnje.	Obnavljanje		pomeni	večjo	lastno	
varnost		in	tudi	varnost	za	druge	udeležence	v	
prometu.
Občinski	odbor	DeSUS	se	odziva	tudi	na	pro-
šnje	društev,	med	drugim	Planinskega	društva	
Vrhnika	pri	obnovi	planinske	koče	na	Planini	
nad Vrhniko. Pobuda je bila dana tudi na Ob-
činskem	svetu	za	ureditev	skoraj	dotrajane	 in	
pogorele	 nove	 železniške	 postaje,	 ki	 ni	 v	 po-
nos samemu centru mesta Vrhnika, in sicer  na 
prošnjo	Muzejskega	 društva	 Vrhnika.	 	 Glede	
na	kadrovski	potencial,	 ki	 ga	 ima	Zavod	 Iva-
na	 Cankarja,	 želimo	 vzpodbuditi	 dodatne	
aktivnosti	 tega	 javnega	 zavoda,	 predvsem	 na	
področju	turizma	in	s	tem	v		povezavi	je	bil	or-
ganiziran	kratek	obisk	vrhunskega	potapljača	

in	avtorja	arheoloških	odkritij	in	najdb	g.	Mira	
Potočnika.
V	 Občinskem	 svetu	 aktivno	 sodelujeta	 tudi	
naša	svetnika	Leon	Marjan	Možina	in	Vid	Dra-
šček,	ki	s	konstruktivnimi	pripombami	in	pre-
dlogi	pozitivno	delujeta	na	delo	v	Občinskem	
svetu.
DeSUS	je	stranka	predvsem	starejših	občanov,	
ki	 se	 zelo	 dobro	 zaveda	 trenutnega	 stanja	 v	
državi.	 Naše	 pravilo	 je,	 da	 ureditev	 lokalnih	
razmer	na	Vrhniki	pomeni	tudi	majhen	delež	k	
ureditvi	razmer	v	državi.	Vse	mlajše	in	starejše	
občane	Vrhnike	Vabimo,	da	 se	nam	pridruži-
jo,	saj	bomo	le	na	tak	način	postali	močnejši	in	
vplivnejši.
Na	Vrhniki	dvakrat	na	mesec	deluje	poslanska	
pisarna	 našega	 poslanca	 in	 podpredsednika	
Državnega	zbora	Primoža	Hainza,	in	sicer	vsak	
drugi	 in	četrti	ponedeljek	od	11.00	do	13.00	v	
prostorih Društva upokojencev Vrhnika v pri-
tličju.	Lahko	pa	se	poprej	najavite	na	GSM,	031	
376	270,	Darinki	Podobnik.

OO	DeSUS	VRHNIKA
Predsednik Vid Drašček

Prepričljiv izid 
referenduma
Lahko	 bi	 rekli,	 da	 smo	 bili	 20.	 decem-
bra	2015	priča	čudežu.	Novela	Zakona	o	
zakonski	zvezi	 in	družinskih	razmerjih	
je	 bila	 s	 prepričljivo	 večino	 zavrnjena.	
Presenečenje	 je	 bilo	 toliko	 večje,	 saj	 sta	
na	 strani,	 ki	 je	 zagovarjala	 spremembe,			
potekala enostranska medijska kampa-
nja	 in	 blatenje	 tradicionalnega	 pogleda	
na	 družino.	 Kljub	 temu	 je	 bil	 trud	 lju-
di,	 ki	 smo	 redefiniciji	 zakonske	 zveze	
nasprotovali,	nagrajen.	Čeprav	so	zago-
vorniki	 novele	 ves	 čas	 minimalizirali	
posledice sprememb, so ljudje razumeli, 
da	ima	poseganje	v	same	temelje	družbe	
lahko	usodne	 in	 daljnosežne	 posledice.		 
Idealnih	družin	žal	ni,	se	pa	mnogi	za-
konci	 trudijo,	 da	 bi	 bile	 njihove	 druži-
ne prostor ljubezni in razumevanja, vir 
sreče,	 najprej	 za	 zakonce	 same,	 pa	 tudi	
najboljše	okolje	za	vzgojo	in	razvoj	otrok.		
Ob	tem	ne	ostaja	neopaženo,	da	se	tudi	
mnogi	starši	v	enostarševskih	družinah	
trudijo,	da	bi	 svoje	otroke	 	 čim	bolje	 in	
celostno	vzgojili	 ter	pripravili	na	življe-
nje.	 Ker	 pritiče	 vsakemu	 človeku	 ena-

ko	dostojanstvo,	 si	 želimo,	da	država	v	
okviru Zakona o partnerskih skupnostih 
uredi tudi vse pravice homoseksualnih 
parov,	 ob	 tem,	 da	 upošteva	 izraženo	
željo	 ljudi,	 da	 se	 ohrani	 tradicionalna	
definicija	 zakonske	 zveze	 in	 družine.	 
Da bi razumeli spremembe, ki jih je 
želela	 vsiliti	 Novela	 o	 ZZZDR,	 je	 civil-
na	 iniciativa	 Koalicija	 za	 otroke	 gre	 na	
Vrhniki	 in	okoliških	krajih	organizirala	
vrsto prireditev, na katerih so ob kultur-
nem	 programu	 spregovorili	 poznavalci	
te	problematike.	V	dogajanje	se	je	vklju-
čilo	precej	občank	in	občanov,	ki	so	dali	
na	 	voljo	svoj	čas	 in	svoje	talente.	Osre-
dnja prireditev je bila 3. decembra 2015 
v Cankarjevem domu na Vrhniki, kjer so 
zbrane	nagovorili	dr.	France	Cukjati,	Ve-
sna	Vilčnik	in	zakonca	Doljak	iz	Logatca.	
Podobne prireditve so bile še v Bevkah, 
Podlipi,	 Ligojni	 in	 na	Drenovem	Griču.		

V	 imenu	 civilne	 iniciative	 Koalicije	 za	
otroke	 gre	 bi	 se	 radi	 zahvalili	 vsem,	 ki	
ste	glasovali	proti,	še	posebno	pa	vsem,	
ki	 ste	 kakorkoli	 pripomogli,	 da	 nam	 je	
uspel tako pomemben projekt. Zahvala 
vsem,	 ki	 ste	 mimoidoče	 nagovarjali	 na	
stojnici na Vrhniki. Zahvala vsem, ki so 
organizirali	 okrogle	 mize,	 sooblikova-
li	v	kulturnem	programu	 	 in	poskrbeli,	
da	 smo	 se	po	programu	zadržali	v	pri-
jetnem	klepetu	ob	dobri	hrani	 in	pijači,	
ki	 so	 jo	 pripravljali	 	 darovalci	 in	 čisto	
običajni	 zagovorniki	 družine.	 Posebna	
zahvala velja anonimnim darovalcem za 
denarne prispevke, ki smo jih porabili 
za	plačila	različnih	računov	v	kampanji.			
Glede	na	presenetljiv	in	prepričljiv	rezul-
tat izrekamo posebno zahvalo vsem, ki 
so za uspeh referenduma molili v vseh 
naših	župnijah.
Izid nas obvezuje, da bomo v prid dru-
žin	 in	 otrok	 delali	 tudi	 v	 prihodnje.	 
Želimo	pa	si,	da	bi	skupaj	zmogli	več	di-
aloga	in	iskali	rešitve,		ki	ne	bi	razdvaja-
le, to pomeni, da bi iskali rešitve z naj-
večjo	mero	 soglasja,	da	ne	bo	potrebno	
ponovno na referendum. 

Civilna iniciativa 
 Koalicija za otroke gre Vrhnika

Letošnja	 slovesnost	 v	 Dražgošah	
je kljub slabi vremenski napovedi 
privabila veliko ljudi. V nenapove-
danem	 sončnem	 vremenu	 se	 nas	 je	
zbralo		več	kot	tri	tisoč,	tudi		trideset	
z	 Vrhnike.	 Množica	 pohodnikov	 se	
je	že	od	 jutranjih	ur	zgrinjala	v	vas,	
med njimi tudi tisti, ki so prehodili 
celotno	pot	Cankarjevega	bataljona	v	
nočnem	pohodu	s	Pasje	ravni	v	Dra-
žgoše.
74-letnica	dražgoške	bitke	je	počasti-
la	množica	veteranskih	in	borčevskih	
praporov, med njimi je bil tudi pra-
por	 Združenja	 borcev	 za	 vrednote	
NOB	Vrhnika.	
Spomin na junaški spopad Cankar-
jevega	bataljona	s	premočno	nemško	
vojsko	 je	 še	 kako	 živ,	 saj	 je	 bil	 le-ta	
znanilec	 upornosti	 slovenskega	 na-
roda,	ki	 se	 je	odločil,	da	se	ne	pusti	
uničiti,	 da	 želi	 živeti	 svobodno	 na	
svoji	 zemlji.	 Bitka	 je	 označena	 kot	
presedan v takratnem poteku vojne, 
saj	 je	 bil	 to	 prvi	 spopad	 upornega	
ljudstva	v	(s	strani	nacifašistične	sol-
dateske)	 okupirani	 Evropi,	 tako	 re-
koč	na	tleh	Tretjega	rajha.	V	spopadu	
je	 padlo	 osem	 borcev	Cankarjevega	

bataljona. V nasprotju z vsemi voja-
škimi, civilnimi in moralnimi pravili 
in zakoni je po umiku partizanov na 
Jelovico okupator pobil  enainštiride-
set	domačinov,	vas	požgal	in	zravnal	
z	zemljo,	preživele	vaščane	pa	izselil	
ali deportiral v koncentracijska tabo-
rišča.	
Slavnostni	 govornik	 na	 letošnji	 pri-
reditvi je bil pisatelj akademik Saša 
Vuga.	V	 svojem	govoru	 je	 poudaril:	
"Dražgoše,	ta	veličastna	zgodba	o	ve-
liki	moralni	moči,	bodo,	dokler	bomo	
Slovenci.	 Ugasnile	 bodo	 šele,	 če	 bo	
usahnil ves slovenski rod. Dotlej pa 
naj	mu	kažejo	pot,	dajejo	pogum	 in	
samozavest.	 Še	 dolgo	 naj	 oznanjajo,	
kaj se je v resnici, kje, kdaj in kako 
ter	 zlasti	 zakaj	 dogajalo,	 in	 to	 ne	
samo ob bridki ledeni zori 9. januarja 
usodnega	1942.	leta,"	in	pozval:	"Naj	
se	ne	zgodi,	da	bi	našim	ljudem	kdaj	
opešal	 zgodovinski	 spomin."	 Draž-
goše	je	označil	za	nesmrtne	in	jim	po-
stavil	vzporednico	z	grško	bitko	pri	
Termopilah,	 kjer	 so	 se	 maloštevilni	
Grki postavili v bran svoje domovine 
in svojih ljudi ter se spopadli z nad-
močnimi	Perzijci.

Predsednik republike Borut Pahor je 
v	imenu	slovenske	države	na	kostni-
co	 položil	 venec,	 sledili	 so	mu	 tudi	
drugi.	Skupaj	sta	se	umrlim	pokloni-
la	 tudi	častni	predsednik	ZZB	NOB	
Slovenije	 Janez	 Stanovnik	 in	 franči-
škan	pater	Bogdan	Knavs.	
Kulturni	 program	 z	 domoljubno	
noto so oblikovali Policijski orkester, 
učenci	 Podružnične	 šole	 Dražgoše,	
učenci	OŠ	Naklo	in	nam	Vrhničanom	
dobro	znan	in	ljub	Tržaški	partizan-
ski	pevski	zbor	Pinko	Tomažič.

Ob	 odhodu	 smo	 se	 udeleženci	 stri-
njali, da bomo tudi v nadalje ohranja-
li	 spomin	 na	 upornost	 slovenskega	
naroda,	 negovali	 vrednote	 NOB	 in	

aktivno kljubovali vsem poskusom 
razvrednotenja	 partizanskega	 boja	
in revitalizacije fašizma.
J. Kikelj, predsednik	ZB	NOB	Vrhnika

Dražgoše, 
nesmrtne slovenske Termopile

Člane združenja obveščamo,	da	so	uradne	ure	pisarne	združenja	vsako	
sredo	popoldne	od	16.	do	18.	ure.	V	času	uradnih	ur	nas	dobite	na	tel.	št.	
755-20-01,	lahko	pa	nam	pišete	tudi	na	elektronski	naslov:	zbnob.vrhnika@
gmail.com.	Ob	 izrednih	 primerih	 zunaj	 uradnih	 ur	 smo	dosegljivi	 tudi	
na	mobilni	 številki	030	696-818,	kjer	 se	vam	bo	oglasila	 tajnica	ZB	NOB	
Vrhnika	ali	vas	v	najkrajšem	mogočem	času	poklicala	nazaj.	Vsa	sporočila	
združenja	 so	 obešena	 tudi	 v	 oglasni	 omarici	 pred	 vhodom	v	 stavbo	na	
Tržaški	cesti	12,	kjer	je	naša	pisarna.
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Utrinki iz otroštva moje 
mame

Prosena kaša
Proso	sodi	poleg	lana	med	najstarej-
še	kulturne	rastline,	saj	so	ga	uživali	
že	v	kameni	in	bronasti	dobi.	O	nje-
govih	zdravilnih	učinkih	je	pisalo	že	
v	starih	knjigah.	Starim	Slovanom	je	
proso pomenilo simbol plodnosti. V  
Evropi je še v 20. stoletju  veljalo  za 
kruh	revežev.
Proso		so	sejali		spomladi.	Ker		zelo	
dobro prenaša sušo in ima kratko ra-
stno	dobo,	so	ga	sejali	tudi	na	manj	
zahtevnih površinah, kjer zemlje 
ni bilo treba posebej pripravljati.  
Ko	 je	 zraslo	 za	 dobro	 ped	 visoko,	
so	 ga	 skrbno	 opleli.	 Dokončno	 rast	
je	 doseglo	 približno	 	 pri	 enem	me-
tru  višine, na slabših tleh pa precej 
nižje,	le	dobrega	pol	metra.	V	šopke	
zraščenem	klasju	ali	 latju	 so	zacve-
teli  rumenkasti cvetovi, ki so jeseni  
dozoreli	v	drobna	semena.	Ko	so	se		
rumeno,	rjavo	ali	rdečkasto	obarva-
la,	je	napočil	čas	žetve.
Moja mama se  spominja, kako je 
potekala	žetev	v	Lučinah.	Želi	so	ga	
dobrih	20	 cm	od	 tal	 in	ga	zlagali	v	
snope, ki so jih  povili z ovseno sla-
mo,	 pri	 tem	 pa	 skrbno	 izločali	 vsa	
stebla,	ki	so	bila	sentjava.		Polagali	so	
jih	na	 razgrnjeno	 rjuho,	da	 se	oble-
tela	zrna	niso	izgubljala	pri	spravilu	
domov.	V	 kotu	 	 hlevskega	 poda	 so	
snope	 	 zložili	pokonci	 in	 jih	pustili	
zoreti,		vse		dokler	se	niso	začeli	se-
sedati,	kar	je	pomenilo,	da	so	godni		
za »omet«.  
Gospodar je  za mlatev najel delav-
ce,	 če	 pa	 so	 bila	 pri	 hiši	mlada	de-
kleta, so  fantje prišli radi kar sami 

pomagat.	Osušene	snope	so		v	obliki	
kroga	zložili	na	tla	poda	in	pri	tem		
pazili, da so bili vsi  obrnjeni z la-
tjem	navznoter.	Iz	hleva	so	prignali	
vola	 in	ga	krožno	vodili	po	polože-
nih	 snopih,	da	 so	 se	 	pod	 	njegovo	
težo		drobila	prosena	stebla	in	se		je	
z	njih	omelo	zrnje.	Poleg	gonjača	 je	
za	volom		ves	čas	mendranja		stopal	
še nekdo, ki je za njim nosil  veliko 
leseno	smetišnico	za	primer,	če	bi	se	
volu med  tem prebudila  biološka 
potreba.	Ker	pa	je	tovrstno	delo	tra-
jalo  vse dopoldne, so na vsake toliko 

odpeljali	vola	na	dvorišče,	še	zlasti,	
če	 je	 dvigal	 rep,	 kar	 je	 dalo	 slutiti,	
da bo  opravil še manjšo potrebo, pa 
še	v	glavi	se	mu	je	odvrtelo.	 	Ko	so	
menili,	 da	 je	 vol	 dokončal	 delo,	 so	
pomendrane snope spravili k steni 
in	ob	njej	namestili	žrd,	katere	so	se	
oprijeli pari delavcev ali otrok. Vsak 
par	 je	pod	nogami	mendral	 	že	po-
hojeni	 snop	 prosa	 in	 ga	 z	 nogami	
obračal	 toliko	časa,	dokler	ni	odpa-
dlo vse zrnje.  Zdrobljena stebla so 
zložili	 v	 kopico,	 zrna	 	 pa	pobrali	 v	
posode in jih vejali, najprej z reto, 
nato	še	z	nečkami,		dokler	niso	bila	
očiščena.	Nato	so	voz	prekrili	s	po-
njavo	in	nanjo	razgrnili		zrna,	da	so	
se		na	zraku	in	soncu	osušila.	Naloga	

manjših	otrok	pri	tem	pa	je	bila	ču-
vati kokoši, da niso frfotale na voz in 
greble	sušeče		se	zrnje.
Delo je nadaljeval mlinar, ki je pod 
mlinskimi stopami zrna uhal, do-
kler niso odpadle vse mekine. Prose-
no	kašo	so	shranili	v	pregrade	hišne	
kašče.	Mekine,	to	so	luščine	od	pro-
sa, pa so dajali kot dodatek  k hrani 
živini,	ki	pa	jih	ni	bila	prav	vesela.
Od mlatve  naprej je bila za zajtrk 
vsako jutro na mizi prosena kaša s 
krompirjem. Mati je kuhala krompir 
v	kosih,	mu	 čez	nekaj	 časa	 	dodala	
še merico prosene kaše in posolila. 
Ko	 je	 bilo	 oboje	 kuhano,	 je	 dobro	
premešala	 in	zabelila	z	ocvirki.	Kot	
priboljšek	pa	je	bila	mlečna	kaša.	Še	
vročo	je		stresla	v	skledo,	vanjo	nare-
dila	jamico	in	zabelila	z	maslom.	Ko	
so otroci jedli to kašo, so nameno-
ma	z	žlico	zajemali	tako,	da	se	 je	iz	
sosednjih jamic toplo maslo zlivalo 
na	njihovo	stran.	Kašo	so	kuhali	 še		
kot dodatek za polnjenje krvavic, iz 
prosene moke pa so delali tudi dro-
ži.		To	so	bili	majhni	hlebčki	iz	moke	
in	vode	 ali	mošta,	 ki	 so	 jih	položili		
na	dno	mentrge	in	zasuli	z	moko.	Po	
nekaj dneh se je testo skisalo, upo-
rabljali	pa	so	ga	kot	nadomestilo	za	
kvas. Za novo peko je zadostoval le 
košček	takega	hlebčka	in	že	se	je	te-
sto	dvignilo.		
Zdaj	pripravljamo	kašo	na	več	nači-
nov:	 pečeno	 ali	 kuhano,	 z	 dodatki	
sadja,	medu,	zelenjave,	skute	…	Kaša	
je še vedno cenjena  v zdravilstvu, še 
zlasti	 zato,	 ker	 ne	 vsebuje	 glutena.	
Ob obilici ponudb sladke hrane  pa 
nisem	 	 prepričana,	 da	 še	 velja,	 kar	
je	napisal	Fran	Levstik		v	pesmi:	…	
mlečna	 kaša,	 mati	 naša	 in	 otroška	
sladka paša …

Sonja Malovrh

V Tehniškem muzeju Slovenije	za	potrebe	razstave	iščemo	večji	litožele-
zen ali bakren kotel za	kuhanje	repe	za	prašiče.
Če	ga	kdo	ima	in	ga	ne	potrebuje,	lepo	prosimo,		naj	to	sporoči	na	tel.	št.	01	
25	15	404	ali	na	e-naslov	info@tms.si.

TURISTIČNO DRUŠTVO BLAGAJANA VRHNIKA

VABI	NA	

Valentinovo delavnico 
izdelave krem

v petek, 12. februarja 2016,
v prostorih pisarne TD Blagajana Vrhnika od 17. do  19. ure.

Delavnico	bo	vodila	Darja	Rojec.	Izdelali	boste	kreme	brez	
konzervansov, ki so primerne kot darilo za valentinovo in jih 
lahko  kasneje pripravite tudi doma v svoji kuhinji.

Prosimo za predhodne prijave na e-naslov: 
drustvo.blagajana@kabelnet.net	ali	darja.rojec@siol.net
 
Cena delavnice je 15 evrov 
(poravnate	pred	začetkom	delavnice),	vse	(štiri)	narejene	izdelke	
pa boste lahko odnesli domov.

NEDELJA, 7. FEBRUAR 2016

 - PUSTNO RAJANJE Z ALENKO KOLMAN 
IN RISANIMI JUNAKI -

- ČARODEJ ROMAN FRELIH - 

od 13. ure dalje, ŠPORTNA DVORANA I. CANKARJA

- CHEER SKUPINA ŽABICE - GODALNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE VRHNIKA -
- PLESNA ŠOLA URŠKA VRHNIKA - MAŽORETKE - 

- PIHALNI ORKESTER VRHNIKA -
Spremljevalni program: POSLIKAVE, »CHEER« DELAVNICA

Organizator: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika www.visitvrhnika.si

KRAJEVNA SKUPNOST PODLIPA - SMREČJE

prireja

SPOMINSKI VEČER 
OB 100-LETNICI 

ROJSTVA JULKE FORTUNA
in

razstavo klekljanih čipk

v petek, 29. 1. 2016, ob 19. uri
v gasilskem domu Podlipa - Smrečje.

Vljudno vabljeni!
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Kaj bodo vaši otroci in mladostniki počeli med zimskimi počitnicami? 
Bi razprli krila ustvarjalnih potencialov? Vabljeni na:

Ustvarjalnice za Genije
Likovno ustvarjanje za genije in za vse, ki še ne vedo, da to so.

Kaj: 
risanje, slikanje, modeliranje z glino, oblikovanje ...

Kdaj: 
zimske počitnice, od 15. do 19.  februarja 2016, od 10.00 do 13.00 ure. 

Možna udeležba tudi le na posamezen dan. 
Kje: 

Kulturni center Vrhnika, učilnica OŠ I. Cankarja Vrhnika, Tržaška c. 32.
zakaj: 

Razvoj zdrave samopodobe, sprostitev, notranje zadovoljstvo. Pridobivanje ročnih 
spretnosti, koncentracije in vztrajnosti. Bogatenje čustvenih, socialnih ter estetskih 

kvalitet. Razvoj kritičnega mišljenja, prepoznavanja in reševanja likovnih problemov, 
ustvarjalno izražanje, sprejemanje odločitev. Podpora posamezniku pri prebujanju 

kreativnih potencialov v skladu s starostjo, predznanjem in nadarjenostjo. 

Organizacija in mentorstvo: 
Milena Oblak Erznožnik, oblikovalka vidnih sporočil in pedagoginja

Informacije in prijave :
T: 031 683 022, E: milena.erznoznik@gmail.com

Trikraljevska akcija
V	soboto,	9.	1.	2016,	so	vrhniški	skavti	organizirali	trikraljevsko	akcijo.	Tri-
kraljevska	akcija	ali	koledovanje	je	star	krščanski	običaj,	ki	je	v	Sloveniji	po	
drugi	svetovni	vojni	skoraj	povsem	zamrl.	Že	od	leta	1994	pa	so	ta	običaj	
začele	ponovno	izvajati	mladinske	skupine	v	sodelovanju	z	Misijonskim	
središča	Slovenije.	Otroci	in	mladi	kot	koledniki	hodijo	od	hiše	do	hiše	in	
prinašajo	blagoslov.	S	pomočjo	sredstev,	zbranih	v	trikraljevski	akciji,	vsa-
ko	leto		pomagajo	pri	več		projektih	slovenskih	misijonarjev	po	vsem	svetu.	

Letos	smo	tako	kot	že	vrsto	let	na	Vrhniki	koledovali	vrhniški	skavti.	Delovali	smo	kar	v	de-
setih	skupinah	širom	vrhniške	občine	in		v	hiše	prinašali	blagoslov	ter	pobirali	darove.	Obi-

skali	smo		več	kot	150	domov,	med	drugim	tudi	Dom	upokojencev	Vrhnika,	ter	zbrali	kar	2.119	
evrov.	Zbrana	sredstva	bodo	tudi	letos	namenjena	za	več	projektov	slovenskih	misijonarjev,	in	
sicer	za	izgradnjo	gimnazije	in	srednje	šole	na	Madagaskarju,	za	izgradnjo	šole	v	Etiopiji	ter	za	
hišo	za	odvisnike	v	Ukrajini.	
Vrhniški skavti se vsem lepo zahvaljujemo za njihove darove in prijazen sprejem.

Muzejsko društvo Vrhnika

Izvolili novo vodstvo
Sredi decembra je Muzejsko društvo Vrhnika v Cankarjevem 
domu	izpeljalo	občni	zbor,	na	katerem	je	poročilo	o	delu	društva	
v	letu	2015		pripravila	predsednica	društva	Marija	Oblak	Čarni.	
Med		drugim	pa	je	poudarila:	»V	tem	letu	naj	posebej	omenim	
naš	prvi	sestanek	po	objavi	razpisa	Komisije	za	podelitev	občin-
skih	priznanj	za	leto	2015.	Na	njem	smo	prejeli	sklep,	da	Muzej-
sko	društvo	da	pobudo	za	podelitev	naziva	častni	občan	Občine	
Vrhnika	 Vinku	 Tomšiču,	 nekdanjemu	 županu,	 kulturniku	 po	
duši,	tudi	velikemu	podporniku	Muzejskega	društva.	Priznanje	
je prejel posthumno.
Sodelovali	 smo	 pri	 pripravi	 elaborata	 za	 vpis	 Argonavtov	 na	
Vrhniki	v	register	žive	dediščine,	ki	ga	je	za	Koordinatorja	var-
stva	žive	kulturne	dediščine	–	Slovenski	etnografski	muzej	pri-
pravil	Matevž	Grošelj.	Precej	 raziskovanja	 in	 iskanja	podatkov	
smo namenili zanimivi svetinji ali medalji, najdeni pred leti v 
Retovju.	Najdba,	ki	še	kar	ostaja	skrivnost,	krasi	naslovnico	15.	
številke	Naših	razgledov.	Oktobra	smo	sodelovali	v	javni	obrav-
navi	 projekta	 vrhniškega	 doživljajskega	 centra	 (o	 dejavnosti	
muzeja	in	varstva	kulturne	dediščine	na	Vrhniki).	Podprli	smo	
prizadevanja	za	ohranitev	poslopja	nekdanje	železniške	postaje	
Vrhnika	mesto,	 zgrajenega	 leta	 1934.	Objekt	 je	 ostanek	nekda-
nje	vrhniške	železnice.	Njen	podaljšek	do	 središča	mesta	 in	 to	
končno	postajno	poslopje	je	uspelo	takratnemu	županu	zgraditi	
z	javnimi	deli,	v	času	krize.	S	tem	je	zagotovil	delo	in	zaslužek	
preko		sto	brezposelnim	občanom.	
Pripravili smo za tisk in z Zavodom IC smo izdali 15. številko 
Vrhniških	razgledov,	ki	z	22	prispevki	in	bibliografijo	vseh	dose-
danjih	zvezkov	obsega	270	strani.	
Pripravili	smo	razstavo	ob	750-letnici	prve	omembe	Podlipe,	av-
torica	je	Polona	Zalokar.	Zaradi	obsežnosti	smo	morali	njeno	po-
stavitev	preložiti	na	prihodnje	leto.	Z	delom	razstave	o	Ligojni,	
avtorja	Francija	Dovča,	ki	je	bila	leta	2012	postavljena	v	Cankar-
jevem	domu	na	Vrhniki,	trenutno	gostujemo	v	Ligojni.	
18. septembra pa je bila odprta razstava ob 60-letnici Zveze kul-
turnih društev, ki je nastala v sodelovanju Zveze kulturnih dru-
štev	in	Muzejskega	društva.	
28.	septembra	smo	se	udeležili		četrtega		simpozija	o	usnjarstvu	
v	Šoštanju.
Oktobra	smo	obiskali	Ilirsko	Bistrico,	njen	železničarski	muzej	v	
nastajanju	–	Slovenski	muzej	elektrovleke,	spominski	park	Hrib	

Svobode,	ob	potoku	Bistrica	pa	Hodnikov	mlin	in	čebelarski	mu-
zej	Antona	Žnidaršiča.
V okviru priprav za postavitev spomenika padlim v prvi svetov-
ni	vojn,	smo	v	sodelovanju	s	Turističnim	društvom	na	Sv.	Trojici	
poiskali	lokacijo,	ki	bi	bila	primerna	za	njegovo	postavitev.«
Sledila	so	še	druga	poročila,	ki		jih	soglasno	sprejeli	vsi	prisotni	
člani.	Občni	zbor	 je	sprejel	predlog,	da	dosedanja	predsednica	
društva	Marija	Oblak	Čarni	postane	častna	predsednica,	Janez	
Žitko	pa	častni	član	Muzejskega	društva	Vrhnika.	Proti	koncu	
občnega	 zbora	 so	 prešli	 na	 volitve	 organov	 društva.	 Za	 pred-
sednico	Muzejskega	društva	Vrhnika	je	bila	soglasno	izvoljena	
dr.	Katarina	Oblak	Brown.	 Izvoljeno	 je	bilo	 tudi	novo	vodstvo	

društva,	ki	ga	sestavljajo:	Izvršni	odbor:	Marija	Malovrh,	Metka	
Miklavčič,	Katarina	Oblak	Brown,	Marija	Oblak	Čarni,	Nataša	
Oblak	Japelj,	Olga	Pivk,	Mira	Rančov,	Branko	Stanovnik,	Janez	
Žitko.	Nadzorni	odbor:	Elica	Brelih,	Pavel	Mrak	in	Milena	Živec.	
Pred	samim	občnim	zborom	je	dr.	Andrej	Pančur	predstavil	pro-
gram	Popisa	prebivalcev	Občine	Vrhnika	v	letih	1890–1900,	ki	je	
na	spletnem	portalu	Zgodovina	Slovenije	–	Sistorij	 Inštituta	za	
novejšo	zgodovino.	Gotovo	si	 je	 to	zanimivost	vredno	ogledati	
preko	računalnika.

Simon Seljak 

Člani Muzejskega društva Vrhnika na občnem zboru

Dosedanja predsednica Marija Oblak Čarni  predstavlja poroči-
lo za  minulo leto

Hvala za zaupanje in podporo
Prihaja do menjave predsedstva, ki si je pravzaprav nihče od nas 
ni preveč želel. Dosedanja predsednica je popeljala društvo v zla-
to dobo; s svojo strokovnostjo, doslednostjo, z izrazitim čutom za 
prepoznavanje pomembnega, kar ni dano vsakomur, z diplomatskim 
pristopom, in seveda z veliko požrtvovalnostjo. Kot primer - ob sko-

raj vsakem telefonskem klicu 
sem se zavedla, da jo motim 
pri takšnem ali drugačnem 
opravku, povezanim z dru-
štvom. 
Društvo je v času njenega 
predsedstva doseglo pre-
poznavnost v širši okolici; 
intenzivno se raziskuje, pri-
pravlja razstave, piše članke. 
Vrhniški razgledi so postali 
osnovna in vsem nam že kar 
logična literatura za študij 
domačega kraja. 
Prevzemati vodenje društva 
v njegovem višku, z zaveda-
njem, da je to rezultat skoraj 
nedosegljive požrtvovalnosti, 
bi bila težka naloge za vsako-

gar, kot je tudi zame. Kljub temu upam, da mi bo po mojih najboljših 
močeh kot tudi z vašo (člani) podporo uspelo povleči društvo naprej, 
po že bolj ali manj ustaljenih tirnicah.
Kot občanka in kot bodoča predsednica Muzejskega društva se za-
hvaljujem dosedanji predsednici Mariji Oblak Čarni za to, kar je  
dobesedno podarila  Vrhniki.

Dr. Katarina Oblak Brown

Zahvala nove predsednice dru-
štva dr. Katarine Oblak Brown
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Predstavitev 
diplomskega dela o 
Ivanu Cankarju
V sredo, 13. januarja, je bila Grabeljškova  dvorana v Cankarje-
vi	knjižnici	polna	ljubiteljev	Cankarjeve	besede.		Poslušali	smo	
predavanje	gospe	Nives	Kovač,	ki	nam	je	Cankarja	predstavila	
na	podlagi	njenega	diplomskega	dela	z	naslovom	Biografski vidik 
in oblikovanje prostora v izbranem opusu  Ivana Cankarja.	Njen	zani-
miv,	predvsem	pa	drugačen	pogled	na	Cankarjevo	življenje	in	
delo nam je vzbudil ponovno razmišljanje o našem velikem roja-
ku. Skozi odlomke izbranih Cankarjevih del, ki sva jih prebirali 
z	go.	Marijo	Iskrenovič,	smo	začutili	pridih	prostorov	v	času,	ki	
so	zaznamovali	pisateljevo	otroštvo.	Nives	nam	je	osvežila	spo-
min	s	preletom	pisateljevega	življenjepisa	 in	ustvarjanja	 skozi	
obdobja. V diplomskem delu je zapisanih dvanajst prostorov, ki 
so	zaznamovali	pisatelja	tako	zelo,	da	jih	je	v	svojih	delih	več-
krat	omenjal	in	jim	tako	postavil	spomenik.	Očetov	dom,	mesar-
jeve	klade,	enajsta	šola	pod	mostom,	Sveta	Trojica,	Tičnica,	Laz,	
Klis,	cerkev	sv.	Pavla,	cerkev	sv.	Lenarta,	Močilnik	in	kapela	sv.	

Antona,	Retovje	ter	Raskovec	so	prostori,	ki	so	v	pisatelju	vzbu-
jali	posebna	čustva	in	se	v	njegovih	delih	odražajo	kot	spomin	
na	otroštvo.	Skozi	izseke	Cankarjevih	del		je	Nives		predstavila	
pomen prostorov, ki jih je pisatelj ohranjal v svoji zavesti tudi 
v	odrasli	dobi.	Kljub	vsemu	že	zapisanemu	o	Cankarju,	njego-
vem	življenju	 in	pisanju	 je	diplomsko	delo	pomembno	za	vse	
nas	»Vršnčane«,	saj	odstira		poseben	pogled	na	prostore,	ki	jih	
sicer vsi dobro poznamo, pa vendar jim skozi branje ne dajemo 
posebne	 pozornosti.	 Nives	 je	 predstavila	 dvanajst	 prostorov,	
kar	 sovpada	z	dvanajstimi	meseci	v	 letu.	Na	podlagi	vsebine	

diplomskega	dela	je	nastal	tudi	koledar,	ki	smo	ga	izdali	v	TD	
Blagajana.	Sprehajali	smo	se	po	poteh	Cankarjevega	otroštva	in	
iskali	omenjene	prostore,	ki	dandanes	pripovedujejo	čisto		dru-
go	zgodbo,	značilno	za	današnji	čas.	Ujeli	smo	zanimive	utrinke	
v	 fotografski	 objektiv	 in	 se	 tako	poklonili	 Ivanu	Cankarju	ob	
140.	obletnici	njegovega	rojstva.	
Diplomsko delo si lahko izposodite tudi v vrhniški Cankarje-
vi	knjižnici.	Če	smo	vam	vsaj	malo	vzbudili	zanimanje	za	po-
novno	 branje	 pisateljevih	 del,	 	 dobrodošli	 v	 knjižnici.	 Seveda	
imamo	na	 voljo	 še	 nekaj	 koledarjev.	Oglasite	 se	 v	 pisarni	 TD	
Blagajana,	 kjer	vam	ga	bomo	z	veseljem	priskrbeli.	Koledar	 z	
bogato	vsebino	in	sliko	 je	prav	gotovo	lepo	darilo.	Po	končani	
predstavitvi	je	sledilo	prijetno	druženje	ob	kapljici	in	prigrizku	
v	Malavašičevi	dvorani.

Naj	zaključim	tako	kot	je	Nives	zaključila	diplomsko	delo,	s	cita-
tom	konca	zadnjega	poglavja	Mojega	življenja:	

»Zdi se mi, da bi bilo koristno, če bi vsak človek povedal o svojem pra-
vem življenju vse kar more. Nikakor ne zato, da bi se razkazoval po 
vlačugarsko, tudi zato ne, da bi pisal povesti ljudem v pouk in zabavo, 
temveč edinole, da se razgleda sam po prostranih poljanah svoje duše, 
da sega mukoma in trepetoma iz prepada v prepad svojega bitja, da išče 
dna.« (Moje življenje: 58)

Anita Čretnik

16. 12. 2015 so zaposleni Doma pripravili no-
voletno	zabavo	za	stanovalce.	Kot	vsako	leto	
so	 jim	pripravili	 pester	program.	Ne	 samo	
zaposleni, tudi njihovi otroci in partnerji so 
sodelovali	pri	tem.	Bilo	je	lepo.	Program	se	
je	 začel	 s	 prijetno	 skladbo	 	 klavirja	mlade	
glasbenice	Žive,	kmalu	pa	se	 ji	 je	pridružil	
še	mlajši	 harmonikar	Nik,	 otroci	 naših	 za-
poslenih.	Poleg	skladbe	so	zazveneli	preču-
doviti	pevski	glasovi	pevskega	zbora	zapo-
slenih	Upanje,	ki	 jih	 je	ob	kitari	 spremljala	
gospa	Lili.	Pa	ne	samo	to,	še	več	je	bilo.	Ob	
svoji deseti obletnici delovanja so se jim po-
novno	 predstavili	 Kratkočasniki,	 dramska	
skupina zaposlenih, s komedijo Probaj in 
pomladi	se	z	mamo	Janko	(Jana)	na	njenem	
skiroju.	Kako	jo	je	šele	treslo,	ko	ji	 je	mladi	
trener	 Janko	 (Simona)	 namestil	 najnovejši	
pripomoček	iz	kolekcije	Pips,	seveda	pa	ob	
tem	nismo	pozabili	na	očeta	Jožeta	(Vesna),	
ki se ni branil kitajskih kapljic za pomladi-

tev.	 Stanovalci	 so	 bili	 navdušeni.	 Vročica	
zabave se je stopnjevala, sledila je plesna 
točka.	 Na	 oder	 so	 prišli	 plesni	 pari	 ter	 se	
predstavili	 s	 pestrim	 plesnim	 programom	
pod	vodstvom	plesnega	pedagoga	 in	kore-
ografa	Petra	C.	 (Prostyle).	Vedno	 se	 še	po-
sebej	pripravljajo	na	ta	dan,	saj	želijo,	da	se	
ponovno	zaiskri	oko	ob	pogledu	na	preču-
dovite obleke in lahkotne korake. Ob tem pa 
ni	manjkalo	prave	domače	polke,	ki	jo	je	za-
igral	harmonikar	Roman	Ž.	Brez	voščil	tudi	
letos	 ni	 šlo.	 Tako	 sta	direktor	doma	Štefan	
K.	in	Veronika	H.	podarila	ne	samo	prijetne	
iskrene	besede,	pač	pa	tudi	darilo,	ki	so	ga	
bili stanovalci še posebno veseli. Za zaklju-
ček	ni	manjkal	ognjemet,	za	katerega	budno	
skrbi	naš	Samo.	Po	 	končani	zabavi	 je	 	bila	
pogostitev	 stanovalcev.	 Vsi	 smo	 se	 veselo	
odpravili	z	novimi	željami	v	novo	leto	2016.	

Srečno!																											Maja Š.

Branje	 knjig	 je	 čudežno	 potovanje.	 Vsekakor	
nam	koristi,	saj	spodbuja	naš	čustveni,	socialni	
in intelektualni razvoj. Z branjem spoznavamo 
druga	 življenja,	 drugačna	 življenja,	 ki	 jih	 naj-
verjetneje	sami	ne	bomo	nikoli	izkusili.	Učimo	
se	novih	besed,	knjižnega	jezika,	bogatimo	svoj	
besedni zaklad in pridobivamo znanje o oko-
lju,	ki	nas	obkroža,	o	ljudeh,	kulturi,	naravi	…	
To	znanje	potrebujemo	zato,	da	bolje	razume-
mo	svet	okoli	sebe.	Knjiga	nam	torej	daje	širino,	
hkrati	pa	nas	 tudi	pomirja,	 sprošča	ali	navdi-
huje.	Vsakomur	 se	 življenje,	 ki	 ga	 živi,	 včasih	
zazdi	pusto	ali	dolgočasno.	In	prav	zato	so	na	
voljo	knjige	–	da	se	potopimo	v	nek	nov	svet	in	
odkrivamo nove stvari. 
Na	PŠ	Bevke	ni	bilo	delujoče	šolske	knjižnice.	
V	manjšem	kabinetu,	 ki	 je	 služil	 kot	 računal-
niška	učilnica,	knjižnica	in	prostor	za	nudenje	
individualne	 učne	pomoči,	 so	 bile	 na	 policah	
zložene	knjige.	Niso	bile	sistematično	razpore-
jene,	temveč	zložene	na	police	zgolj	naključno.	
Ker	se	jih	je	skozi	leta	nabralo	kar	nekaj	knjig,	
se	ni	vedelo,	katere	knjige	so	v	knjižnici.	Prav	
tako	 ni	 nihče	 vodil	 evidence	 knjig,	 ki	 so	 bile	
v	knjižnici.	Med	zajetnim	kupom	knjig	 je	bilo	
nemogoče	najti	točno	določeno	oz.	z	gotovostjo	
vedeti,	ali	je		iskana	knjiga	sploh	v	knjižnici,	ki	
je	 služila	 kratkočasenju	 otrok	med	 odmori.	 S	
police	so	potegnili	knjigo,	 jo	prelistali	 in	nato	
odložili	nazaj	(ne	nujno	na	isto	mesto).
V letošnjem šolskem letu pa se je zaradi kom-
biniranega	oddelka	 spraznila	učilnica.	Zaradi	
vpisanega	 števila	 učencev	 smo	 vedeli,	 da	 bo	
učilnica	prazna	najmanj	 	pet	 let,	zato	se	 je	od	
nekje	porodila	ideja	o	ureditvi	šolske	knjižnice	
v	tej	učilnici.	

Učenke	5.	c	razreda	(Julija	Keršmanc,	Maja	Le-
narčič,	Nika	Tia	Mele,	Nika	Prebil,	Karin	Zorc	
in	Maruša	 Žakelj)	 so	 z	 navdušenjem	 sprejele	
delo	ureditve	knjižnice	in	od	tega	trenutka		na-
prej	same	začele	ustvarjati	podobo	nove	šolske	
knjižnice.
V	učilnici	so	po	celotni	dolžini	razreda	razpo-
rejeni	predalniki	v	obliki	črke	L.	Dekleta	so	si	
zamislila,	da	bodo	nanje	položila	plastične	za-
bojnike,	v	katere	bodo	razporedile	knjige.	Za-
bojniki bodo posebej za:
–	 knjige	z	velikimi	tiskanimi	črkami	(za	bralce	
začetnike),

–	 slikanice	z	malo	besedila	(za	najmlajše),
–	 knjige	z	malimi	tiskanimi	črkami,	zložene	po	
abecedi	(za	zahtevnejše	bralce),

–	 pesniške	zbirke,
–	 uganke,
–	 poučne	knjige,
–	 strokovne	knjige,
–	 revije	in	knjige	za	čitalnico.
Vse	 knjige	 iz	 kabineta	 so	 prenesle	 v	 manjšo	
učilnico,	 	 jih	 popisale	 in	 predvidele,	 v	 kateri	
zabojnik	 sodijo.	 Knjigo	 so	 ustrezno	 označile,	
da se bo tudi v prihodnje vedelo, kam je tre-
ba	 določeno	 knjigo	 odložiti.	 Vse	 zabojnike	 so	
opremile	z	etiketami	in	označile	mesto,	kamor	
zabojnik sodi. 
Dekleta	so	novi	knjižnici	določila	ime	Deteljica.	
Predvidele	so	tudi	knjižnične	izkaznice	za	vse	
učence	naše	šole.	Poleg	izkaznic	so	uredile	tudi	
zvezek izposoje. 
Knjižnico	bodo	v	celoti	vodili	 in	urejali	učen-
ci	petega	 razreda.	Tudi	urnik	 izposoje	 je	ure-
jen	glede	na	odmore.	Knjižnica	bo	odprta	torej	
med odmori in po koncu pouka.

V	knjižnici	Deteljica	bodo	tudi	pravljične	uri-
ce,	ki	bodo	ob	petkih	45	minut	pred	začetkom	
prve šolske ure. Od ponedeljka  naprej bo knji-
ga,	 ki	 bo	 predstavljena	 med	 pravljično	 uro,	
razstavljena na posebej predvidenem prosto-
ru.	 	 Tudi	pravljične	urice	 bodo	vodili	 učenci.	
Predvidevane dejavnosti so branje slikanic, 
obravnava in delavnica na temo slikanice. 
Glede	 na	 to,	 da	 je	 knjižnica	 Deteljica	 manjši	
razred,	 je	 zaenkrat	prostora	dovolj.	Knjige	 so	
lepo razporejene po predalnikih, predviden 
je prostor za izposojo, prostor za predstavitev 
naslednje		pravljične	urice,	čitalniški	kotiček	in	
v	učilnici	sta	tudi	računalnik	in	projektor.
Knjižnico	 je	 slavnostno	 odprla	 ga.	 Mihaela	
Mrzlikar,	ravnateljica	OŠ	Log	-	Dragomer,	11.	

januarja	2016.	Odprtja	se	je	udeležila	tudi	pra-
vljičarka	ga.	Zlatka	Brezovar,	ki	je	dekletom	s	
svojim	 znanjem	 in	 izkušnjami	 pomagala	 pri	
načrtovanju	 in	 ustvarjanju	 knjižnice.	 Ob	 tej	
priložnosti	nam	je	velikodušno	podarila	zaje-
ten	kup	knjig.
Z	odprtjem	knjižnice	delo	nikakor	še	ni	konča-
no.	Predvidevamo	še	vnos	vseh	knjig	in	avtor-
jev	v	računalniško	bazo,	kjer	bo	bolj	enostav-
no	 in	preglednejše	 iskanje	knjig.	 	Če	nam	bo	
uspelo, pa seveda tudi posodobitev izposoje z 
računalniškim	beleženjem.	Želja	je	veliko,	idej	
nam	tudi	ne	manjka.	Upam	le,	da	nas	bo	držal	
zanos	oziroma	kakor	pravi	angleški	pregovor:	
»Kjer	je	želja,	je	tudi	pot«.

Sandra Jovanov,	učiteljica	na	PŠ	Bevke

Novoletna zabava za stanovalce 
in stanovalke Doma

Odprtje knjižnice 
Deteljica na PŠ Bevke
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Spoštovane upokojenke in cenjeni 
upokojenci!
Bolj	ali	manj		uspešno	smo	zakorakali	v	novo	leto	2016.	Lah-
ko smo bili zadovoljni, ker je precej manj pokalo kot prejšnja 
leta. V društvu smo se še posebno razveselili vsake vaše vo-
ščilnice	z	zahvalo	in	lepimi	željami,	za	kar	se	vsem	prav	lepo	
zahvaljujemo.	Pričakujemo,	da	bomo	tako	lepo,	v	vašo	korist,	
drage	 naše	 članice	 in	 člani,	 sodelovali	 tudi	 letos.	 Pripravili	
smo	pester	program	dejavnosti,	ki	so	v	glavnem	zapisane	na	
koledarčku,	ki	ga	boste	prejeli,	ko	boste	plačali	članarino.	Po-
ravnali jo boste lahko ob sredah in petkih od 9.00 do 12.00,  
do	konca	marca		pa	tudi	v	popoldanskem	času	ob	sredah	od	
16.00 do 18. 00.
Pričakujemo	in	prosimo	vas,	če	članarino	lahko	poravnate	do	
KONCA	MARCA.	Ostala	 je	nespremenjena	in	znaša	za	 	vse	
leto	enajst	evrov.	Mlade	upokojence	pa	vabimo,		naj	se	oglasijo	
v	naših	prostorih	in	se	pozanimajo	o	programih,	ki	jih	izvaja-
mo. Z veseljem lahko zapišemo, da smo uspeli  postoriti vse, 
kar	je	predpisala	država	v		povezavi	z	davčnimi	blagajnami.	
Že	zdaj	vas	seznanjamo	s	predpustnim	rajanjem,	ki	bo	na	ta	
debeli	četrtek,	4.	februarja.
Prav pa je tudi, da se sami malce pohvalimo, ker so nas po-
hvalili	info	seniorji,	saj	smo	objavili		več	kot	80	strokovno,	pra-
vopisno	in	oblikovno	prijaznih	in	»odličnih«	člankov	v		pove-

zavi z našimi dejavnostmi, kot eno najbolj aktivnih društev 
upokojencev.
Želimo	vam,	da	s	čim	manj	težavami	prebrodite	zimo,	da	se	
čim	večkrat	videvamo	na	naših	prireditvah	in	da	ste	čim	bolj	
razgibani	in	zdravi.	Večkrat	se	ozrite	na	naše	oglasne	deske,	
da	boste	izbrali,	kar	vas	zanima.	Že	konec	januarja	ali	v	za-
četku	 februarja	bo	prvo	 letošnje	zdravstveno	predavanje,	ki	
ga	bo		pripravila	primarij	dr.	Vida	Stržinar.	Že	zdaj	vabljeni.
Za	UO:	Elica Brelih

Pohod Svizcev v okolico Vrhnike
17.	decembra	smo	bili	na	zadnjem	pohodu	v		minulem	letu.	
Cilj	našega	rekreativnega	druženja	je	bil	krajši	pohod	z	Vrh-
nike	na	Drenov	Grič	 in	čez	Malo	Ligojno	nazaj	na	Vrhniko.	

Zbrali	smo	se	pred	trgovskim	centrom	Lidl	ter	odšli	po	trasi		
nekdanje	vrhniške	železniške	proge	proti	cilju.	Vrhnika	je	bila	
namreč	od	leta	1899	do	1966	z	železnico	povezana	z	Ljubljano.	
Hodili	smo	zmerno	hitro,	saj	so	nas	spremljali	mraz,	vlaga	in	
megla.	Razgleda	res	nismo	imeli,	je	pa	bilo	več	časa	za	medse-
bojni	klepet	–	sproščeno,	zabavno	in	poučno.
Postali	smo	ob	stari	domačiji	Stanovnikove	mame.	Hiša	je	bila	
zgrajena	leta	1873	in	ima	lepo	okrašen	portal	iz	temno	sivega	
apnenca,	starega	približno	225	milijonov	 let.	Lomili	 so	ga	v	
bližnjem	Kuclerjevem	kamnolomu,	zato	imajo	številne	starej-
še	hiše	v	bližnji	in	daljni	okolici	klesane	portale	iz	te	kamnine.	
Ustavili	smo	se	na	križišču	pri	križu	v	vasi		Mala	Ligojna.	Po-
hodnica	Zalka	nam	je	povedala	marsikaj	zanimivega	o	vasici	
in	dogodkih	v	preteklosti.	Od	tam	smo	se	po	krajši	poti	vrnili	
na	pešpot	proti	Vrhniki	 in	zaključili	druženje	na	 toplem	ob	
dobri	jedači.	
Z	veliko	pogledi		s	planin	v	dolino,	Jožica Kenig
Fotografija:	Sonja Zalar Bizjak

Zimzeleni na letošnji prvi pohod k 
morju
Po	burnem	vremenskem	dogajanju	 z	nevihtami	 in	močnim	
vetrom	 so	 vremenarji	 za	 dan	 našega	 pohoda	 napovedovali	

izboljšanje	in	res	so	nam	višje	sile	namenile	en	lep	sončen	in	
topel dan za potep ob morju.
Krog	smo	začeli	v	Strunjanu,	se	mimo	cerkve	povzpeli	do	kri-
ža,	od	koder	je	lep	pogled	na	klife,	celoten	Strunjanski	zaliv	
in	na	morje.	Legende	 in	zgodovina	 	vedo	veliko	povedati	o	
dogodkih	na	tem	vrhu.	Skozi	zavarovan	krajinski	park	s	soli-
narsko	tradicijo	in		lepo	urejeno	pešpotjo,	po	kateri	smo	preč-
kali	soline,	smo	se	na	drugi	strani	Piranskega	zaliva	povzpeli	
proti	Fiesi	in	Pacugu.	Fiesa	je	zanimiva	po	sladkovodnem	je-
zercu, ima  lepo urejeno zelenico ob morju s hotelom in kam-
pom.	Na	prijetno	toplem	soncu	smo	se	posedli	in	si	vzeli	čas	
za	počitek	in	sendvič.
Nekje	na	pol	naše	poti	smo	bili	pri	cerkvi	 	sv.	 Jurija	 in	nato	
kmalu pri rtu Madone. Ob  naplavinah na cesti so bile še 
vidne	 posledice	 razburkanega	 morja	 prejšnjega	 dne.	 Tarti-
nijevega	 	 trga	tokrat	ni	zalilo.	Po	klepetu	ob	kavici	smo	pot	
nadaljevali	skozi	Portorož,	mimo	avditorija	v	predor,	ki	je	bil	
nekdaj	del	ozkotirne	proge	med	Trstom	in	Porečem.	Danda-
nes	je	to	lepo	vzdrževana	pot	za	pohodnike	in	kolesarje,	je	pa	
tudi	zelo	skrajšana	pot	med	Portorožem	in	Strunjanom.	Krog	
smo	sklenili	v	gostilni	v	Strunjanu,	kjer	 so	nam	postregli	z	
dobro hrano. 
O	vsem	 lepem,	 kar	 smo	doživeli,	 je	 težko	pisati;	 preprosto,	
doživeti	in	prehoditi	je	treba	okoli	trinajst	kilometrov	poti	v	
lepem	sončnem	zimskem	dnevu.
Zapisala Ivanka Sluga

Zimzeleni na Čelkovem vrhu
V	hladnem	in	meglenem	torkovem	jutru	smo	se	zbrali,	v	upa-
nju,	 da	nas	 bo	morda	na	 cilju	našega	 izleta	pričakalo	 lepše	
vreme.
Z	avtobusom	smo	se	odpeljali	mimo	Logatca	in	Godoviča	pro-
ti	našemu	cilju	–	1.106	m	visokem	Čelkovem	vrhu.	Po	krajšem	
postanku	v	Črnem	Vrhu	smo	se	odpeljali	še	nekoliko	naprej,	
izstopili	in	se	napotili	levo	po	cesti	do	naselja	Šajsna	Ravan,	
od	tam	pa	v	desno	v	breg	po	markirani	planinski	poti.
Okoli	nas	 so	 se	podile	megle	 in	 le	 sem	 ter	 tja	 smo	v	dolini	
opazili	kraj	zadnjega	postanka.	Po	slabi	uri	zmerne	hoje	smo	
dosegli	vrh.	Vreme	je	počasi	postajalo	prijaznejše,	vendar	nas	
je	hladen	veter	hitro	pregnal	nazaj	v	zavetje	gozda.	Napotili	

JANUARJA 2016 so  praznovali naši 
člani okrogle jubileje:
Angela Novak, Janezova cesta, Vrhnika (1919)
Kristina Grilc, Dom upokojencev Trnovo, Ljubljana (1920)
Ivanka Ogrin, Dom upokojencev Vrhnika (1921)
Anton Jesenovec, Dobovičnikova ul., Vrhnika (1923)
Marija Kastelic, Krožna pot, Vrhnika (1923)
Cirila Končnik, Cesta Gradenj, Vrhnika (1925)
Alojzija Pleško, Verd, Vrhnika (1926)
Anton Marinč, Zaplana, Vrhnika (1931)
Ivanka - Malči Jurišič, Cankarjevo nabrežje, Vrhnika (1931)
Jožica Prebil, Na Zelenici, Vrhnika (1931)
Ivana Trnavčević, Zlatica, Vrhnika (1931)
Marija - Majda Vuk, Ob Ljubljanici, Vrhnika (1931)
Franc Dolinar, Sternenova c., Vrhnika (1931)
Ivanka Macerl, Poštna ul., Vrhnika (1931)
Pavla Rančov, Poštna ul., Vrhnika (1936)
Guerino Zoch, Poštna ul., Vrhnika (1936)
Milan Grilc, Tičnica, Vrhnika (1936)
Jože Kogovšek, Verd, Vrhnika (1936)
Jože Cvetko, V Zatišju, Vrhnika (1936)
Majda Kržmanc, Lošca, Vrhnika (1936)

Vsem jubilantom iskreno čestitamo za visoki jubilej,
čestitke pa tudi vsem, ki so januarja praznovali rojstni dan.
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Peka piškotov za čajanko
December	je	čas,	ko	tudi	v	Vrtcu	Vrhnika,	na	vhodu	enote	Žabica,	bolj	timsko	sodelujemo	kot	
druge	dni	v	letu.	Tako	smo	se	odločili,	da	bodo	otroci	pripravili	piškote	ter	da	bomo	povabili	
starše	na	jutranjo	čajanko,	ki	smo	jo	izpeljali	vsi	na	vhodu	glede	na	datum,	ki	smo	si	ga	izbrali.	
Naša	skupina	Miške	je		imela	čajanko	v	torek,	17.	12.	2015,	piškote	pa	smo	spekli	že	v	petek,	da	so	
se	zmehčali.	Milena	je	zamesila	masleno	in	medeno	testo.	Masleno	testo	je	pripravila	v	vrtcu,	da	
so	otroci	videli	potek	priprave	dobrin	za	testo.	Nato	so	otroci	sami	gnetli	in	izdelovali	piškote	z	
modelčki.	V	torek	smo	na	jutranjo	čajanko	povabili	še	starše	in	jim	postregli	z	našimi	piškoti,	ki	
so	bili	najboljši	na	svetu.	Zadnjega	smo	pojedli	včeraj.

Polona U. Jerebic

Moje ime je Mucek in sem 
maskota radovednih in sim-
patičnih	 malčkov,	 ki	 hodijo	
v vrtec v skupino po imenu 
Mucki	 (Vrtec	 Vrhnika).	 Ze-
looo rad imam vse otroke iz 
te skupine, zato sem bil prav 
vesel,	ko	sta	vzgojiteljici	Katja	
in	 Maja	 otrokom	 predlagali,	
da bi me vsak povabil k sebi 
domov	 ter	 mi	 tako	 privoščil	
počitnice	 in	 nove	 dogodi-
vščine.	 Nekaj	 Muckov	 sem	
že	 obiskal	 (skupaj	 s	 potujo-

čim	 ljubkovalno-knjižnim	
nahrbtnikom)	 in	 pri	 vsakem	
sem se imel zelooo lepo. Da 
bi	 bil	 december	 prazničen	
in poseben tudi zame, smo 
se	 dogovorili,	 da	 bom	 tokrat	
ostal kar v vrtcu z vsemi 
mojimi najljubšimi prijatelji. 
Večkrat	so	me	tako	pozdravili	
in pocrkljali v jutranjem kro-
gu,	včasih	so	me	povabili	na	
zajtrk	 ob	 svečkah,	 mi	 zapeli	
veliiiiko pesmic, vsak dan 
povabili	k	plesu	Sredi	kroga,	

mi predstavili izštevanke iz 
zbirke Enci benci na kamen-
ci,	ki	so	mi	zelo	všeč	in	jih	vsi	
znamo	 že	 veliko	 na	 pamet,	
itn. Pri peki piškotov pa me 
niso povabili zraven, saj so se 
bali, da bi jih sproti pojedel. 
Kadar	 sem	 bil	 utrujen,	 sem	
se	 v	 času	 počitka	 po	 kosilu	
komu	 pridružil	 na	 ležalniku	
in	se	z	njim	grel	pod	odejico,	
malček	pa	je	tako	lažje	in	bolj	
mirno zaspal.
Z	 mojimi	 prijateljčki	 Mucki	
sem se sprehodil do pralnice 
vrtca, kjer sem se lahko pošte-
no okopal, da sem tudi sam 
čist	 in	 dišeč	 vstopil	 v	 novo	
leto.
Prav lepo sem se imel pri 
Muckih	 in	 komaj	 čakam,	 da	
me otroci spet vzamejo vsak 
k	sebi	na	počitniceeeee!

Po Muckovem nareku 
zapisala: Katja Maček

Mucek pripoveduje – počitnice pri Muckih
(december 2015)

Na Mali Ligojni smo Svizci prisluhnili Zalki.
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smo	 se	do	 obnovljene	 kmetije	 Furlan,	 kjer	 smo	 si	 privoščili	
počitek	in	okrepčilno	malico.	Od	tam	smo	se	povzpeli	še	na	
bližnji	razglednik,	nato	pa	se	vrnili	na	pot	in	do	parkirišča	ob	
cesti.	Ob		vrnitvi	v	Črni	Vrh	pa	se	je	izza	oblakov	le	prikazalo	
sonce	in	nas	pobožalo	s	svojimi	žarki.
Po		malici	v	Gostišču	Metka	smo	se	prijetno	utrujeni	in	dobre	
volje	vrnili	domov	v		upanju,	da	nas	vreme	ne	bo	razočaralo	
niti na zadnjem letošnjem pohodu.
Zapisal: Janez Kenk

Zimzeleni na Štefanji gori
Z		megleno	sive	Vrhnike	smo	se	odpeljali	proti	Gorenjski,	kjer	
nas	je	pozdravilo	prijetno	zimsko	sonce.	Že	od	daleč	smo	opa-
zovali	planoto	pod	Krvavcem,		Štefanjo	goro,	kamor	smo	bili	
namenjeni.	Kmalu	smo	se	pripeljali	v	Adergas,	kjer	je	vodnik	
Milan	povedal	nekaj	zanimivosti	o	imenu	in	kraju.	Nato	nas	
je	pot	vodila	ob	samostanskem	obzidju	do	gozdne	stezice,	ki	
je	za	ogrevanje		kar	precej	strma.	Na	razpotju	leve	poti	mimo	
»šterne«	in	desne	mimo	»klopc«	stoji	zvonček	želja.	Zazvonil	
je	kar	37-krat	in	upam,	da	se	bodo	drobne	želje	vseh	pohodni-
kov	uresničile.
Krenili	smo	levo	in	kmalu	ugledali	prav	tako	s	soncem	obsija-
ne	Julijce.		Potka	se	nato	izvije	iz	gozda	na	obsežen	travnik,	ki	
so	ga	predniki	iztrgali	gozdu	za	pašo	konj.	Na	vrhu	vzpetine	
pa	se	je	prikazala	»bela	lepotica«,	cerkvica		sv.	Štefana	z	boga-
to	zgodovino.	Do	nje	se		je	bilo	treba	še	malo	potruditi,	a	kaj	
ko	je	korak	začel	zastajati	…		Na	samotni	kmetiji	Pri	Mežnarju	
smo	uživali	na	soncu	in	se	okrepčali.	Ura	se	je	prehitro	vrte-
la, zato smo zapustili kmetijo in se spustili po travniški pre-
progi		drobnih	marjetk.	Marjetke		pozimi	ali	pogled	na	naj-
višje	vrhove	Kamniških	Alp	–	težka	odločitev,	a	treba	je	bilo	
proti	klopcam	in	v	dolino.	Še	topla	malica,	klepet	in	najlepše	
želje	 za	 zaključek.	 Kako	malo	 je	 treba,	 da	 je	 človek	 srečen.		
Vsem	pohodnikom,	 planincem,	 vodnikom,	 	 organizatorjem		
in	vsem	dobrim	 ljudem	želim	še	mnogo	prijetnih	pohodov,	
druženj	in	prijateljevanj,	kajti	svet	je	lep,	saj	ga	sonce	napravi	
svetlega,	luna	skrivnostnega,	vihar	in	nevihte	razburljivega,	
drevesa,	hudourniki,	gore,	hribi	 in	 cvetje	pa	 skrivnostnega.	
Uživajte	te	skrivnosti.
Elica Brelih

Barjani na pohodu od Štanjela do 
Branika 
Na	letošnji	predzadnji	pohod	smo	se	8.	decembra		odpravili	
na	Primorsko.	Naš	cilj	 tistega	dne	 je	bil:	Štanjel	–	Rabotnica	
–	Branik.	Čez	s	slano	pobeljene	travnike	na	Krasu	smo	kma-
lu	prispeli	do	železniške	postaje	v	Štanjelu.	Po	ogledu	parne	
lokomotive	 iz	 leta	1943	na	železniški	postaji	 smo	krenili	do	
avstro-ogrskega	vojaškega	pokopališča		iz		prve	svetovne	voj-
ne.	Nadalje	nas	 je	očarala	arhitektura	Ferrarijevaga	vrta,	po	
sprehajalni	poti	smo	obšli	Štanjel,	nato	pa	skozi	glavni	vhod	v	
obzidju vstopili v mesto.

Po	kratkem	ogledu	mesta	in	malici	iz	nahrbtnika	smo	»vzeli	
pot	pod	noge«	in	krenili	po	kolovozih	skozi	kraške	gozdiče	in	
čez	širne	travnate	planjave	mimo	vasi	Lukovec.	Skrenili	smo	
s	poti	in	se		povzpeli	na	431	m	visok	vrh	Rabotnice,	od	koder	
se	nam	 je	odprl	prekrasen	pogled	proti	Vipavski	dolini,	Tr-
novskemu	gozdu,	pa	vse	do	Kanina	in	še	dlje.	Mimo	kmetije	
Grižnik,	kjer	nas	je	gospodar	prijazno	sprejel,	smo	se	spustili	
proti	Braniku.	Spotoma	nas	je	očaral	pogled	na	slikoviti	grad	
Rihemberk,	nestrpno	pa	smo	že	pričakovali	prihod	na	vino-
gradniško	kmetijo	Ličen,	kjer	nas	je	gospodar	pogostil	s	pravo	
primorsko	 joto	 s	 klobaso.	 Še	dobro	 si	 nismo	obrisali	 ust	po	
slastni	jedi,	ko	nas	je	gospodar	že	povabil	v	»hram«	na	degu-
stacijo	vina.	Po	pokušini	vina	smo	nekaj	malega	kupili	tudi	za	
domov, saj so bili novoletni prazniki pred vrati. Po  trinajstih 
kilometrih	hoje	in	po	dobri	hrani	in	pijači	smo	bili	kar	veseli	
avtobusa,	ki	nam	je	pripeljal	naproti.	Poslovili	smo	se	od	sonč-
ne	Primorske	in	se	napotili	v	še	vedno	megleno	Vrhniko.
Besedilo: Dragica in Andrej Verbič
Fotografija: Sonja Zalar Bizjak

Pohod od Naklega do Hrušice
Barjani	 smo	 se	 24.	decembra	podali	 na	 zadnji	pohod	v	 letu	
2015.	 	Ob	sedmi	uri	zjutraj	smo	se	odpeljali	proti	Kalcam	in	
potem	proti	Naklem,	kjer	se	nam	je	pridružil	lokalni	vodnik.	
Izvedeli	smo,	da	je	kraj	Kalce	dobil	ime	zaradi	apnenca,	ki	so	
ga	žgali	za	pridobivanje	apna,	da	so	ga	potem	uporabljali	v	
gradbeništvu.	 	Pot	smo	nadaljevali	po	cesti,	ki	so	 jo	še	pred	
našim	štetjem	zgradili	Rimljani;	potekala	je	vse	od	Emone	do	
Ogleja.	Prišli	 smo	do	utrdbe	na	Lanišču	nad	Kalcami,	ki	 so	
jo	zgradili	Rimljani	v	4.	 stoletju	pred	našim	štetjem.	Služila	
jim	 je	 kot	 postojanka	 za	 vojake,	 ki	 so	 ščitili	 Rimski	 imperij	
pred	osvajalci.	Utrdba	 je	zelo	akustična,	zato	so	v	njej	 imeli	
že	nekaj	predstav	in	koncertov.	Vodnik	nam	je	pokazal	nekaj	
svojih	najdb:	kovanec,	značko,	prstan,	zanimive	fosile	in	celo	
vulkanski kamen.
Naprej	smo	hodili	po	gozdu,	ki	je	bil	nekoč	v	lasti	planinskega	
graščaka	Windischgraetza,	drugi	del	pa	 je	bila	zasebna	 last.	
Prišli	 smo	do	ogromne	smreke,	ki	 	v	premeru	meri	117	cm,	
tako	da	so	 jo	 trije	veliki	gospodje	komaj	objeli.	Visoka	 je	51	
m;	po	izračunu	je	to	20,50	kubičnih	metrov	lesne	mase.	Sicer	
pa	je	verjetno	že	malo	zrasla	od	zadnje	meritve	in	so	številke	
malo	večje.
Z avtobusom smo se odpeljali na prelaz Hrušica pri Stari po-
šti,	 kjer	 so	Rimljani	 zgradili	 ogromno	obrambno	 trdnjavo	z	
zapornimi	zidovi	in	s	stolpi.	To	je	bila	pomembna	zapora,	ki	je	
varovala	rimski	imperij	in	je	bila	tudi	upravno	središče	Rim-
ske	vojne	krajine.	Ob	gostišču	Stara	pošta	je	manjši	muzej,	kjer	
so	razstavljeni	arheološki	predmeti	iz	tistega	obdobja.
Izvedeli	 smo	 tudi,	 da	 je	 bila	 pri	Vrhpolju	 v	 4.	 stoletju	 pred	
našim	štetjem	pomembna	bitka	med	rimskima	cesarjema	Te-
odozijem	in	Evgenijem.	Zaradi	izdaje	je	slednji	bitko	izgubil.	
V	gostišču	so	postregli	zelo	dobro	kosilo,	organizatorjem	in	
vodnikom	smo	se	zahvalili	za	odlično	vodene	pohode.	Imeli	
smo	 tudi	 zabavni	 kviz.	 Skratka,	 kljub	deževnemu	vremenu	
smo imeli lep in zanimiv pohod.
Mira Lavrič

Zaključni pohod Sončkov na Planino
Zadnji pohod v  minulem letu in obenem prvi otvoritveni 
pohod	Sončkov	v	letu	2016		sta	bila	pohod	na	Planino	in	za-
ključek	v	Gostilni	Mesec.	Zbrali	smo	se	pri	Štirni,	si	še	enkrat	
zaželeli	 »Srečno	 ter	 veliko	uspešnih	pohodov«	 in	 začeli	 pot	
proti		vrhu.	Pot	je	bila	prehojena,	narava	idilična,	zasnežena	
in	 ob	 klepetanju	 smo	hitro	prišli	 do	 koče,	 ki	 nam	 je	 nudila	
lepo	ozadje	za	skupinsko	fotografijo.	Pohod	smo	nadaljevali	
do	Zaplane.	V	Gostilni	Mesec	nas	 je	prijazno	 sprejel	 gostil-

ničar	Grega	in	nazdravili	smo	z	domačim	napitkom.	Po	sla-
stnem	kosilu	smo	nadaljevali	s	programom.	Spomnili	smo	se	
vseh	dosežkov	v		minulem	letu,	prisluhnili	zanimivi	statistiki	
ter	hvaležno	nagradili	zaslužne	organizatorje	naših	uspešnih	
pohodov.	Naš	Vojko,	ki	je	lani	počasi	zapuščal	skupino,	nas	je	

nasmejal	s	kratkimi	zgodbicami.	Na	koncu	programa	smo	se	
seznanili		z	načrtom	pohodov	za	letos.	Za	zaključek	smo	ugo-
tovili,	da	je	bilo	pohodniško	leto	uspešno.	Upamo	in	želimo,	
da	bo	tako	tudi	letos.	Nato	smo	se			srečno	vrnili	v	dolino.
Zapisala: Nuša in Zoran Cvetkovič

Sončki na Šmarni gori
Pot	našega	zadnjega	 letošnjega	pohoda	nas	 je	 	vodila	mimo	
Ljubljane	 do	Broda,	 kjer	 smo	prečkali	 reko	 Savo.	Na	parki-
rišču	pri	Tacnu	smo	izstopili	iz	avtobusa	in	se	napotili	proti	
Grmadi.	Spotoma	smo	videli	zapuščeno	hišo,	v	kateri	je	bival	
politik	Edvard	Kardelj.	
Grmada	in	Šmarna	gora	sta	prepreženi	s	potmi.	Nekaj	smo	jih	
spoznali	tudi	Sončki:	najprej	Pot	čez	Zatrep,	potem	Pot	svobo-
de in nato Mazijevo pot, ki smo jo izbrali za vzpon na Grmado. 
Na	grebenu	smo	se	priključili	Westrovi	poti	in	kmalu	dosegli	
vrh	Grmade.	Na	njej	so	v	petnajstem	stoletju	prižigali	kresove	
in	streljali	z	možnarji	ter	sporočali	na	Gorenjsko,	da	se	bliža	
turška vojska. Zahodni vrh osamelca, ki je za nekaj metrov 
višji	od	Šmarne	gore,	je	zaradi	stalno	pripravljene	grmade	drv	
dobil	 ime	Grmada.	 Pod	nami	 se	 je	 razprostirala	megličasta	
Ljubljanska	kotlina,	na	desno	smo	videli	bližnje	Polhograjsko	
hribovje,	kaj	več	pa	so	skrivali	oblaki.		Okrepili	smo	se	z	ma-
lico in nadaljevali pot do Sedla, od tam pa se mimo kapele sv. 
Sobote	povzpeli	na	Šmarno	goro.	
Šmarna	gora	je	669	metrov	visok	osamelec	na	severnem	ob-
robju	Ljubljane.	Pripovedka	pripoveduje,	da	 je	Šmarna	gora	
kup	skalovja,	ki	ga	je	čez	Savo	metal	Hrust,	da	bi	naredil	kaj	
dobrega	za	ljudi.	Tem	pa	kup	kamenja	ni	bil	všeč,	zato	ga	je	
Hrust	 pohodil	 in	 nastalo	 je	 Sedlo	med	Grmado	 in	 Šmarno	
goro.	Gora	 je	 dobila	 ime	 po	Mariji	 Zavetnici	 šmarnogorske	
cerkve, ki je skrita za visokim obzidjem tabora, kjer so prebi-
valci	okoliških	vasi	našli	varstvo	v	času	turških	vpadov.	Zdaj	
namesto	prvotne	romarske	gotske	cerkve	stoji	na	Šmarni	gori	
baročna	cerkev	iz	leta	1729.	
Po	okrepčilu	v	topli	izbi	gostišča	pod	cerkvijo	smo	se	mimo	
zvona	želja	začeli	vračati	v	dolino.	Po	cesti	smo	šli	mimo	Gor-
janca	do	odcepa	za	Kovačevo	stezo,	kjer	smo	zgroženi	opazo-
vali	prevrnjena	debla	visokih	bukev,	ki	 jih	 je	prevrnila	 teža	
ledu.	Za	konec	nas	je	še	naša	fotografinja	pogostila	z	jabolč-
nim	zavitkom.	Zaželeli	smo	ji	veliko	zdravja	in	pohodov,	nato	
nas	je	avtobus	nasmejane	in	židane	volje	odpeljal	proti	domu.
Mira Trdan
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Barjani na Rabotnici

Nihče ni potreboval počitka! (Foto Tatjana Rodošek)

Občina	Vrhnika,	Občinski	svet,	Komi-
sija	 za	 podeljevanje	 občinskih	 nagrad	
in	 priznanj,	 na	 podlagi	 Statuta	 Ob-
čine	 Vrhnika	 (Naš	 časopis,	 430/2015)	
in	 19.	 člena	 Odloka	 o	 podeljevanju	
priznanj	 Občine	 Vrhnika	 (Uradni	 list	
RS,	št.	13/00,	Naš	časopis,	št.	307/2004,	
356/2008	in	433/2015)

OBJAVLJA RAZPIS ZA PODELITEV 
OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 

2016

I.
NAZIV ČASTNI OBČAN

1.
Občina	Vrhnika	bo	v	letu	2016	podelila	
največ	en	naziv	častni	občan.	

2.
Občanom	 Občine	 Vrhnika	 in	 drugim	
državljanom	 Republike	 Slovenije	 	 pa	
tudi	 državljanom	 tujih	 držav,	 ki	 ima-
jo	 posebne	 zasluge	 na	 področjih,	 kot	

so:	 gospodarstvo,	 znanost,	 umetnost,	
kultura,	 šport	 in	 drugo	 ter	 za	 druge	
izjemne	 dosežke,	 ki	 so	 pomembni	 za	
razvoj	 in	 dvig	 ugleda	 Vrhnike,	 lahko	
občinski	 svet	 podeli	 naziv	 častnega	
občana.

II.
ZLATA PLAKETA IVANA 

CANKARJA

1.
Občina	Vrhnika	bo	v	letu	2016	podelila	
največ	dve	zlati	plaketi	Ivana	Cankarja.	

2.
Zlata plaketa Ivana Cankarja je najvišje 
priznanje	Občine	Vrhnika,	ki	se	podeli	
posamezniku	za	življenjsko	delo,	ki	po-
večuje	ugled	občine	na	gospodarskem,	
družbenem	 ali	 drugem	 področju	 ži-
vljenja in dela.

III.
SREBRNA PLAKETA IVANA 

CANKARJA

1.
Občina	Vrhnika	bo	v	letu	2016	podelila	
največ	 tri	 srebrne	 plakete	 Ivana	 Can-
karja. 

2.
Srebrno plaketo se podeli posamezni-
kom,	skupinam	občanov,	društvom	in	
drugim	pravnim	osebam	za	dolgoletne	
uspehe	 in	 izjemne	 dosežke	 trajnega	
pomena,	 s	 katerimi	 povečujejo	 ugled	
občine	 na	 gospodarskem,	 družbenem	
ali	drugem	področju	življenja	in	dela.

IV.
BRONASTA PLAKETA IVANA 

CANKARJA

1.
Občina	Vrhnika	bo	v	letu	2016	podelila	
največ	šest	bronastih	plaket	Ivana	Can-
karja. 

2.
Bronasto plaketo se podeli posamezni-
kom,	 podjetjem,	 društvom	 in	 drugim	

organizacijam	 in	 skupnostim	 za	 delo	
in	dejanja,	ki	so	jih	dosegli	ob	posebnih	
priložnostih,	 ob	 enkratnih	 dosežkih,	
ob	 izredno	 humanem	 in	 požrtvoval-
nem	dejanju	in	drugih	utemeljenih	po-
dobnih	priložnostih	in	s	svojim	delom	
povečujejo	ugled	občine.	
Bronasto plaketo se podeli tudi ob po-
sebnih	jubilejnih	priložnostih.	

V.
PREDLAGATELJI IN VSEBINA 

PREDLOGOV

1.
Predlagatelji	za	podelitev	priznanj	ob-
čine	so	lahko	občani,	politične	stranke,	
krajevne skupnosti, podjetja, društva 
ter	druge	organizacije	in	skupnosti.
Predlagatelj	 za	 podelitev	 priznanj	 ne	
more	 biti	 komisija	 ali	 njeni	 člani	 kot	
posamezniki.

2.
Predlog za podelitev priznanja mora 
biti v pisni obliki, na predpisanih 

obrazcih in mora vsebovati:
–		naziv	in	ime	predlagatelja,
–		ime	in	priimek	predlaganega	kandi-

data za priznanja in osnovne osebne 
podatke,

–		obrazložitev	predloga,
–		dokumente,	 ki	potrjujejo	navedbe	v	
obrazložitvi,

–		vrsto	predlaganega	priznanja,
–		pisno	 soglasje	 predlaganega	 kandi-

data za priznanje.

Predlagatelj	 lahko	 določenega	 kandi-
data	za	priznanje	v	okviru	enega	raz-
pisa	predlaga	samo	za	eno	izmed	pri-
znanj.

Nepopolnih in nepravočasnih vlog 
komisija ne bo obravnavala.

3.
Pobude	sprejema	Komisija	za	podelje-
vanje	občinskih	nagrad	in	priznanj,	Tr-
žaška	cesta	1,	1360	Vrhnika,	s	pripisom	
»za	občinska	priznanja«	do 29. 2. 2016 
do 12. ure.
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4.
Priznanja	 občine	 bodo	 podeljena	 na	
slovesnosti	ob	občinskem	prazniku.	

5.
Vse dodatne informacije v povezavi z 
razpisom	so	na	voljo	na	sedežu	občine,	
po elektronski pošti, sabina.ahcan@
vrhnika.si,	 ali	po	 telefonu	 (01)	755-54-
20	–	kontaktna	oseba	Sabina	Ahčan.

Številka:	094-1/2016	 	
Datum:   12. 1. 2015  

KOMISIJA ZA PODELJEVANJE
OBČINSKIH NAGRAD IN 

PRIZNANJ

Številka:	3505-5/2014	(5-08)
Datum:   23. 12. 2015

S T A L I Š Č A 

do pripomb in predlogov, podanih v 
času javne razgrnitve dopolnjenega 

osnutka Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za Dom 

upokojencev Vrhnika

Javna	 razgrnitev	 dopolnjenega	 osnut-
ka	 Občinskega	 podrobnega	 prostor-
skega	načrta	za	Dom	upokojencev	Vrh-
nika	(v	nadaljnjem	besedilu:	OPPN)	je	
potekala	30	dni,	v	času	od	16.	11.	do	15.	
12. 2015.

V nadaljevanju so  navedene pripombe, 
ki	so	bile	podane	v	času	javne	razgrni-
tve,	in	stališča	do	pripomb:

PRIPOMBA 1:
Ne	strinjam	se	s	spremembo	namemb-
nosti	 zemljišč	 na	parceli,	 št.	 1969/1,	 in	
načrtovano	 gradnjo	 varovanih	 stano-
vanj.	 Namembnost	 zemljišč	 ste	 spre-
menili brez moje vednosti, sama nisem 
zahtevala	 spremembe.	 Zemljišče	 sem	
uporabljala za pridelavo kmetijskih 
pridelkov, kar nameravam tudi vna-
prej.	Zemljišča	ne	nameravam	prodati,	
za mene je to vir prihodka pri predela-
vi hrane.

STALIŠČE 1:
Pripomba se ne upošteva.	 Določitev	
namenske	 rabe	 zemljišč	 ni	 predmet	
OPPN.	 Namenska	 raba	 zemljišča	 s	
parc.	št.	1969/1,	k.o.	Vrhnika,	iz	kmetij-
ske	namenske	rabe	v	stavbno	zemljišče	
za stanovanjske površine za poseb-
ne	 namene	 (dom	 upokojencev)	 je	 bila	
spremenjena v postopku priprave Ob-
činskega	 prostorskega	 načrta	 Občine	
Vrhnika,	ki	je	začel	veljati	3.	5.	2014.	
Vsak prostorski akt je v postopku pri-
prave	javno	razgrnjen	za	30	dni.	V	tem	
času	 lahko	 vsakdo	 poda	 pripombe	 in	
predloge.	 Na	 podlagi	 Zakona	 o	 pro-
storskem	načrtovanju	v	postopku	pri-
prave	prvega	občinskega	prostorskega	
načrta	lastnikov	ni	treba	osebno	obve-
ščati	o	predlaganih	spremembah.

PRIPOMBA 2:
Pri	ogledu	OPPN	sem	ugotovila,	da	ste	
predlagali,	 da	 se	 parcela,	 št.	 1969/1,	 v	
celoti	vključi	v	projekt.	Meni	ste	pustili	
samo	majhen	kos	zemljišča,	menim	da	
to ni pravilno.
Zahtevam,	 da	 mejo	 vašega	 projekta	
premaknete vsaj za 20 m od moje stav-
be	na	parceli,	št.	1969/3.	Na	tem	prosto-
ru bi imela vrt in bi pridelovala sadje 
in povrtnine za svoje potrebe, imela bi 
več	prostora,	da	hiša	ne	bi	bila	preveč	
utesnjena in v senci vaših stavb.

STALIŠČE 2:
Pripomba se upošteva. Območje	
OPPN	se	odmakne	20	m	 južno	od	ze-
mljišč	s	parc.	št.	1969/5	in	2966,	k.o.	Vrh-
nika.

PRIPOMBA 3:
V	času	javne	razgrnitve	OPPN	smo	ob	
poglobljenem	vpogledu	v	pripravljeno	
dokumentacijo	 Ureditvena	 situacija	 –	
nivo	pritličja	ugotovili,	da	 je	na	zaho-
dni strani objekta 1 vrisan oporni zid le 
2,5	m	vstran	od	stavbe.	Večina	objekta	
z zahodne strani nima nobene »narav-
ne	 zelene	 zaščite«.	 Ker	 po	 strokovnih	
izhodiščih	za	dostop	stanovalcev	v	tem	
objektu, to je oseb z demenco, mora za 
te	stanovalce	biti	okrog	stavbe	čim	več	
zelenih	ograjenih	površin,	da	se	lahko	
svobodno	gibajo	 zunaj	 bivalnih	povr-

šin,	 je	 treba	 dvignjen	 teren	 ob	 stavbi	
razširiti	 na	 zahodno	 stran	 vsaj	 za	 4	
m.	 Tako	 bo	mogoče	 tudi	 na	 tej	 strani	
objekta zasaditi drevesa, ki bodo nudi-
la senco stanovalcem ob sprehodih in 
počitku	ob	njihovih	bivalnih	prostorih.
Predlagamo	 torej	 zamik	 predvidene	
ceste	 na	 zahodni	 strani	 objekta	 1	 čim	
bolj	na	zahod	oziroma	vsaj	dodatne	4	
m.	Tako	se	bo	bistveno	ublažil	tudi	na-
klon	klančine	dvignjenega	terena.

STALIŠČE 3: 
Pripomba se delno upošteva. Zamik 
ceste	in	dvig	terena	nista	mogoča.	Za-
mik	ceste	proti	zahodu	pomeni	poseg	
območja	 za	 dom	 upokojencev	 na	 ob-
močje,	ki	je	namenjeno	centralnim	de-
javnostim.	 Dvig	 terena	 pomeni	 pove-
čanje	zadrževalnika	za	poplavne	vode.
Zelene površine za oddelek demence 
se	zagotavlja	na	vzhodni	strani	objek-
ta	1	ter	v	parku.	Tri	parkirna	mesta	za	
invalide pred objektom 2 se prestavi 
na parkirne površine ob dostopni ce-
sti.	Tlakovani	prostor	in	del	parkovnih	
površin ob objektih 1 in 2 se nameni 
oddelku	demence.	Površine	se	ogradi.

PRIPOMBA 4 (pripomba je povzeta v 
skrajšani obliki):
Na	nepremičninah	s	parc.	št.	1974/3	in	
1973/3,	k.o.	Vrhnika,	se	na	podlagi	vsa-
koletne	pogodbe	o	sodelovanju	pri	 iz-
vajanju	 dejavnosti	 obročkanja	 prosto-
živečih	 ptic,	 sklenjene	med	 lastnikom	
zemljišč	 in	 Prirodoslovnim	 muzejem	
Slovenije	 za	 A	 kategorijo	 obročkoval-
ca,	 izvaja	 lov	 in	 obročkanje	 vseh	 vrst	
prostoživečih	ptic	na	celotnem	ozemlju	
Republike	Slovenije,	vključno	obročka-
nje	ujed,	sokolov	in	sov	v	gnezdu.	
Dejavnost	obročkanja	ptic	na	območju	
Vrhnike s širšo okolico lastnik izvaja 
že	35	 let,	na	nepremičninah	s	parc.	št.	
1974/3	in	1973/3,	k.o.	Vrhnika,	pa	aktiv-
no	zadnjih	15	let.	Na	obeh	nepremični-
nah	so	štiri	krmilnice	in	osem	gnezdil-
nic.	Lastnik	vsako	 leto	preorje	100	m2 

zemljišča,	kjer	poseje	rastline	za	hrano	
ptic	(npr.	sončnice,	bar,	proso,	pšenica,	
koruza).	Na	lokaciji	se	izvajajo	tudi	ve-
terinarski	pregledi	ptic.
Nepremičnini	 s	 parc.	 št.	 1974/3	 in	
1973/3,	 k.o.	 Vrhnika,	 izpolnjujeta	 vse	
pogoje	 za	 uspešno	 opravljanje	 te	 de-
javnosti, saj sta v mirnem okolju, ob-
kroženi	 s	 polji,	 v	 neposredni	 bližini	
sta  Hribski potok in potok Bela. Sta-
novanjski objekti in Dom upokojencev 
Vrhnika	 (v	 nadaljevanju:	 DUV)	 pa	 so	
tudi	 ustrezno	 oddaljeni	 od	 nepremič-
nin, da za izvajanje dejavnosti niso 
moteči,	 hkrati	 pa	 sta	 nepremičnini	 v	
naselju,	 kar	 omogoča	 spremljanje	 po-
pulacije ptic tudi v naselju.
Vse navedeno bi se spremenilo z na-
meravano novo ureditvijo, kar bi po-
menilo	konec	dejavnosti	obročkanja	na	
tem	območju.	Ne	le	to,	da	na	območju	
Vrhnike s širšo okolico trenutno ni no-
bene	druge	primerne	 lokacije,	 treba	 je	
upoštevati tudi to, da ptice potrebujejo 
več	let,	da	se	navadijo	na	primerno	lo-
kacijo in da je ob tem treba poskrbeti 
še	za	ustrezno	krmljenje	 in	gnezdenje	
ptic.	Neposredna	bližina	ljudi	je	moteč	
dejavnik,	ki	onemogoča	uspešno	opra-
vljanje	 dejavnosti.	 Za	 uspešno	 obroč-
kanje je pomembno, da se ptice na 
lokaciji	zadržujejo.	»Stare«	ptice	se	vra-
čajo	na	že	znano	lokacijo	(in	tu	gnezdi-
jo),	 sledijo	 jim	»nove«	ptice	 in	 tako	 se	
ohranja ustrezna populacija za potrebe 
obročkanja	 in	 spremljanja	 populacije	
ptic.	Da	se	takšnee	razmere	zagotovijo	
na	novi	lokaciji,	je	potrebno	več	let	izje-
mnega	truda.
Stranka	predlaga,	 da	 se	 nepremičnini	
s	parc.	št.	1974/3	in	1973/3,	k.o.	Vrhnika,	
izvzameta	 iz	 območja	 ureditve	 parka	
in	 drugih	 zelenih	 površin.	 DUV	 ne	
bo	prikrajšan,	 saj	 je	 na	območju	DUV	
še	 dovolj	 drugih	 zelenih	 površin	 (ob-
stoječih	 in	 načrtovanih),	 poleg	 tega	 je	
ogromno	zelenih	površin	tudi	v	nepo-
sredni	bližini	DUV.	Nepremičnini	bo-
sta v naravi ostali zeleni površini, sicer 
v zasebni lasti in za potrebe izvajanja 
dejavnosti	 obročkanja	 ptic,	 	 kakovost	
DUV	zato	ne	bo	nič	slabša.	
Stranka	predlaga,	 da	 se	 nepremičnini	
izvzameta	 iz	 območja	 ureditve	 nove	
dostopne	 ceste	 s	 parkirišči	 ter	 naj	 se	
dostop	 do	 novozgrajenih	 objektov	 in	
dodatna	parkirišča	uredijo	drugje,	npr.	
na	že	obstoječih	prometnih	površinah	

na	 območju	 DUV	 (tudi	 na	 površini	
med	 obstoječim	 objektom	 in	 predvi-
denimi	 novozgrajenimi	 objekti).	 DUV	
ima	 že	 zagotovljen	 ustrezen	 dostop	 k	
obstoječemu	objektu	z	Idrijske	ceste	in	
bi	 se	 lahko	 glede	 na	 OPPN	 do	 novih	
objektov	 dostopalo	 po	 že	 obstoječih	
prometnih	 površinah	 DUV,	 seveda	 z	
ustrezno	 prilagoditvijo	 za	 parkiranje.	
Predvidena nova dovozna pot seka obe 
nepremičnini	 na	 sredi	 in	 tako	 pred-
stavlja	 izredno	moteč	 	 dejavnik	 za	 iz-
vajanje	dejavnosti	obročkanja	ptic	–	ne	
zgolj	 zaradi	 same	 razdelitve	prej	 eno-
tnega	prostora	na	dva	dela,	temveč	tudi	
zaradi	goste	frekvence	vozil	in	ljudi.
Glede novo urejene sprehajalne poti 
ob Hribskem potoku stranka predla-
ga,	 da	 se	 uredi	 ob	 skrajni	 južni	 meji	
obeh	 nepremičnin,	 pri	 čemer	 je	 treba	
sprehajalno	pot	nujno	fizično	ločiti	od	
preostalega	dela	nepremičnin	(ograja),	
da	je	zaradi	zagotavljanja	izvajanja	de-
javnosti	 obročkanja	 ptic	 onemogočen	
prost prehod ljudi. 
Okoli	 protipoplavnega	 zbiralnika	 je	
predvidena	 krožna	 pot,	 do	 katere	 je	
predviden dostop tudi preko dveh 
krajših pešpoti na spodnjem delu ne-
premičnin,	s	čimer	se	stranka	ne	more	
strinjati. Pešpoti prostor razdelita na 
več	 delov,	 gostejša	 bo	 frekvenca	 ljudi	
in	 ni	 več	 	mogoče	 govoriti	 o	mirnem	
okolju.

STALIŠČE 4:
Pripomba se ne upošteva. Zemljišče	s	
parc.	št.	1973/3,	k.o.	Vrhnika,	je	stavbno	
zemljišče	za	namen	širitve	doma	upo-
kojencev.	 Zemljišče	 s	 parc.	 št.	 1974/3,	
k.o. Vrhnika, je po namenski rabi raz-
deljeno na dva dela: en del je stavbno 
zemljišče	 za	 gradnjo	 objektov	 central-
nih	dejavnosti	 in	drugi	del	 je	 stavbno	
zemljišče	 za	 ureditev	 zelenih	 površin	
za potrebe doma upokojencev.
Predlog	za	izvzem	zemljišč	iz	območja	
OPPN	 ni	 sprejemljiv,	 ker	 sta	 v	 osre-
dnjem	 delu	 predvidene	 ureditve.	 Na	
zemljiščih	se	načrtujejo	zunanje	 funk-
cionalne površine, dostopna cesta in 
parkovna ureditev za dom upokojen-
cev.	Z	izvzemom	zemljišč	iz	OPPN	iz-
vedba	ureditve	ne	bi	bila	več	mogoča,	
saj	 ureditev	 ne	 bi	 bila	 več	 povezana	
celota. 
Dejavnost	 obročkanja	 ptičev	 se	 lahko	
na	obstoječi	lokaciji	opravlja	še	več	let,	
dokler	se	gradnja	ne	začne.	V	tem	času	
je	 mogoče	 poiskati	 nadomestno	 loka-
cijo in nanjo navajati ptice z nudenjem 
hrane	in	gnezdilnicami.	
Primernih	lokacij	(njive,	travniki,	bliži-
na	vode),	kjer	bi	bila	mogoča	dejavnost	
obročkanja	ptic	je	v	neposredni	bližini	
še	veliko,	npr.	travniki	na	južnem	bre-
gu	 Hribskega	 potoka,	 Dolge	 njive	 ob	
Beli, kmetijske površine ob Beli ob cesti 
v Star maln.
Občina	 je	 pripravljena	 nuditi	 pomoč	
pri iskanju nadomestne lokacije in po-
vršino	 ustrezno	 označiti	 v	 občinskem	
prostorskem	 načrtu.	 Na	 tak	 način	 bo	
lokacija	za	obročkanje	ptic	trajna.

Župan
Stojan Jakin, l. r.

Na	 podlagi	 57.	 člena	 Zakona	 o	 pro-
storskem	 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),	 v	 povezavi	 s	 35.	 členom	
Statuta	 Občine	 Vrhnika	 (Naš	 časopis,	
št.	 430/15),	 je	 župan	 Občine	 Vrhnika	
sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in 

dopolnitev 
Odloka o spremembah in 

dopolnitvah odloka o zazidalnem 
načrtu 

za del območja urejanja V3P/3 
UNICHEM v Sinji Gorici

1.	člen
(ocena	stanja	in	razlogi	za	pripravo	

OPPN)

1)	 Predlagajo	se	spremembe	in	dopol-
nitve	 za	 zemljišča	oz.	dele	 zemljišč	
s	 parc.	 št.	 3065/20,	 3078/6,	 3065/21,	
3065/7,	3065/8,	3065/9,	3078/5,	3063/3,	
3071/2	k.	o.	Blatna	Brezovica.

2)	 Za	območje	predlaganih	sprememb	
velja Odlok o spremembah in do-
polnitvah odloka o zazidalnem na-
črtu	 za	del	 območja	urejanja	V3P/3	
Unichem	v	Sinji	Gorici	 (Ur.	 list	RS,	
št.	 66/2007).	 Le-ta	 predvideva	 	 gra-
dnjo	 distribucijskega	 skladišča	 v	
dveh	 fazah,	 gradnja	nadomestnega	
objekta	 za	 skladiščenje	 nevarnih	
tekočin,	postavitev	silosov	za	sipke	
materiale	in	dvig	strehe	na	obstoje-
čem	proizvodnem	 objektu	 s	 pripa-
dajočimi	 zunanjimi	 ureditvami	 ter	
komunalno	energetsko	in	prometno	
infrastrukturo.

3)	 Območje	 predlaganih	 sprememb	
spada	 po	 Odloku	 o	 Občinskem	
prostorskem	 načrtu	 Občine	 Vrhni-
ka	(Ur.	l.	RS,	št.	27/14,	50/14	–	popr.,	
71/14	 –	 popr.,	 92/14	 –	 popr.,	 53/15,	
75/15	 –	 popr.	 )	 v	 območje	 osnoven	
namenske	 rabe	 I	 –	 območja	 proi-
zvodnih	 dejavnosti;	 s	 podrobnejšo	
namensko	rabo	IP	–	površine	za	in-
dustrijo.

4)	 Pobudo	za	pripravo	in	sprejem	spre-
memb in dopolnitev Odloka o spre-
membah in dopolnitvah odloka o 
zazidalnem	 načrtu	 za	 del	 območja	
urejanja	V3P/3	Unichem	v	Sinji	Go-
rici	je	podal	investitor	podjetje	Uni-
chem	d.o.o.;	Sinja	Gorica	2	;	Vrhnika.

5)	 Razlogi	za	pobudo	so:
-	 Sprememba	 oz.	 določitev	 faznosti	
oz.	postopnosti	gradnje;

-	 Sprememba	 pogojev	 za	 priključe-
vanje	na	cestno	omrežje	neodvisno	
od	Odloka	o	občinskem	lokacijskem	
načrtu	za	 javno	prometno,	energet-
sko, vodovodno, komunalno, vodno 
in	drugo	gospodarsko	infrastruktu-
ro v industrijski coni Sinja Gorica na 
Vrhniki	(Ur.	l.	RS,	št.	75/05);

-	 Sprememba	 pogojev	 za	 zunanjo	
ureditev;

- Sprememba lokacije za postavitev 
silosov;

-	 Določitev	pogojev	za	zunanjo	uredi-
tev.

6)	 Pobuda	 se	 podaja	 zaradi	 prilago-
ditve	 veljavnega	 akta	 na	 dejavnost	
podjetja	Unichem;	predvsem	zaradi	
sprememb	 v	 tehnologiji	 in	 postop-
kih obdelave.

2.	člen
(območje	OPPN)

1)	 Območje	 leži	 na	 severovzhodnem	
delu	Vrhnike,	 ob	 občinski	 cesti	 (JP	
966651).

2)	 Območje	 sprememb	 in	 dopolnitev	
prostorskega	 akta	 se	 lahko	 v	 po-
stopku priprave spremeni.

3.	člen
(način	pridobitve	strokovnih	rešitev)

1)	 Strokovne	 rešitve	 se	 pripravijo	 na	
podlagi	:

–	 prikaza	stanja	prostora,
–	 Odloka	 o	 Občinskem	 prostorskem	
načrtu	 Občine	 Vrhnika	 (Ur.	 l.	 RS,	
št.	27/14,	50/14	–	popr.,	71/14	–	popr.,	
92/14	–	popr.,	53/15,	75/15	–	popr.	),

–	 Odloka	 o	 spremembah	 in	 dopolni-
tvah	 odloka	 o	 zazidalnem	 načrtu	
za	del	območja	urejanja	V3P/3	Uni-
chem	v	 Sinji	Gorici	 (Ur.	 list	 RS,	 št.	
66/2007),

–	 investicijskih	 namer	 investitorja	
prostorskega	akta,

–	 smernic	nosilcev	urejanja.
2)	 Strokovne	 rešitve	 za	 posamezne	

prostorske ureditve se lahko pripra-
vijo v variantah, ki se jih ovrednoti 
in medsebojno primerja s prostor-
skega,	 okoljskega,	 funkcionalnega		
in	ekonomskega	vidika.

4.	člen
(roki	za	pripravo	OPPN	in	njegovih	

posameznih	faz)

1)	 Postopek	 priprave	 sprememb	 in	
dopolnitev Odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o zazidal-
nem	načrtu	za	del	območja	urejanja	
V3P/3	Unichem	v	Sinji	Gorici	se	vodi	
po skrajšanem postopku v nasle-
dnjih fazah: (glej preglednico spodaj)

2)	 Javno	 naznanilo	 o	 javni	 razgrnitvi	
in	 javni	obravnavi	se	Krajevni	sku-
pnosti Sinja Gorica. 

5.	člen
(nosilci	urejanja	prostora)

Nosilci	 urejanja	 prostora,	 ki	 podajo	
smernice	 za	 načrtovanje	 prostorske	
ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1.	 Ministrstvo	za	obrambo,	Uprava	RS	
za	 zaščito	 in	 reševanje,	Vojkova	61,	
1000	Ljubljana;

2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat 
za	logistiko,	Vojkova	c.	61,	1000	Lju-
bljana;

3. Ministrstvo za okolje in prostor, 
Agencija	 RS	 za	 okolje,	 Vojkova	 1b,	
1000	Ljubljana;

4.	 Elektro	 Ljubljana	 d.d.,	 Distribucij-
ska	enota	Ljubljana	okolica,	Sloven-
ska	cesta	58,	1516	Ljubljana;

5.	 Telekom	 Slovenije	 d.d.,	 Regionalna	
enota	TK	omrežje	Zahod,	Stegne	19,	
1547	Ljubljana;

6.	 Komunalno	 podjetje	 Vrhnika	 d.d.,	
Javna	 kanalizacija,	 Javna	 higiena,	
Javna razsvetljava, Javni vodovod, 
Plin,	Pot	na	Tojnice	40,	1360	Vrhni-
ka;

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

8.	 Drugi	nosilci	urejanja	prostora,	koli-
kor	bi	se	v	postopku	priprave	OPPN	
izkazalo, da so njihove smernice po-
trebne.

6.	člen
(obveznosti	v	zvezi	s	financiranjem	

priprave	OPPN)

Finančna	sredstva	za	izdelavo	strokov-
nih	 podlag,	 sprememb	 prostorskega	
akta ter stroške smernic, mnenj in ob-
jav	 zagotavlja	 investitor	 podjetje	 Uni-
chem d.o.o., Sinja Gorica 2, Vrhnika.

7.	člen
(objava)

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

Št:	3505	–	19/2015
Vrhnika, dne 18. 1. 2016

Župan
Občine Vrhnika

Stojan Jakin

FAZA OKVIRNI ROKI

Sklep	o	začetku	postopka Januar 2016

Osnutek	prostorskega	akta Februar	2016

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora  Marec 20156
(15	dni)Obvestilo o CPVO

Dopolnitev	osnutka	prostorskega	akta April	2016

Javno naznanilo 7	dni	pred	začetkom	javne	razgrnitve

Javna	razgrnitev	in	javna	obravnava Maj	2016	(15	dni)

Priprava	stališč	do	pripomb	in	predlogov	
javnosti Junij 2016

Priprava	predloga	prostorskega	akta Julij 2016

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora Avgust	2016	(15	dni)

Predložitev	usklajenega	predloga	
prostorskega	akta	odboru	in	občinskemu	
svetu v sprejem

September 2016

Sprejem	prostorskega	akta	ter	objava	Našem	
časopisu September oz. Oktober 2016
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December	 je	mesec	praznovanj.	V	času,	ko	se	
prižgejo	praznične	luči	 in	z	veseljem	pričaku-
jemo	novo	leto,	praznuje	tudi	naša	domovina.	
Njen	praznik	smo	v	OŠ	dr.	Ivana	Korošca	Bo-
rovnica	 počastili	 na	 prireditvi,	 ki	 je	 potekala	
v	 torek,	 22.	 12.	 2015,	 in	 sicer	 v	 sodelovanju	 z	

Občino	Borovnica.	Pričela	 se	 je	ubrano,	 s	 slo-
vensko	himno,	ki	so	jo	zapeli	vsi	šolski	zbori.	
Po	 uradnem	 delu,	 ko	 sta	 spregovorila	 župan	
Občine	 Borovnica	 in	 predstavnik	 območnega	
združenja	veteranov	vojne	za	Slovenijo,	smo	se	
vsi	 zbrani	vrnili	na	začetek	20.	 stoletja,	ko	 so	

živeli	naši	pradedje	in	prababice.	Zgovorna	po-
vezovalca	večera	Petra	Čepon	in	Urban	Švigelj	
sta	nas	šegavo	in	sproščeno	popeljala	na	sejem,	
kjer	se	je	včasih	dogajalo	marsikaj	zanimivega.	
Da	se	ne	bi	ljudskih	pesmi	pozabilo,	so	poskr-
beli	gostje	večera:	dekliška	vokalna	skupina	OŠ	

dr.	Ivana	Korošca,		ljudske	pevke	skupine	Trl'ce	
iz	 Ligojne	 in	 folklorna	 skupina	 Šumnik,	 ki	 je	
večer	 popestrila	 tudi	 s	 plesom.	Med	drugimi	
so	zaplesali	klobučkov	ples,	ki	sta	ga	spremlja-
la	Marcel	Pristavec	in	Nik	Drašler.	Tudi	mlajši	
otroci	 razredne	 stopnje	 so	nam	 s	plesom,	pe-
tjem	 in	 zbadljivkami	 polepšali	 večer,	 piko	 na	
i	 pa	 so	 dodali	 glasbeniki	 –	harmonikarja	Nik	
Drašler	 in	Gal	Suhadolnik	 ter	klarinetista	Ta-
dej	Tinta	in	Petra	Čepon,	ki	sta	zaigrala	ljudsko	
pesem	Vsakdo	mora	 imeti	 prijatelja.	 Z	 legen-
do	o	tem,	kako	je	sveti	Pavel	z	Vrhnike	dvoril	
borovniški	sveti	Marjeti,	nas	 je	Lucija	Vidovič	
spomnila,	od	kod	in	zakaj	bi	 lahko	Borovnica	
dobila	ime	Coklburg.	O	resničnosti	legende	pa	
naj	presodijo	njeni	prebivalci,	»coklarji«,	sami.	
Različic	je	seveda	več	in	ni	določeno,	katera	je	
prava.	V	 pomoč	 je	 lahko	 knjiga	 Slovenske	 le-
gende	Rada	Radeščeka.
Učenci	in	učenke	so	bili	oblečeni	v	ljudske	noše,	
ki	so	nam	jih	posodili	Kulturno	društvo	Stara	
Vrhnika	in	Prosvetno	društvo	Horjul,	za	kar	se	
iskreno	zahvaljujemo.	Hvala	tudi	vsem,	ki	ste	
kakor	koli	pomagali	pri	izvedbi	prireditve.	

Barbara Skopec Černigoj, Mojca Gutnik

Po enoletnem premoru, ko je bil 
železniški promet zaradi sanacije 
primorske proge vsaj tako nesta-
noviten kot aprilsko vreme, so ko-
ledarčki z voznimi redi vlakov na 
relaciji Borovnica–Ljubljana spet 
nazaj. 
Za	 vas	 sva	 jih	 oblikovala	 spodaj	 podpi-
sani ter Boštjan Pervinšek.	 Sponzor	 le-

tošnjih	 koledarčkov	 je	Osnovna	 šola	 dr.	
Ivana	Korošca	Borovnica,	 ki	 v	 letu	 2016	
praznuje	 140-letnico,	 odkar	 so	 Borovni-
čani	zgradili	prvo	šolsko	stavbo	na	vasi.	
Nadučitelj	 v	 prelomnem	 letu	 1876	 je	 bil	
legendarni	Frančišek Papler.	Fotografijo	
skromnega	 enonadstropnega	 poslopja,	
kjer	 je	klopi	 tedaj	v	dopoldansko-popol-
danskem	 turnusu	 »gulilo«	 zgolj	 dobrih	
sto	 učenk	 in	 učencev	 manj	 kot	 danes,	
najdete	 na	 desni	 strani	 naslovnice.	 Sre-

dino	 zapolnjuje	 miniaturni	 koledarček	
z	 godovnimi	 in	 državnimi	 prazniki	 ter	
lunami.	Na	zadnji	strani	pa	je	vozni	red	
vlakov,	 pri	 čemer	 so	 posebej	 označeni	
vlaki,	na	katere	je	možno	nesti	kolo.	Ko-
ledarčki	so	izšli	v	nakladi	3000	izvodov,	
od	 katerih	 jih	 bo	 večina	 raznesenih	 po	
gospodinjstvih,	 ostali	 pa	 bodo	 na	 voljo	
na	borovniški	železniški	postaji	oz.	jih	bo	
Turistično	 društvo	 Borovnica	 uporablja-
lo	kot	promocijsko	gradivo	na	sejmih	 in	
drugih	prireditvah.	

Damjan Debevec / Foto: DD

Predlagane	vladne	spremembe	Zakona	o	
zakonski	 zvezi	 in	 družinskih	 razmerjih	
oziroma	»družinskega	zakonika«	so	bile	
v	 Borovnici	 20.	 decembra	 2015	 že	 dru-
gič	 deležne	 hladne	 prhe.	 Če	 so	 občani	
pred	tremi	leti	tedanji	poskus	sprememb	
na	 referendumu	 zavrnili	 s	 prepričljivo	
54-odstotno	 večino,	 je	 bil	 tokratni,	 sko-
rajda	 dvotretjinski	 (61,3	 %)	 ne	 še	 toliko	

enoznačnejši	 izkaz	 volje	 ljudi.	 Ker	 izid	
na	državni	 ravni	ni	prav	dosti	odstopal	
od	občinskega,	v	veljavi	še	naprej	ostaja	
zakon,	ki	ga	je	daljnega	leta	2004	sprejela	
tedanja	Ropova	vlada.

Na	borovniška	volišča	se	je	tokrat	podalo	
45,3	%	(1526)	vseh	volilnih	upravičencev,	
kar	je	za	12	%	več	kot	pred	tremi	leti,	za	
9	%	več	kot	na	državni	 ravni	 in	 zgolj	 6	
%	manj	kot	ob	zadnjih	volitvah.	Resda	je	
bilo	v	volilni	imenik	vpisanih	skoraj	dve-
sto	 volilnih	 upravičencev	 več	 kot	 pred	
tremi	 leti,	kar	gre	verjetno	pripisati	po-
večanemu	priseljevanju	v	kraj,	kar	pa	oči-

tno	ni	okrepilo	podpornikov	spremembe	
zakona,	saj	za	razliko	od	prejšnjega	refe-
renduma	tokrat	niso	slavili	na	niti	enem	
volišču.	Opcija	ZA	je	svoje	vrste	okrepila	
za	dobrih	sto	volivcev,	na	586	oz.	38,7	%,	

medtem	ko	se	je	opcija	PROTI	okrepila	za	
dodatnih	 tristopetdeset	 volivcev,	 na	 929	
oz.	61,3	%.	V	primerjavi	z	državno	ravnijo	
je	bilo	podpornikov	za	dva	odstotka	več.	
Najbolj	množično	so	spremembe	zakona	
podprli	na	volišču	v	osnovni	šoli,	s	46,3	
%		oziroma	173	glasovi,	kjer	 je	bila	sicer	
volilna	 udeležba	 najnižja,	le	 40,6-odsto-
tna,	 najvišji	 delež	 nasprotnikov,	77,7	 %	
oziroma	 185	 glasov,	 pa	 so	 zabeležili	 na	
volišču	v	Brezovici	pri	Borovnici,	kjer	se	
je	referenduma	udeležilo	rekordnih	53,2	
%	volivcev.	Neveljavnih	glasovnic	je	bilo	
zgolj	enajst.	
Uradna	 referendumska	 kampanja	 na	
lokalnem	 nivoju	 je	 obsegala	 predvsem	
plakate nasprotnikov sprememb zakona 
(24kul.si,	NSi,	SDS)	 in	 tik	pred	zdajci	še	
peščico	 plakatov	 podpornikov	 zakona,	
pa	zloženke	ter	eno	javno	okroglo	mizo	v	
organizaciji	nasprotnikov	zakona.	

  Damjan Debevec

Obisk dedka Mraza
Tudi	letos	nas	je	obiskal	Dedek	Mraz,	nam	prinesel	darila,	mi	
pa	smo	mu	zapeli	pesmico.	Skupaj	smo	se	fotografirali	pred	
kaminom.

Vrtec Borovnica, enota Zarja, Marjetka Ferlan

Vpis v prvi razred
 
OŠ	dr.	Ivana	Korošca	Borovnica	vabi	na	vpis	bodoče	prvošol-
ce	(letnik	rojstva	2010),	in	sicer	v:	

TOREK, 9. 2.2016, od 7.00 do 15.00 ure 
SREDO, 10. 2. 2016, od 7.00 do 18.00 ure in 
ČETRTEK, 11. 2. 2016, od 7.00 do 15.00 ure. 
   

Svetovalna	delavka-psihologinja
OŠ	dr.	Ivana	Korošca	Borovnica
Paplerjeva	ulica	15
1353	Borovnica

Tel.:	01/7572-508

Pomoč sočloveku
Ponovno	se	je	oglasil	klic	dobrote	v	srcih	naših	sovaščanov,	
ki	 so	 se	odzvali	na	akcijo	zbiranje	ozimnice.	Novembra	 in	
decembra	 jih	 je	vabila	 k	darovanju	 košara	dobrote	 v	 trgo-
vinah	Mercator	in	Tuš	Jurček,	kje	so	se	zbirali	prehrambeni	
artikli	za	pomoč	sočloveku	v	stiski.	Sočutje	so	izkazali	tudi	
učenci,	njihovi	starši,	učitelji	in	sodelavci	OŠ	dr.	Ivana	Koro-
šca	Borovnica,	ki	 so	decembra	organizirali	zbiranje	hrane,	
higienskih	izdelkov	in	ostalih	artiklov	za	Župnjisko	Karitas	
(ŽK)	Borovnica.	Prijetno	je	spoznanje,	da	so	učenci	res	misli-
li	na	svoje	sovrstnike	in	jim	s	sladkimi,	čokoladnimi	darovi	
polepšali	praznične	dni.	Hvala	tudi	motoristom	in	motorist-
kam,	ki	 so	ob	 lanskem	prvem	blagoslovu	motorjev	 in	mo-
toristov	v	Borovnici	 svoje	prostovoljne	prispevke	namenili	
ŽK	Borovnica.	
Niso	pomembna	velika	dejanja	in	velike	stvari.	Štejejo	majh-
ne	stvari,	majhni	darovi,	topel	pogled	in	stisk	roke,	ki	sočlo-
veku	v	stiski	ogreje	srce,	mu	vlije	upanje	in	veselje	do	vsak-
danjega	življenja.	Iz	srca	še	enkrat	hvala	vsem.

Tajnica	ŽK	Borovnica
Damjana Košir

Prijavite svoj interes po 
odkupu oz. zamenjavi 
občinskih zemljišč 
Občina Borovnica je pristopila k celovitem ureja-
nju evidence nepremičnega premoženja občine. 

Ob	 tem	smo	ugotovili,	da	del	 zemljišč	v	 lasti	
oz.	upravljanju	občine	uporabljajo	lastniki	par-
cel,	ki	mejijo	na	nepremično	premoženje	obči-
ne.	Dela	teh	zemljišč	Občina	Borovnica	za	ure-
sničevanje	 javnega	interesa	ne	potrebuje,	zato	
ga	 v	 skladu	 z	 Zakonom	 o	 stvarnem	 premo-

ženju	države	 in	samoupravnih	 lokalnih	skupnosti	 (Uradni	
list	 RS,	 št.	86/10,	75/12,	47/13	–	 ZDU-1G,	50/14,	90/14	–	 ZDU-
-1I,	14/15	–	ZUUJFO	in	76/15)	in	Uredbo	o	stvarnem	premo-
ženju	države	 in	samoupravnih	 lokalnih	skupnosti	 (Uradni	
list	 RS,	 št.	34/11,	42/12,	24/13	in	10/14)	 namerava	prodati	 oz.	
zamenjati	z	drugimi	ustreznimi	zemljišči.	
S	tem	obvestilom	vas	pozivamo,	da	čimprej	prijavite	svoj	in-
teres	 po	 odkupu	 oz.	 zamenjavi	 občinskih	 zemljišč	 oz.	 nas	
obvestite	o	 lokacijah	možnih	sprememb.	Občina	Borovnica	
bo	v	nadaljevanju	sklenila	dogovor	z	geodetskim	podjetjem,	
ki	bo	izvedlo	prve	faze	ureditve	evidence	nepremičnega	pre-
moženja	občine.	

		ŽUPAN	
Bojan Čebela l.r. 

140 let šole na voznih redih

Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Borovnici

Borovničani v drugo še glasneje proti
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Vse je mogoče, če se hoče
Če	bi	moral	nedavno	prireditev	folklorne	skupine	Šumnik	na	
kratko	opisati,	bi	gotovo	izbral	naslednjo	anekdoto	iz	življenja	
slavnega	izumitelja	Thomasa	Alve	Edisona:	»Nekega	dne	je	Edi-
son	prišel	domov	in	dal	mami	pismo,	ki	mu	ga	je	dala	učiteljica	
in	mu	naročila,	da	ga	mora	dati	direktno	in	samo	mami.	Med	
branjem	pisma	so	mamine	oči	postale	solzne.	Sinu	je	prebrala:	
'Vaš	sin	je	genij	in	naša	šola	je	premajhna	zanj,	saj	nima	tako	do-
brih	učiteljev,	da	bi	ga	lahko	učili.	Predlagamo,	da	ga	učite	sami	
doma.'	Mnogo	let	po	mamini	smrti	je	Edison	postal	eden	najve-
čjih	izumiteljev	stoletja.	Nekega	dne	je	pregledoval	družinske	
stvari.	Našel	je	tudi	zloženo	pismo	v	kotu	predala	mize.	Vzel	ga	
je	in	odprl.	V	pismu	je	pisalo:	'Vaš	sin	je	mentalno	zaostal,	naj	ne	
hodi	več	v	to	šolo.'	Edison	se	je	zjokal,	nato	pa	zapisal:	'Thomas	
Alva	Edison,	zaostal	otrok	z	izjemno	mamo,	je	postal	genij	sto-
letja.'	Tovrstnih	navdihujočih	zgodb	je	bil	glasbeno-plesni	večer	
naših	Šumnikovcev	poln.	Pa	ne	le	zgodb,	v	goste	so	namreč	pri-
šli	številni,	ki	takšne	zgodbe	živijo	in	ustvarjajo.
Prišle	 so	 Tince,	 plesna	 skupina	 z	 imenom	 po	 najstarejši	 Slo-
venki,	Desklanki	Katarini Marinič,	 ki	 je	 dočakala	 skoraj	 111	
let.	 Pred	devetimi	 leti	 jih	 je	 zbrala	predsednica	društva	upo-
kojencev	Deskle	-	Anhovo	in	od	tedaj	so	v	nenehnem	gibanju.	
Z	gostovanj	po	Italiji	»gajstne	Primorke«	prinašajo	zlate	plake-

Dan	po	Miklavžu	se	je	v	Bo-
rovnico	na	že	 tretji	»Večer		z	
ansamblom	 Livada«	 zgrnilo	
kar	 šest	 gostujočih	 ansam-
blov in temu primerna mno-
žica	 ljubiteljev	 narodno-za-
bavne	 glasbe.	 Borovničani	
so	vse	tokrat	še	uspeli	stlačiti	
v	 največjo	 dvorano,	 kar	 jih	
premore	 kraj,	 kako	 pa	 bo	 v	
bodoče,	 ne	 ve	 nihče.	 Bogati	
program,	 ki	 ga	 je	 povezo-
val	 nabriti	 Štajerec	 Tadej,	
so	 domači	 Livadi	 pomagali	

soustvarjati	 Krimski	 lisjaki	
z	 Gornje	 Brezovice,	 pa	 go-
renjsko-štajerska	 »naveza«	
ansambla	 Namig,	 ki	 ima	
za	 piko	 na	 i	 še	 borovniško	
pevko Urško Lužar,	 zatem	
štajersko-koroška	 »naveza«	
ansambla	 Naveza,	 tu	 so	 bili	
še	 člani	 ansambla	 Petan,	 pa	
Veseli	Dolenjci	in	nenazadnje	
ansambel	 Jureta	Zajca	s	pre-
lestno pevko Tjašo Hrovat. 
Skoraj	 dveinpolurni	 koncert	
je	 postregel	 z	 naborom	 vr-

hunske	 domače	 glasbe,	 tako	
že	 uveljavljenih	 skladb	 kot	
tudi	 povsem	 svežih	 izpod	
nakovala	 prisotnih	 mladih	
ansamblov.	Organizatorji	pri	
tem	 niso	 pozabili	 na	 globok	
poklon velikanu slovenske 
narodno	 zabavne	 glasbe	 -	
Slavku Avseniku.	 Legen-
darna	Na	Golici	je	v	tem	kon-
tekstu slonela kot himna 
glasbenega	sveta.	Zaigrati	pa	
so	 jo	 imeli	 čast	mladi	borov-
niški	 harmonikaši:	 Marcel,	
Franci	 in	 Nik.	 Žal	 plesnega	
prostora ni bilo prav veliko in 
še	tistega	so	zasedali	profesi-
onalni	plesalci	FS	Šumnik.
Gostitelji	 Vid Vidic,	 Patrik 
Košir in David Rozman so si-
cer	letošnji	dogodek	izkoristi-
li	tudi	za	to,	da	odpravijo	ne-
katere	zlobne	govorice,	s	tem,	
da	se	jim	je	na	odru	pridružil	
nekdanji	član	Nejc Trček.	»Še	
vedno	smo	prijatelji,	še	vedno	
se	 dobimo	 in	 igramo,	 pa	 naj	
se	govori	kar	hoče,«	je	bil	kra-
tek	 Vidic.	 Glasbeni	 večer	 se	
je sklenil s skupno pesmijo V 
dolini	tihi,	ki	se	je	razlegla	po	
dvorani,	ter	obljubo,	da	se	sni-
demo	ob	letu	osorej.	Vid,	Pa-
trik	in	David	pa	bodo	do	tedaj	
ob	 Murkovih	 koledarjih	 (Ta-
dejevo	darilo)	morali	 temelji-
to	razmisliti	ali	ni	že	nastopil	
čas,	ko	bi	se	»večer«	morebiti	
moral	preleviti	v	festival. 

Damjan Debevec, 
Foto: Igor Trček

V	četrtek,	3.	12.	2015,	smo	med	17.	in	20.	
uro	v	OŠ	Borovnica	v	prazničnem	vzduš-
ju	nakupovali	na	že	11.	novoletnem	sej-
mu.	 Sejem	 je	 organiziral	 šolski	 sklad,	
vendar	mu	 tudi	 letos	 ne	 bi	 uspelo	 brez	
izdatne	 pomoči	 otrok,	 učencev,	 staršev,	
vzgojiteljic	 in	 učiteljev.	 Za	 bogat	 spre-
mljevalni	 program	 je	 poskrbela	 Občina	
Borovnica.	Vrtčevski	 otroci	 in	učenci	 ra-
zredne	 stopnje	 so	 skupaj	 z	 vzgojiteljica-
mi,	učiteljicami	in	starši	prispevali	veliko	
zanimivih	 izdelkov,	 ki	 si	 jih	 je	 bilo	moč	
ogledati	 in	 kupiti	 na	 bogato	 obloženih	
sejemskih	 stojnicah.	 Svoje	 izdelke	 so	 to-
krat	 prispevali	 še	 otroci	 6.	 razreda.	Ro-
kave	 so	 na	 dveh	 popoldansko-večernih	
delavnicah	zavihali	 tudi	učitelji	 in	starši.	
Na	delavnici	peke	piškotov,	ki	 jo	 je	orga-
nizirala	Simona	Lanišek,	so	pridno	mesili	
piškote,	na	drugem	koncu	šole	pa	so	pod	
vodstvom	Alme	Leskovic	Grošelj	 izdelo-
vali	 adventne	 venčke.	 Obe	 delavnici	 sta	
bili	zelo	uspešni	–	prva	predvsem	zaradi		
toplega,	sladkega	in	po	praznikih	dišeče-
ga	 vzdušja,	 druga	 pa	 zaradi	 številčnosti	
in	spretnih	rok,	ki	so	izdelovale	unikatne	
izdelke.	Ena	izmed	bolj	obiskanih	sejem-

skih	stojnic	je	bila	stojnica	z	domiselnimi	
sladkimi	 dobrotami,	 ki	 so	 jih	 pripravile	
učiteljice	 OPB	 na	 popoldanski	 delavni-
ci.	 Njihovi	 čokoladni	 jelenčki	 in	 snežaki	
so se kar topili v ustih majhnih in malo 
večjih	 otrok.	Izkazalo	 se	 je,	 da	delavnice	
niso	bile	le	prostor	ustvarjalnosti	in	trde-
ga	dela,	temveč	so	ponudile	odlično	prilo-
žnost	za	prijetno	druženje,	za	katerega	v	
današnjih	časih	prepogosto	zmanjka	časa.	
Na	 letošnjem	 sejmu	 so	obiskovalci	 torej	
lahko	 izbirali	 med	 prekrasnimi	 venčki,	
zanimivimi	uhani	 iz	polstene	volne,	 iz-
delki	 za	 nego	 telesa	 in	 čudovitimi	 kle-
kljarskimi	 izdelki	 izpod	 rok	 klekljaric	
sekcije	 Punkeljc,	 ki	 je	 šolskemu	 skladu	
podarila	 celoten	 izkupiček	 od	 prodaje.	
Izjemno	smo	hvaležni	–	ne	le	za	denarni	
prispevek,	temveč	tudi	za	neomajno	pod-
poro	 naših	 prizadevanj	 za	 povezanost	
šole	 in	 celotne	 skupnosti	 ter	 podporo	
šolskemu	skladu,	ki	so	jo	s	to	gesto	izka-
zale.	S	prodajo	izdelkov	je	šolski	sklad	do	
sedaj	zbral	kar	2100	evrov,	kar	je	izjemen	
uspeh,	poleg	tega	je	nekaj	izdelkov	še	na	
voljo,	 tako	da	omenjeni	 izkupiček	zaen-
krat	 še	 ni	 dokončen.	 Priložnost	 za	 pro-

dajo	svojih	izdelkov	pa	so	izkoristili	tudi	
učenci	9.	razredov,	ki	bodo	zbrani	denar	
namenili	organizaciji	valete	in	končnega	
izleta.	Tokrat	so	ponujali	odlično	domačo	
marmelado	in	ročno	izdelane	voščilnice.	
Sejemski	 program,	 ki	 ga	 je	 povezovala	
Sanja	 Rejc,	 ni	mogel	miniti	 brez	 zabav-
nih	skečev	 impro	 lige	 in	odlične	glasbe,	
za	 katero	 je	 poskrbel	 Pihalni	 orkester	
Vrhnika.	 S	 svojo	 kulinarično	 ponudbo	
se	je	sejmu	letos	pridružila	tudi	Gostilna	
Godec.	V	poznejših	večernih	urah	pa	sta	
za najbolj vztrajne obiskovalce sejma sku-
pini	 Trokaderos	 in	 Warmup	 oblikovali	
nekoliko	 drugačno,	 rokovsko	 obarvano	
glasbeno	vzdušje.
Na	koncu	bi	 se	 radi	 zahvalili	 vsem	obi-
skovalcem,	 krajanom,	 kulturnemu	 dru-
štvu	–	sekciji	Punkeljc,	staršem,	otrokom,	
učiteljem,	 učiteljicam	 in	 vzgojiteljicam.	
Najlepša	 hvala	 za	 prostovoljne	 prispev-
ke,	 vložen	 trud	 in	 dobro	 voljo	 ter	 prije-
tno	 druženje.	 Z	 vsem	 naštetim	 ste	 pri-
pomogli	k	prijetnemu	predprazničnemu	
vzdušju	 in	 naredili	 veliko	 dobrega	 za	
naše	otroke.	Hvala	vam.	

Neža Gaberšček in Simona Lanišek

Silvestrska	predstava	gledaliških	entuziastov	
borovniškega	 kulturnega	 društva	 na	 zadnji	
večer	v	letu	je	bila	zopet	malce	drugačna.	Mor-
da	smo	se	za	spoznanje	manj	smejali,	zato	pa	
nam	je	rdeča	nit	predstave	dala	toliko	več	mi-
sliti.	 Zgodba	 je	 taka:	 zdravnik	 Janez	 (Slavko 

Pristavec)	 in	 Milena	 (Nejli Ofentavšek)	 sta	
vzradoščeno	poročena.	Kolikor	sta	v	majhnem	
enosobnem	stanovanju	pač	 lahko.	Stroga	do-
ločila	 stanodajalcev	 Pepce	 (Milena Škulj)	 in	
Cicija	 (Ciril Košir)	 glede	 prepovedi	 kuhanja	
ter	nenehno	dvigovanje	naravnost	oderuških	
najemnin,	češ	»vse	gre	gor«,	idiličnega	odnosa	
menda	sploh	ne	bi	načela,	če	se	Milena	ne	bi	
počutila	 zapostavljeno.	 Bolj	 kot	 novo	 stano-
vanje	si	namreč	želi	otročička.	Prišepetavanja	
družinske	»prijateljice«	Irene	(Lili Kogovšek)	
ji	 pri	 tem	 nikakor	 niso	 v	 pomoč.	 Iz	 požele-
nja	 po	 tujem	možu	 je	 zasejano	 seme	dvoma,	
ki	preraste	v	hud	družinski	prepir.	Potem	se	

nekega	dne	Janez	znajde	v	sobici	sam	z	Ireno.	
Vse	 strune	moškega	 ega	 so	 ji	 poznane	 in	 ko	
vpreže	še	svoj	šarm	ter	voljno	telo	…	ju	med	
zdravniškim	pregledom	zasači	Milena.	Vsakr-
šen	poskus	razlage	je	odveč,	zadeva	se	razreši	
šele	 na	 sodišču	 z	 odločbo	 o	 ločitvi.	 Razreši?	

Prej	 bi	 rekli,	 zaplete.	
Nevzradoščeno	 ne-
poročena	 namreč	 še	
vedno	prebivata	v	isti	
tesni	kamrici,	 le	pre-
moženje	 si	 pošteno	
razdelita.	 Eden	 dobi	
radio,	 drugi	 zvočni-
ke,	 spet	eden	 iz	kav-
nega	 seta	 skodelice,	
drugi	 krožničke	 …	
Že	 kmalu	 potrkata	
stanodajalca,	ki	s	tež-
kim srcem trpita bi-
vanje	 dveh	 samskih	
oseb	v	isti	sobici,	a	za	
lajšanje	 trpljenja	 hi-
tro	 najdeta	 zdravilo	
–	dvakratno	mesečno	
najemnino.	Tako,	 za-
radi	 morale.	 Novica	

o	 ločitvi	na	vrata	že	kmalu	prižene	Janezovo	
sestro	 Kati	 (Mateja Turšič)	 ter	 Mileninega	
očeta	 Poldeta	 (Matjaž Ocepek).	 Tu	 se	 kome-
dija	zmešnjav	šele	dobro	prične.	Kdo	bo	koga	
in	kdo	proti	komu?	Kakšne	načrte	ima	Milena	
s	 svojim	 direktorjem	 Vilijem	 (Tomo Garin)?	
Kam	bodo	dali	brezdomsko	slikarko	(Slavica 
Marta Ošaben)?	Ali	bo	na	koncu	sploh	še	kdo	
vzradoščeno	poročen?	Odgovore	na	ta	vpraša-
nja	boste	 izvedeli	zgolj	z	ogledom	reprize,	ki	
se	ima	v	naši	dolini	zgoditi	na	Gregorjevo,	12.	
marca 2016.  

Damjan Debevec
Foto: DD

Urška še zapoje z Livado.

Bo treba zgraditi večjo dvorano?

Se rojeva borovniški festival? Vzradoščeno poročena

Barbara Šamperl besede nemogoče ne pozna.

Tradicionalni decembrski novoletni sejem 
Osnovne šole Borovnica
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Prostovoljci	 turističnega	 in	
planinskega	 društva	 Borov-
nica so v lanskem letu za ure-
janje	 soteske	 Pekel	 žrtvovali	
precej	 svojih	 prostih	 dni.	 Da	
bi	 jim	 ne	 zmanjkalo	 zagona,	
je	 med	 drugimi	 z	 zgledno	

podporo	 skrbela	 tudi	 nova	
občinska	 oblast.	 Pa	 pojdimo	
kar	lepo	po	vrsti.	Od	križišča	
pod	 stebrom	 naprej	 so	 bile	
nameščene	nove	smerne	table	
za	Pekel.	Pred	vhodom	v	so-
tesko,	 kjer	 se	 pričenja	 obmo-
čje	 predlaganega	 naravnega	
spomenika,	 je	 bil	 postavljen	
kozolček	 dobrodošlice.	 Tod	
naj	 bi	 v	 skladu	 z	 več	 kot	 50	
let	 starimi	 strokovnimi	 pod-
lagami	spomeniškega	varstva	
sčasoma	uredili	parkirna	me-
sta	za	obiskovalce,	s	čimer	bi	
se	 sotesko	 predvsem	 v	 pole-
tnem	času	razbremenilo	pro-
meta.	V	neposredni	bližini,	za	
jezom,	pa	naj	bi	zraslo	kopa-
lišče.	Prvi	koraki	v	to	smer	so	
bili	 storjeni	 že	 ob	 nedavnem	
praznjenju	 prodnega	 zadr-
ževalnika.	 Ožje	 varovalno	
območje	 soteske	 po	 novem	
krasita	 občinski	 opozorilni	
tabli,	 ki	 prepovedujeta	 kur-

jenje	 in	 kampiranje.	 Prostor	
med	kipom	peklenščka,	 ki	 je	
bil	deležen	najnujnejše	obno-
ve,	in	parkiriščem	pri	mlinu	je	
po	dogovoru	z	občino	pričelo	
urejati	TD	Borovnica.	
Po	 zimskem	 pluženju	 je	 bila	

obnovljena	 tudi	 kolesarnica,	
smetnjaki so bili prerazpore-
jeni,	polomljeno	vejevje	obre-
zano,	 zelenica	pokošena,	 lipa	
presajena in zasajena lesnika 
ter	 oreh.	 Za	 slednje	 gre	 za-
hvala	Slavku	Turšiču	in	Janiju	
Bolariču.	Na	stari	mlin	so	bili	
nameščeni	 tipični	 mlinarski	
pripomočki:	 sito,	 vevnica,	
škaf	 in	 kladivo	 za	 klepanje	
mlinskih	kamnov.	Pred	zimo	
pa	so	bili	zamenjani	tudi	šte-
vilni	dotrajani	strešniki,	pred-
vsem s starinskim bobrov-
cem,	 ki	 ga	 je	 daroval	 Sandi	
Jerič.	Jasa	onstran	prvega	mo-
sta	je	bila	očiščena	grmovja	in	
kamenja,	s	čimer	se	je	maksi-
malno	 razširil	 prostor	 za	 re-
kreacijo.	 Pod	 previsno	 steno	
pa	že	 stoji	 temelj	za	geološki	
steber,	ki	bo	prva	izmed	točk	
načrtovane	 učne	 poti	 skozi	
sotesko.	 Ostale	 bodo	 sledile	
po	 izdelavi	 strokovnih	 pod-

lag,	kjer	je	že	obljubljena	pod-
pora	zavoda	za	gozdove.	
POplave	 2014	 so	 precej	 zde-
lale	 spodnji	 del	 poti	 skozi	
sotesko,	 zaradi	 česar	 jih	 je	
bilo potrebno na nekaj mestih 
konkretno	utrditi,	en	odsek	z	
mostičkom	pa	 zaradi	pritoka	
z	 Grede	 celo	 prestaviti	 čim	
dlje	 od	 Otavščice.	 Razpadli	
most	 za	 peklenščkom	 bo	 ob-
seženega	 popravila	 deležen	
letos	spomladi,	je	pa	v	njegovi	
bližini	 Jože	Košir	za	utrujene	
popotnike	 izdelal	 dva	 domi-
selna	prestola,	ki	že	privlačita	
turistične	 fotoaparate.	 Manj-
ših	 popravil	 je	 bila	 deležna	
opozorilna	tabla	pri	Galerijah.	
Odstranjevanje	 korenin	 med	
žledolomom	 podrtih	 dreves	
je	pod	prvim	slapom	tako	zelo	
poškodovalo	pot,	da	je	bilo	tu	
nujno	speljati	novo	traso.	Za-
radi	plazišča	je	bila	prestavlje-
na	 še	 pot	 pri	 drugem	 slapu.	
Tu	 so	 bili	 po	 skorajda	 enem	
letu	 obnovljeni	 mostovi.	 Čas	
je	 zgrizel	 tudi	 vrsto	 stopnic	
in	 jeklenic	 pri	 tretjem	 slapu,	
med	popravilom	le-tega	pa	je	
padla	odločitev,	da	se	stopni-
ce	uredi	ob	celotnem	vzponu	
mimo	 slapa.	 Pot	 do	 petega	
slapa	je	bila	potrebna	zgolj	re-
dnega	 vzdrževanja,	 spust	 do	
Hudičevega	zoba	pa	je	znova	
zahteval	 večji	 poseg,	 saj	 bo	
nova,	manj	 izpostavljena	 tra-
sa	tekla	mimo	Bruhalnika.	
Po	 več	 kot	 letu	 dni	 sta	 bila	
očiščena	 še	odseka	planinske	
poti	na	Pristavo	 in	Pokojišče,	
a	 ravno	 pravi	 čas,	 da	 se	 je	
konec maja v sklopu Obla-
kovega	pohoda	po	njej	 lahko	
podala	 130-glava	 množica	
notranjskih	 planincev.	 Nad	
petim slapom so stekle ak-
tivnosti	 za	 ohranitev	 ruševin	
mlinov.	Med	 čiščenjem	 je	 bil	
najden	 mlinski	 kamen,	 ki	 je	
zdaj	 razstavljen	 ob	 poti.	 Po	
enem letu zbiranja papirjev 
pa	je	PD	Borovnica	pridobilo	
tudi	soglasje	za	ureditev	spo-
minskega	parka	ponesrečenih	
planincev,	ki	ga	bodo	uredili	
na	 vzpetini	 nad	 petim	 sla-
pom.	TD	medtem	načrtuje	iz-
dajo	zgibanke	na	temo	Pekla,	
govora	 je	 tudi	 o	 značkah	 …	
Kot	vidite,	jim	dela	še	lep	čas	
ne	bo	zmanjkalo,	zato	v	obeh	
društvih	 z	 odprtimi	 rokami	
vabijo zainteresirane za ureja-
nje	soteske	k	sodelovanju.	

Damjan Debevec
Foto: DD

Mladi	glasbeniki	OŠ	dr.	Ivana	Korošca	Borov-
nica	so	nam	15.	decembra	2015	pripravili	zani-
miv	praznični	večer.	Prisluhnili	smo	čudovitim	
otroškim	 glasovom	 in	 instrumentom.	 Letos	 je	
bil	 božično–novoletni	 koncert	 obarvan	 večje-
zično,	 kar	 pomeni,	 da	 smo	 poleg	 slovenskih	
skladb	 slišali	 tudi	 skladbe	 v	 tujih	 jezikih,	 ki	
se	 jih	učimo	v	 šoli,	 torej	v	 angleščini,	nemšči-
ni,	španščini	in	italijanščini.	Izvedeli	smo	tudi,	
kako	ta	prijetni	praznični	čas	praznujejo	v	ne-
katerih	tujih	deželah.
Na	 koncertu	 je	 prepevalo	 okrog	 110	 pevk	 in	
pevcev	 iz	 predšolskega	 zbora	 Mavrica,	 ki	 ga	
vodi	 vzgojiteljica	 Tina	Mazi,	 glasbene	 pripra-
vljalnice	učiteljice		Barbare	Skopec	Černigoj,	in	
treh	 zasedb,	 ki	 jih	 vodi	učiteljica	Tina	Vahčič,	
to	so	otroški	pevski	zbor,	dekliška	vokalna	sku-

pina	 in	mladinski	pevski	zbor.	Na	klavirju	 jih	
je	 spremljala	 učiteljica	 Polonca	 Gabriel.	 Prav	
vsi	 so	 s	 svojimi	 lepimi	glasovi	 in	kvalitetnimi	
izvedbami	pesmi	pokazali,	 kako	 jih	veseli	pe-
tje.	Program	so	popestrili	učenci	Glasbene	šole	
Vrhnika,	in	sicer	Petar	Domić	in	Luka	Švigelj,	ki	
vadita	pod	mentorstvom	Patricije	Pečar	Kumar,	
Loti	Vita	Rep	in	Karin	Podržaj	iz	razreda	Nike	
Tkalec	ter	Petra	Čepon	in	Tadej	Tinta,	ki	ju	vodi	
Tadej	Kenig.	Prireditev	so	povezovali	Miša	Tr-
ček,	Julija	Šraj,	Ajda	Češnjaj	in	Maks	Ferlan.	Za	
scensko	podobo	je	poskrbel	učitelj	Darjan	Geo-
helli	skupaj	z	učenci,	ki	obiskujejo	likovni	kro-
žek.	Učenci	šole,	otroci	ter	delavci	vrtca	in	šole	
se	 še	 enkrat	 zahvaljujemo	vsem	obiskovalcem	
in	nastopajočim.	

Helena Svete Hladnik 

Planinci	 iz	Borovnice	 smo	 se	
tokrat	odpeljali	proti	Primor-
ski,	 sončku	 naproti.	 Naš	 cilj	
je	bil	Tinjan,	vrh,	ki	se	z	istoi-
mensko	vasico	dviga	nad	De-
kani,	 Zgornjimi	 Škofijami	 in	
Ospom.	Jeklene	konjičke	smo	
parkirali	 malce	 pred	 vasico	
Osp in jo mahnili proti prve-
mu	cilju,	izviru	Osapske	reke.
Glavni	 cesti	 se	 sprva	 nismo	
izognili,	 tako	 previdnost	 ni	
bila	 odveč.	 Nadaljevali	 smo	

skozi	 vasico,	 kjer	 se	 odpira	
pogled	na	mogočno	Osapsko	
steno,	ki	je	nastala	z	udorom	
jamskega	 stropa.	 Poiskali	
smo	 tudi	 rov,	 iz	 katerega	 v	
času	 deževja	 na	 dan	 privre	
Osapska	 reka,	 a	 pot	 v	 osrčje	
stene	 je	 zamrežena.	 Opazo-
vali	smo	plezalca,	ki	se	je	kot	
pajek	 premikal	 po	 Pajkovi	
strehi,	 tako	 imenovanemu	
stropu	 jame.	 Lepoto,	 ki	 jo	 je	
ustvarila	 narava,	 motijo	 le	

viseči	 sistemi,	ki	kot	»jekleni	
špageti«	 visijo	 z	 mogočnega	
stropa.	Otroci	ne	bi	 imeli	nič	
proti,	če	bi	 tam	ostali	kar	cel	
dan.	A	 čakal	 nas	 je	 še	 drugi	
cilj,	vrh	Tinjan.	
Spustili	smo	se	v	vas,	prečkali	
cesto	 in	že	smo	bili	na	polja-
nah,	kjer	se	razprostirajo	lepo	
urejeni	 vinogradi.	 Nato	 smo	
se	 vzpenjali	 po	 stezah	 med	
borovci	in	brini.	Na	razgledni	
travnati poljani smo si privo-
ščili	 malico	 in	 martinčkanje	
na	 soncu.	 Še	 krajši	 vzpon	 in	
že	 smo	 bili	 na	 vrhu.	 Posedli	
smo se po s soncem obsijani 
»	terasi«	pod	mogočnimi	bori	
in	 uživali	 v	 razgledu.	 Spet	
smo	 planili	 po	 dobrotah	 iz	
nahrbtnikov. 
Čas	nas	 je	 že	priganjal,	 ostal	
nam	 je	 le	 še	 sprehod	 skozi	
vas,	mimo	cerkve	sv.	Mihaela	
in	 stare	 lipe.	Poiskali	 smo	še	
žig	in	jo	nato	mahnili	v	doli-
no.	Na	izhodiščno	mesto	smo	
se vrnili skozi lepo urejene 
vinograde.	 V	 krogu	 smo	 se	
poslovili	 ter	 si	 zaželeli	 sreče	
in	zdravja	v	novem	letu.	

Za	MO	PD	Borovnica	
Tatjana Pečlin

te,	 na	 šovu	 Slovenija	 ima	 talent	 so	 se	 prebile	
v	polfinale	ter	so	nasploh	daleč	od	stereotipa,	
da	z	upokojitvijo	nastopi	obdobje	mirovanja	in	
počitka.	Poleg	njih	so	nastopili	še	folkloristi	FS	
Veselje	 iz	Ljubljane	s	 točkami	oziroma	plesi	z	
območja	od	Goričkega	do	Gorenjske.	Nič	pre-
tirano	posebnega,	bi	nemara	kdo	pripomnil,	a	
skupino	sestavljajo	gluhi	in	naglušni.	Nejever-
nežem	razložijo,	da	glasbo	začutijo	prek	pou-
darjenega	 ritma,	 s	pozornim	opazovanjem	 in	
osredotočenostjo	 na	 zaporedje	 plesnih	 figur.	
V	družbi	mestnega	društva	gluhih	 iz	Ljublja-
ne	plešejo	 že	 devet	 let.	 S	 svojim	 zgledom	že-
lijo	doseči,	da	bi	preostali	bolje	razumeli	ljudi	
s	 čutnimi	 težavami.	Sicer	pa,	pravijo,	kdo	ne-
nazadnje	ni	kdaj	pa	kdaj	malo	gluh.	Oziroma,	
nesrečen	je,	kdor	še	ni	plesal	v	tišini,	na	glasbo,	
ki	sta	jo	slišala	le	on	in	njegova	izvoljenka.	Meje	
mogočega	prav	tako	že	deset	let	premika	ple-
salka Barbara Šamperl.	Cerebralna	paraliza	jo	

je	prikovala	na	voziček,	 a	 ljubezni	do	plesa	 ji	
ni	 vzela.	V	 času	 študija	 se	 ji	 je	ponudila	mo-
žnost	negovanja	 te	 ljubezni,	 štiri	 leta	pozneje	
je	 v	 plesnem	 klubu	 Zebra	 spoznala	 svojega	
soplesalca Klemna Pirmana,	 dandanes	 pa	 z	
mednarodnih	 tekmovanj	 v	 okviru	 paraolim-
pijskega	komiteja	že	prinašata	najvišja	odličja.	
Nastopila	sta	tudi	v	šovu	Slovenija	ima	talent,		
predvsem	z	željo,	da	bi	ples	na	vozičku	dobil	
čimveč	 podpornikov.	 Glede	 na	 bučen	 aplavz	
teh	v	Borovnici	že	zdaj	manjka.	
In	naši	domači	folklorniki?	Še	enkrat	znova	so	
dokazali,	da	raznolike	plese	slovenskih	pokra-
jin	nosijo	v	malem	prstu.	Občinstvo	so,	zanimi-
vo,	daleč	najbolj	navdušili	z	izvirno	rezijansko	
folkloro.	Z	minulim	večerom	plesa	in	glasbe	pa	
so	 pravzaprav	 želeli	 sporočiti,	 da	 »poskušajo	
opogumljati,	da	je	vse,	česar	se	lotimo,	mogoče,	
le	če	res	hočemo«.	

Damjan Debevec / Foto: DD

Folklorna skupina Šumnik, pisana bolj kot mavrica.

Sotesko so čistili vse leto.

Dobrodošli v Peklu.

Sončku naproti 

S pesmijo v praznične dni

Snuje se učna pot skozi Pekel
V urejanje soteske Pekel je bilo lani vloženih prek 270 prostovoljnih delovnih ur. 
Zaključena je obnova poti in mostov po žledolomu ter poplavah. V pripravi so 
strokovne podlage za zaščito soteske in izdelavo učne poti.



NAS CASOPIS 434/25.1.2016 C M Y K 18

18 25. januar 2016
elektronski naslov: obcina@borovnica.si	 Občina	 Borovnica 

Otroci	so	bili	razigrani	in	dobre	volje.	Pot	
po	 zložnih	 stezicah	 čez	 strmejši	 travni-
ški	 del	 ob	 robu	
gozda	 smo	 hi-
tro	 premagali.	
Tudi	 skozi	 gozd	
mimo	mogočnih	
iglavcev	 je	 bilo	
prav zanimivo 
hoditi.	Na	manj-
ši	 čistini	 smo	se	
zopet	 nadihali	
in	 se	 zagledali	
v	 Grintovce,	 ki	
dvigujejo	 svoje	
vrhove	dva	tisoč	
in	 več	 metrov	
visoko.	 A	 če	
smo hoteli priti 
na	naš	vrh,	smo	
si morali oprtati 
svoje nahrbtni-
ke	in	nadaljevati	
…	 	Zopet	 skozi	
gozd	 in	 nato	 na	
skalnato pobo-
čje	…	"O,	plezali	
bomo!"	 so	 bili	
navdušeni	 otro-
ci.	 Varnejšo	 pot	
so	 nam	 omogo-
čale	 jeklenice,	
ki so bile napete 
na bolj izpostavljenih mestih. Na severni 
strani	nas	je	prišel	pozdravit	tudi	veter.	S	
spretnimi	plezalci	smo	osvojili	vrh,	kot	bi	
trenil.	Pod	križem,	ki	kljubuje	vsem	vre-
menskim	spremembam	na	vrhu,	 smo	si	
privoščili	 dobrote	 iz	nahrbtnikov.	Nam,	
osvajalcem	 iz	 druge	 skupine,	 je	 veter	
prizanesel	in	smo	kar	nekaj	časa	uživali	
v	 razgledu,	medtem	 ko	 je	 hitrejšo	 prvo	
skupino	prepodil	nižje.	Urini	kazalci	 so	
se	premikali	hitreje,	kot	smo	si	želeli,	in	
tudi	mi	smo	se	morali	odpraviti	v	dolino.	

Vmes	so	se	otroci	na	travniškem	pobočju	
še	nekajkrat	zakotalili,	nato	pa	nas	je	ča-

kal	spust	skozi	gozd.	Na	izhodišču	nas	je	
veselo		pričakala	prva	skupina.	V	krogu	
smo	čestitali	Vidu	za	osvojeno	bronasto	
priznanje,	 saj	 pridno	 polni	 planinski	
dnevnik.	Ostali	otroci	mu	hitro	sledijo	in	
vsi	 skupaj	komaj	 čakamo,	da		 tudi	osta-
lim	podelimo	priznanja	in	jim	bučno	za-
ploskamo.	Poslovili	smo	se	z	našo	himno	
in	se	v	poznih	popoldanskih	urah	vrnili	
domov.	

Za	MO	PD	Borovnica		
Tatjana Pečlin

Otroci	so	decembra	v	vrtcu	uživali	predvsem	ob	
pisanem	programu	...	Začeli	smo	s	skupnim	okra-
ševanjem	igralnic	in	garderob.	Pekli	smo	piškote,	
imeli	čajanko	in	čokoladni	fondi	s	sadjem.	Otroci	
iz	skupin	Vetrnice,	Metuljčki	in	Mravljice	so	sku-
paj	 s	 strokovnimi	 delavkami	 uprizorili	 dramati-
zacije	Zakaj	 je	 smreka	 tudi	pozimi	zelena,	Muca	
Copatarica	in	Mojca	Pokraculja.	Ogledali	so	si	jih	
vsi	otroci	vrtca.	Z	njihovimi	predstavami	smo	bili	
vsi	zelo	zadovoljni.	
Obiskali	so	nas	dijaki	srednje	šole	Veno	Pilon	Aj-
dovščina,	 ki	 se	 učijo	predšolske	 vzgoje,	 in	 nam	
zaigrali	 predstavo	Čarobna	 knjiga.	Tudi	 strokov-
ne	delavke	so	pripravile	nekaj	lutkovnih	predstav;	
skupina	 Konjički	 –	Rdeča	 kapica,	 Zajček	 in	 repa	
(kamišibaj),	 Medvedek	 Sladkosnedek,	 skupina	
Ježki	–	Pesem	o	stari	 lisici,	deklamacije	 različnih	
pesmic.	Polonca	Gabriel	iz	skupine	Metuljčki	nam	
je	približala	irske	legende	skozi	zgodovino	in	kul-

turo	 ter	nam	 tudi	pokazala	nekaj	plesov.	Starejši	
otroci	so	obiskali	festival	Animateka	v	ljubljanske-
mu	kinu	Dvor,	kjer	 so	vrteli	 animirane	filme,	 se	
obdarovali	 s	 srečelovom	 in	 imeli	 skupni	 novole-
tni	ples	v	prostorih	TVD.	Nekatere	skupine	so	si	
popestrile	program	 in	 si	 kino	organizirale	kar	v	
vrtcu.
Decembrsko	 vzdušje	 je	 popestril	 tudi	 vrtčevski	
zborček	 Mavrica,	 ki	 nam	 je	 pripravil	 novoletni	
koncert,	in	seveda	Dedek	Mraz,	ki	nam	je	prinesel	
igrače	 in	 sladke	 dobrote.	Za	 konec	 veselega	me-
seca	so	nam	otroci	iz	šolskega	dramskega	krožka	
Šotki	 zaigrali	 predstavo	 Zajček	 v	 samopostrežni	
trgovini.	Vsi	smo	ob	tem	z	veseljem	delili	voščila	
in	rajali,	peli	pesmice	 in	 jedli	za	praznično	okra-
šenimi	mizami.	

SREČNO	2016!	
Natalija Strmšek

S	 sestro	 Alenko	 sva	 bili	 ekipa	 Veter	
v	 laseh.	 Vam	 bom	 opisala,	 kako	 sva	
našli	 vseh	 sedem	 kontrolnih	 točk.	
Pot	 do	prve	 je	 bila	 videti	 enostavna.	
Ob	vodi,	pri	edinem	mostu,	razdalja:	
en	 kilometer.	Najprej	 sva	 šli	 v	Žabjo	
vas,	potem	desno	ob	robu	gozda,	nato	
sva	jo	mahnili	čez	travnike	do	potoka,	
našli	most	in	kontrolno	točko.	Preden	
sva	se	odpravili	proti	drugi,	sva	pre-
mišljevali:	naj	greva	naokrog	po	cesti	
ali	po	bližnjici	skozi	gozd.	Izbrali	sva	
slednjo	 možnost.	 En,	 dve,	 tri	 in	 sva	
bili	na	cesti.	Sva	videli	avto	in	dva	člo-
veka.	“O,	živa	točka!”	sem	pomislila.	
A	 so	 le	 sprehajali	 psa.	Hm,	 kam	 se-
daj?	Po	cesti	navzdol	ali	navzgor?	Toč-
ka	 se	mi	ni	 zdela	 vrisana	 tako	blizu	
cerkve	sv.	Urha,	ki	sva	jo	imeli	skoraj	
pred	nosom.	Zato	sva	šli	navzdol.	Hi-
tro sva bili spet pri travniku. Dobro. 
Nazaj	gor.	Malo	sva	iskali	v	gozdiču,	
kjer	sva	prišli	na	cesto.	Ker	nisva	nič	
našli,	 je	 še	 Alenka	 bolje	 pogledala	
zemljevid.	 Je	rekla:	“Glej,	saj	 je	 točka	
med	hišami.”	O,	pa	res.	In	sva	šli	nav-
zgor	 in	v	Trdnjavi	 tik	nad	 svetiščem	

zagledali	 "živo"	 točko.	Pogumno	 sva	
šli	naprej.	Po	tretjo	sva	šli	na	jugoza-
hod	do	trigonometrične	točke	na	Do-
brunjskem	hribu.	O,	koliko	poti.	Ste-
za,	ki	sva	jo	izbrali,	mi	ni	bila	všeč.	Je	
vodila	preveč	navzdol	in	tudi	smer	ni	
bila	najbolj	prava.	Zato	sva	na	nasle-
dnjem	razpotju	izbrali	stezo,	ki	naju	je	
pripeljala	na	greben.	Zmaga.	Lepo	po	
grebenu,	dober	kilometer,	vmes	še	ve-
čje	razpotje	in	prišli	sva	na	iskani	vrh.	
Prečesali	sva	strmo	pobočje,	poraslo	z	
visoko praprotjo. Vsa mokra sem pri-
hlačala	nazaj	na	vrh.	Obe	sva	pomisli-
li,	 da	morava	morda	 še	malo	 naprej.	
In	 res.	 Po	 50	metrih	 sva	bili	 na	novi	
vzpetini,	 levo	 je	vodila	drobna	stezi-
ca in po nekaj metrih je zasijala priz-
ma.	Četrta	kontrolna	 točka	 je	bila	od	
tretje	 oddaljena	 približno	 kilometer	
in	pol	v	smeri	proti	Orlam.	Sledili	sva	
tej	poti.	Kjer	je	bilo	navzdol,	sva	tekli.	
Sva	naleteli	 tudi	na	smerokaze,	malo	
premislili	in	šli	dalje.	Srečali	sva	ekipo	
Ljubljana-Matico.	Nič	se	jim	ni	mudi-
lo.	Kar	nekaj	časa	sva	že	hodili.	Nisva	
vedeli	zagotovo,	kje	sva.	Potem	pa	sva	

kar	naenkrat	zagledali	Orle.	In	ko	sva	
tam	 kolovratili	 in	 premišljevali,	 sva	
naleteli	na	prizmo.	Ni	čisto	ustrezala	
legi	na	karti.	Uf.	Ljubljanska	ekipa	se	
je	 vrnila.	 Sva	 se	 želeli	 posvetovati	 z	
njo,	a	nisva	vedeli,	ali	naju	hecajo	ali	
so	 res	 tako	 izgubljeni.	 So	 povedali,	
da	hodijo	brez	kompasa,	da	 jim	 je	 to	
večji	 izziv.	 Ti	 pa	 so	 junaki!!!	 Sva	 ži-
gosali	kar	 to	kontrolno	točko,	čeprav	
nama	ni	dala	miru.	Pot	bi	morala	biti	
pod	točko,	prizma	na	vrhu	na	jasi.	Sva	
krenili	 po	 travniku	malo	 navzgor	 in	
jo	 zagledali:	 oranžno-belo	 prizmo.	
Sva	 prečrtali	 prejšnjo,	 a	 se	 je	 strgal	
list,	ves	razmočen.	Tista	 točka	 je	bila	
lažna.	Dobro,	da	ji	nisva	nasedli.	Obe	
srečni,	 da	 nama	 gre	 tako	 dobro,	 sva	
jo	mahnili	proti	peti	KT,	ki	je	bila	vri-
sana	v	dolini	 in	 je	na	 zemljevidu	do	
nje	vodila	ena	sama	pot.	V	naravi	se	
je	 ta	 pot	 večkrat	 razcepila.	 Sva	 tekli,	
na	razpotjih	 izbirali	 levo	ali	desno	 ...	
vse	poti	 so	 vodile	do	pete	 kontrolne	
točke,	 ki	 sva	 jo	 z	 lahkoto	 opazili	 na	
levi	 strani	potoka.	Pot	do	 šeste	 je	 šla	
gladko:	najprej	po	makadamski	 cesti	

in	do	hiš	in	levo	v	klanec.	Tu	so	visele	
kar	štiri	prizme.	Zopet	ljudje	pri	toč-
ki.	Merjenje	azimutov	treh	prizem.	Še	
sedma.	Ta	 svet	mi	 je	 bil	 že	 znan.	Tu	
sem	 pred	 leti	 hodila.	 Ko	 sva	 prišli	
do	 kontrolne	 točke	 blizu	 cerkve	 sv.	
Lenarta,	 sem	 se	 najprej	 prepričala,	
da	ni	nobene	druge	KT	v	bližini,	kje	
med	hišami.	Potem	pa	nama	je	ostala	
le	še	pot	po	glavni	cesti	do	šole.	Malo	
sva	tekli,	malo	hodili.	Med	tekom	so	
moje	noge	postale	 tako	zelo	 težke.	V	
šoli	je	bilo	zelo	toplo.	Malo	pred	nama	
so	prišli	 naši	Č-jevci.	Zelo	dobro	 jim	
je	 šlo.	Najmlajši	 iz	 ekipe	 Skale	 so	 se	

preoblačili.	Bravo,	Skale!	Srečno	ste	se	
vrnili	s	pustolovščine.	Mladi	seniorji	
so	že	bili	v	suhem.	C-jevcev	še	kar	ne-
kaj	časa	ni	bilo.	Najdlje	pa	smo	čaka-
li	našo	B-ekipo.	Štiri	punce.	Zunaj	 je	
snežilo,	njih	pa	od	nikoder.	Najboljše	
v	drugih	kategorijah	so	že	razglasili.	
In	potem	so	privršale:	Živa,	Eva,	Bar-
bara,	Nika.	Vse	premražene.	Našle	so	
vseh	sedem	kontrolnih	točk!	V	tej	ka-
tegoriji	 so	druge	ekipe	našle	po	eno,	
dve,	največ	tri	KT.	Naše	“frajle”	pa	kar	
vse!	Odlično,	punce!	Zmaga	je	vaša!	

Za	MO	PD	Borovnica	napisala	
Kristina Suhadolnik

MO PD Borovnica na 
Pristovškem Storžiču
Za naš tokratni podvig smo izbrali nedeljo, 15. novembra. Z zbornega 
mesta smo se ob 8. uri odpeljali na Gorenjsko. Pot nas je vodila mimo 
Zgornjega Jezerskega, avtomobile pa smo parkirali na mejnem prehodu 
Jezerski vrh. To je bilo naše izhodišče.

Planinsko orientacijsko tekmovanje Sostro
Se spomnite sobote, 21. novembra 2015, ko je deževalo, se sredi dneva močno shladilo in so padle 
prve snežinke v tej zimi? Prav na ta dan smo imeli drugo planinsko orientacijsko tekmovanje v 
gorenjsko-dolenjski ligi. V OŠ Ljubljana Sostro se nas je zbralo 125 tekmovalcev, razdeljenih v 20 
ekip. Planinsko društvo Borovnica je zastopalo 21 tekmovalcev v šestih ekipah. Od najmlajšega 
Vida do mladih seniorjev.

Veseli december v vrtcu Mavrica
December  v vrtcu Mavrica smo pričeli z novoletnim sejmom pred osnovno šolo. Bilo je 
pravo praznično vzdušje. Izdelke smo skupaj s starši naredili teden dni prej na novole-
tni delavnici in jih ponudili obiskovalcem sejma ter na tak način zbirali prostovoljne 
prispevke za šolski sklad. Hvala vsem za prispevke. Skupini Vetrnice in Metuljčki so se 
s starši odpravili (pred sejmom) na pohod z lučkami po Borovnici. 
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So bankomatu 
na Vrzdencu 
šteti meseci?
	 S	 strani	 Nove	 ljubljanske	 banke	 je	 občina	
Horjul konec lanskega leta prejela dopis, v 
katerem je navedeno, da bankomat na loka-
ciji	Vrzdenec	že	dalj	časa	ne	dosega	stroškov-
ne	upravičenosti	postavitve.	 Iz	tega	razloga	
so	odgovorne	na	občini	zaprosili,	da	bi	se	s	
koncem leta 2015 sporazumno prekinilo na-
jemno	razmerje.	Na	občini	so	nam	zagotovi-
li, da na sporazumno odpoved ne pristajajo 
oziroma	se	bomo	držali	pogodbenega	roka,	
ta pa je eno leto od obvestila o prekinitvi na-
jema,	ki	pa	je	sicer	brezplačen.	
Bankomat na Vrzdencu tako ostaja vsaj do 
novembra 2016, ko bodo s strani Nove lju-
bljanske banke ponovno opravili pregled. 
Trn	v	peti	 je	 torej	 število	dvigov	na	banko-
matu,	 in	 ne	 količina	 dvignjenega	 denarja.	

Zato	 na	 občini	 pozivajo	 in	 svetujejo	 obča-
nom,	 da	 v	 kolikor	 želijo	 bankomat	 na	Vrz-
dencu	ohraniti,	naj	se	ga	pogosteje	poslužu-
jejo.	Kot	olajševalno	okoliščino	navajajo	tudi	
odprtje trgovine na Vrzdencu, ki upajo, da 
bo	pripomogla	k	dvigu	števila	izplačil.	V	na-
sprotnem primeru se lahko zgodi, da bodo 
bankomat	zaprli,	 saj	občina	nima	zakonske	
podlage, da bi pokrila izgubo 3000 evrov le-
tno, ki po mnenju NLB zaradi ne doseganja 
rentabilnosti nastane.

 Nadja Prosen Verbič / Foto: npv

Konec	 lanskega	 leta	 so	 vaščani	
Vrzdenca opravili kar nekaj pro-
stovoljnih	 ur	 dela.	 Počistiti	 in	
urediti	 je	 bilo	 namreč	 potrebno	
zgornje prostore objekta Zelena 
dolina, kjer se je vse do srede leta 
2013 opravljala trgovinska dejav-
nost,	z	letošnjim	1.	februarjem	pa	
se	 živilska	 trgovina	v	kraj	 vrača.	
Vaščani	 so	 s	 pomočjo	 domačih	
obrtnikov poskrbeli za vodo, cen-
tralno ogrevanje, elektriko ter na 
novo prepleskane stene prostorov. 
Tako	 je	bilo	namreč	dogovorjeno	
z novim najemnikom in lastni-
kom trgovine Jelkom Orlom, s 

katerim	 je	 že	bila	podpisana	na-
jemna pogodba. V vas torej pri-
haja trgovina podjetja M-Orel 
d.o.o.,	 ki	 ima	 sedež	 podjetja	 na	
Vrhniki, svoje enote pa v njeni 
okolici,	 od	 februarja	 naprej	 tudi	
na Vrzdencu. Vodstvo podjetja je 
s	 prvimi	 poslovnimi	 odločitva-
mi	že	pokazalo,	da	želi	 s	krajem	
dobro sodelovati. Za prodajalki 
v	novi	 enoti	 je	 namreč	 zaposlilo	
dve	 Vrzdenčanki.	 Krajani	 se	 ve-
selijo	 takšnega	 sodelovanja	 tudi	
v	bodoče,	novemu	najemniku	pa	
želijo	uspešno	pot.	
Nadja Prosen Verbič / Foto: npv  

Vpis v prvi 
razred
Spoštovani	starši!
Vabimo	vas	k	vpisu	vašega	otroka	v	1.	razred	
osnovne	šole	za	šolsko	leto	2016/2017.

V	skladu	z	Zakonom	o	osnovni	šoli	poteka	
v Sloveniji februarja vpis otrok v 1. razred 
osnovne	šole.	Vpis	je	obvezen	za	vse	otroke, 
ki v tekočem koledarskem letu dopolnijo 6 
let, torej letos za otroke, rojene leta 2010. 
Vpis v 1. razred Osnovne šole Horjul za 
šolsko leto 2016/2017 bo potekal od 9. do 
12.	in	od	22.	do	26.	februarja.	Za	vse	bodoče	
prvošolce	in	njihove	starše	oziroma	skrbnike	
bomo v sredo, 10. februarja, ob 16.30 pripra-
vili ustvarjalno delavnico. SOČASNO z de-
lavnico bo v sosednjem prostoru	 (učilnici)	
potekal VPIS,	ki	se	ga	boste	lahko	udeležili	
starši	skupaj	z	otroki,	tako	da	boste	delavni-
co	za	kratek	čas	zapustili	in	se	zatem	vrnili.	
Za	tiste,	ki	se	vpisa	10.	februarja	ne	boste	mo-
gli	udeležiti,	bo	potekal	vpis	po	individual-
nem dogovoru enkrat od 9. do 12. oziroma 
od	22.	do	26.	februarja.
Sicer pa boste v zadnjih dneh januarja prejeli 
po	pošti	tudi	pisno	vabilo	za	vpis,	naslovlje-
no na otroka.

Mineva dobro leto od moje izvo-
litve za župana. Čas hitro beži in 
odločil sem se, da vam predsta-
vim moje poglede na aktivnosti, 
ki smo jih uspeli realizirati v tem 
obdobju.
Kot prvo nalogo sem si zadal, da 
se	srečam	z	vaščani	v	vseh	vaseh	
in	 prisluhnem	njihovim	 željam	 o	
tem, kaj vse bi bilo potrebno po-
storiti. Pohvaliti moram dobro so-
delovanje	vaških	odborov,	svetnic	
in svetnikov, tako smo lahko takoj 
pristopili	 k	 reševanju	 problemov.	
Enostavne	 težave	 smo	 že	 rešili,	
ostale pa soglasno razporedili po 
pomembnosti, da jih izpeljemo v 
štiriletnem	 mandatu.	 Prepričan	
sem, da nam bo to tudi uspelo. 
Izkazalo	 se	 je,	 da	 je	 velik	 pro-
blem,	 da	 ni	 bilo	 načrtovanih	 in	
pripravljenih	 projektov	 za	 večje	
investicije.	Za	projekte	v	fazi	pro-
jektiranja smo postavili termine 
za	dokončanje.	Pospešeno	smo	se	
dogovarjali	za	odkup	zemljišč,	da	
smo	 projekte	 sploh	 lahko	 začeli	
načrtovati.	V	sodelovanju	z	vaški-
mi odbori, svetnicami in svetniki 
smo	 pospešeno	 pridobivali	 so-
glasja	in	služnosti.	Večinoma	nam	
je	 to	 uspelo	 brez	 večjih	 zapletov,	
ostale pa prosim, da najdemo sku-
pen	jezik	in	v	dobrobit	vseh	obča-
nov	najdemo	soglasne	rešitve.	

V tem enoletnem obdobju smo 
zaključili nekaj projektov:
-	 predelali	 smo	 staro	 šolsko	 telo-
vadnico	 v	 štiri	 sodobne	 učilni-
ce,	učilnico	za	tehnični	pouk	in	
knjižnico	ter	vse	prostore	opre-
mili; ponovno se je izkazalo, da 
bi	 moral	 biti	 projekt	 že	 od	 za-
četka	bolje	načrtovan,	saj	je	bilo	
potrebnega veliko usklajevanja 
v	različnih	fazah	gradnje;	uspe-
šen	 zaključek	 smo	 proslavili	 s	
predajo prostorov v uporabo ob 
občinskem	prazniku;	investicija	
nas je stala 380000 evrov;

-	 med	 šolskimi	 počitnicami	 smo	
prebelili vse hodnike in stopni-
šča	v	šoli	ter	zamenjali	31	vrat	s	
podboji; roki za izvedbo so bili 
kratki, a z veliko vneme in volje 
do	dela	so	otroci	lahko	pravoča-
sno	pričeli	s	poukom;

-	maja	 smo	postavili	 šolski	 čebel-
njak,	ki	ga	je	financirala	občina,	
panje	in	čebele	pa	je	prispevalo	
čebelarsko	 društvo;	 posadi-
li	 smo	 tudi	 nekaj	 lip	 in	 češenj;	
čebelarski	krožek	 trenutno	obi-
skuje	24	učencev,	vodi	ga	ravna-
telj	Primož	Garafol	in	skupaj	jim	
je	uspelo	natočiti	55	kg	medu,	ki	
so	ga	porabili	v	šolski	kuhinji	in	
vrtcu;

-		 septembra	 smo	 uspešno	 za-
ključili	 sanacijo	 plazu	 na	 cesti	
Zaklanec–Dolenja vas v Prosci; 
plaz	je	bil	že	večkrat	neuspešno	
saniran, tako da je bila sedanja 
sanacija zelo temeljita in verja-
mem,	 da	 bo	 vožnja	 po	 tej	 cesti	
odslej varna;

-		novembra	 smo	 uspešno	 za-
ključili	 gradnjo	 še	 preostalega	
omrežja	kanalizacije	na	Ljubgoj-
ni,	istočasno	smo	obnovili	velik	
del	vodovoda	in	postavili	še	tri	
požarne	hidrante;	poplavna	štu-
dija je pokazala, da je skozi Lju-
bgojno	 potrebno	 povečati	 cevi	
ob	potoku,	delno	smo	to	že	ure-
dili, za preostanek pa se bodo 
morali	 potruditi	 vaščani	 sami;	
ob sanaciji cest nismo pozabili 
na javno razsvetljavo; vsem va-
ščanom	se	zahvaljujem	za	 izre-
dno dobro sodelovanje;

-		že	več	let	analize	vode	iz	zajetja	
na Lesnem Brdu izkazujejo, da 
voda ni ustrezna, ker vsebuje 
preveč	bakterij,	zato	smo	kupili	
novo	 črpalko,	 ki	 dobavlja	 vodo	
iz	Podolnice	ter	začasno	izločili	
zajetje na Lesnem Brdu, kljub 
temu	 da	 se	 ta	 voda	 lahko	 še	
vedno uporablja za zalivanje in 
pranje;

-		obnovili	smo	del	cestišča	na	Lju-
bljanski cesti, uredili odvodnja-
vanje	 vode	 s	 cestišča	 in	 javno	
razsvetljavo, saj je bil vstopni 
del v Horjul slabo razsvetljen in 
nevaren	za	pešce,

-		več	let	se	je	že	pojavljal	problem	
s stanjem poljskih cest, zato smo 
na	 pobudo	 vaških	 odborov	 in	
s	 pomočjo	 vaščanov	 nasuli	 380	
kubičnih	 metrov	 gramoza;	 po	
dogovoru	 z	 vaškimi	 odbori	 in	
potrebami pa bomo letos sana-
cijo	poizkušali	delno	ponoviti;

-		za	osnovno	 šolo	 smo	v	novem-
bru posadili 24 jablan, otroci so 
pri	 tem	 navdušeno	 sodelovali;	
spomladi bomo povabili stro-
kovnjaka	 z	 biotehnične	 fakul-
tete, da bo otrokom predstavil 
obrezovanje sadnega drevja, 

v	 nekaj	 letih	 pa	 bomo	 imeli	 že	
možnost	obrati	jabolka	za	šolsko	
kuhinjo;

-  v letu 2015 je bilo z razpisom 
možno	 dobiti	 subvencijo	 za	
montažo	male	komunalne	čistil-
ne naprave in uradno je bilo pre-
vzetih	24	malih	čistilnih	naprav,	
za	kar	smo	iz	občinskega	prora-
čuna	namenili	43.948	evrov.	

Posamezni projekti pa so v za-
dnji fazi projektiranja in se pri-
pravljamo na izvedbo:
-	 za	 čistilno	 napravo	 v	 Horjulu	

smo pridobili gradbeno dovo-
ljenje, kljub veliko zapletom s 
projektantom, in predvidoma 
bomo	 z	 gradbenimi	 deli	 začeli	
maja, saj so sredstva za gradnjo 
zagotovljena;

-	 načrtovanje	 kanalizacije	 v	 Za-
klancu in na delu Stare ceste v 
Horjulu	je	končano	in	v	postop-
ku pridobivanja gradbenega 
dovoljenja;	v	času	gradnje	bomo	
poskrbeli	še	za	javno	razsvetlja-
vo, vodovod, odvodnjavanje in 
obnovo	 cestišča,	 hkrati	 se	 do-
govarjamo s podjetjem Elektro 
Ljubljana okolica, da pripravijo 
projekte za umestitev elektro 
vodov v zemljo, zgradili bomo 
tudi	pločnik	od	transformatorja	
v Horjulu do gasilskega doma v 
Zaklancu,	če	bomo	pridobili	so-
glasja,	pa	tudi	ob	cesti	od	križi-
šča	proti	»Kašprju«;

-		končuje	se	gradnja	povezovalne	
ceste	med	šolo	in	vrtcem,	ob	če-
mer	 načrtujemo	 še	 preplastitev	
celotne	 Šolske	 ulice;	 če	 bo	 šlo	
vse	po	načrtih,	bomo	z	deli	kon-
čali	do	občinskega	praznika;

-		 spomladi	pričakujemo,	da	bomo	
dokončali	 še	 preostala	 dela	 na	
Ljubgojni, zamenjavo mostu 
sredi vasi, uredili odvodnjava-
nje in preplastili cesto skozi vas;

-  projekti za izgradnjo poslovilne 
vežice	na	Vrzdencu	so	v	polnem	
teku	–	lokacija	je	izbrana,	načrte	
bomo razgrnili marca,

-	 načrtujemo	 gradnjo	 javne	 raz-

svetljave v Podolnici, delno v 
Horjulu	in	na	Vrzdencu	v	Grab-
nu;

-  pripravljajo se projekti za ka-
nalizacijo	 in	 čistilno	 napravo	 v	
Žažarju,	 obenem	 se	 bo	 urejalo	
vodovodno	 omrežje,	 javna	 raz-
svetljava, uredilo se bo odvo-
dnjavanje s cest in obnovila se 
bodo	cestišča;

-  spomladi se bodo postavili nad-
streški	 na	 avtobusnih	 postajah	
na Ljubgojni in dva na Vrzdencu;

-		načrtujemo	izdelavo	projekta	za	
ureditev	pokopališča	na	Lesnem	
Brdu in nato njegovo ureditev, 
postopno v skladu z dogovori in 
možnostmi;

-  z razpisi Ljubljanske urbane re-
gije	bo	možno	priti	do	sredstev	
za	ureditev	igrišča	pri	gasilskem	
domu na Vrzdencu, v dogovoru 
z gasilci bomo projekte tudi na-
ročili,	jih	pridobili	in	se	prijavili	
za	črpanje	sredstev	iz	teh	virov.

Društvene aktivnosti v občini:
-	za	sofinanciranje	18	prireditev,	ki	
so	jih	organizirala	društva	v	ob-
čini	Horjul,	 smo	 namenili	 3100	
evrov; z veseljem bomo tudi v 
prihodnje podprli dobro obiska-
ne in dobro organizirane pri-
reditve, ki so namenjene vsem 
občankam	in	občanom;

-	 za	 potrebe	 gasilstva	 je	 bilo	 Ga-
silski zvezi Horjul v letu 2015 
nakazanih	 43.733	 evrov,	 ta	 pa	
jih	je	razdelila	med	društva,	saj	
imajo posamezna gasilska dru-
štva	 predstavnike	 v	 upravnem	
odboru zveze;

-		v	okviru	razpisa	za	šport	Obči-
ne Horjul smo v letu 2015 raz-
delili	17.136	evrov	in	verjamem,	
da so bila sredstva koristno po-
rabljena,	 saj	 sem	 bil	 na	 večini	
prireditev prisoten;

-	 za	 vsa	 ostala	 društva	 v	 občini	
Horjul, ki delujejo v javnem in-
teresu, pa smo namenili v letu 
2015	nekaj	več	kot	11.000	evrov.

Vsem predstavnikom in vodstvom 
društev,	 gasilskih,	 športnih,	 kul-
turnih, upokojenskih in ostalih, 
se	 najlepše	 zahvaljujem	 za	 sode-
lovanje.	 Cenim	 vaš	 požrtvovalno	
razdajanje in verjamem, da boste 
še	naprej	tako	aktivni.
Z velikim veseljem smo mladim 
družinam	 ob	 rojstvu	 novorojenč-
kov podarjali majhne pozornosti. 
Za	 37	 novih	 občank	 in	 občanov	
občine	Horjul	smo	staršem	name-
nili	10.175	evrov.	Vsekakor	bomo	s	
to humano pozornostjo nadaljeva-
li	tudi	v	letošnjem	letu.
Z veliko dobre volje, sodelovanja 
in	 včasih	 tudi	 malo	 popuščanja	
bomo,	 sem	prepričan,	v	 letu	2016	
dosegli	še	več	uspehov.

		Župan Janko Prebil

Trgovinske police bodo kmalu polne.

Simbolna fotografija

Februarja bomo lahko nakupovali živila na Vrzdencu
Vrzdenec – Obnovljeni objekt Zelena dolina na Vrzdencu je v kraj pripeljal novega najemnika, ki v zgornjih prostorih februarja odpira živilsko trgovino.

Spoštovani občanke in občani občine Horjul!
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Čar letošnjih 
živih jaslic v 
ZOO Rožman
Vrzdenec, 25., 26. in 27. december – 
Prav posebne in svojevrstne ter za pre-
bivalce horjulske doline prav gotovo 
najbližje žive jaslice je ZOO Rožman 
skupaj z vaščani ter ljudmi dobre volje 
letos pripravil že petič zapored. Šte-
vilnih obiskovalcev tudi tokrat ni raz-
očaral, saj je jaslice močno povečal, v 
pripoved dodal še nekaj čarobnih slik 
in likov ter poskrbel za čudovite zvoke 
zvonov, ki so nagovarjali že na daleč.
 
Svetopisemska	zgodba	o	božjem	rojstvu,	ume-
ščena	v	prav	poseben	prostor	–	zasebni	živalski	
vrt	na	prostem,	vsako	leto	privabi	lepo	število	
obiskovalcev. Ker je bilo letos dogajanju izre-
dno naklonjeno tudi vreme, si je svetopisem-

ske prizore, v katerih ne sodelujejo le svetopi-
semski	 liki,	 pač	 pa	 tudi	 najrazličnejše	 živali,	
ogledalo izredno veliko ljudi. Njihovih spod-
budnih besed in odzivov so bili posebej veseli 
vsi, ki so dogodek pripravljali in ga oblikovali. 
Letos	so	se	še	posebej	potrudili	 ter	sveti	dru-
žini	priskrbeli	novo	streho	nad	glavo.	Mnogo	
truda	je	bilo	vloženega	v	ureditev	ribnika,	ki	je	
popolna	novost	v	ZOO	Rožman	na	Vrzdencu.	
V domovanju, kjer bodo kaj kmalu kapibare, 
sta	si	začasno	mesto	našla	angela	ter	v	soju	luči	
spremljala dogajanje na nebu in morda iskala 
zvezdo severnico. Na poti do novorojenega pa 
je	 obiskovalce	 vseskozi	 spremljalo	 čudovito	
pritrkavanje	 zvonov,	ki	 so	 živim	 jaslicam	pri-
dali	posebno	čarobnost.	
Pastirčki,	 najmlajši	 igralci,	 so	 bili	 tudi	 tokrat	
najbolj prikupni liki, ki so se greli ob ognju ter 
pekli	 krompir,	 luščili	 fižol,	 robkali	 koruzo	 in	
se	igrali	s	kozlički,	eden	pa	je	celo	grel	železo,	
ki ga je kasneje koval. Obiskovalci, ki so med 
ogledom	 bibličnih	 prizorov	 lahko	 pokukali	
tudi	 v	 domovanja	 nekaterih	 živali	 živalskega	
vrta,	 so	največ	pozornosti	 namenili	medvedu	
Timu.	Videti	je	bilo,	da	je	resnično	dobro	okre-
val ter se dobro navadil tudi na obiskovalce, 
saj se je med obiskom mirno sprehajal po svoji 

kletki	ter	prijazno	gledal	skozi	rešetke.	Po	kon-
čani	krožni	poti	je	sledila	še	postaja,	od	koder	

je	dišalo	po	kuhanem	vinu	in	čaju	ter	prostor,	
kjer	so	se	obiskovalci	lahko	še	nekaj	časa	zadr-
žali	ter	poklepetali.	
Svetlobno in glasbeno lepo izpopolnjena pred-
stava o rojstvu Jezusa na Vrzdencu tudi po 
mnenju	lastnika	ZOO	Rožman	Jožeta	Rožman-
ca	počasi	dobiva	zares	 lepo	podobo	 in,	 če	bo	
vse,	kot	mora	biti,	bo	stvar	le	še	rastla	in	se	širi-
la,	pravi.	Ob	tej	priložnosti	se	zahvaljuje	vsem	
gasilcem,	 vaščanom	 in	 prijateljem,	 ki	 so	 tudi	
letos	priskočili	na	pomoč	in	pripomogli,	da	je	
dogodek	pustil	lep	in	doživet	spomin	na	božič-
no	zgodbo,	ki	se	je	odvila	v	živalskem	vrtu.

Nadja Prosen Verbič / Foto: npv

Leto zaključili z lepo 
pesmijo in prijaznimi 
voščili
Urh, 30. december – Božično-novoletni čas v horjul-
ski občini zaznamujejo številni dogodki, med katere 
sodi tudi tradicionalni božični koncert na Svetem 
Urhu, kjer se na predvečer silvestrovega zberejo 
mnogi ter prisluhnejo božičnim melodijam. Med 
njimi je bil letos tudi župan Janko Prebil, ki je po 
koncertu skupaj z nastopajočimi ter obiskovalci 
nazdravil prihajajočemu letu. 
Tradicionalni	božično-novoletni	koncert,	ki	že	več	 let	zapored	
poteka	v	organizaciji	Razvojnega	društva	Urh,	letos	pa	se	mu	je	
pridružila	tudi	Občina	Horjul,	je	tudi	to	pot	potekal	v	pristnem	
vzdušju	horjulske	podružnične	cerkve	svetega	Urha.	Občinstvo,	
ki je napolnilo cerkev, je lahko prisluhnilo bogatemu programu, 
ki	so	ga	oblikovali	številni	horjulski	glasbeniki,	pevci	in	neka-
teri	gostje.	Svoj	kamenček	v	mozaik	letošnjega	dogodka	so	tako	
prispevali:	Otroški	pevski	zbor	Plamen	iz	Horjula,	kvartet	flavt	

Glasbene	šole	Emil	Adamič,	mladi	glasbeniki	iz	družine	Čadež,	
Vokalna	 skupina	Brede	 Šček	 z	Viča,	 trio	 instrumentalistov	 iz	
Žažarja,	basist	Matija	Bizjan	iz	Podolnice	ob	spremljavi	pianist-
ke	Ane,	vokalni	kvartet	Bitenc	ter	zvesti	nastopajoči	člani	Meša-
nega	pevskega	zbora	Prosvetnega	društva	Horjul.	Slišati	je	bilo	
mnogo	znanih	 in	manj	poznanih	božičnih	melodij,	a	najlepše	
izmed	vseh	je	zazvenela	himna	božične	noči	Sveta	noč,	ki	so	jo	
združeno	zapeli	in	zaigrali	vsi	nastopajoči.	Celoten	večer	je	tako	
minil	v	prepletanju	pesmi	 in	glasbe	 ter	osrednjega	božičnega	

sporočila,	da	se	moramo	ljudje	imeti	radi,	se	spoštovati	in	si	po-
magati.	V	tem	duhu	je	zvenelo	tudi	voščilo	župana	Janka	Pre-
bila,	ki	je	v	nagovoru	poudaril	pomen	druženja	in	sodelovanja,	
zahvalil se je organizatorjem za trud pri pripravi koncerta, vsem 
zbranim	pa	zaželel	vsega	dobrega	v	prihajajočem	letu.	Tudi	to-
krat	se	je	koncert	zaključil	s	sproščenim	kramljanjem	v	poslopju	
pod cerkvijo, kjer je bila, poleg toplih napitkov in dobrot, ki so 
jih	napekle	pridne	gospodinje,	priložnost	tudi	za	izrekanje	pra-
zničnih	voščil.																													Nadja Prosen Verbič  / Foto: npv

Koledovanje je star predkrščanski običaj, ki se ga 
že nekaj let poslužujejo tudi učenci Osnovne šole 
Horjul. Kot nekoč rimski meščani ali kasneje vaški 
fantje in godci, ki so v hrupnih sprevodih hodili po 
mestu od hiše do hiše ter prepevali pesmi kolednice, 
tako tudi starejši horjulski učenci iz šolskega zbora 
v času pred prazniki opravijo nekaj obiskov po Hor-
julu ter zapojejo in voščijo.
Letos	so	se	na	koledovanje	pripravljali	učenci	od	5.	do	8.	razreda,	
in	 sicer	pod	vodstvom	učiteljice	glasbe	Natalije	Rus.	Koledni-
ki	so	obiskali	vrtec,	dom	starejših	občanov,	Občino	Horjul,	obe	

podjetji	Metrela,	trgovino	in	horjulskega	župnika.	Ob	glasbeni	
spremljavi	harmonike,	zvončkov	in	nekaterih	drugih	glasbil	so	
zbranim	na	omenjenih	lokacijah	zapeli	nekaj	prazničnih	pesmi	
ter	izrekli	voščilo,	obisk	pa	zaključili	z	refrenom:	»Želimo	vam	
srečen	božič,	v	novem	letu	pa	mir.«	Ker	so	vselej	izredno	lepo	
sprejeti,	se	učenci	na	koledovanje	radi	pripravljajo,	še	najbolj	pa	
čakajo	dan,	ko	voščilo	 in	 lepo	pesem	ponesejo	med	horjulske	
občane,	pri	tem	pa	skrbijo	za	ohranjanje	slovenskih	običajev	in	
navad, za katere se nam v horjulski dolini, tudi po zaslugi mlaj-
še	generacije,	na	srečo	ni	treba	bati.	Učenci	 in	spremljevalci	se	
ob	tej	priložnosti	lepo	zahvaljujejo	vsem,	ki	so	jih	s	pogostitvijo	
in	poslušnostjo	toplo	sprejeli.	

Nadja Prosen Verbič

Predpraznično srečanje 
veteranov
Horjul, 20. december – V dvorani gasilskega doma v 
Horjulu so se na povabilo Komisije za veterane GZ 
Horjul tudi letos zbrali starejši gasilci in prisluhnili 
nagovorom gostov ter nazdravili novemu letu.
December	je	praznični	čas,	čas	za	druženje	in	srečanja.	V	navadi	
je	že,	da	se	v	tem	mesecu	zberejo	tudi	člani	veteranske	komisije,	
poklepetajo	ter	si	voščijo.	Prav	tako	je	bilo	tudi	decembra	2015.	
Sklicatelj	 srečanja,	predsednik	Komisije	 za	veterane	 Janez	Šu-
šteršič,	je	uvodoma	vse	zbrane	gasilce	in	goste	prijazno	pozdra-
vil,	se	jim	zahvalil	za	udeležbo	ter	se	z	minuto	molka	spomnil	
v letu 2015 preminulih gasilcev. Nato je besedo predal gostom. 
Župan	Janko	Prebil	je	pozdravil	gasilce,	jih	pohvalil	za	njihovo	

aktivno	 vlogo	 nekoč	 in	 danes,	 predvsem	
pa za plemenito delo, ki ga opravljajo za 
soljudi. Ker s svojo starodobno motorno 
črpalko	pogosto	popestrijo	 kakšen	občin-
ski dogodek, jih je povabil, da prikaz opra-
vijo	 tudi	 pred	 šolarji,	 saj	 so	 prav	 mlajše	
generacije tiste, ki z veseljem spremljajo 
delo	starejših	 in	se	od	njih	veliko	naučijo.	

Predsednik	GZ	Horjul	Lado	Prebil	je	pohvalil	delo	veteranske	
komisije	 ter	 članom	zaželel	 zdravja	 in	uspešnega	dela	 tudi	 v	
novem letu. V horjulskem gasilskem domu je zbrane pozdravil 
tudi	predsednik	PGD	Horjul	Boštjan	Zamejc	 ter	pohvalil	 nji-
hovo	delo	 ter	zasluge	za	 to,	kar	so	od	njih	podedovale	mlajše	
generacije,	pri	tem	pa	se	je	še	javno	zahvalil	vsem	prisotnim	za	
sodelovanje	ob	praznovanju	130-letnice	PGD	Horjul,	saj	so	tako	
vajo	 kot	 parado	 popestrili	 s	 starodobno	 črpalko.	 Predsednik	
komisije	 za	veterane	 je	nato	 spregovoril	 o	delu	v	 iztekajočem	
se letu ter z zadovoljstvom pohvalil sodelovanje veteranov na 

slovesnosti	ob	85-letnici	PGD	Žažar	ter	na	tekmovanju	starejših	
gasilcev	na	Lavrici.	Na	kratko	je	predstavil	še	plan	za	prihodnje	
leto	in	besede	sklenil	z	božično-novoletnim	voščilom.	Srečanje	
se	je	zaključilo	s	pogostitvijo,	pred	tem	pa	so	si	zbrani	ogledali	
še	fotografije	z	lanskega	tekmovanja	veteranov	na	Lavrici.

Nadja Prosen Verbič  / Foto: npv

Sveta družina s prikupnimi jagenjčki

Nadarjeni glasbeniki, člani družine Čadež iz Vrzdenca

Koledniki na obisku pri županu.

Veselo je bilo tudi po koncertu, ko so zbrani že nazdravili novemu letu.

Obilo pozornosti je bil tudi tokrat deležen med-
ved Tim.

Koledniki ponesli lepo pesem in voščila
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V	eni	od	prejšnjih	številk	smo	poročali	o	uspešno	
izpeljanem humanitarnem teku, ki ga je Razvoj-
no	društvo	Urh	v	sodelovanju	z	društvom	Vesele	
nogice	 v	 začetku	 oktobra	 izvedlo	 v	 Podolnici.	S	
prispevki	 udeležencev	 teka	 in	 pohoda,	 od	 zbra-
nega	starega	papirja	in	donatorjev	se	je	v	mošnji-
ček	Veselih	nogic	zlilo	1500	evrov.	Bon	sta	iz	rok	
predstavnikov	 Razvojnega	 društva	Urh	 na	 sku-
pnem	srečanju	prejeli	predsednica	društva	Vesele	
nogice	Spomenka	Valušnik	in	njihova	članica	ter	
vaščanka	Podolnice	Maša	Kočevar.	Z	zbranim	de-
narjem	so	torej	podprli	Društvo	za	pomoč	osebam	
z motnjami v razvoju Vesele nogice, ki s prispevki 
pomaga	staršem	otrok	pri	financiranju	terapij	 in	
drugih	pripomočkov,	ki	so	za	razvoj	in	napredek	
ter	posledično	za	pot	k	večji	samostojnosti	nujno	
potrebni. 

Nadja Prosen Verbič

Raztezajo	se	na	približno	štiri	krat	štiri	
metre	 velikem	prostoru	v	 stari	 kmečki	
hiši,	 kjer	 jih	 je	 postavljal	 že	 kot	 otrok.	

»Že	od	nekdaj	sem	imel	veselje	za	izde-
lovanje	jaslic,	še	ko	so	bile	papirnate.	To	
se	mi	je	zdelo	tako	domače,	ustvarjalno	

…,«	pripoveduje	Bogataj,	ki	sicer	živi	v	
Logatcu,	še	vedno	pa	se	počuti	Vrzden-
čana.	 »Pri	 tem	me	 je	vedno	 spodbujala	
sedaj	že	pokojna	mama,	tudi	kasneje,	ko	
sem	že	odrasel,	sem	jih	prišel	postavljat	
k	njej	na	Vrzdenec.«	No,	tako	velikih,	kot	
jih	je	izdelal	letos,	jih	še	ni	nikoli.
Zajemajo skoraj ves prostor v osrednjem 
delu	 stare	 kmečke	 hiše,	 da	 je	 prostora	
dovolj samo za radovedne obiskovalce.
»Rad	 zahajam	 v	 naravo,	 tam	 veliko-
krat	 naletim	 tudi	 na	 kakšen	 parobek,	
ki	mi	potem	pride	še	kako	prav	pri	po-
stavljanju	 jaslic.	Mah	sem	šel	nabrat	že	
dva do tri mesece prej, sicer pa sem za 
samo	postavitev	jaslic	porabil	približno	
mesec	 dni,«	 je	 pojasnil	 sogovornik,	 ki	
vsako	leto	nakupi	za	približno	sto	evrov	
dodatnih	 ovčk,	 pastirjev,	 hišic,	mlinov,	
lučk	 in	 drugih	 elementov,	 ki	 pritičejo	
jaslicam.	 »To	 je	 nikoli	 končana	 zgodba:	
lahko	bi	kar	kupoval	 in	kupoval…«	Če	
vas zamika, da bi si jih ogledali, samo 
poglejte,	če	je	pred	hišo	parkiran	njegov	
rdeči	 pežo,	 kar	 pomeni,	 da	 je	 nekje	 v	
bližini,	sicer	pa	se	dogovorite	z	njim	po	
telefonu	(031	458	839)	in	vam	jih	bo	rade	
volje pokazal. Kot pravi, so otroci nad 
njimi	zelo	navdušeni.	

Gašper Tominc (foto: GT) 

Jože Marolt, Horjulec, ki je lani prete-
kel 3000 km 

Cilj mu 
predstavlja 
svetovna špica 
maratoncev
Na Obrtni ulici v Horjulu živi Jože 
Marolt, 48-letni samostojni obrtnik, 
ki je popoldanski del življenja vedno 
namenjal športu. Včasih je prisegal 
na nogomet, sedaj pa ga je mogoče 
srečati na vrzdenških ravninah v te-
kaški opravi. Tam že dve leti neutru-
dno trenira pod vodstvom izkušenega 
vrhunskega maratonca in je že nanizal 
kopico obetavnih rezultatov na 21 ki-
lometrov, želi pa si preteči 42-kilome-
trski maraton z mednarodno udeležbo. 
Za tega še ni pripravljen, pravi, a če 
bo šlo tako naprej, bo njegovo ciljno 
ravnino v letu ali dveh pretekel med 
prvimi.
 
Šport	je	bil	vedno	Jožetov	nenehni	spremljeva-
lec:	 »Včasih	 sem	 igral	 pri	 vrhniškem	usnjarju	
kot mladinski nogometni reprezentant, bil po-
vabljen	v	nogometno	šolo	splitskega	Hajduka,	

nato sem se veliko ukvarjal tudi z malim no-
gometom.	A	 to	 je	bil	 ekipni	 šport,	mi	pa	smo	
počasi	odrasli	 in	nisi	 imel	več	časa	na	pretek.	
Zato sem presedlal na kolo in dosegel tudi ne-
kaj	uspehov,	a	z	namenom	druženja,	zabave	in	
za odmik od napornega vsakdanjika. Vendar 
tudi	kolesarjenje	ni	bilo	tisto,	kar	sem	zares	že-
lel,	 časovno	potratno,	veliki	 stroški	 in	 seveda	
moja starost, s katero sem zamudil resno ko-
lesarstvo.«	Nato	je	odkril	tek,	ki	zahteva	enak	
napor	v	znatno	krajšem	času:	»Vse	se	je	spreme-
nilo,	ko	sem	srečal	nekdanjega	vrhunskega	ma-
ratonca	Srečka	Končino,	ki	me	je	vzel	pod	svoje	
okrilje.	On	 ima	odlično	osebnost,	 takoj	 sva	se	

ujela,	 zelo	 mi	 ustreza	 tudi	 njegov	 pedagoški	
pristop.	 Sedaj	 že	 dve	 leti	 tečem	 natančno	 po	
njegovih	 navodilih.	Vsak	 dan	 se	 slišiva,	 bele-
žim	tudi	tekaški	dnevnik,	da	lahko	primerjam	
rezultate	 in	odkrivam	napredek.«	Kot	 je	dejal	
sogovornik,	 je	že	od	nekdaj	slutil,	da	 je	dober	
tekač:	»Očitno	imam	to	v	genih.	Žal	mi	je	le,	da	
sem	to	odkril	šele	sedaj.«
Pravi,	da	teče	vsak	dan,	navadno	na	ravninah	
za	 Zagorico,	 včasih	 tudi	 na	 stadionu	 v	 Šiški,	
od 5 do 22 kilometrov, odvisno od tega, ali gre 
za	regeneracijo	po	tekmi	ali	nabiranje	moči	za	
novo.	Na	teden	tako	preteče	približno	sto	kilo-
metrov, v letu 2015 pa je odtekel vsega skupaj 
približno	 3000	 kilometrov:	 »Moja	 sreča	 je,	 da	

sem	 samozaposlen	 in	 lahko	 tečem	 tudi	 dva-
krat	na	dan,	kar	 je	zelo	priporočljivo.	Ustreza	
mi	 tudi	 resnična	strokovnost	mojega	 trenerja,	
kajti	poznam	kar	nekaj	tekačev,	ki	imajo	trener-
je,	pa	očitno	ne	delajo	pravilno,	ker	 jih	pestijo	
poškodbe.	 Sam	 sem	 zaenkrat	 brez	 poškodb.«	
Dodaja,	da	mu	 je	 tek	zelo	 spremenil	življenje:	
ima	veliko	več	energije,	alkohol	je	postal	prete-
klost,	popravil	je	tudi	jedilnik:	»Jem	od	petkrat	
do	šestkrat	na	dan,	predvsem	veliko	ogljikovih	
hidratov,	 sadja,	 zelenjave,	 oreščkov	…	Skrbno	
nadzorujem	 tudi	 zadostni	 vnos	 tekočine,	 ki	
mora biti bogata z elektroliti, da se telo obna-
vlja.	Vedno	si	zjutraj	izmerim	srčni	utrip,	ki	se	
navadno vrti okoli 48 udarcev na minuto. To je 
zelo	dobro	za	moja	leta.	Če	je	višji,	takoj	vem,	
da	sem	utrujen	in	da	telo	potrebuje	počitek.«
Jože	je	v	letu	2015	odtekel	19	tekem	na	5,	10	in	
21	km.	Dosegel	 je	šest	absolutnih	zmag,	osem	
drugih	mest	in	dvakrat	tretje.	Na	državnih	tek-
movanjih je dosegel 2. mesto na pet, 3. mesto 
na	deset	in	21	kilometrov.	Trikrat	se	je	udeležil	
tudi mednarodnih tekmovanj na 21 kilome-
trov: na Ljubljanskem maratonu je bil v svoji 
kategoriji	 (od	 40	 do	 50	 let)	 peti,	 v	 Palmanovi	
deveti in prvi v Crikvenici. V Palmanovi je po-
stavil tudi svoj osebni rekord na 21 km, to je 
1	:	18	:	56.	»Moj	osrednji	cilj	je	odteči	svetovno	
prvenstvo v maratonskem teku. Trenutno me 
trener	še	ne	pusti	na	omenjenih	42	kilometrov,	
a	če	bom	napredoval	po	začrtani	poti,	se	bom	
prebil	v	svetovno	špico.	Na	dolžini	21	kilome-
trov	naj	 bi	 se	 to	potrdilo	 že	 letos,	 če	mi	uspe	
znižati	čas	za	tri	minute.	Ne	dvomim	v	to,	da	
mi	bo	uspelo	–	če	se	le	ne	bom	poškodoval.«	

Gašper Tominc 
Foto: osebni arhiv Ane Marolt 

Blagoslov konj na 
Vrzdencu
Vrzdenec, 26. december – Kot veli tradicija, so se 
na štefanovo tudi tokrat na Vrzdencu spomnili in 
obudili običaj blagoslova konj in živine. V orga-
nizaciji Konjeniškega društva Zelena dolina so 
se ob tem srečali in poklepetali mnogi lastniki ter 
ljubitelji konj.
Najbolj	množičen	zbor	tod	okoli,	tradicionalno Štefanovo 2015, 
so	tudi	letos	priredili	člani	Konjeniškega	društva	Zelena	doli-
na	na	Vrzdencu,	kjer	se	je	v	čudovitem	vremenu	zbralo	preko	
50	konjenikov,	nekaj	konjskih	vpreg	in	zares	lepo	število	obi-
skovalcev vseh generacij. O pomenu in vlogi konj v vsakda-
njem	življenju	nekoč,	ko	so	pomenili	vir	preživetja,	in	danes,	
ko	je	konjereja	v	večini	primerov	zgolj	ljubiteljska	dejavnost,	
je	med	drugim	v	pozdravnem	nagovoru	 spregovoril	 župan	
Janko	 Prebil,	 ki	 se	 je	 Konjeniškemu	 društvu	 Zelena	 dolina	
zahvalil za ohranjanje tradicije ter pripravo vsakoletnega do-
godka,	vsem	prisotnim	pa	zaželel	vse	dobro	v	prihajajočem	

letu.	Horjulski	župnik	Janez	Smrekar	je	nato	opravil	molitev	
na	priprošnjo	sv.	Štefanu,	ki	naj	bi	po	stari	legendi	ukrotil	div-
jega	konja	z	molitvijo,	močjo	in	božjim	blagoslovom;	nato	pa	
se	sprehodil	po	parkirišču	in	blagoslovil	konje,	ki	so	za	pod	
zob	 dobili	 še	 blagoslovljeno	 sol	 in	 kruh.	 Zbrane	 konjerejce	
je	tudi	tokrat	pozdravil	predsednik	društva	Tone	Zdešar,	ki	
je	 vsakemu	v	 spomin	na	 letošnje	 srečanje	 poklonil	medaljo	
in	koledar	društva.	Po	končanem	obredju	je	sledilo	še	veselo	
druženje	ob	topli	pijači	in	okrepčilu,	nato	pa	ježa	na	domačijo,	
kjer	so	v	varstvo	zavetniku	izročili	še	preostalo	živino.	

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv 

Maraton v Crikvenici: najhitrejša na 42 in 21 km 
(Jože).

Lojze Bogataj 
postavil svoje največje jaslice
Vrzdenec, 28. december – V dneh pred drugim svetim večerom smo se 
ustavili na domačiji Šinkov'c na Vrzdencu, kjer nam je Lojze Bogataj 
razkazal svoje letošnje jaslice.

Predali denar Veselim nogicam
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Vabilo 
Ob	Prešernovem	dnevu	vas	vabimo	na	raz-
stavo	umetniških	del	
Krištofa Zupeta in Saša A. Jarca.
 
Odprtje razstave bo v petek, 5. 2. 2016, 
ob 18. uri v OŠ Horjul.
 
V kulturnem programu bo sodeloval trio 
Clavimerata: 
Janez Podlesek – violina, 
Gregor	Kovačič	–	klarinet,	
Ilonka	Pucihar	–	klavir.

Slavnostni govornik bo 
prim.	dr.	Matjaž	Lunaček.	
Program	bo	povezoval	Matko	Zdešar.	
Razstava	bo	odprta	še	6.,	7.	in	8.	2.	2016	od	10.	
do 18. ure.

Vljudno	vabljeni!

Potopisno 
predavanje 
Pakistan – 
predava 
Ksenija Čermelj
28. januar ob 19.00 v Knjižnici Horjul 
Potovali	 bomo	 skozi	 kaotična	 mesta	 paki-
stanskega juga in nato na sever skozi divjo 
eksotiko	 gorskih	 masivov	 Hindukuša	 in	
Karakoruma.	Na	poti	se	bomo	srečali	s	šte-
vilnimi	etničnimi	skupinami,	med	katerimi	
so	 najbolj	izstopajoči	animistični	Kalaši,	 za	
katere	se	govori,	da	so	potomci	Aleksandra	
Velikega.	Kakršna	je	pokrajina	Pakistana,	ta-
kšni	so	tudi	njeni	prebivalci.	Divji,	preprosti	
in izjemno gostoljubni. 

Vljudno	vabljeni,	vstop	bo	prost!

Tako	 so	 že	na	 začetku	praznikov	
poskrbeli	 za	 prijetno	 praznično	
okrasitev avle doma, postavili so 
novoletno	 jelko	 ter	 jo	 olepšali	 z	
okrasjem. Veselje in dobro voljo 

je med varovance doma kot prvi 
prinesel	 sveti	 Miklavž.	 Ta	 dobri	
mož	 očitno	 ne	 obiskuje	 le	 otrok,	
pač	 pa	 vse	 pridne	 ljudi,	 zato	 se	
je skupaj za angeli ustavil tudi v 

horjulskem domu ter poklepetal s 
starejšimi.	 Ker	 zaposleni	 v	 domu	
poznajo svoje oskrbovance, vedo, 
da	 ti	 neizmerno	 uživajo	 ob	 po-
slušanju	 pesmi.	 Božični	 čas	 pa	 je	
zaradi	 neštetih	melodij,	 ki	 pripo-
vedujejo	 zgodbe	 o	 sveti	 družini	
in	božičnem	čudežu,	še	toliko	bolj	
primeren, da zazveni tudi v glas-
bi. 

Mnoge skladbe so letos zadonele 
kar v avli doma in nagovorile po-
slušalce.	V	goste	so	namreč	prišli	
pevci zborov Barje in Prosvetnega 
društva	 Horjul.	 Vsi	 so	 pripravili	
čudovite	 izbore	 pesmi	 in	 spre-
mljevalna besedila ter tako oskr-
bovancem	 polepšali	 predpraznič-
ne dni. Ti so bili veseli tudi obiska 
učencev	 Osnovne	 šole	 Horjul	 ter	
kolednikov, ki so mednje prinesli 

lepe	pesmi	in	voščila.	Poskrbljeno	
je	bilo	 tudi	za	 to,	da	prazničnega	
vzdušja	 ni	 bilo	moč	 le	 čutiti,	 pač	
pa tudi vonjati, saj so nekateri sta-
rejši	veselo	sodelovali	v	praznični	
delavnici	 peke	 piškotov.	 Božič	 je	
tako	v	centru	starejših	minil	mir-
no,	mnogi	so	ga	preživeli	v	krogu	
domačih,	kar	jim	je	tudi	najdrago-
cenejše.	V	veselem	decembru	so	se	
imeli	 priložnost	 tudi	 zabavati,	 si	
nadeti	najlepša	oblačila	ter	se	ure-
diti za novoletno zabavo, na kateri 
so	najurnejši	tudi	zaplesali.	Ogle-
dali	so	si	film	Pisma	sv.	Nikolaju,	
na silvestrovo pa so preizkusili 
srečo	v	igranju	tombole.	A	sreča	le	
ni	tisto,	kar	si	starejši	najbolj	želijo,	
njihova	 praznična	 voščila	 so	 bila	
predvsem namenjena zdravju in 
medsebojnemu razumevanju, ki 
to	 generacijo	 drži	 pokonci.	 Torej	
jim obilo zdravja ter toplih stiskov 
rok, pristnih pogledov in iskrenih 
besed	 želimo	 tudi	 ustvarjalci	 ča-
sopisa. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Šolski 
novoletni ples
Kot vsako leto, smo tudi letos de-
vetošolci	 OŠ	 Horjul	 organizirali	
šolski	 novoletni	 ples.	 Plesa	 so	 se	
udeležili	učenci	šole	in	otroci	hor-
julskega	 vrtca.	 Najmlajši	 so	 pod	
okriljem	 naših	 animatork	 uživali	
v	otroških	plesih,	 starejši	pa	 smo	
plesali	na	»našo«	glasbo.	Med	ple-
som je potekala tudi poslikava 
obrazov,	ki	se	je	je	poslužila	večina	
otrok.	 S	 plesom	 smo	 devetošolci	
zbirali	denar	za	valeto	in	zaključ-
no ekskurzijo. Organizirali smo 
tudi	 bogat	 srečelov,	 pri	 katerem	
so	nam	pomagala	različna	podje-
tja	 iz	 Horjula	 in	 okolice.	 Glavna	

nagrada	na	srečelovu	je	bila	raču-
nalniška	tablica,	ki	jo	je	za	srečelov	
podarila	 tehnična	 trgovina	 Janig.	
Največja	 donatorja	 sta	 bila:	 Me-
trel, merilna tehnika, in Kvader; 
ostali	donatorji	pa	so	bili:	Abanka,	
Aniks,	Avtoličarstvo	Trček,	Avto-

šola	Ježica,	B.	J.	FIT,	Bojan	Emšar,	
Cisco,	Cvetličarna	Jana,	Cvetličar-
na	Karmen,	Čebelar	Janko	Prebil,	
Doget,	 DZS,	 Fiks,	 Ella's,	 E-košara	
Vrhnika,	Evroservis	Avto	Rožnik,	
FE-GO,	Fotobutik,	Fiks,	Frizerstvo	
Nataša,	Geaprodukt,	Generali,	HP,	

Intermarket-bio	 mesnine,	 Janez	
Čepon,	Jansport,	Kalia,	Kele&Kele,	
Klemen	 Jazbar,	 Knjižnica	 Horjul,	
Kocka,	MAN	service,	Masterplast,	
Mercator Vrhnika, Metrel Meha-
nika,	Modiana	Šiška,	Najbolj	pasji	
salon, NLB, Norik, Orodja Prebil, 
Papatek,	 Pekarna	 Pečjak,	 Petrol	
Horjul, Pigo, Pikapoka, Porche, 
Pošta	 Slovenije,	Rožle,	 Sejalec,	 Si-
nalin,	 Slaščičarna	 Berzo,	 Stabilo,	
Športni park Horjul, Tajma, tr-
govina	 z	 darili	 Levček,	 Turizem	
Loka, Varikon, Zavarovalnica Tri-
glav	in	zavarovalnica	Coris.	Učen-
ci devetih razredov OŠ Horjul z 
razredničarkama	 se	 vsem,	 ki	 ste	
nam	pomagali,	 da	 bo	naš	 zaklju-
ček	 leta	 lep,	 lepo	zahvaljujemo	in	
vam	želimo	uspešno	leto	2016.	

Larisa Rožnik

December	 je	 čarobni	mesec,	 ki	 ga	 imamo	
vsi	radi,	še	posebej	pa	otroci,	ki	polni	ve-
selja	čakajo	Dedka	Mraza.	In	v	ponedeljek,	
21.	12.	2015,	 je	bil	v	našem	vrtcu	prav	po-
seben	dan,	saj	nas	je	obiskal	ta	dobri	mož	
v	družbi	kolednikov.	Ti	so	še	dodatno	po-
pestrili	praznično	vzdušje,	saj	so	nam	s	pe-

tjem	in	igranjem	na	glasbila	zaželeli	srečo	v	
novem	letu.	Dedka	Mraza	so	otroci	pričakali	
z	nasmehom	in	iskricami	v	očeh.	Otrokom	je	
prinesel kup dobre volje in pozitivne energi-
je,	še	posebej	pa	so	se	razveselili	novih	igrač.	
Vsi	skupaj	smo	preživeli	prekrasno	dopoldne.

 I. K. 

Letošnjo	 sezono	 smo	namesto	
septembra	 začeli	 že	 sredi	 av-
gusta, saj smo s skupnimi mo-
čmi	prostore	za	vadbo	osvežili,	
pospravili in pevsko sobo pri-
pravili	za	nove	pevske	užitke.	
Vaje enkrat tedensko potekajo 
v Prosvetnem domu Horjul, 
radi pa se odpravimo tudi na 
tradicionalne dvodnevne in-
tenzivne vaje, ki smo jih letos 
izvedli v Domu Medved na 
Medvedjem Brdu. Poleg dru-
ženja	in	zabave	so	vaje	prinesle	
tudi dobre rezultate – predela-
li smo veliko novih pesmi, utr-

dili	stare	in	pripravili	božično-
-novoletni program. Ponudbe 
za	 nastope	 v	 času	 božičnih	
praznikov	so	kar	deževale	in	z	
veseljem smo se odzvali prav 
na vsako izmed njih.
Prvega v nizu koncertov smo 
sredi decembra izvedli v 
Domu	 starejših	 v	Horjulu.	 Ta	
nastop	 se	 nam	 je	 še	 posebej	
vtisnil v spomin, saj sta bila 
zadovoljstvo in iskreno veselje 
stanovalcev	najlepše	darilo	ter	
pohvala za nas pevce, da dela-
mo	 dobro.	 Iztekajoče	 se	 staro	
leto	nam	 je	ponudilo	 še	nekaj	

priložnosti	za	nastope,	in	sicer:	
26.	decembra	smo	v	družbi	ce-
lotnega	 prosvetnega	 društva	
sodelovali na prireditvi Pri 
dedku	 doma,	 peli	 pri	 maši	 v	
uršulinski	 Cerkvi	 svete	 Troji-
ce	v	Ljubljani	in	frančiškanski	
cerkvi Marijinega oznanjenja 
ter	 pri	 maši	 v	 Horjulu,	 sode-
lovali	pa	smo	tudi	na	božično-
-novoletnem koncertu na Sve-
tem	 Urhu.	 Pri	 vseh	 nastopih	
so nam pomagali solisti Matija 
Bizjan, Maja Ceglar, Darja Ve-
voda,	 organistka	Polona	Gan-
tar ter pianistki Nadja Rus in 

Petra Nagode, za kar se jim 
najlepše	 zahvaljujemo.	 Odziv	
poslušalcev	 je	 bil	 izvrsten	 in	
nam je dal nov zagon; zvok, ki 
prihaja	 iz	 srca,	 v	 prazničnem	
času	 zazveni	 še	 bolj	 doživeto	
in	 toplo.	Čeprav	 je	 bil	 veseli	
december poln nastopov in 
koncertov,	 pa	 smo	 našli	 čas	
tudi	za	druženje	izven	pevske	
sobe, koncertnih dvoran, cer-
kva …; s pesmijo smo zabavali 
mimoidoče	na	bregu	Ljubljani-
ce, se veselili tombole oziroma 
obdarovanja, ki smo ga prire-
dili	v	prazničnih	dneh,	poskr-
beli	pa	smo	tudi	za	čisto	pravo	
podoknico ob rojstnem dnevu. 
V	letošnjem	 letu	 je	zbor	okre-
pilo	 kar	 nekaj	 mlajših	 članov	
in	 članic,	 ki	 so	 poskrbeli	 za	
svežino	 in	 veselje,	 hkrati	 pa	
tudi	 za	 mladostnejši	 zven	
zbora. Da pevec postane sa-
mostojen, se otrese treme in 
se zlije z ostalim zborom, je 

potrebnega	 kar	 nekaj	 časa,	
pripovedujejo pevci, ki v zbo-
ru	 prepevajo	 že	 preko	 40	 let.	
V	naravi	skupine,	kot	 je	naša,	
je,	da	doživlja	vzpone	 in	pad-
ce,	vesele	in	žalostne	trenutke,	
zamenja	 številne	 zborovodje	
in	 člane.	Vsak	 začetek	 sezone	
je	 prepojen	 s	 pričakovanjem,	
kaj bo prineslo novo leto, ka-
kšne	uspehe	bomo	doživeli	in	

kakšne	 težave	 skupaj	 prebro-
dili. Vsi pevci smo del celote 
in vsak zase je pomemben del 
našega	 mozaika,	 ki	 mu	 piko	
na	 i	postavi	 izkušen	 in	priza-
deven	dirigent	Dušan.	Želimo	
si, da bi v drugem delu sezone 
prav	tako	uspešno	nizali	uspe-
he, nastope in koncerte, na ka-
tere	vas	že	zdaj	lepo	vabimo.		

Blanka Delalut

Varovancem doma starejših so praznike z božično pesmijo polepšali tudi 
člani mešanega pevskega zbora Prosvetnega društva Horjul.

Prazniki med varovanci doma starejših
Praznični december je na svojo čarobnost opominjal vsepovsod. Čutiti ga je bilo tudi v 
Domu starejših v Horjulu, kjer se osebje trudi, da varovanci doživijo praznike čimbolj 
lepo. V ta namen jim pripravijo mnoge dogodke in mednje pripeljejo številne goste.

Mešani pevski zbor PD Horjul 
uspešno sledi svojim ciljem
Ob začetku sezone 2015/16 smo si člani in članice MePZ z zborovodjem Duša-
nom Ješelnikom na čelu zastavili obsežen plan dela za celotno leto. Prvi del, ki 
je pretežno sestavljen iz božičnega programa, je že za nami, v bližnji prihodno-
sti pa nas že čakajo novi nastopi, ki zahtevajo obsežno pripravo.

Obisk Dedka Mraza in kolednikov 
v vrtcu
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Prireditev, namenjena starejšim 
občanom 
V kulturnem domu na Dobrovi je v torek, 8. de-
cembra, župan najprej voščil starejšim. V sklo-
pu prijetne prireditve so se ti lahko pošteno na-
smejali, skupaj z glasbeniki zapeli ter pozabili 
na težave. »Spoštovani dedki in babice, velika 
zahvala za vaše soustvarjanje življenja v naši 
občini,« je zbrane nagovoril župan Franc Setni-
kar, ki je pohvalil medgeneracijsko sodelovanje 
in delovanje upokojenskih društev v občini ter 
jih opogumil k nadaljevanju aktivnosti, tudi 
zato, ker se prav od starejših mlajše generacije 
lahko veliko naučijo. Ob koncu nagovora jim je 
zaželel obilo zdravja in zadovoljstva v novem 
letu ter misel zaključil z znanim filmskim cita-
tom: »Dobra volja je najbolja«. 
O pomembni vlogi dedkov in babic je nadalje 
prikupno spregovorila mlada povezovalka Neli 
Dolinar, ki je na oder povabila mlade pevce slo-
venskih ljudskih pesmi, flavtistke in celotno 
Godbo Dobrova - Polhov Gradec, deklico s ču-

dovitim glasom Ilonko Krivokapič, nadebudna 
harmonikarja ter Otroški pevski zbor Višajčki. 
Vsak od njih je na svoj način zbranim polepšal 
popoldne, dimnikar Pepe pa je poskrbel za na-
smeh na njihovih obrazih. Po končanem kultur-
nem programu je bil čas, da so starejši skupaj 
z županom nazdravili prihajajočim praznikom 
ter spregovorili o vsakodnevnih rečeh. 

Srečanje s predstavniki gasilcev
V občinski sejni sobi se je župan Franc Setnikar 
v četrtek, 10. decembra, srečal s predstavniki 
gasilske zveze Dolomiti in društev, ki delujejo 
pod njenim okriljem. Župan je uvodoma pove-
dal, da je bilo leto, ki je v iztekanju, veliko prija-
znejše kot preteklo, kljub temu nekaj intervenci-
jam. Pohvalil je sodelovanje z gasilskimi društvi 
in njihovo delovanje. Po njegovem mnenju so 
gasilci na lokalni ravni najbolje organizirana 
služba za nudenje pomoči. Povedal je, da se v 
prihodnjem letu načrtuje spremembe na podro-
čju alarmiranja, ki naj bi se izvrševala dodatno 
tudi preko mobilnih telefonov oziroma sistema 
intervencije.net. Prav tako je opozoril na to, da 
je potrebno pripraviti še nekaj dokumentacije, 
kamor spadajo letni načrt opremljenosti dru-
štev, petletni program varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami in požarnega varstva 
ter merila opremljenosti. Ob koncu se je vsem 
zahvalil za nesebično pomoč ter jim zaželel do-
brega sodelovanja in delovanja še naprej, tudi 
pri vzgoji in izobraževanju mladih. Za njim so 
spregovorili še prisotni predstavniki zveze in 
društev.  
Poveljnik GZ Dolomiti Filip Božnar je na krat-
ko podal operativno poročilo in med drugim 
izpostavil, da so prostovoljni gasilci v letu 2015 
opravili okrog 900 prostovoljnih ur ter bili ude-
leženi v 32 intervencijah, kar tri od teh pa so se 
končale s smrtjo, kar je psihično bolj obremenju-
joče kot številčnost intervencij v preteklem letu. 
Dotaknil se je tudi področja izobraževanja, pre-
ventivnih gasilskih vaj in tekmovanj. Predse-
dnik GZ Dolomiti Marjan Peklaj je spregovoril 
o okroglih jubilejih, ki so jih društva praznova-
la v preteklem letu, se dotaknil sredstev ter se 
zahvalil občini za prispevek. Županu je ob tej 
priložnosti izročil znak pripadnosti, ki ga je GZ 
Dolomiti izdelala lani. Sledila so še kratka poro-
čila in povabila s strani društev ter prijateljski 
klepeti stanovskih kolegov ob prigrizku. 

Praznično darilo tudi za najmlajše
Občina Dobrova - Polhov Gradec v prazničnem 
mesecu ni pozabila niti na najmlajše. V dvora-
no kulturnega doma Jakoba Trobca je v nedeljo, 
13. decembra, povabila gledališče KU-KUC, ki 
je otrokom zaigralo prisrčno gledališko pred-
stavo Novoletna.net. Zgodbica o jelenčku Netu 
in njegovi najboljši prijateljici srnici Piki je otro-
ke pospremila v svet domišljije. Tako so otroci 
skupaj s pravljičnima junakoma sredi zasneže-
nega gozda, na silvestrov večer, ugibali, kaj se 
skriva v velikem skrivnostnem darilu. V njem 
so potem odkrili nekaj nenavadnih, otrokom 
pa prav dobro znanih pošastic – radio, televi-
zijo, računalnik in telefon, pri tem pa so srnici 
Piki skrbno pomagali pri učenju števil. Le tako 
jim je uspelo ob koncu samostojno odštevati do 
polnoči. Nevednost jelenčka in srnice je zbrane 
učenjake najbolj zabavala, odrasle pa je predsta-
va opomnila, da so prazniki čas, ko se je dobro 
ustaviti, ugasniti vso tehnologijo tega sveta ter 
se prepustiti pristnim odnosom. 

Predstavniki društev na obisku
Torkovo popoldne, 15. decembra, je bilo na-
menjeno srečanju župana s predstavniki kul-
turnih, športnih, turističnih in upokojenskih 
društev, ki delujejo v občini Dobrova - Polhov 
Gradec. Sejna soba je pokala po šivih, kar je lep 
dokaz, da občina zares živi. Prav društva so po 
besedah župana tista, ki največ prispevajo k do-
bremu počutju občanov, skrbijo za krepitev pri-
padnosti, aktivnosti in konec koncev življenja v 
občini. Da so mnoga zelo, druga pa malo manj 
aktivna, vsa pa se po svojih močeh trudijo, da 
je bivanje v občini lepše, je povedal Setnikar in 
se zahvalil vsem, posebej pa vodjem društev, ki 
skrbijo, da vnema članov ne usahne. Pohvalil je 
sodelovanje društev z občino ter njihovo pripra-
vljenost sooblikovati dogodke in prireditve. Za 
njim so besedo dobili še prisotni predstavniki, 
ki so prav tako pohvalili sodelovanje, se dota-
knili financiranja društev, ki ostaja podobno kot 
v preteklem letu, ter omenili nekatere težave, 
s katerimi se pri delovanju srečujejo. Srečanje, 
ki je pozitivno tudi zaradi izmenjave mnenj in 
predvsem zaradi dajanja spodbud in idej drug 
drugemu, se je končalo s sproščenim pogovo-
rom ter lepimi voščili in željami za prihodnje 
leto. 

Nadja Prosen Verbič/ Foto: npv 

Zahvala
Občina Dobrova - Polhov Gradec 

izreka zahvalo družinama Svete in 
Sajovic iz Dobrove, Horjulska cesta 

75, za podarjeno novoletno jelko, ki v 
tem prazničnem času krasi krožišče v 

Dobrovi.

Lastnica Polhograjske grašči-
ne Republika Slovenija je ko-
nec letošnjega leta le nameni-
la nekaj pozornosti in denarja 
turističnemu biseru občine 

Dobrova - Polhov Gradec. V 
začetku lanskega leta je bil ka-
mniti obok severnih vrat tla-
kovanega grajskega dvorišča, 
po katerem je še danes spelja-
na izredno obremenjena ob-
činska cesta, namreč močno 
poškodovan. Vse od takrat ga 
je reševala le začasna opora 

iz masivnih kovinskih pro-
filov. O nesreči smo poročali 
tudi v Našem časopisu ter 
pozivali državo, naj ukrepa. 
Na pobudo upravljavca, Teh-

niškega muzeja Slovenije ter 
pozive Občine Dobrova - Pol-
hov Gradec je ministrstvo za 
kulturo julija lani s posebno 
odločbo le dodelilo dodatna 
sredstva Tehniškemu muzeju 
Slovenije, in sicer za obnovo 
strehe in popravilo poškodo-
vanega oboka gradu Polhov 

Gradec. Oktobra je z razpi-
som izbrani izvajalec zaklju-
čil s sanacijskimi deli, a obok 
je kljub mnenju nekaterih, da 
bi ga bilo priporočljivo neko-
liko dvigniti in razširiti, ostal 
nespremenjen. Za tem se je 
podjetje Streha Mlakar lotilo 
obnove strehe. Delavci so za-
menjali kritino, letve, hidroi-
zolacijo, namestili snegolove, 
žlebove, manjkajoči odtočni 
žleb in zaradi dotrajanosti 
zamenjali strelovod. Projekt, 
ki ga je vodil Tehniški muzej 
Slovenije, nadzor pa je izva-
jalo podjetje IN.CO Invest je 
bil zaključen že pred prazniki 
– konec decembra, kar je po 
besedah direktorice muzeja 
Natalije Polenec v skladu z 
načrtom. Ker letos Tehniški 
muzej Slovenije ne načrtuje 
večjih investicij, temveč pred-
videva le vzdrževalna dela, 
smo lahko veseli, da je vsem 
vpletenim v projekt uspelo od 
lastnika iztisniti vsaj za ohra-
nitev najnujnejšega.

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

petek, 5. februar 2016
Kulturna dvorana na Dobrovi

Na prireditvi sodelujejo:
Mešani in Fantovski zbor Dobrova
Otroška folklorna skupina Dobrova
Godba Dobrova - Polhov Gradec

Glasbena šola Emil Adamič
Plesno društvo Panorama

Vabljeni na prireditev v počastitev  
slovenskega kulturnega praznika,  
ki jo prireja Kulturno-umetniško društvo Dobrova.

”Narbolše jedi,
       za lačne ludi”

Obnova Polhograjske graščine

Predstavniki društev na srečanju z županom. Gasilska zveza Dolomiti je županu izročila znak pripadnosti. Na srečanju starostnikov je bil čas za sproščen pogovor in voščila.

Obnova Polhograjske graščine
Jeseni se je Tehniški muzej Slovenije lotil prepotrebnih sanacijskih del in na 
območju Polhograjske graščine popravil februarja poškodovani kamniti obok 
in obnovil streho grajskega objekta.

Županova 
srečanja in 
voščila
V prazničnem mesecu decembru je žu-
pan občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar kar nekaj časa in po-
zornosti namenil srečanjem z občani. 
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Novoletna zabava 
za otroke
Črni Vrh, 29. december – Otroci so naše najve-
čje bogastvo, zato jim posvečamo veliko po-
zornosti, še posebej v prazničnih dneh. Poleg 
vseh treh dobrih mož, ki v decembrskih dneh 
obiskujejo in obdarujejo otroke, naše Kulturno 
društvo Črni Vrh vsako leto poskrbi za predpra-
znično novoletno zabavo za otroke. Prav takšno 
zabavo smo pripravili tudi v torek, 29. decembra 
2015, v Domu krajanov Črni vrh.
Ker so se zabave udeležili otroci z zelo različ-
nimi interesi in tudi zelo različnih starosti, od 
najmlajših do malo starejših, se je dogajalo mar-

sikaj zanimivega. Tisti najstarejši so spremljali 
in glasno navijali za naše skakalce, nato pa so 
se pomerili v mini turnirju namiznega tenisa, 
medtem ko so si mlajši ogledali nekaj krajših ri-
sank in se zabavali po svoje. Nekateri so barvali 
božično-novoletne pobarvanke, drugim pa so 
animatorke prebirale otroške knjige, o katerih so 
se tudi pogovarjali. Najbolj zanimivo pa je bilo 
izdelovanje snežaka velikana. Za najmlajše so 
bile zanimive tudi žoga in sestavljanke. Ker sta 
bila med nami dva harmonikarja, je bilo slišati 
tudi glas harmonike, tako da nam ni bilo niti 
malo dolgčas. Vse skupaj se je potem končalo 
zelo sladko. Palačinke, obogatene s čokolado in 
marmelado, ter topel čaj so popestrili dogajanje. 
Luči v dvorani so se na koncu počasi ugasnile, 
otroci pa so odšli domov.                  Katja Skopec

Priložnosti primerno se je z državno himno 
pričelo letošnje občinsko praznovanje dneva 
samostojnosti in enotnosti. Pokončno in po-
nosno je nadaljevala tudi povezovalka dogod-
ka, ki je zbrane sprva spomnila na pomemb-
ne zgodovinske mejnike izpred 25 let, ko so 
Slovenke in Slovenci odšli na volišča ter se 
skupaj v veliki večini odločili, da bomo imeli 
svojo državo, svojo domovino in se bodo sa-
nje naših prednikov od Prešerna naprej konč-
no uresničile. Rezultati plebiscita, o katerih 
še danes ponosno govorimo, saj se je izmed 
93,5 odstotkov udeleženih polnoletnih drža-
vljanov za samostojno in neodvisno Sloveni-
jo izreklo kar 95 odstotkov oziroma skupno 
88,5 odstotka, pričajo o tem, kako neverjetno 
složni znamo biti v trenutkih, ki so najbolj 
odločilni za naš narod. Z enako držo in zave-
danjem je nato spregovoril župan Franc Setni-
kar, ki je med drugim dejal: »Ponosen sem, da 
sem Slovenec!« Izrazil je tudi upanje in željo, 
da bi bili Slovenci kot pred četrt stoletja tudi 
danes tako složni in enotni, predvsem pa po-
nosni na vse, kar smo v teh letih uspeli ustva-
riti. Svoj prispevek je zaključil z voščilom, naj 

bodo prazniki lepi.  
Vživeti se v dogodke slovenske preteklosti 
na tokratnem dogodku ni bilo težko. Svoja 
doživljanja in pristna občutja je z zbranimi 
namreč delil tudi znani slovenski pesnik in 
igralec, v prvi vrsti pa velik domoljub Tone 
Kuntner. Svojo ljubezen do domovine je pri-
merjal z zaljubljenostjo, ki preraste v ljubezen 
in je čudež, ki se zgodi ali pač ne. Rojstvo dr-
žave pa je primerjal z rojstvom sinov in vnu-
kov, v veselem pričakovanju in odgovorno. O 
takšnih in drugačnih lepotah naše domovine 
so ves večer prepevali številni nastopajoči: 
Mladinski pevski zbor Šentjošt, vokalna sku-
pina Svetlice, otroški pevski zbor Višajčki, 
vokalni kvartet Bitenc, Ansambel Odklop, 
instrumentalisti Glasbene šole Emil Adamič, 
Godba Dobrova - Polhov Gradec. Dogodek, 
poln nostalgije in lepih misli, pa je s pesmi-
jo Svobodno sonce strnil občinski mladinski 
pevski zbor. Vsebinsko bogat kulturni pro-
gram je tako rodil mnogo tem za pogovore ob 
druženju, ki se je ob pogostitvi nadaljevalo še 
pozno v noč. 

Nadja Prosen Verbič  / Foto: npv

Vpis v prvi razred
Vpis v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 
2016/17 bo potekal po naslednjem razporedu:
OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC: 
- četrtek, 4. 2. 2016, od 7.30 do 16.30, 
- torek, 9. 2. 2016 od 7.30 do 14. ure. 
PODRUŽNIČNA ŠOLA ČRNI VRH: 
- sreda, 3. 2. 2016, od 9.00 do 13.00. 
PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠENTJOŠT: 
- četrtek, 25. 2. 2015, od 11.00 do 16.30. 
Vpis je obvezen za otroke, ki bodo v koledar-
skem letu, v katerem bodo začeli obiskovati 
šolo, dopolnili 6 let. Letos bomo vpisova-
li otroke, rojene leta 2010. S seboj prinesite: 
otrokov osebni dokument, telefonsko številko 
mame, očeta in e-naslov.
Otroku se lahko začetek šolanja na predlog 
staršev, zdravstvene službe ali komisije za 
usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, 
da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. 
Starši imajo pravico vpisati otroka v javno ali 
zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem 
okolišu, v katerem otrok stalno oziroma zača-
sno prebiva, javna oziroma zasebna osnovna 

šola s koncesijo v tem okolišu pa je dolžna na 
željo staršev otroka vpisati. V drugo osnovno 
šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s 
tem soglaša. Če želite otroka prepisati na dru-
go šolo, ga morate najprej vpisati v šolo, ka-
mor po šolskem okolišu sodi, na drugo šolo pa 
posredujete vlogo za prepis. 
K vpisu vas vabimo skupaj z otrokom, saj je to 
zanj pomemben dogodek. 
Šolska svetovalna delavka: Albina Jerman Slabe

Ravnatelj: Jernej Klemen

»V  letošnjem letu je Muzej pošte in telekomu-
nikacij praznoval trideset let ustanovitve, kar 
predstavlja rezultat dolgoletnega uspešnega 
sodelovanja med Pošto Slovenije, Telekomom 
Slovenije, Ministrstvom za kulturo Republike 
Slovenije in Tehniškim muzejem Slovenije,« je 
med drugim uvodoma dejala direktorica mu-
zeja Natalija Polenec. Na kratko se je spreho-
dila skozi zgodovinske prelomnice nastanka 
Tehniškega muzeja Slovenije ter zbrane pri-
jazno pozdravila in se vsem sodelujočim pri 
pripravi razstave ter vsem vpletenim v tride-
setletno zgodovino življenja muzeja zahvalila 
za njihov prispevek. Za njo so spregovorili še 
drugi gosti. 
Član uprave Telekoma Slovenije Zoran Janko 
je čestital odgovornim in postavljavcem raz-
stave ter dejal, da so nas storitve, o katerih smo 
sanjali pred 20 leti, dohitele in je zato dana-
šnja generacija priča velikanskemu napredku 
informacijske tehnologije. Direktor ljubljanske 
poslovne enote Pošte Slovenije Evgen Zalar 
je pohvalil spomin na zgodovinski trenutek 
izpred tridesetih let ter izrazil zahvalo vsem 
odgovornim za trud in dobro sodelovanje ter 
zaključil z željo, da bi se niti preteklosti še na-
prej dobro prepletale z nitmi prihodnosti. Kot 
zadnja je zbrane pozdravila Jana Mlakar, v. d. 
generalne direktorice Direktorata za kulturno 
dediščino na Ministrstvu za kulturo RS, ki je 
podelila nekaj preteklih izkušenj ter slovesno 
razglasila odprtje razstave 30 let Muzeja pošte 
in telekomunikacij.
Ustvarjalci razstave so v sliki in besedi obisko-
valcem predstavili vse pomembnejše mejnike 
zgodovine muzeja, pošte in telekomunikacij v 
zadnjih tridesetih letih. Predstavljeni so po-
datki o prvih prizadevanjih za organizirano 
in celovito raziskovanje zgodovine pošte in 
telekomunikacij, ki segajo v začetek 80. let 
prejšnjega stoletja, ko so se proučevanja ter 
zbiranja predmetov in spominov lotili zgo-
dovinarji in delavci PTT. Ideja o ustanovitvi 

muzeja, dejavnosti, ki je posebej nekoč igrala 
pomembno vlogo v življenju posameznika in 
hkrati spreminjala razvoj celotne družbe, pa 
se je uresničila, ko je bila leta 1982 pri Loškem 
muzeju v Škofji Loki ustanovljena posebna 
enota za PTT. Zbirka je tri leta kasneje prišla 
pod okrilje Tehniškega muzeja Slovenije kot 
Muzej PTT Slovenije, ki je odprl svoja vrata 
leta 1988 v starološkem gradu v Škofji Loki. 
Ker so tam pogoji za delovanje muzeja po 
dvajsetih letih postali neprimerni, se je v letu 
2007 ustrezen prostor zanj našel v Polhograj-
ski graščini. Tu je bil ponovno odprt leta 2008. 
Poleg nekaterih zbirk iz Škofje Loke ter orisov 
postavitve muzeja v Polhovem Gradcu, razsta-
va predstavlja tudi pripoved Antona Krautha-
kerja o zgodovini pošte v času osamosvojitve 
Slovenije, ki velja za enega najpomembnejših 
mejnikov v slovenski poštni dejavnosti, ter 
razdružitev podjetja PTT Slovenije leta 1995 
na Pošto Slovenije ter Telekom Slovenije. Po-
skrbljeno je bilo tudi za najmlajše obiskovalce, 
ki jim je bil namenjen otroški kotiček, kjer so 
lahko spoznavali delo v muzeju ter si ogledali 
prikupno razstavo otroških risbic, ki so nasta-
le ob jubileju na natečaju Nariši svojo znamko, 
za kar so triindvajsetim izdelali popolnoma 
prave znamke. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Krajane Dobrove obvešča-
mo, da se bo na pustni torek, 
9.2.2016 po Dobrovi odvijala 
PUSTNA POVORKA. Med 10. 
in 12. uro bomo učenci in uči-
telji v maskah zaokrožili iz OŠ 
Dobrova proti cesti Emila Ada-

miča in naprej do Horjulske 
ceste, Stare ceste, Polhograjske 
ceste ter se po Cesti na gornje 
polje vračali nazaj v šolo. 
V pričakovanju toplega spre-
jema se veselimo druženja z 
vami!

Proslava v čast domovini in poklon 
našim prednikom
Dobrova, 18. december – V kulturnem domu na Dobrovi je v organizaciji Obči-
ne Dobrova - Polhov Gradec potekala proslava ob slovenskem državnem pra-
zniku, ki so jo oblikovala domača kulturno-umetniška društva, pečat domo-
ljubja pa ji je dal pesnik in igralec Tone Kuntner.

Priložnostno oblikovani občinski pevski zbor

Obvestilo o pustni povorki na Dobrovi

30 let Muzeja pošte in 
telekomunikacij obeležili z odprtjem 
priložnostne razstave
Polhov Gradec, 17. december – V Polhograjski graščini, kjer ima zadnja leta 
prostor tudi Muzej pošte in telekomunikacij, je ob praznovanju njegove 30-le-
tnice potekala prireditev, na kateri je spregovorila direktorica Natalija Po-
lenec in drugi gostje, potem pa je sledil še ogled občasne, ob tej priložnosti 
postavljene razstave.
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Evropska komisija je že četrtič pripravila fotografski natečaj, na 
katerem so sodelujoči morali predložiti fotografijo projekta, ki 
ga je sofinancirala Evropska unija. Tako je bila ena od zahtev, 
da je na fotografiji viden dokaz o podpori projektu s strani EU. 
Neodvisna žirija iz fotografov in strokovnjakov za družbene 
medije je ob koncu natečaja, v okviru katerega so zbrali kar 500 
fotografij, izbrala tri enakovredne zmagovalce. Poleg Poljakinje 
Malgorzate Podstawa, ki je s fotografijo umetniško upodobila s 
strani ESRR posodobljeno obrežje reke Grajcarek, ter Grka Pa-
raskevasa Grigorakisa, ki je fotografiral prav tako s strani ESRR 
sofinancirano restavratorstvo na šoli v središču svojega doma-
čega mesta Solun, je bil med dobitniki nagrad tudi Tomaž Varlec 
iz Dobrove, ki je nagrajeno fotografijo posnel v okviru projekta 
"LIFE Stop CyanoBloom" za preprečevanje cvetenja cianobak-
terij. 
Na nagrajeni fotografiji, ki je bila sicer po besedah nagrajenca 
narejena spontano, elektro-tehnični inženir in strojni inženir 

spremljata delovanje ter izvajata vzorčenje fitoplanktona z mre-
žo, in to s pomočjo robotskega plovila. Pri tem naj navedem še 
to, da je prav to robotsko plovilo za zaznavanje in kontrolo cia-
nobakterij, ki ga je izdelalo podjetje Arhel, novembra 2015 na 10. 
slovenskem forumu inovacij prejelo dve nagradi, in sicer nagra-
do za najboljšo inovacijo v kategoriji mikro podjetij ter posebno 

priznanje za inovacijo z družbenim 
učinkom. Slovenski dobitnik laskave 
evropske nagrade pravi, da se s foto-
grafiranjem v zadnjem času ukvarja 
zgolj ljubiteljsko, saj mu primanjkuje 
časa. Tudi sam je namreč zaposlen v 
podjetju Arhel, ki je omenjeno plovilo 
izdelalo. Nagrajena fotografija in tudi 
ta dovršena inovacija, s pomočjo ka-
tere se izvaja projekt za preprečeva-
nje cvetenja cianobakterij ter opravlja 

dejavnosti spremljanja voda in testiranja na Blejskem jezeru ter 
ljubljanskem koseškem bajerju, je plod uspešnega dela ekipe 
podjetja Arhel, katere pomemben člen je tudi Tomaža Varlec.
Vsem želimo še mnogo pogumnih idej in uspešnih realizacij. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: arhiv Tomaža Varleca

V uredništvo so do zaključka razpisa, 20. junija 2015, prejeli 28 
predlogov. Izbrali so jih 17, ki so ustrezali razpisnim pogojem 
oziroma so se predlagani strinjali s predstavitvijo za izbor. Čla-
ni posebne komisije (Mojca Senčar, Jure Sešek, Ela Zupančič, 
Zmaga Grah, Aleksandra Blaznik Klinar, Neva Železnik, Marta 
Krpič) so glasovali in izbrali: dobrotnika 2015 sta Marjana in 
Janez Komel, darovalka 2015 Nuša Derenda, izjemna osebnost 
2015 Boris Cibic, s poslanimi glasovnicami pa so bralci revije 
Ženska izbrali dobrega človeka 2015, in sicer Bojana Kodeljo.
 Med predlaganimi dobrotniki je bila tudi Zvonka Španger iz 
Borovnice, sicer dolgoletna knjižničarka na OŠ Dobrova. Kdo je 
Zvonka? V pismu starša, ki smo ga prejeli na uredništvu, piše: 
» To je knjižničarka na naši šoli in ambasadorka vsega veselega 
na šoli. Je vodja Vesele šole, mnogih dramskih predstav, Projek-
ta Evropska vas, Noč v knjižnici in Čajanke za starše. Znana je 
po svojem stavku: »Se bom posvetovala z otroci.« Zanjo že dolgo 

časa pravijo, da je kot štiriperesna deteljica. Redka in prinaša 
srečo in veselje. Pa vendar je njena milina, skromnost in nepo-
pisna želja, da otrokom naredi dobro, botrovala, da je našla tudi 
v nekaj ostalih učiteljicah štiriperesno deteljico in jih povezala 
v šopek, ki neutrudno skozi vse leto otrokom pripravljajo lepe, 
vesele trenutke in tudi na starše ne pozabijo. Roko na srce tudi 
starši rabimo nekaj veselega, nežnega... Kot je moč opaziti in 
razbrati iz pripovedovanja otrok, je v šopek povezala učiteljice 
Barbaro, Vesno, Tonko, Vido in zagotovo še kakšno, ki si privo-
ščijo, da delajo več in bolje kot je potrebno. Kot vsak, ima tudi 
Zvonka šibko točko. Nikakor ne zna sprejeti pohvale. V redkih 
trenutkih, ko jo starši srečamo po predstavah in se ji zahvalimo, 
se brani in vedno odgovori »To so naredili vaši otroci.« Se pa jo 
da tudi razjeziti. Nikar si ne privoščite da narobe naglasite kraj 
njenega otroštva: Štanjel.« 

Gašper Tominc, foto: Dolenjski list

Velika naložba za šentjoško smučišče 

Kupili nov, 
sodoben snežni top
Šentjošt, 15. januar – Šentjoško špor-
tno društvo, ki upravlja s smučiščem 
sredi vasi, je zagnalo smučarske na-
prave že 22. novembra lani, ko je za-
padlo 32 centimetrov snega. Smuka je 
trajala osem dni, potem pa so naprave 
mirovale do začetka januarja, ko je 
sneg ponovno pobelil hribe. 

Kaj bo prinesla letošnja sezona, bo pokazal 
čas. »Če že ne bo snega, upam da bodo vsaj 
temperature dovolj nizke in primerna vlaga 

za izdelovanje umetnega snega,« je aktualno 
sezono pokomentiral Robert Oblak, predse-
dnik smučarske sekcije ŠD Šentjošt. Smučišče 
ima že deset let svoj snežni top, vendar njego-
va tehnika nekako ne ustreza več zahtevam 
sodobnega časa. Nov top lahko izdeluje sneg 
že pri minus 2,5 stopinje Celzija in pri 95-od-
stotni vlagi, medtem ko je njegov predhodnik 
potreboval vsaj štiri stopinje pod ničlo. To je 
pri sedanjih zimskih temperaturah zelo po-
membno, poleg tega pa ima nov top vgrajen 
elektronski sistem, ki sam regulira dotok vode 
glede na zunanje temperature in vlago. »Prej 
sem sredi noči vstajal, preverjal razmere in po 
potrebi zapiral ter odpiral ventile. Sedaj je to 

preteklost. Dobra stvar novega topa je tudi nje-
gov izkoristek, saj z isto količino vode naredi 
skoraj enkrat večji kup snega kot njegov pred-
hodnik, pa tudi sneg je boljše kvalitete.« V dru-
štvu ne želijo govoriti o vrednosti investicije, 
povedali so le, da stane takšen top v prodaji 
trideset tisočakov. Prvi preskusi novega sne-
žnega topa so se izkazali za zelo dobre, ravno 
z njim so lahko nudili ugodne pogoje na otro-
škem smučišču tudi v dneh, ko je prišla odju-
ga. Če vas je zamikalo, da smučišče obiščete, 
potem si lahko aktualne razmere, vključno 
s »kamero v živo«, ogledate na spletni strani 
http://www.sd-sentjost.si/smucisce/.  

 Gašper Tominc, foto: GT

Kot dalmatinec je bil rojen leta 1965 v Sinju v zaledju Splita in 
je zadnjih 25 let aktiven v gostinstvu in trženju. Med drugim je 

sedem let vodil gostilnico v centru Ljubljane, na kopališču Ježi-
ca tri leta poletni plažni bar in tri leta lokal v športnem centru 
Gib v Šiški, od koder se kot judoista poznava že vrsto let. Kot 
pravi sam, pri vodenju gostilne, ki mu predstavlja največji izziv 
v gostinski karieri doslej, ne gre za šprint, temveč tek na dolge 
proge. Vsekakor to drži tudi zaradi nakupa inventarja in ku-
hinjske opreme, ki je bila last prejšnje najemnice Irene, ki odhaja 
v zasluženi pokoj in to spokojno – uspela se je namreč dogovo-
riti za vračilo lastnih vlaganj tudi z drugimi lastniki objekta, s 
Turističnim društvom Polhov Gradec so našli kompromis, ki je 
zadovoljiv za obe strani. Društvo je pristopilo k iskanju novega 
najemnika profesionalno z razpisom in izdelavo energetske iz-
kaznice za gostinski objekt – izmere kažejo, da gre za kar 168 
m2 prostorov za goste v treh različnih sobah, od katerih je naj-
večji predlani obnovljen zimski vrt (82 m2), ki ponuja do 100 
sedišč. Povsem prenovljeni sta tudi obe stranišči.
Ponudba gostilne, ki je na novo odprla vrata 13. januarja, bo 
ostala v kulinaričnem smislu podobna prejšnji, lokalno domača, 
s poudarkom na malicah, a bo nadgrajena s specialitetami dal-

matinske in balkanske kuhinje ter 
seveda ponudbo jedi iz polžev. Bi 
poskusili pico s polži, prvo tovrstno 
v Sloveniji? Vabljeni ste lokalni pri-
delovalci mesa in zelenjave, da pred-
stavite svojo ponudbo. Tudi nova 
ekipa vsakodnevno kuha za goste, 
ki hrano odnesejo domov, in obroke 
razvaža, tako da se lahko tudi vi na-
ročite na dostavo kosila na dom, le 
posodo jim prinesite.
V zgornjem nadstropju je Irena ob-
novila kopalnico, tla in električno 
napeljavo ter s tem naredila vseh 
pet sob s skupaj desetimi ležišči še 

bolj mikavnih za utrujene goste. Novi najemnik, nova energi-
ja, novi izzivi – kot strasten športnik, nogometaš in judoist se 
Tihomir veseli tudi organizacije dogodkov, piknikov in špor-
tnih aktivnosti ter upa na dobro sodelovanje z lokalnimi dru-
štvi. Obeta se tudi izposoja koles! Sicer pa bo že na večer 25. 
nočnega pohoda na Grmado ob skoraj polni luni v petek, 22. 
januarja, gostilna Pograjski dom obratovala dolgo v noč in tako 
ustregla številnim planincem ter pohodnikom. Za naročila in 
informacije pokličite 031 323 122 ali pošljite elektronsko pošto 
na info@pograjskidom.si.                                     Sebastjan Vehar

Med predlaganimi dobrotniki tudi knjižničarka OŠ Dobrova Zvonka Španger
Ljubljana, 3. 12. - »Ljudje odprtih rok« je akcija, ki jo je revija Ženska (prej Naša žena) v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti priredila že dvaindvajsetič. Z njo predstavljajo humanitarno delovanje ljudi na različnih področjih in vsako leto izbirajo: dobrotnike, darovalce in iz-
jemne osebnosti, ki jih izbere posebna komisija, bralci revije Ženska pa izmed vseh predlaganih še dobrega človeka.

Zvonka Španger - druga z desne

Zimski vrt je pripravljen za vse goste poročnega slavja.

Nagrajena fotografija

Tihomir Matić je izkušen 
gostinec in športnik.

Tomaž Varlec

Pograjski dom v novo leto z novim najemnikom 
Novi najemnik uveljavljene gostilne pod Polhograjsko Grmado Tihomir Matić ni začetnik v gostinstvu in 
tudi ne tujec v krajih pod dolomiti – že nekaj let se s sodelavcem ukvarjata s polžerejo in imata farmo na 
Babni Gori. Njuna kulinarična poslastica je namenjena domačim in tujim gurmanskim navdušencem.

Med dobitniki evropskega natečaja je tudi naš občan
Na fotografskem natečaju Evropa v moji regiji, ki je bil poleti organiziran na strani Evropske komisije na 
Facebooku, so z več kot 500 fotografijami sodelovali udeleženci iz rekordnega števila držav in tudi Slovenec 
Tomaž Varlec iz Dobrove, ki je postal eden izmed treh enakovrednih nagrajencev. 
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V okviru 5. delavnice so predvsem udeleženke izdelovale 
papirnate cvetlice za praznične dni. Vodja Anica Tošič, ki cve-
tlice iz krep papirja izdeluje že polnih osemnajst let in je prava 
mojstrica te zanimive veščine, je udeleženkam sprva predstavila 
svojo pot ter dejavnost, za katero potrebuješ veliko potrpljenja, 
natančnosti in nekaj umetniškega talenta. Nato je razdelila mate-
rial in prikazala enega izmed načinov izdelave. Med udeleženci 
je bilo opaziti mnogo ustvarjalnega duha in predvsem dobrega 
počutja, rezultat tega pa je bil veliko izdelanih pisanih šopkov.

Na 6. delavnici so se udeleženci seznanili s pomenom beljako-
vin za naše zdravje. Predavateljica Ida Lah se je dotaknila tako 
neesencialnih (tistih, ki jih telo proizvede samo) kot esencialnih 
(tistih, ki jih je v telo potrebno vnesti s hrano) aminokislin ter 
naštela nekatere funkcije, ki jih v telesu opravljajo prve. Navedla 
je nekaj bogatih živil, produktov in kombinacij ter predstavila 
nekatera t.i. superživila ter njihovo vsebinsko vrednost, in sicer 
maco, chia semena, ječmenovo travo, algo spirulino. Večino teh 
je bilo mogoče tudi poizkusiti, kot tudi nekatere namaze, kruh in 
napitke, pripravljene po receptih predavateljice.

Na 7. delavnici je o pogrešanih napotkih predaval Marko Ju-
hant, specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti. Polno 
avlo zbranih staršev in pedagoških delavcev je seznanil z jasni-
mi in kratkimi "navodili za uporabo", ki na žalost niso prispela 
na svet hkrati z otrokom. Na preprost način, predvsem iz dol-
goletnih praktičnih izkušenj, je nekoliko hudomušno in izvirno 
predstavil 10 napotkov, ki naj jih starši upoštevajo pri vsako-
dnevni vzgoji ter, kot običajno, dosegel izredno pozitiven odziv. 
Kaj torej priporoča: vzgajaj, izobrazba ni dovolj; drži ravnovesje, 
ne otroka; izpolni otroka, ne okolja; ukrepaj pred težavami, ne v 
težavah; zahtevaj poslušanje in poslušnost, ne koncentracije; utr-
di delovne navade; ne računaj na nadarjenost; navadi otroke, da 
takoj počakajo, ne pa, da takoj hočejo; načrtuj za svoje otroke, ne 

za tuje; navduši za poklic, ne za šolo po točkah; poskrbi za hrb-
tenico, ne za oklep.

Na 8. delavnici Zdravje na vsakem koraku sta v četrtek, 17. 
decembra, spregovorila lokalni zdravnik in zobozdravnik. 
Mag. Primož Kušar, dr. med., specialist družinske medicine v 
Polhovem Gradcu je spregovoril o okužbah dihal, ki so pogosta 
zdravstvena težava, s katero se srečujejo vse starostne skupine 
prebivalstva. Te v največji meri povzročajo virusi, redkeje tudi 
bakterije. V navezavi s tem je dr. Kušar precejšen poudarek na-
menil seznanitvi prisotnih z uporabo antibiotikov. Dotaknil se 
je tudi cepljenj, čigar odkritje velja za največji doprinos na po-
dročju zdravstva in medicine. Predvsem v zvezi s slednjim je 
ob koncu prvega dela potekal pogovor z navzočimi. Drugi del 
delavnice je oblikoval lokalni zobozdravnik Gregor Knafelc, dr. 
dentalne  medicine, ki je zbranim predstavil financiranje zoboz-
dravstva ter jih seznanil, koliko dejansko in kaj prispeva država 
za zdravljenje naših zob. 

Nadja Prosen Verbič
Foto: npv

Vabilo na zaključno 
delavnico Zdravje na 
vsakem koraku
Vabimo vas na zaključno delavnico Zdravje na vsakem ko-
raku, ki bo v soboto, 30. januarja 2016, ob 10. uri v športni 
dvorani na Dobrovi.

Praktičen prikaz hrane za jasne in modre misli ter poku-
šina: 
- katere jedi izboljšujejo spomin; 
- katere jedi preprečujejo demenco; 
- jedi zoper hiperaktivnost; 
- jedi za boljši učni uspeh; 
- hrana za dobro voljo.

Zmote in resnice o maščobah: prave maščobe preprečujejo 
utrujenost in staranje možganov.
Delavnico bo vodila Marija Merljak, dipl. inženirka živil-
ske tehnologije. 
  
Klovn Jaka bo s predstavo otroke učil različnih trikov v mali 
šoli cirkusa. Otroci se bodo učili voziti monocikel, vrteti kro-
žnik, žonglirati, hoditi po vrvi. 
  
XXXL Človek ne jezi se 
Izdelava barvnih palačink

V letu 2015 praznujemo 25-letnico plebiscitarne 
odločitve Slovencev za samostojno in neodvi-
sno državo Slovenijo. Prav na Štefanovo pred 
25 leti so bili namreč razglašeni uradni rezul-
tati plebiscita o samostojnosti Slovenije, ki se 
ga je udeležilo 93,2% vseh volilnih upravičen-
cev, od teh pa se je kar 95% izreklo za to, da bi 
naša domovina Slovenija postala država. Tega 
enkratnega, neponovljivega dne v slovenski 
zgodovini, ko so v največji meri pokazali svojo 
enotnost in se z zaupanjem zazrli v prihodnost, 
so se tokrat ob pesmih zborov iz polhograjske 
doline spominjali. 
Na nekaj ključnih trenutkov osamosvaja-
nja  slovenske države je v prvem delu opomni-
la gostja večera - novinarka, televizijska vodite-
ljica, zgodovinarka in raziskovalka ter avtorica 
nekaj knjig o slovenski osamosvojitvi, dr. Ro-
svito Pesek. Njena beseda je bila jasna in odloč-

na, kakršna je bila nekoč želja in volja sloven-
skih osamosvojiteljev. A ta je v drugem delu, 
ko ji je bilo zastavljeno vprašanje o trenutnih 
razmerah slovenske države in politike, postala 
nekoliko zadržana in kot novinarka je spretno 
odgovorila le: »Politika bi morala biti visoko 
profesionalen posel, morala bi biti visoko od-
govoren posel in takšno profesijo je pač težko 
ustvarjati z novimi obrazi, ki so brez tovrstnih 
izkušenj.« Z bolj optimističnim odgovorom pa 
je postregla, ko je spregovorila o slovenskem 
domoljubju, ki bi sicer v šolskih učbenikih mo-
ral imeti pomembnejše mesto in več prostora. 
»A glavno je, da se v Slovenije v tem času najde 
še veliko takšnih domov kot je vaš, v katerih 
ponosno pojejo in govorijo vse generacije,« je 
spodbudno dejala govornica. S poslušalci je 
delila tudi zanimivo zgodbo iz prireditve ob 
razglasitvi neodvisnosti, ko je bila prvič raz-

vita tudi slovenska zastava, ki pa jo je zadnji 
trenutek priskrbel eden slovenskih športnikov 
in tako kot danes uspešni slovenski športniki 
poskrbel za čustva in ponos Slovencev. Zbra-
ne je ob tej priložnosti nagovoril tudi župnik 
Bogdan Oražem, ki je lepo pozdravil gostjo - 
»enciklopedijo slovenske osamosvojitve« in 
z navzočimi podelil svoje doživljanje pred 25 
leti. Kako pomembno je, da smo na našo prele-
po Slovenijo ponosni ter takšno držo prenaša-
mo na naslednje rodove, je opomnil tudi župan 
Franc Setnikar, ki mu je bila prav tako dana be-
seda. Vsem govornikom je bila izrečena velika 
zahvala za spodbudno in jasno besedo, obisko-
valcem pa za prisotnost, saj so s tem pokazali, 

da cenijo slovensko besedo in pesem. 
O slovenskih lepotah pa ni bilo spregovorjeno 
le preko besed, pač pa tudi čudovitih melodij, 
glasbe in besedil, ki so jo vsak na svoj način 
izvedli Mešanega pevskega zbora Turističnega 
društva Briše, Ženski pevski zbor Danica, Mla-
dinski in otroški pevski zbor Višajčki, vokalna 
skupina Svetlice, Mešani pevski zbor Gregor 
Rihar in Jutranji cerkveni mešani zbor. Slednji 
je poskrbel za čustven in domoljuben zaključek 
prireditve in skupaj z nastopajočimi ter obisko-
valci zapel: »Svobodno sonce naj sije spet, na to 
deželo in na ves svet ...« 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Na Dobrovi so se zbrali zakonci, ki so obhajali svoje jubile-
je porok, saj so se poročili pred petimi, desetimi, dvajsetimi, 
petintridesetimi, petinštiridesetimi oziroma petdesetimi leti. 
Takrat so si obljubili ljubezen in zvestobo, potem pa so ves ta 
čas v zakonu drug drugega oblikovali, osrečevali, se vzpod-
bujali, tolažili, skupaj delali, ustvarjali, molili, praznovali, jo-
kali, se veselili … Pomembno je, da so ti zakonski jubilanti in 
tudi drugi zakonci, ki so si podelili zakrament sv. zakona, v 

svoj zakon povabili Boga. Prav na ta župnijski praznik je bila 
posebna priložnost, da so se jubilanti in tudi drugi zakonci 
zahvalili drug za drugega, za vero, ljubezen, božje usmilje-
nje, vse, kar so lepega skupaj doživeli, pa tudi za preizkušnje, 
ki so jih utrdile v odnosih. Poročna koračnica kot uvod v sv. 
mašo je vsem približala najlepši poročni dan, ko sta dva po-
stala eno, si upala pred Bogom in ljudmi izreči življenjsko 
obljubo ter stopiti na skupno pot. Domači župnik Alojzij Go-
lob je jubilante lepo nagovoril in jim v spomin podelil spo-
minske plakete. Sodelovanje pri maši, prepevanje, ljubezen in 
hvaležnost so napolnili domačo Marijino cerkev. Vzpodbudni 
aplavz pa je bil znamenje, da se je za dober zakon vredno tru-
diti, in hkrati dokaz, da je dober zakon tudi v teh, zakonu in 
družini nenaklonjenih časih še vedno možen. 
Zakonski jubilanti so po končani maši nadaljevali druženje 
ob dobrotah in klepetu v župnijskem domu. 

Hvala vsem, ki so se potrudili, da je prvo srečanje jubilantov 
v župniji na Dobrovi tako prisrčno uspelo. Veselimo se življe-
nja, trudimo se za dobre zakone in delajmo dobro drug za 
drugega ter okolico. 

M. K.
Utrinek iz delavnice oblikovanja papirnatega cvetja.

MePZ TD Briše

Dr. Rosvita Pesek je z jasno 
besedo opogumila polno 
dvorano kulturnega doma.

Z delavnic 
Zdravje na vsakem 
koraku

Zakonski jubilanti na 
Dobrovi pri Ljubljani
Pri Mariji v leščevju so v nedeljo, 6. decembra 
2015, obhajali svoje jubileje zakonski pari. Prazni-
ki v življenju vsakega posameznika predstavljajo 
nekaj posebnega, nekaj drugačnega od običajnega.

S čustvi in ponosom zapolnjena 
prireditev Pesem miru
Polhov Gradec, 26. december – V polni dvorani kulturnega doma Jakoba Trobca 
je potekala tradicionalna proslava Pesem miru, ki jo Turistično društvo Briše 
ob slovenskem državnem prazniku - dnevu samostojnosti in enotnosti pripra-
vlja vsako leto. Tokrat je bilo posebej slovesno ne le zaradi praznovanja okrogle 
obletnice plebiscita, pač pa tudi zaradi odlične gostje dr. Rosvite Pesek, ki z 
jasno besedo nagovorila zbrane.
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Male sivce celice – gremo naprej – velik uspeh učencev 
OŠ Dobrova
Pa je končno napočil 13. januar 2016. Nejc, Luka in jaz smo se odpravili 
na RTV Slovenija v studio snemat oddajo Male sive celice z voditeljem 
Pavletom Ravnohribom. Opremljeni z znanjem in podporo sošolcev 
ter razredničark, ki so izvrstno navijali, nam je uspelo! Občutek v stu-
diu je bil odličen. Presenetila pa nas je vrteča se kamera in začudeni 
smo bili nad majhnostjo studia. To je zares življenjska priložnost, ki 
jo preprosto moraš izkoristiti! Razmišljali smo od začetka do konca. 
Zadnja igra (Izberi težavnost) je bila še posebej napeta. Na koncu smo 
v tesni končnici nasprotno ekipo iz OŠ Franca Rozmana Staneta Mari-
bor premagali. Ko smo prišli nazaj v šolo, smo doživeli bučen aplavz in 
odobravanje. Če bomo imeli take navijače še naprej, nam bo zagotovo 
šlo dobro. Za vse to pa je odgovorna naša mentorica, gospa Zvonka 
Španger, brez katere te priložnosti sploh ne bi dobili. Zdaj pa gremo 
pogumno naprej in se že pripravljamo na drugo rundo. Držite pesti! 

Matevž Kastelic, 7. b

Ob zaključku leta 2015 je sklad vrtca pri OŠ 
Dobrova organiziral božično-novoletno pri-
reditev z igrano predstavo za otroke Medved 
in med ter s stojnicami in raznovrstnimi igra-
mi za otroke. Z njimi smo se tradicionalno po-
dali tudi na pohod od vrtca do šole z lučkami, 
ki so jih izdelali sami. Najprej je otroke raz-
veselila igrana predstava v izvedbi staršev in 
vzgojiteljev. Za tem smo se podali v športno 
dvorano, kjer so bile že pripravljene stojnice 
s sejemskimi igrami in izdelki otrok. Ti so se 
lahko pozabavali na Palčkovi žičnici, ki je bila 
otrokom najbolj všeč že lansko leto,  lovili so 
ribice v bazenčku s kroglicami, plezali skozi 
pajkovo mrežo, se vozili po poligonu za poga-
njalčke ter sestavljali velikanske pravljične se-
stavljanke. Nekaj posebnega je bila naprava, 
ki sta jo izdelala hišnika, s katero smo lahko 
merili svojo moč z udarcem kladiva. K vsaki 
igri so se otroci vračali večkrat in z vsakim 
nakupom kupona prispevali v sklad vrtca. 
Ne pozabimo, da so otroci prav tako sodelo-
vali pri izvedbi in izdelavi izdelkov, ki so se 
prodajali na prireditvi, ter tako prispevali k 
zbiranju sredstev, saj smo lahko kupili pisane 

voščilnice, ki so jih izdelali naši otroci, kole-
dar z risbicami otrok ter zgoščenko s pesmi-
cami, ki so jih zapeli naši otroci. Ponudba je 
bila zaokrožena s poticami in roladami, čaj pa 

je bil tradicionalno brezplačen. 
Zahvalili bi se radi vzgojiteljicam in pomoč-
nicam za pripravo tega zabavnega dogodka, 
ravnatelju Viljemu Kovačiču in Mojci Kogoj 
za vso pomoč in podporo, kuharicam, ki so 
spekle potico in rolado, delovni ekipi staršev, 
ki so nam priskočili na pomoč in pomagali 
pri izvedbi prireditve ter pripravi prostorov, 
občini za uporabo dvorane,  ter donatorjem: 
podjetjem Grafik design, Urh&Co, Petrol Lju-
bljana in založbi Mladinska knjiga. Skupaj z 
vami, dragi starši, vzgojiteljice in pomočnice, 
se iz leta v leto trudimo, da bi bila vrtca na Do-
brovi in Brezju za naše malčke zabavna, igriva 
in vedno polna smeha. Zopet smo dokazali, 
da vsi skupaj lahko veliko dosežemo, otroški 
smeh pa nas spomni, da našim malčkom prav 
mi lahko pripravimo najboljšo zabavo. Sred-
stva, zbrana na prireditvi in s strani donator-
jev, bodo namenjena nakupu igrač in opreme 
vrtca ter sofinanciranju letovanja. V novem 
letu vam sklad vrtcev Dobrova in Brezje želi 
veliko veselja in sreče v družinskem krogu ter 
še posebej z našimi malimi srčki. 

Sklad vrtca pri OŠ Dobrova

Praznično druženje na 
OŠ Dobrova
V petek, 4. decembra, je v OŠ Dobrova potekal tradicionalni novoletni 
sejem, na katerem so lahko obiskovalci začutili pravo predpraznično 
vzdušje. Uživali so v najrazličnejših nastopih učencev. Starejši učen-
ci so se predstavili z angleškimi skeči, mlajši z dramskima igricama 
Kuna Kunigunda in Najlepše darilo, zapela sta šolska pevska zbora 
– otroški in mladinski, z ubranim igranjem so pozornost pritegnili 
godbeniki Glasbene šole Emila Adamiča, s plesno koreografijo so se 
predstavile naše učenke plesnega kluba Forma, na stare čase nas je 
spomnila šolska otroška folklorna skupina, zaplesali pa so lahko tudi 
obiskovalci delavnic »limbo dance« in »just dance«. 
Najmlajši in tudi malo manj mladi so imeli priložnost na ustvarjalnih 
delavnicah poprijeti za škarje, lepilo, papir, bleščice itd. ter izdelati 

darilne vrečke, plesoče balerine in smrečice. Pa tudi za okrepčilo je 
bilo poskrbljeno. Kavica, čaj, kos slastne jabolčne pite, palačinke. Vse 
to sodi k takemu dogodku. Saj veste, pred prazniki mora hiša (za)
dišati po čem sladkem. 
Številne stojnice so bile založene z najrazličnejšimi izdelki, ki so jih 
učenci začeli izdelovati že na začetku novembra. Te male umetnije 
so nastajale v okviru tehničnih dni, veliko večino pa so jih izdela-
li spretni in ustvarjalni prsti naših prostovoljcev pod mentorstvom 
Maje Fonda Cirman, ki je že vsa leta vodja in gonilna sila tega sejma. 
Na tem mestu se zahvaljujemo vsem ustvarjalcem, ki so svoj prosti 
čas namenili temu. Celoten izkupiček od prodanih izdelkov bo na-
menjen nakupu knjig za šolsko knjižnico in oblek za šolsko folklorno 
skupino. 
Prepričani smo, da je vsak obiskovalec na sejmu našel kaj zase – v 
obliki novoletnega izdelka, sladke pregrehe, užitka za dušo ali spro-
ščenega klepeta s prijatelji, znanci. Kar pa je nenazadnje tudi eden 
izmed namenov te prireditve.                             Vida Novak

Iz poslanske klopi Anžeta Logarja   

Dodatek za nadljudi …
Verjetno ga ni Slovenca, 
ki se ne bi zgražal nad 
afero akademske elite o 
izplačilih dodatkov za 
pripravljenost. No, ra-
zen tistih nekaj sto, ki je 
te dodatke prejemalo …
Spomnimo, 2012 je bilo 
leto, ko je Janševa vlada 
zaradi težkih finančnih 
razmer v državi spre-
jela t.i. ZUJF (Zakon za 
uravnoteženje javnih 

financ) in zapovedala varčevanje v javnem sek-
torju. No, akademska elita se je temu očitno pri-
lagodila na »kreativen« (beri: nezakonit) način 
in si, medtem ko so ostali varčevali, s pomočjo 
»dodatka na pripravljenost« celo zvišala svoje 
plače. Človek se sprašuje, kako je možno, da se 
o takšnem nezakonitem ravnanju javno sprego-
vori šele tri leta po kršitvi zakona? Odziv ura-
dne politike, predsednika vlade in Univerze v 
Ljubljani pa tako ali tako spada v rubriko »saj 
ni res, pa je«. 
Pa poglejmo. Aktualni finančni minister Mra-
mor je v odzivu na afero dejal, da ni imel razlo-
ga, da ne bi verjel v pravno mnenje, da je imela 
ekonomska fakulteta ustrezno pravno podlago 
za izplačilo dodatka. Hm, ne preveč prepričlji-
vo. Zakaj? On je bil namreč tedaj tisti, ki je vo-
dil fakulteto, in on je bil tudi tisti, ki je naročil 
(prav takšno) pravno mnenje. Za plačana pravna 
mnenja pa vemo, kako se jih pridobiva – plačnik 
naroči mnenje pri tistem, ki mu bo pritrdil. Uni-
verza v Ljubljani, ki jo vodi nekdanji minister SD 
Svetlik, prav tako ne bo ukrepala zoper fakulte-
te, saj je šlo zgolj za napako.  
Pa moralno etični predsednik vlade? »Šlo je za 
neko interpretacijo zakona, v katero so tedaj 
verjeli. Vsekakor pa to ni razlog, da bi razmišljal 
o hujši sankciji zoper ministra.« No, pa imamo 
novo interpretacijo pravne države. Če je nekaj 
nezakonito, a hkrati v nekem trenutku močno 
verjameš, da imaš prav, se ne sekiraj. Četudi se 
kasneje izkaže, da si v bistvu s svojo odločitvijo 
kršil zakone, bo predsednik vlade rekel, da je šlo 
zgolj za neljubo napako, in stvar bo rešena! No, 
če ravno poznaš predsednika vlade … 
Ob tem odzivu premierja Cerarja ne moremo 
mimo preobrazbe, ki jo je omenjeni doživel v 
samo letu in pol vladavine. Poglejmo, kaj je 
Cerar konec leta 2013 zapisal v svoji kolumni z 
naslovom Družba (brez) sramu in krivde: »Ver-
jetno bomo Slovenci kmalu tudi v tem pogledu prišli 
na svetovni zemljevid kot posebneži. Na mednarodni 
ravni smo se doslej že večkrat izkazali kot država brez 
hrbtenice (le kje so se izgubili naši nekoč tako načelni 
in pogumni vodilni osamosvojitelji?), nadalje kot iz-
razito koruptivna država ter ne nazadnje kot država, 
v kateri sprememba vlade ne prinaša nobene spre-
membe, med drugim tudi ne glede dopuščanja kraje in 
laži. Če bomo še dolgo nadaljevali v smeri, v katero se 
gibljemo sedaj, se bomo na svetovni zemljevid kmalu 
vpisali tudi kot družba brez sramu in krivde.« Ali ni 
njegov odziv na novo akademsko afero prav po-
osebljeni tekst njegove tedanje kolumne? Ta se je 
zaključila takole: »Gre pač za t.i. neuvrščene posa-
meznike ali t.i. nadljudi, ki so onkraj dobrega in zla. 
Za takšne, ki to filozofijo (ki je seveda niti ne poznajo) 
proizvajajo in udejanjajo na čisto svoj, degeneriran 
način. Predvsem tako, da so globoko prepričani, da 
jim pripada pravica, da svojevoljno eksperimentirajo 
z družbo in se hkrati delajo norca iz sodržavljanov in 
prihodnjih generacij.« 
In kaj bi moral biti nauk te zgodbe? Da bi do-
datek, ki je bil po mnenju njihovih izumiteljev 
takrat »najcenejši«, moral biti na koncu zanje naj-
dražji. Da bi torej izgubili položaj, ki ga imajo. 
Šele takrat, ko bodo v Sloveniji posledice takšnih 
ravnanj dražje, kot so kratkoročni dobički, bodo 
ljudje na položajih raje petkrat premislili, preden 
bodo ponovno »kreativni« – na tuj račun in za 
svoj žep.

Obiskovalci v sproščenem pogovoru Plesni nastop

Dragi naši otroci, 
spoštovani starši, vzgojiteljice, občani in donatorji!
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Knjižničarji smo se tudi v preteklem letu 
trudili približati knjižnico obiskovalcem z 
rednimi mesečnimi knjižnimi razstavami 
na oddelkih za odrasle, otroke in mladi-
no. Teme razstav so bile primerne letnim 
časom, praznikom in drugim aktualnim 
vsebinam. Poleg izposoje knjižničnega 
gradiva in posredovanja informacij smo 
v knjižnici pripravljali kulturno-izobraže-
valne prireditve, delavnice in ure pravljic. 
Zelo zanimiva je bila delavnica Samoma-
saža in samozdravljenje, ki se je je udele-
žilo deset obiskovalcev. Vsi so bili navdu-
šeni nad temo delavnice in predavateljico 
Bredo Rajgelj. Zagotovo bomo takšne in 
podobne delavnice gostili tudi v priho-
dnje. Izpostavili bi tudi strokovno preda-
vanje Kolač iz drobtin vzgoje priznanega 
specialnega pedagoga Marka Juhanta, ki 
je bilo zelo odmevno in dobro obiskano. 
Starši in učitelji so dobili izjemno dobro-
došle informacije, po predavanju pa se je 
vnela še zanimiva debata. Obe potopisni 
predavanji, tako Korzika in Sardinija kot 

Kambodža, sta bili zelo zanimivi, saj se 
trudimo imeti v knjižnici kvalitetne in 
zanimive predavatelje. Bralni projekt Me-
sto bere je na Dobrovi dobro zaživel. Po 
prebiranju sodobnih evropskih zgodb v 
lanski zelo uspešni sezoni, smo konec leta 
v ospredje programa postavili  sodobno 
literaturo severnoameriškega kontinenta. 
Literarna obzorja bomo letos raziskovali 
s pomočjo zgodb ameriških in kanadskih 
avtorjev in avtoric. 
Od prireditev za otroke želimo izpostaviti 
ure pravljic, ki so zelo pomembna dejav-
nost, saj že najmlajše uporabnike vzgaja-
mo kot ljubitelje knjig in branja. So zelo 
dobro obiskane in jih otroci vsak mesec 
nestrpno pričakujejo. Vodi jih pravljičarka 
Ana Suhadolnik. Ko ta prebere pravljico, 
otroci narišejo glavne junake zgodbic, ris-
bice pa izobesimo v knjižnici. Gostili smo 
tudi lutkovno predstavo Družinskega 
gledališča Kolenc z naslovom Kako je puj-
sek gradil hiško, ki je bila zopet izredno 
obiskana in otroci navdušeni. Prav tako 

bi radi izpostavili ustvarjalno delavnico 
s Heleno Crček, na kateri smo izdelovali 
hranilnike za enkratno uporabo s starej-
šimi otroki in pravljične kamne z mlaj-
šimi. Letos smo prvič v knjižnici uvedli 
dvomesečne knjižne uganke, ki jih otroci 
in njihovi starši zelo radi rešujejo, izžreba-
nec pa dobi knjižno nagrado.
Knjižnica Dobrova z lokalno skupnostjo 
sodeluje na različne načine. V sklopu pro-
jekta za spodbujanje branja Ciciuhec smo 
gostili vseh deset skupin otrok iz vrt-
cev Dobrova in Brezje. Predstavili smo 
jim knjižnico in gradivo v njej, imeli ure 
pravljic in na koncu še z vsako skupino 
ustvarjalno delavnico. Kot vsako leto smo 
v sodelovanju z vrtcem organizirali za-
ključno prireditev s podelitvami priznanj 
in lutkovno igrico, ki so jo odigrali otroci 
iz Osnovne šole Dobrova. 
S kvizom Robinzonijada v informacijski 
džungli, ki je namenjen otrokom med 9. 
in 15. letom ter se rešuje na spletu, želimo 
predstaviti zlasti spletno stran Mestne 

OŠ Polhov Gradec 

Blagaj na izletu po 
Sloveniji
Neli Dolinar je grofa Blagaja povabila na izlet po 
Sloveniji. Kje sta začela in končala svojo pot, boste 
izvedeli v njeni zgodbici.
Z grofom Blagajem sva gledala zemljevid Slovenije. Želela sva 
iti na izlet, a nisva vedela, kam. Nato sva se odločila, da greva 
kar po Polhovem Gradcu. Šla sva ven. Zunaj je bil svež zrak 
in sijalo je sonce. Nenadoma je mimo naju priletela pikapolo-
nica in nama zaželela srečo. Zaželela sva si ogledati predsta-
vo, zato sva šla najprej v Kulturni dom Jakoba Trobca. Tam 
je bila dobra predstava o Zvezdici Zaspanki. To pravljico sva 
oba že poznala, toda hotela sva jo slišati še enkrat. Igra je bila 
zelo uspešna. Deklica, ki je igrala Zvezdico Zaspanko, je proti 
koncu predstave pozabila besedilo. Ker sva znala z grofom 
Blagajem to zgodbico na pamet, sva deklici besedilo potiho 
prišepnila. Tako sva rešila celo predstavo. Iz dvorane sva se 
odpravila v osnovno šolo. Tam je bilo super! Usedla sva se v 
zadnjo klop in skupaj z učenci seštevala, odštevala, brala, pi-
sala in podobno. Nenadoma naju je učiteljica povabila k tabli, 
na kateri je pisalo: B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, 
S, Š, T, U, V, Z. Učiteljica naju je vprašala: »Ko smo pisali abece-
do, se učenci nikakor niso mogli spomniti prve in zadnje črke. 
Se vidva spomnita?« Ponosno sva napisala pravilna odgovora 
in odgovorila: »A in Ž.« Jaz in grof Blagaj sva domov prišla 
z dvema lepima ocenama. Vzela sva zemljevid Slovenije in k 
napisu Polhov Gradec narisala :). To je pomenilo, da je ta kraj 
zelo lep in da se bova tja še kdaj vrnila.

Veseli vrtčevski 
december
Kot vsako leto smo bili v Vrtcu Dobrova tudi lanskega de-
cembra zelo pridni. Poleg že običajne radovednosti, ki nam 
širi obzorja na vseh področjih, smo se seveda lotili tudi za 
december nujnih in tradicionalnih dejavnosti. Tako smo se 
že v prvem tednu zadnjega meseca lotili peke piškotov, in si-
cer zelo različno, glede na sposobnosti posamezne skupine. 
Mlajši otroci so piškote zamesili kar v vrtcu, starejši pa smo 
se podali v gospodinjsko učilnico šole, kjer so nam kuharji 
pripravili vse potrebno in nam potem piškote tudi prijazno 
spekli. Veseli nas, da nam niso med peko vseh pojedli in nam 
jih je vseeno ostala cela skleda, saj smo jih naslednji dan po-
nudili dedkom in babicam, ki so nas obiskali v vrtcu ter nam 
pomagali izdelati lanterne. Po izrazih na obrazih naših starih 
staršev sodeč, so bili piškoti zelo okusni. Lanterne pa smo po-
tem potrebovali za nočni pohod od vrtca do šole, kjer smo se 
na dobrodelnem bazarju dodobra naigrali.

Decembra so nas obiskali tudi dobri možje in komaj smo ča-
kali, da bi videli, ali smo bili letos dovolj pridni. Najprej smo 
si okrasili igralnice, v nekaterih skupinah smo si celo izde-
lali novoletne jelke iz različnih materialov. Namesto dobrega 
moža pa nas je obiskal čarodej Roman, ki nam je prikazal veli-
ko čarovnij. Veseli smo, da je bil prijazen, sicer bi nas mogoče 
res začaral v to, kar nam piše na vratih naših igralnic … No, 
po končani predstavi so se odprla vrata in v sobo je kljub vse-
mu vstopil Dedek Mraz in vsaki skupini izročil veliko vrečo 
igrač. Kot vsako leto smo mu vsi skupaj zapeli pesmico in se 
brž odhiteli igrat z novimi igračami. 
Žal je december imel eno slabo stran. Niti enkrat nam ni bilo 
treba obleči smučarskega kombinezona, saj so bile tempera-
ture dokaj pomladne. Ker se nismo mogli predajati zimskim 
užitkom in na igrišču izdelati snežakov, smo se znašli in jih 
naredili kar v igralnici. In to celo takšne, ki jih toplota ne moti. 
Na policah se še danes zelo dobro počutijo in niti na misel jim 
ne pride, da bi se stopili. Tako smo si v vrtcu sami pričarali 
čisto vse, kar sodi k prazničnemu decembru.

V OŠ Polhov Gradec smo v sredo, 23. 12. 2015, počastili dan 
samostojnosti in enotnosti. Slovesna prireditev je predstavljala 
uvod v praznik slovenske države, saj je natanko pred 25 leti 
slovenski narod z veliko enotnostjo odločil, da Slovenija po-
stane samostojna država. Medtem ko je v ozadju šolske avle 
plapolala slovenska zastava, smo učitelji in učenci prisluhnili 
predavanju o zgodovinskem dnevu za vse Slovence. Prireditev 
so nam polepšali otroški in mladinski pevski zbor ter učenci, 
ki so nam zaigrali na različne instrumente, recitirali pesmi 
in plesali. Prisluhnili pa smo tudi zanimivi pravljici učencev 
pravljičnega krožka. Na prireditvi je bilo začutiti tudi decembr-
sko prednovoletno razpoloženje, saj so nam fantje predmetne 
stopnje na saksofon zaigrali venček božičnih pesmi. Ravnatelj 
Jernej Klemen nas je v prihajajoče leto pospremil z dobrimi že-
ljami in nam zaželel srečno novo leto. Na zaslužene počitnice 
smo odšli s prijetnimi vtisi in enotni: Slovenija, vse najboljše in 
vse lepo v novem letu.                               Učiteljica Urška Žagar

Otroke zaposlenih v vrtcu 
in šoli Polhov Gradec 
obiskal Dedek Mraz
Letošnji uvod v veseli december je bil v OŠ Polhov Gradec obar-
van nekoliko drugače. V glavah učiteljic se je namreč spletala in 
spletla ideja, da bi zaposleni svojim otrokom skupaj z Dedkom 
Mrazom sami pričarali čarobno decembrsko popoldne. Učitelji-
ce (mamice) smo otrokom pripravile presenečenje in same odi-
grale otroško igrico Medved išče pestunjo, v kateri medved išče 
varuško za svoje tri medvedje mladičke in za tistega, ki bo pri-
merno skrbel za njegov podmladek, pripravi okusne medenja-
ke iz medvedje malhe. Otroci so z zanimanjem spremljali, kako 
lisička, sovica, veverička in volk medveda poskušajo prepričati, 
da je vsak posebej resnično pravi varuh za njegove mladiče. 
Nazadnje medveda prepriča zajček, ki veselo priskaklja mimo, 
saj medvedu obljubi, da bo zanje dobro poskrbel in jim bral pra-
vljice. Odziv na prijetno druženje je bil zelo dober, saj si je pred-
stavo ogledalo skoraj 35 radovednih otroških parov oči, ki so 

bili skupaj s svojimi starši poleg doma napečenih dobrot in čaja 
še dodatna popestritev razigranemu decembru. Dedek Mraz je 
sledil zajčkovim stopinjam in prišel do medvedovega brloga, 
kjer so ga seveda nestrpno čakali otroci. Dobri mož je s polnim 
košem knjig in sladkih dobrot razveselil neučakane otroke, ki 
se bodo ob branju še večkrat spomnili prijetnega druženja, na 
katerem se je spletlo tudi nekaj novih prijateljskih vezi.

Urška Žagar

Učenke razredne stopnje v »plesnem elementu.

Počastili dan samostojnosti in enotnosti

Knjižnica Dobrova je bila tudi v preteklem letu 
polna dogajanja
Knjižnica Dobrova, enota Mestne knjižnice Ljubljana (MKL), ki deluje v okviru Knjižnice Prežihov Voranc, se 
nahaja na Ulici Vladimirja Dolničarja, v nekdanji občinski stavbi. Knjižnica je odprta 26,5 ure na teden: ob 
ponedeljkih od 8.00 do 15.00, ob torkih, sredah in petkih pa od 12.30 do 19.00.
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knjižnice Ljubljana, ki omogoča dostop do številnih oddaljenih 
virov informacij. Kviz zajema več različnih tematskih sklopov 
vprašanj. Motivacija za reševanje so tudi nagrade. Glavna nagra-
da je bila tablični računalnik, drugi dve pa knjigi in vstopnici za 
Kinodvor. Vse reševalce smo ob dnevu splošnih knjižnic povabi-
li na zaključno prireditev, kjer smo improvizirali z gledališčem 
IGLU in se neizmerno zabavali. Vsem reševalcem smo podelili 
priznanja za sodelovanje in simbolične nagrade. Vse mlade rado-
vedneže vabimo, da preizkusijo svoje spretnosti iskanja podat-
kov na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana www.mklj.si/
mladi in si prislužijo naziv robinzonka ali robinzon, z malo sreče 
pa še kakšno nagrado.
Projekt Maček v žaklju, ki smo ga lani prvič izvedli v knjižni-
ci, je zelo dobro zaživel. Paketi presenečenj so vsebovali po štiri 
knjige, urejene po temah. Ponudili smo jih tako mladim kot od-
raslim bralcem. Izposojati smo jih pričeli en teden pred začetkom 
šolskih počitnic in do pričetka šole je bilo prebranih ogromno 
skritih knjižnih zakladov.

Kljub trudu, da bi bila Knjižnica Dobrova čim bolj prijetna za 
obiskovalce, in številnim prireditvam, se na žalost ne moremo 
pohvaliti z ustreznimi pogoji za svoje delovanje, saj se knjižni-
ca nahaja v dotrajanih in neprimernih prostorih v mansardnem 

delu trinadstropne stavbe, zato jo nekateri starejši občani in mla-
de mamice z vozički težko obiščejo. Knjižničarji si močno želimo, 
da bi občina čim prej zagotovila primerne prostore za knjižnico 
in našla primeren prostor, kot nam obljublja. Knjižnica bi tako 
imela možnost razvoja dejavnosti, lahko bi ponujala  še več,  kot 
je mogoče v danih prostorskih pogojih. Primerjala bi se lahko z 
drugimi podobnimi knjižnicami v mreži Mestne knjižnice Lju-
bljana. Kljub trenutnim razmeram smo knjižničarji in uporabniki 
knjižnice optimistični ter upamo, da se bodo sanje o novi knjižni-
ci na Dobrovi čim prej uresničile. Šele takrat bo knjižnica resnič-
no zaživela kot tretji prostor.

Najlepše se zahvaljujemo dolgoletnim obiskovalcem Knjižni-
ce Dobrova in tistim, ki nas obiščete le občasno. Knjižničarji se 
bomo z veseljem še naprej trudili, da boste zadovoljni z obiski pri 
nas. Vabljeni ste, da knjižnico obiskujete tudi v letu 2016. Oblju-
bljamo, da bo pestro! 

 Maja Car Marn, vodja Knjižnice Dobrova

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – 
ZLS-UPB2 s spremembami), Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 s spremembami), Zakona o športu (Ur. l. 
RS, št. 22/98 s spremembami), Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(Ur. l. RS, št. 2/04 s spremembami), Statuta Občine Dobrova - Polhov 
Gradec (Ur.l. RS, št. 26/12), Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in pro-
gramov društev v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Ur. l. RS, št. 32/09 
s spremembami) in Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gra-
dec za leto 2016 (Ur.l. RS, št. 104/15) objavlja Občina Dobrova - Polhov 
Gradec

J A V N I  R A Z P I S
ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV NA PODROČJU 
KULTURE, ŠPORTA IN TURIZMA V OBČINI DOBROVA-POL-

HOV GRADEC V LETU 2016

1. PREDMET RAZPISA
Sofinanciranje programov društev na področju kulture, športa in turiz-
ma v Občini Dobrova - Polhov Gradec v letu 2016.

2. UPRAVIČENCI DO SREDSTEV
Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na področju kulture, 
športa in turizma s sedežem v Občini Dobrova - Polhov Gradec.

3. POGOJI  IN OMEJITVE ZA  SOFINANCIRANJE
Sofinanciranje kulturnih programov
Vrste pomoči in opravičljivi stroški: 
1.1 Administrativno delovanje društva
stroški dela in materialni stroški administrativnih, finančnih in računo-
vodskih del, stroški zavarovanj
1.2 Izvedba kulturnih programov
stroški najemnin objektov, stroški udeležbe na nastopu, stroški poveza-
ni z založništvom, stroški strokovnega izpopolnjevanja, izobraževanja 
in usposabljanja strokovnega kadra, stroški izvedbe delavnic, stroški 
zavarovanja
1.3 Priprava, izvedba in promocija kulturne prireditve
stroški priprave, izvedbe in promocije prireditve, zavarovanje
Pogoji in omejitve:
– da je kulturni program ali kulturna prireditev, ki kandidira za sofi-

nanciranje iz javnih sredstev, pripravljena in izvedena na neprofitni 
način, namenjena širši javnosti in izkazuje nek širši javni interes, 

– kulturni programi oziroma kulturne dejavnosti, potekajo redno, or-
ganizirano in ustrezno strokovno vodeno, vsaj devet (9) mesecev v 
letu, izvajalec je v preteklem  letu redno predstavljal svoj program 
na javnih prireditvah (pogoj za sofinanciranje: najmanj 2 nastopa) v 
občini,

– kandidata na izobraževanje, usposabljanje ali izpopolnjevanju pre-
dlaga in prijavi osnovna kulturna organizacija oz. izvajalec, 

– kandidat se zaveže, da bo po končanem usposabljanju, izpopolnje-
vanju ali izobraževanju najmanj 3 leta deloval v Občini Dobrova - 
Polhov Gradec kot strokovni delavec pri izvajalcu letnega programa 
kulture,

– da društvo izvaja dejavnost v kulturi, kamor prijavljajo kandidata za 
usposabljanje ali izpopolnjevanje,

– sofinancirajo se prireditve, ki so organizirane na območju Občine Do-
brova - Polhov Gradec,

– da bodo sodelovali na prireditvah, ki jih bo organizirala občina, če 
bodo k temu pozvani,

– kulturni projekti, ki jih društvo organizira za svoje člane in druge 
udeležence v obliki delavnic, izobraževanj, usposabljanj in izpopol-
njevanj mora imeti vsaj 10 obiskovalcev. Niz delavnic izobraževanj, 
usposabljanj in izpopolnjevanj s področja kulture lahko predstavlja 
daljši sklop izobraževanja, kjer vsaka delavnica, izobraževanje, uspo-
sabljanje in izpopolnjevanje predstavlja določeno podtemo izobraže-
vanja kot zaključene celote,

– kot prireditev se upošteva samostojna izvedba najmanj 12. pesmi oz. 
10. skladb, oz. 45 minut programa,

– kot predstava (celovečerno gledališko delo) – premiera se upošteva 
samostojna predstava v dolžini najmanj 45 minut, v primeru lutkov-
ne skupine najmanj 30 minut, (krajša gledališka dela se vrednotijo 
samo v primeru sodelovanja na prireditvi), ponovitve predstav se 
upoštevajo kot nastopi,

– za javni nastop šteje prireditev, namenjena širši javnosti, z dokazljivo 
javno objavo,

– promocijski material (CD, video, DVD, knjiga, zbornik, brošura) mora 
biti izdan v seriji s pridobljenimi pravicami institucij npr. NUK, SA-
ZAS, AAS,

– opravljanje dejavnosti na neprofitni osnovi pomeni, da dejavnosti in 
programu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani 
izvajalske skupine ne prejemajo plačila.

Sofinanciranje športnih programov
Vrste pomoči in opravičljivi stroški 
2.1 Administrativno delovanje društva 
stroški dela in materialni stroški administrativnih, finančnih in računo-
vodskih del, stroški zavarovanja
2.2 Izvedba športnih programov
stroški strokovnega kadra, stroški najemnin objektov za vadbo, organi-

zacija športnih tekmovanj, stroški zavarovanj 
2.2.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok, šoloobveznih otrok, 
mladine in študentov 
stroški strokovnega kadra, stroški najemnin objektov za vadbo, stroški 
zavarovanja
2.2.2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnja-
mi v razvoju)
stroški strokovnega kadra, stroški najemnin objektov za vadbo, stroški 
zavarovanja
2.2.3 Športna vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
stroški strokovnega kadra, stroški najemnin objektov za vadbo, organi-
zacija športnih tekmovanj, stroški zavarovanja
2.2.4 Šport invalidov
stroški strokovnega kadra, stroški najemnin objektov za vadbo, organi-
zacija športnih tekmovanj, stroški zavarovanja
2.2.5 Športna rekreacija
stroški strokovnega kadra, stroški najemnin objektov za vadbo, stroški 
zavarovanja
2.2.6 Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov 
v športu
stroški izpopolnjevanja, izobraževanja, usposabljanja ali pridobivanja 
licenc amaterskih strokovnih kadrov, aktivnih članov društva
2.3. Priprava, izvedba in promocija športne prireditve
stroški organizacije prireditve, stroški sodnikov, pomožnega osebja, 
stroški panožne zveze, stroški pokalov, diplom, stroški zavarovanja
2.4 Vzdrževanje objektov in prostorov za izvajanje športne dejavnosti 
stroški povezani z obratovalnimi stroški in investicijami v objekte
2.4.1 Vzdrževanje objektov in prostorov za izvajanje športne dejavnosti, 
ki zajemajo stroške električne energije, ogrevanja, odvoza odpadkov, 
vodarina, kanalščina, idr. 
2.4.2 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme v lasti ali najemu 
upravičenca.
Pogoji in omejitve:
– kandidata na izobraževanje, usposabljanje ali izpopolnjevanju pre-

dlaga in prijavi osnovna športna organizacija oz. izvajalec, 
– kandidat zaveže, da bo po končanem usposabljanju, izpopolnjevanju 

ali izobraževanju najmanj 3 leta deloval v Občini Dobrova-Polhov 
Gradec kot strokovni delavec pri izvajalcu letnega programa športa,

– stroški organizacije prireditev in nastopov na teh prireditvah, ki se 
financirajo iz drugih proračunskih postavk občinskega proračuna, 
niso upravičen strošek,

– sofinancirajo se prireditve, ki so organizirane na območju občine Do-
brova-Polhov Gradec,

– stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja objektov in opreme v 
lasti ali najemu vlagatelja niso upravičeni, v kolikor je iz prejetih vlog 
razvidno, da vlagatelj za izvajanje dejavnosti zaračunava najemnino,

– na prireditvi mora biti poskrbljeno za strokovno vodenje in varnost 
vseh udeležencev,

– da bodo sodelovali na prireditvah, ki jih bo organizirala občina, če 
bodo k temu pozvani. 

Sofinanciranje turističnih programov
Vrste pomoči in opravičljivi stroški 
3.1 Administrativno delovanje društva
3.1.1Število članov, sodelovanje povezovanje, spletna stran društva, pri-
dobivanje sredstev
stroški dela in materialni stroški administrativnih, finančnih in raču-
novodskih del, stroški zavarovanja, stroški vzdrževanja spletne strani, 
stroški oblikovanja spletne strani, stroški zakupa prostora na serverju
3.1.2 Strokovno izpopolnjevanje, usposabljanje in izobraževanje članov 
društva in priprava in organizacija delavnic
stroški strokovnega izpopolnjevanje, usposabljanje in izobraževanje 
članov društva, stroški priprave in organizacije delavnic, kot so stroški 
strokovnega kadra za izvedbo, stroški najema prostora, stroški obvešča-
nja, stroški materiala za delavnice
3.1.3 Priprava in tisk promocijskega gradiva
stroški oblikovanja, priprave besedil, prevodov, odkup slikovnega gra-
diva, stroški tiska
3.2 Priprava, izvedba in promocija turistične prireditve
stroški izvajalcev na prireditvi, stroški najema prostora, stroški promo-
viranja prireditve, stroški materiala za izvedbo prireditve, stroški za-
varovanja
3.3 Priprava, izvedba in udeležba na sejmih
stroški udeležbe na sejmu, stroški organizacije sejma stroški, osebja, ki 
predstavlja ponudbo v času sejma, stroški promoviranja sejma
3.4 Priprava turističnih programov in vzdrževanje objektov turistične 
infrastrukture
stroški priprave programov, stroški izobraževanja kadra za izvajanje 
programov, stroški trženja programa, stroški nakupa klopi, smetnjakov 
in drugi materialni stroški povezani z vzdrževanjem objektov turistič-
ne infrastrukture
Pogoji in omejitve:
– oblikovanje promocijskega materiala mora biti skladno s celostno po-

dobo občine,
– da bodo sodelovali na prireditvah, ki jih bo organizirala občina, če 

bodo k temu pozvani, 
– prireditev se organizira na območju občine Dobrova-Polhov Gradec,
– stroški vzdrževanja objektov turistične infrastrukture, ki jih uvelja-

vljajo vlagatelji morajo biti usklajeni z letnim programom za turizem 

in občinskim proračunom za tekoče leto in zgrajeni skladno z veljav-
nimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,

– objekti, v katerih se izvaja pridobitna dejavnost niso upravičeni do 
sofinanciranja,

– na prireditvi mora biti poskrbljeno za strokovno vodenje in varnost 
vseh udeležencev.

4. MERILA
Kulturni programi
1.1. Administrativno delovanje društva

Elementi za vrednotenje 

Št
ev

ilo
 

to
čk

    
  

1

Število aktivnih članov, ki so občani Občine Dobrova - Polhov 
Gradec
Do 30 članov aktivnih članov s plačano članarino 10
Od 31 do 60 članov aktivnih članov s plačano članarino 20
Več kot  61 članov aktivnih članov s plačano članarino 35

2

Vključenost mladih med 14. in 20. letom 
Do 6 mladih med 14. in 20. letom 5
Od 7 do 10 mladih med 14. in 20. letom 10
Eč kot 11 mladih med 14. in 20. letom 15

3
Društvo se predstavlja na svetovnem spletu
Društvo ima svojo spletno stran, ki je redno vzdrževana in 
ažurirana 2

1.2 Izvedba kulturnih programov

Elementi za vrednotenje              
Število 
točk      

1

Dejavnost oz. sekcije društva
– glasbena 30
– gledališka, lutkovna 30
– plesno-folklorna 30
– likovna, filmska, fotografska 20
– druge vsebine s področja kulture 20

2 Stroški najemnin objekta (do 80-ur za posamezni program, ki 
se izvaja v organiziranih skupinah)

1 točka/
uro/
skupino

3 Nastop na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec 3 točki/
nastop

4 Nastop na prireditvi na območju Slovenije 6 točk/
nastop

5 Nastop na prireditvi v tujini 9 točk/
nastop

6

Doseganje rezultatov na tekmovanjih ali selekcijah (za vsako 
doseženo prvo, drugo ali tretje mesto) 

medobmočnem tekmovanju 1
na državnem tekmovanju 2
na mednarodnem tekmovanju 3

7 Založništvo (CD, knjiga) 10 točk/
izdelek

8

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje, delavnice 
amaterskih strokovnih kadrov, ki so člani društva  in se 
izobražujejo, itn. na področju kulturnih programov, ki jih 
izvaja društvo, 

10 točk/
izobraževanje/
osebo

9 Delavnice, izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, 
ki jih društvo organizira za svoje člane in druge udeležence

10 točk/
Izobraževanje 
kot zaključeno 
celoto

1.3. Priprava, izvedba in promocija kulturne prireditve

Število 
točk/
prireditev

1

Organizacija lastne prireditve, 100 % nastopajočih je iz 
Občine Dobrova  - Polhov Gradec 14 

Organizacija lastne prireditve, od 50 do 99 % nastopajočih je 
iz Občine Dobrova - Polhov Gradec 10

Organizacija lastne prireditve, do 49 % nastopajočih je iz 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 5

2 Objava v koledarju prireditev 2
3 Objava na občinski spletni strani 2
4 Objava v Našem časopisu 2

5

Prireditve, ki se izvajajo od 6 do 10 let zaporedoma, se 
korigira s faktorjem 1,3 

Prireditve, ki se izvajajo več kot 10 let zaporedoma, se 
korigira s faktorjem 1,5
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Športni programi
2.1. Administrativno delovanje društva

Elementi za vrednotenje Število 
točk      

1

Število aktivnih članov, ki so občani Občine Dobrova - 
Polhov Gradec
Do 30 članov aktivnih članov s plačano članarino 10
Od 31 do 60 članov aktivnih članov s plačano članarino 20
Več kot 61 članov aktivnih članov s plačano članarino 35

2

Vključenost mladih med 14. in 20. letom 
Do 6 mladih med 14. in 20. letom 5
Od 7 do 10 mladih med 14. in 20. letom 10
Več kot 11 mladih med 14. in 20. letom 15

3
Društvo se predstavlja na svetovnem spletu
Društvo ima svojo spletno stran, ki je redno vzdrževana in 
dopolnjevana 2

2.2 Izvedba športnih programov
2.2.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok, šoloobveznih 
otrok, mladine in študentov

Elementi za vrednotenje Število točk/
uro /skupino

1 Strokovni kader (do 80 ur na posamezni program, v skupini 
največ 20 oseb) 1

2 Strokovni kader /planinski pohod; največ 16 pohodov, 5 ur na 
posamezni pohod) 5

3 Najemnina objekta (do 80 ur na posamezni program, v 
skupini največ 20 oseb) 1

4 Organizacija programa Zlati sonček, Krpan, Naučimo se 
plavati, Ciciban planinec za pripravo gradiva

0,5 točke/
udeleženca

2.2.2  Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z mo-
tnjami v razvoju)

Elementi za vrednotenje Število točk/
uro/skupino

1 Strokovni kader (do 80 ur na posamezni program, v skupini 
največ 10 oseb) 1

2 Najemnina objekta (do 80 ur na posamezni program, v 
skupini največ 10 oseb) 1

2.2.3  Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
Elementi za vrednotenje Število točk/

uro/skupino 

1
Strokovni kader (največ 240 ur cicibani, 240 mlajši dečki, 
deklice skupine, 400 starejši dečki, deklice za posamezni 
program)

1

2
Najemnina objekta  (največ 240 ur cicibani, 240 mlajši dečki, 
deklice skupine, 400 starejši dečki, deklice za posamezni 
program)

1

3 Izvedba tekmovanja na območju občine Dobrova-Polhov 
Gradec, ki poteka po propozicijah panožne zveze

0,6 točke /
udeleženca

4

Doseganje rezultatov na tekmovanjih ali selekcijah 
(za vsako doseženo prvo, drugo ali tretje mesto)
na med območnem tekmovanju 1
na državnem tekmovanju 2
na mednarodnem tekmovanju 3

2.2.4 Šport invalidov 
Elementi za vrednotenje Število točk/

uro/skupino
1 Strokovni kader (do 80 ur na posamezni program, v skupini 

največ 10 oseb) 1

2 Najemnina objekta (do 80 ur na posamezni program, v 
skupini največ 10 oseb) 1

3 Izvedba tekmovanja na območju občine Dobrova-Polhov 
Gradec, ki poteka po propozicijah panožne zveze

0,6 točke /
udeleženca

2.2.5 Športna rekreacija
Elementi za vrednotenje              Število točk/

uro/skupino

1
Strokovni kader (do 80 ur na posamezni program oz. 16 
pohodov daljših od 5 ur v skupini od 12 do 20 udeležencev 
starejših od 65 let)

1

2 Strokovni kader /planinski pohod; največ 16 pohodov, 5 ur na 
posamezni pohod) 5

3 Najemnina objekta (do 80 ur na posamezni program, v skupini 
od 12 do 20 udeležencev) 1

2.2.6 Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih 
kadrov v športu

Število točk/  
izobraževanje

1
Strokovno izpolnjevanje, izobraževanje, usposabljanje ali 
pridobivanje licenc amaterskih strokovnih kadrov, aktivnih 
članov društva

10 

2.3. Priprava, izvedba in promocija športne prireditve
Organizacija prireditev: Število  točk/

prireditev

1
Od 30 do 99 udeležencev oz. od 4 do 15 ekip na prireditvi 50
Od 100 do 200 udeležencev oz 16 do 25 ekipna prireditvi 75
Več 201 udeleženec oz 26 in več ekip na prireditvi 100

2 Objava v letnem koledarju prireditev 5
3 Objava na občinski spletni strani 5
4 Objava v Našem časopisu 5

5

Prireditve, ki se izvajajo od 6 do 10 let zaporedoma, se 
korigira s faktorjem 1,3 
Prireditve, ki se izvajajo več kot 10 let zaporedoma, se 
korigira s faktorjem 1,5

Turistični programi
3.1 Administrativno delovanje društva
3.1.1 Število članov, sodelovanje povezovanje, spletna stran društva, 
pridobivanje sredstev

1
Število članov Število  točk
Do 20 članov društva s plačano članarino 3
Do 21 do 50 članov s plačano članarino 6
Več kot 51 članov s plačano članarino 10

2

Pridobivanje sredstev iz drugih javnih in zasebnih virov
Društvo je v preteklem letu pridobilo sredstva za posamezne 
projekte iz drugih javnih virov (razpisov) 4

Društvo pridobiva donatorska in sponzorska sredstva 2
Društvo pridobiva sredstva iz članarin 2

3

Sodelovanje in povezovanje
Sodelovanje pri projektih TZD 1
Sodelovanje pri projektih Turistične zveze Slovenije 1
Sodelovanje v občinskih projektih 2
Sodeluje v projektih OŠ na območju občine  3

4

Spletna stran društva
Društvo ima spletno stran, ki je redno vzdrževana in 
dopolnjevana 2

Društvo ima spletno stran omogoča komuniciranje z 
uporabnikom (forum, obrazec za pošiljanje vprašanj ) 2

Društvo ima spletno stran ima aktivne povezave z  drugimi 
društvi, nar., kult. in drugimi zanimivostmi 2

3.1.2 Strokovno izpopolnjevanje, usposabljanje in izobraževanje čla-
nov društva in priprava  tzer organizacija delavnic

Število  točk

1 Organizacija do enega izobraževanja, delavnice, ipd za člane 
v prejšnjem letu 1

2 Organizacija do treh izobraževanj, delavnic, ipd za člane v 
prejšnjem letu 3

3 Organizacija več kot treh  izobraževanj, delavnic, ipd za člane 
v prejšnjem letu 7

4 Organizacija vsaj ene strokovne ekskurzije za člane v 
prejšnjem letu 3

3.1.3 Priprava in tisk promocijskega gradiva
Število  točk

1 Priprava tiskanega promocijskega gradiva, ki  vključuje 
območje delovanja društva 2

2 Priprava tiskanega promocijskega gradiva, ki vključuje 
celotno območje občine. 4

3 Priprava tiskanega promocijskega gradiva, ki vključuje 
območje več občin. 6

4 Priprava tiskanega promocijskega gradiva med društvi več 
občin 8

3.2 Organizacija turistične prireditve

1

Promocija prireditve (najave pred prireditvijo) Število  točk
Objava v glasilu Našem časopisu 3
Objava na občinski spletni strani 3
Objava prireditve v letnem koledarju prireditev občine 3
Objava v enem mediju, ki pokriva širše območje (regija, 
Slovenija) 4

Objava v dveh medijih, ki pokriva širše območje (regija, 
Slovenija) 7

Objava v treh in več medijih, ki pokriva širše območje (regija, 
Slovenija) 11

2

Število obiskovalcev prireditve
Število obiskovalcev prireditve (ocena ) do 200  3
Število obiskovalcev prireditve (ocena) od 201 do 500 
obiskovalcev 6

Število obiskovalcev prireditve (ocena )  nad 501 obiskovalcev 10

3.3 Priprava, izvedba in udeležba na sejmih

1

Udeležba društva na sejmih Število  točk
Društvo predstavlja svojo ponudbo na sejmih na območju 
občine, 2

Društvo aktivno sodeluje na sejmih, ki se jih udeležuje občina, 6
Društvo samostojno predstavlja svojo ponudbo na 
specializiranih turističnih sejmih 10

3.4 Priprava turističnih programov in vzdrževanje objektov turistič-
ne infrastrukture

1

Turistični produkti in turistična infrastruktura Število  točk
Društvo aktivno sodeluje pri pripravi turističnih produktov 
in urejanju turistične infrastrukture, ki jih pripravlja občina ali 
drugi subjekti

5

Društvo samo pripravlja turistične produkte in ureja 
turistično infrastrukturo 10

5. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva bremenijo proračunske postavke Proračuna Občine Dobrova - 
Polhov Gradec za leto 2016:
118023 Programi kulturnih društev v višini 27.500,00 EUR
2 18050 Šport v društvih  v višini 32.400,00 EUR
3 14008 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih 
turističnih organizacij v višini   7.560,00 EUR

6. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem 
naslovu: http://www.dobrova-polhovgradec.si ali na sedežu občine.

7. NAČIN PRIJAVE IN ROKI
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po 
pošti ali oddajo neposredno na sedežu občine. 

Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi podatki: Občina Dobrova 
- Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova s pripisom »Ne odpi-
raj, javni razpis za sofinanciranje društev«. Na hrbtni strani mora biti 
označen naslov pošiljatelja vloge. 
Vloge z napačno izpolnjeno ovojnico in vloge, oddane po roku, dolo-
čenem v razpisu, se zavrže. 

Rok za oddajo vlog: 4. marec 2016

VIII. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 16. marca 2016 v prostorih Ob-
čine Dobrova - Polhov Gradec. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge 
bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje župan Obči-
ne Dobrova - Polhov Gradec. 

S sklepom župana se zavrže vloge:
– ki so prispele prepozno,
– ki je ni vložila upravičena oseba, 
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih 

dopolni neustrezno
in zavrne vloge:
– ki so neutemeljene,

– z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,
– ki so vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
– vsebinsko neustrezne vloge,
– ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo.

Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in ima priložene vse priloge. 

Predmet dopolnitve niso obrazci, ki vlogi niso bili priloženi (šteje se, da 
so predmet sofinanciranja programi oz. vsebine, ki so bile opredeljene 
na obrazcih ob oddaji vloge).  Če društvo ob dopolnitvi doda obrazce z 
novimi vsebinami, le-te v razpisu ne bodo upoštevane.

Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku osmih  dni od odpiranja pi-
sno pozove vlagatelje k dopolnitvi nepopolnih vlog. Rok za dopolnitev 
vlog je osem dni. Dopolnitve, poslane po roku, ne bodo upoštevane.

9. OBVEŠČANJE O IZBORU
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča na predlog strokovne 
komisije župan oziroma oseba, ki jo pooblasti župan. 
Vlagateljem, katerih vloge izpolnjujejo predpisane pogoje iz predpisov 
in javnega razpisa in so za namen zagotovljena sredstva, se izda odloč-
ba o izboru.
V obrazložitvi odločbe izboru je utemeljena odločitev in v primeru po-
zitivne odločitve so opredeljeni višina dodeljenih sredstev, namen in 
upravičeni stroški, za katere so sredstva namenjena.
Rok za izdajo odločbe o pravici do sredstev je 30 dni od ugotovitve vseh 
dejstev.
Občinska uprava odločbo o izboru posreduje prejemnikom sredstev in 
jih pozove k podpisu pogodbe. Za prejemnike sredstev, ki se v roku 
osem  dni od prejema poziva ne odzovejo, se šteje, da so umaknili vlogo 
za pridobitev sredstev.

10. PRITOŽBA NA ODLOČBO
Zoper odločitev v odločbi o pravici do sredstev lahko upravičenec vloži 
pritožbo na naslov občine v roku osem dni od prejema odločbe.
Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. V pritožbi  je 
treba natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. 
O pritožbi mora biti odločeno v petnajstih dneh s sklepom.

11. SPREMLJANE NAMENSKE PORABE SREDSTEV
Namensko porabo sredstev za sofinanciranje dejavnosti društev v Ob-
čini Dobrova - Polhov Gradec spremlja komisija. Namenskost porabe 
lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine. 
Upravičenec mora vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z za-
konitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila upra-
vičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi: 
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porablje-

na, 
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal ne-

resnične podatke, 
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil 

finančna sredstva,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev. 
V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne more pridobiti sred-
stev za dobo petih let.

12. Informacije
Informacije v  povezavi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Obči-
ni Dobrova - Polhov Gradec, tel. 01/3601-800, in sicer ob ponedeljkih in 
petkih od 8. do 12. ure ter sredah od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 
Vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na naslov 
info@dobrova-polhovgradec.si

Datum: 12. 1. 2016
Številka: 430-0001/2016-3
 Župan

Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar, l. r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/2007 - UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010), Statuta Občine Dobrova - Pol-
hov Gradec (Uradni list RS, št. 26/2012) in Odloka o proračunu Občine 
Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15) Občina 
Dobrova - Polhov Gradec objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov društev upokojencev 

v Občini Dobrova - Polhov Gradec v letu 2016

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev upokojen-
cev, katerih vsebina vključuje:
– administrativno delovanje društva (stroški dela ter materialni stroški 

administrativnih, finančnih in računovodskih del …),
– aktivno in  kakovostno preživljanje prostega časa,
– organizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (poho-

di, srečanja …),
– skrb za lastno zdravje,
– kulturno izražanje in kreativnost,
– športne aktivnosti.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvajajo programe 
društev upokojencev in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec,
– svojo dejavnost izvajajo na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec,
– prijavijo program, ki je predmet razpisa,
– redno delujejo najmanj eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni podlagi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in zagotovljene  temeljne pogoje za 

realizacijo prijavljenih programov, 
– ne prijavljajo programov z enako vsebino na drug javni razpis Občine 

Dobrova - Polhov Gradec za sofinanciranje v letu 2016.

3. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
Pri vrednotenju vlog bodo upoštevana naslednja merila:
a) število aktivnih članov (članov s plačano članarino) s stalnim prebi-
vališčem v Občini Dobrova - Polhov Gradec v letu 2016       1 točka/člana
b)vsebina programa v letu 2014                               0-300 točk
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4. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 
Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje progra-
mov društev upokojencev, v letu 2016 znaša 7.000,00 
EUR.

5. NAVODILA ZA  PRIPRAVO PRIJAV
Prijava na javni razpis mora biti na obrazcu Prijava na 
javni razpis sofinanciranje programov društev upo-
kojencev v Občini Dobrova - Polhov Gradec v letu 
2016.
 
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega 
razpisa do zaključka tega javnega razpisa dostopna v 
sprejemni pisarni Občine Dobrova - Polhov Gradec, 
Stara cesta 13, Dobrova, ali na spletni strani www.
dobrova-polhovgradec.si

6. NAČIN IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo pri-
spele po pošti na naslov Občina Dobrova - Polhov 
Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova, ali bodo do tega 
roka oddane v sprejemni pisarni Občine Dobrova - 
Polhov Gradec.
Na ovojnici vlagatelj navede: »Javni razpis sofinanci-
ranje programov društev upokojencev v letu 2016 – 
NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen naziv in naslov vlagatelja. Vloge, ki bodo 
poslane z napačno izpolnjeno ovojnico, bodo zavr-
žene.
Rok za oddajo vlog: 4. marec 2016
 
7. ODPIRANJE PONUDB IN OBVEŠČANJE O IZI-
DU JAVNEGA RAZPISA
Odpiranje in pregled vlog:
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 14. marca 
2016 v prostorih Občine Dobrova - Polhov Gradec. 
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregleda-
la in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec. 

S sklepom župana se zavrže vloge:
– ki so prispele prepozno,
– ki je ni vložila upravičena oseba, 
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj 

ne dopolni ali jih dopolni neustrezno
in zavrne vloge:
– ki so neutemeljene,
– z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,
– vsebinsko neustrezne vloge,
– ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo.

Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in ima pri-
ložene vse priloge. 

Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku osem dni 
od odpiranja pisno pozove k dopolnitvi nepopolnih 
vlog. Rok za dopolnitev vlog je pet dni. Dopolnitve, 
poslane po roku, se ne upoštevajo.

8. OBVEŠČANJE O IZBORU
O dodelitvi sredstev odloča na predlog strokovne 
komisije župan oziroma oseba, ki jo pooblasti župan. 
Vlagateljem, katerih vloge izpolnjujejo predpisane 
pogoje iz javnega razpisa in so za namen zagotovlje-
na sredstva, se izda odločba o izboru.
V obrazložitvi odločbe o izboru je utemeljena odloči-
tev, v primeru pozitivne odločitve  pa so opredeljeni: 
višina dodeljenih sredstev, namen in upravičeni stro-
ški, za katere so sredstva namenjena.
Rok za izdajo odločbe o pravici do sredstev je 30 dni 
od ugotovitve vseh dejstev.
Občinska uprava odločbo o izboru posreduje preje-
mnikom sredstev in jih pozove k podpisu pogodbe. 
Za prejemnike sredstev, ki se v roku osem dni od 
prejema poziva ne odzovejo, se šteje, da so umaknili 
vlogo za pridobitev sredstev.

9. PRITOŽBA NA ODLOČBO
Zoper odločitev v odločbi o pravici do sredstev lahko 
upravičenec vloži pritožbo na naslov občine v roku 
osmih dni od prejema odločbe.
Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vla-
gatelji. V pritožbi  je treba natančno opredeliti razlo-
ge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pri-
tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje 
vlog. O pritožbi mora biti odločeno v petnajstih dneh 
s sklepom.

10. SPREMLJANE NAMENSKE PORABE SRED-
STEV
Namensko porabo sredstev za sofinanciranje dejav-
nosti društev v Občini Dobrova - Polhov Gradec spre-
mlja komisija. Namenskost porabe lahko ugotavlja 
tudi nadzorni odbor občine. 
Upravičenec mora vrniti nenamensko porabljena 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se 
obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva 
vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi: 
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti ne-

namensko porabljena, 
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve 

sredstev navajal neresnične podatke, 
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova 

ponovno pridobil finančna sredstva,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev. 
V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne 

more pridobiti sredstev za dobo petih let.

11. INFORMACIJE
Informacije v  povezavi z javnim razpisom je mo-
goče dobiti na Občini Dobrova - Polhov Gradec, tel. 

01/3601-800, in sicer ob ponedeljkih in petkih od 8. do 
12. ure ter sredah od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 
Vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski 
pošti na naslov info@dobrova-polhovgradec.si

Datum: 12. 1. 2016
Številka: 430-0002/2016-3

 Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar, l. r.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – UPB1, in spremem-
be), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, 
št. 16/08 in spremembe), Statuta Občine Dobrova - 
Polhov Gradec (26/12), Letnega programa za kulturo 
2016 in Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov 
Gradec za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 104/15) objavlja Ob-
čina Dobrova - Polhov Gradec

 
J A V N I   R A Z P I S 

ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE OBJEKTOV 
NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

 V OBČINI DOBROVA-POLHOV GRADEC V 
LETU 2016

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove 
objektov nepremične kulturne dediščine v Občini 
Dobrova - Polhov Gradec v letu 2016. Register ne-
premične kulturne dediščine se vodi pri Ministrstvu 
za kulturo in je dostopen na spletni strani http://rkd.
situla.org/

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali upravljavci 
spomenikov s področja nepremične kulturne dedi-
ščine na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Spomeniki državnega pomena v lasti Republike Slo-
venije in upravljavci spomenikov državnega in lokal-
nega pomena, ki imajo z Občino Dobrova - Polhov 
Gradec sklenjene neposredne pogodbe, niso upravi-
čeni do sofinanciranja po tem razpisu. 

Drugi pogoji:
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z ve-

ljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju pro-
stora in varstvu okolja,

– za objekt morajo biti ob prijavi na razpis priloženi 
kulturno-varstveni pogoji Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije, OE Ljubljana,

– predlagatelj mora imeti zagotovljena delna lastna 
finančna sredstva.

3. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
Iz proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec se so-
financira do 30 % vrednosti investicije.

Pri vrednotenju vlog bodo upoštevana naslednja me-
rila:
Splošna merila razpisa:
Projekt investicije ustreza splošnim merilom, če:
– je objekt  vpisan v Register nepremične kulturne 

dediščine (5 točk),
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazlo-

žen in utemeljen po posameznih fazah (5 točk),
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno 

zgradbo (5 točk),
– zagotavlja soudeležbo predlagatelja z lastnimi ali 

pridobljenimi sredstvi iz drugih virov (5 točk).

Prednostna merila razpisa:
Projekt investicije ustreza prednostnemu kriteriju, če: 
– je objekt  vpisan v Register nepremične kulturne 

dediščine (5 točk),
– gre za nujne projekte obnove, katerih odložitev bi 

povzročila nadaljnjo škodo na objektu (25 točk),
– gre za sanacijo stavbnega pohištva: menjava oken 

in vrat  (15 točk),
– gre za sanacijo zunanjih ometov (fasada) (15 točk), 
– gre za sanacijo strešnih konstrukcij, streh - kritin in 

kleparska dela (15 točk).

4. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 
Sredstva bremenijo proračunsko postavko proračuna 
Občine Dobrova - Polhov Gradec:
18002 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spome-
nikov v višini 300,00 EUR

DOLOČITEV VREDNOSTI SOFINANCIRANJA 
POSAMEZNEGA PROJEKTA

predračun  x  odstotek sofinanciranja  x  število 
dodeljenih točk /  največje število možnih točk = 

vrednost prijavljenega projekta po  merilih

Odobrena sredstva projekta  = sredstva določena 
v proračunu / skupna vrednost vseh prijavljenih 
projektov po   merilih x vrednost prijavljenega 

projekta po  merilih

5. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SRED-
STEV 
Dodeljena proračunska sredstva morajo upravičene 
osebe porabiti do 1. 12. 2016, to je tudi rok, ko mora 
upravičenec občinski upravi posredovati končno po-
ročilo o porabi sredstev z zahtevanimi prilogami.

6. NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAV
Prijava na javni razpis mora biti na obrazcu Prijava 
na javni razpis za sofinanciranje obnove objektov 
nepremične kulturne dediščine v letu 2016 v Občini 
Dobrova - Polhov Gradec.
 
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega 
razpisa do zaključka tega javnega razpisa dostopna v 
sprejemni pisarni Občine Dobrova - Polhov Gradec, 
Stara cesta 13, Dobrova, ali na spletni strani www.
dobrova-polhovgradec.si

7. NAČIN IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo pri-
spele po pošti na naslov Občina Dobrova - Polhov 
Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova, ali bodo do tega 
roka oddane v sprejemni pisarni Občine Dobrova - 
Polhov Gradec.
Na ovojnici vlagatelj navede: »Javni razpis nepre-
mična kulturna dediščina – NE ODPIRAJ«. Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in 
naslov vlagatelja. Vloge, ki bodo poslane z napačno 
izpolnjeno ovojnico  bodo zavržene.
Rok za oddajo vlog: 4. marec 2016
 
8. ODPIRANJE PONUDB IN OBVEŠČANJE O IZI-
DU JAVNEGA RAZPISA
Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 14. marca 
2016 v prostorih Občine Dobrova - Polhov Gradec. 
Pri odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki 
kandidira na razpisu. Prispele vloge bo pregledala in 
strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje župan Ob-
čine Dobrova -  Polhov Gradec. Vlagatelji ne morejo 
prisostvovati pripravi in sprejemanju poročila za od-
piranje vlog ter pri ocenjevanju in vrednotenju vlog 
ter sprejemanju poročila na strokovni komisiji.

S sklepom župana se zavrže vloge:
– ki so prispele prepozno,
– ki je ni vložila upravičena oseba, 
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj 

ne dopolni ali jih dopolni neustrezno
in zavrne vloge:
– ki so neutemeljene,
– z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,
– vsebinsko neustrezne vloge,
– ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo.

Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in ima pri-
ložene vse priloge. 
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni 
od odpiranja pisno pozove k dopolnitvi nepopolnih 
vlog. Rok za dopolnitev vlog je 5 dni. Dopolnitve, po-
slane po roku, ne bodo upoštevane.

9.  OBVEŠČANJE O IZBORU
O dodelitvi sredstev odloča na predlog strokovne 
komisije župan oziroma oseba, ki jo pooblasti župan. 
Vlagateljem, katerih vloge izpolnjujejo predpisane 
pogoje iz predpisov in javnega razpisa in so za namen 
zagotovljena sredstva, župan izda odločba o izboru.
V obrazložitvi odločbe o izboru je utemeljena odloči-
tev, v primeru pozitivne odločitve pa so opredeljeni 
višina dodeljenih sredstev, namen in upravičeni stro-
ški, za katere so sredstva namenjena.
Rok za izdajo odločbe o izboru je 30 dni od ugotovi-
tve vseh dejstev.
Občinska uprava odločbo o izboru posreduje preje-
mnikom sredstev in jih pozove k podpisu pogodbe. 
Za prejemnike sredstev, ki se v roku 8 dni od prejema 
poziva ne odzovejo, se šteje, da so umaknili vlogo za 
pridobitev sredstev.

10. PRITOŽBA NA ODLOČBO
Zoper odločitev v odločbi o pravici do sredstev lahko 
upravičenec vloži pritožbo na naslov občine v roku 8 
dni od prejema odločbe.

Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlaga-
telji. V pritožbi  je treba natančno opredeliti razloge, 
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe 
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. 
O pritožbi mora biti odločeno s sklepom v  petnajstih 
dneh.

11. SPREMLJANJE NAMENSKE PORABE SRED-
STEV
Namensko porabo sredstev za sofinanciranje obnove 
objektov nepremične kulturne dediščine v letu 2016 v 
Občini Dobrova - Polhov Gradec spremlja komisija. 
Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni 
odbor občine. 
Upravičenec  mora vrniti nenamensko porabljena 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se 
obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva 
vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi: 
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti ne-

namensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve 

sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova 

ponovno pridobil finančna sredstva,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

12.  INFORMACIJE
Informacije v  povezavi z javnim razpisom je mo-
goče dobiti na Občini Dobrova - Polhov Gradec, tel. 
01/3601-800, in sicer ob ponedeljkih in petkih od 8. do 
12. ure ter sredah od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 

Vprašanja  je mogoče posredovati tudi po elektronski 
pošti na naslov info@dobrova-polhovgradec.si

Datum: 12. 1. 2016
Številka: 430-0003/2016-3

 Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar, l. r.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrova - Pol-
hov Gradec (Uradni list RS. Št. 26/2012) je Občinski 
svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 10. redni seji 
16. decembra 2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah:
•	 parc. št. 2588/2, k.o. Setnik (1987), v izmeri 115 

m2  (ID 6483423)
•	 parc. št. 2588/3, k.o. Setnik (1987), v izmeri 101 

m2  (ID 6483422)
•	 parc. št. 2588/4, k.o. Setnik (1987), v izmeri 111 

m2  (ID 6483425).

2. člen
Nepremičnine iz prvega člena tega sklepa prenehajo 
imeti značaj zemljišča javnega dobra v splošni rabi in 
postanejo last Občine Dobrova - Polhov Gradec.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Na-
šem časopisu.

Številka: 0007-0035/2015
Dobrova, 16. decembra 2015 
 

 Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec 

 Franc Setnikar, l. r.

Na podlagi 17. člena Odloka o nadomestilu za upo-
rabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 106/99 in 
131/03) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov 
Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Ob-
čine Dobrova - Polhov Gradec na 10. redni seji dne 16. 
decembra 2015 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrova – 
Polhov Gradec za leto 2016 znaša 0,002433 EUR.

2. člen
Ta sklep se objavi v Našem časopisu in začne veljati 
naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2016 
naprej. 

Štev.: 007- 0032/2015
Dobrova, 16. decembra 2015 

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar, l. r.
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Log - Dragomer, 7. januar 2016 - Ministrstvo za oko-
lje	in	prostor	je	Občini	Log	-	Dragomer	poslalo	sklep	
o	 sofinanciranju	 548.196	 evrov	 težkega	 evropskega	
projekta Visoka cona na Lukovici.
Projekt	je	zeleno	luč	dobil	že	septembra,	ko	je	Služba	
vlade	RS	za	razvoj	in	evropsko	kohezijsko	politiko	iz-
dala	odločbo	za	drugi	sklop	projekta	oskrbe	s	pitno	
vodo	v	porečju	Ljubljanice,	s	katero	naj	bi	zagotovili	
boljšo	vodooskrbo	v	občinah	Log	-	Dragomer,	Brezo-
vica,	Logatec,	Škofljica	in	Postojna.	Gre	za	prvi	večji	
evropsko	sofinanciran	projekt	občine,	ki	bo	v		85	od-
stotkih	sofinanciran	iz	kohezijskega	sklada.	Kot	nam	
je	pojasnil	župan	Miran	Stanovnik,	bodo	z	deli	začeli	
že	letos,	takoj	ko	bodo	to	dopuščale	vremenske	raz-
mere.

V okviru projekta bo na Lukovici zgrajen nov, sto 
kubičnih	metrov	 velik	 vodohran	 ter	 napajalni	 vod.	
Obenem bodo ob regionalni cesti zgradili vodovo-
dno	povezavo	med	obstoječima	vodovodoma	in	tako	
ustvarili	krožno	zanko	ter	obstoječi	vodovod	rekon-
struirali	 in	 na	 ta	 način	 ločili	 vodni	 tlak	 v	 vodovo-
dnem	sistemu.	S	temi	ukrepi	bodo	oblikovali	ločeno	
višje	 tlačno	 območje	 na	 delu	 vodovodnega	 sistema	
ter	rešili	težave	občasnega	pomanjkanja	vode	oziro-
ma	ustrezno	uredili	 tlačne	 razmere	 v	 vodovodnem	
omrežju.	Objekti	ob	regionalni	cesti	in	južno	od	nje	
se	naj	bi	še	naprej	napajali	 iz	vodohrana	Log,	ostali	
objekti	pa	preko	novega	črpališča	in	novega	vodohra-
na. 

  V. L.

Starše/skrbnike	 obveščamo,	 da	 poteka	
vpis v OŠ Log - Dragomer, enota vrtec 
Log - Dragomer, za šol. leto 2016/17. 
Vloge sprejemamo najkasneje do 28. 2. 
2016	za	sprejem	otrok	s	1.	9.	2016.	Vlog,	
ki bodo prispele po tem datumu, komi-
sija ne bo obravnavala.

Nove	 vloge	 morajo	 vložiti	 tudi	 starši,	
katerih	 otroci	 so	 bili	 v	 preteklem	 šol.	
letu	odklonjeni	in	so	uvrščeni	na	čakal-
ni seznam. Prav tako morajo nove vlo-
ge	vložiti	tisti	starši,	ki	so	oddali	vloge	
za	sprejem	v	šol.	 letu	2015/16	po	28.	2.	
2015	in	otroci	niso	bili	sprejeti.	Komisi-
ja za sprejem otrok bo vloge obravnava-
la aprila na podlagi Pravilnika o spre-

jemu	otrok	v	vrtec	(Ur.	l.	RS,	št.	107/10).	
Dokument je objavljen tudi na spletni 
strani vrtca: 
http://www.oslogdragomer.org/vrtec.	

  Ravnateljica mag. Mihaela Mrzlikar 

Na kako 
ogroženem 
območju stoji 
vaša hiša?
Občina Log - Dragomer bo skupaj z iz-
delovalci v začetku februarja javnosti  
predstavila tri razvojne dokumente za 
načrtovanje bodočih ukrepov v zvezi s 
celostnim upravljanjem voda in pro-
stora. Na predstavitvi si boste lahko 
med drugim ogledali karte poplavne 
nevarnosti ter izvedeli, kako velika je 
nevarnost plazov, podorov in erozije 
na vašem območju.
Občina	Log	-	Dragomer	želi	z	ukrepi,	poveza-
nimi s krajinskim oblikovanjem odprtega pro-
stora, izgradnjo zelene trajnostne infrastruk-
ture	 kot	 elementom	 zadrževanja	 in	 ponovne	
uporabe	voda	ter	ukrepi	na	področju	urejanja	
prostora	 in	 prostorskega	 načrtovanja,	 slediti	
trajnostnemu	 razvoju,	 ki	 stremi	 k	 ravnotežju	
med	 družbenimi,	 gospodarskimi	 in	 okoljski-
mi	koristmi.	Ravno	zaradi	tega	je	lani	naročila	
izdelavo poplavne študije, strategije celovitega 

ravnanja z zalednimi vodami in karte geološko 
pogojenih	 nevarnosti	 zaradi	 procesov	 poboč-
nega	premikanja	 terena.	Kot	so	nam	pojasnili	
predstavniki	 občinske	 uprave,	 mora	 učinko-
vit	 sistem	 izhajati	 iz	 lokalnih	potreb,	 težav	 in	
značilnosti	lokalnega	okolja,	saj	je	v	veliki	meri	
povezan	 s	 predhodnimi	 postopki	 izobraže-
vanja	 javnosti	 ter	 vključevanja	 udeležencev	 v	
postopke priprave dokumentov, zato vse ob-

čane	vabijo	k	aktivni	 in	vsebinski	 soudeležbi.	
Prvi	teden	v	februarju	bodo	v	večnamenskem	
prostoru osnovne šole javnosti predstavili po-
plavno	 študijo,	 karte	ogroženosti	 in	 strategijo	
celovitega	 ravnanja	 z	 zalednimi	 vodami.	 Kot	
smo izvedeli, bo predstavitvi sledila javna raz-
prava,	na	kateri	bodo	strokovnjaki	 s	področja	
hidrologije,	prostorskega	načrtovanja	in	geolo-
gije odgovarjali na vaša vprašanja. 

Ob ekstremnih padavinah poplavi nekaj 
deset stavb 
Občina	 Log	 -	Dragomer	 je	 izdelavo	 poplavne	
študije	 naročila	 v	 sklopu	 postopka	 priprave	
občinskega	prostorskega	načrta.	Izdelovalec	je	
izdelal	 izračune	 poplavne	 nevarnosti	 in	 pre-
dlog	možnih	rešitev.	Kot	so	ugotovili	v	študiji,	
so	 na	 območju	 občine	 le	manjši	 potoki,	 ki	 pa	
ob	 ekstremnih	 padavinah	 zaradi	 premajhnih	
dimenzij	 vodotokov	 ali	 napačnih	 tehničnih	
rešitev poplavijo nekaj deset stavb. V študi-
ji	 so	območje	občine	 razdelili	na	 tri	poplavna	
območja,	 za	 katera	 so	 izdelali	 karte	 razredov	
poplavne nevarnosti, ki bodo prav tako javno 
predstavljene. 

Zmanjšali bi radi količino, onesnaženost 
in zadrževanje voda 
Strategija	celovitega	ravnanja	z	zalednimi	vo-
dami	obravnava	nabor	možnosti	in	ukrepov	za	
trajnostno upravljanje z vodo in je prilagojena 
konkretnim	značilnostim	ter	možnostim	obči-
ne.	Dokument	 obravnava	 tri	 glavna	 področja	

upravljanja z vodo, in sicer rabo vode, ki za-
jema oskrbo s pitno vodo, vodovodni sistem, 
lokalne	zajeme	vode	v	višje	ležečih	izvirih	oz.	
potokih	ter	posebne	potrebe	po	vodi	(npr.	turi-
stične	ali	rekreativne	potrebe),	obravnava	tudi	
odvajanje vode, kar zajema površinsko in pa-
davinsko vode iz naselij ter sisteme za odvaja-
nje komunalne odpadne vode ter tudi zmanjše-
vanje	ogroženosti	pred	poplavami,	kar	zajema	
ureditev vodotokov od povirij do izlivov za 
zmanjšanje	 ogroženosti	 poselitvenih	 območij.	
Osnovni	cilj	prihodnjega	upravljanja	z	vodo	je	
zmanjševanje	količine	in	onesnaženosti	ter	za-
drževanje	odtoka	površinskih	 in	padavinskih	
voda	z	ukrepi,	ki	bodo	omogočili	varčevanje	z	
vodo	kot	virom,	preprečevali	hipni	odtok	pa-
davinske vode in zagotovili varnost pred po-
plavljanjem	poseljenih	območij.

Izdelane karte nevarnosti pred plazovi, 
podori in erozijo 
Na	 predstavitvi	 si	 boste	 lahko	 ogledali	 tudi	
karte	 geološko	 pogojenih	 nevarnosti	 zaradi	
procesov	pobočnega	premikanja	 terena,	 in	 si-
cer	 zemeljskih	 plazov,	 skalnatih	 podorov	 in	
erozije. Vsak od procesov je bil modeliran po-
samezno, na podlagi tega pa so bile narejene 
karte	ogroženosti.	Kot	smo	izvedeli,	 je	občina	
Log	-	Dragomer	s	stališča	stabilnosti	sorazmer-
no	nezapletena,	z	izjemo	posameznih	območij.	
Obenem je bila izdelana še karta za oceno po-
nikovalne sposobnosti tal. 

  V. L. 

»Pred	 nami	 je	 strategija	 razvoja	 Občine	 Log	 -	 Dragomer	 za	
naslednja leta. Projekt je bil skrbno pripravljen, z veliko de-
ležniki,	 vsemi	 tistimi,	 ki	 ste	 prinesli	 veliko	 dobrega	 in,	 ver-
jamem,	tudi	koristnega	za	našo	prihodnost,«	je	na	srečanju	z	
občani	pred	predstavitvijo	strategije	 razvoja	zbrane	v	uvodu	
nagovoril	župan	Miran	Stanovnik.	Poudaril	je,	da	je	dokument	
rezultat	skupnega	dela:	»Iz	sodelovanja,	motivacije	in	skupne-
ga	pogleda	je	zrasla	odločitev,	da	izdelamo	dokument,	ki	nam	
bo	pokazal,	kam	želimo	občino	peljati.	Ne,	kam	jo	želijo	peljati	
župan	ali	podžupan	ali	svetniki,	ampak	kam	si	mi	vsi	skupaj	
želimo	priti	čez	nekaj	let	oziroma	kaj	želimo	narediti	za	naše	
zanamce.«	
Na	 predstavitvi	 so	 se	 občani	 seznanili	 s	 procesom	 priprave	
tega dokumenta in aktivnostmi, ki so med tem potekale, re-
zultati	anketiranja	občanov	o	želenem	prihodnjem	razvoju	ob-
čine,	vizijo	in	prioritetami.	Člani	delovne	skupine	in	koordina-
torka	prof	dr.	Adriana	Rejc	Buhovac	pa	so	jim	nato	predstavili	
petnajst	projektov	oziroma	strateških	aktivnosti,	ki	so	v	priho-
dnjih	desetih	 letih	predvideni	 za	 razvoj	 gospodarstva,	 kme-
tijstva,	turizma,	prometa,	okolja,	izobraževanja,	športa,	kultu-
re,	 zdravstva,	 sociale	 in	varnosti.	Za	vsako	 izmed	 strateških	
aktivnosti je predviden nosilec projekta oziroma odgovorna 
oseba, ki bo skrbela za projekt, tim, s katerim bo ta sodelovala, 

zaporedje	korakov	za	uresničitev	ciljev	ter	možna	tveganja,	ki	
bi	lahko	preprečila	uspešno	izvedbo.	
Kot	so	pripravljavci	večkrat	poudarili,	je	dokument	odraz	sku-

pnega	dela	občanov,	delovne	skupine	 in	koordinatorke,	ki	 je	
usmerjala	aktivnosti.	 	»Danes	smo	vam	želeli	predstaviti	ne-

kaj,	kar	ste	vi	občani	naredili	v	zadnjih	štirih	oziroma	petih	
mesecih.	V	strategiji	so	zapisane	ideje,	ki	ste	jih	vi	prispevali,«	
je	dejal	podžupan	Simon	Strgar	in	dodal,	da	si	želijo	izvedeti,	
ali	 je	v	dokumentu	zapisano	tisto,	kar	 je	primerno	za	priho-
dnost,	ali	ne.	Sicer	pa	bodo	projekte,	predvidene	v	strategiji,	
uresničili	 oziroma	 izvedli	 na	 podlagi	 dveletnih	 izvedbenih	
načrtov,	ki	bodo	dali	odgovor	na	to,	kateri	projekti	bodo	imeli	
prednost,	kdaj	naj	bi	jih	izvedli	ter	na	kakšen	način.	Izvedbeni	
načrt	za	leti	2016	in	2017	je	v	pripravi,	prednost	pa	naj	bi	dobili	
tisti	projekti,	za	katere	bodo	našli	vire	financiranja.	

V ospredju aktualna problematika 
V	razpravi	občanov	so	se	tudi	tokrat	odprla	aktualna	vpraša-
nja	v	zvezi	z	izvedbo	projekta	odvajanja	in	čiščenja	odpadnih	
voda,	trgovino	v	Dragomeru,	vhodom	v	to	naselje	in	njegovo	
ureditvijo,	 varnimi	 šolskimi	 potmi,	 ureditvijo	 pločnikov	 in	
kolesarskih	poti	ob	regionalni	cesti	ter	med	drugim	tudi	po-
slovno	cono	na	Logu.	Občanom	pa	so	občinarji	postregli	tudi	
z odgovori na vprašanja o gradnji avtocestnega izvoza na Lu-
kovici	 in	ureditvijo	križišča	pri	 trgovini	na	Logu.	Sicer	pa	 je	
nekatere	občane	razburil	tudi	predčasen	odhod	župana	s	sre-
čanja,	pričakovali	so	namreč,	da	jim	bo	Stanovnik	predstavil	
delo	 v	preteklem	 letu.	Kritični	 pa	 so	 bili	 tudi	 do	preteklega	
dela	nekdanjega	župana,	uprave	in	sveta.	
Strategija	 razvoja	naj	bi	postala	ogledalo	dela	župana,	podž-
upana,	 občinskega	 sveta	 in	 uprave.	Kot	 je	 dejal	 župan,	 je	 to	
resen	dokument,	ki	naj	bi	sledil	potrebam	občanov	ter	se	glede	
na	nove	potrebe	tudi	spreminjal.	Kako	so	si	sodelujoči	obča-
ni, delovna skupina in vsi ostali, ki so sodelovali pri pripravi 
dokumenta,	zamislili	prihodnost	občine,	pa	si	lahko	prebere-
te	 na	 spletni	 strani	 http://log-dragomer.si/razvijanje-strategi-
je-2016-2025_1.html,	 kjer	najdete	dokument	Strategija	 razvoja	
Občine	Log	-	Dragomer	2016–2025	ter	vse	ostale	dokumente,	ki	
so pripomogli k njegovemu oblikovanju. 

  V. L.

Fotografija je simbolična.

Pri pripravi Strategije razvoja Občine Log - Dragomer so sodelo-
vali tudi občani. Fotografija je nastala na prvi strateški delavnici.

Občina bo lahko začela s črpanjem 
evropskega denarja

Vpis v vrtec do konca februarja

Strategijo razvoja predstavili občanom
Log - Dragomer, 22.december 2015 – Dokument, v katerem je predstavljen predlog razvoja občine do leta 
2025, je izdelan. Občani so na srečanju, ki je potekalo v večnamenskem prostoru osnovne šole, lahko izve-
deli, katere ključne dejavnosti oziroma področja naj bi se razvijali v prihodnjih letih, kdo bo skrbel za po-
samezne strateške aktivnosti, kakšno naj bi bilo zaporedje izvajanja nalog ter možna tveganja, ki bi lahko 
preprečila njihovo uspešno izvedbo. Razprava, ki je potekala na srečanju, se je bolj kot samega dokumenta 
dotaknila aktualne problematike in projektov, katerih izvedba je pravzaprav predvidena tudi v strategiji. 
V ospredju so bili projekt izgradnje kanalizacije, problematika, povezana z ureditvijo regionalne ceste in 
vhoda v Dragomer, ponovno pa so občani opozorili tudi na potrebo po boljši trgovinski oskrbi v Dragomeru.
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V	 prihodnjih	 desetih	 letih	 je	 za	 razvoj	 občine	 v	 dokumentu	
predvidenih	petnajst	strateških	dejavnosti,	za	katere	bo	skrbe-
lo	sedem	odgovornih	oseb,	ki	jim	bodo	pri	uresničevanju	pro-
jektov	pomagale	 sodelujoče	ekipe.	Uresničitev	vseh	 strateških	
dejavnosti	naj	bi	vodila	do	novih	delovnih	mest,	čistejšega	oko-
lja,	boljše	zadovoljitve	izobraževalnih,	kulturnih	in	družabnih	
potreb	občanov,	večje	 in	širše	socialne	varnosti	 ter	vključeno-
sti,	 večjega	zaupanja	v	občinske	 strukture	 ter	manj	nesreč	na	
cestah.	Povečal	naj	bi	se	delež	samooskrbe	z	lokalno	in	ekolo-
ško	pridelano	 hrano,	 dobili	 naj	 bi	 več	 naložbenih	 sredstev	 in	
boljše izvedli razvojne projekte, vse skupaj pa bi pripeljalo do 
večje	pripadnosti	občini.	Strateške	dejavnosti,	ki	jih	naštevamo	
v	nadaljevanju,	so	med	seboj	povezane,	uresničitev	ene	pa	naj	bi	
vodila v izvedbo druge. 
  
1. Redno analizirati in racionalizirati poslovanje in zaposlo-
vanje 
Za	to	bo	skrbel	direktor	občinske	uprave,	ki	naj	bi	vanjo	vpe-
ljal	procese	za	boljšo	učinkovitost,	kakovost	dela,	motivacijo	in	
usposobljenost	zaposlenih	ter	med	drugim	tudi	znižanje	stro-
škov poslovanja. 
  
2. Pripraviti seznam potencialnih virov, projektov in par-
tnerjev na področju sofinanciranja 
Tudi	 ta	 strateška	 dejavnost	 bo	 v	 domeni	 direktorja	 občinske	
uprave.	Ta	naj	bi	skrbno	načrtoval	in	pridobival	potencialne	vire	
financiranja	za	občinske	projekte.	Kot	je	pojasnil	podžupan	Si-
mon	Strgar,	uresničitev	projektov	ne	bo	možna	brez	virov	finan-
ciranja: »Mi denarja, kot občina nimamo, zato želimo dobiti evropski 
denar. Do sedaj smo pogledali, za kaj bo Evropa dajala denar in katere 
institucije v Sloveniji bi nam lahko pomagale, da bomo pripravili vloge, 
s katerimi bomo prišli do teh evropskih milijonov.« 
  
3. Ugotoviti smiselnost ustanavljanja organov na nižjih rav-
neh občine 
Za	 skrbnika	 tega	 ukrepa	 je	 bil	 imenovan	 Vilijem	 Kosednar.	
Predvidena je izvedba ankete, ki naj bi pokazala, ali je smiselno 
ustanavljati	organe	na	nižji	ravni	lokalne	samouprave	v	občini	
(na primer krajevne odbore, krajevne  oziroma vaške (skupno-
sti	…),	hkrati	pa	naj	bi	pregledali	predpise	s	tega	področja	ter	
opredelili	možne	vsebine,	obsege	in	oblike	dela	ter	med	drugim	
tudi,	kakšne	so	kadrovske,	prostorske,	materialne	 in	finančne	
možnosti	 za	delovanje	organov	na	nižji	 ravni	 lokalne	 samou-
prave	v	občini.	
  
4. Izdelati vizijo razvoja Barja 
Za skrbnika te dejavnosti je delovna skupina imenovala Dari-
jana	Novaka.	Vizijo	 razvoja	Barja	naj	bi	 izdelala	delovna	sku-
pina.	 Pri	 tej	 aktivnosti	 naj	 bi	 se	 občina	 poskušala	 povezati	 s	
sosednjimi	občinami	ter	poiskala	skupne	interese	ter	sinergije	
delovanja. »Barje želimo v naravnem smislu ohraniti takšno, kot je, in 
poiskati ter izkoristiti turistični potencial, predvsem v smislu dnevne-
ga turizma,«	je	pojasnil	podžupan	Simon	Strgar.	

5. Vzpostaviti sistem energetske samooskrbe na osnovi URE 
(učinkovita raba energije) in rabe OVE (obnovljivi viri ener-
gije) 
Odgovorna	oseba,	ki	bo	 skrbela	za	 to	področje,	bo	podžupan	
Simon	Strgar.	Projektna	skupina	naj	bi	poiskala	primere	dobre	
prakse	 ter	možne	oblike	 in	 rešitve	 lokalne	energetske	 samoo-
skrbe,	narejen	naj	bi	bil	strateški	načrt,	skrbeli	naj	bi	za	vire	fi-
nanciranja	za	izvedbo	projektov,	med	drugim	pa	naj	bi	začela	
delovati	 tudi	občinska	pisarna	za	energetsko	oskrbo	in	varče-
vanje	ter	sanacijo	stavb.	Strgar:	»Želimo izkoriščati še kakšne druge 
vire energije, ne samo kurilno olje, drva in zemeljski plin, ampak tudi 
sonce ter, na primer, energijo, ki jo dobimo iz toplotnih črpalk. V Slo-
veniji obstajajo primeri dobre prakse. Zakaj jih ne bi pripeljali tudi k 
nam? Javni objekti v občini in tudi marsikateri zasebni objekti so ener-
getsko potratni, želimo, da bi bili energetsko varčnejši.« 
  
6. Vzpostaviti medobčinsko skupino za določanje in izvajanje 
skupnih nalog 
Nosilec	 te	 strateške	 aktivnosti	 bo	 župan	Miran	 Stanovnik,	 ki	
naj	bi	poiskal	skupne	interesne	točke	s	sosednjimi	občinami	ter	
s sodelavci pripravil projekt sodelovanja. 
  
7. Vzpostaviti sistem sprotne in celovite komunikacije med 
občani in občinsko upravo 
V okviru te strateške dejavnosti naj bi izdelali in sprejeli ob-
činski	kodeks	etike	 ter	ustanovili	 častno	 razsodišče,	 izboljšali	
občinsko	spletno	stran	in	neposredno	komunikacijo	med	obča-
ni	in	člani	občinske	uprave.	Obveščanje	občanov	o	načinu	delo-
vanja	občine	naj	bi	bilo	posredovano	na	enostaven,	razumljiv,	
argumentiran	 in	podatkovno	neoporečen	način,	 takšno	naj	bi	
bilo	tudi	pisanje	prispevkov	v	občinskih	glasilih.	Med	drugim	
pa	naj	bi	vpeljali	še	redna	polletna	srečanja	občinske	uprave	z	
občani	na	zborih	občanov.	
  
8. Pripraviti predlog za dodatni avtobusni postaji in prime-
stno železnico 
Kakšne	so	potrebe	občanov	po	javnem	prevozu	na	relaciji	Vrh-
nika–Ljubljana	 naj	 bi	 izvedeli	 s	 pomočjo	 ankete.	 Pripravljena	
naj	bi	bila	prometna	 študija,	LPP	pa	naj	bi	poslali	 zahtevo	za	
uvedbo	dveh	dodatnih	avtobusnih	postaj	 ter	povečanje	pogo-
stosti	voženj	medkrajevnega	avtobusa.	»Z LPP-jem smo že pre-
verili vse možnosti. Najbolj aktualna za našo občino bi bila integracija 
obstoječih medkrajevnih linij z linijami mestnega prometa, kar pomeni, 
da bi občino Log - Dragomer vključili v cono 2, kar bi na eni strani 
pomenilo nižanje cene mesečnih vozovnic in uvedbo možnosti brez-
plačnega koriščenja mestnega avtobusa v okviru 90 minut, na drugi 
strani pa bi vsi, ki se v Ljubljano vozijo na delo, imeli nižje nadomestilo 
za prevoz. Ker je ta dilema tako odprta, bomo izpeljali anketo in se na 
njeni osnovi poskušali odločiti, kaj je bolj primerno za našo občino,« je 
pojasnil	direktor	občinske	uprave.	V	strategiji	so	predvideli	še	
zahtevo	po	obnovitvi	železniške	proge	Ljubljana–Vrhnika	ozi-
roma	primestne	železnice	Vič	Ljubljana.	»Glede projekta železnice 
se ta trenutek na nivoju države nič ne premika. Projekt je tako odložen 

na prihodnost, ko bo aktualen. V smislu finančnih vložkov je namreč 
tako velik, da presega moč posamezne občine,« je še dodal Rojec. 
  
9. Vzpostaviti sistem lokalne prehranske samooskrbe 
V	 okviru	 tega	 projekta	 naj	 bi	 občina	 zagotovila	 zemljišče	 za	
ekološko	prehransko	proizvodnjo,	ki	bi	ga	zainteresirani	občani	
lahko	najeli	po	simbolični	ceni.	Vzpostavljena	naj	bi	bila	tržnica	
doma	pridelane	ali	predelane	hrane,	na	kateri	bi	povrtnine	in	
sadje	prodajali	 tudi	kmetovalci	 iz	naše	občine.	 »Cilj je pridela-
ti in porabiti več lokalne hrane bodisi z zagotovitvijo tržnice, bodisi z 
območjem, kjer bi lahko tisti, ki nimajo svojih vrtov, vrtičke najeli in 
pridelovali hrano.« 
  
10. Urediti zasnovo dejavnosti in prostorsko zasnovo za os 
družbenih dejavnosti, občinski center, krajevni središči na-
selij Dragomer in Log pri Brezovici ter prostore za srečanja v 
zaselkih Lukovica, Log Vas in Jordanov kot 
V okviru te strateške dejavnosti, za katero bo prav tako odgo-
voren	podžupan	Strgar,	naj	bi	načrtovali	javne	programe	oziro-
ma	dejavnosti,	ki	se	bodo	razvijale	v	občini,	objekte	in	njihovo	
umeščenost	v	prostor.	Obenem	je	v	načrtu	tudi	urediti	središči	
Dragomerja	in	Loga,	načrtovali	pa	bodo	še	prostore	za	srečeva-
nje	občanov.	»Želimo izvedeti, kako naj bi ta občina izgledala čez 10, 
20, 50 let. Kakšno bo jedro Dragomerja, jedro Loga, kaj bi želeli imeti 
v Jordanovem kotu, kaj na Lukovici. V načrtu je izdelava prostorske 
zasnove naselij ter načrtovanje dejavnosti, ki bi jih razvijali v posame-
znih naseljih.« 
  
11. Zgraditi kanalizacijski sistem s čistilno napravo, izbolj-
šati komunalne storitve in zmanjšati onesnaženost 
Med	prioritetnimi	 izvedbenimi	projekti,	ki	 so	pogojeni	 s	 sofi-
nanciranjem,	je	izgradnja	učinkovitega	kanalizacijskega	sistema	
s	 čistilno	napravo.	V	okviru	 te	 strateške	dejavnosti,	 za	 katero	
bo	odgovoren	župan,	je	predvideno	izboljšanje	sistema	ravnanja	
s komunalnimi odpadki ter vzpostavitev sistema za nadzor in 
preprečevanje	vseh	ostalih	oblik	onesnaževanja	(hrup,	svetloba	
…),	kar	bo	vodilo	v	čistejše	okolje.	
  
12. Vzpostaviti občinske zdravstvene storitve (splošne, zo-
bozdravstvene, pediatrične) 
V okviru tega je predvidena vzpostavitev zdravstvenega centra 
s	splošno,	pediatrično	in	zobozdravstveno	ambulanto	ter	lekar-
no.	Preučili	bodo,	kakšen	bi	bil	najprimernejši	model	 izvedbe	
(najem,	 naložba,	 javno-zasebno	partnerstvo,	 prodaja,	možnost	
sofinanciranja	 iz	zunanjih	virov	…),	poiskali	bodo	investitorja	
oziroma prostore za najem ter med drugim izdelali projekt in v 
primeru gradnje novega objekta pridobili gradbeno dovoljenje. 
  
13. Zagotoviti varne peš in kolesarske poti ter prehode čez ce-
sto 
Varne peš in kolesarske poti od Lukovice do Jordanovega kota 
ter	prehode	za	pešce	naj	bi	zagotovili	hitro,	 saj	gre	za	manjše	
naložbene	posege	z	velikim	učinkom	na	varnost.	Za	uresničitev	
tega	je	bil	imenovan	svetnik	Andrej	Jerman	Blažič,	ki	naj	bi	tako	
poskrbel	za	manj	nesreč	na	cestah	oziroma	večjo	varnost,	zlasti	
otrok na poti v in iz šole. »Zahteve glede sredstev pri tem projektu 
niso velike, ker je vprašanje varnosti deloma že rešeno v okviru kole-
sarskih poti in pločnikov, ki se financirajo s strani evropskih sredstev. 
Nekatere stvari so ostale nerešene – nimamo povezave skozi celotno 
občino in nimamo povezav od najbolj zgoščenih delov naselja do šole. 
V tem kontekstu bo pomembna pripravljenost lastnikov travnikov, da 
omogočijo izvedbo tega projekta. Sprejet je bil predlog, da bi vprašanje 
varnosti, vsaj začasno, reševali z določenimi posegi za umirjanje pro-
meta in za povečanje varnosti,« je	povedal	Jerman	Blažič.	
  
14. Vzpostaviti sistem občinskega medgeneracijskega dnevne-
ga varstva, vzgoje, izobraževanja in razvedrila 
Gre	za	vzpostavitev	medgeneracijskih	izobraževalnih	in	razve-
drilnih	dejavnosti	s	programi	izobraževanja	za	starejše	in	mlaj-
še,	programom	dnevnega	varstva	starejših	občanov,	predavanji,	
prireditvami	 ob	 občinskem	prazniku. »V občino bi radi vpeljali 
nekaj novega. Želimo si, da bi starejšim, ki ne morejo poskrbeti zase, 
zagotovili prostor, kjer se lahko družijo s svojimi sovrstniki ali pa imajo 
oskrbo,« pojasnjuje	podžupan.	
  
15. Vzpostaviti sistem socialne pomoči in sodelovanja z do-
brodelnimi organizacijami 
Za	to	področje	je	bil	kot	skrbnik	imenovan	svetnik	Domen	Cu-
kjati.	Na	tem	področju	naj	bi	preučili	možnost	vpeljave	obisko-
vanja	na	domu	ali	pomoči	pri	oskrbovanju	z	živili	oziroma	pri	
hišnih	opravilih.	Preučili	bodo,	kakšne	so	potrebe	občanov	ter	
primeri	dobrih	praks.	

  V. L. 

V prihodnjih desetih letih predvidenih 15 strateških aktivnosti
Strategija razvoja Občine Log - Dragomer 2016–2025 je narejena. Predvideva izvedbo projektov v okviru petnajstih strateških dejavnosti za razvoj gospodarstva, 
kmetijstva, turizma, prometa, okolja, izobraževanja, športa, kulture, zdravstva, sociale in varnosti. Kateri projekti bodo imeli prednost in kdaj naj bi jih izvedli, 
bo znano, ko bodo izdelali dveletne izvedbene načrte. Strategija razvoja je nastala kot skupek potreb in idej sodelujoče javnosti ter vsebuje nekatere strateške de-
javnosti, za katere je že sedaj jasno, da jih morda ne bo mogoče izvesti. Njihova izvedba namreč ni odvisna od volje občine in odgovornih oseb, ki bodo zadolžene 
za posamezne projekte, temveč od zainteresiranosti zunanjih partnerjev in njihovih virov financiranja.

Fotografija je simbolična.
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V	nedeljo,	27.	12.	2015,	smo	šli	na	tradicionalni	pohod	z	lučkami	
in	baklami	na	Debeli	hrib.	Sto	zbranih	se	je	pred	gasilskim	do-
mom razdelilo v skupine. 
Skupina	pohodnikov	in	članov	društva	je	krenila	iz	Dragomer-
ja	(297	m),	mimo	cerkve	sv.	Lovrenca	na	Vrhovčev	grič	(495	m)	

in	naprej	na	Debeli	hrib	(541m)	ter	nazaj	v	Dragomer.	Skupina	
otrok,	mlajših	od	4	let,	se	 je	s	spremljevalci	z	lučkami	spreho-
dila po Dragomerju. Otroci so bili navdušeni nad odsevnimi 

zapestnicami	in	telovniki.	Vreme	nam	je	bilo	naklonjeno.	Snega	
ni	bilo,	 le	 zvezdnato	nebo	 in	polna	 luna	 sta	pričarala	 čudovit	
pohod	v	soju	 lučk.	Nočnega	pohoda	se	 je	udeležil	 tudi	župan	
občine	Miran	Stanovnik	in	poskrbel	za	sproščenost,	veselje,	po-
zitivno energijo in priljubljenost med otroci. Po vrnitvi v gasil-
ski	dom	so	nas	čakali	kuhano	vino,	topel	čaj	in	domače	pecivo	
naših	članic.	Dedka	Mraza	in	obdaritve	so	se	najbolj	razveselili	
otroci.		Vsem	 udeležencem	 je	 vodnik	 Aleš	 zaželel	 uresničitev	
želja	v	novem	letu	2016	in	varnih	korakov	po	gorah.	
V petek, 1. 1. 2016, je bil organiziran zimski planinski izlet na 
Komno.	Izleta	se	je	udeležilo	deset	pohodnikov	z	dvemi	gosti	iz	
Ljubljane.	Izpred	Koče	pri	Savici	(653	m)	smo	krenili	po	gozdni	
poti	in	na	serpentinah	nabirali	višinske	metre	do	Doma	na	Ko-
mni	(1520	m).	Na	višini	1000	metrov	smo	zaradi	zaplate	snega	in	
ledu uporabili dereze. Vreme je bilo idealno z nizkimi tempera-
turami	okoli	0	stopinj.	Na	vrhu	smo	bili	poplačani	z	razkošnim	
razgledom	na	Bohinjsko	 jezero	 in	vrhove.	Pogled	na	širno	kot	
morje	modro	nebo	z	žgočim	soncem	nam	je	privabil	nasmeške	
na	obraze.	V	takšni	idili	sta	povabljena	udeleženca	presenetila	
in	nazdravili	smo	novem	letu.	Bližal	se	je	čas	odhoda	v	dolino	
in	povratek	proti	domu.	Za	nami	je	bilo	pet	ur	lahke	označene	
poti.	Zabeležili	smo	867	metrov	višinske	razlike.	 Imeli	smo	se	
lepo.	Bilo	je	sproščeno	in	veselo.	Jožetu	se	zahvaljujemo	za	lepo	
vodenje	na	poti	v	zimski	objem	Komne.	

Lili 

Vabilo 
na občni zbor

Naše člane in simpatizerje obveščamo, 
da bomo imeli redni letni občni zbor v 

soboto, 30. januarja, ob 18. uri 
v gasilskem domu v Dragomerju. 

 PD Rega

Zimska služba 
prvič na delu
V začetku januarja je sneg prvič pobe-
lil občino v sezoni 2015/2016 in s prvim 
snegom so na ceste prišle nove težave. 
Kljub temu da naj bi snežni plugi z 
opravljanjem zimske službe začeli, ko 
je na cestah 15 centimetrov snega, so se 
ti na delo odpravili že bistveno prej.
 
Ljubitelji	snega	so	v	notranjosti	države	konč-
no	prišli	na	svoj	račun.	Snežna	odeja	je	v	belo	
odela	tudi	občino	Log	-	Dragomer.	S	snegom	
pa	 so	prišle	 tudi	 težave	 ter	 večno	vprašanje,	

ali	je	sneženje	presenetilo	komunalne	delavce	
in	 pluge	 ali	 pa	 ljudje	 pretiravamo	 in	 iščemo	
centimetre	snega	na	cestah	in	pločnikih	ter	se	
sprašujemo,	kdo	 in	kdaj	 jih	bo	očistil.	Odgo-
vor	smo	poiskali	pri	občinski	upravi,	kjer	nam	
je	Špela	Blažič	pojasnila,	da	se	zimska	služba	
izvaja	skladno	s	Pravilnikom	o	vrstah	vzdrže-
valnih	del	na	javnih	cestah	in	nivoju	rednega	
vzdrževanja	 javnih	cest.	Ta	v	31.	 členu	pred-
videva,	 da	 je	 na	 pomembnejših	 regionalnih	
cestah	prevoznost	 treba	zagotoviti	med	5.	 in	
22.	uro,	v	tem	času	pa	naj	na	cestišču	ne	bi	bilo	
več	kot	10	centimetrov	snega.	Ostale	regional-
ne ceste, pomembnejše lokalne in krajevne 
ceste	naj	bi	začeli	plužiti,	ko	je	na	cestišču	15	
centimetrov snega, prevoznost pa mora biti 
zagotovljena od 5. do 20. ure. Ostale lokalne 
ceste,	javne	poti,	parkirišča	in	kolesarske	ste-
ze	naj	bi	 čistili	 glede	na	krajevne	potrebe.	V	

obdobju	 izredno	močnega	sneženja,	ob	moč-
nih	zametih	in	snežnih	plazovih	prevoznosti	

ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja 
za	poledico,	če	je	zaradi	dežja	cesta	gladka	in	
poledice	ni	mogoče	odpraviti	z	razpoložljivi-
mi	tehničnimi	sredstvi.	Ne	glede	na	pravilnik	
pa,	 kot	 nam	 je	 pojasnila	 Blažičeva,	 v	 občini	

zagotavljajo	 boljši	 standard,	 kot	 je	 določen	 z	
31.	členom.	
V	primeru	odstopanj	od	pravilnika	lahko	po-
kličete	dežurno	številko	031	740	999.	Za	zim-
sko	službo	na	območju	občine	in	čiščenje	av-
tobusnih	postajališč	 skrbi	podjetje	Keršmanc	
(031	 533	 684),	 pločniki	 ob	 regionalni	 cesti	
izven	naselij	pa	so	v	pristojnosti	Direkcije	RS	
za	infrastrukturo	oziroma	njihovega	koncesi-
onarja	CPG,	d.d..	Za	 čiščenje	 nekategorizira-
nih	cest,	ki	niso	v	lasti	Občine	Log	-	Dragomer	
in	niso	uvrščene	na	seznam	izvajanja	zimske	
službe,	morajo	 poskrbeti	 lastniki	 sami,	 ki	 se	
lahko	na	svoje	stroške	s	podizvajalcem	zimske	
službe	 dogovorijo	 za	 izvajanje	 storitev.	Sicer	
pa	na	občini	v	času	zimskih	razmer	priporo-
čajo	primerno	opremo	udeležencev	v	prometu	
ter	primerno	obutev,	ki	bo	preprečila	morebi-
tne zdrse in poškodbe.                            V. L.

Potem	ko	je	več	kot	polovica	svetnikov	na	no-
vembrski	seji	na	predlog	Ivana	Klenovška	gla-
sovala	za	umik	točke	o	predlogu	proračuna	za	
leto 2016, so svetniki tokrat na mize dobili nov 
predlog. Ta je bil, kot se je izkazalo pri glasova-
nju,	 očitno	pripravljen	bolje,	 saj	 ga	 je	podprla	
večina	svetnikov.	Tokrat	mu	je	zeleno	luč	dalo	
devet	 svetnikov,	 eden	 je	 bil	 vzdržan	 in	 eden	
proti. Da je nov predlog rezultat dogovora med 
vsemi svetniškimi skupinami, je v uvodu po-
trdil	tudi	župan	Miran	Stanovnik,	ki	je	bil	za-

dovoljen, da so se stranke oziroma liste uspele 
dogovoriti. Z njim se pravzaprav ni strinjal le 
predlagatelj	umika	te	točke	s	prejšnje	seje,	ki	je	
pograjal	kadrovski	načrt,	ki	predvideva	doda-
tno	zaposlovanje	v	občinski	upravi	in	ne	racio-
nalizacije,	ki	jo	je	pričakoval,	izpostavil	pa	je	še	
nekaj	drugih	pomislekov.	V	nasprotju	s	prvim	
poskusom	 obravnave	 predloga	 proračuna,	 je	
bila	razprava	ob	tej	točki	tokrat	relativno	krat-
ka.	Svetniki	so	predlog	proračuna	posredovali	
v	 javno	 razpravo,	 ki	 bo	potekala	do	vključno	

31.	 januarja.	V	 tem	 času	 bodo	predlog	 obrav-
navali	občinski	odbori,	predloge	 in	pripombe	
pa	 lahko	 izrazi	 tudi	ostala	zainteresirana	 jav-
nost.	Sicer	pa	je	predlog	proračuna	za	letos	bi-
stveno	težji	kot	v	preteklih	letih,	saj	predvide-
va	prihodke	v	višini	skoraj	5,4	milijona	evrov,	
odhodkov	pa	naj	bi	bilo	za	skoraj	6	milijonov.	
V	 prihodnjem	 letu	 je	 za	 gradnjo	 kanalizacije	
namenjenih	okoli	2,6	milijona	evrov	odhodkov,	
500	 tisočakov	naj	 bi	 šlo	 za	ureditev	 evropsko	
sofinanciranega	projekta	ureditve	visoke	cone	
na Lukovici, višji zneski so predvidena tudi za 
vzdrževanje	in	gradnjo	cest	ter	javne	razsvetlja-
ve	(Rimska	cesta,	Pot	za	stan	in	ureditev	križi-
šča	pri	trgovini	na	Logu),	v	proračun	pa	so	med	
drugim uvrstili še gradnjo vrtca ter odkup pre-
ostalega stanovanja nad vrtcem na Logu. 

O odlaganju odpadkov 
Svetniki	so	soglasno	sprejeli	sporazum	o	zago-
tavljanju	izvajanja	javnih	služb	na	področju	ob-
delave	 določenih	 vrst	 komunalnih	 odpadkov	
in odlaganja ostankov odpadkov ali odstranje-
vanja	komunalnih	odpadkov	 ter	z	njim	pove-
zana Odlok o sodelovanju pri skupnem izvaja-
nju	in	koncesiji	za	gospodarske	javne	službe	ter	
Akt	o	ustanovitvi	sveta	RCERO	Ljubljana.	Gre	
za	dokumente,	s	katerimi	bodo	s	37	občinami,	
ki	so	se	vključile	v	Regijski	center	za	ravnanje	z	
odpadki	Ljubljana,	med	njimi	tudi	občino	Log	
- Dragomer, uredili razmerja. Še naprej bo za 
odvoz	odpadkov	skrbelo	Komunalno	podjetje	
Vrhnika,	ki	bo	ostanek	komunalnih	odpadkov,	
torej	 odpadke,	 ki	 romajo	 v	 črne	 zabojnike	 za	
smeti, odpeljalo v center za ravnanje z odpadki 
v Ljubljani, kjer bodo poskrbeli za nadaljnjo ob-
delavo	in	odlaganje.	Svet	je	dal	zeleno	luč	tudi	
predlogu cen storitev za gospodarske javne 
službe.	Tako	bo	letos	in	naslednje	leto	obdela-
va	komunalnih	odpadkov	stala	0,1112	evra/kg,	
odlaganje ostankov in odstranjevanje komu-

nalnih	odpadkov	0,2617	evra/kg,	za	odlaganje	
obdelanih	komunalnih	odpadkov	pa	bo	 treba	
odšteti	 0,0128	 evra/kg.	Cena	za	 te	komunalne	
storitve,	ki	 je	sestavljena	iz	več	postavk,	se	bo	
predvidoma	zvišala	za	okoli	25	centov	na	člana	
gospodinjstva. 

Na čelo Cankarjeve knjižnice prihaja 
Sonja Žakelj 
Občinski	svet	je	bil	usklajen	tudi	pri	podelitvi	
pozitivnega mnenja k imenovanju direktorice 
vrhniške	 knjižnice.	 Podprli	 so	 dosedanjo	 vr-
šilko	 dolžnosti	 direktorice	Sonjo	 Žakelj,	 ki	 jo	
je	 svet	Cankarjeve	knjižnice	 izbral	kot	najpri-
mernejšo	za	vodenje	 tega	zavoda.	Žakljevo	so	
podprli, ker je kot namestnica prejšnje direk-
torice	 in	 vršilka	 dolžnosti	 pridobila	 izkušnje	
za	 delovno	 mesto	 direktorja.	 V	 času	 njenega	
vodstva	se	je	Cankarjeve	knjižnica	preselila	na	
novo	lokacijo,	nekaj	časa	je	delovala	v	borovni-
ški enoti, opravila je kar nekaj aktivnosti v zve-
zi	z	enoto	knjižnice	v	naši	občini,	v	programu	
dela pa je med drugim poudarila sodelovanje z 
lokalnim	okoljem	v	vseh	treh	občinah	in	med	
vsemi generacijami. Na razpis so se sicer pri-
javili	trije	kandidati,	svet	Cankarjeve	knjižnice	
pa	 je	 razpravljal	 le	 o	 dveh,	 saj	 so	 eno	 prijavo	
zaradi	 neprimernosti	 takoj	 izločili.	Svetniki	
so s tajnim glasovanjem v svet Osnovne šole 
Log - Dragomer kot predstavnike ustanovitelja 
izvolili	Jolando	Fon,	Mitjana	Kalina	in	Mileno	
Bernik.	Strinjali	so	se	tudi	s	sodelovanjem	Ob-
čine	Log	 -	Dragomer	 z	 Lokalno	 akcijsko	 sku-
pino	Barje	z	zaledjem	v	programskem	obdobju	
2015–2020,	potrdili	nespremenjene	cene	najema	
šolskih	prostorov	ter	višino	indeksa	za	odme-
ro komunalnega prispevka, podprli pa so še 
Skupnost	občin	Slovenije,	ki	nasprotuje	višini	
povprečnine	na	prebivalca	za	letos	in	naslednje	
leto.  

V. L.	/	Foto: www.snaga.si

Pred domom na Komni.

PD Rega z lučkami na Debelem hribu in Komni

Proračun v javni obravnavi
Log - Dragomer, 23. december 2015 – Občinski svet je na svoji osmi redni seji 
z devetimi glasovi za, enim proti in enim vzdržanim potrdil predlog proračuna 
za leto 2016 ter ga posredoval v javno razpravo, ki bo potekala do vključno 31. 
januarja 2016. Do takrat lahko zainteresirana javnost poda svoje predloge in 
pripombe. Poleg omenjene točke dnevnega reda so svetniki na zadnji seji v letu 
2015 obravnavali še štirinajst točk.
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Skupina Dvig – bralni 
krožek, 3. februarja 2016
Ali	veste,	da	 smo	 se	v	 zadnjih	 treh	 letih	v	bralnem	krožku	
(BK)	ljubitelji	slovenske	literature	srečali	že	40-krat.	
Spoznali	smo	dela	slovenskih	avtorjev,	o	katerih	nismo	vede-
li	veliko	ali	celo	nič;	o	njih	se	tudi	v	slovenskem	medijskem	
prostoru	malo	ali	pa	sploh	ne	piše,	čeprav	so	dobitniki	viso-
kih	priznanj	v	Italiji,	Avstriji	in	še	kje	drugje,	seveda	pa	tudi	
avtorjev,	katerih	dela	so	dosegla	izjemne	uspehe	v	domačem	
in	mednarodnem	literarnem	svetu,	o	čemer	so	nas	obveščali	
tudi naši mediji.

Prvo	 srečanje	 bralnega	 krožka	 v	
februarju	pa	bo	nekoliko	drugač-
no. 
Najprej se bomo posvetili pogo-
voru	 o	 naših	 dragomerških	 pe-
snikih	 (Angelca	 Svete,	 Zdravko	
Pečan,	 Dragica	 Krašovec).	 Pova-
bili	 jih	 bomo,	 da	 nam	 preberejo	
nekaj	 pesmi	 iz	 svojih	 pesniških	
zbirk	in	nam	povedo	kaj	o	svojih	
željah	in	pričakovanjih.	Ob	koncu	
pa vam bomo predstavili še dru-

go	številko	Pogovorov	z	občani,	v	kateri	objavljamo	intervjuje	
z	Milko	Erbežnik,	Matijo	Gogalo	in	Jasno	Vidakovič.		
Vabimo vas, da se nam pridružite tudi »nečlani« BK, če že-
lite bolje spoznati ustvarjalce v naši soseščini. Srečanje BK 
bo 3. februarja ob 18.00 v Toskani.
Vabljeni!                                                           Alenka Logar Pleško

Zahvala balinarjev
Balinarji	športnega	društva	Dragomer	želimo	vsem	krajankam	
in	krajanom	Dragomer-	Lukovice	veliko	sreče	in	zdravja	v	letu	
2016,	ob	enem	pa	bi	se	radi	zahvalili	za	prostovoljne		prispevke	
katere ste nam namenili ob raznašanju koledarjev. 

Vabilo,	 ki	 smo	 ga	 prejeli	 že	 v	 začetku	
decembra, nam je dalo slutiti, da se bo 
v sredo, 16. decembra, dogajalo marsikaj 
zanimivega.	To	 je	potrdila	 tudi	udelež-
ba, saj je bila dvorana napolnjena do za-
dnjega	kotička.	Prišlo	je	rekordno	število	
starih	 članov,	pa	 tudi	novih	obrazov	 je	
bilo veliko. Delovna ekipa se je na ta dan 
zbrala	v	gasilskem	domu	že	dobro	uro	
prej, postavila mize in poskrbela, da je 
bilo vse nared za praznovanje. Za pra-
vo vzdušje so postavili in okrasili tudi 
novoletno jelko. Tokrat je bilo pod  dre-
vescem tudi ogromno število daril za 
srečelov.	
Marsikomu	 to	 srečanje	 pomeni	 veliko,	
še	posebno	tistim,	ki	se	redko	srečujejo	
s svojimi vrstniki. Po uvodnem govoru 

naše	predsednice	Branke	Brecelj	 in	 na-
stopih	 župana	 Mirana	 Stanovnika	 ter	
ostalih	gostov	so	nam	zapele	naše	Spo-
minčice,	 ki	 nam	 prepevajo	 že	 več	 kot	
deset	let.	Sledil	je	premierni	nastop	nove	
igralske	 skupine,	 ki	 nam	 je	 s	 skečem	
predstavila	 učenje	 računalništva	 pri	
starejših.	 Profesor	 Janko	 je	med	preda-
vanjem	nad	učenkami	že	skoraj	obupal,	
pa	vendar	je	uspel	speljati	do	konca.	Bili	
smo navdušeni nad premiero, zato smo 
igralce	nagradili	z	bučnim	aplavzom.
Seveda	na	ta	dan	na	mizi	niso	manjka-
li	 klobasa	 in	 cviček	 ter	 sladki	 prigriz-
ki,	 za	 kar	 je	 lepo	 poskrbela	 kuharska	
ekipa.	Ob	snidenju	 je	 imel	naš	Matej	že	
pripravljen plan aktivnosti za leto 2016, 
zato	 je	med	odmori	že	zbiral	prijave	za	
januarski	 pohod	 okoli	 Blejskega	 jezera	
in	štiridnevno	druženje	v	Izoli	v	začetku	
februarja. Tudi letos nam je igral ansam-
bel Deteljica in ob dobri glasbi se je ple-
salo	do	večera.	Marsikoga	so	v	prijetnem	
vzdušju zasrbele pete. Vse skupaj pa je 
popestril	 bogat	 srečelov.	 Skratka,	 imeli	
smo se lepo. 

		Tekst	in	fotografija:	Zlatko Verbič

Rad(a) poješ, igraš kakšen inštrument?
 

Pridruži se glasbeni skupini, sestavljeni 
iz pevcev in pevk ter spremljevalnih 

inštrumentalistov. 
Peli in igrali bomo vse, kar nam bo všeč, 

za »svojo dušo«! za »svojo dušo«! 

Ni važno, kako »dober ali dobra« si, 
važno je le, da to počneš iz veselja.

Pokliči na telefon 064 159 939 
ali nam piši na spodni mail.

Vabimo na 
tretjo ložansko 
Semenjavo
V četrtek, 11. februarja, med 17. in 19. 
uro vas	vabimo	v	nove	prostore	KUD	Ko-
sec	(Loška	cesta	12,	stara	šola	oz.	vrtec).
 
DOGAJALA SE BO TRETJA LO-
ŽANSKA SEMENJAVA
Menjali bomo semena, posušena zeli-
šča	in	začimbe,	knjige	o	vrtnarstvu	in	
vrtnarjenju,	 marmelade	 in	 vloženine,	
zelene	nasvete	in	nasmehe.	
Za	več	informacij	pobrskajte	na	spletni	
strani	www.zelemenjava.si	 ali	 pošljite	
mail na premus.

mojca@gmail.com.
Vljudno vabljeni, 

denar pustite doma!

Revija Kosec - da čas ne 
izbriše spominov
Pot	od	prve	zamisli	do	prihoda	druge	številke	novega	glasila,	
ki	je	poimenovano	po	redki	ptici	z	barjanskih	travnikov,	po	ka-
teri nosi ime tudi naše kulturno društvo, je trajala leto dni. Da 
bogastvo	zgodovine,	običajev	in	drugih	dogodkov	s	področja	
kulture ne bi tonilo v pozabo, smo si zadali nalogo, da bomo 
v novi izdaji dokumentirali prav to: zgodovino kulture in kul-
turno	dediščino	na	našem	območju.	Čeprav	ne	debela,	je	nova	
številka	revije	Kosec	izjemno	bogata.	V	njej	lahko	najdete	kra-
tek	pregled	zgodovine	Loga,	Dragomerja	in	Lukovice	od	prvih	
omemb	krajev	v	zgodovinskih	knjigah,	zanimivosti	iz	družbe-
nega	življenja	v	naših	krajih,	članek	o	načinih	obveščanja	med	
krajani itd. Pogovarjali pa smo se tudi s krajanom, ki je zagoto-
vo	dal	velik	pečat	kulturi	v	našem	okraju,	zborovodjem	Jože-
tom Jesenovcem. Treba je poudariti, da je revija polna pristnega 
fotografskega gradiva, ki so ga avtorji zbrali prav za ta namen 
in	je	(večinoma)	objavljeno	prvič.	Upamo,	da	vam	je	nova	šte-
vilka	revije	Kosec	s	podnaslovom	Da	čas	ne	izbriše	spominov,	
ki	 ste	 jo	dobili	 z	Našim	časopisom,	všeč,	 in	 ste	 jo	z	veseljem	
prebrali.	Le	tako	je	dosegla	svoj	namen.	Po	prvih	odzivih,	o	če-
mer	pričajo	telefonski	klici	in	srečanja	s	krajani,	ki	nas	poznajo,	
pa je revija dobra in vsekakor vredna branja, kar nas veseli. 
Vsi, ki smo sodelovali pri njenem nastanku, smo se veliko nau-
čili.	Na	tem	mestu	bi	se	še	enkrat	zahvalila	vsem,	ki	so	bili	del	
kreativnega procesa. Hvala za mnenja, predloge in kritike, pri-
spevke	in	zaupanje.	Veseli	pa	bomo	tudi	vaših	pohval	in	kritik	
na	FB-strani	KUD	Kosec	–	sprejeli	jih	bomo	kot	spodbudo	za	še	
boljše delo.                                       Anica Vengust,	KUD	KOSEC

Prednovoletno srečanje DU Log
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Pred Atlantisom v BTC-ju se drugo leto zapo-
red predstavlja Ledena dežela, kjer so pet slo-

venskih, dva katalonska in finski kipar ustvarili 
na ducate ledenih skulptur na temo srednjega 

veka. Skozi čarobni gozd vas pot popelje mimo 
grajskega dvorišča, kovačije, konja ter kočije, 

opazovali boste življenje grajske gospode, vi-
tezov, služabnikov in dekel. Za pravljično plat 
bo poskrbel ledeni zmaj, za zabavo ledeni tobo-
gan, za žejo ledena krčma, za popestritev pa je 
tu še ledeni labirint.
Ledeni svet je vklesan v kar 60 ton ledu, razsta-
vljen na 200 kvadratnih metrih. Gre za delo eki-
pe Ledenih skulptur Rismondo, ki jih je z mo-
tornimi žagami, rezkarji, dleti in ročnimi žaga-
mi ustvarjala mesec dni, in sicer pri kar – 5 ⁰C.  
Led ni edini medij, s katerim delajo pri Ledenih 
skulpturah Rismondo. Po naročilu ustvarjajo 
tudi lesene skulpture ter skulpture iz peska. 
Lesene skulpture lahko občudujete decembra 
in januarja na Petkovškovem nabrežju, lesene 
jaslice v času adventa na Ljubljanskem gradu, 
Puntarja ter Grajskega gospoda pa v križišču v 
Valburgi. Več na www.ledene-skulpture.com

Ledena dežela je odprta:
pon. - sre.: od 12.00 do 19.00
čet.,pet.:  od 12.00 do 21.00
sob., ned. in praz.: od 10.00 do 21.00 

Po uspešnem prvem Tednu brezplačnih sve-
tovalnic v jeseni se mladi arhitekti in krajin-
ski arhitekti iz skupine Arhitekturni nasvet 
vračajo v 30 slovenskih mest. Med 29. fe-
bruarjem in 4. marcem bodo nudili osnovne 
usmeritve za razvoj kakovostne bivalne kul-
ture.
Mladi strokovnjaki na področju urejanja pro-
stora zagovarjajo osebni pristop, izmenjavo 
informacij, dostopnost stroke in povezovanje 
na različnih nivojih za iskanje in oblikovanje 
kakovostnejšega skupnega prostora. Tekom 
celega tedna bodo mladi (krajinski) arhitekti 
na voljo za reševanje obstoječih prostorskih 
zagat in iskanje optimalnih izvedbenih ter fi-
nančnih rešitev. Obiskovalci bodo iz prve roke 
lahko izvedeli vse o smiselnosti načrtovanih 

posegov ter morebitnih nadaljnjih postopkih 
in sodelovanju s posameznimi strokovnjaki. S 
tem se bodo lahko razumno spopadli z vsemi 
izzivi, ki jih prinaša urejanje prostora, in si ob 
upoštevanju nasvetov olajšali pot do kakovo-
stnih prostorskih rešitev.
Z izvajanjem tovrstnih svetovanj želijo pou-
dariti smotrnost razumno oblikovanega pro-
stora, ki odgovarja posameznikovim bivalnim 
navadam, in nuditi osnovne usmeritve pri 
vprašanjih v zvezi z gradnjo, prenovo, sanaci-
jo, adaptacijo ter urejanjem okolice. Pridružite 
se jim na svetovalnici na Vrhniki v sredo, 2. 
3. 2016, med 15. in 16. uro v sejni sobi, ki se 
nahaja v kletnih prostorih občine Vrhnika in 
redno spremljajte njihovo delovanje na spletni 
strani www.arhnasvet.si/svetovalnice/.

Življenje brez avtomobila si 
težko zamislimo. Nakup av-
tomobila pa lahko predstavlja 
za marsikoga veliko finančno 
obremenitev. V kolikor ne so-
dimo med tiste, ki avto kupijo z 
gotovino, si moramo za nakup 
avtomobila izbrati ustrezno 
obliko financiranja nakupa. 
Avto lahko kupimo ali z naje-
tim kreditom ali preko leasin-
ga.
Kaj je razlika med kreditom in 
lizingom? 
Leasing  je posebna vrsta  na-
jema, kar opisujejo tudi raz-
lični prevodi v slovenščino: 

zakup, najem, poslovni najem. 
Iz tega izhaja osnovna in naj-
večja razlika med kreditom in 
leasingom - oblika lastništva. 
Pri kreditu kupec ob sklenitvi 
pogodbe postane tudi dejan-
ski lastnik predmeta nakupa, 
pri čemer je pri leasingu ku-
pec zgolj ekonomski lastnik, 
pravni lastnik pa ostane lea-
singodajalec. Pravno lastništvo 
preide na kupca šele po koncu 
leasinga. Za nakup avtomobi-
la z bančnim kreditom mora 
kupec izpolnjevati določene 
pogoje, biti mora kreditno spo-
soben. Banka preveri kreditno 

sposobnost posameznika na 
osnovi dokazila o zaposlitvi, 
dokazila o zadostni višini me-
sečnih prihodkov, višini mo-
rebitnih obstoječih kreditov, 
itd. Poleg tega se mora kupec 
z banko dogovoriti o načinu 
zavarovanja kredita. Kupec 
običajno lahko kredit zavaruje 
z zavarovalno polico, s poroki, 
z zastavo premičnine, zastav-
no pravico na nepremičnini. 
Oblika zavarovanja je odvisna 
od višine kredita, zneska kre-
dita, dobe odplačevanja kredi-
ta in kreditne sposobnosti in je 
povezana z določenimi stroški, 

ki jih nosi kreditojemalc.
Pri leasingu poznamo dve obli-
ki leasinga: finančni in opera-
tivni leasing. 
V kolikor želi kupec po popla-
čilu leasinga postati dejanski 
lastnik kupljenega predmeta, 
se bo odločil za finančni lea-
sing, v kolikor pa želi za dobo 
trajanja leasinga predmet samo 
najeti, pa se bo odločil za ope-
rativni leasing. 
Tudi pri sklepanju leasinga se 
preveri plačilna sposobnost in 
je potrebno predložiti dokazila 
o prihodkih. Glede na razpo-
ložljive prihodke je znesek fi-
nanciranja preko leasinga višji 
kot pri kreditu. Zavarovanje 
leasinga pa predstavlja že sam 
predmet leasinga, saj ga ima 
kupec zgolj v najemu, zato je 
tveganje za leasingodajalca 
manjše kot za kreditodajalca.
Najel sem kredit/ leasing in 
ne morem več odplačevati 
obrokov
Zavedati se moramo, da v ko-
likor nismo več zmožni od-
plačevati obrokov leasinga, 
nam bo leasingodajalce odvzel 
predmet leasinga. Za razliko 
od bančnega kredita, kjer bo 
banka, v kolikor ne bomo več 
plačevali obrokov kredita, mo-
rala vnovčiti dana zavarovanja 
in nam predmeta nakupa ne 
more odvzeti.
Leasing ali kredit - prednosti 
in slabosti
Prednosti leasinga so nedvo-
mno lažja dostopnost za kupce 
z nižjo kupno močjo, nižjimi 

prihodki, dolžina odplačeva-
nja je lahko prilagojena vendar 
po večini je za nakup vozila 
najdaljša doba 7 let. Ravno 
tako ni potrebno sklepati do-
datnih zavarovanj za najem le-
asinga, postopek pa je hiter in 
enostaven.

Prednost leasinga je tudi v tem, 
da imajo trgovci avtomobi-
lov z leasingodajalci sklenjene 
pogodbe o sodelovanju. Tako 
nam trgovec ob nakupu avto-
mobila lahko ponudi popust, 
ki lahko občutno zniža nabav-
no ceno avtomobila, v kolikor 
se odločimo za nakup preko 
leasingodajalca, katerega nam 
priporoča. 
Prednosti bančnega kredita so 
v daljši dobi odplačila, nižjih 
stroških, lastništvo ob nakupu 
preide na kupca, več oseb lah-
ko najame kredit za nakup is-
teg blaga. V kolikor nismo več 
zmožni odplačevati kredita, 
nam predmeta nakupa kredi-

todajalec ne more odvzeti.
Slabosti leasinga so v visokih 
dodatnih stroških za čas traja-
nja leasinga, saj je pogoj skle-
nitev kasko zavarovanja (za 
kupljen avto), brez soglasja 
leasingodajalca predmeta le-
asinga ne moremo preurediti. 

Leasingodajalec nam v prime-
ru neplačila obrokov leasinga 
kupljeni avto lahko odvzame.
Končno odločitev katero obliko 
financiranja izbrati mora spre-
jeti vsak zase, glede na svoje 
finančne zmožnosti. Danes je 
na avtomobilskem trgu velika 
ponudba in velika konkuren-
ca. K odločitvi prispeva tudi ali 
želimo biti ob nakupu dejanski 
lastniki, ali pa bomo imeli avto 
zgolj v najemu za čas leasinga. 
Vsekakor se pa splača preveriti 
kreditne ponudbe tako različ-
nih bank kot povprašati trgov-
ce po popustih, v kolikor se 
odločite za leasing. 

Alenka Jeretin

BREZPLAČNO OBČINA
VRHNIKA

2. MAREC
15:00 - 16:00

SVETOVANJE

Tržaška 1 
Sejna soba v kletnih prostorih

gradnja, prenova, zakonodaja, 
energetska sanacija, oprema,
barve, materiali, zasaditve, 
vrtovi in okolica

Obvezne prijave na:  arhnasvet.si/svetovalnice

Arhitekturni nasvet

Mladi arhitekti in krajinski arhitekti 
ponovno dostopni na Vrhniki
Drugi teden brezplačnih arhitekturnih in krajinskoarhitekturnih svetovalnic

Svetujemo

Nakup avtomobila. Kredit ali leasing? 

Namig za izlet v soseščino

Ledeni srednji vek izklesan v 60 tonah ledu
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Zdravstveno varstvo 
vojnih veteranov 
po 1. 1. 2016
Obveščamo vas, da je bil 11. 12. 2015 v 
Uradnem listu RS, št. 96/2015, objavljen 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2016 in 2017, ki je določil po-
goje za priznanje pravice do zdravstvenega 
varstva vojnih veteranov v letu 2016.
Pravico do dodatnega zdravstvenega zava-
rovanja ima od 1. 1. 2016  naprej vojni vete-
ran, ki je dopolnil starost 55 let ali če je pri 
njem nastala popolna izguba delovne zmo-
žnosti in izpolnjuje enega izmed naslednjih 
pogojev:
– prejema veteranski dodatek ali izpolnjuje 

pogoje za pridobitev veteranskega dodat-
ka,

– je prijavljen v evidenci brezposelnih oseb 
po predpisih o zaposlovanju in zavarova-
nju za primer brezposelnosti,

– je uveljavil pravico do poklicne, predča-
sne, starostne ali invalidske pokojnine v 
skladu s predpisi o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju. 

Do dodatnega zdravstvenega zavarovanja 
torej NI upravičen vojni veteran, ki je starejši 
od 55 let in ki je uveljavljal pravico do dru-
žinske, vdovske ali delne invalidske pokoj-
nine (ki se je z novim ZPIZ-2 preimenovala 
v delno nadomestilo oziroma katero drugo 
nadomestilo iz invalidskega zavarovanja), in 
prav tako ne vojni veteran, starejši od 55 let, 
ki je še zaposlen.
Pravica se uveljavlja na zahtevo stranke in 
se skladno s 25. členom Zakona o vojnih ve-
teranih upravičencu prizna od prvega dne 
v naslednjem mesecu po vložitvi zahteve. 
Zahteva se vloži na krajevno pristojni uprav-
ni enoti. Vloge so dostopne na spletni strani 
državnega portala e-uprava: https://e-upra-
va.gov.si ali na Upravni enoti Vrhnika. Več 
informacij lahko stranke dobijo pri uslužben-
ki Ireni Leskovec, na tel. št. 7507-869.

UPRAVNA ENOTA VRHNIKA

Februar v TMS
Tehniški muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki 
je zaprt za posamezne obiskovalce zaradi ne-
ogrevanih prostorov do 29. 2. 2016.  Skupine 
se za obisk naročite preko telefona 01 750 66 
72 ali elektronske pošte programi@tms.si. 
V tem času vas vabimo na ogled naših zbirk 
Muzeja pošte in telekomunikacij v Polhovem 
Gradcu.

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE – MUZEJ 
POŠTE IN TELEKOMUNIKACIJ 
Polhov Gradec 61, telefon: 01/364 00 83, 
www.tms.si, muzejpt@tms.si

Razstave: 30 let Muzeja pošte in telekomu-
nikacij; (Tele)komunikacije nekoč, danes, ju-
tri!;  Zgodovina pošte; Zgodovina telekomu-
nikacij; Zgodovina Polhograjske graščine; 
Krajevni muzej 
Odprto: od torka do petka, nedelje in prazni-
ki od 10.00 do 17.00 (vstop do 16.00), sobote 
in ponedeljki, 25. 12. in 26. 12.: zaprto; 24. 12.  
in 31. 12. od 10.00 do 13.00.

Spored prireditev:
petki ob 13.00:  voden ogled za upokojence 
(znižana vstopnica za upokojence)
nedelja, 7. 2., ob 15.00: mesečno vodstvo po 
muzejskih zbirkah
ponedeljek, 8. 2., od 10.00 do 17.00 (vstop do 
16.00): Prešernov dan v Muzeju pošte in tele-
komunikacij (prost vstop, vodstvo po muzej-
skih zbirkah ob 11.00 in 15.00)
od torka, 16. 2., do petka, 19. 2., od 10.00 do 
13.00: počitniške delavnice za otroke (izde-
lovanje poštne kape, poštnega roga in štam-
piljk, barvanje pobarvank). Prijave niso po-
trebne.

Območje Policijske postaje 
Vrhnika
V prazničnem decembru policisti 
vrhniške policijske postaje niso nič 
manj delali. 
Slednje je očitno dobro vedel tudi 
nasilni razgrajač, ki je v nekem go-
stinskem lokalu na Vrhniki tako 
globoko pogledal v kozarec, da je 
malodane padel vanj. Vsebina mu 
ni najbolje dela, saj ga je začel ne-
znosno ščemeti jezeik, še bolj pa 
pesti. Nakar se je vrgel v boj z vi-
dnimi in nevidnimi sovražniki, pri 
tem lomastil po gostilniškem in-
ventarju ter mahnil še dva nič hu-
dega sluteča gosta. Srditosti kljub 
temu ni bil tako poln, da bi upal 
počakati može postave. Kazenski 
ovadbi za kaznivo dejanje poško-
dovanja tuje stvari in plačilnemu 
nalogu zaradi kršitve javnega reda 
in miru kljub temu ni ušel.
Nič kaj uspešen ni bil niti podvig 

zmikavta, ki si je v Sinji Gorici 
ogledoval naravne in kulturne 
znamenitosti ter kar meni nič 
tebi nič zajahal tuje kolo. Babica 
je šla na jug, on pa jo je ubral na 
sever. Komajda je prisopihal do 
Dragomerja, že ga je zgrabila dol-
ga roka zakona. Prav hitro je razse-
dlal, kolo so vrnili lastniku, njemu 
pa je ostala kazenska ovadba za 
kaznivo dejanje tatvine.
Pridaniči so uradovali tudi v po-
znih nočnih urah in po vaseh vo-
hljali za primernim plenom. V 
Borovnici so izvohali skladišče 
plinskih jeklenk in se hlastno vrgli 
nad obešenko. Želja po žlahtnem 
plinu je bila močnejša od jekla, 
zato je ključavnica že kmalu kloni-
la. Otovorjeni z enajstimi polnimi 
zelenimi jeklenkami so se hitro od-
majali na samo spuščat pline.
Na Vrhniki pa jim je zadišalo ime-
tje neke stanovanjske hiše. Vanjo 
so si pomagali skozi kuhinjsko 
okno, potem pa dolgo iskali svojo 
pamet. Premetali so vse po dolgem 
in počez, a neuspešno. Za prste pa 
se jim je ob tem zalepil GSM apa-
rat Sony Xperia E4, nekaj zlatnine 
in denarja, česar se prav tako  niso 
branili.
Po nekem vrhniškem gostišču pa 
se je vlačil tatič, ki ga nič v življe-
nju ne navdihuje bolj od tipanja po 
tujih žepih. V istem času je vstopil 
tudi občan, ki je brezskrbno obesil 
svojo jakno na obešalnik, v žepu pa 
pustil denarnico. Tatič priložnosti 
ni izpustil, denarnico v žepu pa še 
manj. Podobno je tudi na Logu iz 
odklenjenega avtomobila preveč 

mamljivo kukala polna denarni-
ca. Mimo je priracal napačen ti-
ček, ki bi ga še zaklenjeno vozilo 
težko odvrnilo od kleptomanskih 
vzgibov, in bivšemu lastniku le 
te pošteno zagrenil dan. Za vsemi 
naštetimi policisti še poizvedujejo.
Med drugim so decembra ceste na 
vrhniškem znova postregle z bolj 
klavrno statistiko. Zgodilo se je 
devet prometnih nesreč, na srečo 
zgolj s posledično materialno ško-
do.

Območje Policijske postaje 
Ljubljana Vič
V občini Dobrova-Polhov Gradec 
pa so imeli možje v modrem no-
vembra opravka s precej nevsak-
danjim vlomom, ki to ni bil. Po pri-
hodu na kraj dogajanja so namreč 
ugotovili, da gre v osnovi za spor 
med najemnikom in najemodajal-
cem, ki je prerasel v fizični obra-
čun. Med obravnavo so celo zase-

gli orožje, da bi se njegov imetnik 
morebiti ne poškodoval z njim ali, 
še huje, koga drugega. Osumljence 
zdaj čaka zagovor pred sodnikom 
zaradi kaznivih dejanj nasilništva 
in nedotakljivosti stanovanja, za-
radi posedovanja orožja pa še pre-
krškovni postopek. Spet drugje je 
prišlo do kaznivega dejanja po-
škodovanja tuje stvari, pri čemer 
je lastnik utrpel za približno 200 
evrlv škode. Osumljenec je že v 
obravnavi pristojnega državnega 
tožilstva. Za samo škodo je bil tudi 
nesojeni tat, ki si je dal precej opra-
viti z žičnato ograjo okrog neke 
stanovanjske hiše. Prerezati jo je 
uspel, brez da bi si pri tem odrezal 
prst, nakar je v bližini izbrskal le-
stev, se nekako povzpel na balkon, 
se tod dajal z balkonskimi vrti v 
spalnico, dokler ni sprožil alarma. 
Smrtno preplašen jo je nato ucvrl 
prek lestve in skozi ograjo, da sam 
ni vedel kdaj in kako. Lastnik je 
kljub temu utrpel za okoli 1500 
evrov škode.
Bolj za škodo kot bajni dobiček se je 
prav tako nad hišo na dobrovško-
-polhograjskem spravil rokomavh, 
ki je med pretikanjem okolice na-
šel priprto okno na kip, ga na silo 
odprl in zlezel v notranjost. Tam 
je pograbil prenosni računalnik in 
okrog 300 evrov gotovine ter jo po-
pihal v neznano. Lastnico je oško-
doval za okoli 1500 evrov. Nič kaj 
dobro pa se ni končala niti zgodba 
z jakno v nekem tukajšnjem loka-
lu. Našel se je namreč tatič, ki je iz-
koristil nepozornost lastnika in iz 
nje izmaknil ves denar. Za kršitelji 

zakona še poizvedujejo, kazenske 
ovadbe pa so že spisane.
Hladnejši meseci so svojo sled pu-
stili tudi na straneh črne kronike. 
Novembra sta se namreč pripeti-
la dva dimniška požara. V prvem 
primeru so se vnele saje v dimni-
ku hiše, odfrčale skozi razpokane 
stene na podstrešje, kjer se je vnel 
stiropor in hipoma je bila vsa pod-
streha v plamenih. Ko so domači 
in sosedje opazili kaj se dogaja, so 
nemudoma pograbili gasilne apa-
rate in uporabili vodni hidrant ter 
požar pogasili še pred prihodom 
gasilcev. Škode je bilo kljub temu 
za okoli 5000 evrov. V drugem pri-
meru pa je zagorelo v zgornjem 
delu dimnika stanovanjske hiše. 
Goreče saje sicer niso poškodovale 
ostrešja, a je bilo škode kljub temu 
za okoli 2500 evrov. Policisti so 
obakrat tujo krivdo izključili in so 
le podali poročilo na tožilstvo.
V prazničnem decembru, ko je 
večina v družinskem krogu ve-
selo rajala, se je našel nekdo, ki 
je domačim veselo grozil. Ker so 
tovrstne prednovoletne obljube 
vključevale tudi strelno orožje, ki 
ga je razgretež sicer posedoval le-
galno, so mu ga kratko malo po-
brali in izročili Upravni  enoti, ki 
je pristojna v odločanju o odvzemu 
listine o posesti orožja. Obeta pa 
se mu še kazenska ovadba na pri-
stojno Okrožno državno tožilstvo. 
Slednje bo verjetno doletelo tudi 
osumljence v domnevnem prime-
ru izsiljevanja na teh koncih, glede 
katerega možje zakona še zbirajo 
obvestila. Spet drugje je v zasebnih 
prostorih prišlo do kršitev javnega 
reda in miru. Ena oseba je bila z 
reševalnim vozilom, zavoljo slabe-
ga psihičnega stanja prepeljana v 
zdravstveno oskrbo, proti kršilcu 
pa bodo po končanem postopku 
policisti ustrezno ukrepali.
Mesec praznikov in dopustov to 
ni bil za vlomilce in dolgoprstne-
že vseh vrst. Odsotnost domačih 
je enega izmed njih neustavljivo 
pritegnila do stanovanjske hiše. V 
pritličju je s kamnom razbil steklo 
in si odprl pot v notranjost, kjer 
je izbrskal več kosov zlatnine, za 

1200 evrov gotovine in še potni list 
oškodovanca, ki je s tem utrpel za 
1500 evrov škode. Za 100 evrov pa 
je nek drug tolovaj oškodoval ob-
čino, ko je konec tedna iskal četrt-
kovo dopoldne. Z obilnim telesom 
se je prislonil na lesena vrata dvo-
rane, ki so popustila in se odprla. 
Odnesel začuda ni nič. Se je pa zato 
dosti bolj otovoril pridanič, ki je 
zavil v lokalno trgovino, si nabasal 
v žepe artiklov, kolikor je mogel in 
jo kar se da potiho pocvirnal ven. 
Ni pa vedel, da vsak njegov gib 
spremlja nadzorna video kamera. 
Ko bodo policisti ugotovili identi-
teto neljubega gosta, sledi kazen-
ska ovadba, prav tako za vse prej 
naštete.
Varuhe zakona je med drugim po-
klical domačin, ki je v gozdu, v bli-
žini odcepa za Babno
goro, med sprehodom naletel na 
eksplozivno sredstvo. Kako in kdaj 
se je znašlo prav tam, ne ve nihče, 
so pa zato kraj zavarovali in obve-
stili pristojne službe, ki so nevarno 
najdbo enkrat za zmeraj umaknili 
iz obtoka.
Horjulska dolina je bila novembra 
dokaj mirna, policisti so se sicer 
nekajkrat odzvali na prijave obča-
nov, a po zbiranju obvestil niso, 
razen v enem primeru, zaznali 
znakov kaznivega dejanja ali pre-
krška. Ugotovljena je bila le kršitev 
Zakona o zasebnem varovanju v 
lokalu, kjer pa so vsem kršiteljem 
na kraju izdali plačilne naloge. 
Decembra je bilo že pestrejše. Kar 
dvakrat so morali zaradi kršitev 
javnega reda in miru posredovati 
v zasebnem prostoru v razmiku 
zgolj nekaj ur. Razgrajač, ki ga je 
imel precej pod kapo, se namreč 
ni in ni hotel umiriti. Težka roka 
zakona ga je zato pospremila v 
primerne prostore za treznenje, v 
roke pa mu mimogrede stisnila še 
dva plačilna naloga. Na isti način 
so možje postave odpravili tudi 
nekega drugega kršilca nočnega 
miru. Slednjega pa je plačilni nalog 
streznil do te mere, da vaje niso ra-
bili ponavljati.

Zbral in uredil: 
Damjan Debevec

Črna kronika – december 2015 • Črna kronika – december 2015 • Črna kronika – december 2015 • Črna kronika – december 2015
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Iskrice resnice ter 
recept za bujto 
repo
Ste se kdaj vprašali, kam gre vaš denar, ko 
v trgovini na blagajni plačate živila in druge 
dobrine? Zadnjič smo v enem od slovenskih 
tednikov lahko prebrali, kako lahko vsak, ki 
nakupuje v eni od večjih tujih trgovskih ve-
rig v Sloveniji, prispeva k prilivanju denar-
ja v Švico, v eno od evropskih davčnih oaz.  
Nad tem smo se res zamislili, saj menimo, da 
tako polnimo tujo malho, medtem ko naša 
komaj stoji pokonci. 
Zakaj torej kupujemo v tujih trgovinah? 
Najpogostejši odgovor bi verjetno bil: »Ker 
je ceneje.« 
Pa je res ceneje? Če pogledamo bolj celostno,  
spoznamo, da gre velik delež našega denar-
ja v tujino, namesto da bi ostal in krožil v 
slovenskem gospodarskem krogu. Ta denar 
bi lahko šel v naše šole, bolnišnice, domove 
upokojencev in druge javne ustanove. Vemo, 
da je to načeloma jasno vsakomur, a kljub 
temu se v tujih trgovskih verigah vedno s 
polnim vozičkom znajdemo pred blagajno. 
Dobra novica je, da obstajajo alterantive. 
Slovenskih trgovin je veliko, niso vse tako 
velike, nimajo morda toliko izbire, so pa zato 
pogosto kakovostnejše in človeku prijaznej-
še. Zavijte kdaj v kakšno in pobrskajte za slo-
venskimi izdelki. 
V naši ekološki trgovini Ekošara, ki jo lah-
ko najdete v Hiši hrane na Vrhniki, se našim 
kupcem trudimo ponuditi najboljše ekološke 
izdelke iz Slovenije, kot so sveže sadje in ze-
lenjava, različne vrste moke, različni mlečni 
izdelki, meso, olja, piškoti, čokolada, med, 
čaj, sok, vino in celo pivo. 
Ponudbo slovenskih ekoloških izdelkov pa 
bi radi še povečali, zato naj bo ta prispevek 
predvsem povabilo, da se nam pridružite. 
Ekološki kmetje, peki, ustvarjalci, rokodelci 
in drugi ekonavdušenci iz okolice, oglasite 
se pri nas in gotovo nam skupaj uspe ustva-
riti nekaj lepega in zdravega za vse nas. 

Vaša Ekošara

Kdaj in zakaj ste se odločili za veganski na-
čin prehranjevanja? Prehod iz vegetarijan-
skega v veganski način prehranjevanja sem 
naredil pred tremi leti, največ zaslug za pre-
obrat pa ima sestra Eva, ki mi je dala vedeti 
več o moji takratni vegetarijanski prehrani, 
na kateri sem bil 13let. Izvedel sem za te-
mno plat sira, mleka in jajc ter ugotovil, da 
vegetarijanstvo ni nič kaj boljše od mesne 
prehrane, tako moralno kot zdravstveno. 
Kako se je vaše telo odzvalo na novo gori-
vo? Odziv telesa je bil zelo pozitiven. Dobil 
sem več energije, z manj sem dosegel več. 
Izboljšala se mi je prebava, koža je posta-
la mehkejša, rešil sem se tudi zasvojenost 
s sladkim, kar sedaj nadomestim s sadjem 
(sladkor v sadju ni za enačiti kot z izolira-
nimi sladkorji!). Če vidim čokolado ali kaj 
podobnega, me ne premami. 
Je veganska prehrana tudi znanstveno po-
trjena kot primerna za vse vrste športov? 
Znanost je glede veganstva jasna: »Pravilno 
sestavljena veganska prehrana je primerna 
in zdrava za vse stopnje človekovega razvoja, 
vključno z dojenjem, nosečnostjo, otroštvom, 
kot za starostnike, športnike in fizične delav-
ce. Ima številne prednosti, kot je manjša po-
javnost raka, bolezni srca in ožilja, diabetesa 
tipa II, manjša pojavnost povišanega krvnega 
tlaka in telesne teže itd.« 
Ultratriatlonec in vegan Rich Roll v svo-
ji knjigi Ultraman pravi, da je rastlinska 
hrana najhitrejše sredstvo regeneracije po 
treningu in poglavitni dejavnik njegovega 
uspeha. Prag regeneracije je z vsako minuto 
daljši, torej če ga že zamudim z enourno pri-
pravo hrane, sem zamudil veliko. Če potem 
dam vase še precej mastno hrano, ki se dolgo 
prebavlja, potem to še podaljšam. Moja hrana 
vsebuje veliko vlaknin, in vode ter je zato laž-

je prebavljiva. Posledica tega je hitrejša rege-
neracija kar potrjuje tudi športni maser, ki je 
bil presenečen nad odvajanjem mlečne kisline 
iz mišice pri meni v primerjavi z ostalimi.
Opišite nam vaš najbolj priljubljeni rastlin-
ski športni jedilnik?Najraje ne kuham, jem 
čim bolj neprocesirano hrano. Opisal bom 
jedilnik na dan (poletnega) težkega tre-
ninga. Zjutraj obrok iz 8 hrušk/banan, po 
treningu zeleni smuti in že kmalu čutim 
vračanje energije. Za večerjo skleda solate s 
prelivom iz oreščkov/semen. Vse skupaj po-
jem brez dodajanja soli, olja, začimb in kisa, 
saj so to sestavine ki nam prikrivajo okus 
hrane, in zamašijo brbončice (posledica je 
slabše okušanje).  
Znanstvenica na področju športa, vegan-
ka in gorska kolesarka, Dr. Katharina 
Wirnitzer, je v nekem intervjuju izjavila, 
da športniki in trenerji strašljivo malo vedo 
o prehrani. Katere napake najbolj pogosto 
delajo športniki pri prehranjevanju? Se 
strinjam in dodajam, da so poleg vseh teh, 
ki v veliki meri vplivajo na naša telesa, tudi 
zdravniki, ki bi jih lahko dodala v zgornji 
stavek. Napake so predvsem izvor, ki sem ga 
omenil, pri večini pa tudi že to, da imajo pre-
več informacij in ne vedo kako jih procesirati. 
Naj podam primer za mleko: vsi nam pravijo, 
da ga moramo piti, da bomo močni, da bomo 
imeli močne kosti. Te info. so dobili že s strani 
staršev, družbe, medijev, če se osredotočimo 
samo na znanstvene rezultate na severu, kjer 
so ljudje največji potrošniki ml. proizvodov, 
ugotovimo, da imajo tamkajšnji prebivalci 
najvišjo raven osteoporoze, alergij… Kravje 
mleko je namenjeno mladim kravam, ne lju-
dem. Smo edina vrsta, ki redno pije mleko 
drugih vrst, in to celo v odraslosti. Z uživa-
njem mleka se zato obnašamo kot večni do-

jenčki, ki v otroštvu sesamo eno (materino) in 
nato drugo (kravjo) dojko. Katero bitje na tem 
planetu še počne takšne nesmiselnosti? 
Kako se vaši kolegi športniki odzivajo na 
vaš način prehranjevanja? Se morda norču-
jejo iz vas ali vam sledijo? Vržejo kakšno be-
sedo v smehu, da si dajo obliž na rano. (smeh) 
Čez čas pa mi povedo, da so si tudi sami pri-
pravili podoben obrok. Za takšno prehrano 
so veliko bolj dovzetna dekleta, verjetno zato, 
ker nimajo tako močnega ega kot moški.
V številnih medijih in forumih praktično 
vsi strokovnjaki za športno prehrano sve-
tujejo uživanje živalske prehrane. Kako to 
komentirate? Ljudje so namreč zmedeni, 
ne vedo komu verjeti. Zakaj bi telo kislil, če 
imam lahko bazično okolje v telesu in delu-
jem boljše kot prej. Primer; bi vlili v svoj avto 
novo ali staro črno olje? Podobno je s telesom. 
Poglejte zdravstvo, kako poka po šivih, vrste 
so tam vedno daljše, vedno več je srčno žilnih 
bolezni, raka, alergij, sladkornih bolezni in to 
že pri mladini. Si vreden toliko, da se boš pu-
stil prodati tistim, ki imajo nekaj od tega? 
Torej kot vrhunski kolesar ne jemljete nič 
prehranskih dopolnil (vitamine, beljako-
vinske praške…)? Jemal sem jih skoraj deset 
let, zadnja štiri leta pa ne dodajam nič - ne 
dodatnih aminokislin, ne beljakovin in prav 
tako ne ostalih preparatov. Več kot dovolj jih 
dobim že na presni hrani, nivo železa sem 
dvignil za več kot 100%. Jem tudi veliko div-
je, samonikle hrane, ki ima še več hranil kot 
pa gojena (kopriva, smrdljivka, regrat, rega-
čica, kurja črevca, tolščak). Sadje in zelenjava, 
oreščki imajo vse kar telo potrebuje. Prehlajen 
nisem bil že več kot 5let. Če ješ dopolnila, ver-
jetno tvoja hrana ni polnovredna.
Med športniki, tudi vrhunskimi, je zelo 
priljubljena paleo dieta. Kako ocenjujete ta-
kšen način prehranjevanja? Dieta mi je zna-
na, ampak dokler je samo dieta, ne pomeni, 
da je dolgoročno dobra. Veliko ljudi mi reče: 
kaj pa Eskimi? Ali živiš v igluju brez zelenja in 
v jami, zgolj s sekiro in ognjem? Verjetno ne! 
Ti ljudje se pač preživljajo s tem, kar jim dano 
okolje ponuja. Mi imamo na voljo drugačne 
izbire. Mislim, da ni primerna, ker če bi bila, 
bi bili rezultati zdravja ljudi, ki pojedo veliko 
živalskih sestavin, verjetno drugačna. 
Kakšno prihodnost napovedujete vegan-
stvu? Se bo rast ustavila ali bo po vašem 
mnenju to postal prevladujoč način prehra-
njevanja na tem planetu? To je edina pot, da 
naredimo nekaj boljšega. Ljudje se premalo 
zavedajo posledic, karme ali začaranega kro-
ga. Zbudimo se! Rezultati uživanja živalske 
prehrane pripomorejo k visokem deležu one-
snaževanja narave, slabem izkoristku hrane 
(npr.za 1 kg mesa je potrebno 8 kg žita). 
Vidim, da radi izpostavljate tudi etični vi-
dik veganskega prehranjevanja. Seveda! 
Kako mi lahko nekdo reče, da ima rad živali, 
ker skrbi za svojega psa, na krožniku pa seje 
smrt drugih? Nismo boljši od Kitajcev, ki jedo 
pse, če sami jemo druge živali. V življenju 
izbiramo poti, po katerih bomo hodili. Sam 
sem stopal po poti, ki so mi jo pokazali starši. 
Rastel sem na kmetiji in poslušal krike smrti. 
To niso stroji, so čuteča bitja, ki vedo kaj jim 
počno. Pri klanju so nam vedno zatisnili uše-
sa in zakrili oči. Zakaj? Če ni dobro za naše 
oči, zakaj bi bilo dobro za naš jezik? Na planet 
smo bili postavljeni z enakimi pravicami kot 
oni, s svobodo življenja v sožitju kot ga imaš 
sam.
In da vam za predstavo nanizam še nekaj svo-
jih doseženih časov v zimskem obdobju ko 
sem aktiven predvsem po hribih, in v teku. 
Časi; Krma-Triglav 2h, Mače-Kališče 33min in 
Belica-Polh.Grmada 22min. Je potrebno še kaj 
dodati?

Damjan Likar

Naši dedje so zelo redko jedli meso, zato 
ga bomo v tem receptu izključili. Vse se-
stavine so slovenske, okusne ter seveda 
ekološko pridelane:

1kg kisle repe
3 stroki česna
1 čebula
3 lovorjevi listi
1,5 dl ajdove kaše
nekaj žlic moke
kakovostno olje
sol
pikantna paprika
rdeča mleta paprika
2–3 paradižniki

Kislo repo damo kuhat v vodo skupaj s 
česnom, pekočo papriko ter lovorjevimi 
listi. Ko počasi vre petnajst minut, doda-
mo ajdovo kašo. Vmes v ponvi segrejemo 
kakovostno maščobo, dodamo sesekljano 
čebulo in moko. Urno ter dobro zmeša-
mo, tako  da nastane svetlo rjavo prežga-
nje. Na koncu dodamo jušno žlico rdeče 
paprike ter zmes stresemo h kisli repi. 
V lonec dodamo začimbe, ter nasekljane 
paradižnike, lahko tudi mezgo. Kuhamo, 
dokler ajdova kaša ni povsem skuhana. 
Postrežemo kar z domačim kruhom kot 
enolončnico. Dober tek!

Vrhunski gorski kolesar, ki deluje na rastlinski pogon
V zadnjih letih lahko na internetu preberemo polno zgodb profesionalnih športnikov, ki so postali vegani. Tudi v Sloveniji 
je vedno več športnikov, ki prisegajo na rastlinsko gorivo, na jedilnik brez mesa, jajc, mleka in drugih živil živalskega 
izvora. Eden od njih je Uroš Mikelj, 35 letni gorski kolesar iz Hruševa, član KD CALCIT Kamnik. V zadnjih dveh sezonah 
je postal državni podprvak med veterani v olimpijskem krosu, državni prvak v vzponu in osvojil druge visoke uvrstitve 
za pokal Slovenije in tuje pokale.
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Zakaj bi plačevali več? Hitri in cene-
ni internet-tu je rešitev/SUPER TV
Kaj je SUPER TV?
SUPER TV je nova blagovna znam-
ka konzorcija treh slovenskih tele-
komunikacijskih podjetij, ki ponuja 
brezžično (ang. MMDS) digitalno te-
levizijo, hitri širokopasovni internet 
in digitalno telefonijo VOIP.
Kako se lahko priključimo na 
SUPER TV storitev?
Vsakdo, ki optično »vidi« spodnji 
oddajnik na Krimu, lahko koristi 

našo storitev. Torej hiša, stanovanje, 
streha, balkon itn. mora »videti« 
oddajnik na Krimu. Naši monterji 
instalirajo klasično satelitsko ante-
no, ki je obrnjena proti Krimu in za 
potrebe sprejema interneta tudi do-
datno internetno anteno. Od tam se 
s koaksialnim in UTP-kablom signal 
zveže na digitalni TV-sprejemnik in/
ali router (ali  neposredno v prenosni 
računalnik ali PC).
Kakšno tehnologijo uporablja 
SUPER TV?

Vsa sprejemno oddajna tehnologija je 
plod slovenskega pameti in razvoja. 
Tehnologija je v celoti certificirana, 
digitalna, robustna in preverljiva. 
Internet zanesljivo deluje tudi v slab-
ših vremenskih  razmerah, npr. moč-
no deževje, sneženje. Seveda pa se ob 
takih ekstremnih vremenskih poja-
vih lahko začasno pojavi kratkotraj-
na motnja pri TV-sliki, sicer storitve 
delujejo nemoteno.
Kaj ponujate?
Trenutno nudimo 73 TV digitalnih/

kodiranih programov vseh aktual-
nih vsebinskih žanrov: tuji doku-
mentarni programi s SLO podnapisi, 
paleta športnih programov, otroške 
vsebine, izobraževalne vsebine, SLO 
nacionalni, komercialni in regional-
nih programi itn. Pomladi 2016 bomo 
programsko shemo razširili do 100 
TV-programov, tudi HD-vsebine.
Glede konkurentov smo zagotovo v 
prednosti, saj ponujamo internetne 
hitrosti do 15Mbit/s (down load) in do 
4 Mbit/s (up load). Tudi cenovno smo 
mnogo bolj ugodni od alternativnih 
ponudnikov oz. konkurence.
Nudimo tudi možnost digitalne telefo-
nije (VOIP),  kjer se naročniki v okviru 
našega omrežja klićejo brezplačno.
Najnovejša storitev pa je opcija t.i. 
mobilne TV (on line spremljanje pro-
gramov kjerkoli v Sloveniji, trenutno 
36-ih programov z  možnostjo 72-ur-
nega časovnega zamika). V februarju 
ponujamo tudi možnost EPG storitve.
Kakšni so komercialni pogoji?
Vse je opisano na naši spletni stra-
ni www.super-tv.si, kjer si lahko 
interesenti ogledajo vse možnosti, 
kombinacije, hitrosti interneta itn. 
Strošek priključnine je minimalen in 
krije le realne stroške opreme, mon-
taže, testa delovanja storitev to je 60 
(ob 24-mesečni vezavi) oz. 150 EUR 
brez vezave. Naši monterji  opravijo 
priklop v roku 48-ih ur od naročila 
storitve.
Kdor že ima montirano SAT-anteno, 
jo lahko uporabi za potrebe SUPER 
TV (potrebe TV-programov), prav 
tako obstoječe kable (koask in/ali 
UTP-napeljavo).        OGLASNO SPOROČILO

Sprejem ukrepa bo omogočal gospodinjskim in 
malim poslovnim odjemalcem (MPO) samoo-
skrbo z električno energijo iz obnovljivih virov 
energije (OVE) na podlagi neto merjenja. To po-
meni, da bodo lastniki naprav za samooskrbo 
imeli obračunano porabo električne energije ob 
zaključku koledarskega leta, in sicer na način, da 
se bo upoštevala razlika med dovedeno in odve-
deno električno energijo v stavbo. Postavitev in 
priklop naprave za samooskrbo na notranjo niz-
konapetostno inštalacijo stavbe postaja z Uredbo 
prvenstveno namenjena  zadovoljevanju potreb 
gospodinjstva oz. MPO po električni energiji na 
letnem nivoju in ne proizvajanje viškov energije 
oziroma prodaja proizvedene električne energije 
na trgu. V primeru, da bo dovedena energija večja 
od odvedene (kar pomeni, da gospodinjstvo/MPO 
ne  oskrbi vseh svojih potreb), bo lastnik naprave 
kupil manjko energije prosto na trgu. Če bo odda-
ne več energije, kot  bo prejete (poraba gospodinj-
stva/MPO je manjša od količine proizvedene ele-
ktrične energije), se bo višek »podaril« dobavitelju 
električne energije brezplačno. Ker ne bo prodaje 
električne energije, tudi ni potrebe po registraciji 
fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti, saj v pri-
meru samooskrbe ne gre za opravljanje pridobitne 
dejavnosti. Cilj navedene Uredbe je v tem, da bi 
vsako gospodinjstvo zagotovilo potrebno energijo 
na lokaciji, kjer se energija tudi porablja.
Največja nazivna moč naprave za samooskrbo je 
11 kVA, največja skupna nazivna moč naprav v ko-
ledarskem letu pa znaša 10 MVA.
Poleg Uredbe o samooskrbi z električno energijo 
iz obnovljivih virov energije bo v kratkem sprejet 

tudi Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za sa-
mooskrbo z električno energijo iz OVE, ki bo pred-
pisal določene varnostne zahteve za te naprave, da 
bo zagotovljena zaščita ljudi, živali in premoženja 
pred nevarnostmi, ki izhajajo iz same naprave, in 
pred nevarnostni, ki jih lahko povzročijo zunanji 
vplivi na napravo.

Pozitivni učinki uvedbe ukrepa so poleg zniža-
nje računa za električno energijo gospodinjstvom 
in MPO, ki se bodo samooskrbovali z elektriko, 
še pridobivanje električne energije iz OVE in s 
tem  prispevek k zavezam Slovenije k trajnostne-
mu razvoju, zmanjševanje energetske odvisnosti 
Slovenije in zmanjševanje izpustov CO2. Ukrep ne 
bo obremenjeval podporne sheme za OVE, proi-
zvodnja in poraba električne energije na lokalnem 
nivoju pa razbremenjujeta omrežje in  tako manj-
šata izgube zaradi prenosa električne energije 

po daljnovodih. 
Država se nadeja 
tudi spodbujanja 
slovenske indu-
strije in razvoja,  
pa tudi novih de-
lovnih mesta (in-
dustrija, krovci 
električarji, mon-
terji, inženirji, 
administracija).
S sprejemom 
uredbe Slovenija 

sledi smernicam Evropske komisije glede trans-
formacije energetskega sistema.

Celotno uredbo si lahko preberete na povezavi:
http://www.uradni-list.si/1/objava.

jsp?sop=2015-01-3804

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete 
tudi na energetsko svetovalno pisarno ENSVET 
na Vrhniki, Tržaška cesta 1, Vrhnika, mala sejna 
soba v kleti občinske stavbe. V energetsko sveto-
valni pisarni vam bomo poleg informacij o novih 
nepovratnih spodbudah, ki jih Ekosklad nudi 
občanom, nudili neodvisne strokovne nasvete o 
rabi obnovljivih virov energije in o doseganju ve-
čje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. 
Delovni čas pisarne je vsako drugo sredo od 
16.00 do 20.00, prijave za svetovanje pa sprejemajo 
na Občini Vrhnika na tel. št. 01/75-55-419 pri ge. 
Marjanci Tomažin.

Mag. Peter Petrovčič 
Energetski svetovalec ENSVET

Največja nazivna moč naprave za samooskrbo je 11 
kVA, največja skupna nazivna moč naprav v kole-
darskem letu pa znaša 10 MVA.

Naš nasvet

Davčne 
blagajne
Z 2. januarjem je v uporabo 
stopil zakon, ki zavezuje vse, 
ki vodijo poslovne knjige in 
evidence, prodajo blago ali 
storitev in za to blago oz. sto-
ritev prejmejo plačilo v goto-
vini, da uporabljajo tako ime-
novane davčne blagajne. 
V praksi to pomeni, da so blagajne 
zavezancev preko spleta povezane s 
centralnim informacijskim sistemom 
Finančne uprave RS in je treba vsak 
izdan račun za katerega so za proda-
jo blaga ali storitve prejeli gotovinsko 
plačilo potrditi preko spletne aplika-
cije FURS-a. Priporočljivo je potrditi 
tudi račun, za katerega se v trenutku 
izdaje ne ve na kakšen način bo pla-
čan. Če se nam namreč zgodi, da smo 
predvideli, da bo plačan preko TRR, 
dejansko pa bo plačan z gotovino, mo-
ramo tak račun najkasneje ob prejemu 
gotovine davčno potrditi, saj zakon 
nalaga, da mora biti račun izstavljen 
najkasneje v trenutku, ko sta izpolnje-
na oba pogoja: ko je opravljena sto-
ritev in je prejeto plačilo v gotovini. 
Poudariti velja, da mora Zavezanec 
na vidnem mestu objaviti obvestilo o 
obveznosti izdaje računa in izročitve 
računa kupcu ter obveznosti kupca, 
da prevzame in zadrži izdani račun 
vsaj do izhoda iz trgovine ali lokala. 
Kazen je namreč predvidena tako za 
izdajatelja računa kot za kupca.
V prehodnem obdobju do konca leta 
2017 se namesto elektronskih davč-
nih blagajn lahko uporablja vezana 
knjiga računov, po tem datumu pa 
bodo davčne blagajne obvezne za vse, 
ki izpolnjujejo v uvodu omenjene tri 
pogoje. Podatke o računih, izdanih z 
uporabo vezane knjige računov je tre-
ba v desetih delovnih dneh od dneva 
izdaje računa poslati davčnemu orga-
nu prek elektronske povezave.
Ne smemo pa v istem poslovnem pro-
storu uporabljati elektronske napra-
ve za potrjevanje računov in vezane 
knjige. Odločiti se moramo za prvo 
ali drugo možnost. Če se odločimo 
za elektronsko potrjevanje, smemo 
uporabiti vezano knjigo le v primeru 
izpada električne ali internetne pove-
zave. V tem primeru moramo najka-
sneje v dveh delovnih dneh po izdaji, 
račune, izdane iz vezane knjige raču-
nov, potrditi preko aplikacije eDavki 
oz. »Mini blagajna«.
Poslovni prostor določimo sami. 
Lahko imamo enega ali več poslovnih 
prostorov. Tako je na primer v avto-
salonu lahko servisna delavnica in tr-
govina, ki jo imamo zraven delavnice 
en poslovni prostor ali pa se odloči-
mo za dva. Če imamo na primer tri 
kombije in uporabljamo tri mobilne 
elektronske naprave lahko za vse tri 
določimo en poslovni prostor ali pa 
je vsak kombi/mobilna naprava svoj 
poslovni prostor. Od tega kako defi-
niramo poslovni prostor je odvisno 
tudi številčenje računov, ki je lahko 
centralno ali pa za vsako elektronsko 
napravo svoje. 
Finančna Uprava je pred sprejetjem 
zakona zagotavljala, da večina upo-
rabnikov s prehodom na sistem davč-
nih blagajn ne bo imela večjih težav 
oz. stroškov, a se je v praksi izkaza-
lo drugače. Veliki stroški so nastali 
predvsem za tiste, ki so do uveljavi-
tve zakona uporabljali papirne raču-
ne. Po novem so si morali priskrbeti 

O ponudbi digitalne brezžične televizije, hitrega interneta in digitalne telefonije smo se pogovarjali z direktorjem konzorcija 
SUPERTV, dr. Rokom Mencejem,  ki nam je  otem povedal veliko zanimivega.

Brezžična digitalna televizija, internet in telefonija

Novosti pri načinu obračunavanja elektrike, 
proizvedene iz sončnih elektrarn
Vlada Republike Slovenije je na eni izmed decembrskih sej izdala Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov 
energije. Uredba prinaša bistvene novosti pri obračunavanju elektrike, proizvedene iz sončnih elektrarn. Posledično pa z uredbo 
postajajo elektrika iz sončnih elektrarn zanimivejša za investitorje za njihovo lastno uporabo.
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Deževniki, 
naši vrtni 
pomočniki
Pri vzgoji rastlin je prst, v ka-
teri rastejo in iz nje črpajo sko-
raj vse za svoj obstoj, ključne-
ga pomena. Da je prst kako-
vostna, mora biti zelo živa. 
Kaj to pomeni? Organizmi v 
prsti so povezani med seboj 
in vsak ima svojo vlogo pri 
tvorbi ekosistema. Življenje v 
prsti  predstavljajo predvsem 
mikroorganizmi, razgrajeval-
ci in deževniki. »Če govorimo 
v številkah, je masa živih or-
ganizmov na hektar površine 
žive prsti do globine 20 centi-
metrov kar 40‒50 ton, od tega 
je deževnikov 6‒8 ton! Vsa ta 
živa bitja proizvajajo prst in 
vzdržujejo njeno rodovitnost. 
Sploh deževniki s svojimi iz-
trebki. Francozi so ugotovili, 
da je v deževnikovih iztrebkih 
petkrat več dušika, sedem-
krat več fosforja in enajstkrat 
več kalija kot v okolni prsti,« 
pravi okoljevarstvenik Anton 
Komat, ki smo ga prosili za 
podkrepitev s podatki. Tam, 
kjer deževnikov ni, postane 
prst revna, sipka, erodirana. 
Deževnik je naš pomemben 
vrtni pomočnik, ki zrači tla 

in jih bogati s hranljivimi 
snovmi. In – kar je zelo po-
membno,  ki je zelo občutljiv 
na kemijsko onesnaženje tal! 
»Fungicidi so smrtonosni za 
deževnike! Neuk kmet, ki tega 
ne ve, z enim škropljenjem s 
kombinacijo fungicidov (npr. 
captan in benomil) ubije teh 

6‒8 ton deževnikov. Tega ne 
vidi, ker ne sestopi s traktor-
ja. Morda se na videz zdi, da 
se je rodnost zemlje poveča-
la: ker so ta trupelca umrlih 
organizmov v bistvu gnoji-
lo, a to je le za kratek čas.« 
Ugotovili smo torej, da je de-
ževnik nepogrešljiv prebiva-
lec zemlje. Ima tiho vlogo, ki 
je za ohranjanje žive prsti ter s 
tem ohranjanjem in obnavlja-
njem narave celo ključna. Pa 
spoznajmo te naše pomočnike 
malo pobliže, saj jih je več vrst 

in imajo tudi različne vloge.
Navaden deževnik (Lumbricus 
terrestris) ne živi v vrhnjem 
sloju zemlje, temveč malo glo-
blje, na vrh pa hodi po hrano. 
Pri tem ustvarja tunele, ki zelo 
koristijo pri prezračevanju in 
rahljanju prsti. Poleg tega s 
tem, ko nosi organski mate-

rial globlje, 
te plasti tudi 
obogati z or-
gansko snov-
jo. Ni tipičen 
k o m p o s t n i 
deževnik, a, 
kot rečeno, v 
prsti se dobro 
počuti in je 
zelo koristen 
vrtni poma-
gač, saj pre-
kopava tudi 
takrat, ko mi 

ne. Glistina navadnega de-
ževnika je za razliko od gli-
stine kompostnega deževnika 
bogatejša z mineralno  in or-
gansko snovjo.
Za namen kompostiranja in 
izdelavo vermikomposta sta 
primernejša sorodnika na-
vadnega deževnika: kalifor-
nijski (nekateri jih imenujejo 
tigrasti oz. smrdeči) deževnik 
(Eisenia fetida) in rdeči de-
ževnik (Lumbricus rubellus). 
Najprej spoznajmo, kaj je to 
vermikompost: to je pravza-
prav masa, ki vsebuje veliko 
deževnikovih iztrebkov. Če 
jih drobno presejemo, dobi-
mo t. i. vermihumus, sipko, 
črno, prsti podobno maso. 
Večinoma so to res same glisti-
ne, ki pa nimajo neprijetnega 
vonja in spominjajo na humo-
zno prst. Je najboljše naravno 
gnojilo! In prav to gnojilo pri-
skrbita omenjena deževnika, 
ki se v kompostnikih v našem 
okolju najbolje znajdeta. V 
vermikompostniku se lahko 

odločimo le za eno vrsto, lah-
ko pa za obe, saj se obe vrsti 
deževnikov zelo dobro do-
polnjujeta; prva v kompostni-
ku zavzame spodnje plasti in 
druga tiste bolj pri vrhu. Tako 
sta obe plasti dovolj enako-
merno obdelani in hitreje kot 
samo z eno vrsto deževnika. 
In kje je zdaj vsa »čarovni-
ja«, da dobimo izredno  ka-
kovostno naravno gnojilo? 
V deževnikovih prebavilih. 
Ti deževniki s prebavljanjem 
počasi kompostirajo organsko 
maso.  Čeprav se na videz zdi, 
da so deževnikova prebavila, 
gledana v prerezu, zgolj ne-
kakšna ravna cev, pa gre v re-
snici za veliko kompleksnejši 
proces. V deževnikovih pre-
bavilih se masa prepoji s ko-
ristnimi bakterijami, obda se 

s sluzjo, ki ščiti pred prehitro 
izgubo hranil in izsušitvijo 
glistine. Nekateri za nas neže-
leni mikrobi tudi ne preživijo 
oz. se njihovo število izredno 
zmanjša, kar je pomembno, če 
vermihumus dodajamo rastli-
nam. 
Ugotovili smo torej, da so de-
ževniki – na videz morda ne-
ugledne živalce – med najpo-
membnejšimi prebivalci naših 
vrtov. Zato pazimo na te naše 
vrtne pomočnike in v zemljo 
nikar ne dodajajmo umetnih 
gnojil!

Prispevek je pripravljen kot pov-
zetek člankov, objavljenih v revi-
jah Biobrazda: Pogovor z Antonom 
Komatom (Ana Mrzlikar), Ni vsak 
deževnik deževnik in Kako živa je 
zemlja (Klemen Božnik). Fotografija: 
Klemen Božnik, arhiv Biobrazda.

Za vse ljubitelje 
sonaravnega vrtnarjenja

NOVA 

ŠTEVILKA 

že v prodaji

najmanj internetno poveza-
vo, računalnik (oz. tablico ali 
telefon) in tiskalnik. Za izda-
jo računov se lahko upora-
blja tudi FURS-ova aplikacija 
Mini blagajna, ki pa je verje-
tno smiselna za tiste uporab-
nike, ki izdajo manjše število 
računov in nimajo veliko raz-
ličnih artiklov ali storitev, saj 
ta način zahteva veliko admi-
nistrativnega dela, je pa stro-
škovno ugodnejši. Za tiste, ki 
izdajo veliko računov je bolj 
smiselna nadgradnja doseda-
njega prodajnega programa 
oz. nakup ali zakup poseb-

nega programa za davčno 
potrjevanje računov. Ponudb 
tovrstnih programov je na 
trgu veliko. Nekatere pro-
grame lahko kupimo, druge 
najamemo. Ponudbe za na-
jem programske opreme so 
različne, nekateri ponudniki 
ponujajo mesečni najem, spet 
drugi zakup letne licence. 
Vsekakor pa je večina ponu-
dnikov izkoristila situacijo in 
je zato potrebno odšteti kar 
precej denarja za zakup ali 
nakup. Tudi strojne opreme 
najdemo veliko. Za manjše 
uporabnike so najbrž najzani-
mivejši manjši, tako imenova-
ni, žepni tiskalniki in tablice, 
kar je bistveno cenejše od na-
prav »vse v enem«, ki pa so 
po drugi strani priročnejše.
Finančna uprava je postopek 
davčnega potrjevanja raču-
nov skupaj z veljavnima čle-
noma 38. in 31. a Zakona o 
davčnem postopku uvedla, 
da bi ji omogočil sledljivost in 
učinkovitost nadzora nad iz-
danimi računi ter z namenom 
omejitve sive ekonomije. Čas 
pa bo pokazal ali je to res pra-
vi sistem.

Petra Setničar

Kamen na kamen palača, glistina na glistina ver-
mikompost.

Rdeči deževnik, ki je ravno iztisnil glistino, veliko okoli štiri mi-
limetre.

Vrtni nasveti izBiobrazde

Zvok iz volčje noči
Dragi ljudje! Pišem vam iz notranje potrebe spre-
govoriti o velikih, pomembnih stvareh. Ne nagovar-
jam vas kot množico; s temi besedami imam namen 
poiskati in podpreti tiste med nami, katerih duše so 
na meji, ko še lahko razumejo. To pisanje je zvok 
spodbude, da se začutimo in pridobimo pogum, ki bo 
reševal najtežje probleme človeške duhovne slepote. 
Berite čisto mirno.
Živimo v silovitem času.  Če ste sposobni gledati re-
sničnosti v obraz, potem veste, o čem pišem. Kakor 
najbrž nikoli prej smo se ljudje v tem trenutku po-
stavili pred dejstvo, da ozdravimo bolezni pohlepa 
in strahu, da se zacelimo nazaj v Eno z Življenjem 
rodnega planeta – ali pa v mukah izginemo kot lju-
dje in bo tisto, kar bo po nas ostalo, nevredno zmo-
žnosti, lepote in srca, ki so v Človeka položena darila 
najvišje svetlobe.
Mineva dve leti, odkar je žled(?) polomil gozdove 
in spremenil celostno podobo naše narave. Takrat 
so bila ugibanja, ali je to bil res naravni dogodek. 
Kaj vam pravi vaša intuicija, ali smo ljudje že pri-
šli do te točke, ko lahko manipuliramo z vremenom 
namerno? In, ali bi se tega lotili, če bi bili sposobni?  
Mimogrede, se ozreš kdaj v nebo?
Opazujte tok »najpomembnejših vesti«, s katerim 
nas obsipajo mediji. Vedno, kadar nam ponudijo kost 
za glodanje, se gotovo v ozadju, neslišno, dogodijo 

drugi, mnogo usodnejši premiki, tajni sporazumi, 
sprejeti zakoni …
Klike moči nas poniževalno in brezsramno obrav-
navajo kot molzne ovce, bitja brez pameti in rogov. 
(Prave ovce take seveda niso!) Kot zmanipulirano, 
zmedeno in izgorelo čredo nas peljejo v smer, ki jim 
ustreza. Od vojne do vojne. Vse, kar iz ljudstva pride 
kot resnični napredek in blagodar za vse, skuša biti 
zamolčano, kriminalizirano, kupljeno,  velikokrat pa 
tudi nasilno uničeno.
Večina znanosti in farmacije je pod okriljem kapi-
tala, torej pohlepa po dobičku. In zato se problemi, 
ki naraščajo, od bolezni, kmetijstva, podnebnih spre-
memb, gasijo z oljem namesto z vodo.
Zadnji in končni Bog tega sveta je postal Kapital. 
Dobiček. Gospodarska rast. A kam naj rastemo, če 
imamo le en omejen planet? Vsak otrok ve, da je to 
račun, ki se ne izide. Torej kaj počnemo? Ko se je 
izropalo celine, divjine, kulture, nafto, ostajajo zdaj 
še pitna voda, plodna zemlja, semena, življenje. Da 
se vse to skapitalizira, oceni, pokupi, patentira.
Je to svet, ki ga sanjamo za svoje otroke? Toda, na-
tanko tja gremo. Smo še sposobni rešiti svet? Ali 
niso grmade problemov nad nami previsoke? Ker je 
v igri usoda nas vseh, se tega ne smemo vpraševati. 
Kdor je živ, naj se odzove z dejanji. Zdrava človeška 
in kmečka pamet ga odvezujeta samospraševanja, ali 
je prav ali narobe, stopiti na branik svobode duha, 

zdravja in življenja vsega planeta. Upravičen in 
dolžan si pričeti boj. Z besedo, mislimi in dejanji. 
Zakaj bi moral upoštevati pokvarjen sistem, četudi 
se imenuje državna zakonodaja in birokracija.  Tvoje 
in naše življenje je neizrekljivo višje nad njihovimi 
izmišljotinami.  Nisi njihova last le zato, če si rojen 
na ta kos zemlje.
Oni so zastrupljeni s pokvarjenim denarjem.  In, če 
ti dajo kredit, da lahko zaživiš, kar ti oni reklamirajo 
kot edini zveličavni način bivanja, ti za to dajo de-
nar, izmišljen na papirju, ti pa moraš potem v resni-
ci izgarati nazaj glavnico in obresti. S svojim časom, 
delom in življenjem plačaš tisti papir. In živiš svoj 
»lajf« le kot ujet, molzen, prevaran človeček, ki ga na 
koncu lepo posrka še farmacija s tabletkami in vso 
preostalo šaro. Pa tudi, ko izdihneš svojo utrujenost, 
ni konec. Ko te milostno izklopijo s prekletih apara-
tov, postaneš posel zasmrtja, kondukterjev duš, po-
grebnikov in svečarjev. Ni konca. Ni miru.  Dejstvo, 
da smo rojeni v nor svet.
Kaj je hujšega, kot rojevati otroke v  to današnjo 
izprijenost, če si tiste sorte, ki imaš zdravo potrebo 
po tem, da se življenje užije kot samoumevna radost 
biti.  Bit zdrav, biti vedoželjen, biti sobrat in varuh 
preostalim bitjem, ne pa njihova najhujša pretnja. 
Čas, ko lastne otroke krmimo z mrtvo hrano, napha-
no z antibiotiki, barvili, konzervansi in pesticidi!?  
Kam smo zablodili …

In odgovor, ki ga vidim: Z vso močjo ohranjati po-
vezavo v svojo notranjost, v svojo intuicijo, zdravo 
pamet, občutljivost, dobro voljo. Stopiti zavestno in 
pogumno v bran nedolžnim, kadar se hoče na njih 
napajati človeška zablodelost.  Sobivati z okolico, 
plesti dobre povezave med ljudmi, s katerimi si v 
dosegu. Saj ne moreš rešiti svetovnih problemov na 
drugi strani oble. Ampak tukaj in zdaj pa lahko na-
rediš kaj, da bo bolje. Prižigaj luč.
Nehajmo se vesti kot politi cucki, prestrašeni od pa-
pirjev, premagani že vnaprej. Povem vam, da je še 
zdrava pamet med nami. Zaupaj vanjo, da bo poma-
gala, če se bomo izpostavili za dobro stvar. Oblast 
je demonizirala in teroristizirala vsako akcijo. Kot 
hudič križa se boji aktivnega odzivanja ljudi, zato je  
vsak poskus osvoboditve v zgodovini, vključno z za-
dnjim, ukradla, umazala in nas s tem spet potisnila 
v apatijo. Da bi nas imela še bolj v šahu, nas veno-
mer deli na leve, desne, rdeče, bele, roza.  To ni tisto, 
zaradi česar smo ljudje!   Čas boja za svobodo izpod 
jarma kapitalistične »demokracije« se spet začenja! 
Za zemljo, ki naj ohranja rodovitnost, divjino, za či-
sto vodo, za človeško in vsa druga ljudstva rastlin in 
živali. Za odkritje iskrene veličine slehernega bitja 
– najprej v nas samih. To je najvišji klic resnice tega 
časa. Izsanjati in postaviti boljši svet. Vse drugo, kar 
boste slišali, je gomazenje Laži, ki se hrani na nas.

Primož Bizjan

Prejeli smo! • Prejeli smo! • Prejeli smo! • Prejeli smo! • Prejeli smo! • Prejeli smo! • Prejeli smo! • Prejeli smo! • Prejeli smo! • Prejeli smo! • Prejeli smo! 
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Urnik odvoza MEŠANIH KOMUNALNIH 
ODPADKOV v Občini Vrhnika v letu 2016

Pobiranje s SMETARSKIM VOZILOM 
A = ponedeljek 
VRHNIKA (Idrijska, Betajnova, Notranjska, Gabrče, Grilcev grič, 
Švabičeva, Turnovše, Raskovec, Pavkarjeva pot, Močilnik, Kolesarska, 
Med vrtovi, Pot k studencu, Prisojna pot, Ob potoku, Ob beli, 
Opekarska, Mokrice, Rožna, Kuclerjeva, Vrtnarija, Pod Hruševco, 
Zlatica, Kolodvorska, Možinova, Sivkina, Ob progi, Ljubljanska-del)
11. jan.,  *9. feb. (torek), 7. mar., 4. apr., *3. maj (torek), 30. maj, 27. jun., 
25. jul., 22. avg., 19. sep., 17. okt., 14. nov., 12. dec., 9. jan. 2017 
C = ponedeljek 
VRHNIKA (klanci, Dobovičnikova, Pri lipi, Pot na Košace, Na klancu, 
Pot k Trojici, Čuža, Petkovškova, Vas, Tičnica, Stara cesta, Cankarjev trg 
in ZAPLANA
25. jan., 22. feb., 21. mar., 18. apr., 16. maj, 13. jun., 11. jul., 8. avg., 5. 
sep., 3. okt., 31. okt., 28. nov., 26. dec., 23. jan. 2017
D = ponedeljek 
VRHNIKA (Mirke, Lošca, Prečna pot, Pot v Močilnik, Usnjarska, 
Mrakova, Sušnikova, Kopališka, Ob Ljubljanici, Ribiška pot, Ob igri-
šču, Robova (od Loke do Mantove), Tržaška cesta – desna stran smer 
Logatec do Gradišča, Voljčeva, Na Klisu, Hrib, Kurirska, Cesta 6. maja, 
Na Zelenci, Krožna, Poštna, Krpanova, Cesta gradenj, Tržaška cesta – 
desna stran smer Ljubljana do priključka avtoceste)
4. jan., 1. feb., 29. feb., *29. mar. (torek), 25. apr., 23. maj, 20. jun., 
18. jul., 
16. avg. (torek), 12. sep., 10. okt., 7. nov., 5. dec., 2. jan. 2017 
E = torek  
JANEZOVA VAS – vse ulice, STARA VRHNIKA, PODLIPA, KROŠLJEV 
GRIČ
12. jan., *10. feb. (sreda),  8. mar., 5. apr., *4. maj (sreda), 31. maj, 
28. jun., 26. jul., 23. avg., 20. sep., 18. okt., 15. nov., 13. dec., 10. 
jan. 2017
F = torek  
SINJA GORICA, DRENOV GRIČ, LESNO BRDO
19. jan., 16. feb., 15. mar., 12. apr., 10. maj, 7. jun., 5. jul., 2. avg., 30. 
avg., 27. sep., 
25. okt., 22. nov., 20. dec., 17. jan. 2017 
H = torek  
VRHNIKA (Delavsko naselje, Partizanski tabor, Robova)
BEVKE, BLATNA BREZOVICA, MALA LIGOJNA, VELIKA LIGOJNA 
5. jan., 2. feb., 1. mar., *30. mar. (sreda),  26. apr., 24. maj, 21. jun., 
19. jul., *17. avg. (sreda),  13. sep., 11. okt., 8. nov., 6. dec., 3. jan. 
2017  
I = četrtek  
VERD, BISTRA
14. jan., *12. feb. (petek), 10. mar., 7. apr., *6. maj (petek), 2. jun., 
30. jun., 28. jul., 25. avg., 22. sep., 20. okt., 17. nov., 15. dec., 12. 
jan. 2017

Pobiranje s KOMBIJEM   
C = ponedeljek 
ZAPLANA
25. jan., 22. feb., 21. mar., 18. apr., 16. maj, 13. jun., 11. jul., 8. avg., 5. 
sep., 3. okt., 
31. okt., 28. nov., 26. dec., 23. jan. 2017 
L = sreda  
STARA VRHNIKA, Trojica, Tankovska, Star maln, Mala in Velika Ligojna, 
Mirke, Bevke, Blatna Brezovica
13. jan., 11. feb. (četrtek),  9. mar., 6. apr., 5. maj (četrtek),  1. jun., 
29. jun., 27. jul., 24. avg., 21. sep., 19. okt., 16. nov., 14. dec., 11. 
jan. 2017
M = sreda  
POKOJIŠČE, DRENOV GRIČ, LESNO BRDO
27. jan.,  24. feb., 23. mar., 20. apr., 18. maj, 15. jun., 13. jul., 10. 
avg., 7. sep., 5. okt., *3. nov. (četrtek),  30. nov.,  28. dec., 25. jan. 
2017
N = četrtek  
PODLIPA, SMREČJE
7. jan., 4. feb., 3. mar., *1. apr. (petek),  28. apr., 26. maj, 23. jun., 
21. jul., 
*19. avg. (petek),  15. sep., 13. okt., 10. nov., 8. dec., 5. jan. 2017
Urnik odvoza (dnevi v tednu) organskih odpadkov ostaja nespre-
menjen. 
Za dodatne informacije pokličite na tel. št. 750 29 59 (ga. Rupnik). 
Informacije so tudi na www.kpv.si

Urnik odvoza MEŠANIH KOMUNALNIH 
ODPADKOV v Občini Log - Dragomer v letu 2016 

Pobiranje s SMETARSKIM VOZILOM 
G =  torek   
LOG, Jordanov kot
26. jan., 23. feb., 22. mar., 19. apr., 17. maj, 14. jun., 12. jul., 9. 
avg., 6. sep., 4. okt., *2. nov. (sreda), 29. nov., 27. dec., 24. jan. 2017
J = četrtek   
DRAGOMER, LUKOVICA, Pot na mah, Barjanska, Pot na Plešivico
21. jan., 18. feb., 17. mar., 14. apr., 12. maj, 9. jun., 7. jul., 4. avg., 1. 
sep., 29. sep., 27. okt., 24. nov., 22. dec., 19. jan. 2017
Pobiranje s KOMBIJEM
M = sreda   
LOG (del – Cesta na breg, Pot na Ferjanko, Jordanov kot) DRAGOMER 
(Pod Lovrencem)
27. jan.,  24. feb., 23. mar., 20. apr., 18. maj, 15. jun., 13. jul., 10. 
avg., 7. sep., 5. okt., *3. nov. (četrtek),  30. nov.,  28. dec., 25. jan. 
2017
Urnik odvoza (dnevi v tednu) organskih odpadkov ostaja nespre-
menjen. 
LOG – ponedeljek
DRAGOMER, LUKOVICA – četrtek

Za dodatne informacije pokličite na tel. št. 750 29 59 (ga. Rupnik). 
Informacije so tudi na www.kpv.si

Urnik odvoza MEŠANIH KOMUNALNIH 
ODPADKOV v Občini Borovnica v letu 2016

Pobiranje s SMETARSKIM VOZILOM 
B =  ponedeljek 
BOROVNICA, DOL
18. jan.,  15. feb., 14. mar., 11. apr., 9. maj, 6. jun., 4. jul., 1. avg., 29. avg., 
26. sep., 24. okt.,  21. nov., 19. dec., 16. jan. 2017
K = četrtek    
BOROVNICA (Ljubljanska, Demšarjeva, Cesta pod goro), OHONICA, 
DRAŽICA, BREZOVICA PRI BOROVNICI, NIŽEVEC, ZABOČEVO, PAKO, 
BREG.
28. jan., 25. feb., 24. mar., 21. apr., 19. maj, 16. jun., 14. jul., 
11. avg., 8. sep., 6. okt., *4. nov. (petek), 1. dec., 29. dec., 26. jan. 
2017
Pobiranje s KOMBIJEM
BOROVNICA (del – Cerkova ulica, Pot v Jele, Brezovica pri Borovnici, 
Zabočevo, Breg, Pako, Dol)
M = sreda 
27. jan.,  24. feb., 23. mar., 20. apr., 18. maj, 15. jun., 13. jul., 10. 
avg., 7. sep., 5. okt., *3. nov. (četrtek),  30. nov.,  28. dec., 25. jan. 
2017
Urnik odvoza (dan v tednu; SREDA) organskih odpadkov ostaja ne-
spremenjen. 
Za dodatne informacije pokličite na tel. št. 750 29 59 (ga. Rupnik). 
Informacije so tudi na www.kpv.si

Odvoz organskih odpadkov

od 14. decembra 2015 do 28. februarja 2016 vsakih 14 dni

od ponedeljka, 1. 2., do petka, 5. 2. 2016,   
odvoz organskih odpadkov je;
od ponedeljka, 15. 2., do petka, 19. 2. 2016, odvoz organskih odpad-
kov je.

V tednu od ponedeljka, 29. 2. 2016, naprej bomo organske odpadke 
spet odvažali po ustaljenem, dosedanjem urniku.

Odvoz kosovnih odpadkov v letu 2016  
Kosovne odpadke v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika 
bomo v letu 2016 odvažali štirikrat. Spomladi jih bomo odvažali mar-
ca in maja, jeseni pa septembra in novembra, in sicer ob sobotah:
12. marca, 14. maja,17. septembra,12. novembra 2016. 

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
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URNIK TEČAJA: ZGODNJA 
NOSEČNOST ZA LETO 2016 
V ZD VRHNIKA
Tečaj se praviloma začne v zgodnji 
nosečnosti, med 10. in 16. tednom. 
V tem obdobju obsega eno srečanje, 
ki traja 120 min. Nosečnice in njihovi 
partnerji se  ob tej priložnosti sezna-
nijo s potekom nosečnosti,  zdravim 
načinom življenja,  pravilno prehra-
no, osebno nego in rekreacijo v času 
nosečnosti. 
Tečaj poteka v Kulturnem centru 
Vrhnika v 1.nadstropju, Grabeljškova 
dvorana (knjižnica), oed 16.30 do 
18.30 po naslednjem urniku:
– 26. 1. 2016
– 29. 3. 2016
– 7. 6. 2016
– 13. 9. 2016
– 29. 11. 2016

Urnik tečaja:  PRIPRAVA NA 
POROD IN STARŠEVSTVO ZA 
LETO 2016 V ZD VRHNIKA
Po 25. tednu nosečnosti se začne dru-
gi del predporodne priprave za no-
sečnice in njihove partnerje. Slušatelje 
seznanimo s: potekom nosečnosti,  
bližajočim se porodom,  poporodnim 
obdobjem,  načrtovanjem rojstev,  
nego in prehrano dojenčka. Učimo 
jih pravilnega vedenja in sodelovanja 
med porodom, radi odgovorimo na 
vprašanja in tako preženemo morebi-
tne skrbi, ki vas pestijo.

Tečaj poteka v Kulturnem cen-
tru Vrhnika,v 1.nadstropju, 
Grabeljškova dvorana (knjižnica), 
od 16.30  do 18.30 po  naslednjem 
urniku:

Tečaj bo potekal:
2. 2. 2016 – Nosečnost in porod
5. 2. 2016 – Novorojenček in dojenje
9. 2. 2016 – Handling
12. 2. 2016 – Komunikacija

Tečaj bo potekal:
5. 4. 2016 – Nosečnost in porod
7. 4. 2016 – Novorojenček in dojenje
12. 4. 2016 – Handling
15. 4. 2016 – Komunikacija

Tečaj bo potekal:
14. 6. 2016 – Nosečnost in porod
16. 6. 2016 – Novorojenček in doje-
nje
20. 6. 2016 – Handling
23. 6. 2016 – Komunikacija

Tečaj bo potekal:
20. 9. 2016 – Nosečnost in porod
22. 9. 2016 – Novorojenček in doje-
nje
27. 9. 2016 – Handling
29. 9. 2016 – Komunikacija

Tečaj bo potekal:
6. 12. 2016 – Nosečnost in porod
8. 12. 2016 – Novorojenček in doje-
nje
13. 12. 2016 – Handling
15. 12. 2016 – Komunikacija

Prijave so zaželene na e-naslov: 
solazastarse@zd-vrhnika.si

Patronažna služba 
Zdravstvenega doma Vrhnika

Tehnike sproščanja na voljo v
zdravstenem domu                                         
V Centru za krepitev zdravja izva-
jamo TEHNIKE SPROŠČANJA, 
kjer spoznavamo  temeljne značilno-
sti sproščanja za krepitev lastnega 
zdravja. V delavnici bomo preizku-
sili tri vrste tehnike sproščanja, ki 
so usmerjene na dihanje, um in telo  
dihalne vaje, tehniko progresivne mi-
šične relaksacije oz. postopno mišič-

no sproščanja ter vizualizacija pomir-
jujočega kraja). Pridobili boste znanje 
o tem, kako se pripraviti na sprošča-
nje, na kaj je treba biti pozoren pri 
izvajanju tehnik sproščanja? Kako in 
kdaj izvajati dihalne vaje? Kako in 
kdaj izvajati postopno mišično spro-
ščanje? Kako in kdaj izvajati vizuali-
zacijo pomirjujočega dogodka ter ka-
tere so prednosti posameznih tehnik 
sproščanja in kako izbrati ustrezno 
tehniko sproščanja za lastno izvajanje 
v domačem okolju?
Podrobno smo opisali posamezno 
tehniko sproščanja. Pri dihalnih va-
jah se bomo naučili treh dihalnih 
tehnik, in sicer: dihanje s pljučnimi 
vršički, prsno dihanje in trebušno di-
hanje. Prav tako bomo pokazali spro-
stitvene položaje bolnikom, ki imajo 
otežen izdih. Tehnika progresivne 
mišične relaksacije oz. postopno mi-
šično sproščanje nas uči zavestnega 
sproščanja mišic v dveh korakih. Prvi 
korak je krčenje določene mišične 
skupine, drugi je sproščanje. Skozi 
ponavljanje te tehnike se naučimo 
prepoznati in razločiti občutke ob na-
peti mišici in občutke ob sproščeni. To 
znanje pomaga pri sproščanju telesa, 
kadar začutimo, da je napeto zaradi 
stresa. Vizualizacija pomirjujočega 
kraja: s tehniko vizualizacije želimo s 
pomočjo ustvarjanja pomirjujočih mi-
selnih podob doseči miselno sprošče-
nost, posledično pa tudi sproščenost 
na telesni in drugih ravneh.
V februarju se bomo skupaj sprošča-
li 11. 2. 2016 ob 17. uri v Cankarjevi 
knjižnici, Grabeljškova dvorana. Za 
delavnico je potrebna samo prijava 
na telefonsko številko 01/755 51 57 ali 
na elektronski naslov: 
ckz@zd-vrhnika.si.
Lepo vabljeni, imeli se bomo lepo.

Center za krepitev zdravja

Odvajanje od kajenje v 
ZD Vrhnika
Po novem letu je čas sprememb in 
novih ciljev. Ljudje si ob začetku leta 
pogosto zaželimo veliko zdravja. 
In sedaj je tu priložnost, da svojima 
obljubam sledimo in svojemu tele-
su poklonimo najlepše darilo, to je 
življenje brez cigarete in posledično 

zdravje.  Pri tem pa smo vam pri-
pravljeni pomagati mi in Vam nudi-
mo BREZPLAČEN STROKOVNO 
VODEN PROGRAM OPUŠČANJA 
KAJENJA, ki ga je mogoče opraviti 
v skupinski obliki ali posamezno. 31. 
januarja obeležujemo svetovni dan 
brez kajenja, zato Vam v Centru za 
krepitev zdravja 1. februarja pripra-
vljamo Svetovanje na temo opuščanje 
kajenja. Za več informacij in prijavo 
nas pokličite na telefonsko številko 
01 755 51 57 ali nam pišite na elek-
tronski naslov: ckz@zd-vrhnika.si Z 
veseljem pričakujemo vaš klic in ude-
ležbo.

Center za krepitev zdravja

Še vedno sprejemamo nove 
pacientke v dispanzerju za 
ženske

Še vedno sprejemamo nove pa-
cientke v dispanzerju za ženske 
v Zdravstvenem domu Vrhnika, 
katerega nosilka je Lucija Sorč, dr. 
med., spec. ginekologije in poro-
dništva.   Za več informacij nam 
lahko pišete po elektronski pošti: 
narocanje.ginekologija@zd-vrh-
nika.si 
ali nas pokličete na telefonsko šte-
vilko: 01 7555 140 
v času:
ponedeljek : od 7.30 do 14.00 
torek : od 16.00 do 19.30 
četrtek: od 9.00 do 15.30 

Veseli bomo vašega obiska.

Center za krepitev zdravja

Pomoč Lions kluba Vrhnika 
Notranjska pri nakupu 
prehrambnih paketov
Izkupiček dobrodelnega koncerta 
Lions kluba Vrhnika, ki je bil 17. 
10. 2015, v Cankarjevem domu na 
Vrhniki, so člani namenili Rdečemu 
križu Vrhnika za nakup prehramb-
nih paketov in pralnega praška za 
socialno ogrožene družine in posa-
meznike. Za celoten izkupiček oz. 
nakazilo sredstev RK Vrhnika,  v 
višini 4.060,00 EUR, je bilo kuplje-
nih in razdeljenih 280 prehramb-
nih paketov in 280 vrečk pralnega 
praška (po 3 kg).
Lions klub je na dobrodelnem kon-
certu prejel tudi dva darilna bona, 
in sicer za otroško ležišče po izbiri 
in vzglavnik po izbiri. Tudi ta bona 
sta bila predana RK Vrhnika, ki 
smo ju izročili dvema socialno 
ogroženima družinama.
V okviru projekta Lions kluba 
Vrhnika - Notranjska, ki so ga po-
imenovali Donirana hrana, so od 
decembra 2014 in vse leto 2015 člani 
Lions kluba  vsak večer prevzamali   
hrano, ki so jo  darovale trgovine v 
Logatcu in na Vrhniki. Omenjeno 
hrano dostavijo  v skladišče hra-
ne RK Vrhnika – v prostorih KGZ 
Cerknica –, kjer jo vsako jutro pro-
stovoljci RK Vrhnika razdelijo obča-
nom, upravičenim do pomoči.

Tečaj prve pomoči za bodoče 
voznike motornih vozil
Vabimo vas na tečaj in izpit iz prve 
pomoči za voznike motornih vozil. 
Tečaje organiziramo enkrat na me-
sec, po potrebi tudi večkrat, nudi-
mo brezplačno izposojo literature. 
Prijave sprejemamo vsak dan od 8. 
do 14. ure v pisarni OZ RK Vrhnika, 
Poštna ulica 7B, na telefonsko šte-
vilko 7502-447 ali na e-naslov: 
rk.vrhnika@siol.net
Pravočasno poskrbimo za naše 
zdravje
Kako?
Redno si merimo krvni tlak.
Redno si merimo krvni sladkor
in nadzorujemo holesterol  ter trigli-
ceride.
Kje in kdaj?
Na Območnem združenju Rdečega 
križa Vrhnika, Poštna ulica 7B,
vsak prvi torek v mesecu od 8. do 
10. ure.
Za merjenje krvnega sladkorja, ho-

lesterola in trigliceridov morate biti 
obvezno tešči!

Pomoč v obliki rabljenih 
oblačil
Obveščamo vas, da je skladišče z ra-
bljenimi oblačili odprto:
VSAK TOREK 
dopoldne od 9. do 11.30  
VSAK PRVI TOREK V MESECU
popoldne od 16. do 18. ure.
Lokacija skladišča je v kletnih pro-
storih večstanovanjske hiše na 
Poštni ulici 7A. Vsi, ki potrebujete 
pomoč v omenjeni obliki, vljudno 
vabljeni.
Vabljeni tudi vsi tisti, ki bi oblači-
la, posteljnino, odeje, čevlje … radi 
podarili. Podarjeno bomo sprejeli 
v času uradnih ur v skladišču, v 
pisarni RK Vrhnika na Poštni uli-
ci 7B pa vsak dan v dopoldanskem 
času oz. po dogovoru; telefon: 
7502-447.
Prosimo, da podarite le uporabne 
stvari!

Darovanje organov - 
Slovenija transplant – 
projekt darovalec
Darovanje organov ali tkiv pomeni:
• da smo rešili življenje na smrt 

bolnemu srčnemu bolniku, pljuč-
nemu bolniku ali bolniku z odpo-
vedjo jeter, za katerega  zdajšnja 
medicina ni imela več druge reši-
tve kot presaditev,

• da smo ledvičnemu bolniku, ki je 
bil ure in dneve vezan na aparat 
– umetno ledvico – pomagali, da 
živi spet svobodno,

• da smo pomagali marsikateremu 
bolniku vrniti vid ....

Območno združenje Rdečega kri-
ža Vrhnika je pooblaščenec za 
zbiranje pristopnih izjav daroval-
cev. Če se odločite za darovanje, 
se oglasite v pisarni Območnega 
združenja RK Vrhnika, Poštna 
ulica 7B, telefon: 01-7502-447, da 
izpolnite in podpišete pristopno 
izjavo darovalca. Opredelitev za 
darovanje je zapisana na kartici 
zdravstvenega zavarovanja.

Želite postati član ekipe 
prve pomoči Rdečega križa 
Vrhnika?
Pridružite se nam. Za vse nadaljnje  
informacije pokličite na telefonsko 
številko  01-7502-447.

Za OZ RK Vrhnika: Mojca Marolt

Rdeči križ Vrhnika
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Posvetovalnice in 
delavnice v lokalni 
skupnosti
Patronažna služba Vrhnika bo 
tudi v februarju izvajala posve-
tovalnice v lokalni skupnosti v 
vseh treh občinah. Poleg patrona-
žnih medicinskih sester se bodo 
v lokalni skupnosti z delavnica-
mi vključevale tudi diplomirane 
medicinske sestre iz Centra za 
krepitev zdravja. Objavljamo da-
tume in vas lepo vabimo, da nas 
obiščete!
OBČINA VRHNIKA
KS Podlipa (gasilski dom Podlipa)
Patronažna medicinska sestra Biljana 
Petković (051/390-921)
Sreda, 17. 2. 2016, od 9.00 do 10.00.
Delavnica Povišan krvni tlak in po-
višane maščobe v krvi (Center za 
krepitev zdravja).
Stara Vrhnika (Krajevna skupnost 
Stara Vrhnika)
Patronažna medicinska sestra Biljana 
Petković (051/390-921)
Torek, 16. 2. 2016, od 9.00 do 10.00.     
Delavnica Povišan krvni tlak in po-
višane maščobe v krvi (Center za 
krepitev zdravja).
Cankarjeva knjižnica Vrhnika – 
1. nadstropje (računalniška soba 
Kemis)
Patronažna medicinska sestra Petra 
Šest Pleško (051/390-922)
Četrtek, 4. 2. 2016, od 9.00 do 10.00.

Blatna Brezovica (v prostorih kra-
jevne skupnosti)
Patronažna medicinska sestra  
Monika Trček  (051/652-811)
Sreda, 10. 2. 2016, od 9.00 do 10.0.0
Sinja Gorica (gasilski dom)
Patronažna medicinska sestra Maja 
Srećković (051/390-926)
Torek, 9. 2. 2016, od 9.00 do 10.00.  
Borovnica (gasilski dom 
Borovnica)
Patronažna medicinska sestra 
Klara Sadar (051/390-929)
Torek, 9. 2. 2016, od 9.00 do 10.00.
KS Bevke (v prostorih Krajevne 
skupnosti Bevke)
Patronažna medicinska sestra 
Andreja Jesenovec (051/390-924)
Sreda, 3. 2. 2016 in 17. 2.  2016, od 
9.00 do 10.00.
KS Zaplana (gasilski dom)
Patronažna medicinska sestra 
Andreja Jesenovec (051/390-924)
Torek, 9. 2. 12. 2016, od 9.00 do 10.00.
KS Zaplana (župnišče)
Patronažna medicinska sestra 
Andreja Jesenovec (051/390-924)
Torek, 16. 2. 2016, od 9.00 do 10.00.
KS Drenov Grič (gasilski dom)
Patronažna medicinska sestra 
Veronika Logar  (051/390-925)
Četrtek, 18. 2. 2016, od 9.00 do 10.00.                                        
KS Breg –Vas (Vrhnika – v prosto-
rih KS Breg – Vas)
Patronažna medicinska sestra 
Monika Trček (051/652-811)
Torek, 9. 2. 2016, od 9.00 do 10.00.

KS Velika Ligojna (v stari šoli v 
Ligojni)
Patronažna medicinska sestra Katja 
Krvina (051/390-923)
Torek, 2. 2. 2016 in 16. 2. 2016, od 
9.00 do 10.00.
KS Verd (gasilni dom)
Patronažna medicinska sestra Mojca 
Černelč (051/390-927)
Torek, 9. 2. 2016, od 9.00 do 10.00.
OBČINA BOROVNICA
Pokojišče  (ŠTD Medved)
Patronažna medicinska sestra Mojca 
Černelč (051/390-927)
Četrtek, 11. 2. 2016, od 9.00 do 10.00.
Delavnica: Test telesne pripravljeno-
sti (Center za krepitev zdravja)
KS Breg - Pako (gasilski dom Breg  
-Pako – prizidek)
Patronažna medicinska sestra 
Klara Sadar (051/390-929)
Sreda, 10. 2. 2016, od 9.00 do 10.00.
OBČINA LOG - DRAGOMER
KS Log (gasilski dom)
Patronažna medicinska sestra Katja 
Krvina (051/390-923)
Sreda,  3. 2. 2016 in 17. 2. 2016, od  
9.00 do 10.00.
Dragomer (Društvo upokojencev 
Dragomer)
Patronažna medicinska sestra Petra 
Šest Pleško (051/390-922)
Torek, 9. 2. 2016, od 9.00 do 10.00.
Delavnica: Povišan krvni tlak 
(Center za krepitev zdravja).

Patronažna služba in 
Center za krepitev zdravja
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NOVA TELEFONSKA 
ŠTEVILKA ZA NAROČANJE NA 
SPECIALISTIČNE PREGLEDE
041 - 302 - 203

AMBULANTA ZA KRČNE ŽILE 
IN ŽILNO KIRURGIJO – dr. Matej 
Makovec, specialist kirurgije (kirur-
gija ven)
Opravljamo preglede bolnikov s krč-
nimi žilami, drobnimi žilicami, dol-
gotrajnimi ranami, bolečinami v no-
gah ter ultrazvočne preglede. Bolniki, 
ki  potrebujejo operacijo, se  lahko 
naročijo na lasersko operacijo in dru-
ge  sodobne načine zdravljenja. Za na-
daljnje informacije lahko pokličete na 
telefonsko številko 041- 302- 203.

PREDAVANJE S PREVENTIVNIM 
PREGLEDOM PROSTATE – Primož 
Rus, dr. med., spec. spl. med., druž. 
medicine
Žal ugotavljamo, da pojav raka pro-
state v Sloveniji  bolj narašča kot po-
javnost preostalih vrst raka pri mo-
ških.
Poznamo dva načina obrambe:
• seznanite se z rakom na prostati
• po 50. letu starosti enkrat na leto 

opravite pregled prostate, ki obse-
ga prstni rektalni pregled in test   iz 
kapljice krvi – PSA, ki ga določimo 
laboratorijsko. 

Za nadaljnje informacije lahko pokliče-
te na telefonsko številko 041- 302 - 203.

ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA 
– prim. Anton Kenig, dr. med., spe-
cialist pediater in specialist radiolog
Ultrazvok trebušnih organov (jetra, 
trebušna slinavka, ledvice, vranica), 
sečnega mehurja, prostate in testi-
sov, ščitnice ter vse  drugeevrste ul-
trazvočnih preiskav – rama, koleno ... 
Saša Staparski Dobravec, dr. med., 
specialistka radiologinja – Ultrazvok 
vratnih žil, trebušnih organov (jetra, 
trebušna slinavka, ledvice, vranica), 
sečnega mehurja, prostate, testisov 
in ščitnice.

ULTRAZVOK KOLKOV 
NOVOROJENČKOV – doc. dr. Rina 
Rus, specialistka pediatrinja
Za zgodnje odkrivanje nepravilnosti 
v razvoju kolka je zelo pomemben  
ultrazvočni pregled kolkov v najzgo-
dnejšem obdobju po rojstvu otroka. 
Tako lahko odkrijemo morebitne ne-
pravilnosti in preprečimo kasnejše 
težave otroka pri hoji in vseh aktivno-
stih od takrat, ko shodi, naprej.
Preiskavo se v večini primerov opravi 
do tretjega meseca starosti. Preiskava 
je povsem neboleča in neinvazivna. 
Ultrazvočno preiskavo opravimo z 
ustrezno UZ-sondo.

KARDIOLOŠKA DEJAVNOST – 
Marko Hudnik, dr. med., specialist 
kardiolog
Poleg kardioloških pregledov in sne-
manja EKG,opravljamo tudi UZ (ul-
trazvočni) pregled srca (ehokardiogra-
fija). Preiskava je neboleča in varna za 
preiskovanca  in zdravnika. Potrebna 
je skoraj pri vseh srčnih obolenjih. Dr. 
Hudnik jo priporoča tudi športnikom, 
predvsem zaradi izključitve pomemb-
ne prirojene srčne napake, ki je pri 
veliki telesni aktivnosti lahko usodna.

DERMATOLOGIJA – prof. dr. 
Tomaž Lunder, dr. med., specialist 
dermatovenerologije
Na voljo je dermatološko svetovanje s 
področja vseh kožnih bolezni in aler-
gij ter dermatoskopija.

GINEKOLOŠKA DEJAVNOST – 
Robert Likar, dr. med., spec. gineko-
logije in porodništva
–  ginekološki pregled in vaginalni UZ
– svetuje in odgovarja na vaša vpraša-

nja v  povezavi z:
• načrtovanjem nosečnosti in more-

bitnih težav z zanositvijo, zdravlje-
njem neplodnosti

• pomočjo pri vodenju nosečnosti, 
porodnim načrtom

• možnostjo lajšanja porodne boleči-
ne

• drugim mnenjem glede ginekolo-
ških težav, vrsti in možnosti opera-
cij

• razlago različnih načinov operacij 
pri uhajanju urina, zdrsu rodil in  
drugih ginekoloških težavah.

GINEKOLOŠKO IN ONKOLOŠKO 
SVETOVANJE
Prim. mag. Vida Stržinar, dr. med., 
specialistka ginekologije, onkologi-
nja
Dr. Vida Stržinar  vam  nudi:
–  ginekološko svetovanje s pregle-

dom dojk
–  onkološko svetovanje.
Ima dolgoletno prakso iz onkolo-
gije, zadnjih nekaj let je bila vodja 
specialističnih ambulant in triaže na 
Onkološkem inštitutu v Ljubljani.
Je magistra onkoloških znanosti.
Na vse omenjene specialistične pre-
glede se lahko naročite vsak dan od 
8. do 19. ure na telefonsko številko 01 
7504 – 755 ali 041- 302 - 203 ali na ele-
ktronski naslov: ambulanta.dr.rus@
gmail.com.

ARTERIOGRAFIJA
Primož Rus, dr. med. spec. družinske 
medicine
Začenjamo z relativno novo, neinva-
zivno, nebolečo meritvijo togosti ar-

terijskega žilja. Namenjena je odkri-
vanju sprememb na malih arterijah in 
aorti.  Za bolnike na zelo enostaven 
način lahko odkrijemo spremembe 
na arterijskem žilju, ki pokažejo, kdaj  
sta potrebna nadaljnja diagnostika 
in zdravljenje bolezni srca in ožilja, 
kot so arterijska hipertenzija, atero-
skleroza, sladkorna bolezen, ki lahko 
pripeljejo do srčnega infarkta, mož-

ganske kapi ipd. Namenjena je vsem: 
zdravim  ljudem med 30. in 70. letom 
in tudi bolnikom z boleznimi srca in 
ožilja.

Naročanje poteka osebno v ambu-
lanti Stara cesta 4A na Vrhniki, po 
telefonu 01-7504-755, 041- 302 - 203 
ali na elektronski naslov: ambulanta.
dr.rus@gmail.com.

V naši ordinaciji pomaga tudi dr. 
LJUBOMIRA PREBIL BOŽOVIČ, dr. 
med., spec. družinske medicine.

STUDIO R, d. o. o.
Zdravstveni center za preventivo, 
zdravstveno svetovanje in izobraže-
vanje

Primož Rus, dr. med.
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Prejeli smo 

Čudovit krasni svet
Nisem stara senilna ženica, ki bi skozi okno 
opazovala mladino in se kujala nad njihovim 
nikakršnim bontonom ter nadgrajevala stere-
otipe o nezmožnosti medgeneracijskega dialo-
ga. Pa se vseeno včasih počutim, kot da ne spa-
dam v okvirje današnje mladine in trenutnih 
modnih hipov oz. trendov subkultur. Vendar 
verjamem, da nisem edina, ki tako razmišlja. 
Nedavno smo v skupini razglabljali o nekem 
utopičnem romanu, v katerem je definirana 
fantazma družbe, ki se je v mojih pogledih 
skorajda docela uresničila danes. Dotaknilo se 
me je do te mere, da sem pograbila virtualno 
pero in se podala v pisanje. Neverjetno veliko 
čtiva lahko v knjigarnah in knjižnicah najdemo 
na temo samopodobe, samopomoči, raziskova-
nja lastnega jaza  itn. itn. Hecno pa, ko prebi-
ram kdaj kakšne ankete, v katerih je na primer 

vprašanje zdrave prehrane in se nanaša na čas 
posameznika, je mnogo odgovorov, da je da-
našnji tempo prehiter, da bi si lahko kdo vzel 
čas za normalen 'optimalen' obrok. In žalostno 
je, da je to značilnost skoraj vsakih opravkov 
oz. dejavnosti ljudi. Enostavno zmanjka časa, 
da bi si človek vzel čas za obed. Kje je potem 
šele čas za raziskovanje samega sebe? Čas, ki 
ga namenim samo sebi? Morda primera ni 
najboljša, a kar želim poudariti, je, da ljudje 
preveč hitimo. Hitimo, ker pač moramo. Čim 
več čim prej opraviti. Ničesar ne zamuditi, ker 
čas leti. Ampak čas je nam dan z vso mogočo 
svobodo, ki jo premoremo. Nekdaj je bil cenjen 
modrec, ki je sedel na skali in študiral, od kod 
vso stvarstvo, kaj je počelo in bistvo vsega. V 
samem začetku razvoja se je človek zavedal 
svojega uma in njega moči, ko je spoznal, da je 
neveden, a hkrati radoveden. Bil je željan spo-
znati in spoznavati ter vedeti. Mogoče je danes 
človek obdan s preveč kompleksnimi stvari-
tvami in nasičen z informacijami iz vseh smeri, 

ki tlačijo želje po vedenju. Morda nas je strah, 
da bomo, ko se bomo podali po katakombah 
raziskovanja življenja in sebe, naleteli na ne-
rešljive enačbe in težko premostljive zidove. 
Navsezdanje nas po  merilih sodobne sreče to-
vrstna vprašanja ne zadovoljijo. Kaj pa če smo 
res zgolj bitja, oblečena v živost brez duše in 
kreposti?  Se je bolje odeti v plašč letargije in 
skočiti med mrtve ribe, da nam ni treba klju-
bovati toku? Res je, da je dandanes vse preveč 
stvari, sistemov in vrednot, ki so postali rela-
tivna in nepomembna za preživetje. A to je le 
obliž čez krvavečo rano. Slej ko prej vprašanja 
eksistencialne in mistične narave potrkajo na 
vrata naše zavesti. Nekatere res morda šele na 
stara leta, a to ni pomembno. Pomembno je, da 
se znamo oborožiti in pripraviti, kajti neodgo-
vorjene dileme povzročajo kaotične razmere 
in duševne stiske. Menim, da se danes človek 
ne zaveda, da je namenjen za srečo, da je je 
vreden doživeti in da jo išče venomer znova. 
Nejevera v lastno svobodo in moč intelekta sta 

eni izmed kamnov spotike, ki omogočata, da je 
človek začel  veljati kot robotski avtomat, ki je 
determiniran v izgubo in pozabo. Kako strašna 
je slepota človeka v tem krasnem novem svetu, 
ko rod ljudi hlepi po pretirani nesmiselni po-
zornosti in se napaja s t.i. 'lajki' in gradi oceno 
o sebi, osnovano na mnenjih selfijev iz social-
nih omrežjih. Smo doba ljudi, ki se ne zanima 
za dogajanja, ki niso neposredno povezana z 
njimi. Torej naj živi Veliki brat, ki nas napaja 
z lastno ničvrednostjo, ki se ji je tako lahko ne 
upreti. Razmišljanje z lastno glavo ali drugač-
no razmišljanje od javnega, črednega, je dan-
danes negostoljubno in zaničevano v družbi. 
Ampak.človek je še vedno enkratna, čudovita, 
božanska stvaritev narave. Smo raziskovalci, 
ki nam je dano prisluhniti in povedati. Čutiti 
in deliti ... Uničevati a hkrati ustvarjati. Vsi v 
sebi nosimo nešteto želj, sposobnosti, strasti in 
ciljev. Le  dovoliti ne smemo, da ugasne njih 
plamen. 

 Špela  J.
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Kia Motors, generalni pokrovitelj teniškega turnirja Australian Open 2016
AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA Sinja Gorica 11, 1360 Vrhnika   01 755 79 00 (servis)
Cena 14.990 EUR velja za Sportage 1.6 GDI LX Active M/T 2WD z upoštevanimi Joker popusti v vrednosti 7.100 EUR in že vključuje bonus pri financiranju v vrednosti 2.000 EUR. Cena 10.690 
EUR velja za cee’d 1.4 CVVT LX Active M/T 5dr z upoštevanimi Joker popusti v vrednosti 4.500 EUR in že vključuje bonus pri financiranju v vrednosti 1.000 EUR. Cene vključ. vse dane popuste 
in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Bonus pri financiranju lahko izkoristite ob nakupu Kia Sportage ali cee’d in sklenitvi finančnega leasinga preko Summit 
Leasing d.o.o. Veljavnost ponudbe: do 31. 1. 2016 oz. do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
NOx. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA 
Sinja Gorica 11, 1360 Vrhnika.

Kia,
pokrovitelj
presenečenj
Kia je ponosni pokrovitelj največjih 
svetovnih športnih dogodkov in 
prinaša strast in navdih ljudem širom 
sveta. Samo do konca teniškega 
turnirja Australian Open v zmagoval-
ni ponudbi vrhunska, bogato 
opremljena in varčna vozila Kia.

Sportage že za 

14.990 EUR

NOVI cee’d že za 

10.690 EUR

www.kia.si

DO 2.000 EUR BONUS PRI FINANCIRANJU

AUTOTRADE POOBLAŠČEN SERVISER

Domač krompir z vrta ali vzgojene-
ga v sadilni vreči je popolnoma nekaj 
drugega kot voden in poln agroke-
mikalij krompir iz Egipta ali karkoli 
industrijsko pridelan in napolnjen z 
umetnimi gnojili tudi od kod bližje. 
Domač krompir lahko že sredi marca 
posadimo pod kopreno, prej pa ga 
nakalimo. Zgodnje sorte za spro-
tno porabo lahko tako pridelamo že 
od sredine maja. Izbira zemljišča: 
Zemlja naj bo rahla, brez večjega ka-
menja in v njej ne sme zastajati voda. 
Dodajte pri pripravi tal organsko 
zemljo – dobro zadržuje vlago, kot 

tudi rahlja in je primerna tako za 
težka glinena ali rahla peščena tla.  
Priporoča se 1 blok 70 l zemlje na 
5-10 kvadratnih metrov. Organsko 
gnojenje:  Grede čim globlje preko-
pljemo, grude prsti zdrobimo in po-
gnojimo z organskih vrtom v količini 
4 kg / ar. Vsa gnojila je priporočljivo 
vkopati v zemljo med prekopava-
njem zemlje. Nakaljevanje semena: 
S tem načinom semenskemu krom-
pirju pospešimo vznik za dva tedna. 
Uporabljamo za sajenje zelo zgo-
dnjih sort, zlasti pod kopreno. Hitra 
kalitev pomeni manjše izčrpavanje 
gomolja, kar se lahko zgodi zlasti v 
vremenskih razmerah, ki so za kali-
tev neugodne. Kolobar: Krompirja 
ne sadimo na isto površino vsaj tri 
do štiri leta zapored. Izbira sorte 
krompirja: Priporočljivo je izbrati 
sorte, ki so odpornejše proti bole-
znim kot so: virus Y, krompirjeva 

plesen, nematode in krompirjev rak. 
Če sadimo drobnejši semenski krom-
pir je pridelek po navadi manjši. Za 
vrtičkarje je zlasti primerno seme, 
namenjeno za ekološko pridelavo. 
S sajenjem zgodnjih sort se izogne-
mo krompirjevi plesni. Sajenje ob 
primernih temperaturah: Krompir 
sadimo, ko doseže temperatura tal 
vsaj 8 ˚C. Zemlja se bo kmalu dovolj 
ogrela, kadar so dnevne temperature 
od 10 do 12 ˚C. V osrednji Sloveniji je 
to konec marca, če tla niso pokrita s 
snegom. Četudi so v začetku marca 
temperature dovolj visoke, je za saje-

nje krompirja prezgodaj, saj je velika 
možnost, da bo aprila še nastopila 
ohladitev. Dlje ko so gomolji v mokri 
zemlji, večja je nevarnost za razvoj 
bolezni in škodljivcev. Krepitev: Ob 
prehitrem sajenju ali če se tempera-
ture nenadoma spustijo, se priporoča 
krepitev z zalivanjem krompirja takoj 
po sajenju in še dvakrat v času rasti v 
nekaj tedenskih razmikih z naravnim 
sredstvom krepitev vrtnih plodovk, 
ki omogoča rastlinam bistveno lažjo 
prilagoditev na neugodne razmere 
in istočasno tudi pospešuje kalitev 
in rast krompirja in ostalih plodovk 
ali gomoljnic. Uničevanje plevela:  
Hitrejša rast plevela se lahko pojavi 
po vzniku krompirja pod kopreno. 
Odkrijemo ga in okopljemo, nato 
spet pokrijemo. Gojenje pod ko-
preno: Zaradi višjih temperatur pod 
debelejšo zimsko kopreno lahko zgo-
dnje sorte posadimo že sredi marca 

in bomo imeli pridelek še pred kon-
cem maja. Rast še pospešimo z naka-
litvijo semena in z uporabo naravnih 
krepilcev. Ko mine nevarnost slane, 
krompir odkrijemo. Pri zunanjih 
temperaturah nad 25 ˚C je pod ko-
preno že prevroče in zato preveč to-
plote lahko povzroči manjši in pozen 
pridelek. Globina sajenja: Gomolje 
posadimo, da bodo pod nivojem rav-
ne grede in pri tem ne upoštevamo 
grebenov. Pospešitev rasti v zače-
tni fazi: V kolikor krompir zaostaja 
v rasti ali nima prave temno zelene 
barve listov, ga lahko tudi zalijemo s 
tekočim hitro delujočim organskim 
gnojilom – Organsko dognojevanje, 
vendar to še v zgodnejši fazi rasti, saj 
z njim okrepimo rast in ne debelitve 
gomoljev.  Okopavanje in osipanje 
krompirja. Krompir okopljemo in 
osipljemo tako, da naredimo grebe-
ne, ko zrastejo od 15 do 20 cm viso-
ko. Tla moramo zrahljati, poberemo 
plevel, zadržimo vlago v tleh in pre-
prečimo, da bi gomolji pokukali iz 
zemlje in pozeleneli. Pri okopavanju 
pazimo, da ne poškodujemo korenin 
in podzemnih stebel. Nad gomolji za-
gotovimo vsaj 5 cm zemlje, saj s tem 
preprečimo, da bi se spore plesni, ki 
bi jih dež spral z listov, prebile do go-
moljev. Lahko pa krompir malo osu-
jemo že na začetku in bo zaradi višje 
temperature pod zemljo prej vzka-
lil. Po potrebi ga pozneje še enkrat 
osujemo. Organsko dognojevanje: 
Ob osipanju organsko dognojimo z 
gnojili na bazi alg, ki hitro delujejo 
in imajo fino granulacijo, da se hi-
tro raztopijo. Priporočamo za zdrav 
obilen pridelek organska gnojila, ki 
so prilagojena za plodovke, saj želi-
mo večji plod- gomolj, da bo krom-
pir debelejši. Izbere gnojilo organske 
plodovke in paradižnik, ki ga lahko 
uporabimo tudi kasneje za gnojenje 
in dognojevanje paradižnika, saj sta 
s krompirjem iz iste družine razhu-
dnikovk. Količina 1 kg za ¼ ara ali 
25 m2. Gostota sajenja: Krompirja 
ne sadimo pregosto. Pravilo je šti-
ri (pozne sorte) do pet gomoljev 
(zgodnje sorte) na kvadratni meter. 
Priporočena medvrstna razdalja je od 
65 do 70 cm. Tako bomo le tako ime-

li dovolj zemlje, da vrste osipamo. 
Če pa nam jo zmanjka pri osipanju 
lahko dodamo še nekaj organske ze-
mlje. V vrsti posadimo gomolje od 
30 do 35 cm narazen. Posledici pre-
gostega sajenja sta droben pridelek 
in bujna, neprezračena cima, v kateri 
se okužbe laže prenašajo. Zalivanje: 
Krompir potrebuje redno oskrbo z 
vodo. Če krompir na vrtu zalivamo, 
porabimo za kvadratni meter od 20 
do 25 litrov vode, s čimer zemljo na-
močimo od 20 do 30 cm v globino. V 
sušnem času zalivamo vsaj dvakrat 
na teden. Stalno namakanje prepre-
čuje bolezen krastavosti, zlasti v času 
tvorjenja gomoljev. Bolezni in ško-
dljivci: Krompir radi napadejo kolo-
radski hrošči ali krompirjeva plesen. 
Preventivna krepitev pred tem je 
nadvse zaželena in navadno nujno 
potrebna. Že v zgodnejši fazi rasti 
lahko z naravnimi pripravki kot so 
hrošči stop in bolezni stop bistveno 
zmanjšamo pojavnost tako škodljiv-
cev kot bolezni in s tem omogočimo 
krompirju hitrejšo in nemoteno rast. 
Oba naravna pripravka uporabljamo 
tako, da krompirjeve rastline zalije-
mo 2-3 krat v fazi rasti. Ob pojavu 
večjega pojava problemov v kasnej-
ših fazah rasti, če nismo rastline prej 
okrepili, enako rastline zalivamo in 

jim tako pomagamo. Tvorjenje go-
moljev: Zgodnje sorte začnejo tvo-
riti gomolje, ko so rastline visoke od 
15 do 20 cm. Zmotno je prepričanje, 
da je pogoj za nastavljanje gomoljev 
cvetenje krompirja. Pobiranje pri-
delka: Od pobiranju naj zemlja ne bo 
presuha. Če je nasad močno prizadet 
od bolezni ali škodljivcev in v tleh 
gomolji že gnijejo, ne smemo krom-
pirja takoj izkopati. S plesnijo oku-
ženo cimo pokosimo ali populimo in 
odstranimo z njive, gomolje pustimo 
v zemlji vsaj še tri tedne, da se koži-
ca utrdi. Spore plesni v zemlji bodo 
po dveh tednih propadle. Že okuže-
nim gomoljem tako ni pomoči, če bi 
z izkopavanjem hiteli, pa bi okužili 
tudi preostale. Zelo pomembno pa je 
zmanjševanje pojava bolezni z narav-
nimi pripravki pravočasno. Organski 
vidik: Če doma sadite krompir ali 
katerokoli zelenjavo, poskrbite, da jo 
boste vzgojili na organski – naraven 
način. V nasprotnem primeru lahko 
krompir prepojen z agrokemikalijami 
in umetnimi gnojili vedno dobite v tr-
govinah. Domače pridelan krompir na 
organski način z zgoraj omenjenimi 
principi in metodami, pa je povsem 
nekaj drugega. Uživali boste ob pride-
lavi, zdravo živeli in okusno jedli. 

Marko Hočevar univ.dipl.inž. agr.

Domač krompir 
brez agrokemikalij in umetnih gnojil
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Predstavitev 
pesniške zbirke
V dvorani Glasbene šole Vrhnika je 
bila v četrtek 14. januarja predsta-
vitev prve pesniške zbirke »Priklik 
večnost«, avtorja Mihe Rusa. Sama 
predstavitev je vsebovala kulturno 
glasbeni program in intervju z avtor-
jem zanimive pesniške zbirke. 
Miha Rus je resnično vsestranski umetnik 
in oče desetih otrok. Izhaja tudi sam iz šte-
vilne družine Rus z Loga pri Brezovici. Se-
daj živi s svojo družino v občini Brezovica. 
Pesniška zbirka »Priklik večnost« je njegovo 
prvo obširnejše literarno delo, čeprav ima v 
načrtu še nekaj zanimivih projektov. Zbirka 
je razdeljena v sklop treh ciklusov avtorjeve-
ga življenja. Prvi del pesmi je namenjen vo-

jaškemu življenju v bivši JLA, ko je služil v 
Puli. Pesmi so nekoliko temačne in izražajo 
nekakšno stisko življenja v vojski. Drugi ci-
klus predstavlja nekakšno 18- letno službeno 
pot s svojimi sodelavci v podjetju Iolar v Lju-
bljani, ki se ukvarja z elektro-računalniškimi 
projekti. Tretji del pa je namenjen življenju 
svojih številnih sorodnikov in seveda svoji 
družini. 
V kulturnem programu je nastopil meša-
ni pevski zbor iz Logatca, kjer je sam avtor 
Miha Rus ter skupina šestih mladih glasbe-
nikov, med njimi tudi njegovi otroci. Kot za-
nimivost pa je treba tudi omeniti, da je nekaj 
avtorjevih otrok učencev vrhniške glasbene 
šole. 
Ob koncu pa lahko samo napišem, da je mi-
nil resnično prelep in prisrčen četrtkov ve-
čer, napolnjen z literaturo in glasbo.

Simon Seljak

Na vrhniškem odru se je že na osemindvaj-
setem tradicionalnem Novoletnem koncertu 
zbralo  več kot 150 izvajalcev. Za glasbo je po-
skrbel Orkester Simfonika Vrhnika pod diri-
gentsko palico Marka Fabianija. Kot gostje je 
po večletni tradiciji nastopil Mešani pevski 
zbor Mavrica pod vodstvom Darinke Fabiani. 
Že šesto leto zapored je bil tudi Mešani pevski 
zbor dr. Frančišek Lampe iz Črnega Vrha pod 
vodstvom zborovodkinje Katje Bajec Felc. Za 
presenečenje je poskrbel solist Žiga Lakner, ki 
je edini kontratenor v Sloveniji. Njega smo spo-

znali pred leti v TV-oddaji Slovenija ima talent. 
Menda je takih kontratenorjev na svetu samo 
okoli 35. Zato je bilo presenečenje še večje, saj 
je koncert pridobil na kakovosti. Med poslušal-
ci  je bilo veliko zadovoljstvo in z ogromnim 
aplavzom.
Novoletni koncert 2016 je bil kot vedno razde-
ljen v dva dela, ko so glasbeniki in pevci izva-
jali popolnoma nov program. V prvem delu so 
bila izvedena dela znanih oper Carmen, Aida, 
Vesela vdova in Hoffmanove pripovedke. Na-
stopil je tudi solist kontratenorist Žiga Lakner 

in ob koncu vsake pesmi požel velik aplavz. 
Drugi del koncerta so glasbeniki začeli z Avse-
nikovo Kadar bom vandral in se tako poklonili 
velikemu glasbeniku narodne slovenske glas-
be. Nato  so izvedli še nekaj znanih skladb, kot 
so Jingle Bells in Time to say godbay, vse v pri-
redbi Marka Fabianija. Za konec je zazvenel še 
Puccinijev Turandot. Seveda je bil to le uradni 
konec, saj so morali vsi nastopajoči zaigrati in 
zapeti tri dodatke. Potem pa se je vnel ogro-
men aplavz in tudi vzkliki: "Bravo, bravo!"
Sama dvorana se je le počasi izpraznila. Na 
obrazih  je bilo mogoče videti zadovoljstvo in 
presenečenje nad resnično dobro izbiro in iz-
vedbo letošnjega novoletnega koncerta. Celo-
tno prireditev je povezovala Sanja Rejc. 
Marsikateri obiskovalec me je opozoril, da če 
bom pisal o koncertu, da moram napisati, da 
je bil to eden najboljših novoletnih koncertov 
na Vrhniki. S tem se strinjam tudi sam, saj sem 
se kot dopisnik Našega časopisa udeležil skoraj 
vseh novoletnih koncertov orkestra Simfonika 
in njihovih gostov. Še enkrat bravo in na novo 
presenečenje čez eno leto.

Simon Seljak

Zahvaljujemo se vsem sponzorjem in da-
rovalcem, ki so bili:
NLB, d. d., Ljubljana, Podružnica Lj-center
Ključavničarstvo ANTON KUNC, s .p. 
Sinja Gorica
ELEKTROMONTER, d. o. o., 
Breg pri Borovnici
GUT&PET, d. o. o., Sinja Gorica
P&ROM, d. o. o., Vrhnika
SEEKON, d. o. o., Lesno Brdo
ŠTIRN, d. o. o., Vrhnika
PRO SAF d.o.o. Vrhnika
ISA Institut Ljubljana
SITEL, d. o. o., Ljubljana
KAST, d. o. o., Trzin
MENARD RA, d. o. o., Logatec

Vse predstave so bile polno obiskane in nav-
dušile vse poslušalce od najmlajših do najsta-
rejših. Tako lahko mirno zapišemo, da je Glas-

bena šola Vrhnika zopet pozitivno presenetila 
in dokazala dobro delo vseh zaposlenih in tudi 
samih učencev glasbe.

Na Vrhniki sta bila v torek, 22. 12. 2015, v veli-
ki dvorani Cankarjevega doma, dva koncerta 
pred nabito polno dvorano. Zbrane je nagovo-
rila ravnateljica Glasbene šole Vrhnika Domi-
nika Naveršnik in predstavila baletno pred-
stavo na živo glasbo Božično drevesce. Za živo 
glasbo sta poskrbela združena Simfonični in 
Pihalni orkester, ki ju sestavljajo učenci Glas-
bene šole Vrhnika. Ob resnično dobro izvedeni 
glasbi so se na odru predstavili še vsi razredi 
baletne šole, in sicer: plesna pripravljalnica 2 in 
3 ter baletni razredi 1, 2 in 4. Tudi mladi ba-
letniki so se resnično potrudili in se s plesom 

vlili v glasbeno predstavo Božičnega drevesca. 
Predstavljali so škratke, jelene, snežinke in te-
mno nevihto. Ob koncu pa so vsi skupaj nasto-
pili kot dobre in lepe vile, ki podarijo božična 
darila. Avtor glasbe in dirigent je bil zopet vse-
stranski glasbenik Jaka Jerina. Za režijo in ko-
reografijo je poskrbela Liza Volk. Povezovalec 
in avtor besedila ter kot Božiček pa je nastopal 
Urh Mlakar. 
Ob koncu so vsi prisotni z velikim aplavzom 
pozdravili resnično veličastno predstavo Bo-
žično drevesce.

Simon Seljak

Nastop škratkov (plesna pripravnica 3) Jelenčki in Božiček (balet 1. razred) so pripeljali sani, polne daril.

Polna dvorana je večkrat nastopajočim namenila velik aplavz. Orkester Simfonika in oba mešana pevska zbora

Ob koncu zasluženi šopki rož: Darinka Fabiani, Katja Bajec Felc, 
Žiga Lakner in Marko Fabiani

Žiga Lakner, eden redkih kon-
tratenorjev na svetu. 

Na odru vsi nastopajoči glasbeniki in baletniki

Avtor zbirke »Priklip večnosti« Miha Rus

Novoletni koncert 2016

Orkester Simfonika z gosti
Spomnim se, da sem ob koncu lanskega koncerta 2015 zapisal: "Vsi prisotni so z 
zadovoljstvom zapuščali dvorano z mislijo že na naslednje leto, kaj bodo lepega 
in novega pripravili ob novoletnem koncertu 2016." Vendar pa so se dnevi po no-
vem letu kar preveč vlekli, tako da se je radovednost še stopnjevala.  Končno je 
le bila sobota, 9. januarja 2016, ko sta bila dva koncerta, ki sta napolnila veliko 
dvorano Cankarjevega doma na Vrhniki. Dva koncerta sta bila tudi v Ljubljani, 
in to v polni Slovenski filharmoniji v soboto, 16. januarja 2016.

Božično drevesce

Glasbena šola presenetila 
Ob koncu leta je vrhniška glasbena šola s svojimi učenci pripravila in izvedla 
baletno predstavo na živo glasbo Božično drevesce. Nekaj manj kot enourno 
predstavo so zaigrali in zaplesali na večkratnih ponovitvah na Vrhniki in tudi v 
Ljubljani.
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Ljubezen, ki traja 
že 20 let …
Tak je naslov kratkega promocijskega spota, 
ki se je odvrtel na dveh novoletnih koncertih 
Big banda Vrhnika. Le-ta je tako lepo zaokro-
žil leto 2015, ki je bilo za naš orkester izredno 
uspešno. Že konec prejšnjega leta smo skleni-
li, da bomo namesto velikega slavnostnega 
koncerta ob 20-letnici priredili več raznolikih 
dogodkov na različnih lokacijah z različnimi 
gosti. Zakaj? Ker je to tisto, kar najraje poč-
nemo, torej igramo. 
Sodelovali smo z Lionsi, skupaj z njimi obeležili njiho-
vo obletnico ter organizirali dobrodelni koncert     z 
odličnima pevkama Alenko Godec in Evo Hren, skupaj 
z ZIC-om popestrili Argonavtske dneve, kjer smo svin-
gali in plesali na Sodnijskem trgu ter plusskali iz ba-
zena s skupino Red Five Point Star. Z isto zasedbo smo 
koncertirali še v Postojni, Trbovljah, tresli oder Metel-
kove v Ljubljani, vmes pa posneli še koncert za oddajo 
Aritmija na RTV Slovenija. Poleti smo že tradicionalno 
obiskali Marezijazz festival, zraven pripravili roman-
tičen večer v Kavarni Park s super gostjo Nino Strnad 
in igrali celo na zasebni poroki. Sodelovali smo še na 
obletnici Zveze kulturnih društev Vrhnike, leto pa za-
ključili z dvema novoletnima koncertoma, kjer smo z 
gostjo Aniko Horvat v praznični december popeljali  

občinstvo v Horjulu in na Vrhniki. Čisto za konec, tik 
pred novim letom smo odigrali še samostojni koncert 
v Logatcu. In kako nam je vse to sploh uspelo? Velika 
zahvala našemu dirigentu Matjažu, našim sponzorjem 
in  darovalcem (Razvojni GPI, d. o. o., Fokud, d. o. o., 
VARGALANT ORIGINAL, d. o. o., Komunalno podje-
tje Vrhnika), Glasbeni šoli Vrhnika in njeni ravnateljici 
Dominiki Naveršnik, Občini Vrhnika, ŠD-ju Sinja Go-
rica, ZIC-u z Marijo Zakrajšek, Studiu Vintage, skupini 
Red Five Point Star, vrhniškim Lionsom, Alešu Sečni-
ku, Gašperju Kržmancu, Samu Jakosu in Barbari Straj-
nar, Marku Jelovšku, Pihalnemu orkestru Vrhnika in za 

konec še najpo-
membnejše, veli-
ka zahvala vsem 
vam, ki prihajate 
na naše koncer-
te, nas podpirate 

in vzpodbujate. Mi vselej uživamo v vaši družbi. Če 
si zaželite naše glasbe, si zavrtite kakšen posnetek z 
našega kanala youtube ali pa  vzpostavite z nami stik 
preko našega profila na strani Facebook in morda vam 
pridemo zaigrat kar v živo. Big Band Vrhnika vam želi 
obilo zdravja in sreče v letu 2016 in naj bo vaš glasbeni 
okus še naprej odličen. Se vidimo in slišimo na naših 
koncertih!                                      Big Band Vrhnika

KUD Drenov Grič - Lesno Brdo

Božično-novoletni 
koncert

V  KUD DG - LB smo 26. dec. 2015 pripravili tradi-
cionalni Božično-novoletni koncert. Z njim zaklju-
čimo leto kulturnega udejstvovanja in hkrati pova-
bimo svoje krajane, da se družimo ob iztekajočem 
se letu. To je priložnost za izmenjavo medsebojnih 
mnenj, sproščenega pogovora ter čestitke ob prazni-
kih v decembru.
 Program so izvajali domači nastopajoči. To so bili: otroški pev-
ski zbor POŠ DG - LB, harmonikar Anže Zdešar, duo Ajda in 
Klara Jelovšek, učenka klavirja Liza Anamarie Jelovšek, pev-

ka Ajda Keržmanc s spremljavo flavtistke Julije Jelovšek ter 
MePZ DG - LB. Krajani so nas razveselili z lepo udeležbo, saj 
skoraj ni bilo prostega sedeža. Ravno tako so nas nagradili z 
bučnimi aplavzi. Ob koncu programa, kot je bilo omenjeno, so 

bili vsi prisotni povabljeni na skupno druženje in v večini so 
se odzvali vabilu. Vzdušje je bilo zares prijetno in praznično! 
Večer smo zaključili z dobrimi željami za leto 2016  in naj se 
jih čim več uresniči!                       Zapisal: Branko Bizjak

SKLADOVE PRIREDITVE IN IZOBRAŽEVANJA

Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
sobota, 6.2.2016
od 9.00 do 12.00.

Vstop prost 

LITERARNICA 
USTVARJALNA LITERARNA DELAVNICA  

za mlade avtorje od 10. do 15. leta starosti 
Mentorica: pesnica in pisateljica Ana Porenta 

prijava na oi.vrhnika@jskd.si 

Cankarjev dom Vrhnika, 
sreda, 10.2.2016,
od 8.00 do 13.00.

Vstop prost, 
rezervacija za šole in vrtce.

MLADI ODER 2016  
SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer

Cankarjev dom Vrhnika, 
pisarna OI Vrhnika, 

ponedeljek, 15.2.2016,
od 17.00 do 20.00.
Kotizacija 10 eur 

LITERARNA DELAVNICA  
za odrasle avtorje 

Mentorica: pesnica in pisateljica Ana Porenta 
prijava na oi.vrhnika@jskd.si

Cankarjev dom Vrhnika, 
sobota, 27.2.2016

ob 19.00 uri.
Vstopnina 3 eur, 

otroci gratis vstopnice. 

KONCERT FOLKLORNIH SKUPIN 
SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN  

iz Borovnice, Ligojne Rakeka in Nove vasi

Informacije in prijave: Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Vrhnika 
Pošta: Tržaška 25, 1360 Vrhnika; Telefon: 01 750 20 39; E pošta: oi.vrhnika@jskd.si  

Vstopnice: predprodaja TIC Vrhnika in pred prireditvijo na blagajni Cankarjevega doma Vrhnika.

Koncert 
vrhniških 
godbenikov
Pihalni orkester Vrhnika je kot 
že nekaj let zapored pripravil 
in izvedel Božično-novoletni 
koncert, ki je bil 18. decembra 
2015 v polni dvorani Cankar-
jevega doma na Vrhniki.

Vrhniški godbeniki so zopet raz-
veselili svoje zveste poslušalce 

s popolnoma novim programom. 
Dolgoletni dirigent Milan Matičič 
je kot goste večera povabil Pevski 
zbor OŠ Ivana Cankarja, ki ga vodi 
Tanja Avsec, kar je bil zadetek v pol-
no. Otroški glasovi so se namreč 
neverjetno dobro ujeli s toni pihal-
nega orkestra. Polna dvorana je to 
občutila in nagradila glasbenike ter 
mlade pevce z velikim aplavzom. V 
prvem delu so se godbeniki pred-
stavili s klasično glasbo, v drugem 
delu pa so se jim pridružili mladi 
pevci in skupaj so zaigrali in zapeli 
nekaj znanih zabavnih melodij. Na 
koncu so navdušeni poslušalci pri-
silili glasbenike, da so zaigrali še 
nekaj dodatkov. Tako je koncertni 
večer minil v dobri in veseli glasbi 
ter godbenike zadolžil, da bodo tudi 
v letu 2016 veliko nastopali, in to 
predvsem na tradicionalnih koncer-
tih. Milan Matičič, vodja vrhniških 
godbenikov, je v dvorani našel tudi 
najstarejšega še živečega godbenika 
Rudija Velkavrha st. in mu izročil 
šopek rož.

Simon Seljak

Pihalni orkester Vrhnika z dolgoletnim dirigentom Milanom Matičičem

Pevski zbor OŠ Ivana Cankarja se je lepo ujel z vrhniškimi godbeniki.
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In že smo zakorakali v februar, ko vam bomo znova postre-
gli z veliko kakovostnimi art filmi, komercialnimi uspešni-
cami, tako v 2D- kot v 3D-tehniki. Na vrsto bodo prišli tudi 
naši najmlajši, saj mesec obeta kar osem predvajanj sinhro-
niziranih filmov (Bacek Jon – brez dialoga, Alvin in veverič-
ki, Ups! Noe je odšel 3D, Medvedek Bamsi in mesto tatov, 
Robinson Crosoe, Mali princ). Eden najbolj pričakovanih no-
vosti na filmskem področju super junakov je film Deadpool, 
ki predstavlja novega super junaka, ki bo svet reševal pred 
zlikovci tega sveta. Poleg Deadpoola bodo še drugi, komerci-
alni filmi, kot so: Povratnik (L. Dicaprio), Vojna zvezd: Sila se 
prebuja 3D, ter Bogovi Egipta (G. Butler). Ker pa naša vizija 
stremi k pestremu kakovostnemu programu, ki ga označu-
jemo kot »art program«, smo v februarju pripravili veliko 
bero filmov iz festivala Liffe, ki še niso bili del januarskega 
sporeda. Tako bomo znotraj lastnega festivala Cankarjanski 
Liffe predvajali še Sredozemlje (dokumentarec), Čista nova 
zaveza (komedija), Morilka (akcijska drama), ter film Učna 
ura (drama). 
Odločili smo se sodelovati tudi pri promociji domače pro-
dukcije skozi podporo mladih slovenskih režiserjev Akade-
mije za gledališče, radio, film in televizijo v sklopu projekta 
Novi, novi filmi, znotraj katerega bomo prikazali štiri kratke 
filme mladih režiserjev. Veseli bomo, če se boste dogodka 
udeležili tudi vi, ogled sklopa filmov pa bo brezplačen. Do-
govarjamo se tudi z ustvarjalci, ki nas bodo obiskali ob tem 
dogodku in bili na voljo za morebitna vprašanja iz občinstva.
Ker stremimo k inovativnosti, smo za vas pripravili nagra-
dni interaktivni kviz, ki je dosegljiv na naši spletni strani. 
Kviz bo vseboval vprašanja iz filmskega sveta in bo poso-
dobljen predvidoma enkrat mesečno. Najuspešnejšim bomo 
podelili brezplačne kinovstopnice, zato se splača sodelovati.
Aktualne sporede, novice in napovedi dogodkov lahko spre-
mljate preko naše spletne strani www.kino-vrhnika.si ali na 
našem portalu Facebook kino Vrhnika.

Za kino Vrhnika: Žiga Novak

KINO VRHNIKA  

Program prireditev za konec januarja in februar 2016
Cankarjev dom Vrhnika

Do 9. 2. 2016. 
Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Skupinska razstava: SIMPOZIJ ZAPLANA 2015

Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK,
25. 1. 2016, ob 

19. uri.
(128 min.) 

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

Art film; drama, Japonska, 15 +, prikazano LIFFu: 
SESTRICA

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
28. 1. 2016, ob 

19. uri.
(138 min.)

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

GLASNEJŠA OD BOMB
Art film, drama, Norveška, Francija, Danska, 15 +,

 prikazano na 26. LIFFu

PETEK, 
29. 1. 2016, ob 

19.30.
Vstopnina: 15 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA 
PREŠERNO GLEDALIŠČE KRANJ in 

MESTNO GLEDALIŠČE PTUJ
GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN

Daniel Glattauer: VSAKIH SEDEM VALOV
Romantična komedija

Režija: Alen Jelen, igrata: Vesna Slapar, Rok Vihar k. g.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
30. 1. 2016, ob 

11. uri.
Vstopnina: 5 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA 
GLEDALIŠČE FRU FRU

OTROŠKI ABONMA in IZVEN
Po Franu Levstiku: VIDKOVA SRAJČICA

Lutkovna predstava
Režija in igra: Irena Rajh Kunaver

NEDELJA,
31. 1. 2016, ob 

17. uri.
(95 min.) 

vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

Art film; družinska pustolovščina, Avstralija, 7 +: ODI IN 
PINGVINI

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
31. 1. 2016, ob 

19. uri.
(151 min.)

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

Pustolovska drama, ZDA, 15 + : POVRATNIK
Pustolovska drama, ZDA, 15 +.

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

 PONEDELJEK,
1. 2. 2016, 

ob 19. uri. Vstop 
prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Janez Marolt: SVEŽI AMBIENTI

Razstava arhitekturnih fotografij bo odprta do 6. marca 
2016.

Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
3. 2. 2016, 
ob 18. uri.

Vstop prost.

CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA
GLASBENA ŠOLA VRHNIKA

OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
USTVARJALNI OB DNEVU KULTURE

Nastop učencev Glasbene šole Vrhnika
Grabeljškova dvorana Cankarjeve knjižnice Vrhnika

ČETRTEK,
4. 2. 2016, 
ob 19.30.

Vstopnina: 16 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
ŠPAS TEATER

Jure Karas: SLOVENSKA LITERATURA OD A DO Ž
Komedija

Režija: Primož Ekart, igrajo: Lado Bizovičar, Jaša Jamnik, 
Jernej Čampelj

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

  PETEK,
5. 2. 2016, ob 

19. uri.
(118 min).

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

Art film; drama, Irska, Kanada: SOBA
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
6. 2. 2016, ob 

17. uri.
(86 min.)

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

ALVIN IN VEVERIČKI; VELIKA ALVINTURA
Animirana, sinhronizirana pustolovščina, ZDA, 7 +.

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
6. 2. 2016, ob 

19. uri.
(151 min). 

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

Pustolovska drama, ZDA: POVRATNIK
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
7. 2. 2016, ob 

17. uri.
(86 min.)

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

ALVIN IN VEVERIČKI; VELIKA ALVINTURA
Animirana, sinhronizirana pustolovščina, ZDA, 7 +.

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
7. 2. 2016, ob 

19. uri.
(102 min.)

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

Komedija, ZDA: DEDEK UIDE Z VAJETI
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

 SREDA,
10. 2. 2016, ob 

8. uri.
Vstop prost.

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI 
VRHNIKA

MLADI ODER
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
10. 2. 2016, ob 

18. uri.
Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA 
Razstava: PREPLETANJA

kiparske skupine Izzivi v glini in slikarske skupine CC30
bo odprta do 29. februarja 2016.

Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
11. 2. 2016, ob 

19. uri.
(82 min.) 

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

Art film, dokumentarni film, Čile, Francija, Španija: 
BISERNI GUMB

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK ,
12. 2. 2016, ob 

19. uri.
(76 min.)

Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

 NOVI NOVI FILMI študentov AGRFT
Štirje kratki filmi 

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki
SOBOTA ,

13. 2. 2016, ob 
17. uri.

(86 min.)
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

ALVIN IN VEVERIČKI; VELIKA ALVINTURA
Animirana, sinhronizirana pustolovščina, ZDA, 7 +.

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki
SOBOTA ,

13. 2. 2016, ob 
19. uri.

(106 min.) 
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

Akcijska ZF pustolovščina, ZDA, Kanada: DEADPOOL
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA ,
14. 2. 2016, ob 

17. uri.
(115 min.)

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

MALI PRINC
Art film; animirana domišljijska pustolovščina, sinhro, 

Francija, Italija,7 +
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA ,
14. 2. 2016, ob 

19.30.
(106 min.) 

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

Akcijska ZF pustolovščina, ZDA, Kanada: DEADPOOL
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
16. 2. 2016, ob 

17. uri.
(117min.) 

Vstopnina: 5 €,
očala za 

večkratno 
uporabo: 2 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

UPS! NOE JE ODŠEL … 3D
Art film, animirana sinhronizirana komična pustolovščina, 

Nemčija, Belgija, Luxemburg, Irska, 5 +.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
18. 2. 2016, ob 

17. uri.
(66 min.)

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

MEDVED BAMSI IN MESTO TATOV
Art film; animirani sinhronizirani družinski, 5 +
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
18. 2. 2016, ob 

19. uri.
(107 min.)

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

SREDOZEMLJE
Art film; drama, Italija, Francija, Nemčija, prikazano na 26. 

LIFFu.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK ,
19. 2. 2016, ob 

19. uri.
(112 min.) 

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

ČISTO NOVA ZAVEZA
Art film; komedija, Belgija, Francija, Luksemburg, prikazano 

na 26. LIFFu.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA ,
20. 2. 2016, ob 

17. uri.
(105 min.) 

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

ROBINSON CRUSOE
Art film; animirana sinhronizirana komična pustolovščina, 

Belgija, Francija, 5+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA ,
20. 2. 2016, ob 

19. uri.
(105 min.)

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA
MORILKA

Ar film; akcijska drama, Tajvan, Hongkong, Francija, 
prikazano na 26. LIFFu.

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
21. 2. 2016, ob 

17. uri.
(105 min.)

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

ROBINSON CRUSOE
Art film; animirana sinhronizirana komična pustolovščina, 

Belgija, Francija, 5+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
21. 2. 2016, ob 

19. uri.
(136 min.) 

Vstopnina: 5 €,
očala za 

večkratno 
uporabo: 2 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

VOJNA ZVEZD; SILA SE PREBUJA 3D
Akcijski domišljijski spektakel, ZDA, 15 +

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
24. 2. 2016, ob 

19. uri.
(105 min.)

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

UČNA URA
Art film, drama, Bolgarija, Grčija, prikazano na 26. LIFFu.

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 
25. 2. 2016, ob 

19.30.
Vstopnina: 17 €.

ŠPAS TEATER
Ranko Babić: MOŠKA COPATA

Monokomedija, »o kateri vsi govorijo …«
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
27. 2. 2016, ob 

19. uri.
Vstopnina: 3 €.

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI 
VRHNIKA

SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
28. 2. 2016, ob 

17. uri.
(85 min.)

Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

BACEK JON FILM
Art film, animirana komična pustolovščina, brez dialogov, 

4 +,
Velika Britanija, Francija.

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
28. 2. 2016, ob 

19. uri.
Vstopnina: 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

BOGOVI EGIPTA
Fantazijska pustolovščina, ZDA

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NAPOVEDUJEMO:
ČETRTEK,

10. 3. 2016, ob 19.30.
Vstopnina: 15 €.  
Začetek prodaje 

vstopnic: 
3. februar.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
ŠPAS TEATER

Gašper Tič in Jure Karas: KOKO KOMEDIJA
Režija: Lado Bizovičar; Igrata: Ana Maria Mitić in Katarina 

Čas
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Predprodaja vstopnic za prireditve: Turistični informacijski center 
(TIC) Vrhnika, Tržaška cesta 9. Tel.: 01 755 10 54, e-pošta: tic@
zavod-cankar.si. Ponedeljek – petek: od 8. do 18. ure, sobota: od 
8. do 14. ure in pol ure pred predstavo na blagajni Cankarjevega 
doma Vrhnika. Nakup vstopnic preko spleta: www.mojekarte.

si. Dodatne informacije o prireditvah in morebitne spremembe: 
www.zavod-cankar.si, www.vrhnika.si . Pridržujemo si pravico do 

spremembe programa.



NAS CASOPIS 434/25.1.2016 C M Y K 48

Kultura  Vrhnika - Cankarjevo mesto48 25. januar 2016
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

Priprave na porod in starševstvo – V 
sodelovanju z Zdravstvenim domom 
Vrhnika vas vabimo na tečaj Priprave 
na porod in starševstvo. V februarju 
bo potekal od 16.30 do 18.30, in sicer: 
2., 5., 9. in 12. 2. 2016 v Grabeljškovi 
dvorani.

Svetovalno središče na Vrhniki – 
Brezplačno in zaupno informiranje in 
svetovanje odraslim pri odločitvah za 
izobraževanje in učenje v računalniški 
učilnici Kemis. Dodatne informacije 
in prijava na tel. št.: 01 510 22 70. 
Termini: 
v sredo, 3. februarja: 8.00–11.00 
v sredo, 17. februarja: 8.00–11.00 
v ponedeljek, 
22. februarja: 15.00–18.00
Dodatne informacije in prijava na tel. 
št.: 01 510 22 70.

Ustvarjalni ob dnevu kulture – V 
sodelovanju z Zavodom Ivana Can-
karja Vrhnika, Glasbeno šolo Vrhni-
ka in Osnovno šolo Ivana Cankarja 
Vrhnika vas vabimo na prireditev ob 
kulturnem prazniku. Nastopali bodo 
učenci in učiteljice Glasbene šole Vrh-
nika v sredo, 3. 2. 2016, ob 18.00 v 
Grabeljškovi dvorani.

Kako poceni do 'top' darila? – Darilo 
je zelo lep način izkazovanja ljubezni, 
zahvale in pozornosti. Že veste, kako 
boste za valentinovo navdušili svojo 
boljšo polovico? Kaj pa za dan žena 
in materinski dan? Vabljeni na brez-
plačno delavnico z Brigito Oblak, 
avtorico prvega priročnika o darilih, 
na kateri vam bo razkrila  deset pra-
vil, kako izbrati pravo darilo, ne da 
zapravite goro denarja. Skozi  deset 
pravil, skrbno preverjenih in uspe-
šnih napotkov, boste spoznali, da je 
lahko obdarovanje ultra zabavno, 
bolj preprosto, kot si mislite, in da 
je lahko darilni strokovnjak prav 
vsak izmed vas. Vse to in še več, z ve-
liko primerov in osebnih zgodb vam 
bo na brezplačni delavnici Brigita 
Oblak razkrila v četrtek, 4. 2. 2016, ob 
17.00 v Grabeljškovi dvorani.
 

Kuhajmo z Emilijo Pavlič – Emilija 
Pavlič nam bo ponovno podarila ve-
selo urico s predavanjem Kuhanje za 
otroke. V njeno družbo vas skupaj z 
društvom Kneipp vabimo v sredo, 10. 
2. 2016, ob 17.00 v Grabeljškovo dvo-
rano.

Tehnike sproščanja – V sodelovanju 
z Zdravstvenim domom Vrhnika – 
Centrom za krepitev zdravja, vas va-

bimo na delavnico Tehnike sprošča-
nja, na kateri boste spoznali  temeljne 
značilnosti sproščanja. Preizkusili 
boste tri tehnike sproščanja, spoznali 
njihove prednosti in dobili navodi-
la, kako jih izvajati doma. Delavnice 
bodo v četrtek, 11. 2. 2016, ob 17.30 v 
Grabeljškovi dvorani.

Bralni klub: Ikari današnjega časa – 
V svečanu bomo z Bralnim klubom 
vstopili v spoznavanje zanimivega 
dela v Rusiji rojenega francoskega 
pisatelja Makine Andreia. Francoski 
testament je roman, izdan leta 1995, ki 
ga spočetka v Franciji niso želeli obja-
viti, kasneje pa je bil večkrat nagrajen. 
V delu bomo proučili posameznika, 
razpetega med dvema različnima 
svetovoma, njegovo spopadanje z vi-
zijo in dejansko realnostjo takratnega 
časa ter njegovo rast. Ali bo v njem 
kdo videl Ikara in v kakšnih značilno-
stih ga bo opazil, bomo raziskovali v 
torek, 16. 2. 2016, ob 17.00 v Grabelj-
škovi dvorani.

Predavanje KVŠ: FILIPINI – Potopi-
sno predavanje, kjer se združijo vtisi 
dveh potovanj  ... Prvo kot ne oblega-
na destinacija pred osmimi leti, pota-
pljaški safari, odmaknjene obmorske 
vasice, nepokvarjeni otočani  ... ter ne-
davno potovanje po drugačni − vro-
či destinaciji zadnjih let, ko se je vse 

skupaj malce spremenilo. A vendar je 
to še vedno otočje čudovitih, neskonč-
nih plaž, sedmih čudes in ''južnoame-
riškega stila'' azijske države. Filipine 
nam bo pričarala Tina Grčar v četrtek, 
18. 2. 2016, ob 18.00 v Grabeljškovi 
dvorani.

Predstavitev metode EFT – Ste si 
kdaj zaželeli, da bi si lahko pomagali 
sami, kadarkoli, kjerkoli, ko se poja-
vi močna bolečina, ko vas v želodcu 
zvije od panike, ko se vam kolena 
tresejo od strahu pred vrati zoboz-
dravniške ordinacije, ko najraje ne bi 
šli na nedeljsko družinsko kosilo, saj 
predobro veste, kako se bo dogajalo ... 
In za novo leto smo si spet obljubili, 
kako bomo prenehali z odlašanjem 
in končno že opravili tiste telefonske 

klice, shujšali za 
5 kg, prenehali 
kaditi, si pri-
voščili več časa 
zase, ampak  
nekako  tega ne 
uspemo storiti. 
Z metodo EFT 
(Emotional Fre-

edom Techniques – tehnike dosega-
nja čustvene svobode) je to končno 
mogoče. Primerna je za vsakega, ki 
še vedno verjame, da mora obstajati 
način, s katerim si lahko učinkovito 
pomaga sam. Metodo bo predstavi-
la Pika Rajnar v sredo, 24. 2. 2016, 
ob 17.00 v Grabeljškovi dvorani. 

Predstavitev KS Podlipa – Smrečje 
– V petek, 26. 2. 2016, vas ob 17.30 
vabimo na družinsko popoldne v 
knjižnico. Najmlajše vabimo v Can-
karjevo hiško na pravljično urico, vse 
preostale pa v Grabeljškovo dvora-
no Cankarjeve knjižnice Vrhnika na 
predstavitev, ki jo pripravljajo krajani 
KS Podlipa - Smrečje.

VABLJENI NA 
PRIREDITVE V 
CANKARJEVI 
KNJIŽNICI 
VRHNIKA

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in tu-
rizem Vrhnika
Gledališki abonma 2015/16 in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika
PETEK, 29. januarja 2016, ob 19.30 
Daniel Glattauer
VSAKIH SEDEM VALOV
Romantična komedija – nadaljevanje uspešni-
ce PROTI SEVERNEMU VETRU.
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ in ME-
STNO GLEDALIŠČE PTUJ
Režija: Alen Jelen; igrajo Vesna Slapar, Rok Vi-
har k.g., Peter Musevski
Dramatizacija romana Proti severnemu ve-
tru je pred tremi leti v hipu postala še odrska 
uspešnica. Bliskoviti uspeh romana in kasne-
je dramatizacije sta spodbudila avtorja, da je 
kmalu po Severnem vetru napisal še njegovo 
nadaljevanje z naslovom Vsakih sedem valov 
in z njim prav tako požel uspeh. Daniel Glat-
tauer je namreč v obeh romanih napisal so-

dobno  različico romana v pismih, le da se v  
zdajšnjem neromantičnem času romantična 
ljubimca poslužita sodobnega elektronskega 
dopisovanja. E-pošta tako postane zanju me-
dij, prek katerega se po naključju spoznata in s 
pomočjo katerega se razvija njun odnos, ki ne-
zadržno prerašča meje virtualnega sveta in se 
hoče udejaniti v realnosti. Toda prav tu se po-
javi največja težava! V trenutku, ko jima zgolj 
e-dopisovanje ni dovolj in si ga želita prenesti 
v realnost in v konkretno srečanje, se Emmi  in 
tudi Leo ustrašita realnosti in  se ne srečata. 
Predstava traja 1 uro in 45 minut in ima odmor.
Vljudno vabljeni!

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in tu-
rizem Vrhnika
Otroški abonma 11. šola 2015/16 in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika
Po Franu Levstiku

VIDKOVA SRAJČICA
Lutkovna predstava

LUTKOVNO GLEDALIŠČE FRU-FRU
Režija: Irena Rajh Kunaver
Igra: Irena Rajh Kunaver; glasbena spremljava: 
Marjan Kunaver/Árpád Balázs-Piri

SOBOTA, 30. januarja 2016, ob 11. uri

Levstikov Videk v izvedbi gledališča FRU-
-FRU je predstava, namenjena najmlajšim ne 
le po vsebini, ampak tudi po likovni podobi, 
polni mehkih oblik, toplih materialov in živih 
barv, ki se v posebnem, počasnem ritmu pred-
stave prepletajo z glasovi ritmiziranih in petih 
besed  ter drobnih instrumentov. 
Predstava traja 35 minut, 2 +.
Vljudno vabljeni!

Razstave 
Do 9. februarja 2016 bo v Galeriji Cankarjevega doma na Vrhniki 
na ogled skupinska razstava: SIMPOZIJ ZAPLANA 2015.

V ponedeljek, 1. februarja 2016, ob 19. uri Vas vljudno vabimo 
na odprtje razstave arhitekturnih fotografij:

Janez Marolt: SVEŽI AMBIENTI.
Razstava v avli bo odprta do 6. marca 2016.

V sredo, 10. februarja 2016, ob 18. uri Vas vljudno vabimo na 
odprtje razstave 
kiparske skupine Izzivi v glini in slikarske skupine CC30:

PREPLETANJA.
Razstava v galeriji bo odprta do 29. februarja 2016.

Razstave v Cankarjevem domu si je mogoče ogledati od 
ponedeljka do petka od 10. do 13. ure, ob nedeljah od 10. do 

12. ure in ob drugih prireditvah.

Vabljeni!

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Cankarjev dom Vrhnika in Špas teater
Jure Karas
Komedija: SLOVENSKA LITERATURA OD A DO Ž
Režija: Primož Ekart; igrajo: Lado Bizovičar, Jaša Jamnik, Jernej Čampelj
ČETRTEK, 4. februarja 2016, ob 19.30 
Nova uspešnica, predstava, v kateri se Lado Bizovičar loteva edi-
ne teme, na katero se spozna še manj kot na glasbo – književnosti!  
Tokrat bo režijsko taktirko prevzel Primož Ekart, pod  besedilo pa se bo 
podpisal odlični in duhoviti Jure Karas. 
Na voljo samo še nekaj vstopnic!

Špas teater
Ranko Babić: MOŠKA COPATA
ČETRTEK, 25. februarja 2016, ob 19.30 
Čemu se boste nasmejali do solz?!   
Vsi moški so copate. A le pravi moški si to upa povedati na glas! Resnica 
ni bila namreč še nikoli tako zabavna kot v tej komediji, ki se brez izjem in 
dlake na jeziku dotika prav vsega: od spominov na izgubo nedolžnosti, do 
prvega skupnega dopusta s punco, rojstva prvega otroka in krutega spo-
znanja, da niso vsi dojenčki ljubki.

Sodelujoči umetniki na Simpoziju 
Zaplana 2015, ki je potekal od 10. do 
13. junija na Zaplani:
Nizozemska: Ruud Souverijn,
Maarten Morselt, Daniel Charles Oostdam, 
Marijke Agterbosch.

Slovenija: Janez Kovačič – akademski slikar, 
Franc Golob – akademski slikar, mag. Igor 
Banfi – akademski slikar; Vojko Čašperut – 
Gašper, Edo Zupan, Blaž Tomšič, Rok Malo-
vrh, Nejc Balantič, Oktet Raskovec, Ansam-
bel Oto in Rusi, Franci Bozovičar.



NAS CASOPIS 434/25.1.2016 C M Y K 49

4925. januar 2016
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Šport in rekreacija

Disko kralji Horjul
Starejše generacije bodo zagotovo poznale sku-
pino Agropop in njihov komad Disko kralj iz 
Horjula. Od tu tudi ime ekipe! Ekipa horjulskih 
veteranov briljira kar v nekaj statističnih pr-
vinah: najstarejša povprečna starost igralca je 
dobrih 25 let; najnižja povprečna višina igralca 
je dobrih 177 cm; najvišja telesna teža igralca je 
dobrih 82 kg.
Žal na ligaški lestvici niso tako dominanti, saj 
zasedajo šele šesto mesto. Je pa res, da je za nji-
mi najuspešnejša nedelja doslej, saj so poleg po-
raza še enkrat remizirali in zmagali. Na ta račun 
so dosegli 133 % rast točk in so sedaj pri številki 
7. Delnice na nogometni tržnici so narasle tudi 
njihovemu paradnemu konju -0 Jakobu Poto-
karju (osmo mesto na lestvici strelcev,  dvanajst 
doseženih točk). Kdo ve, mogoče se v nasle-
dnjem prestopnem roku obeta selitev v kakšen 
priznan nogometni klub?

Krampi Domžale
Domžalčani si lastijo podobne telesne predi-
spozicije kot Kralji, le da so za odtenek manj 
suvereni. Žal vam moramo tokrat poročati tudi 
o neljubih poškodbah, tako da se je njihov prvi 
vratar Primož Sajevic in tiskar vseh nogometnih 
dresov, ki so jih prejeli vsi igralci v ligi, zaradi 
poškodbe gležnja pred mesecem odločil, da bo 
namesto primarne nogometne funkcije izbral 
sekundarno – tako je zavzel mesto branilca. Ka-
sneje se je odločitev izkazala za ne ravno posre-
čeno: na prvi tekmi so prejeli sicer samo tri gole, 
na naslednjih dveh pa kar dvajset! Priča smo bili 
največjemu porazu/zmagi katere izmed ekip. V 
derbiju z ekipo ŠD Brezje so namreč izgubili 
kar 1 : 11. Svoje je odigrala tudi njihova kratka 
klop, tokrat so imeli na  voljo samo eno menja-
vo. Urban Lederer, njihov najuspešnejši strelec, 
zaseda  dvanajsto  mesto na lestvici strelcev (10 
točk).  Horjulci in Domžalčani so si enotni vsaj v 
eni stvari: pomembno je sodelovati!

ŠD Setnik
Že po imenu sodeč gre za precej športno/nogo-
metno usmerjeno moštvo, ki to dokazuje tudi na 
terenu. Do tiste nedelje je vrh lestvice strelcev 
krojil njihov prvi mož Krištof Janša (16 točk, naj-
boljši podajalec lige), vendar jo je moral zaradi 

neučinkovitosti na zadnjih treh tekmah predati 
drugim. Setničani so odigrali zaporedoma dve 
tekmi z najmanj danimi goli: najprej so prema-
gali ekipo ŠD Brezje z 1 : 0, nato pa so se razšli 
z Ježi iz Žažarja brez doseženih golov. Na obeh 
tekmah je  čudovito branil njihov vratar Matjaž 
Buh. Sledila je tekma za vrh lestvice, ki so jo su-
vereno s 3 : 0 dobili člani še tretjega športnega 
društva, in sicer iz Šentjošta.  Tako so Šentjoštča-
ni prevzeli prvo  mesto in zanesljivo vodstvo v 
ligaškem točkovanju.

ŠD Brezje
Druga najmlajša ekipa lige je na treh tekmah 
dosegla kar  petnajst golov, poleg tega pa sta 
njihova najboljša igralca skočila na vrh lestvice 
strelcev. Damjan Urbančič (20 točk) in Aljaž Ška-
rabot (17 točk) sta krepko povečala svoj točkov-
ni zbir. Oba sta namreč štirim zadetkom dodala 
še po dve asistenci. Urbančič je tako postal tudi 
najboljši strelec dosedanjih devetih kol, mrežo 
nasprotnika je zatresel že trinajstkrat. Kljub tem  
navdušujočim podatkom so na treh tekmah za-
beležili samo zmago proti Krampom, medtem 
ko so izgubili proti Ježem in Setniku. Točkovno 
sta bila precej uspešna tudi Gregor Grdadolnik 
(šesto  mesto na lestvici) in Matevž Smrtnik, ki je 
zamenjal poškodovanega Roka Kogovška.

ŠD Šentjošt
Da z njimi ne gre češenj zobati, so spoznale veči-
noma že vse ekipe, ki so se  pomerile z njimi. Po 
tekočem traku in s kolektivno igro premagujejo 
nasprotnika za nasprotnikom. Nekaj zanimivih 
podatkov:
– najboljši napad lige: 45 golov na devetih tek-

mah

– najboljša obramba lige: 7 prejetih golov
– najboljše razmerje v danih in prejetih golih: +38
 največ doseženih točk: 24 (od možnih 27)
Štafetno palico Nejca Droftine je prejel Tadej 
Kavčič, ki je k novim trem zmagam prispeval 
štiri gole in dve podaji. Tadej je na lestvici strel-

cev skočil na četrto mesto (16 točk) in soigral-
ca Nejca potisnil na peto (14 točk). Šentjoštčani 
imajo kopico igralcev na nadaljevanju sezna-
ma: Tomaž Demšar enajsto mesto in Jošt Oblak  
trinajsto(oba 10 točk), Jože Umek 15. mesto (8 
točk) in tako naprej.
Ježi Žažar
Poškodbe ne prizanašajo niti utrjenim Žažarča-
nom. Janez Trček, eden njihovih vidnejših špor-
tnikov, je v enem izmed duelov staknil poškod-

bo kolena. Vendar star slovenski pravi, da se bo 
do poroke že zacelilo! Kot pravijo Žažarčani, 
je njihova maskota Bernard Trček (11  točk,  9. 
mesto) tudi tokrat vihtel dirigentsko palico, na 
pomoč pa so mu priskočili še Žan Kavčič, Stojan 
Krička in Blaž Končan. Ježi so najprej izgubili 
proti Šentjoštu, nato pa nabrusili svoje bodice 
in nagnali strah v kosti Breznčanom in skorajda 
tudi Setniku. Kljub številnim priložnostim na tej 
tekmi nismo videli zadetkov. V golu je povelje-
val Primož Eršte, po domaže Mic. Gre za zelo 
nepredvidljivo ekipo, ki ima še neporavnane 
račune z ekipo NK Marjan – odigrati morajo 
namreč še zaostalo tekmo 6. kola. Kot vse kaže, 
se bodo Žažarčani potegovali za končno 3. ali 4. 
mesto rednega dela ligaškega tekmovanja.

NK Marjan Horjul
Kot zadnja ekipa je na nogometni teren v Špor-
tnem parku Horjul stopila še druga domača za-
sedba. Niti sami ne znajo točno povedati, od kje 
izvira njihovo nenavadno ime. »Ne hvali dneva 
pred nočjo,« bi lahko rekel njihov vratar Peter 
Hribernik, ki ni imel svojega dne. Je pa to velja-
lo za Kenena Bosnića (14 točk, 7. mesto), ki se 
je vključil v društvo »štirje goli,  dve podaji«, s 
tem, da je tokrat odigral samo dve tekmi. Mar-
jani so najprej podlegli pritisku svojih nogome-
tnih vzornikov in proti Disko Kraljem izgubili 
z 2 : 3, nato pa uprizorili pravo simultantko in 
zamrznili Krampe na –8, rezultat na semaforju 
je ob koncu kazal 1 : 9 v korist Marjanov. 
Pohvaliti  velja tudi sodnika Miha Hočevarja, ki 
je svoje delo ves čas opravljal na meji profesio-
nalizma.
Več informacij o ligaškem dogajanju najdete na 
naši spletni strani www.nasgol.si in na FB pro-
filu NašGOL. 
Z ligaškim tekmovanjem bomo nadaljevali na 
valentinovo, v nedeljo, 14. februarja 2016.

Grega Čepon

Zimska malonogometna liga NašGOL
Horjul, 10. januar – Za nami je pestra športna nedelja, postregli vam bomo le z najodmevnejšimi dogodki nogometnih 
dvobojev. Po devetih ligaških kolih ni več neporaženih ekip, ekip brez doseženih točk, videli smo tekmi z največ in naj-
manj doseženimi goli, obenem pa se je lista strelcev  zelo prevetrila. 

Tadej Kavčič, ŠD Šentjošt, četrti na lestvici strelcev.

Ahac Lončar, NK Marjan Horjul.

Disko Kralji Horjul
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Pod koši Slomškove dvorane se je v celodnev-
nem srečanju zvrstilo okoli 150 košarkarjev iz  
vse Slovenije. Vrhunec je  bil ob osmih zvečer, 
ko so se pomerili najboljši igralci domačega pr-
venstva, razdeljeni v ekipi Žige Dimca in Mati-

ca Rebca (oba Krka). S 126 : 117 
je zmagala ekipa Dimca, ki je 
bil hkrati razglašen za najko-
ristnejšega igralca tekme. Naj 
omenimo, da sta v obeh ekipah 
sodelovala tudi člana vrhni-
škega košarkarskega kluba Jan 
Kos in Klemen Brglez.
Košarkarska zveza Slovenije je 
podelila priznanja najboljšim 
v letu 2015. Od dobitnikov ga 
je na Vrhniki visoko v zrak 
dvignil Dragiša Drobnjak kot 
najboljši igralec lige Telemach, 
preostala dva pa bosta pri-
znanje še prejela ali pa sta ga 
že (Goran Dragić v absolutni 
kategoriji in Luka Dončić kot 
najboljši mladi košarkar).
Vsaka minuta pavze košarkar-
skega dvoboja je bila do zadnje 
sekunde prežeta s spremlje-
valnim programom: nastopila 
je navijaška skupina Žabice, 
mladi košarkarski upi Košar-
karskega kluba Vrhnika, svojo 
točko so imele maskote. Mo-
čan pečat prireditvi je dal tudi 
njen spektakularni začetek z 
laser šovom, himno v izvedbi 
Helene Blagne ter »ognjenim« 
nastopom artistične skupine 
Čupakabra. 

Domači košarkarji 
občinstva niso pustili  
na cedilu
V času prireditve so potekala 
različna tekmovanja. V meta-
nju trojk je Miha Vašl (Zlato-
rog) premagal Mensuda Jule-
vića (Lastovka), zmagovalci 
spretnostnega izziva pa so bili 
Vrhničani Jaka Petek, Jaka Kos 
in Jan Kos. »Nisem imel namen 
sodelovati v izzivu, pa so me 
izbrali, ker imam mirno roko,« 
je Jan pojasnil za Naš časopis, 
ki je iz sredine dosegel zma-
govalni zadetek, sicer pa je bil, 
kot smo že zapisali, eden od 

vrhniške dvojice, ki se je merila z najboljšimi v 
Sloveniji. »Sodelovati na tako velikem tekmo-
vanju kot je All Stars, ob boku najboljših igral-
cev v Sloveniji, je verjetno želja vsakega mlade-
ga igralca košarke. Meni se je ta želja končno 
uresničila. Bilo je fantastično, minilo je mnogo 
prehitro in upam, da ne zadnjič.« Poleg spre-
tnostnega izziva so se košarkarji pomerili še v 
verjetno najbolj priljubljeni kategoriji: zabijanju 
košev. Na veliko veselje domačega občinstva je 
slavil Vrhničan, 17-letni Rok Savič, ki je hkrati 
postal bogatejši tudi za 500 evrov. »Zelo trdo 
je treba delati, da ti uspe takšno zabijanje, res 
ogromno treninga. Moč mi je dala domača pu-
blika, ki je navijala zame, pred konkurenti pa 
sem imel tudi prednost domačega terena,« je na 
kratko svoje vtise strnil »sveta vladar v zabija-
nju«, kot se je uradno imenoval njegov osvojeni 
naslov. 

Tudi mlajši so se merili
Nič manj napete tekme niso potekale v dopol-
danskem in popoldanskem času, ko so se meri-
le mlajše selekcije. Pri fantih do trinajstega leta 
starosti (sodeloval tudi Vrhničan Matic Mikuš) 
so z 58 : 57 slavili beli, za najbolj borbenega ko-
šarkarja je bil izbran Jaka Oberlajt. Fantje do 
šestnajstega leta so se merili na dveh tekmah, 
kjer sta bila izbrana za najbolj borbena igralca 
Jakob Strel in Jure Daneu, v ekipah pa sta so-
delovala tudi vrhniška predstavnika Aljaž Kos 
in Bogdan Musienko. Predzadnja tekma je bila 
U-18, v kateri so beli premagali zelene s 60 : 56, 

kjer je sodeloval tudi Vrhničan Rok Savič. Kan-
didati za reprezentanco do  dvajset let so v za-
dnji tekmi pred osrednjim dogodkom – člansko 
tekmo – postregli s številnimi  zanimivimi od-
ločitvami, na koncu pa je vseeno slavila ekipa 
zelenih. Za najbolj borbenega predstavnika je 
bil izbran Vlatko Čančar. Vrhnika v tej postavi 
ni imela svojega predstavnika.

Vrhničani kot organizatorji
Športni dogodek na Vrhniki sta s pomočjo 
Košarkarske zveze Slovenije organizirala Ko-
šarkarski klub Vrhnika in Zavod Ivana Can-
karja Vrhnika. Andrej Smrekar iz vrhniškega 
kluba je na tiskovni konferenci povedal, da so 
že dalj časa gojili žejo po organizaciji odmev-
nejšega dogodka, tokrat pa jim je tudi uspelo. 
»Nedvomno je zaupanje zveze, da nam preda 
organizacijo, tudi potrditev našega dobrega 
dela v klubu.« Gostovanje je potekalo v špor-
tni dvorani pri OŠ Antona Martina Slomška, s 
katero upravlja Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. 
Njegov direktor Boštjan Koprivec je dejal, da je 
Vrhnika zadnje leto beležila uspehe  pri promo-
ciji turizma, z organizacijo tovrstne prireditve 
»… pa lahko postanemo tudi zvezda na podro-
čju športa.«

Gašper Tominc, foto: GT in Simon Seljak

Zahvala KK Vrhnika 
za pomoč pri izvedbi 
prireditve All Stars
Dan slovenske košarke je mimo in Vrhnika 
se je po dolgih letih zopet znašla na košar-
karskem zemljevidu naše dežele. Pohvale 
in čestitke po odlični izvedbi še vedno 
prihajajo z vseh strani. Vsekakor je bilo 
opravljeno veliko delo, ki je k sodelovanju  
pritegnilo mnoge posameznike, podjetja, 
društva … 
A to ni bil projekt enega kluba. Brez 
odličnega sodelovanja organizatorjev, 
Košarkarske zveze Slovenije, KK Vrh-
nika, Zavoda Ivana Cankarja in Športne 
zveze Vrhnika jubilejna, 25., izvedba 
športnega spektakla ne bi bila izpeljana 
na tako visokem nivoju.
Vendar še tako dobro sodelovanje potre-
buje konkretno finančno in materialno 
pomoč. Tu so nam partnersko roko ponu-
dili sponzorji in darovalci, brez katerih bi 
zamisli in ideje obtičale v klubski pisarni, 
na papirnatih zabeležkah in v glavah ne-
popravljivih idealistov. Na tem mestu bi se 
rad iskreno zahvalil vsem podpornikom 
tega dogodka, ki so finančno ali v obliki 
prostovoljnega dela naredili zares veliko 
stvar! Veliko za klub, lokalno skupnost in 
predvsem za našo mladino in otroke.
V njihovem in tudi mojem imenu še enkrat 
hvala!
Izvedbo športnega dogodka so 
omogočili:
Tera nova, gradbeno podjetje, d. o. o., Vrh-
nika, Soboslikarstvo in fasaderstvo Franc 
Habat, s. p., RcG Informacijske tehnolo-
gije, d. o. o., Kemis, d. o. o., Uniplast inže-
niring, d. o. o., Pekarna Baškovč, Ribido, 
d. o. o., Japelj poslovne storitve, d. o. o., 
Gostilna Pri Kranjc, Komunalno podjetje 
Vrhnika, Hotel Mantova, Picerija Boter, 
DG 69, Cvetličarna Karmen, ga. Helena 
Blagne, Občina Vrhnika in župan g. Sto-
jan Jakin, OŠ Antona Martina Slomška 
in PGD Stara Vrhnika.
Predsednik KK Vrhnika, Andrej Smrekar

Klemen Brglez

Aljaž Kos, U-16

Mikolas Suša, 
U-18

Matic Mikuž, U-13

Bogdan Mu-
ščenko, U-16

Nik Zobec, 
U-13, tekmo-
val v metanju 
trojk

Rok Savič – mojster v zabijanju košev Med premori je občinstvo zabavala tudi navijaška skupina Žabice.

Zmagovalna vrhniška trojka v spretnostnem izzivu: Jaka Petek, Jaka Kos in Jan Kos

All Stars: na košarkarskem 
spektaklu pustila pečat tudi 
Vrhnika
Vrhnika, 27. december – Zadnji košarkarski dogodek v letu 2015 je  potekal na 
Vrhniki, kjer so se na parketu Slomškove športne dvorane pomerili najboljši ko-
šarkarji v Sloveniji. Celodnevni program je vrhunec dosegel z večerno člansko tek-
mo, kjer se je do zmage dokopala ekipa Žige Dimca. A bolj kot tekma so bila v 
ospredju različna tekmovanja, kjer so domači zmagali v spretnostnem izzivu in v 
zabijanju. 
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ŠDRŠ Vrhnika
Naša dekleta so v decembru končala s prvim 
delom tekmovanja v državnem prvenstvu. Sko-
zi prvi del so doživljala vzpone in padce, a ve-
činoma so prikazala dobro in borbeno igro. Naj-
bolje so se  izkazale starejše deklice, ki trenutno 
v skupini zasedajo prvo mesto. Mlajše deklice 
C so druge, mlajše deklice A pa pete. Kadetinje 
zasedajo sedmo mesto.
Starejše deklice in kadetinje so se v decembru 
ponovno udeležile rokometnega turnirja v Beo-
gradu. Tja so se odpravile nabirat nove izkušnje, 
prikazati so želele dobro in borbeno igro, pred-
vsem pa uživati v igranju rokometa in spozna-
vanju samega mesta. 
Starejše deklice so že prvi dan prikazale dobro 
igro in proti ekipi Novi Beograd slavile z rezul-
tatom 12 : 7. Tudi drugo tekmo proti ekipi Opovo 
so odigrale dobro in rezultat je bil zopet več kot 
odličen (16 : 8). Kadetinje so imele prvi dan malo 
manj sreče, saj so proti ekipi Olimpije izgubile z 
rezultatom 15 : 23, zato pa so boljšo igro prika-
zale proti ekipi Prvi as in zasluženo zmagale z 

rezultatom 14 : 7. Tudi drugi dan je bil zelo uspe-
šen, saj smo vknjižili kar tri zmage. Starejše de-
klice so z rezultatom 17 : 4 ugnale Podgorico in 
po dramatični tekmi še ekipo Ruma (17 : 16). Ka-
detinje so ekipo Napredak suvereno premagale 
z rezultatom 15 : 7. Tako so se starejše deklice 
zadnji dan borile za prvo mesto. Igrale so proti 
Krimu in ga po razburljivi tekmi premagale z 
rezultatom 21 : 18. Naše kadetinje so se kljub le 
enemu porazu borile za peto mesto, ki so ga po 
odlično odigrani tekmi proti ekipi Ohrid (19 : 
9) z lahkoto osvojile. Dekleta so dosegla dobre 
rezultate, nabrala nove izkušnje in prepričana 
sem, da so se tudi zabavala in da jim bo ta turnir 
ostal še dolgo v spominu. 
Sedaj dekleta po krajšem premoru ob praznikih 
že pridno trenirajo in se pripravljajo na drugi 
del državnega prvenstva. Želimo jim čim več 
dobrih, borbeno odigranih tekem in seveda do-
brih rezultatov. Vesele bodo tudi vaše spodbude 
s tribun, zato le pridite navijat za naše punce 
(datume tekem lahko najdete na naši spletni 
strani).

T. Kovač

Začetna zagnanost
Podobno kot pri vsakem dru-
gem začetku je tudi pri tibe-
tanskem obredu pomlajevanja 
navdušenje največje na začet-
ku, ko še ne veš točno, česa si 
se lotil. Človek, ki obreda še ne 
pozna, ga vzame preveč zlah-
ka. Misli si, da je potrebno le, 
da se iz videa nauči, kako to  
poteka in bo pomlajen. Tako 
kot je duh časa napadel člove-

ka na vseh področjih, tako ga 
je okvaril tudi glede napora in 
potrpljenja, ki ga mora vloži-
ti vase, da je zdrav v misli in 
telesu.

Največja sovražnika 
zdravja
Lenoba in malomarnost, to 
dolgoletni izvajalec obreda 
dobro ve. Opraviti mora vsak 
napor, da izkorenini ta pretka-

na sovražnika. Lenoba je kot 
nekakšen prišepetovalec, ki 
ob pravem trenutku zna priše-
pniti prave besede, da  človeka 
odvrne od priziva moči, kajti 
obred je natanko to, kadar ga 
uspe izvesti vsak dan. Koli-
ko samopremagovanja lenobe 
in malomarnosti, nemira in 
raztresenosti je potrebno, da 
vzdrži neprekinjenost izvedbe, 
ve le tisti, ki ga opravlja.

Čemu vsak dan?
Dan je ena celota. Danes je vse, 
kar je. Včeraj ni več in jutri še 
ni. Telo prevzame nase učinke 
tistih navad, ki jih je doživlja-
lo danes. V življenjskem toku 
ni prekinitev. Vsak dan znova 
moramo negovati tisto, kar že-
limo, da uspeva.

Vključevanje volje
Da se vsak dan lotimo nečesa, 
kar ni del najnujnejših vsakda-
njih prisil, ki nas izčrpavajo, 
moramo vpreči voljo. Človek, ki 
preneha z uničujočo miselno ali 
telesno navado zaradi grožnje 
bolezni, izgube dela, partnerja, 
otroka, je prisila. Če z navado 
preneha zaradi strahu pred 
morebitno boleznijo, je prisi-
la. Vpreganje volje  terja ravno 
nasprotno pobudo dejanja – 
ljubezen do sebe, do partnerja, 
do otroka, do dela, do življenja. 
Zelo redki so posamezniki, ki 
iz pobude ljubezni naredijo ne-
kaj zase, večina jih ukrepa šele 
takrat, ko izgubijo zdravje. Dej-
stvo moči je, da dokler človek 
karkoli ima, tega ne ceni. Šele 
ko to izgubi, ve, kaj je imel.

Štartni pogoji bolnega 
človeka
Ko človek izgubi zdravje, ga 
zajameta strah in panika. 
Oklepa se vsega in poskusi vse 
ali pa se vda. Ker nima moči, 
ne more prevzeti odgovorno-
sti za svoje stanje, rešitev išče 
zunaj sebe, kupuje zdravje ali 
pa se odreka temu in onemu, 
ponovno iz strahu.
Vrelec mladosti imaš v 
sebi
Človekova pozornost je vse 
življenje obrnjena navzven in 
išče ljubezen, srečo, znanje, 

modrost, zadovoljstvo, razu-
mevanje. Človek ne zmore 
biti sam, niti pomirjen s seboj, 
ne zmore se nasititi s stvarmi 
svet,a niti z drugimi ljudmi, 
ker je prazen od znotraj. Pra-
zen človek nase navleče vse 
stvari in ljudi, da se počuti 
nekaj. Če mu odvzamemo ka-
tero od teh stvari, je tako, kot 
bi vzel del njega in bo vpregel 
vsa sredstva, da jih dobi nazaj, 
ne glede na to, koliko življenj 
bo uničil ob tem. Vodi ga pra-
znost, sebičnost, nenasitnost, 
zato tudi hrani, neguje in po-
večuje to isto.

Obred vrelec mladosti je kore-
nit preobrat v dojemanju same-
ga sebe. Je ravno nasprotno od 
navzven obrnjenega človeka. 
Je uvid v moč v sebi in nega te 
moči, je uvid v moč prepričanj 
in nega tehtno izbranih prepri-
čanj. Je prevzemanje odgovor-
nosti za svoj položaj. Je prene-
hanje razprševanja navzven in 
vlaganja sebe v zunanje stvari. 
Je zbiranje poprej razpršene 
moči in širjenje razumevanja. 
Je prebuditev samoopazova-
nja in prisluškovanje lastnim 
občutjem. Je kot prebuditev iz 
dolgega spanca.

ŠD Dren
Prvi mednarodni turnir =  
prvi pokal!
V soboto 9. 1. 2016 je selekcija U-11 
odšla na prvi turnir v letu 2016. 
Za ekipo so igrali Matej K., Matej D., 
Van, Filip, Žan, Arton, Miha, Tian, 
Patrik in Amadej. Turnirja smo se 
udeležili zaradi sistema igre 6+1, 
igranja  na umetni travi v ogreva-
nem balonu in tudi kvalitete naspro-
tnikov. Pričakali so nas klub iz tujine 
in klubi, ki niso iz naše okolice in se 
z njimi redko pomerimo. 
Doletela nas je čast, da smo odigrali 
prvo tekmo na turnirju proti ekipi 
Brežic, ki smo jih premagali z rezul-

tatom 1:0. Naslednjo tekmo smo igra-
li proti domači ekipi ŠD Tian – Nogo-
metna šola Jasmin Kurtić iz Novega 
mesta, ter zopet zabeležili zmago.  
Tudi na zadnji tekmi v skupini proti 
ekipi iz Kočevja smo z igrišča odšli 
kot zmagovalci.
V četrtfinalu smo se pomerili proti 
ekipi Vira, ki smo ga brez večjih te-
žav premagali, tokrat z rezultatom 
3:0. V polfinalu pa smo se srečali s 
končnim zmagovalcem NK Zamet iz 
Rijeke, ki nas je zasluženo premagal. 
V tekmi za 3. mesto smo se ponov-
no pomerili proti domačinoom, ki so 
tokrat povedli z 1:0,  a smo s dvema 
zadetkoma obrnili srečanje v našo 
korist. Tako smo na koncu osvojili 
3. Mesto!  Pred nami sta se uvrstili 

samo ekipi iz Hrvaške.
Turnir lahko ocenimo kot uspešen, 
saj smo na 6 tekmah dosegli 5 zmag 
in pokazali, da znamo igrati. Fantje 
so prikazali vzorno obnašanje na in 
ob igrišču ter še okrepili prijateljstva 
z vrstniki. Čestitamo!
Prednovoletno druženje
Pri Nogometni šoli Dren je že običaj, 
da odigramo »turnir« med starši in 
otroci ob  koncu meseca decembra. 
Cilj turnirja je, da starši vidijo na-
predek svojih otrok v sami igri in 
da tudi sami pokažejo nekaj svojega 
znanja. Prav tako je obvezno druže-
nje tudi na galeriji v sproščenem de-
cemberskem vzdušju. Tako smo tudi 
letos 29.12 opravili  uradni zaključek 
leta 2015.

Turnir v Beogradu (T. Kovač)

V praksi – vrelec mladosti (2/6)
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Akrobati so se udeležili Državne-
ga prvenstva v akrobatiki. Tekmo-
vanje je potekalo v prestolnici, in 
sicer v soboto, 5. 12. 2015, v dvora-
ni športnega društva GIB, Šiška. 
Barve našega društva je zastopalo 
deset tekmovalk in tekmovalcev, 
ki so nastopili v šestih starostnih 
kategorijah. V kategoriji cicibanov 
je Matevž Malovrh zasedel 15. me-
sto, 24. Tristan Kofol ter 25. Rok Šraj 
Miklič. Med cicibankami je bila Bri-
na Alina Prosen 51. Med mlajšimi 
dečki jeenajsto  mesto zasedel Ožbe 
Kuhar, med starejšimi deklicami pa 
42 . mesto Laura Drašler. V katego-
riji mladink sta bili Iza Šraj Miklič 

in Nika Kogovšek 17. in 22., med 
mladinci je Jan Šraj Miklič zasedel 
prav tako 17. mesto, Nik Poličnik 
pa eno mesto za njim. Na tekmova-
nju je bilo več kot  330 tekmovalk 
in tekmovalcev, kar jasno dokazuje, 
da se v Sloveniji panoga akrobatike 
odlično razvija in z veseljem smo 
del te zgodbe. 
Ritmičarki Neža Čuk ter Nina Ži-
žmond sta s svojima individualni-
ma sestavama znanje prikazali na 
XXVI. Novoletnem pokalu Moste 
(6. 12. 2015). To je bila zanju prva 
tekma v sezoni. Nekoliko ju je žal 
izdala trema, saj sta naredili nekaj 
manjših napak. Nina je v sestavi z 

žogo zasedla četrto mesto, Neža pa 
s kiji peto.
Kot zadnja decembrska aktivnost 
pa je bil v torek, 15. 12., zaključni 
novoletni nastop. Nastopili so vsi 
naši člani, od najmlajših, ki štejejo 
komaj štiri leta, do najstarejši, ki so 
že srednješolci. Vsi skupaj smo ob 
nastopih neizmerno uživali. Dedek 
Mraz sicer letos ni uspel priti na 
obisk, je pa za vsakega člana pustil 
darilo, kar je še dodatna potrditev 
za marljivo delo v letu 2015. 
Vsem našim članom ter preostalim pod-
pornikom društva želimo srečno, zdra-
vo ter uspešno novo leto 2016.

Urša Cvetko (GD Vrhnika)

Brez dobrih želja v novem letu nika-
kor ne gre. Vsi dejavni v Športnem 
klubu Izza ovivnka vam v letu, ki 
se je ravno dobro začelo, želimo 
kar največ zdravja in obilico veselja. 
Slednjega podelite z ljudmi, s kate-
rimi se najraje družite. Tudi mi so se 
decembru veliko družili in po »nor-
dijsko« prehodili kar nekaj skupnih 
kilometrov. Ves mesec je bil kot na-
ročen za dejavnosti na prostem, saj 
so bile temperature ozračja vse prej 

kakor zimske, dostikrat je iz megle 
pokukalo tudi sonce in mi smo to s 
pridom izkoristili. 
Srečevali smo se dvakrat na teden: 
ob sredah popoldne in sobotah do-
poldne. Ob sredah smo pridno vadi-
li na barjanskih tleh. Potepali smo se 
po ravnini med Sinjo Gorico in Dre-
novim Gričem. Kjer je bilo na kupu 
več čelnih lučk, tam smo bili mi. 
Sobote so bile praviloma rezervira-
ne za bolj razgibane terene: Blatni 
dol, Star maln in Staje. Za tehnično 

in kondicijsko zahtevnejše vaje smo 
izkoristili kakšen krajši klanček in 
za sklece smo uporabili kar ob poti 
naložene hlode. Vse skupaj smo za-
činili še z drugimi vajami za moč: 
dvigovali smo se na prste, spuščali 
v počepe in skakali okoli svoje osi. 
Okrepili smo predvsem mišiče rok 
in nog, tako da smo v novem letu še 
močnejši in s še več kondicije. Naši 
treningi so bili včasih tudi takšni za  
okrepitev naših smejalnih mišic, saj 
smo se poleg vsega tudi od srca na-
smejali.
Ta mesec nam zima kaže svoje zobe, 
a mi smo neustrašni in ne ostajamo 
doma na toplih kavčih. Tudi nada-
lje bomo v januarju še vedno pridno 
hodili naokoli, tudi v mrazu in sne-
gu, ki ga že komaj čakamo, krepili 
bomo naš imunski sistem, metali 
proč preveč zaužitih kalorij decem-
berskih dobrot in se pripravljali na 
nove podvige. Februar in marec bo-
sta namreč polna aktivnosti in aktiv-
nih presenečenj. 
Kdor bi se nam želel pridružiti pri 
nordijski hoji, bo dobrodošel. Infor-
macije lahko najdete na spletni stra-
ni našega društva www.izzaovivn-
ka.si, kadar koli pa nam lahko tudi 
pišete na izzaovivnka@gmail.com. 
Veselimo se snidenja!

ŠK Izza Ovivnka, Barbara Š.

Ob 9. uri so s tekmovanjem 
začeli osnovnošolci, kjer je 
bila udeležba vredna po-
hvale in to je dokaz, da 

mladina na Vrhniki rada 
igra namizni tenis. Ob 
10.00 so s tekmami začele 
tudi vse starejše kategori-

je. Sledijo rezultati oz. prvi 
štirje  v vsaki kategoriji

Osnovnošolci 1.–5. 
razred:
1. Matic Rijavec  
2. Jakob Debevec 
3. Vid Bizjak 
4. David Zimšek

Osnovnošolci 6.–9. 
razred:
1. Miha Podobnik
2. Andraž Pavlovčič
3. Anja Prijatelj
4. Jaka Vukašinovič

Moški do 40 let:
1. Miha Grampovčnik 
2. Rok Semič 
3. Jernej Ogrin 
4. Rok Grasselli

Moški nad 40 let:
1. Drago Torkar
2. Boris Kandare
3. Uroš Cerar
4,. Jože Miklavčič

Dvojice:
1. Grampovčnik–Seliškar
2. Semič–Vrhovec
3. Torkar–Cerar
4. Vrbančič–Kandare

Vsem tekmovalcem iskre-
no čestitamo za osvojena 
in priborjena mesta ter po-
gum za udeležbo! 
Za nemoteno izvedbo 
tekmovanja sta poskrbela 
vodstvo namiznoteniške 
sekcije (ki deluje v okviru 
Športnega društva Vrhni-
ka) ter gospod Bruno Kosi. 
Obenem bi se radi zahvali-
li podjetjem REVOZ, d.,d., 
LJUBLJANSKE MLE-
KARNE, d.d. in Mercator-
-EMBA, d.d., ki so pod-
prli izvedbo tekmovanja 
z  darovanjem nagrad za 
najboljše in okrepčil za vse 
udeležence tekmovanja.
Če vas zanima najhitrejši 
šport z žogico na svetu se 
oglasite v času treningov 
pri nas (dvorana AMS, 
galerija zgoraj) in dobili 
boste vse potrebne infor-
macije: torek 17.00–18.00 
in 18.00–19.30, četrtek 
17.00–18.00 in 18.00–19.30.
Rekreativci imajo svoje 
termine ob ponedeljkih in 
četrtkih 19.30–21.00. 
Vljudno vabljeni.

MK

Učenci 1.–5. razred, od leve proti desni: Jakob Debevec, 
Matic Rijavec, Vid Bizjak in David Zimšek

Dvojice od leve proti desni: Semič–Vrhovec, Seliškar–
Grampovčnik, Cerar–Torkar

17. občinsko prvenstvo okronalo nove prvake
19. 12. 2015 smo v dvorani Antona Martina Slomška na Vrhniki organizirali že 17. zaporedno 
občinsko prvenstvo v namiznem tenisu za vse občane Vrhnike in igralce, ki so člani vrhniških 
športnih društev. 

Veseli december v Gimnastičnem društvu Vrhnika

Naši člani so imeli v decembru kar tri večje 
obveznosti

V ŠK Izza ovivnka smo 
v novo leto vstopili po 
»nordijsko«

VADBA ZA NOSEČNICE
Ponedeljki ob 16.00 na 
Tržaški 2

VADBA ZA MAMICE PO PORODU 
Četrtki ob 8.15 in 9.30 na Tržaški 12

VADBA ZA MALČKE
od 1. leta starosti naprej
Petki ob 17.00 na Tržaški 2

VADBA ZA SENIORJE
Srede ob 7.50 na Tržaški 12

AEROBIKA IN SPLOŠNA VADBA ZA 
ODRASLE
Ponedeljek in sreda ob 20.30 na Tržaški 2  aerobika

Torki in četrtki na Tržaški 2: ob 19.00 splošna 
vadba za ženske in 
ob 20.00 splošna vadba za moške

GIB ZA VSE gibzavse@gmail.com 
040 560 807

Na vadbe za nosečnice, mamice 
z dojenčki in seniorje je potrebna 
predhodna prijava.

GIB 
za vse
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Ritmičarke KRG TiM so v novo šol-
sko leto vstopile izjemno aktivno. Že 
poleti so si po počitku začele nabi-
rati znanje in formo. Udeležile so se 
intenzivnih priprav v Toskani, kjer 
so vadile skupaj s tekmovalkami naj-
močnejše lige v ritmični gimnastiki - 
italjanske
A-lige. Treningi so potekali pod vod-
stvom svetovne prvakinje Bolgarke 
Simone Peycheve.

S pripravami so nadaljevale v Lju-
bljani, kjer so sledile še intenzivne 
kondicijske priprave in zadnji teden 
v avgustu še Poletna šola ritmične gi-
mnastike. V tem času so nastale tudi
nove vaje z novimi in težjimi elemen-
ti. V septembru so tako z novimi pro-
grami že odpotovale na prvo jesensko 
tekmovanje.
Na mednarodnem tekmovanju Sirena 
cup, ki je konec septembra potekalo 
v Zadru, so se prav vse povzpele na 
stopničke in si pritekmovale medalje 
v vseh barvah.
Nastja Podvratnik je v kategoriji mla-
dink osvojila  drugo mesto, Ivona Vu-
kićević je v kategoriji kadetinj osvojila 
tretje, Neža Podvratnik je v kategoriji 
deklic osvojila  prvo, Ula Telban pa se 

je uvrstila tik za njo, na drugo mesto. 
Med leto mlajšimi deklicami je Tiana 
Aksentijević osvojila drugo mesto.
V začetku oktobra so odpotovale v 
Videm na močan mednarodni turnir, 
kjer se je predstavilo kar 130 tekmo-
valk. Najzanimivejši pa je bil nastop 
svetovne prvakinje rusinje Alexandre 
Soldatove.
Nastja Podvratnik je na tem tekmova-
nju v kategoriji mladink osvojila  šesto 

mesto v vaji z žogo in kiji, v mnogo-
boju pa enajsto mesto. Ivona Vuki-
ćević se je v vaji z žogo povzpela na 
odlično tretje mesto, s kiji pa na peto, 
kar ji je prineslo skupno šesto mesto. 
V kategoriji deklic se je predstavi-
lo kar  dvajset tekmovalk. Timovka 
Neža Podvratnik je vajo z obročem 
izvedla prepričljivo in se povzpela na 
najvišjo stopničko in domov odnesla 
zlato medaljo. Z vajo brez rekvizita je 
osvojila deseto mesto, v mnogoboju 
pa se je uvrstila na sedmo. V tej kate-
goriji se je predstavila tudi Ula Telban 
in v mnogoboju zasedla  štirinajsto 
mesto, v vaji brez rekvizita  šestnajsto 
in v vaji s kolebnico  šesto mesto. Naj-
mlajša Timovka Tiana Aksentijević je 
v Udinah opravila krstni nastop v vaji 

z rekvizitom – z obročem in osvojila 
četrto mesto, v vaji brez rekvizita pa 
se je povzpela na osmo, kar ji je prine-
slo deveto mesto v mnogoboju.
Konec oktobra je sledilo še mednaro-
dno tekmovanje v Osijeku. Dekleta so 
tudi na tem tekmovanju osvojila odli-
čja. Ivona Vukićević je osvojila  osmo 
mesto v mnogoboju, v vaji s kolebni-
co  drugo ter z žogo šesto mesto. Neža 
Podvratnik je v mnogoboju osvojila  
tretje mesto, v vaji brez rekvizita tretje 
ter v vaji z obročem prvo mesto. Ula 
Telban se je v mnogoboju povzpela
napeto mesto, prav tako je osvojila  
peto mesto v vaji brez rekvizita in  
prvo mesto v vaji s kolebnico.
Tiana Aksentijević je domov odnesla 
bronasto odličje, saj se je v vaji brez 
rekvizita povzpela na tretje mesto. 
Tudi najmlajši Timovki sta svoja na-
stopa lepo izvedli. Mija Podvratnik 
se je v vaji brez rekvizita povzpela na 
šesto mesto, Sara Valentina Pajek pa je 
na svoji prvi mednarodni tekmi osvo-
jila osmo mesto v vaji brez rekvizita.
V novembru so Timovke nadaljevale 
z osvajalskim pohodom. Tokrat so se 
skoraj vse tekmovalke kluba podale 
na pot proti Nišu. Dolga pot je bila za-
radi druženja in zabave na avtobusu 
veliko krajša. Tudi z zadnjega tekmo-
vanja v tem letu so Timovke domov 
odnesle lepo biro medalj. Pet najmlaj-
ših Timovk je bilo s svojimi posame-
znimi vajami zelo uspešnih; zasedle 
so naslednje rezultate: Zara Cerar 
četrto mesto, Mija Podvratnik peto 
mesto, Lana Javh Arko šesto, Sara Va-
lentina Pajek  sedmo in Niki Brenčič  
deveto mesto. V naslednji kategoriji 
je Ana Luna Štupica osvojila peto me-
sto v skupni razvrstitvi (sr.) in prvo v 
vaji brez rekvizita. Tiana Aksentijević 
je zasedla šesto mesto v sr. in  prvo 
v vaji z obročem, Vesna Pogačar je 
osvojila tretje mesto v sr. in drugo v 
vaji brez rekvizita. Ula Telban je zase-
dla četro mesto v sr. in  tretje v vaji s 
kolebnico ter Neža Podvratnik tretje 

mesto v sr. in prvo v vaji z obročem. 
Tudi Timove najstarejše tekmovalke 
so s tekmovanjem opravile odlično. 
Sara Pucihar je osvojila peto mesto v 
sr. in tretje v vaji z žogo. Laura Jelo-
všek je osvojila deveto mesto v sr. in 
tretje v vaji z žogo. Ivona Vukićević 
je osvojila prvo mesto v sr. in  prvo v 
vaji z kolebnico. Nastja Podvratnik pa 
je osvojila drugo mesto v mnogoboju,
tretje v vaji z obročem, v vaji s kiji pa 
je zasedla odlično prvo mesto.
Trenerka in sodnica Mojca Rode: »Z 
nastopi svojih varovank v jesenskem 
delu tekmovalne sezone sem zelo za-
dovoljna. Dekleta so prikazala veliko 

dobrih nastopov. Kar jim ni uspelo 
na kakšnem tekmovanju, so pridno 
vadile in popravljale na treningih. S 
pomočnico Valentino Horvat sva ob 
zaključku leta ponosni na varovan-
ke, ker je njihov napredek viden in se 
kaže z rezultati, vse to pa zagotovo 
tudi zaradi njihove volje in želje, ki jo 
dekleta kažejo na treningih.«
Timovke so v decembru s klubskim 
Novoletnim nastopom, ki si ga je 
ogledalo okoli  petsto gledalcev, skle-
nile sezono. Po krajšem prazničnem 
oddihu bodo v novem letu odšle na 
pot novih športnih podvigov.

Mojca Rode

Športni klub Bleščica je zrasel iz vizije o družbi, kjer ima šport 
pomembno vlogo, kjer se s športom ukvarjajo mnogi na različ-
nih nivojih, ne glede na fizične sposobnosti. Vizije o družbi, kjer 
je športni ustroj usmerjen v športno rekreacijo. Že  šestnajst let 
odpira svoja vrata v svet športa deklicam, ki jih veselita ritmična 
in estetska gimnastika. Ritmična gimnastika združuje prvine 
baleta, plesa, akrobatike in  upravljanja z rekviziti – kolebnico, 
obročem, trakom, kiji in žogo. Pogosto jo povezujejo z umetno-
stjo, saj sta za prvine ritmične gimnastike značilni eleganca in 
gracioznost, vaje pa pripovedujejo čudovite izrazne zgodbe. De-
lujemo v Ljubljani in njeni širši okolici. Letos je v naš program 
včlanjenih 1200 deklet, kar pomeni, da smo najštevilčnejši klub 
za ritmično gimnastiko v Sloveniji. Naš cilj je približati šport 
vsem otrokom, ne glede na njihove sposobnosti.  Vadba je rekre-
ativne narave. Dekleta se na vadbi dobro razmigajo, dovolj časa 
pa jim ostane tudi za učenje in prosti čas. Treninge skrbno pri-
pravljamo in jih prilagajamo vsaki  skupini posebej. Trudimo se, 
da je vadba varna, zdrava in pestra. Prizadevamo si, da je šport 
zares prostor prijateljstva in povezovanja ter da posameznik ne 
bi bil cenjen le zaradi zdravega in močnega telesa, temveč prav 
takšnega duha.
Treningi potekajo v skupini, kjer se razvija odnos do sočloveka 
in sklepajo neprecenljive prijateljske vezi. Vadba spodbuja kre-
ativnost, izražanje z gibi, krepi smisel za red, uči vztrajnosti pri 
doseganju ciljev in obvladovanja stresa, razvija lepo in skladno 
postavo, krepi smisel za koordinacijo in natančnost gibanja, 
preprečuje slabo držo in bolečine v hrbtu, saj vadba vključuje 
mnogo vaj za trebušne in hrbtne mišice. 
Trening se vedno začne s temeljitim ogrevanjem, potem drži-
mo špage. Gibljivost je zelo pomemben del našega športa, zato 
jih nikoli ne pozabimo narediti. Nato je čas za učenje gibanja s 
telesom, kamor spadajo razni skoki, piruete, ravnotežja, balet 

itn. Po vadbi gibanja s telesom je čas za trening rokovanja z re-
kviziti, na koncu pa sestavljamo nastopne točke. Vmes vedno 
najdemo čas tudi za kakšno igro. 
Na leto pripravimo tri nastope, na katerih staršem pokažemo, 
kaj smo se novega naučile. Dekleta, ki trenirajo že dlje časa, se 
udeležijo tudi tekmovanja. 
Z Občino Horjul in Osnovno šolo Horjul uspešno sodelujemo 
že  trinajst let!
Na OŠ Horjul trenirata skupini začetnic in tekmovalk. Začetni-
ce trenirajo eno uro na teden, tekmovalke pa dve uri in pol na 
teden. Na vadbi treniramo že osvojeno znanje in se učimo no-
vih stvari. Tri tekmovalne skupine horjulske osnovne šole bodo 
letos na tekmovanju pokazale pet različnih vaj. V prvi polovici 
sezone smo potrebovale veliko kreativnosti za sestavljanje zani-
mivih sestav, v drugi polovici pa nas čaka veliko vztrajnosti, saj 
prihaja čas za intenzivno vadbo sestavljenih koreografij.
Lani smo v sodelovanju z Občino Dobrova - Polhov Gradec, 
Osnovno šolo Polhov Gradec in Osnovno šolo Dobrova  od-

prli nove skupine na  omenjenih šolah. Letos smo s pomočjo 
Vrtca Polhov Gradec ustanovili še vrtčevsko skupino, sodelo-
vati pa smo začeli tudi s Podružnično šolo Šentjošt.

Skupina na OŠ Dobrova je letos precej številčna in združuje 
začetnice in nadaljevalke, ki vadijo enkrat na teden po uro 
in pol. Vzdušje je pestro in pozitivno. Vsi naši dobri rezultati 
so zgolj posledica tega, da smo na vadbi pridne in se imamo 
super. V  prihodnje si želimo najprej ustvariti ločene staro-
stne skupine, nato pa ustanoviti tudi tekmovalno skupino.
(trenerka Jasna Zavodnik)

Po desetih letih je v Šentjoštu zopet zaživela ritmična gim-
nastika. Trinajst nasmejanih deklet obiskuje treninge enkrat 
na teden po eno uro. Ker dekleta trenirajo prvo leto, zaen-
krat šele odkrivajo svet gimnastike in plesa.
Treninge začnemo z igro, nadaljujemo z malce drugačnim 
ogrevanjem, kot smo ga vajeni iz šole, končamo pa z uče-
njem novih ritmičnih elementov. Na treningih se imamo 
lepo, saj zabavno združimo s koristnim.
(vaditeljica Lucija Trobec)

V polhograjski vrtčevski skupini, ki trenira 45 minut na teden,  
je veliko igranja in smeha. Da se dekleta vadbe ne bi naveličala, 
jim pripravljam zelo raznolike treninge.

Dinamika treninga se pri šolarkah zelo spremeni, saj je njiho-
va koncentracija veliko boljša,  kar pa omogoča, da elemente z 
večkratnim ponavljanjem tudi natreniramo. Na šoli trenirata 
začetna skupina – eno uro na teden – in nadaljevalna skupina – 
uro in pol na teden. Z nadaljevalkami smo se odločile, da bomo 
pripravile tudi tekmovalno vajo. Potrudile se bomo in jo čim 
bolje natrenirale, se pa zavedamo, da bo konkurenca zelo velika, 
zato se  bomo letos na tekmi predvsem zabavale in soi ogledale, 
kako vse skupaj poteka.

Vedno pa z odprtimi rokami sprejmemo tudi nove člane v našo 
veliko ritmično družino, saj kot pravi slogan: »Več nas bo, bolj 
bo veselo!« 

Alja Plestenjak                                                       

Barvita jesen za Timove ritmičarke

Ritmična gimnastika Bleščica v občinah 
Horjul in Dobrova - Polhov Gradec
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Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček

12. 12. 2015 – Lubnik
12. decembra 2015 smo se mla-
di planinci Planinskega dru-
štva Vrhnika odpravili na naš 
drugi izlet v tem šolskem letu, 
in sicer na hrib, ki se dviga 
nad Škofjo Loko, na Lubnik.
Zbrali smo se v meglenem ju-
tru pred Osnovno šolo Ivana 
Cankarja in se z avtobusom 
odpeljali proti Gorenjski. 
Avtobus nas je odložil pred 
Osnovno šolo Ivana Groharja 
v Škofji Loki. 
Začetek izleta je bil hladen in 
v megli, a v daljavi smo opa-
zovali Lubnik, kjer je bilo vi-
deti do kam seže megla, saj 
je bilo vse pomrznjeno. Tako 
smo si obetali na vrhu lepo 
sončno vreme. Pot nas je naj-
prej vodila ob reki Selška Sora, 
nato pa se je pot postavila bolj 
pokonci. Tako smo nekaj časa 
hodili po malo pomrznjenem 
terenu. Kar naenkrat pa smo 

prišli nad meglo in obsijalo 
nas je sonce. 
V toplem vremenu smo do-
segli kočo, ki je na vrhu Lub-
nika. Tam smo pomalicali, se 
odpočili, ožigosali knjižice, 
predvsem pa uživali v čudo-
vitih razgledih na vse strani. 
In že je prišel čas za vrnitev v 
dolino. Naredili smo še sku-
pinsko  fotografijo in se od-
pravili proti megli. Sprva nas 
je spremljalo lepo vreme, nato 
pa smo se spustili v hladno 
meglo ter tako prišli do izho-
dišča in se odpeljali domov. 
Besedilo: Matjaž Dremelj
Foto: Mladinski odsek

18. 12. 2015 – Lintverni 
ob  koncu leta na 
Planini
Zbrali smo se pri Štirni. Gosta 
megla skorajda ni dala dihati. 
Vedeli smo, da nas bo nekoli-
ko višje pričakala jasnina, zato 

smo pohiteli kar čez Blatni 
dol. In res, prav kmalu se nam 
je ponudil pravljični razgled 
na okoliške vrhove in megleno 
morje pod nami. Nadaljevali 
smo mimo “dveh Janezov” in 
se v trdi noči povzpeli na vrh 
Ulovke. Pohiteli smo do zave-
tišča na Planini, kjer so nas ča-
kali še preostali kolegi.  Sko-
raj nihče ni manjkal, ob dobri 
hrani in kapljici smo prijetno 
kramljali in obudili prijetne 
spomine na letošnje pohode.
Že drugo nedeljo po novem 
letu smo se povzpeli na za-
sneženi in v meglo zaviti Rati-
tovec  ter počastili spomin na 
dražgoško bitko. 
Tradicionalni pohod, ki ga or-
ganiziramo v spomin na tra-
gično preminulega Lintverna 
Goropekarja, je bil že  sedmi 
po vrsti, tokrat z Vrhnike do 
Ravnika pri Hotedršici. 
Ponovno pa smo se udeležili 
Cveletovega pohoda na Bloke, 

ki je bil tudi že peti po vrsti.
Skrbne priprave, temeljiti do-
govori, za po vrhu pa še lepo 
vreme so napovedovali dobre 
obete, da bo pohod na Zasa-
vsko goro res nekaj doživetega 
in to se je tudi zgodilo.

Ogledali smo si tudi prireditev 
v Pliskavici. Po obhodu borja-
čev smo se podali na –  vrh-
niškim planincem zelo znano 
– Pliskino pot. Ni zahtevna, je 
pa izredno zanimiva, saj vodi 
po kraških znamenitostih.

Po dolgotrajnem odlašanju je 
končno prišel na vrsto tudi 
Dobrač. Gora na avstrijskem 
Koroškem, znana po katastro-
falnih potresih, ki so v večjem 
delu spremenili njeno podobo 
in tudi dolino Zile. 
Sledil je pravi gorski vzpon na 
Montaž, izziv, ki smo ga dol-
go načrtovali. Morda je že kdo 
pomislil, da je to za Lintverne 
prezahtevna tura in bi jo mo-
rali opraviti dosti prej, ko smo 
bili še “mlajši”. Pa vendarle se 
je zgodilo. Skrbno izbran dan, 
čist kot “špegu” nam je dal 
dodaten pogum za vzpon na 
drugo najvišjo goro v Julijskih 
Alpah. 
Za letošnji osrednji pohod smo 
si tokrat izbrali slovaške Tatre. 
Ideja je živela že kar nekaj časa 
in končno smo prešli od besed 
k dejanjem ter v Tatrah  nare-
dili več zanimivih tur.

Veseli na Lubniku

Skupinska  fotografija na izhodišču nočnega pohoda

Današnji čas je podvržen intenzivne-
mu razvoju najrazličnejših procesov 
in tehnologij, ki nam v vsakdanjik 
prinašajo olajšano življenje in doda-
tno udobje. Hkrati pa razvoj prinaša 
spremembe,  ki jim težko sledimo. 
Živimo v množici različnih vplivov 
in pritiskov, ki pogosto motijo naše 
telesno in duševno stanje. Sodoben 
način življenja za večino ljudi,  po-
leg blagostanja, prinaša tudi  izgu-
bo zdravja, energije, entuzijazma in 
življenjskega zadovoljstva. Mediji in 
okolje nam v glavnem predstavljajo 
svet grd, nevaren, negotov in poln 
krivic. Skozi take vplive se v nas 
ustvari negativna  podoba sveta  in 
kar razmišljamo ima tendenco reali-
zacije. Vse to v nas ustvarja bolezni, 
občutek malodušja, otopelosti, stre-
sa in kronične nezavedne depresije 
z intenzivnim občutkom brezizho-
dnosti. Na prvem mestu imajo taka 
duševna stanja dolgosežne posledice 
za naše telesno zdravje. Naše telo 
namreč pogosto sledi vzorcem, ki jih 
ustvarjamo v svojih mislih, posledi-
ca so bolezni in stalno pomanjkanje 
energije. Nadalje taka stanja vplivajo 
na notranji nemir, pomanjkanje smi-
sla,  medsebojne odnose; skratka za-
čaran krog. In kje je zdravo, mirno, 
srečno življenje? 
Modreci vseh kultur in tradicij nas 

učijo, da ima vsako obdobje lepe in 
manj lepe lastnosti. In predvsem je 
dragocen njihov nauk z vidika, da  
so naše zdravje, mir, izpolnjenost v 
nas samih in ne zunaj, tam kjer tako 
radi,  po navadi brez trajnih rezulta-
tov, iščemo. Tako so modreci Indije 
zapustili neprecenljivo dragocen za-
klad pristopov do življenja, ki nam 
lahko pomagajo v vseh življenjskih 
okoliščinah –  imenovan JOGA.  Po-
zitivne rezultate raznih tehnik joge 
na naše telesno, duševno, mentalno 
in duhovno zdravje so potrdile mno-
ge znanstvene raziskave in pozitiv-
ne izkušnje milijonov ljudi po  vsem 
svetu.
Na srečo se tudi v takšnih časih, 
kot je naš, inkarnirajo veliki učitelji, 
dobrotniki človeštva in celotnega 
stvarstva, ki to dragoceno zapušči-
no prenašajo naprej, nam poma-
gajo prebroditi neugodnosti in nas 
usmerjajo v zdravje, mir in srečo. 
Eden takih duhovnih gigantov je 
nedvomno Njegova Svetost Vishwa-
guru Paramhans Swami Mahesh-
warananda – Swamiji, avtor sistema 
Joga v vsakdanjem življenju (JVVŽ). 
Velike svetovne avtoritete ga prizna-
vajo kot sveto osebo, ambasadorja 
miru, promotorja zdravja, borca za 
zdrav planet. V petinštiridesetih le-
tih svojega delovanja po  vsem sve-

tu je usmeril na pot zdravja in sreče 
milijone ljudi. Avtor sistema je razvil 
sistem joge, ki zajema vsa življenjska 
področja in je primerna za vsako ži-
vljenjsko obdobje. Vsem ljudem, ne 
glede na starost, telesno stanje, kul-
turno in versko pripadnost, odpira 
vrata nepopisno dragocene in upo-
rabne znanosti joge. Avtor je upošte-
val značilnosti sodobne družbe in 
prastari nauk ter ga, ne da bi okrnil 
njegovo izvirnost in učinkovitost, 
prilagodil potrebam sodobnega člo-
veka. Za to izjemno, edinstveno delo 
je dobil številna odlikovanja ter pri-

znanja s strani vrhovnih duhovnih 
in posvetnih avtoritet.
Seveda je pojav takih velikanov pre-
malo, nič v življenju se ne zgodi tudi 
brez našega prizadevanja. Skozi pri-
stope joge do življenja in preproste, 
vendar izjemno učinkovite tehnike, 
primerne za ljudi vseh starosti in na-
zorov, ogromno pridobimo na vseh 
nivojih svojega življenja. Predvsem 
pa je pomembno, da si ohranimo 
zdravje ali si ga pridobimo nazaj ter 
da se zasidramo v miru in izpolnje-
nosti. Pomembno je, da si ne dovo-
limo več, da nas situacije zunanjega 

sveta strašijo, jemljejo pogum in nas 
delajo nemočne ter nebogljene. Tele-
sne vaje, dihalne tehnike in tehnike 
meditacije samoanalize nam lahko 
učinkovito pomagajo pri tem. Pred-
vsem pa je na prvem mestu zaveda-
nje, da je naše življenje v naših rokah 
in ne v rokah koga drugega. 
Prepogosto prelagamo odgovornost 
za svoje življenje na gospodarstve-
nike, politike in druge, namesto da 
bi v neizmernem potencialu, ki je v 
vsakem izmed nas, poiskali rešitve.
K temu potencialu nas v Sloveniji že 
več kot petindvajset let usmerja vad-
ba joge po sistemu Joga v vsakda-
njem življenju. Vadba temelji na tele-
snem, energetskem, psihološkem ter 
duhovnem pristopu in to skozi te-
lesne, dihalne, in mentalne tehnike.  
Vključuje tudi izjemno pomembno 
pot do modrosti – satsang.
Po večletnem izobraževanju in la-
stni redni vadbi, ki  prinaša osebne 
izkušnje, jih poučujejo učitelji Joge 
v vsakdanjem življenju. Vadba joge 
pa ni »instant« metoda, temveč dol-
goročen, dosleden pristop do sebe. 
In vadba joge  terja določen čas in 
vloženo energijo – zdravje, energija, 
mir, izpolnjenost niso samo po sebi 
umevne stvari. Vendar je »vložek« 
v primerjavi s tem, kar prejmemo, 
tako majhen, da se resnično izplača 
potruditi.

Dr. Danilo Kosi – Dayalpuri, prof.

Skladno s 25. členom Pravil Planinskega društva Vrhnika
in 

sklepom seje Upravnega odbora Planinskega društva Vrhnika

s   k   l   i   c   u   j   e   m

redni letni občni zbor 
Planinskega društva Vrhnika,

ki bo v petek, 26. 2. 2016, ob 19.00
v večnamenskem prostoru 

OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki, Lošca 1.

Po končanem uradnem delu bo v avli šole družabno srečanje.

Vljudno vabljeni! 

Planinsko društvo Vrhnika

Jože Šušteršič,
predsednik

Joga v vsakdanjem življenju je prirejena za današnji čas
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Na vrsto je prišlo tudi druže-
nje z našimi planinskimi pri-
jatelji z Dolenjske in Zasavja. 
Doslej smo opravili že kar ne-
kaj skupnih pohodov. Skoraj 
vsako leto pa se srečujemo na 
tradicionalnem martinovanju 
in tako je bilo tudi letos.
Spregovorili smo tudi nekaj 
besed o pohodih v letu 2016, 
vendar bomo končni dogovor 
sprejeli na enem od naslednjih 
sestankov.
Na pohodu in druženju ob  
koncu leta v zavetišču na 
Planini smo sodelovali: Ban-
kir, Betajnovc, B’čar, Cvele, 
Cvičkar, Duno, Ligojnc, Marč,  
Mornar, Padalc, Pastir, Peter,  
Stari, Špik, Špilčk in Vezist 
Fotografije in kolaž: Špik 
Besedilo: Vezist

Srečko Krašovec

Ob tvojem rojstnem dnevu 
želimo ti:
naj ob 70-letnici zdravje pokonci 
te drži,
naj sreča spremlja te povsod,
naj tvoja dobra volja sega daleč 
naokrog,
naj planine ostanejo tvoje 
življenje,
saj s tabo hoditi naokoli naše 
pravo je veselje.

Veseli Triglavci

19. 12. 2015 – Pohod na 
Javornik
Veseli Triglavci smo se v de-
cembru podali na pohod na 
Javornik nad Črnim vrhom 

(1240 m). Kot po navadi smo 
se zbrali pred staro šolo ob 7. 
uri zjutraj in se zato, ker nas 
je bilo le pravljičnih sedem, 
na pot odpravili kar z dvema 
osebnima avtomobiloma. 
V Črnem vrhu smo se usta-
vili na jutranji kavici, nato pa 
krenili z voziloma še malček 
naprej in se podvizali proti sa-
memu vrhu Javornika. Pohod 
je bil idiličen, saj nas je glede 

na letni čas spremljalo prese-
netljivo toplo vreme, sonce in 
čudovit razgled na okoliške 
hribe, doline in gore, tudi Do-
lomite. 
Na vrhu so si nekateri privo-
ščili pogled z razglednega 
stolpa, nekateri pa smo raje 
ostali na trdnih tleh. Spustili 
smo se do koče, kjer smo naz-
dravili še zadnjemu uspešne-
mu pohodu v letu 2015  ter 
se okrepčali z malico. Smeha 
nam ni manjkalo, za kar je to-
krat predvsem poskrbel naš 
član Andrej Tomazini, ko je ob 
naročilu pijače med drugim 
naročil tudi dvoje »kratkih« 
za ženske. Zahvala na tem 
mestu  velja obema vozniko-
ma, hkrati pa pozdravljamo 
novi članici in ju vabimo na 
nove izzive.
Prav tako ste na nove pohode 
v letu 2016 vabljeni vsi, mladi  
in starejši, da se nam pridru-
žite. Dobre volje in timskega 
duha vam vsekakor ne bo pri-
manjkovalo.
Besedilo: Branka Gutnik
Foto: Veseli Triglavci

10. 1. 2016 – Lintverni 
na Blegošu
Zbrali smo se kasneje kot po 
navadi, vendar CH-ja vseeno 
nismo obšli. Drugo nedeljo v 
januarju je na vrsti tradicio-
nalna spominska prireditev v 
Dražgošah. Mnogo let poteka 
ta slovesnost. Neštetokrat pre-
hojene smeri v vsakem vre-
menu ter proslave in množica 
govornikov. Naj ne bo nikoli 
pozabljeno. 
Tokrat smo se Lintverni odlo-
čili drugače ter se namesto v 
Dražgoše podali proti Blego-
šu. Skozi Javorje na Črni kal 
pod Blegošem smo se pripe-
ljali na izhodišče. Vrhovi so 
bili zaviti v meglo, dežja pa na 
našo srečo ni bilo.  Za vzpon 
na vrh Blegoša smo imeli na 
voljo kar nekaj smeri, malo 
manj zahtevnih in tudi neko-

liko bolj. No, izbrali smo rav-
no pravšnjo in kmalu smo se 
dvignili v meglo. Bližje kot 
smo bili vrhu, gostejša je bila 
megla, veter pa se je samo sto-
pnjeval. Na vrhu smo komaj 
uspeli narediti kakšno »fotko« 
in že smo jo po nevarno ledeni 
stezi pobrisali navzdol proti 
koči. Po kratkem predahu smo 
se ob vznožju Blegoša vrnili 
do naših avtomobilov. Sledi-

lo je kosilo v Gostilni Blegoš, 
ki je po vsebini in kakovosti 
ponudbe preseglo vsa naša 
pričakovanja. Kot vsako leto v 
januarju smo tudi ob tej prilo-
žnosti nazdravili našemu Sta-
remu ob njegovem rojstnem 
dnevu.
Na pohodu smo sodelovali:  
B’čar, Cvele, Duno, Grintovec, 
Mornar, Stari, Špik, Špilčk in 
Vezist 
Fotografije: Špik in Vezist
Besedilo: Vezist

Več kot uspel nočni 
pohod na Planino
Letos se nam je prvič prime-
rilo, da nam množice poho-
dnikov, udeležencev nočnega 
pohoda na Planino, ni uspelo 
prešteti, saj so mnogi zače-
li osvajati vrh nad Vrhniko 
že pred uradnim začetkom 
pohoda, mnogi pa so se nanj 
vzpenjali, ko smo se nekateri 
že vračali. Po grobi oceni je na 
štefanovo v nočnih urah Pla-
nino obiskalo  več kot 1000 
pohodnikov.

Prijetno je bilo povzpeti se iz 
mrzle megle v jasno noč, ki jo 
je začela razsvetljevati en dan 
stara polna luna in sprejelo 
nas je toplejše ozračje. 
Svoje je naredila tudi pope-
stritev, ki jo je preskrbel naš 
vrli najemnik Mitja s skupino 
Obvezna smer, mnoge mlade 
družine, predvsem pa naš na-
raščaj, so na Planino zvabile  
dišeče palačinke in topel čaj, 
ki jih je ponujalo osebje zave-
tišča.  
Besedilo: Milan Jerman
Foto: Miro Malneršič
 

Vsa dogajanja v planin-
skih skupinah starejših 
(Zimzeleni, Sončki in 
Barjani) najdete v Upoko-
jenskem kotičku Našega 
časopisa, vse objavljene 
članke pa si lahko v celo-
ti preberete in si ogledate 
še več fotografij na spletni 
strani Planinskega dru-
štva Vrhnika: www.pd-
-vrhnika.si.

Nejcu v spomin
Leto dni minilo je,
odkar odšel si ti,
a spomin nate še vedno živi.
Tvoji majhni, a hitri koraki
vsepovsod so z nami.
Tvoj glas spremlja nas
v vsako planinsko vas.
Bil prijatelj si pravi,
mi imeli smo te radi.
Prehitro tvoja pot se je končala,
ko bi le vrniti te znala.
Zdaj pogrešamo te od tod,
a vemo, da srečali zopet
se bomo nekje … nekoč …
Veseli Triglavci

KGZ KRPAN z.o.o. | Cesta 4. maja 50 | 1380 Cerknica | T: 01 707 16 03 | F: 01 707 16 16 | E: grilj@kgz.si

DEMO DAN
petek, 29.1.2016 ob 10. uri, prodajalna AGROCENTER VRHNIKA, Jelovškova 7, Vrhnika

.  predstavitev in delo z novim rezalno cepilnim strojem (z rezanjem in cepljenjem drv)  .  predstavitev gozdarskih vitlov Uniforest .  prikaz dela s cepilnikom drv Titanium 25AS  .  predstavitev krožnih žag, povezovalnika drv Python in gozdarskih klešč  .  druženje

www.uniforest.si

UGODNO V PONUDBI: 

. smrekovi in bukovi peleti

. bukova drva
. živinska sol

GRADBENA DELA
IN IZKOPI

Bojan Nadlišek s.p.
Vas 18, 1360 Vrhnika, T: 01 7553 418

T: 041 742 018

• Razni izkopi
• Traktorski prevozi

• Adaptacije - novogradnje
• Fasade

• Urejanje dvorišč
• Raznih škarp

• Prodaja peletov in drv

GRADBENA DELA
IN IZKOPI

• Razni izkopi
•  Traktorski prevozi

• Adaptacije - novogradnje
• Fasade

• Urejanje dvorišč
• Raznih škarp

• Zimsko čiščenje snega

Bojan Nadlišek s.p.
Vas 18, 1360 Vrhnika, T: 01 7553 418

T: 041 742 018

Iz februarskega koledarčka

Datum Dogodek Odhod Ur 
pohoda Organizator/vodnik

20. 2. DOBRČA 7.00 7 BOŠTJAN RAVNIK

Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček

Pred Kočo na Blegošu
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Ugodno oddam v najem prosto-
re za obrtne dejavnosti, skladi-
ščenje, pisarniške prostore, 200 
m2, v Mali Ligojni. 040 250 473.
Iščem prostor, primeren za pre-
delavo čebeljih pridelkov, zelišč 
ter skladišče v skupni izmeri do 
100 m2. Prostor mora biti vzdrže-
van in primeren za dejavnost, ki  
ustreza določilom Haccp.
Pokličite na št. 040/470-222 ali 
041/788-175 – Matjaž in Margita.
Nudim pomoč pri gospodinj-
skih opravilih, tudi delo s starej-
šimi na ožjem okolišu Vrhnike, 
031751523.
Prodamo dve PVC-cisterni, 
1000 l, za čisto vodo, ojačani s 
kovinsko armaturo in ventilom 
za izpust. Cena 100,00 EUR za 
kos. Vse preostale informacije 
na št. 040 25 88 99.   
Nudim strokovno pomoč pri 
težavah s partnerskim odnosom 
in pri vzgoji otrok. Tel.: 041 239 
769 ali www.srcna-moc.si.
Star mizarski ponk, skrinje, 
omare, voziček ciza, kripa ali 
lojtrnik in druge stare predmete 
kupim. Tel.: 031 878 351.
Prodam zelo dobro ohranjen 
otroški voziček »hoco«. Cena 
po dogovoru. Informacije na  tel. 
št.: 041 472-975.
Nudim pomoč pri gospodinj-
skih delih, pomoč starejšim in 
onemoglim na območju Vrhni-
ke. Tel.: 051 399 019.
Prodam mešana drva (bukova), 
že od 45 evrov dalje na kubični 
meter. Tel.: 041 634 964 (Razor-
ska dolina, Vrhnika).
Prodam cepilec na sveder, Jago-
dic, za 80 evrov. Horjul, tel.: 031 
852 871
Prodam manjši nasad ameri-
ških borovnic v Bevkah, cca 210 
grmov, z vso pripadajočo opre-
mo. Informacije na telefon: 031 
537 110.
Imam več ženskih oblačil, lepo 
ohranjenih. Pokličite na števil-
ko: 01 755 10 18.
Vedežujem in rešujem vse vaše 
težave, večinoma zakonske.
Zato, če jih imate, pokličite, re-
šila bom vašo težavo po zelo hi-
trem postopku. Tel.: 051 251 489.
Prodam otroški voziček znam-
ke Quinny Speedi, malo ra-
bljen, brezhiben, rjave barve. 
Rabljen za enega otroka. Cena 
50 evrov. Gsm 041 617 151 
(Nataša).
Prodam zazidljivo parcelo v 
izmeri 530 m2 za gradnjo sta-
novanjske hiše na Lukovici pri 
Brezovici. Vsa infrastruktura, 
na katero se objekt priključuje, 
je ob parceli. Dostop urejen po 
asfaltirani cesti  do parcele. Za 
dodatne informacije pokličite po 
telefonu na: 030 931 750.
Dobrova z okolico: iščemo v na-
jem garažo, velikosti 20 m². Tel.: 
041 832570.
Nudim energijske tretmaje in 
svetovanje za osebno in duhov-
no rast. Telefon: 051 346 179.

Podarite odvečne knjige, priroč-
nike …? Pokličite, z veseljem pri-
dem, jih odpeljem in ohranim. 
Tel.: 030 996 225.
Kupim motorno žago znamke 
Husqvarna ali Stihl, lepo ohra-
njeno, malo rabljeno, novejšo, 
in motorno kosilnico, bočno na 
nitko, takoj kupim za gotovino. 
Tel.: 041/541-858.
Lep apartma za do 4 osebe, Čer-
var – Porat (do Poreča 5 km), 
blizu morja, infrastruktura ko-
lesarske in sprehajalne poti, od-
dajam po ugodni ceni. Tel.- 041 
828 455. 
Iščem delo na območju Vrhni-
ke: proizvodnja, razvoz, poma-
gam lahko tudi pri sečnji lesa. 
031-616-031
Prodam malo rabljen gorilnik 
za nafto, francoskega izdeloval-
ca Cvenon NC 4, s predgretjem, 
Cena 150 evrov. Tel.: 01 75 65 802. 
Prodam cisterno za kurilno 
olje, 3200 l. Cena 200 evrov. Tel.: 
01 75 65 802.
Prodam okrogle silažne in 
suhe senene bale (hribovska ko-
šnja) ter suha bukova in mešana 
drva, možnost dostave. Telefon: 
041 653 428.
Prodam diatonično harmoniko 
Janez Železnik CFB, tel.: 051 311 
573
Prodam sobno kolo Kettler 309 
Paso, zelo malo rabljeno. 041 534 
858
Poceni prodam PVC okna, 1 
kom – 180 x 140 cm, 2 kom – 80 x 
140 cm. Tel.: 031 627 959
Nudim učno pomoč šoloobve-
znim otrokom. Po izobrazbi sem 
pedagoginja in imam veliko iz-
kušenj ter zagotavljam odlične 
rezultate. Več informacij: 051 
346 179.
Izdelujem razne lesene kon-
strukcije (nadstreški, ostrešja, 
zamenjava kritine, izoliranje 
podstrehe, vsa kleparska dela 
– žlebovi). Opravim ogled, sve-
tujem, izdelam predračun. Mo-
žnost dobave vsega potrebnega 
materiala in odvoz odpadnega. 
Telefon: 041 653 428.
Odkupujemo krave, telice in 
bike za zakol. Tel.: 031/387 922.
Podarite odvečne knjige, pri-
ročnike. Pokličite, pridem z ve-
seljem, jih odpeljem in ohranim. 
030 996 225.

Motokultivator, koso, mulčar, 
frezo, traktor, prikolico in 
drugi stroj, tudi v okvari kupim 
(041 407 130).

Prodam manjšo samostojno sta-
novanjsko hišo na Bloški Polici, 
80 m2, zgrajena l. 1850, adaptira-
na l. 1975. Priključki: vodovod, 
elektrika, telefon, poleg hiše 
stoji gospodarsko poslopje, hiša 
ima tudi lasten vrt. Hiša s pri-
padajočim zemljiščem (970 m2) 
je bremen prosta in vpisana v 
zemljiško knjigo, ob hiši je tudi 
prostor za parkiranje. Hiša je 
potrebna adaptacije. Energijska 
oznaka stavbe: G. Cena po dogo-
voru. Za več informacij prosim 
pokličite: 041 502 870.

Prodam kolo pony, 20 col. Po-
nudbe na telefonsko številko: 
031 643 602 (Brezje pri Dobrovi).
Na Vrhniki menjam prijetno, 32 
m2 veliko stanovanje v bližini 
zdravstvenega doma in avtobu-

sne postaje.  Stanovanje je v mir-
nem bloku v visokem pritličju 
in je vpisano v zemljiško knjigo. 
Obsega kuhinjo z jedilnico, sobo 
z balkonom ter kopalnico z WC-
-jem. Ker stanovanje presega po-
trebe naše družine, iščemo za-
menjavo za večje stanovanje (na 
Vrhniki) z dogovorom ob našem 
doplačilu. Ponudbe na na gsm 
041-962-888.
Na Dolu pri Borovnici prodam 
zazidljivo parcelo v izmeri 1100 
m2. Cena po dogovoru. Telefon: 
041 439 499.
Kupim moped, do 25 konjskih 
moči. Tel: 040 978 448.
Suha drva, več vrst  (bukova, 
hrastova, sadna ...), prodam. 
03 1277512.
Star mizarskiponk,skrinje,om
are,mize,vozičke in ostale stare 
predmete kupim: 031 878 351
Sprejmem stare deske, orehove, 
češnjeve, jesenove... 
Tel.: 031 643 602

V Horjulu oddam prostor v 
velikosti 40 m2, primeren za 
skladišče ali mirno poslovno de-
javnost. Možnost najema doda-
tnega prostora za pisarno. Cena 
po dogovoru. Kontakt: 041-692-
666..
Vsi, ki imate  velike težave z 
zdravjem, zakonom ter vsem  
drugim, me pokličite, da vam 
bom pomagala. Uspešno 99 %. 
Ada, 031/251-489 Vrhnika.
Prodam digitalni TV spreje-
mnik in anteno Big Star. Cena 

po dogovoru. Tel.: 041 549 280
Prodam malo rabljena oblači-
la št. 44 (ženska), zimske jakne, 
hlače, jopice. 1 kom 5 evrov. Te-
lefon: 031 439 994
Prodam kvačkane prtičke iz be-
lega garna in klekljane prtičke – 
ročno delo. Telefon: 031 439 994 

Kupim zazidljivo parcelo na 
območju Občine Horjul. 
Tel: 040 684 119 – Miha.

V najem oddamo dvosobno 
stanovanje s površino 57,00 
m2. Stanovanje se nahaja v 
centru Vrhnike, na mirni lo-
kaciji. Možnost uporabe ga-
raže (dodatno plačilo 40,00 €). 
Možnost vselitve: 01. 09. 2015. 
Najemna cena: 350,00 € / me-
sec z vključenim ogrevanjem, 
preostale obratovalne stroške 
kot so: voda, elektrika, smeti 
krije najemnik. Za več infor-
macij nas lahko pokličete na 
tel.št. 01/750-21-44.
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PRODAJA  KAKOVOSTNIH LESNIH PELETOV ENPLUS A1 
v PETNAJSTKILOGRAMSKIH VREČAH. 
Lasten prevzem v skladišču Prigo, 
Pot na Tojnice 48, Vrhnika (Sinja Gorica).

Prevoz s kamionom z dvižno rampo + 
paletnim viličarjem.

Prvi certificirani distributer v Sloveniji.

KASKO+

MEMBER
SINCE

VALID THRU

MRS M NOVAK HORVAT

2014 01/14 01/19

000 000000 0000

If  found, please return to the nearest Diners Club O�ce.
This Card is property of  Erste Card d.o.o.
and must be returned upon request.

Kartica je last Erste Card d.o.o. in jo mora imetnik na 
zahtevo vrniti. Najditelja kartice vljudno prosimo, da jo 
vrne na najbližji Diners Club.

Customer service (24 hours): + 386 1 5617 880

Your regional partner 
for investments. 

DODATNI POPUST

OB MENJAVI STARO ZA NOVO 

500 €

Srce tvoje je zastalo, 
zvon v slovo ti je zapel, 
misel nate je ostala,  
spomin za vedno bo živel

ZAHVALA
V 92. letu starosti nas je zapustila 

draga mama

FRANČIŠKA 
VRHOVC

(Smukova Frenci)
29. 1. 1924 – 27. 12. 2015

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, va-
ščanom in znancem za izrečeno sožalje, topel stisk roke in tola-
žilne besede.Zahvaljujemo se za darovano cvetje in sveče. Poseb-
no se zahvaljujemo gasilcem PGD Blatna Brezovica, KS Blatna 
Brezovica, prijaznemu osebju Doma Marije in Marte Logatec, 
Zvezi borcev Vrhnika ter Pogrebni službi Vrhovec. Najlepša 
hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni
Blatna Brezovica, december 2015

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, 

žene in sestre

SLAVICE 
PETKOVIĆ

(roj. 27. 7. 1951) 
iz Mozirja

Ob izgubi drage mame, žene in sestre se zahvaljujemo osebju 
Doma starejših občanov Horjul in osebju Doma starejših obča-
nov Vrhnika. Iskrena hvala negovalnemu osebju in preostalim 
zaposlenim za vso podporo, srčnost in pomoč, ki jo je prejela. 
Brez vseh vas ji ne bi uspelo užiti zadnjega leta  njenega življe-
nja. Iskrena hvala. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sodelav-
cem, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, cvetje 
in sveče. Zahvaljujemo se podjetju Morana iz Braslovč za lepo 
opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke in govorcu. Hvala 
vsem, ki ste mamo imeli radi in ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti.

Žalujoči: hčerka Tanja in mož Vojin, sestre in brat

V sredo 6. januarja 2016, nas je 
zapustila

ANTONIJA 
POTREBUJEŠ

1931– 2016
z Vrhnike

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti!

Brat Ivan, nečaka Darko in Samo z družinama pa jo bomo 
ohranili v lepem spominu!

 KAMENA 

OBDELAVA 
NARAVNEGA  

KAMNA 

HITRO, UGODNO in
KAKOVOSTNO IZDELAMO 
NOV ali obnovimo vaš stari 
nagrobni spomenik:

- obnovimo in dopišemo 
nagrobne napise(zlato, 
srebro...);

- očistimo in popravimo 
stare nagrobne okvirje (tudi 
prelomljene in okrušene);

- delno ali v celoti
pokrijemo vaš nagrobni 
spomenik s ploščami iz 
najkakovostnejšega granita.

1 0 %  P O P U S T
ZA NAROČILA NOVEGA NAGROBNIKA 
V MESECU JANUARJU IN FEBRUARJU

Pokličite nas na
tel.: 040 277 870!

Izdelava, obnova in popravilo

nagrobnih spomenikov

Beno Ogrin s.p., Cesta Krimskega odreda 19, 1360 Vrhnika, M: 040 277 870, W: kamena.si   

DANES VČERAJ

K A M N O S E Š K I  M O J S T E R

Informacije in naročila 

na tel. št. 

040 163 337.
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ZAHVALA
MARIJA 

GERJOLJ, 
rojena Peklaj

Praprotnikova mama
Smolnik 14
1926–2015

V hvaležnosti Bogu za čudovito ženo in skrbno mamo se ob nje-
nem slovesu iskreno zahvaljujemo čutečemu posluhu zdravni-
škega in zdravstvenega osebja, da se je naša mama ob vaši po-
moči z zemeljskega življenja lahko mirno poslovila v domačem 
okolju. Hvala tudi sorodnikom ter sosedom in prijateljem, ki 
ste s svojo pogosto navzočnostjo poskrbeli, da je vseskozi čutila 
našo bližino in molitev. Hvala gospodu nadškofu msgr. dr. An-
tonu Stresu za tople besede ter duhovnikom in vsem preostalim, 
ki ste se zbrali v velikem številu in našo mamo spremljali na za-
dnjih korakih slovesa z njene zemeljske poti.

Vsi domači

ZAHVALA

MARTIN 
PETKOVŠEK

23. 10. 1922 – 4. 12. 2015

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od njega in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se PGD Drenov 
Grič - Lesno Brdo in preostalim gasilcem za svečan pogreb, pev-
cem Okteta Raskovec, Pogrebni službi Vrhovec in gospodu žu-
pniku Blažu Gregorcu za lepo opravljen pogrebni obred.

Vsi njegovi
Drenov Grič 2015

Ni smrt tisto, kar nas loči 
in življenje ni, kar druži nas,
so vezi močnejše. 
Brez pomena zanje so razdalje, 
kraj in čas.  
(M. Kačič)

Ta misel nam je v tolažbo ob izgubi 
naše drage žene, mame, babice in 

prababice

IVANKE 
SUHADOLNIK

rojene Istenič
11. 6. 1932 – 22. 12. 2015

Hvala sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, ki ste se prišli po-
klonit spominu naše mame, hvala za pomoč, darovano cvetje 
in sveče. Zahvaljujemo se pevcem, prijateljici za povedane be-
sede, g. župniku Blažu Gregorcu in pogrebni službi. Neprecen-
ljive vrednosti je pomoč, ki jo je v vseh težkih trenutkih nudilo 
zdravstveno osebje ZD Vrhnika, posebej urgentna in patronažna 
služba. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo obiskovali. Do za-
dnjega trenutka je vedela, da ste z njo in z nami. 

Vsi njeni 

V 91. letu se je mirno poslovila in odšla k 
svojemu Stvarniku, kar si je nazadnje najbolj 
želela, naša mama

JOŽEFA 
PEKLAJ, 

roj. Kovač
12. 3. 1925 – 28. 12. 2015

Zahvaljujemo se patronažni službi, negovalki Štefki, kaplanu 
Gašperju za obiske in pogreb. Vsem sorodnikom in sosedom se 
zahvaljujemo za darovane sveče in darove za maše, hvala Po-
grebni službi Vrhovec in vsem, ki ste se prišli poslovit in nam 
izrekli sožalje.

Otroci Franci, Janez, Mojca in Andrej z družinami

  ..
 , 

     
www.usluge-lavanda.si

Pomlad na vrt bo tvoj prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

Poslovila se je
IVANKA 

REMŽGAR
Iz Sinje Gorice

(1927–2015)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelav-
cem, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, 
sveče in darove za sv. maše. Zahvaljujemo se gospodu župniku, 
pevcem, trobentaču in Pogrebni službi Lavanda za lepo opra-
vljen obred. Še posebna zahvala Romani, Teji in Karmen za gan-
ljivo slovo od naše mame. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti. 

Sinova Janez in Miha z družinama
Sinja Gorica, januar 2016

Ta črni dan je moral priti,
ta dan gorja, ta dan solza.
Bolečino in solze da se skriti,
le drage mami Albince
nam nihče več ne more vrniti.

ZAHVALA
Ob izgubi naše zlate mami, tašče, 

babice in prababice

ALBINE 
CELAREC

(10. 2. 1952 - 24. 12. 2015)
Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znan-
cem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in darove za 
maše. Zahvaljujemo se tudi g. župniku, gasilcem PGD  Butaj-
nova – Planina, Pogrebni službi Lavanda za lepo opravljeno po-
grebno slovesnost ter vsem preostalim, ki ste bili z nami na njeni 
zadnji poti. Vsa iskrena dobrota in toplina njenega srca bosta 
vedno  ostali z nami.

Vsi njeni
Zdravko, Srečko, Tone, Binči in Mojca z družinami

Kruta bolezen te nam je vzela,
izžela vse je tvoje neizmerne moči,
a umetnost bo tvoja dalje živela,
med nami vse večne dni . . .

BORIS 
JELENC

20. 8. 1934 – 28. 11. 2015

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in vsem, ki ste 
ga imeli radi in ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Za-
hvaljujemo se tudi zdravstvenemu osebju Zdravstvenega doma 
Vrhnika in Onkološke bolnišnice iz Ljubljane, ki ste mu poma-
gali pri zdravljenju težke bolezni, ter gospodu duhovniku za 
poslovilni obred. Iskrena zahvala tudi Društvu upokojencev in 
društvu invalidov z Vrhnike.

Vsi njegovi

Ko bolečina je prevelika, 
se tudi solza posuši,
le srce nemo kliče,
zakaj tebe med nami več ni.

ZAHVALA
Ob izgubi našega dragega moža, ata, 

dedka ter pradedka

JANEZA 
ŽVOKLJA
25. 10. 1929 – 9. 12. 2015

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi 
Pogrebni službi Lavanda in pevcem. Prav tako tudi župniku Ja-
nezu Smrekarju hvala za lepo opravljen obred.

Žalujoči: žena Roza, Mihaela  in Janez z družinama

DREN OV GR IČ  128 ,  VRHNIKA

IZDELAVA ŽALNIH VENCEV IN IKEBAN ...

24 – URNA DOSEGLJIVOST

NOVO

041 637 617
031 637 617

01/755 14 37

pogrebne storitve
vrhovec

DREN OV GR IČ  128 ,  VRHNIKA

IZDELAVA ŽALNIH VENCEV IN IKEBAN ...

24 – URNA DOSEGLJIVOST

NOVO

041 637 617
031 637 617

01/755 14 37

pogrebne storitve
vrhovec

Spremljajte nas na

facebooku
in portalih

www.mojaobcina.si
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Naš časopis
izdajatelj: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. soizdajateljice: občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Log - Dragomer. Urednik: Gašper Tominc. Časopis izhaja praviloma vsak zadnji ponedeljek v me-
secu. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v omenjenih občinah. Ponatis posameznih delov ali celote časopisa za objavo v drugih medijih je mogoč samo s pisnim dovoljenjem uredništva. Uredništvo si pridružuje 
pravico, da nenaročenih prispevkov ne objavi. Pisma bralcev morajo biti obvezno  opremljena s polnim naslovom s telefonsko številko. Naslov: Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika. Telefon: 01 7506 638; elektronski 
naslov nascasopis@zavod-cankar.si. Grafična realizacija: Tomograf, Tomo Cesar, s. p., naklada 13 540 izvodov. Lektoriranje: Marjetka Šivic in Anja Sedej. Cena zahval: 68,72 evra

Križanka Našega časopisa
Nagradno geslo pretekle križanke, ki je potekala pod pokro-
viteljstvom Našega časopisa, se je glasilo: »Srečno novo leto 
2016«. V uredništvo smo prejeli ogromno pisem z rešitvami, 
sreča pa je bila naklonjena sledečim: Bredi Žibert z Dobrove, 
Jerici Korenčan iz Horjula in Metki petkovšek iz stare Vrhni-
ke. Nagrajenci bodo po pošti prejeli praktične nagrade. Rešitve 
(nagradno geslo) za tokratno križanko pošljite najkasneje do 14. 
februarja na naslov Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, 
s pripisom »Nagradna križanka«. Trije nagrajenci bodo prejeli 
nagrade, ki jih poklanja Naš časopis.

PRIIMEK IN IME: 

TOČEN NASLOV:

TELEFON:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15GESLO

Za najmlajše: poišči 4 razlike

• sudoku • sudoku • sudoku •


