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Nova vežica na Vrzdencu
Pica velikanka za ulico 
Nov asfalt za Ljubgojno
Vrtec v Centru starejših
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Visok obisk iz Bruslja 
Svetniki o beguncih 
Z gregorčki nad temo
Gradili bodo nov most
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Gregorčki na Božni
Izšla monografija o Mariji v 
leščevju
Sodelujte na salamijadi
Prvi uspehi glasbene šole

Občina odpira tržnico
Jeseni ambulanta?
Občni zbor gasilske zveze
Vabljeni na čistilno akcijo!

Dan spomina v Gramozni jami 
Odprli novo tržnico
Padalec treščil na dvorišče
Očistimo Borovnico

Jernej je taval po široki cesti: gradovi na obeh 
straneh, vozovi vse navzkriž, gneča tujih, 
mrkogledih ljudi je hitela ter se prerivala kraj 
ceste, kakor da bi se bilo srečalo in zagozdilo dvoje 
večnih procesij. Koga bi vprašal, kako bi vprašal? 
S klobukom v roki je taval med njimi in sam je 
čutil, da je zablodil mednje, kakor da je bil zablodil 
golorok in bosonog ob peti maši pred veliki oltar.

 I. Cankar: Hlapec Jernej in njegova 
pravica, Lj., 1907

Preverite vašo telesno 
zmogljivost!
– 6. aprila ob 16. uri na stadionu pred 
Osnovno šolo Log 
–7. aprila ob 16. 
uri na stadionu na 
Vrhniki
– 8. aprila ob 16. 
uri pred gasilskim 
domom v Brezovici pri Borovnici
Več na skupnih straneh.

Vatli
V prejšnji številki je bil »razga-
ljen« vrhniški občinski proračun. 
Zaposleni v upravi, ki so pripravili 
prispevek, so se potrudili in z grafi 
nazorno prikazali, kako se stroški 
financiranja, ki  ga občina mora 
izvajati po zakonu, zadnja leta ve-
čajo. Hkrati pa nek drug graf jasno 
kaže, kako se sredstva občine, ki jih 
prejema od dohodnine, manjšajo. 
Župan Stojan Jakin je v zadnjem 
intervjuju pojasnil, da je država na 
tak način olajšala občinski prora-
čun za pol milijona evrov. V praksi 
to pomeni, da ostane manj denarja 
za investicije občine. Tovrstne po-
datke je zanimivo spremljati v luči 
napovedi države, da bo letos večja 
gospodarska rast – čeprav, roko na 
srce, tudi to napoved že popravlja 
in niža številke. A še najbolj bode 
v oči dejstvo, da za nekatere plače 
direktorjev podjetij v državni lasti 
ni več potrebno varčevanje, saj naj 
bi se gospodarske razmere izbolj-
ševale. Očitno ima država različne 
vatle, kajti nekateri dobijo kruh z 
maslom, drugi pa drobtine. Ne gre 
za nevoščljivost, gre za način, ki ni 
pravičen. Svetih krav je že dovolj, 
res ne potrebujemo še dodatnih. Na 
žalost lahko ob bok temu samo še 
zapišem: »Sem povedal kaj novega? 
Mar tega še niste vedeli?« Žalostno, 
a verjetno boste pritrdili. 
Danes, ko berete kolumno, je že po 
praznikih. Upam, da ste jih kori-
stno izkoristili in da v toplejši del 
leta stopate polni energije. Na svi-
denje do aprilske številke.

Gašper Tominc, urednik

Nova številka bo izšla 
25. aprila, gradivo bomo 
zbirali do 12. aprila.  

V začetku marca je Vrhniko obiskal najvišji predstavnik Evropske unije. kar se jih je kdaj mu-
dilo v Cankarjevem mestu, in sicer komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu 
Vella. Z okoljsko ministrico Ireno Majcen sta si na komunali ogledala primer dobre prakse 
ravnanja z odpadki in se na koncu pomudila še v Depoju – trgovini z rabljeno opremo –  v 
središču mesta. Več o visokem obisku si lahko preberete na naslednji strani. Na fotografiji: 
direktorica vrhniške komunale Brigita Šen Kreže, komisar Vella in župan Stojan Jakin med 
ogledom Depoja. (gt, foto: gt)

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«

GeoAdria d.o.o.
PODJETJE ZA GEODETSKE STORITVE
gsm: 041/513-321      email: info@geoadria.si

Vse geodetske storitve na enem mestu:
- ureditev meje
- parcelacija
- izravnava meje
- geodetski načrt
- zakoličba
- vpis stavbe v kataster stavb
- vzpostavitev etažne lastnine
- pridobitev hišne številke

www.geoadria.si

NOČ KNJIGE 
NA DAN ZEMLJE,

v petek, 22. 4. 2016, od 18. ure naprej 
v Cankarjevi knjižnici Vrhnika:

izposoja, vračilo knjig in Knjigobežnica - Izmenjevalnica knjig; 
pravljica bice Sonje o dinozavru Dinu in njegovih prijateljih; 
predstavitev knjige Čaji dobre misli Terezije Nikolčič; odprtje 

fotografske razstave Boruta Lozeja Škocjanske jame; predstavitev 
knjige Antona Komata Če boste molčali, bodo kamni govorili in 

literarna branja

SVETOVNI DAN KNJIGE 
S FRANCIJEM ROGAČEM V BOROVNIŠKI KNJIŽNICI 

v soboto, 23. 4. 2016, ob 17. uri v dvorani nad vrtcem. 

Več informacij na straneh kulture in www.ckv.si.
POMLADNA AKCIJA – 

več na strani 5.
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Evropski komisar se je v Sloveniji mudil 
ob razglasitvi Ljubljane za zeleno prestol-
nico	Evrope,	hkrati	pa	je	izrazil	željo,	da	
bi obiskal tudi Vrhniko, ki je na podro-
čju	 ločevanja	 odpadkov	 orala	 ledino	 in	
je		zdaj	z	več	kot	80	%	ločenih	odpadkov	
najuspešnejša lokalna skupnost na tem 
področju.	Kot	je	za	Naš	časopis	povedal	
župan	Stojan	Jakin,	si	šteje	v	izredno	čast,	
da se o Vrhniki govori tudi  zunaj naših 
meja, zato je z veseljem sprejel napoveda-
ni	obisk.	V	Komunalnem	podjetju	Vrhni-

ka so gostom na kratko predstavili pod-
jetje, v nadaljevanju pa dali poudarek na 
ločevanju	odpadkov	oziroma	njihovi	po-
novni uporabi. Spregovorila je še pred-
stavnica Vrtca Vrhnika o uvedbi pralnih 
plenic, s katerimi so v vrtcu nadomestili 
klasične.	 Komisar	 je	 bil	 po	 besedah	 di-
rektorice	 komunale	 Brigite	 Šen	 Kreže	
navdušen, »… da ima lahko neka 'nava-
dna komunala' toliko idej in inovativnih 
pristopov do problematike s smetmi.« 
Na	koncu	se	je	ekipa	ustavila	še	v	sredi-

šču	Vrhnike,	kjer	si	je	ogledala	prodajal-
no Depo, ki dejansko pooseblja ponovno 
uporabo	zavrženih	predmetov.	Komisar,	
ki so mu postregli s Cankarjevo kavo in 
vrhniškimi štruklji, je bil nad obiskom 
Vrhnike navdušen, saj je dejal, da so tovr-
stni trajnostni projekti lahko zgled  dru-
gim	občinam		v	Sloveniji	 in	Evropi.	Pri-
trdila mu je tudi ministrica Majcenova, 
ki obisk komisarja razume kot potrditev 
dobrega dela njenega resorja. 

Gašper Tominc, foto: GT

Vabilo k organizaciji in 
sodelovanju  v čistilni 
akciji 2016
Občina Vrhnika in Javno podjetje Komunalno pod-
jetje Vrhnika, d. o. o., tudi letos organizirata čistil-
no akcijo, ki bo v soboto, 16. aprila 2016, na območju 
Ljubljanskega barja. Akcija bo izpeljana v vsakem 
vremenu (razen v primeru snega). Za osnovne šole 
in vrtce bo čistilna akcija v petek, 15. aprila.

Predstavniki	krajevnih	skupnosti,	društev,	zvez,	vrtcev	in	šol,	
ki	 ste	pripravljeni	 sodelovati	v	akciji,	 	 to	 sporočite	na	 Javno	
podjetje	Komunalno	podjetje	Vrhnika,	d.	o.	o.,	Pot	na	Tojnice	
40,	 ga.	 Jožici	 Rupnik,	 tel.	 01/750	 29	 59,	 031	 607	 552,	 jozica.
rupnik@kpv.si	oz.	g.	 Janezu	Kogovšku,	 tel.	01/750	29	68,	031	
699	596,	janez.kogovsek@kpv.si.
Pri	njiju		dobite	tudi	podrobnejše	informacije	o	delu		v	čistil-
ni	akciji	ter	navodila	o	načinu	ravnanja	z	določenimi	vrstami	
odpadkov.
Organizatorje	 vabimo,	 da	 zbirna	mesta	 udeležencev	 in	 uro	
začetka	akcije	objavite	na	spletni	strani	http://ebm.si/p/cistil-
ne/vnosakcije.php	 in	po	 e-pošti	 pošljete	 na	naslov	 katarina.
draksler@vrhnika.si. 
Zbirna	mesta	bodo	v	primeru,		če	boste	to	sporočili,	objavlje-
na	 tudi	na	 	 spletni	 strani	www.vrhnika.si.	Občani,	ki	 želite	
sodelovati	v	čistilni	akciji,	se	obrnite	na	predstavnike	krajev-
nih	skupnosti.	Vabimo	vas,	da	se	akcije	udeležite	v	čim	večjem	
številu,		da	tudi	tako	poskrbimo	za	zdravo	in	čisto	okolje.	Že	
na	 tem	mestu	pa	vam	sporočamo,	da	 je	prepovedano	voziti	
odpadke od doma.                                                   Občinska uprava

Po novem brezplačno v 
center Vrhnike
Občina	Vrhnika	in	ljubljanski	LPP	po	novem	omogočata,	da	
parkirate	na	P+R	parkirišču	v	Sinji	Gorici	in	koristite	brezplač-
ni	vožnji	z	avtobusom	LPP	v	center	Vrhnike	in	nazaj.	Ome-
njeno vozovnico pridobite na tamkajšnjem Urbanomatu. Še 
vedno	pa	 je	 z	omenjenega	parkirišča	mogoče	potovati	proti	
Ljubljani	za	ceno	2,7	evra	in	hkrati	koristiti	brezplačno	90-mi-
nutno	vožnjo	z	mestnim	avtobusom	v	prestolnici.	(gt)

Spoštovani krajani 
Podlipe in Smrečja!
Krajevna	skupnost	Podlipa	-	Smrečje	vas	vabi	na	REDNI LE-
TNI ZBOR KRAJANOV	KS	Podlipa	-	Smrečje,	ki	bo	v	soboto,	
9.	aprila	2016,	ob	19.	uri	v		gasilskem	domu	Podlipa	-	Smrečje,	
Smrečje	7.

Predlog	dnevnega	reda:
1. Izvolitev delovnega predsedstva
2.	Poročila	o	delu	sveta	KS,	finančno	poročilo	
3.	Poročilo	o	izvajanju	vodooskrbe	v	KS	
4.	Načrt	dejavnosti	za	leto	2016
5.	Razno

Vljudno vabljeni!
Predsednik	sveta	

KS		Podlipa	-	Smrečje			
Boštjan Jurjevčič, l. r.

Zelena luč za širjenje 
bevškega vrtca
Upravna	enota	Vrhnika	je	v		sredo	24.	februarja	izdala	gradbe-
no	dovoljenje	za	gradnjo	prizidka,	ki	bo	služil	kot	tretji	oddelek	
vrtca	Bevke,	k	večnamenskemu	objektu	Kulturni	dom	Bevke,	ki	
je	sredi	marca	že	postalo	pravnomočno.	
Kot	nam	je	povedal	podžupan,	Janko	Skodlar,	bodo	z	deli	začeli	
čimprej,	ko	bo	mogoče,	da	bo	septembra	že	nared	za	uporabo.	
Še pred tem pa morajo izbrati izvajalca del na javnem razpisu, 
kar	spet	zahteva	svoj	čas.	Sedaj	hitijo	z	zaključevanjem	PZI	do-
kumentacije in popisa Z gradnjo bodo pridobili 116 m2 koristne 
površine	v	dveh	etažah.	V	pritličju	bo	vhod,	sanitarije	in	igral-
nica,	južni	del	mansarde	bo	namenjen	igralnici,	severni	del	pa	
kot	zračni	prostor	nad	igralnico	v	pritličju.	(gt)

Preplastili pločnik na 
Robovi in del Stare ceste
Vrhnika,	18.	marec	–	Pločnik	na	Robovi	je	bil		v	zelo	slabem	
stanju.	 Občani	 so	 se	 pritoževali,	 da	 na	 njem	 ob	 deževnem	
vremenu		nastajajo	velike	luže.	Z	občine	so	sporočili,	da	so	s	
sanacijo	pločnika	čakali,	če	se	bo	država	lotila	urejanja	kon-
strukcije	cestišča,	a	se	potem	to	ni	zgodilo.	Tako	se	je	potem	
občina	sama	odločila	za	sanacijo	pločnika	–	zamenjali	so	as-
faltno	prevleko	od	Fortrada	do	Ceste	na	Livado.	
V tem tednu so delovni stroji zabrneli tudi na Stari cesti, kjer 
so sanirali del sanitarnega kanala in jašek meteornega kana-
la.	V	sklopu	tega	so	sanirali	 tudi	samo	cesto	v	dolžini	okoli		
šestdeset	metrov.	V	obeh	primerih	naj	bi	bila	dela	 	končana	
18.	marca.	(GT,	foto:	GT)

Nižje cene za pomoč 
družini na domu
Z	Občine	Vrhnika	 sporočajo,	 da	od	 1.	marca	 	 naprej	 veljajo	
nižje	cene	pomoči	na	domu,	ki	 jo	v	občini	 izvaja	Dom	upo-
kojencev	 Vrhnika.	 Kaj	 je	 »pomoč	 družini«?	 Pomoč	 družini	
na	domu	obsega	socialno	oskrbo	upravičenca	v	primeru	in-
validnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba 
na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. V praksi 
to	pomeni,	da	storitev	 lahko	vključuje	gospodinjsko	pomoč,	
pomoč	pri	temeljnih	dnevnih	opravilih	in/ali	pomoč	pri	ohra-
njanju socialnih stikov.
Ob	delavnikih	ura	pomoči	na	domu	za	uporabnike	po	novem	
znaša	4,10	evra,	kar	je	9	%	manj	od	dosedanjih	4,50	evra.	Raz-
liko	do	polne	cene	storitve,	ki	po	novem	velja	17,59,	namesto	
19,28	evra,	v	skladu	z	odlokom	pokriva	Občina	Vrhnika.	Ob	
nedeljah	ali	v	nočnem	času	je	cena	za	uporabnike	5,73	evra,	ob	
državnih	praznikih	ali	dela	prostih	dnevih	pa	6,14	evra.
Z	občine	so	še	sporočili,	da	se	v	zadnjih	letih	povpraševanje	
po	storitvi	pomoči	na	domu	veča,	trenutno	pa	se	izvaja	za		šti-
rideset uporabnikov. 

Gašper Tominc

Prihodnje leto čez nov 
most na Ljubljanici 
Občina	Vrhnika	načrtuje	že	letos	začeti	z	gradnjo	novega	mo-
stu	čez	Ljubljanico	v	Sinji	Gorici.	Potekal	bo	skoraj	vzporedno	
z	 obstoječim	 avtocestnim	mostom,	 ki	 v	 Sinji	 Gorici	 prečka	
omenjeno	 reko.	Ena	 stran	mostu	 se	bo	naslanjala	na	Pot	na	
Tojnice,	druga	pa	na	obstoječo	občinsko	cesto,	ki	vodi	iz	Ver-
da do Bajerjev. Slednjo naj bi v prihodnjem letu ravno zaradi 
večje	vloge	začeli	razširjati	in	posodabljati.	
Kakšen	je	terminski		načrt	izgradnje	okoli	60-metrskega	mo-
stu,	 nam	 je	 pojasnil	 podžupan	 Janko	 Skodlar.	 V	marcu	 bo	
javnosti predstavljena prostorska dokumentacija, do konca 
poletja	pa	naj	bi	že	imeli	gradbeno	dovoljenje.	Nato	bosta	sle-
dila	 izbira	 izvajalca	del	 in	nato	začetek	gradnje.	Most,	ki	bo	
primerljiv	s	podpeškim,	naj	bi	bil	končan	prihodnje	leto.	
Premostitveni	objekt	naj	bi	nekoliko	razbremenil	center	me-
sta,	kjer	v	križišču	pri	Črnem	Orlu	ob	prometnih	konicah		na-
stajajo	zastoji.	Po	Skodlarjevih	besedah	bo	občina	v	nadaljeva-
nju		vodila	aktivnosti	v	smeri,	da	bi	občinska	cesta,	ki	pelje	do	
Bajerjev, dobila tudi uvoz na avtocesto. 

Gašper Tominc

Zelena luč države ob 
zapletih z deblakom 
Vrhnika,	11.	marec	–	Občina	Vrhnika	je	od	Službe	vlade	RS	za	
razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejela odobritev pre-
dlaganih	sprememb	v	okviru	projekta	Doživljajsko	razstavi-
šče	Ljubljanica.	Naj	spomnimo,	da	je	v	zraku	viselo	vprašanje	
sofinanciranja	projekta	s	strani	finančnega	mehanizma	EGP,	
ker deblaka zaradi postopkov restavracije še ne bo v »muzeju« 
v	 času	njegovega	odprtja	 (predvidoma	maja	 ali	 junija	 letos)	
in	ker	prvotno	predvidena	Cankarjeva	knjižnica	ne	bo	upra-
vljavka	 »muzeja«.	 Sedaj	 je	 ta	 strah	odveč,	 kajti	 z	državnega	
vrha	 so	 sporočili,	 da	mora	 biti	 deblak	 nameščen	 v	muzeju	
najkasneje	do	konca	leta	2018,	ko	je	predviden	zaključek	kon-
servacije.		Glede	upravljavca	pa	so	tudi	prisluhnili	občini,	da	
lahko	izbere	novega	z	javnim	razpisom	–	kar	je	že	v	teku.	
Sicer	 pa	 je	Doživljajsko	 razstavišče	 Ljubljanica,	 kot	 se	 zaen-
krat	imenuje	načrtovani	»muzej«	v	pritličju	Kulturnega	centra	
Vrhnika,	23.	februarja	prejelo	uporabno	dovoljenje.	S	tem	so	
odprte vse poti izvajalcem, da ga opremijo tudi s programsko 
vsebino. 

  Gašper Tominc

Evropski komisar Vella: 
Vrhnika je lahko zgled  drugim po Evropi
Vrhnika, 11. marec – Komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella se je z okoljsko mi-
nistrico Ireno Majcen mudil na Vrhniki. Na komunali sta si ogledala primer dobre prakse ravnanja z 
odpadki in se na koncu pomudila še v trgovini Depo v središču mesta. Visokega gosta je vse, kar je videl, 
tako navdušilo, da je dejal, da je Vrhnika lahko na področju ravnanja z odpadki zgled ne samo Sloveniji, 
ampak  vsej Evropi.
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Kot	 je	 pojasnil	Daniel	Cukjati	 (SDS),	
so	 se	 odločili	 za	 sklic	 izredne	 seje,	
ker v preteklosti kljub pozivom, »… s 
strani	občine	ni	bilo	posluha	za	tovr-
stno	tematiko.«	Pod	zahtevo	po	sklicu	
so se podpisale vse stranke in liste 
občinskega	 sveta,	 razen	 SD.	 Jani	 Ki-
kelj,	član	omenjene	stranke,	je	na	seji	
pojasnil, da podpisa niso prispevali 
v	senci	tedanjih	protestov	v	Šenčurju		
in ker so menili, da bo tovrstna seja 
slej ko prej.
 
Enajst tisoč beguncev skozi 
Vrhniko
Prvi	 begunci	 so	 v	 namestitveni	 cen-
ter prispeli lani, 19. oktobra, in sicer 
jih	je	bilo	317.	Natančno	mesec	so	tako	
rekoč	dnevno		prihajali	novi	in	hkrati	
so	odvažali	»stare«	na	druge	lokacije.	
Bilo	jih	je	veliko,	kar	11.483,	a	vsi	ti	so	
bili	 v	 večini	 primerov	 nastanjeni	 v	
centru	največ	24	ur.	Ker	je	bila	nasta-
nitev tako kratkotrajna, begunci niso 
zapuščali	 centra,	 pri	 ljudeh	 pa	 to	 ni	
vzbujalo	 skrbi.	 Točno	 tri	mesece	 ka-
sneje,	19.	februarja,	se	je		stanje	spre-
menilo:	 v	 začasni	 namestitveni	 cen-
ter	 so	 namestili	 prvih	 84	migrantov.	
To	je	v	praksi	pomenilo,	da	migranti	
ostajajo	 na	 Vrhniki	 dalj	 časa,	 po	 te-
den,	dva	ali	tri.	Odvisno	–	dokler	jim	
ustrezne	 službe	 ne	 uredijo	možnosti	
nadaljevanja poti proti severu ali pro-
ti	domovini.	Tokrat	 je	bil	odziv	 ljudi	
drugačen	 –	 še	 posebno	 v	 luči	 nepri-
jetnih	 dogodkov	 na	 območju	 severa	
Evrope,	 kjer	 jih	 je	 že	veliko.	 Strah	 je	
dobil krila: starši otrok, ki so nasta-
njeni	 v	 vrtčevskih	 enotah	 Barjanček	
in	 Žabica	 ter	 obiskujejo	 OŠ	 Antona	
Martina	 Slomška,	 so	 začeli	 odločno	
izražati	nezadovoljstvo	nad	dejstvom,	
da sta omenjena zavoda tako blizu 
begunskega	centra.	»Kmalu	za	tem	so	
se	po	socialnih	omrežjih	začele	širiti	
dezinformacije	in	sovražni	govor,«	je	
na	 seji	dejal	 župan	Stojan	 Jakin.	Ne-
kateri vodilni mediji so jih povzemali 
in še dodatno prilivali olje na ogenj 
strahu,	ki	je	doživel	vrhunec	z	javnim	
protestom nasprotnikov begunske 
problematike	26.	februarja.
 
Sprva za zaprtje centra, sedaj 
za omejitev
V	 luči	 vsega	 dogajanja	 so	 nastajale	
zahteve podpisnikov, ki so sprva zah-
tevali zaprtje centra, nato pa so jih v 
naslednjih	dneh	nekoliko	omilili.	Kot	
je bilo slišati na seji, nobena stranka 
ali	 lista	ne	želi	odreči	pomoč	begun-
cem,	 več	 pa	 imajo	 pomislekov	 nad	
njihovim prostim gibanjem in nad 
njihovo	strukturo,	saj	želijo	na	Vrhni-
ki	imeti	zgolj	ranljive	skupine	–	dru-
žine.	Prav	tako	so	izrazili	mnenje,	naj	
jih	na	Vrhniki	ne	bi	bilo	več	kot	150,	
kajti	to	je	količina,	ki	je	še	obvladljiva.	
Zahtevali	 so	 tudi	boljše	 informiranje	
o begunski problematiki tako s strani 
občine	kot	s	strani	države.	Na	koncu	
so sprejeli  enajst sklepov, ki jih nava-
jamo	na	koncu	članka.	

V šolo ne bodo hodili
Med sejo se je odprlo kar nekaj vpra-
šanj, na katere je odgovarjal Lado Bra-
dač	z	Ministrstva	za	notranje	zadeve.	
Tako	je	zavrnil	težnje	svetnikov,	da	bi	
bil center zaprtega ali pa vsaj polza-
prtega	 tipa.	 Kot	 je	 dejal,	 je	 Slovenija	
podpisnica mednarodne konvencije 
o	beguncih,	kar	jim	preprečuje,	da	bi	
jim	prepovedali	 izhode	 iz	 centra.	 To	
bi	bilo	mogoče	samo	v	 izrednih	 raz-
merah,	a	to	je	že	druga	zgodba	…	Ko-
mentiral je tudi pomisleke, da bodo 
begunski otroci hodili v vrhniške šole 
in	vrtce.	To	bi	se	zgodilo	samo	v	pri-
meru,	če	bi	na	Vrhniki	 imeli	azilant-
ski center, kot ga imajo v Logatcu ali 
Ljubljani. 
 
Različni programi za begunce
Spregovoril je tudi namestnik vod-
je	 začasnega	 nastanitvenega	 centra	
Vrhnika,	ki	 je	dejal,	da	je	150	begun-
cev	v	 centru	največja	mogoča	obvla-
dljiva številka. Za otroke so pripravili 
igralnico,	 kjer	 različne	 prostovoljske	
organizacije pripravljalo nekakšne 
prostočasne	 dejavnosti,	 da	 najmlajše	
zamotijo in nekako z mislimi spravijo 
stran	od	skrbi.	Kot	 je	pojasnil,	naj	bi	
v	bližnji	prihodnosti	pripravili	neka-
kšne	 posvetovalnice	 tudi	 za	 ženske.	
Za begunce imajo predvidene  dva-
krat na teden po tri ure zdravstvenih 
storitev	oziroma	po	potrebi	tudi	več.	
Sicer pa za begunce skrbi  triindvajset 
javnih	uslužbencev	v	treh	izmenah.	
 
Izpisov iz vrtca ni bilo, zgolj 
pomisleki
Neposredna	bližina	centra	do	vrtca	je	
pri starših vzbudila veliko nejevolje 
in	strahu.	Kot	je	dejala	Andreja	Brelih	
Hatunič	iz	Vrtca	Vrhnika,	je	sprva	ne-
kaj staršev izrazilo namero po izpisu 
otrok iz vrtca, a se to kasneje ni zgo-
dilo.	So	sicer	nekateri	otroci	začasno	
manjkali v vrtcu, a so jih starši vse, 
razen	enega,	ponovno	vključili	nazaj	
v	 varstvo.	 Po	 novem	 imajo	 samo	 en	
vrtčevski	vhod,	ki	naj	bi	ga	na	župa-
novo	pobudo	dali	pod	ključ,	namestili	
bodo tudi varnostne kamere. Zadnje 
čase	je	okrepljeno	tudi	varovanje	tako	
v neposredni okolici vrtca kot na po-
teh	proti	Trojici,	kamor	radi	zahajajo	
z	 malčki.	 Matej	 Fefer,	 predstavnik	
sveta staršev, je dejal, da so starši 24. 

februarja	sprejeli	sklepe,	da	je	lokacija	
centra neprimerna, da je treba poo-
striti varovanje in da imajo otroci v 
času	odsotnosti	brezplačno	rezervaci-
jo.	Spregovorila	 je	 tudi	Darja	Guzelj,	
ravnateljica Slomškove šole, ki je de-
jala, da imajo pri njih po novem tudi 
varnostnika in da se z otroki veliko 
pogovarjajo o begunski problematiki 
ter z njo povezanimi pojmi. 

Tudi različni pogledi na pro-
blematiko 
Da	ne	bi	izhajalo,	da	je	bilo	na	seji	ču-
titi eno samo nasprotovanje begun-
cem, je treba zapisati tudi, da so bili 
med svetniki in svetnicami v neka-
terih	 temah	 različni	 pogledi.	 Ko	 	 so	
na primer govorili, da bi beguncem 
–	zato,	da	bi	 jih	 zadržali	v	 centru	 in	
jih  tako odvrnili od »potepanja« po 
mestu	 –	 v	 centru	 zagotovili	 potujo-
čo	trgovino,	 je	bila	na	primer	svetni-
ca	 Anja	 Sluga	 nad	 takim	 dejstvom	
zelo	ogorčena,	saj	 so	po	njenem	tudi	
begunci	 ljudje	 kot	 mi	 –	 torej	 jim	 ne	
smemo	 odreči	 ponudbe,	 kot	 jo	 ima-
mo sami. Daniel Cukjati je predlagal 
(kar	so	svetniki	na	koncu	tudi	 izgla-
sovali),	 da	 bi	 okoli	 celotnega	 centra	
postavili	višjo	ograjo,	je	svetnik	Janez	
Kikelj	 proti	 temu	protestiral,	 »…	 češ	
da je najbolje, da zgradimo še mitra-
lješka	gnezda.«	Tudi	 svetnica	Nataša	
Grom	je	bila	v	precepu,	saj		njena	hči	
obiskuje Slomškovo šolo in jo skrbi za 
njeno varnost, a hkrati ve, da je treba 
beguncem pomagati, »… saj se lahko 
tudi mi nekega dne znajdemo v nji-
hovi	koži.«	Zato	je	napovedala,	da	se	
bo	pri	glasovanju	o	določenih	sklepih	
vzdržala.	
Občinski	 svet	 je	 na	 koncu	 triurne	
seje glasoval o desetih sklepih, ki so 
jih	 pripravili	 svetniki,	 župan	 pa	 jih	
je	nato	nekoliko	 skrajšal,	 strnil.	 	Ne-
katere so svetniki na sami seji še do-
polnili s svojimi zahtevami oziroma 

uskladili	z	mnenjem	Bradača.	Slednji	
je	dejal,	da	 jih	bo	država	spoštovala,	
je pa pomenljiva njegova izjava, da si-
cer	zagotavlja,	da	v	centru	ne	bo	več	
kot	 150	 ljudi,	 toda	 če	 se	 bodo	 stvari	
obrnile na slabše, potem bodo bo lah-
ko	 tudi	drugače.	Nekateri	 svetniki	 in	
svetnice	so	se	po	koncu	seje	odločili,	da	
bodo tokratno sejnino nakazali v do-
brodelne namene.          Gašper Tominc 
  
NA SEJI SPREJETI SKLEPI 
1. V začasnem namestitvenem cen-
tru na Vrhniki je zaradi neprimerne 
lokacije (bližine šole in vrtca) mo-
žno namestiti največ 150 oseb iz t.i. 
ranljivih skupin. 
2. Občinski svet Občine Vrhnika 
zahteva od pristojnih sprejem za-
konodaje oz. sistema, da bo na Vrh-
niki t.i. zaprt začasni namestitveni 
center, kar pomeni, da se nameščeni 
ne smejo prosto sprehajati izven za-
časnega namestitvenega centra. V 
kolikor to ni skladno s predpisi naj 
se vzpostavi ustrezen hišni red, ki bo 
preprečeval sprehajanje beguncev v 
času prihajanja in odhajanja otrok v 
šolo in vrtec. 
3. Občina s pomočjo države poskr-
bi, da bo znotraj začasnega name-
stitvenega centra trgovina, ki bo 
nameščene oskrbovala z željenimi 
dobrinami. 
4. V začasnem namestitvenem cen-
tru se zagotovi dodatno varovanje 
s strani policije in drugih pristojnih 
oseb, ki jih financira država. 
5. Okoli celotnega začasnega name-
stitvenega centra se postavi ograja, 
ki bo dejansko onemogočala prehod 
beguncev (trenutna ograja je nepri-
merna). 
6. Pred vhodom v začasni namesti-
tveni center se zagotovi oseba, ki bo 
spremljala morebitni prihod in od-
hod iz centra in s tem zagotavljala 
stalno obveščenost o osebah, ki v 
center vstopajo in iz njega izstopajo. 
7. Za varovanje otrok v vrtcu Žabica 
in Barjanček in OŠ Antona Marti-
na Slomška se s finančnimi sredstvi 
države zagotovi prisotnost najmanj 
dveh varnostnikov. 
8. Pristojni državni organi Občino 
Vrhnika dnevno obveščajo o številu 
in strukturi beguncev v začasnem 
namestitvenem centru. 
9. Pristojni državni organi morajo 
zagotavljati kritje vseh finančnih 
sredstev, ki jih ima Občina v zvezi z 
obstojem začasnega namestitvenega 
centra na Vrhniki, vključno z more-
bitnimi prostimi mesti otrok v vrt-

cu, ki so posledica nevpisa oz. izpisa 
otrok iz vrtca. 
10. Državni organi morajo vnaprej 
Občino redno pisno obveščati o vseh 
spremembah v zvezi z delovanjem 
začasnega namestitvenega centra. 
11. Občinski svet Občine Vrhnika 
obsoja vsakršni sovražni govor in 
širjenje lažnih informacij v zvezi z 
begunsko problematiko. 

Protest proti begunskemu 
centru
Vrhnika,	26.	februar	–	Popoldne	se	je	
na	 parkirišču	 pred	 Mantovo	 zbralo	
okoli dvesto oseb v znamenju prote-
sta proti begunskemu centru na Vrh-
niki.	Nanj	je	preko	družbenih	omrežij	
vabilo	 Gibanje	 Osveščenih	 prebival-
cev	Slovenije.	Po	uri	čakanja,	kajti	ni-
kogar ni bilo, ki bi vodil program ali 
sploh kaj javno povedal, so se zbrani 
začeli	 razhajati.	 Sicer	 pa	 je	 bilo	med	
prisotnimi slišati, da se bojijo slabih 
izkušenj s katerimi so se morali pone-
kod	po	Evropi	soočati	po	prihodu	mi-
grantov in da je Vrhnika premajhen 
kraj,	da	bi	 lahko	sprejela	840	begun-
cev, kolikor je kapaciteta begunskega 
centra. 
Njim	nasproti,	 čez	cesto	pri	Cankar-
jevem spomeniku, se je ravno tako 
zbrala	 gruča	 posameznikov,	 naspro-
tnikov	 bodeče	 žice	 in	 zagovornikov	
pravic	beguncev.	Med	naključno	mi-
moidoče	so	delili	čaj	ter	predvajali	av-
dio posnetek Cankarjevih del. 
Na	 prizorišču	 je	 bilo	 prisotnih	 tudi	
ogromno	 novinarjev,	 katerim	 je	 žu-
pan	 Stojan	 Jakin	 pojasnil	 že	 znana	
dejstva:	da	ne	drži,	da	bi	bile	lokacije	
centrov usklajene z lokalno skupno-
stjo; da so v begunskem centru na 
Vrhniki	nastanjene	zgolj	družine;	da	
je od nedavnega sestanka s sekretar-
jem	 Boštjanom	 Šeficem	 okrepljeno	
varovanje	 bližnje	 okolice	 oziroma	
šolskih poti in da ni prišlo do inci-
dentov.	Povedal	pa	je	tudi,	da	je	bil	po	
nastopu	na	TV,	kjer	je	v	družbi	še	ne-
katerih	 županov	 govoril	 o	 begunski	
problematiki,	 neprijetno	 presenečen,	
ko je izvedel, da imajo sogovorniki 
–	 župani	 centre	v	katerih	beguncem	
ni dovoljen izhod. Zato je zjutraj kli-
cal	Šefica,	ta	pa	naj	bi	mu	pojasnil,	da	
gre	 za	 begunce	 z	 drugačnim	 statu-
som.	Župan	je	še	dejal,	da	mogoče	ne	
bi bilo napak, da bi si center ogledali 
tudi	domačini,	o	čemer	(seveda	v	neki	
organizirani	obliki)	so	se	z	vodstvom	
centra	 že	menili	 in	 bi	mogoče	 na	 ta	
način	tudi	padel	kakšen	predsodek.	

Gašper Tominc, foto. GT

Občinski svet o 
begunski problematiki 
na izredni seji
Vrhnika, 3. marec – Na pobudo večine svetniških skupin se je na 
izredni seji sestal občinski svet, kjer so razpravljali o začasnem 
namestitvenem centru Vrhnika, v katerem so od 19. februarja 
ponovno nastanjeni begunci. Seje so se udeležili številni zuna-
nji poročevalci, med drugim tudi predstavniki Ministrstva za 
notranje zadeve. 
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kaBUUM!
V	torek,	1.	3.	2016,	smo	se	učenci	devetih		razredov	(Ajda	Mi-
klavčič,	 Žanet	Zakonjšek,	Gregor	Gajič,	 Jure	 Sečnik,	Andrej	
Matevc	in	Robert	Samardžija)	iz	OŠ	Antona	Martina	Slomška	
Vrhnika	udeležili	mednarodnega	tekmovanja	World	Scholars'	
Cup	v	Ljubljani.	Tema	letošnjega	tekmovanja	je	bila	Nepopolni	
svet	(An	Imperfect	World).	Tekmovali	smo	v	starejši	kategoriji	
od	14	do	18	let.	Pokazati	smo	morali	veliko	medpredmetnega	
znanja	in	veščin	z	različnih	tematskih	področij	in	se	izkaza-
ti	pri	pisanju,	retoriki,	kritičnem	mišljenju,	timskem	delu,	in	
vse	to	v	angleščini.	Dosegli	smo	izjemen	rezultat,	kar	je	plod	
dolgoletnega	dela.	Obe	ekipi	sta	si	v	težki	konkurenci	izbori-
li kar  dvaintrideset medalj. V končnem seštevku točk smo 
se uvrstili med  enajst najboljših ekip in si tako zagotovili 
udeležbo na svetovnem prvenstvu v Bangkoku junija letos. 

Ker bomo za udeležbo na nadstandardnem tekmovanju v 
azijski državi potrebovali veliko denarja,  prosimo vse ob-
čane, podjetja in samostojne podjetnike, da nam s svojimi 
prispevki pomagate. Denar lahko nakažete na žiro račun 
naše šole TRR: SI56 01340 6030 723 780 Sklic: SI 00 2910000. 
Veseli bomo vaše pomoči! Hvala! 

Ekipa tekmovalcev
OŠ	Antona	Martina	Slomška	Vrhnika

Bronasti znak 
tudi vrhniškemu 
zdravstvenemu osebju
9.	marec,	 Šentvid	pri	 Stični	 –	Civilna	 zaščita	 ljubljanske	 re-
gije	 je	 najzaslužnejšim	 posameznikom,	 društvom,	 javnim	
uslužbencem	 in	 organizacijam	 podelila	 zahvale	 in	 prizna-
nja za njihov  prispevek k varnosti v  minulem letu. Med 
prejemniki priznanj je bil tudi vrhniški zdravstveni dom, 
katerega	 ekipa	 nujne	 medicinske	 pomoči	 je	 prejela	 brona-
sti	 znak	 za	 strokovno	 in	požrtvovalno	delo	pri	 organizaciji	
nastanitvenega centra  ter zdravstveni oskrbi migrantov na 
Vrhniki.	 Priznanje	 je	 resda	 sprejela	 ekipa	 NMP,	 a	 ker	 je	 v	
begunskem centru sodelovala širša ekipa osebja Zdravstve-
nega	 doma	 Vrhnika,	 ne	 le	NMP,	 je	 priznanje	 hkrati	 name-
njeno	 tudi	 vsem	preostalim	 sodelujočim	 iz	 tega	 zavoda.	 »S	
strokovnim	 in	 požrtvovalnim	 delom	 smo	 si	 prislužili	 bro-
nasti	znak	Civilne	zaščite.	Našega	odličnega	dela	so	bili	de-
ležni	 ljudje,	 ki	 so	 ga	 resnično	potrebovali	 in	 veseli	 smo,	da	
so to opazili tudi ljudje in institucije v Sloveniji,« je ob tem 
dejal	 direktor	 Zdravstvenega	 doma	Vrhnika	 Roman	 Strgar.	 
Zdravniška	ekipa	se	 je	od	19.	oktobra	do	19.	novembra	2015	
mudila	 v	 begunskem	 centru	dvakrat	 na	dan	 in	 v	 tem	 času	
opravila	780	pregledov.	Največ	pregledov	na	izmeno	je	 	bilo	
kar	rekordnih	191.	Kot	so	pojasnili	v	zdravstvenem	domu,	so	
beležili	največ	prehladov,	driske	 in	utrujenosti.	Ekipi	vrhni-
škega zdravstvenega doma so kasneje pomagali še posame-
zniki oziroma ekipe iz drugih zdravstvenih domov iz širše 
ljubljanske	okolice.	(gt,	foto:	ŠR)

Stojnica	 s	 kopico	 informa-
cijskega materiala, veliko 
napihljivo	 debelo	 črevo	 in	
pisane majice asistentov so 
pritegovale poglede in za-
nimanje	 mimoidočih	 v	 avli	
centra.	Kot	 je	povedala	Jerne-
ja	 Filipič	 iz	 Centra	 za	 krepi-
tev zdravja, ki deluje znotraj 
Zdravstvenega doma Vrhnika 
kot enota za preventivne de-
javnosti,	 so	 občani	 pokazali	
veliko zanimanja, nekateri 
so spregovorili tudi o svo-
jih izkušnjah s to boleznijo.  
V	Sloveniji	imamo	tri	državne	
programe zgodnjega odkriva-
nja predrakavih sprememb. 
Zora je presejalni program 
raka	 na	 materničnem	 vratu,	
vzpostavljen	 leta	2003,	name-

njen	 ženskam	 v	 starosti	 od	
20	do	64	 let.	Povabilo	na	pre-
ventivni ginekološki pregled 
z	 odvzemom	 brisa	 maternič-
nega vratu pošljejo vsem, ki 
v zadnjih štirih letih nimajo 
zabeležena	 izvida	brisa.	Tako	
pregledajo	 	več	kot	70	%	žen-
sk v Sloveniji, kar na evropski 
ravni	 uvršča	 našo	 državo	 ob	
bok	evropskih	držav	z	najbo-
lje organiziranim presejanjem 
za	raka	materničnega	vratu.	
Državni	 presejalni	 program	
Dora je namenjen za zgodnje 
odkrivanje	 raka	 dojk.	 Pro-
gram	vabi	 ženske	med	 50.	 in	
69.	 letom	 na	 mamografijo	 na	
vsaki	dve	leti.	S	70	%	udeležbo	
ciljne populacije v programu 
DORA	ob	visokokakovostnih	

zdravstvenih storitvah je mo-
goče	 zmanjšati	 umrljivost	 za	
rakom dojk v ciljni populaciji 
v	Sloveniji	za	25	do	30	%.	Pro-
gram Dora med drugim izva-
jajo tudi z mobilnimi enota-
mi; na Vrhniki bo ponovno 
jeseni letos. 
Tretji	državni	program	je	Svit, 
s katerim odkrivajo zgodnje 
predrakave spremembe in 
raka	 na	 debelem	 črevesu	 in	
danki. Od leta 2009 vabila 
pošiljajo vsem obvezno zdra-
vstveno zavarovanim osebam 
v	Sloveniji	v	starosti	od	50	do	

69	 let	oziroma	do	74.	 leta	sta-
rosti	 od	 julija	 2015	naprej.	 Po	
nekaj	 letih	 delovanja	 so	 že	
vidni	 rezultati	 v	 povečanju	
deleža	 raka,	 odkritega	v	 zgo-
dnjih	fazah	in	zmanjšanju	in-
cidence	raka	debelega	črevesa	
in danke. Moški zaostajajo v 
odzivnosti v vseh presejalnih 
krogih	za	približno	deset	od-
stotnih	 točk	 za	 odzivnostjo	
žensk,	 čeprav	 je	 rak	na	debe-
lem	 črevesu	 in	 danki	 veliko	
večja	 težava	 pri	 moških	 kot	
pri	ženskah.

Gašper Tominc, foto: GT

Podelitve	 so	 se	 udeležili:	 na-
grajenci,	 	 nekateri	 župani	 lju-
bljanske regije, predstavniki 
štabov	 Civilne	 zaščite,	 pripa-
dniki	 Slovenske	 vojske,	 Polici-
je, predstavniki prostovoljnih 
gasilskih društev, vladnih in 
nevladnih	 organizacij,	 člani	
dobrodelnih organizacij in 
drugih društev. Zbrane je naj-

prej	 pozdravil	 župan	 Občine	
Ivančna	 Gorica,	 g.	 Dušan	 Str-
nad.  V svojem govoru se je 
zahvalil vsem, ki v ospredje 
postavljajo	tistega	človeka,	ki	v	
danem trenutku potrebuje po-
moč.	Poudaril	je,	da	družba,	ki	
ima takšne ljudi, ima pred se-
boj svetlo prihodnost. Osrednji 
govornik je bil poveljnik Civil-
ne	zaščite	RS	Srečko	Šestan,	ki	
je	dan	Civilne	zaščite	opisal	kot	

dan vseh, ki v naši domovini 
skrbijo za varstvo pred narav-
nimi	 in	 drugimi	 nesrečami,	
in	 tistih,	ki	v	 težkih	 razmerah	
poskrbijo	 za	 učinkovito	 ukre-
panje,	 varovanje	 ter	 skrb	 člo-
veških	 življenj.	 V	 nagovoru	 je		
omenil begunsko krizo, ki je 
najbolj zaznamovala  minulo 
leto,	in	tudi	nedavno	množično	

nesrečo	na	primorski	avtocesti.	
Kot	je	dejal,	smo	ena	izmed	pr-
vih	 držav	 v	 Evropski	 uniji,	 ki	
smo uvedli sistem klica v sili 
»eCall«	 iz	 avtomobilov.	 Prav	
iz tega sistema je prišel tudi 
prvi	klic	na	pomoč	na	nedavni	
prometni	nesreči	na	primorski	
avtocesti.	(Več	o	tem	na:	http://
www.ivancna-gorica.si/aktual-
no/prireditve/?id=5252).
Vsi	 smo	 bili	 priča	 begunski	

krizi tudi na Vrhniki.  V dani 
situaciji	 je	 od	 Civilne	 zaščite	
Vrhnika  terjala dobro organi-
zacijo in vodenje prostovoljcev, 
ki so bili pripravljeni pomaga-
ti v nenadnih razmerah. Brez 
povezovanja drugih društev in 
organizacij	znotraj	Občine	Vrh-
nika ter zunaj nje delo ne bi bilo 
opravljeno tako dobro. Civilna 

zaščita	Vrhnika,	GZ	Vrhnika	in		
druge organizacije so predla-
gale posameznike  in društva, 
ki so suvereno in odgovorno 
opravljali	 delo	 na	 terenu.	 Pri-
znanja in nagrade Civilne za-
ščite	 se	 podeljujejo	 pripadni-
kom	Civilne	zaščite	ter	drugim	
posameznikom, skupinam, 
občinam	 ter	 gospodarskim	
družbam,	zavodom	in	drugim	
organizacijam za zasluge in 

prispevek pri razvijanju in kre-
pitvi pripravljenosti, izvajanju 
zaščite,	reševanja	in	pomoči	ter	
odpravljanju posledic naravnih 
in	drugih	nesreč.	Na	prireditvi	
je bilo za ljubljansko regijo po-
deljenih	62	bronastih,	13	srebr-
nih in sedem zlatih priznanj. 
Priznanja	so	dobitnikom	pode-
lili	poveljnik	Civilne	zaščite	RS	
Srečko	Šestan,	poveljnik	CZ	za	
ljubljansko	regijo	Matjaž	Godec	
in Elza Majcen, namestnica po-
veljnika	ljubljanske	regije.		Pre-
jemniki bronastih priznaj CZ 
z	 naše	 občine	 so	 bili:	 OZ-RK	
Vrhnika, Društvo tabornikov 
-	 rod	 11.	 šola,	 ZSKSS-	 podru-

žnica	STEG	Vrhnika,	Župnijska	
Karitas	 Vrhnika,	 Vojko	 Jerina,	
Občina	 Vrhnika,	 Nataša	 Čož,	
ZD	 Vrhnika	 -	 SNMP,	 Franjo	
Čretnik,	 Marica	 Štirn,	 Benja-
min Svenšek. 
Iskrene	čestitke	nagrajencem	in	
naj		končam	z	besedami	Srečka	
Šestana: »»Hvala vam za veliko 
človekoljubnost,	hvala	vam,	ker	
rešujete	življenja.«	

Anita Čretnik

Vpis v župnijski vrtec
Župnijski	vrtec	ima	že	dolgo	tradicijo	in	delavci	se	vsako	leto	
pripravljamo na novo šolsko leto. Veliko vlogo imajo pri nas 
otroci, saj bi bilo brez njih naše delo brez vrednosti. 
V	marcu	2016	vas	vabimo	k	vpisu	vaših	otrok	 (za	novo	šol-
sko	leto	2016/17);	otrok,	ki	bi	želeli	z	nami	bivati,	se	igrati	in	z	
nami	deliti	svojo	žalost	in	veselje.	
Starši,	 lahko	 omogočite	 svojim	 otrokom	 pestro	 in	 prijazno	
okolje.	Lahko	nas	poiščete	na	spletni	strani	in	se	nam	pridru-
žite.	Vaše	prispelo	pošto	bomo	pregledali	in	odgovore	lahko	
pričakujete	do	konca	aprila.

Martina Trpin

Pobirajte iztrebke za 
svojimi psi!
Na	uredništvo	se	je	obrnil	občan,	ki	ga	je	zmotilo	veliko	pasjih	
iztrebkov	v	parku	pred	Kavarno	Park.	S	tem	je	seznanil	tudi	
medobčinski	 inšpektorat,	 kjer	 so	mu	odvrnili,	 da	 že	 izvaja-
jo	»…	nadzor	nad	omenjeno	problematiko.	Problematiko	bo	
(medobčinski	inšpektorat,	op.	a.)	na	omenjenih	predelih	kon-
troliral tudi v prihodnje.« Vsekakor pa velja opozorilo lastni-
kom psov, naj za psi pobirajo iztrebke. Izgovor, da niso imeli 
vrečke	pri	sebi,	ni	sprejemljiv,	saj	so	koši	z	vrečkami	za	tovr-
stno	opravilo	v	središču	mesta	nenehno	na	dosegu	roke.	(gt)	

1.marec – dan Civilne zaščite
V sredo, 9. 3. 2016, je bila v avli Osnovne šole Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični 
osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj Civilne zaščite za ljubljansko regi-
jo. Slovesnost je pripravila Občina Ivančna Gorica v sodelovanju z izpostavo 
Uprave RS za zaščite in reševanje Ljubljana.

V tednu boja proti raku
Vrhnika, 8. marec – Tednu boja proti raku se je pri-
družil tudi vrhniški zdravstveni dom, ki je o tej za-
hrbtni bolezni najprej ozaveščal učence v vrhniški in 
borovniški osnovni šoli, nato pa je v sodelovanju s 
predstavniki državnih presejalnih programov nago-
varjal tudi občane, ki so se mudili v Mercator centru 
na Vrhniki.
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Argonavtski dnevi bodo 
potekali	od	17.	do	predvi-

doma	26.	 junija.	Prvi	vrhunec	
bo petkov otvoritveni kon-
cert, ki bo potekal na prostem 
v	 športnem	 parku.	 »Na	 odru	
bo	nastopil	 orkester	Glasbene	
šole Vrhnika, ki letos praznu-
je 40. obletnico delovanja,« je 
pojasnila Marija Zakrajšek, ki 
na ZIC Vrhnika vodi podro-
čje	 turizma.	 Že	 naslednje	 ju-
tro	bo	Vrhnika	znova	oživela,	
ko bo gostila tako imenovani 
Argotlon.	 Gre	 za	 preimeno-
vanje lanske izredno dobro 
obiskane prireditve Urbani 
gladiator, ki ga bodo letos 
organizirala nekatera vrhni-
ška društva in posamezniki. 
Kot	 pravijo	 fantje,	 je	 potek	
trase zaenkrat še skrivnost, 
»… obljubljamo pa nove ovi-
re, nove izzive, predvsem pa 
obilo blata, vode in zabave! 
Tematika	 bodo	 Argonavti,	 ki	
so sloveli po svojem pogu-
mu, iznajdljivosti in se niso 
ustavili pred nobeno oviro.«  
Če	 je	 Argotlon	 namenjen	
mladim oziroma tistim mla-
dim po srcu, naj bi tega dne 
dopoldne potekala še prire-
ditev za otroke »Premagaj 
zmaja«,	 ki	 je	 lani	 v	 Retovju	
vzbudila veliko zanimanja. 
Še	 isti	 dan,	 v	 soboto	 zvečer,	
se bo v športnem parku od-
vil	največji	koncert	v	 tej	 regiji	
na prostem: Noč na Vrhniki. 

Znanih	 je	 že	 nekaj	 osrednjih	
izvajalcev, ki bodo poskrbeli 
za zabavo mladih in starejših 
obiskovalcev. Letos bodo veli-
ki oder zasedli: Tanja Žagar, 
Jasmin Stavros, Djomla KS 
in	 trenutno	 ena	 največjih	 hr-
vaških pop zvezdnic Jelena 
Rozga.	 Ob	 polnoči	 bo	 nebo	
razsvetlil	sedaj	že	tradicional-
ni	 ognjemet.	 Tudi	 letos	 ostaja	
prireditev brez vstopnine! 
»V tednu ki bo sledil, je v 

ognju	 še	 nekaj	 železa,	 a	 pro-
gram v tem trenutku še ni 
dokončno	 potrjen.	 Tako	 se	 z	
vrhniškim Big Bandom dogo-
varjamo, da bi povabili v go-
ste	Aniko	Horvat	in	pripravili	
koncert	 na	prostem.	Pogovori	
tečejo	 tudi	 v	 smeri	 organiza-
cije	večera	 smeha,	a	nismo	še	
čisto	prepričani,	da	bo	to	večer	
s stand-up komiki.« 
Zadnji	vrhunec	Argonavtskih	
dni	bo	Festival	hrane	in	Dioni-

zova	noč	na	Stari	cesti.	Dišalo	
bo po hrani, ki jo bodo kuhala 
vrhniška društva, skupine in 
posamezniki, hkrati pa bodo 
postavljali tudi rekord: or-
ganizator bo poskrbel, da se 
bodo	lotili	kuhanja	največjega	
vrhniškega štruklja na svetu. 
Kako	dolg	bo?	»Lahko	povem	
samo to, da bomo njegovo 
dolžino	šteli	v	metrih,«	je	bila	
skrivnostna naša sogovornica. 

Gašper Tominc
Festival kave

Dan za skodelico kave
Potopite se v bogati svet poživljajoče, dišeče in 
aromatične kave … Obiščite najbolj kavno prire-
ditev v Sloveniji!
V	soboto,	14.	maja	2016,	bo	na	Vrhniki	dišalo.	Po	sveže	praže-
nih	kavnih	zrnih.	Po	kapučinu	z	umetniško	spenjenim	mle-
kom.	Po	vrhniških	štrukljih	s	suhimi	slivami.	In	po	Cankarje-
vi	temni	čokoladi	s	kavo.	Kavoljubci	in	kavopivci	boste	lahko	
okušali	sveže	kave	različnih	slovenskih	ponudnikov,	seveda	
tudi	 vrhniške	 lokalne	 butične	 pražarnice	 Escobar.	Ne	 bodo	
manjkali niti smutiji s kavo, kavne sladice in makroni, kavno 
pivo	 ter	 	druga	presenečenja.	Razveseljeval	vas	bo	raznovr-
sten kavni program, svoje najmlajše pa boste lahko prepustili 
v varstvo pri otroških delavnicah, kjer bodo risali 'kavarele' 
in ustvarjali mozaike iz kavnih zrn. Marsikaj bomo pripravili 
za	vas,	ampak	vseh	presenečenj	ne	smemo	razkriti	naenkrat,	
kajne?	Ostanite	pozorni		in	zabeležite	si	14.	maj	kot	datum,	ko	
bo	dišalo	iz	skodelice	kave	v	čast	140.	rojstnemu	dnevu	Ivana	
Cankarja.

Klasik GlazuronPOMLADNA AKCIJA

P.E. BOROVNICA | Paplerjeva 8 | 1353 Borovnica | tel.: 05/933 78 62 | mob.: 031/372-190 | edo.malavasic@anvina.si  

P.E. BOROVNICA

P.E. VRHNIKA | Tržaška cesta 8 | 1360 Vrhnika | tel.: 01/750 72 54 | info@anvina.si

NA ENEM MESTU

Pleskarske barve 
za fasade in 
notranje stene 
Lepila za 
gredbeništvo
Vse za suho gradnjo 
(mavčne plošče, 
podkonstrukcija...)

Hitri krediti 
do 4.000 € 

hranilnice LON 

ZELO

UGODNE

CENE

VSE ZA GRADNJO IN VRT

do -40%
1. 3. - 30. 6. 2016

Klasik Glazuron

-40%

Klasik Novo

-40%

Rimski Glazuron

-40% -20%

Klasik Novo

-20%

Rimski natura Klasik natura

Barva opečno rdeča Brez barve opečno rdečaBarva črna

Brez barve črna

-25% -25%
(Popust velja za osnovne strešnike 1/1)

Cenjenim strankam nudimo:
- zemlje in gnojila za rože, 
   sadje in zelenjavo 
- semena za rože in vrt 
- travne mešanice 
- tekoča in prašna sredstva za 
   zatiranje škodljivcev 
- cepilne smole 
- vse vrste orodja za vrtna, gradbena 
   in gozdarska opravila

V Anvino je 
prišla pomlad

Argonavtski dnevi – Noč na Vrhniki

Kuhali bomo najdaljši vrhniški štrukelj na svetu in imeli v gosteh 
najboljše glasbenike!
Še dva meseca in pol nas ločita od največjega vrhniškega festivala - Argonavtski dnevi. Pri organizatorju, Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika, smo se pozanimali 
kaj pripravlja za letošnje leto. 

Prizor iz lanskega Urbanega gladiatorja, ki ba bo letos zamenjal Argotlon.
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Krajevna skupnost Podlipa - Smrečje vabi 
na predavanje

Kaj moramo 
vedeti o 
lubadarju?
Predavanje bo v soboto, 2. 4. 2016, 
ob 19. uri v prostorih šole v Podlipi.
Predaval bo g. Damjan Oražem iz Zavoda 
za gozdove Slovenije.
Pogovorili	se	bomo:
•	kdo	so	lubadarji	in	kdo	podlubniki,
•kako	živijo	lubadarji	in	kakšno	škodo	pov-
zročajo,

•	kako	moramo	ukrepati	ob	njihovi	preveli-
ki	namnožitvi.

Udeležba je brezplačna.
Vljudno vabljeni!

HOSTA – 
Gozdno učilišče 
in igralnica za 
mlade
Na	Sv.	Trojici	na	Vrhniki		bo	od	aprila	odpr-
ta	HOSTA,	gozdno	učilišče	za	mlade.	Hosta	
želi	 mladim	 nuditi	 možnost	 ustvarjalnega	
preživljanja	prostega	časa.	Najpomembnejši	
vidik	 tega	učilišča	 je,	 da	mladi	 od	 zasnove	
do izvedbe vse naredijo sami. Odrasli bodo 
imeli	tehnično	in	fizično	vlogo	ter	material-
no podporo in varstvo.
V	petek,	1.	aprila,	ob	17.	uri	(odprto	že	od	13.	
ure)	 bosta	 prvo	 predstavitveno	 srečanje	 na	
lokaciji in zbor prve delovne skupine, ki bo 
začela	s	praktičnim	delom	še	isti	dan.	Na	lo-
kaciji je s travo porasel bunker, ki ga je treba 
na novo urediti, popleskati in porisati. Okoli 
njega je treba urediti sadne in cvetne nasade  
ter	 iz	 zaraščenega	 ozemlja	 počasi	 ustvariti	
arboretum	in	zelenjavno-zeliščni	vrt,	pa	tudi	
postaviti	 igrala,	ognjišča	in	skrivne	kotičke,	
vse z delom otroških rok.

Vsako lepo popoldne se otroci in mladi lah-
ko	udeležijo	ustvarjanja	njihovega	kotička	in	
sami	sodelujejo	pri	tem,	kakšno	bo.	Predho-
dne	najave	na	telefonsko	številko	031	481	014,	
Marjeta.	Več	na	www.mojaobčina.si

Krajevna	 skupnost	 Podlipa	 -	 Smrečje	 je	 na-
mreč	tisto	zgodnje	pomladansko	soboto	orga-
nizirala	predavanje	in	praktičen	prikaz	vzgoje	
in	 rezi,	 te	 pomembne	 starodavne	veščine,	 in	
tako	 želela	 dolgoročno	 spodbuditi	 krajane	 k	
ohranjanju	 in	prizadevanju	za	 	čim	večjo	ro-
dnost sadovnjakov.  Le-ti so v preteklosti igra-
li pomembno prehrambno vlogo pri blaginji 
celotne	 skupnosti,	 bili	 nato	dolgo	 časa	 zapo-
stavljeni,  zdaj pa se v nas ponovno prebuja 
zavest,	da	je	sadje,	ki	zraste	na	domačem	vrtu,	
najboljše.
Med nas je prišel gospod Marko Babnik, ki je 
vodilni	strokovnjak	na	področju	sadjarstva	v	
Sloveniji,	 in	 nam	na	 slikovit	 način	 v	učilnici	
in  sadovnjaku pred podlipsko šolo predstavil 
nego sadnega drevja.

Zbranim je pojasnil  pomen pravilne zasadi-
tve in varovanja mladega drevja, tehnike boja 
proti škodljivcem, nato pa je prikazal pravilno 
obrezovanje stare jablane, ki ni bila obrezana 
že	več	let.	Izvedeli	smo,	katere	veje	so	rodne,	
na kaj moramo paziti, da bodo plodovi pravil-
no obarvani, kje so cvetni brsti in podobno. 
Na	željo	krajanke	smo	se	kasneje	premaknili	
še	v	njen	sadovnjak,	kjer	je	razčlenil	napake,	ki	
so bile med obrezovanjem storjene v preteklo-
sti, in povedal konkretne rešitve.
Dogodek	smo		končali	pozno	popoldne	in	vsi	
smo se strinjali, da so taki dogodki potrebni 
in	 zaželeni,	 saj	 tako	 ohranjamo	 tudi	 pristen			
videz vasi.

Krajevna	skupnost	Podlipa	-	Smrečje	
Boštjan Jurjevčič

Zahvala
V	prejšnji	 številki	 smo	 že	 pisali	 o	 posame-
znikih, društvih in podjetjih, ki so pomagali 
pri organizaciji koncerta za obnovo kapelic v 
Bevkah.	Poleg		takrat	naštetih	imen	bi	se	radi	
zahvalili	tudi	Janku	Vrhovcu	in	sodelavcem,	
Sabini	Uštar,	Lovru	Dolinarju,	Andražu	Le-
narčiču,	Dominiki	Božič	in	Roku	Lenarčiču.	

Organizacijski odbor

Vrtnarija in drevesnica
Pr’Primc, Ob potoku 20, Vrhnika, 
m: 031 624 817, 041 624 817
e: vrtnarstvo.hlebec@siol.net

Vrtnarstvo

Vrhnika
a, 
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z naslovom

POMLAD NA
ZELENJAVNEM VRTU

z gospo MIŠO PUŠENJAK,
specialistko za zelenjavne vrtove

Predavanje bo na Vrtnariji Pr ’Primc
 v torek, 19. 4. 2016

ob 18.00 uri.

slovomasz n z naslovom

UPORABA GNOJIL NA 
EKOLOŠKEM VRTU

z gospo JERNEJO JOŠAR,
univ. dipl. ing. agronomije

Predavanje bo na Vrtnariji Pr ’Primc
 v četrtek, 5. 5. 2016

ob 18.00 uri.

slovomovomasz n

V času predavanja vam bosta strokovnjakinji 
odgovarjali na vaša vprašanja in dileme. 

Med vsemi prisotnimi pa bomo imeli tudi nagradno žrebanje, popuste pri nakupih rastlin,...

V R T N A R I J A  P R ’ P R I M C ,  V R T N A R I J A
Z  D O L G O L E T N O  T R A D I C I J O ,  V A S  V A B I  N A

B R E Z P L A Č N I  P R E D A V A N J I   

Prikaz 
nege sadnega drevja v Podlipi
Oblačnega  popoldneva v marcu smo se zbrali pred podlipsko šolo vsi, ki smo 
se želeli podučiti o vzgoji sadnega drevja in tehnikah  obrezovanja.
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V	javnosti	 je	razširjeno	prepričanje,	
da	gre	za	vrtec	z	močno	versko	ko-
notacijo, strogo disciplino in tišino. 
Da  je to prej mit kot kaj drugega, 
smo	 se	 prepričali	 sami,	 kajti	 tako	
kot otroke  v drugih vrtcih tudi 
njih	 »razganja«,	 slišati	 je	 čebljanje	
ter	 radoživost	otrok.	Torej	daleč	od	
kakšnega	 samostanskega	 življenja,	
kot	 se	 rado	 govori.	 »Naši	 otroci	 so	
ravno	tako	radoživi	kot	ostali,	resda	
pa imamo svoje tehnike umirjanja 
in	smo	zato	mogoče	nekoliko	tišji	v	
primerjavi z otroki ostalih vrtcev. 
Pravim	samo	'nekoliko	tišji',	ker	že-
limo biti s tem spoštljivi do sovr-
stnikov, nismo pa zaviti v tišino,« je 
pojasnila Šteblajeva, ki je pred tem 
vodila oddelek javnega vrtca z ele-
menti montessori v Horjulu, kasneje 
pa je bila še šest let ravnateljica ka-
toliškega	 vrtca	 montessori.	 Glede	
mesta vere v vrtcu je pojasnila, da 
niso verski vrtec, otrokom pa enkrat 
na	teden,	glede	na	odločitev	staršev,	
omogočajo	 prilagojen	 verouk.	 »Ne	
glede na to pa se moramo vendarle 
zavedati,	da	izhajamo	iz	krščanskih	
korenin, zato so nekateri elementi 
vzgoje usmerjeni tudi v spoznava-
nje naše tovrstne kulture.«

V ospredju je posameznik
V	čem	se	torej	vrtec	montessori	loči	
od	 klasičnega	 –	 javnega?	 Šteblaje-
va je dejala, da njihov pedagoški 
pristop temelji na spoznanju, da je 
vsak	 otrok	 individuum	 že	 od	 pr-
vega trenutka. »V otroštvu se po-
stavljajo temelji njegove osebnosti. 
Zato	 je	 vzgoja	montessori	 	 “pomoč	
življenju”.«	 Otroci	 si	 tako	 po	 jutra-

njem krogu, kjer se umirijo, sami 
izberejo,	 kaj	 bodo	 počeli	 tisti	 dan.	
Izbirajo	 med	 materiali	 (didaktični-
mi	pripomočki	in	vajami)	s	področij	
vsakdanjega	 življenja,	 zaznavanja,	
matematike,	jezika,	kozmične	vzgo-
je	 (geografija,	 zgodovina,	 biologija,	
poskusi,	 fizika	 in	 kemija)	 ter	 ume-
tnosti.
Vzgojiteljeva naloga je, da spremlja 
razvoj vsakega otroka in nato sproti 
prilagaja »materiale« njegovemu na-
predovanju.	Tudi	zajtrk	in	malico	si	

otroci	pripravljajo	sami,	s	čimer	kre-
pijo samostojnost, odnos do hrane 
in	sočloveka.	

Skupine morajo biti hetero-
gene
V Vrhniški hiši otrok sta dva oddel-
ka:	mlajša	 (od	enega	do	 treh	 let)	 in	
starejša	 skupina	 (od	 treh	 do	 šestih	
let).	V	vrtcu	stremijo	k	 temu,	da	so	
oddelki	 čim	 bolj	 heterogeni,	 ker	
tako	 otroci	 doživljajo	 močnejše	 iz-
kušnje.	Heterogenost	se	kaže	tudi	v	

tem, da so med njimi otroci s poseb-
nimi	potrebami.	»Trenutno	je	pri	nas		
šestiintrideset	 otrok,	 večinoma	 z	
Vrhnike, nekaj pa tudi iz bolj odda-
ljenih	krajev.	Jeseni	se	odpirajo	štiri	
dodatna	mesta.	 Prosta	mesta	 so	 še	
za	fanta,	letnik	2014,	deklico	in	deč-
ka, letnik 2012, in deklico, 2011.«  Za 
malčke	 skrbijo	 vzgojiteljice	 z	 opra-
vljenim izpitom iz pedagogike mon-
tessori, a ni nujno, da imajo opravlje-
no vzgojiteljsko šolo. »Univerzitetna 
izobrazba	 je	 zaželena,	 ni	 pa	 pogoj,	
kajti pri nas stremimo k temu, da 
ima vzgojitelj izoblikovano oseb-
nost	 in	 ne	 samo	 formalno	 izobraz-
bo. Sploh pa zato, ker naša vzgoja 
temelji na individualnem pristopu 
do otrok, kjer je vloga vzgojitelja še 
večja	kot	pri	klasičnih	vrtcih,«		je	do-
dala Eda Šteblaj.

Prednost manjših skupin
Hiša Montessori na Vrhniki je res-
da majhna, a v tem se skriva njena 
prednost, saj se vsi otroci med seboj 
poznajo in ima vsak posameznik 
posebno	mesto.	Tako	vrtec	lažje	po-
stane drugi dom za otroke in hkrati 
močna	opora	za	starše.	»Naša	pred-
nost je zagotovo tudi v tem, da je 
otrok	tekom	dopoldneva	deležen	ce-
lostnega razvoja in staršem v popol-
danskem	času	ni	potrebno	iskati	do-
datnih spodbud za otrokov razvoj. 
V	 naš	 vsakdan	 namreč	 spontano	
vključujemo	tudi	 tuj	 jezik	 (prisoten	
naravni	 govorec),	 velik	 poudarek	
dajemo	 gibanju	 (dan	 začnemo	 s	
hojo	 po	 t.i.	 črti,	 	 ki	 jo	 obogatimo	 z	
vajami sodobnih senzorno-gibal-
nih	tehnik).	Pomembno	nam	je	tudi	

življenje	 in	gibanje	na	prostem,	de-
javnosti	na	vrtu	(otroci	 imajo	prost	
izhod	na	ograjen	vrt		ves	dan),	kjer	
tudi kaj zasadimo in potem pobira-
mo sadove,« je povedala Šteblajeva.   
Vrtec	 Preprostomontessori,	 tako	
Vrhniška		kot	Gorenjska	hiša	otrok,	
je   vpisan v razvid javnoveljavnih 
vrtcev v Sloveniji, kar pomeni, da 
starši lahko zaprosijo za subvencijo 
otroškega	 varstva.	 Res	 pa	 je,	 da	 ta	
ni tako visoka kot v primeru javnih 
vrtcev,	kajti	 starši	prejmejo	 le	85	%	
subvencije, kot bi jo sicer za javnega. 
Kakšna	 je	 	 Hiša	Montessori	 in	 ka-
kšen je utrip v njej, si lahko ogledate 
že	 v	 začetku	 aprila,	 ko	 bodo	 imeli	
dan oprtih vrat. Verjemite, presene-
čeni	boste	–	pozitivno.

Gašper Tominc, foto: GT

Tehnološki inovatorji, ki so 
obiskovali izobraževalne 
ustanove Montessori: 
Larry	Page	in	Sergey	Brin,	ustano-
vitelja	Googla
Jeff	Bezos,	ustanovitelj	spletne	trgo-
vine	Amazon
Will	 Wright,	 izumitelj	 priljubljene	
računalniške	igrice	The	Sims
Jimmy	Wales,	 ustanovitelj	Wikipe-
die
Tudi	angleški	pric	George	obiskuje	
vrtec montessori

IS_STTP_1-2.indd   1 28.6.10   9:41

Na obisku v vrhniškem vrtcu montessori 
Na Vrhniki ima poldrugo leto odprta vrata vrtec Preprostomontessori – Vrhniška hiša otrok, v kateri vzgoja malčkov poteka po 
metodi italijanske zdravnice Marie Montessori. Vodi ga Eda Šteblaj skupaj z bratom Francijem Petkom. V hiši pod hribom Svete 
Trojice je trenutno nastanjenih  šestintrideset otrok.

Intersport na Vrhniki odprl 
prenovljeno prodajalno
V četrtek, 24. marca, je vrata odprla prenovljena in razširjena prodajalna 
Intersport na Vrhniki. 
Intersport, ki v trgovskem centru Mercator na Vrhniki domuje že 13 let, je pretekli četrtek zasijal v 
sveži podobi.
Prodajalna pa ni le prenovljena, temveč so jo tudi povečali. Več izbire je predvsem na pohodni-
škem in tekaškem oddelku. Po končani zimski sezoni vas bodo pozdravile nove spomladanske 
kolekcije oblačil, obutve in opreme za tek, sprehode in pohode, kolesarjenje, prosti čas, fitnes, 
jogo, nogomet, košarko … Ob ponudbi svetovno priznanih blagovnih znamk, boste v Intersport 
Vrhnika lahko izbirali tudi v široki ponudbi Intersportovih ekskluzivnih blagovnih znamk, ki so 
med slovenskimi kupci že dobro poznane in priljubljene. To so  znamke Mckinley, Energetics, Pro 
Touch, Etirel, Firefly, …
Ob otvoritvi nove prodajalne, so se kupci razveselili otvoritvenih ugodnosti, predvsem pa imajo 
prebivalci Vrhnike in okoliških krajev sedaj ponovno svoj Intersport in odlično ponudbo kakovo-
stne športne opreme.

Intersport Vrhnika
Robova cesta 6, Vrhnika
Odpiralni čas: PON-PET: 08:00 – 20:00 
SOB 08:00 - 15:00
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Lani smo na kompostarno sprejeli skupaj 19.000 
ton biološko razgradljivih odpadkov, ki jih 
slovenska	 gospodinjstva	 zbiramo	 ločeno.	 Od	
gospodinjstev	 iz	 občin	 Vrhnika,	 Borovnica	 in	
Log	 -	 Dragomer	 nam	 je	 Komunalno	 podjetje	
Vrhnika	pripeljalo	3.500	ton	odpadkov.		Zapisati	
moramo, da so odpadki s teh lokacij v povpre-
čju	manj	onesnaženi	z	drugimi,	biološko	neraz-
gradljivimi	snovmi	(predvsem	plastične	vrečke)	
kot	iz	preostalih	občin,	kar	kaže	na	visoko	okolj-
sko	ozaveščenost	vseh	vas,	ki	tole	berete.	
Prispele	odpadke	predelujemo	v	kompost	v	za-
prtih prostorih kompostarne po povsem narav-
ni	metodi	–	s	strojnim	obračanjem	kompostnih	
kupov materialu dovajamo kisik in tako mikro-
organizmom preskrbimo  razmere, v katerih 
odpadke	spremenijo	v	naravno	gnojilo.	Ker	pro-
cesi kompostiranja  potekajo v zaprtih prosto-
rih,	lahko	ves	odpadni	zrak		zajamemo	in	očisti-
mo	na	biofiltru,	odpadno	onesnaženo	vodo	pa	
po zaprtem kanalizacijskem sistemu odvajamo 
v podzemni zalogovnik in od tam vozimo na 
čistilno	napravo.	V	letu	2015	smo	tako	odpeljali	
na	čiščenje	1760	ton	odpadne	vode.
Po	opisanem	postopku	smo		lani	uspeli	pridela-
ti. 10000 ton komposta in ga uspešno  ponuditi 
na	tržišče,	saj	so	analize	pokazale,	da	je	kompost	
odlične,	prve	kakovosti.
Kakovosten	 kompost	 je	 produkt	 pravilno	 iz-
brane tehnologije kompostiranja ter znanja, ki 
ga nenehno izpopolnjujemo, in visoke okoljske 
ozaveščenosti	vseh	sodelujočih		v	procesu.
Ni	naključje,	da	smo	ena	redkih	kompostarn	v	
Sloveniji, ki je še pred iztekom roka, v decembru 
2015,	svoje	poslovanje	povsem	prilagodila	zah-

tevam nove Uredbe  o predelavi biološko raz-
gradljivih odpadkov in ravnanju s kompostom, 
še	več,	z	novimi	investicijami	sledimo	tudi	pri-
poročilom	dobre	prakse	kompostiranja.	
To	nam	priznavajo	 tudi	 inšpekcijski	organi,	ki	
smo jih  lani kar precejkrat gostili, saj smo bili 
večkrat	prijavljeni	kot	»morebitni«	krivci	za	one-
snaževanje	 zraka	 (smradu	 okoli	 naselij	 Zlatica	
in	Vrtnarija)	in	vodotoka	Podlipščica.
Vsi pregledi so pokazali, da pri predelavi od-
padkov strogo  upoštevamo predpise, tehnolo-
gija je pravilno izbrana, naprave in oprema pa 
dobro	vzdrževani	in	redno	kontrolirani.
Da bi ovrgli navedbe posameznikov, da one-
snažujemo	Podlipščico,	 smo	decembra	2015	na	
lastne	stroške	pooblaščenemu	podjetju	naročili,	
da	 je	 v	prisotnosti	 člana	Ribiške	družine	Vrh-
nika	 odvzelo	 vzorce	 vode	 pred	 Kompostarno	
Rosa	in	za	njo.	Rezultati	analize	so	pokazali,	da	
se  kakovost vode pred kompostarno in za njo 
ne razlikuje, sama  kakovost pa je tudi prese-
netljivo	visoka.	Analize	so	razvidne	na	spletni	
strani	 Kompostarne	 ROSA,	 z	 njimi	 razpolaga	
tudi	Ribiška	družina.	

Tako	nekako	si	je	besede	Iva-
na Cankarja, našega rojaka, 
predstavljal  Vrhniko naš 
novi	sokrajan	in	občan	Zoran	
Bulajić,	ko	 je	prvič	zakorakal	
na Vrhniko oziroma v Verd. 
Leta 2009 ga je pot peljala 
skozi Verd, v smeri kamno-
loma na Verdu. V oko mu je 
padla zadnja hiša v takrat 
nedokončanem	 naselju	 nad	
Verdom.	 Idiličen	 pogled	 v	
smeri Vrhnike, hišica ob goz-
du in dobra cestna povezava  
so	 Zorana	 prepričali,	 da	 je	 z	
družino	 zapustil	 Ljubljano	
in	 mestni	 vrvež.	 Kot	 obrtni-
ku krovstva in kleparstva s  
štirinajstletno prakso mu ni 
bilo	težko	poprijeti	za	delo	ter	
dokončati	 hiše	 in	 delavnice.	

Zaživel	je	verjansko	življenje.	
Spomnim se, kako je navezal 
stik z nami gasilci. Spletlo se 
je pristno prijateljstvo, ki ga 
človek	 ne	 bi	 pričakoval	 od	
pravkar	 priseljenega	 občana.	
Ponujena	nam	je	bila	roka,	ki	
je pri gasilcih venomer po-
trebna	 in	 zaželena.	 Če	 pa	 je	
to roka mojstra, pa toliko bolj. 
Tako	 smo	mojstra	 Zorana	 in	
njegovo znanje krovsko-kle-
parskih	del	dobro	unovčili	pri	
opravilih v našem društvu. V 
času	 katastrofalnih	 poplav	 v	
Bosni in na Hrvaškem smo 
gasilci	 složno	 stopili	 skupaj.	
Prav	tako	je	pristopil	tudi	Zo-
ran	 z	 njegovim	 viličarjem	 in	
neutrudno natovarjal opremo 
za ljudi v stiski. Da ne poza-

bim: seveda smo Zorana tudi 
včlanili	v	naše	gasilske	vrste.	
Poleg	 žene	 ima	 še	 tri	 otroke:	
Antonia,	 Klaro	 in	 Zarjo.	 Vsi	
že	 obiskujejo	 naše	 gasilske	
vrste. Vrata njegovega doma 
so na široko odprta za dobre 
ljudi.	 Kmalu	 ga	 boste	 lahko	
srečali	 v	 času	 Argonavtskih	
dnevov, ko bo kuhal kaj do-
mačega	na	Stari	cesti,	saj	ima	
tudi	 dober	 občutek	 in	 okus.	 
Dober	 občutek	 ima	 tudi	 kot	
samostojni podjetnik kro-
vsko-kleparskih del. V podje-
tju LesnaMont, ki zaposljuje 
še štiri delavce,  opravljajo vsa 
zaključna	 gradbena	 in	 kro-
vsko- kleparska dela. Izdelu-
jejo nadstreške, prenavljajo in 
prekrivajo	strehe	z	različnimi	
kritinami	(creaton	...).	Izvajajo	
tudi	montažo	strešnih	oken.
Vse to mu zagotavlja tudi la-
stna tehnika. Zoran pravi:
»Pri	 nas	 puščajo	 vsi	 žlebo-
vi, vendar tam, kjer morajo.«   
Vesel sem, da sem spoznal  
Zorana,	 njegovo	 družino,	
predvsem pa, da se je dobro 
vključil	 v	 	 KS	 Verd	 in	 PDG	
Verd. Zoran, lahko si dober 
zgled	 »ta	 frišnim	 Vršnča-
nom.«

Franjo Čretnik

V Solnem centru Vrhnika sta 
dve	taki	sobi:	za	otroke	(opre-
mljena s televizijo in toboga-
nom)	ter	za	odrasle.	V	obeh	so	
ugodna	 sedala	 oziroma	 leži-
šča,	tako	da	čas	terapije,	ki	lah-

ko	traja	od	približno	20	minut	
pri otrocih do okoli 60 minut 
pri	odraslih,	mine	hitreje.	An-
draž	 Segš,	 eden	 od	 vodij	 cen-
tra, nam je pojasnil, da v solno 
sobo, ki je od vrha do tal odeta 

z	debelo	plastjo	soli,	s	pomočjo	
halogeneratorja vpihujejo suhi 
aerosol	 (medicinsko	 sol).	 Nje-
govo vdihavanje poviša odpor-
nost dihalnega sistema, saj ga 
očisti	 in	 hkrati	 deluje	 protiv-
netno.	 Pediatri	 iz	 Zagreba	 so	
dokazali, da 12 solnih terapij 
1- do 2-krat na leto zmanjša vse 
bolezni dihal pri otrocih kar 
za	 1,5-krat.	 Solna	 terapija	 ne	
zmanjša zgolj stopnje obolev-
nosti	 pri	 akutni	 fazi	 dihalnih	
bolezni	 kar	 za	 2-krat,	 temveč	
zmanjšuje	 možnost	 zapletov.	
Poleg	 tega	še	popolnoma	zau-
stavi	 in	 preprečuje	 nadaljeva-
nje	bolezni	 tako	pri	dojenčkih	
kot šoloobveznih otrocih.
Andraž	 terapije	 priporoča	
vsem,	ki	 imajo	težave	z	dihali	
ali	kožo,	si	želijo	sprostitve	po	
napornem dnevu, športnikom 
po	 težkih	 fizičnih	 naporih	 za	
dodatno	 sproščanje	 mišic	 …	
Če	 se	 spomnite	 blagodejnega	
učinka	 morskega	 podnebja	
na	 vaše	 počutje,	 potem	 boste	
lažje	 razumeli,	 o	 čem	pišemo.	
Ena tovrstna terapija naj bi 
nadomestila	 več	 dni	 bivanja	
na morju oziroma vdihovanja 
morskega zraka. Solna terapija 
je popolnoma naravna in var-
na	 ter	brez	 stranskih	učinkov.	
Po	 terapiji	 se	 lahko	 vaš	 orga-
nizem	pospešeno	čisti,	kar	po-
meni	pospešeno	izločanje	sluzi	
skozi nos ali kašelj.

Solni center Vrhnika je nastal 
kot	 plod	 dolgoletne	 želje	 po	
»biti	 na	 svojem«	 Andraža	 in	
Manice	 Segš.	 Kot	 sta	 dejala,	
sta	oba	v	določenem	 trenutku	
življenja	 ostala	 brez	 službe,	
nakar	sta	se	smelo	odločila	za	
samostojno podjetniško pot. 
Solno	 terapijo	 sta	 poznala	 že	
iz	preteklosti,	ker	 je	njuna	hči	

imela	 težave	 z	 dihali,	 z	 izgu-
bo	službe	pa	se	 je	to	pokazalo	
tudi kot ena od potencialnih 
poslovnih	idej.	»Če	verjameš	v	
nekaj	in	če	to	delaš	res	iz	srca,	
kot midva, potem mislim, da 
uspeh ne more izostati,« je de-
jala Manica.
Ker	 želita	 strankam	 ponudi-
ti celovitejšo izkušnjo obiska 

solnega	centra,	sta	se	odločila,	
da bosta razvila tudi lastno 
holistično	kozmetično	linijo	na		
podlagi	čebeljih	pridelkov,	kar	
po	 svoje	 ne	 preseneča,	 saj	 je	
Andraž	 strasten	 čebelar.	Wild	
Bee2, kot sta poimenovala lini-
jo, bo strankam na voljo v zelo 
kratkem	času.

Gašper Tominc, foto: GT

Otroška solna soba

Andraž in Manica Segš ter Irena Caserman

� 031 015 613

� www.solni-center.si     

� info@solni-center.si

� solnicentervrhnika

MERCATOR LOKA CENTER VRHNIKA,

1. nadstropje, Robova c.6, 1360 Vrhnika

SOLNA TERAPIJA LAHKO
BLAGODEJNO VPLIVA NA:
• dihalne težave (težko dihanje, 
čiščenje sluzi, kašelj, bronhitis, astma, ipd),
• vnetje ušes,
• stres, umirjanje uma in 
sproščanje,
• kožo (dermatitis, ekcem, ipd),
• sluznico,
• alergije (cvetni prah, pršica, ipd),
• krepitev imunskega sistema,
• sproščanje mišic in sproščanje 
    napetosti v sklepih.

PREVENTIVNO SE SOLNA 
TERAPIJA PRIPOROČA TUDI:
• športnikom pred in po napornih  
     tekmovanjih (sproščanje mišic),
• pevcem pred in po nastopih,
• kadilcem za lažje
     premagovanje kašlja,
• osebam, ki imajo
    težave s smrčanjem,
• pri pojavu nespečnosti,
• za preventivno krepitev 
    imunskega sistema,
• kot anti-stres terapija.

Kupon10%P O P U S T

Naši podjetniki - sol kot zdravilo

Po novem solne terapije tudi 
na Vrhniki
Vrhnika, 19. marec – V zgornjem nadstropju Mercator Centra so odprli Solni cen-
ter Vrhnika, kjer, kot že ime pove, izvajajo solne terapije. Gre za popolnoma na-
ravno in učinkovito pomoč pri zdravljenju bolezni dihal in alergijskih sprememb 
na koži. Terapije izvajajo v posebej za to prirejenih sobah. 

Iz prestolnice Ljubljane v Verd
Vrhnika prečuden kraj! V mehkem domotožju mi zakoprni srce ob misli nate. (Aleš iz Razora) 

Kompostarna Rosa se predstavlja
Zaposleni na Kompostarni Rosa smo uspešno zaključili leto 2015, zato Vam že-
limo predstaviti naše delo v  minulem letu in načrte za letos.
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Prepričani	smo	tudi,	da	nismo	vir	smradu,	ki	moti	pre-
bivalce Vrtnarije in Zlatice. 
Ker	smo	bili	v	vseh	letih,	odkar	delujemo	na	Vrhniki,	
velikokrat	pavšalno	obtoženi	(kadar	smrdi,	avtomatsko	
dobimo	pritožbe	vedno	 istih	oseb),	smo	se	odločili	za	
nov	 način	 dokazovanja,	 da	Kompostarna	 Rosa	 ni	 vir	
smradu.	Ker	so	povabila	na	jesenske	dneve	odprtih	vrat	
kompostarne naletela na gluha ušesa tistih, ki se prito-
žujejo	in	tistih,	ki	te	zadeve	obravnavajo	na	občinskem	
svetu,	smo	sklenili,	da	bomo	na	dvorišču	kompostarne	
odprli	Trgovinco	Rosa.	Odprta	 je	vsak	delovni	dan	in	
tako	se	lahko	kupci	na	lasten	nos	prepričajo,	koliko	na	
kompostarni smrdi sredi delovnega procesa.
Trgovino	smo	odprli	 tudi	 iz	drugih	 razlogov:	 eden	 je	
podpora	 slovenskemu	 in	 občinskemu	 projektu	 Zero	
Waste,	saj	poleg	tega,	da	s	predelavo	gospodinjskih	bi-
oloških	odpadkov	v	kompost	poskrbimo	za	več	kot	130	
kg odpadkov na prebivalca na leto, nudimo kompost v 
razsuti	obliki,	ki	ga	kupci	naložijo	v	posode	ali	vreče,	
ki jih prinesejo s seboj, in tako ne ustvarjamo novih od-
padkov	v	obliki	embalaže.
Drugi razlog za odprtje je, da so vrhniški in okoliški 
prebivalci	 že	 dodobra	 spoznali,	 kako	 	 kakovosten	 je	
»vrhniški kompost«. Zato je trgovna odgovor na vse 
večje	povpraševanje.
Ker	je	ravno	pravi	čas	za	pripravo	vrtov,	vas	z	veseljem	
vabimo v trgovino  zaradi vseh naštetih razlogov.
Več	o	trgovini	na	spletni	strani	Kompostarne	ROSA.
Kompost,	ki	ga	prodajamo,	mora	biti	v	skladu	z	Ured-
bo trikrat na leto pregledan pri akreditirani inštituciji. 
Ponosni	smo,	da	analize	dokazujejo,	da	je	naš	kompo-
stprvega kakovostnega razreda in z njegovo uporabo 
resnično	vrnemo	zemlji	vse	tisto,	kar	smo	ji	jeseni	od-
vzeli.	 Trgovina	 ni	 bila	 edina	 investicija	Kompostarne	
ROSA:	po	prekritju	 in	zaprtju	prostora	za	sprejem	bi-
oloških odpadkov in pripravo kompostnih kupov smo 
prostor	 še	 dodatno	 zaščitili	 z	 vertikalnimi	 zidovi	 za	
preprečitev	vdora	meteornih	vod,	 	poskrbeli	 za	mon-
tažo	avtomatičnih	dvižnih	vrat	in	namestili	sistem	ka-
mer,	ki	beležijo	dogajanje	na	lokaciji	kompostarne.	
V pripravi je še priprava temeljev oziroma tal za mon-
tažne	objekte	(šotore),	ki	bodo	nameščeni	letos.	Pripra-
vljamo	 se	namreč	na	predpis,	 ki	 bo	 sicer	 začel	 veljati	
šele	leta	2017	in	bo	določal,	da	bo	treba	vse	vrste	odpad-
kov	skladiščiti	na	pokritih	prostorih.	
Trudimo	se,	da	smo	čim	bolj	vpeti	v	dogajanje	v	vrh-
niški	 občini,	 zato	 smo	 vedno	 pripravljeni	 sodelovati	
pri izvajanju humanitarnih, športnih in kulturnih 
programov	občine.	 Tako	bomo	 tudi	 letos	 organizirali	
Pozdrav	pomladi	v	sklopu	Cankarjevih	dnevov	v	maju.	
Na	Vrhniko	bomo	pripeljali	 starodobna	vozila,	 prire-
dili	 tekmovanje	in	srečanje	ljubiteljev	teh	vozil,	mladi	
košarkarkarji se bodo pomerili na turnirju, vse skupaj 
pa	 bomo	 zaokrožili	 z	 zabavo	 z	 Ansamblom	 Okrogli	
muzikantje.
Vabljeni	na	prireditev	in	seveda	tudi	v	Trgovinco	Rosa!

Kolektiv Kompostarne Rosa

Za vsakogar 
nekaj!

DARILO

Kosilnica RA 430512/BS625
Motor: Briggs & Stratton, Serija 625E
Širina košnje: 51 cm, s pogonom
Koš: 60 litrov
Način košnje 4 v 1: koš, izmet zadaj,
mulčer, stranski izmet

AKCIJSKA CENA: 349,99 EUR

Kompresor zraka RA 430627
Moč: 1,5kW (2,0KM)
Tlačna posoda: 25 litrov
Sesanje: 200 lit/min
Max tlak: 8 bar
Teža: 26 kg

AKCIJSKA CENA: 
99,99 EUR

Motokultivator TEX 
600BR/BS
Motor: Briggs & Stratton, Serija 
650E
Delovna širina: 36-55 cm
Pogon: 1 naprej, 1 nazaj
Priključki: Možnost dokupa

AKCIJSKA CENA: 
474,99 EUR

HomeOgarden
Organski izbor za rastline, lekarna za rastline.
Ob nakupu dveh izdelkov HomeOgarden vam tretjega podarimo.

Plantella
Ob nakupu dveh izdelkov Plantella, vam podarimo tekoče gnojilo Plantella Cvet 250 ml.

Vrečke semen vrtnin in cvetlic.
Ob nakupu treh vrečk, vam četrto podarimo .

DARILOMOTORNO OLJEOL 0662
+

DELOVNE ROKAVICE

DARILO

DELOVNE

ROKAVICE

DARILO

DELOVNE

ROKAVICE

Grablje

Akcijska cena:
14 zob - 6,99 EUR
16 zob - 7,70 EUR

Povezovalni trak 5m/25mm 500kg

Akcijska cena: 5,50 EUR
Ob nakupu dveh izdelkov vam tretjega podarimo.

GRATIS
KUPIŠ 2

DOBIŠ 3

GRATIS
KUPIŠ 3

DOBIŠ 4

GRATIS
KUPIŠ 2

DOBIŠ 3

DARILOMOTORNO OLJEOL 0662
+

DELOVNE ROKAVICE

GRATISKUPIŠ 2DOBIŠ 3

Čebulček.
Ob nakupu dveh vrečk, vam tretjo podarimo .

Škarje za živo mejo
Teleskopske
AKCIJSKA CENA: 
14,99 EUR

Plinska kartuša 190g

GRATISKUPIŠ 2DOBIŠ 3

Akcijska cena: 1,99 EUR
Ob nakupu dveh izdelkov vam tretjega podarimo.

Prigo Tehnična trgovina, Podpeč 42a, 1352 Preserje 
T: 01 363 10 15, G: 051 633 316, G: 041 683 000, E-pošta: ktt@prigo.si, Spletna stran: www.prigo.si

Raztegljiva vrtna cev
Akcijska cena:
15m - 21,17 EUR
30m - 33,92 EUR

DARILONOSILECZA
OBEŠANJE

Žar podloga proti prijemanju.

15%CENEJE

Korita za rože Pribor za piknik WEBER vrtni žar.

VINOTOČ  I  DOMAČI SOKOVI  I  KOTIČEK DOMAČIH DOBROT

GRATIS
KUPIŠ 10DOBIŠ 12

36x42cm - 4,24EUR fi 52cm - 4,99EUR
Akcijska cena: 

AKCIJA

99EUR
15%
CENEJE

Akcija velja od 20.3 do 20.4.2016. Vse cene vsebujejo DDV. V primeru, da izberete različne artikle je gratis najcenejši. Ne odgovarjamo za napake nastale pri tisku. Navedene cene že vključujejo popuste.

Ivan Cankar na obisku v VDC
Lutkovna	 slupina	 TD	 Blagaja-

na je obiskala prijatelje v Var-
stveno-delovnem centru Vrhnika 
skupaj z Ivanom Cankarjem, ki je 
uporabnike	 centra	 učil	 in	 naučil	
nekaj	 veščin	 japonske	 umetnosti	
oblikovanja	 figuric	 iz	 papirja.	 Ta	
veščina	se	imenuje	origami,	njena	
posebnost	pa	je	v	tem,	da	se	figu-
ra oblikuje in celega kosa papirja, 
brez rezanja in lepljenja, samo s 
prepogibanjem. Obisk je  bil tik 
pred gregorjevim, zato smo sku-
paj	delali	ladjice	in	ptičke,	ki	so	jih	
upoarbniki centra naslednji dan 
spustili	 po	 Ljubljanici.	 Druženje	
je bilo kot vedno prijetno, na kon-
cu pa smo se še malo posladkali, 
pogovorili	 ter	 pošalili	 na	 račun	
zaljubljenih	 ptičkov,	 ki	 se	 na	 ta	
dan	ženijo.

Za	TD	Blagajana,	
Boris Kononenk

VDC na specialni 
olimpiadi
10.	in	11.	februarja	2016	so	v	Črni	na	Koroškem	po-
tekale	petnajste	zimske	državne	igre	SOS.	Na	igrah	
je	sodelovalo	 	več	kot	220	tekmovalcev	iz	 	vse	Slo-
venije.	Pomerili	so	se	v	alpskem	smučanju,	smučar-
skih	tekih	in	krpljanju.	Naš	zavod	VDC	Vrhnika		je	
zastopalo šest tekmovalcev in dva  spremljevalca 
trenerja.	Trije	tekmovalci	so	se	pomerili	v	krpljanju,	
trije	pa	v	veleslalomu.	Ker	je	imel	organizator	velike	
težave	s	pomanjkanjem	snega,	so	tekme	pripravili	v	
okolici	Breškega	jezera	in	na	smučišču	Peca	v	sose-
dnji	Avstriji.	Naši	tekmovalci	so	se	odlično	izkazali.	
V veleslalomu smo osvojili srebrno in bronasto me-
daljo ter  peto mesto, v krpljanju pa zlato, srebrno in 
bronasto	medaljo.	Vsem	skupaj	 iskrene	 čestitke	 za	
dosežene	rezultate	in	trud,	ki	ste	ga	vložili	za	svoj	
uspeh. 

Napisal:	Matej Poličnik
VDC Vrhnika
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Prireditev	se	je	hitro	prijela,	or-
ganizatorji so potrebovali po-
moč;	oglasili	so	se	na	Turistič-
nem društvu Blagajana, skupaj 
smo	poiskali	pomoč	na	ZIC-u.	

Prireditev,	 ki	 je	 v	 začetku	po-
menila	spuščanje	doma	nareje-
nih ladjic po potoku Bela, smo 
obogatili z izdelovanjem ladjic 
v delavnicah. V domu upoko-

jencev so bili veseli pobude 
in	 želje	 po	 medgeneracijskem	
sodelovanju. Vsako leto gostijo 
»gregorčke«.	 Ko	 pa	 to	 zaradi	
bolezni	ni	bilo	mogoče,	so	nam	
vrata odprli na Društvu upo-
kojencev.	 Člani	 TD	 Blagajana	
že	vnaprej	pripravimo	materi-
al,	tehnično	pomoč	pri	izdelo-
vanju ladjic pa zadnja leta nudi 
tudi Modelarski klub.
Ladjice je ocenjevala komisija v 
dveh kategorijah, in sicer tiste, 
izdelane v delavnici, in tiste, 
narejene doma. Ob koncu pri-
reditve je bila razglasitev rezul-
tatov. Za vse male izdelovalce 
»gregorčkov«	 je	 ZIC	 pripravil	
gregorjeve	 kresničke,	 ki	 bodo	
pripomogle	 k	 večji	 varnosti	

otrok	 vse	 leto.	Da	 je	 druženje	
slajše, vedno znova poskrbijo 
članice	 Društva	 kmečkih	 in	
podeželskih	 žena	 in	 kuharice	
Doma upokojencev.
Dodali smo nekaj kulturno-
-zabavnega programa za ude-
ležence	delavnic	in	za	množico	
obiskovalcev ob potoku Bela, 
kjer vrli gasilci spustijo ladjice 
po vodi in jih na cilju vrnejo 
na	 kopno.	 Reševalci	 v	 stalni	
pripravljenosti bdijo nad obi-
skovalci.
Letos je prireditev dobila krila. 
Ekipa	TV	Slovenija	 se	 je	 naja-
vila, da bi vrhniško gregorjevo 
posneli	in	se	tudi	v	živo	javlja-
li	v	oddaji	Slovenija	danes.	Pa	
smo	 rekli:	 »Pokažimo	 našo	

Vrhniko!« V debelo uro dolgo 
oddajo smo strnili dogajanje 
ob potoku Bela,  delavnico v 
Domu upokojencev in predsta-
vitev v Cankrejevi spominski 
hiši.	O	življenju	in	domu	Ivana	
Cankarja je povedala vodnica 
Mojca, Marija je postregla z 
odlomkom	 iz	 črtice	 Skodelica	
kave,	 Katja	 iz	 pražarne	 Esco-
bar	 pa	 z	 dišečo	 Cankarjevo	
kavo.	Ves	čas	je	Ivan	–	lutka,	ki	
sta jo animirala Matic in Irena, 
člana	skupine	Lutke	Blagajana	
–	sedel	za	mizo	in	pisal.
Na	delavnici	 so	poleg	pomoči	
pri	 izdelovanju	 ladnjic	 člani	
TD	 Blagajana	 in	 Ivan	 Cankar	
pokazali, kako se izdeluje-
jo	 ladjice	 in	 ptički	 iz	 papirja.	
Predvsem	Ivan	je	bil	zelo	spre-
ten. Vedeti morate, da lutko 
vodita dva animatorja: eden 
je leva roka in glava, drugi pa 
desna	roka.	Zapleteno,	kajne?
Ob potoku Bela so bile po-
stavljene stojnice, na katerih 
so	 se	 predstavile	 čipkarice	 iz	
Krajevne	 skupnosti	 Podlipa	 -	
Smrečje.	Dve	vrsti	 čipk	 je	bilo	
videti: tradicionalne in sodob-
ne. Videli smo, kako vrhni-
ške štruklje s suhimi slivami 
pripravljajo	 v	 Gostilnici	 Stara	
kašča.	Štruklje,	o	katerih	je	pi-
sal	že	Ivan	Cankar,	lahko	sicer	
naročite	tudi	v	več	drugih	go-
stilnah	 na	 Vrhniki.	 Postali	 so	
pravi hit.
Gostilna	 Bajc	 je	 postregla	 z	
vrhniško kavo in piškoti v obli-
ki	Cankarjevih	brkov.	To	boste	
lahko	naročili,	ko	boste	obiska-
li Cankarjevo spominsko sobo 
v tej gostilni.
Vrhniško	 Planinsko	 društvo	
je	predstavilo	načrt	nove	koče	
na	 Planini,	 ki	 jo	 bodo	 gradili	
in zgradili prihodnje leto. V 
ta namen zbirajo prostovoljne 
prispevke, veseli so vsakega 

evra.	Program	so	zapolnili	šte-
vilni izvajalci: pevke ljudskih 
pesmi	iz	Ligojne	Trlce,	Folklor-
na skupina Šumnik iz Borov-
nice, trio Vsake kvatre, sicer so 
člani	 Ansambla	 Presenečenje,	
ki bo 2. aprila na Drenovem 
Griču	 	 pripravil	 dobrodelni	
koncert, zbrana sredstva pa 
namenil	izgradnji	koče	na	Pla-
nini. Lutkar in animator Boris 
Kononenko	je	na	odru	ustvaril	
priložnostno	 skupino	 mladih	
lutkarjev in plesalcev, zabava-
li	 in	uživali	pa	smo		vsi.	Boris	
je na prireditvi upodobil tudi 
lik	 sv.	Gregorja	 in	dajal	 prave	
napotke predvsem dekletom, 
ki	si	želijo	še	to	pomlad	srečati	
svojega izvoljenca. Ob potoku 
je	igrala	glasbena	skupina	Tol-
mun.	V	pogovoru	 z	 ekipo	Te-
levizije so sogovorniki veliko 
povedali	 o	 ljudskem	 izročilu,		
pticah,  potoku Bela in Lint-
vernu,  sami organizaciji in iz-
vedbi	prireditve	ter	o	turistični	
ponudbi Vrhnike.
Težko	je	oceniti	število	obisko-
valcev.	Lahko	le	rečemo:	rekor-
dno. Vzorno urejen prireditve-
ni prostor, za kar so poskrbeli 
člani	Društva	 ljubiteljev	 nara-
ve	in	običajev	Notranjske,	Kra-
jevna skupnost Vrhnika - Vas 
in seveda ekipa Zavoda Ivana 
Cankarja za kulturo, šport in 
turizem se je izpraznil šele v 
trdni temi. 
Za konec tega javljanja: hvala 
vsem, ki ste se trudili in ustva-
rili	pravo	Gregorjevo	pomlad.
Kdor	 pa	 si	 želi	 ogledati	 tele-
vizijsko oddajo, naj preprosto 
odtipka:	 http://4d.rtvslo.si/
arhiv/slovenija-danes-regi-
onalno-program/174393659	
Združili	smo	moči	in	predsta-
vili	Vrhniko!	Naj	bo	 tako	 tudi	
v prihodnje.

Mirjam Suhadolnik, foto: gt
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TURISTIČNO	DRUŠTVO	
BLAGAJANA	VRHNIKA

VABI	NA	SEJEM

VSE ZA VRT 
IN DOM

V SOBOTO, 16. APRILA 2016, 
ki bo na vrhniškem sejemskem 

prostoru, od 8. do 14. ure.

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

Med obiskovalce sejma bomo 
letos brezplačno razdelili 

balkonske okrasne rastline.
Potekala	bo	tudi	izmenjava	semen.

Medijski pokrovitelji:

NAŠ ČASOPIS IN RADIO 1

V primeru dežja : sejem odpade

Prijava Vse za vrt in dom, 16. aprila 2016
IME IN PRIIMEK: 

NAZIV IN NASLOV :                                                                                                                                                                            

PONUDBA : 

ŽELIM	NAJETI	STOJNICO	(ustrezno	obkroži):																										DA															NE		

KONTAKTNA	OSEBA:

TELEFON:

Sejemska	pristojbina:	12,20	EUR	ali	15,25	EUR	z	DDV	(odvisno	od	velikosti	prostora).	Skupno	dovoljenje	za	vse	
prodajalce	sejma	bo	pridobilo	TD	Blagajna.	Prijave	pošljite	do	8.	4.	2016	!.	Prijavo	lahko	pošljete	preko	elektron-
ske	pošte	na	naslov:	drustvo.blagajana@kabelnet.net	 ali	na	naslov	Turistično	društvo	Blagajana	Vrhnika,	Can-
karjev	trg	4,	1360	Vrhnika.																																																																																												Turistično društvo Blagajana 

Luč v vodo
To je star običaj obrtnikov, ki so na gregorjevo, ko 
je bil dan že dovolj dolg, da pri svojem delu niso več 
potrebovali luči, lučke preprosto spustili po vodi. 
12. marec je bil po julijanskem koledarju tudi prvi 
pomladanski dan, ko se ptički ženijo. Ta star obi-
čaj so pred desetimi leti obudili Vrhničani, ki so se 
združevali v Društvo ljubiteljev narave in običajev 
Notranjske, k organizaciji se je pridružila tudi Kra-
jevna skupnost Vrhnika - Vas.



NAS CASOPIS 436/29.3.2016 C M Y K 11

1129. marec 2016
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si 	 Občina	 Vrhnika 

Poziv sošolcem!
V petek, 17. 6. 2016, bomo v gostilni Kranjc praznovali 50-letnico osnovne šole.

Prosimo vse, ki se najdete na  fotografiji in na seznamu, da se javite do 15. 5. 2016 na št: 041 932 399 ali 01 75 02 045 (Ida Pikl).

8. A Magda Ogorelc
Vida Aleksič, Simon Bradeško, Marjanka Brence, Majda Dečman, Ana Habe, Zofija Jereb, Li-
dija Kavčič, Boris Kregar, Berta Krašovec, Dušan Metelko, Ana Opeka, Tončka Pleško, Janez 
Prebil, Nevenka Rejc, Mimi Sečnik, Jaka Susman, Marija Treven, Vera Tešanovič, Ana Tr-
šar, Mirko Troha, Andrej Umek, Janez Žakelj, Mirko Hren, Jože Zalar, Gregor Lekše, Branko 
Osredkar, Stanko Krašovec, Matevž Pleško, Franci Petrič, Mirko Jurca, Branko Mlinar, Slavka 
Mesec, Nada Ristivojevič, Francka Kogovšek, Mili Albreht.

8. B Stana Šušteršič
Branko Bernot, Anton Bizjak, Jelka Ferjančič, Olga Furlan, Ivanka Gabrovšek, Milena Bor-
štnar, Marjeta Goniboc, Marta Gutnik, Franc Jeraj, Lucija Jurjevčič, Irena Kavčič, Janez Koder-
man, Milan Kostanjevec, Tone Krašovec, Bernarda Malovrh, Barbara Markelj, Nada Knapič, 
Dragica Merlak, Mira Merlak, Marija Mlinar, Boža Nučič, Franc Peklaj, Jože Pišek, Milan Po-
pit, Vera Recek, Stojanka Simčič, Ljuba Skodlar, Branko Srdič, Janika Švigelj, Marjan Švigelj, 
Ida Škorjanc, Franci Turk, Marjan Zobec, Anton Žerjal.

Danes imamo na Zemlji enake 
količine	vode	kot	smo	jo	imeli	
pred	 tisočletji,	 vendar	 zaradi	
naraščanja	 svetovnega	 prebi-
valstva, prekomerne potrošnje 
in	 vse	 večjega	 onesnaževanja	
postajajo zaloge pitne vode 

vse	 bolj	 omejene.	 V	 večjem	
delu sveta tako uporabljamo 
več	vode	kot	se	jo	sploh	lahko	
obnovi naravno.
Na	 to	 problematiko	 opozar-
ja tudi OECD, ki v svojem 
poročilu	 ugotavlja,	 da	 se	 bo	

povpraševanje po vodi do leta 
2050	povečalo	za	55	odstotkov,	
posledično	pa	naj	bi	skoraj	po-
lovica svetovnega prebivalstva 
živela	v	pomanjkanju	vode.	
Komunalna	podjetja	so	se	zato	
odločila,	da	prebivalce	opozo-

rijo na to problematiko in po-
kažejo	koliko	vode	se	skriva	v	
živilih	ter	dobrinah,	ki	jih	tro-
šimo	vsak	dan.	Ko	govorimo	o	
porabi	vode	nas	večina	pomi-
sli na vodo, ki jo porabimo za 
pitje,	kuho,	čiščenje	in	osebno	

higieno. V resnici pa le ma-
lokdo pomisli, da se ogromne 
količine	vode	porabijo	tudi	za	
pridelavo in proizvodnjo do-
brin.  
Poleg	 neposredno	 porabljene	
vode tako vsak dan porabimo 
še	ogromne	količine	virtualne	
vode, kar skupaj predstavlja 
našo celotno porabo vode oz. 
naš vodni odtis. Z nakupom 
sadja, zelenjave, mesa ali 
oblačil	porabimo	od	nekaj	 sto	
do	 nekaj	 tisoč	 litrov	 vode.	 Po	
podatkih	 mednarodne	 mreže	

Water	Footprint	Network	vsak	
od	 nas	 porabil	 5.000	 litrov	
vode	na	dan.	Poleg	prikaza	so	
komunalna	 podjetja	 občane	
spodbujala	 naj	 se	 odločajo	 za	
izdelke	 in	 živila	 za	 katere	 je	
bilo porabljene manj vode, ku-
pujejo	lokalno	pridelana	živila	
ter	se	ravnajo	po	načelu	odgo-
vorne potrošnje in kupujejo 
zgolj tisto, kar potrebujejo. 
Prikaz	 na	 Vrhniki	 je	 potekal	
na Sodnijskem trgu, kjer so 
naši	fotoaparati	zabeležili	tudi	
nekaj	foto	utrinkov.

Draga Sonja!
Vsako, še tako 
dolgo potovanje, 
se začne s prvim 
korakom. A tvoja 
življenjska pot se 
je za nas končala 
prehitro in pre-
rano. Odšla si v 
poslednje življe-
nje, prispela do 
poslednjih vrat, 

jih odprla in vstopila. Brez ozira in luči. Kako je to 
mogoče, se sprašujemo vsi tvoji najdražji, družina, 
prijatelji in vsi, ki smo te imeli radi. Odgovora ni. 
Odmeva le gluha tišina, glas in krik gluhemu vpra-
šanju v daljavi. 
Vse kar premoremo tukaj, zdaj, so solze in besede, 
ki jih govorimo sebi v tolažbo, a namenjene so tebi. 
A ti predraga Sonja ne potrebuješ več tolažbe. Ti 
si svojo pot prehodila častno in pokončno, kot vse 
svoje poti v življenju. Zapustila si nas še s kopico 

želja in neuresničenih načrtov, v upanju, da ti bo 
življenje namenilo še dovolj prilik za uresničitev le-
-teh. A življenje je neizprosen boj, ki ne prizanaša 
nikomur. Vedno vzame najboljše in tisto, kar imaš 
najraje. Sedaj si se odpravila na dolgo potovanje ti-
sočerih poti, kjer nas boš počakala, ko bomo zopet 
skupaj združeni za vedno. 
Skupaj se še zadnjič sprehodimo po poteh tvojega 
življenja…
Že od nekdaj so te odlikovali: potrpežljivost, dobro-
srčnost, iskrenost, preprostost in delavnost. V svo-
jem srcu si za bližnjega vedno našla kakšno toplo 
besedo, s katero si mu polepšala dan ali mu vsaj pri-
vabila nasmeh na obraz. Imela si nekaj, kar ima le 
malo ljudi – znala si se prikupiti vsem in vsakemu, 
ki je imel vsaj trohico želje, da bi postal tvoj prijatelj. 
Nikoli se nisi vsiljevala, temveč si svoje prijatelje in 
znance znala pridobiti s svojim iskrenim srcem, s 
svojo dobro voljo in pozitivno naravnanostjo. Vedno 
si znala ceniti pojem pravega prijateljstva in si zanje 
vzela vedno dovolj časa. 
Vseskozi si mi bila velika opora in prijateljica, na ka-

tero sem se lahko vedno zanesla. Vedno si mi znala 
prisluhniti in potem iskala odgovore na vprašanja 
skozi preprost pogovor, po katerem je človek odšel 
vidno pomirjen in boljše volje, saj si oddajala neko 
pozitivno energijo, ki si jo rada delila z vsemi svo-
jimi bližnjimi. Za seboj puščaš globoko praznino, 
ki jo čutimo v svojih srcih. Zapustila si nas s pre-
mnogimi spomini naših skupnih trenutkov veselja 
in sreče, ki smo jih dolga leta delili drug z drugim. 
A največjo praznino pa pravzaprav puščaš doma, ob 
svoji družini, v svojem domu. Življenje te je iztrgalo 
iz objema tistega, kar si v življenju najbolj ljubila 
– iz objema tvojih dveh sinov, Mitje in Grega, kate-
rima si bila vselej le najboljša mami. 
Vsak dan poslušam, ko ljudje umirajo, a niti v svojih 
najhujših sanjah si nisem upala pomisliti, da mi bo 
življenje tako kruto in neizprosno iz objema iztrgalo 
tebe, draga prijateljica, ki si imela praktično še vse 
pred seboj. Nekoč si mi rekla: »Obračam nov list 
v knjigi svojega življenja.« In ko je bil vsak padec 
zate praktično nov začetek, je bila ljubezen do tvojih 
otrok tisto, kar te je vselej držalo pokonci. 

Nikoli nisi bila taka, da bi se predala brez boja. Bila 
si borec. In zame ostajaš zmagovalka. To si zapomni, 
draga prijateljica. Borila in zoperstavila si se proti 
bolezni, da bi tvoja sinova še naprej imela mami, a 
življenje in kruta bolezen te je iztrgala iz varnega 
objema družine in od nas – tvojih prijateljev, ki le s 
solzami v očeh lahko eden drugemu priznavamo, da 
si bila resnično velik človek. 
Draga Sonja, prišel je čas slovesa. Besede so prema-
lo, da bi opisali vso izkazano ljubezen in trenutke, ki 
si jih bila pripravljena deliti z nami. V svojih srcih 
bomo tako občutili neizmerno praznino, ki jo puščaš 
s svojim odhodom. Veliko je še neizrečenih besed, ki 
jih ne boš nikoli več slišala, veliko je stvari, ki bodo 
ostale nedotaknjene. Veliko je načrtov, ki bodo osta-
li neuresničeni, a najino prijateljstvo je tisto, ki bo 
živelo globoko v mojem srcu, vse do trenutka, ko se 
zopet srečava. Zbogom za vedno draga prijateljica. 
Vedno te bomo nosili v svojih srcih in tvoj spomin 
bo večen. Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a spo-
min nate bo večno v naših srcih ostal. 
Prijateljica

Vsak od nas porabi 5.000 litrov vode na dan
Vrhnika, 22. marca 2016 - Slovenska komunalna podjetja so danes ob Svetovnem dnevu voda prikazala, 
koliko litrov vode se skriva v živilih in dobrinah, ki jih uporabljamo vsak dan. Po podatkih mednarodne 
mreže Water Footprint Network vsak od nas porabi 5.000 litrov vode na dan, kar je enako velikosti manjšega 
bazena. Pri tem največ vode porabimo s potrošnjo živil in dobrin.
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MOŠKI ZAJTRK NA VRHNIKI
Gost: Gregor Čušin

Vsi možakarji vabljeni na moški zajtrk na Vrhniki, ki bo v soboto, 9. 4. 2016 ob 
7.00 v beli dvorani župnijskega vrtca na Vrhniki. Začeli bomo s kavo, čajem in 

prigrizkom. Sledil bo kratek kulturni program, ki ga bo obogatil Oktet Raskovec. 
Nato bomo prisluhnili nagovoru gosta Gregorja Čušina, ki bo spregovoril na temo 

PRAVI MOŠKI JE ... Gregor Čušin je igralec, pisatelj, pesnik, oče šestih otrok 

in duhovit sogovornik. Po nagovoru sledi osrednji dogodek - konkreten, moški 
zajtrk, ki bo v Gostilni pri Kranjcu. Prispevek znaša 10 € in ga lahko poravnate 

na samem dogodku. 

Obvezne so prijave na telefon 051 605 653 ali e-naslov: ivo.pivk@aktanta.si.  
Resnično lepo vabljeni, da si vzamete zgolj par ur časa za dobro družbo in 

izvrstno hrano. 

Drage žene, dekleta in drugi ljudje dobre volje, kje bodo vsi pravi moški v soboto, 
9. 4. 2016 ob 7.00? Na moškem zajtrku! :) 

          Možje sv. Jožefa

V četrtek, 14. 4. 2016, 
bo ob 18. uri v Cankarjevem domu 

dobrodelni koncert, 

ki ga organizira 

Šolski sklad Osnovne šole Ivana Cankarja.

Sredstva, ki bodo zbrana na koncertu, bomo namenili dnevom dejavnosti v 
naslednjem šolskem letu. 
Želimo	si,	da	bi	se	le-teh	lahko	udeležili	prav	vsi	učenci.

Vabilo

Oče,	ki	je	bil	velik	garač,	je	že-
lel	 priženjeno	 domačijo	 čim-
prej  obnoviti, da bi karseda 
dobro	služila	namenu	kmeto-
vanja.	Počitka	ni	poznal,	delal	
je	od	 jutra	do	noči	 in	od	pre-
utrujenosti	 mu	 je	 začelo	 pe-
šati zdravje. Otrokom ni imel 
navade	izkazovati	nežnosti.	V	
času	 bolezni,	 ko	ni	 bilo	miru	
in tišine pred njimi, pa jih je 
težko	 prenašal.	 Z	materjo	 sta	
se	odločila,	da		bosta	šla	Božo	
in	 Francelj	 živet	 na	dom	oče-
tovih	staršev,	triletni	Janko	pa	
na kmetijo k Selevcu, kjer niso 
imeli svojih otrok. Doma so 
ostali	 še	 trije:	 devetletni	 Raj-
ko,	osemletna	Tilka,	šestletna	
Marjanca, sedmega otroka pa 
je mati nosila še pod srcem. 
Očetu	 se	 je	 zdravje	 poslabša-
lo	 in	 pri	 39	 letih	 je	 umrl.	Na	
kmetiji je ostala mati s štirimi 
otroki;	 	 zadnji	 rojeni	 Polde	 je	
bil star komaj nekaj tednov. 
Druga svetovna vojna pa je 
bila pred vrati.
Za	mater	 in	 njeno	družino	 je	
postalo	življenje	trše	in	še	bolj	
neusmiljeno.	 Kamorkoli	 se	 je	
ozrla, se je kazalo  samo delo. 
Počitka	ni	bilo	več	ne	zanjo	ne	
za	otroke.	Življenje	 je	postalo	
boj za obstanek.
Bile so letine, ko je suša ali pre-
tirana	 moča	 prepolovila	 pri-
delek. Med njimi je bilo leto, 
ki se je tudi otrokom vtisnilo 

v	 spomin.	Vročega	 poletnega	
dne,	 ko	 je	 prišel	 čas	 žetve,	 je	
mati	 najela	 žanjice.	 Že	 so	 se	
zbirale, ko je nebo na hitro po-
temnelo	 in	 so	 čezenj	 švignile	
strele; usula se je gosta debela 
toča.	Ples	vetra,	dežja	 in	 ledu	
je poteptal vse: travo, njivske 
pridelke,	 pa	 tudi	 žitno	 po-
lje.	 Lomila	 so	 se	 žitna	 stebla,		
klasje se je upogibalo do tal in 
v	kratkem	času	jih	je	prekrila	
ledeno	 bela	 plast.	 Popoldne,	
ko	se	je	toča	začela	taliti,	se	je	
razkrilo popolno opustošenje. 
Zlatorumena zrna, iz katerih 
bi imeli kruh za vse leto, so 
ležala	med	razmočeno	zemljo	
in poteptanimi stebli.  Mati je 
jokaje obšla njivo, za njo pa še 
otroci, ki so prav tako joka-
li.	 Tisto	 leto	 so	 jedli	 le	 ovsen	
kruh.	Bil	 je	črn,	pust	in	oster,	
da so si ob grizenju ranili usta. 
Tilka	je	bila	še	otrok,	igrati	bi	
se	morala	s	punčkami,	čeprav	
narejenimi iz cunj, od nje pa 
se je terjalo delo odraslega. 
Njen	 dan	 se	 je	 začel	 zgodaj,	
vstajala je skupaj z materjo. 
Najprej	 si	 je	 oblekla	 oblekico	
s	kratkim	životcem,	ki	 je	bila	
nabrana okrog prsne višine 
in	 ji	 segala	 do	 kolen.	 Nato	 ji	
je mati  spletla dve kiti, ju na 
tilniku	prekrižala,	ovila	okrog	
glave	in	na	čelu	še	enkrat	pre-
križala	ter	zavezala	s	trakom,	
odtrganim od kosa blaga. 

Tudi	starejši	brat	si	je		oblekel	
prekratke	 hlače	 in	 	 skupaj	 so	
odšli	 v	 hlev	 –	deklica	 in	 brat	
kar bosa. Mati je poskrbela, da 
žival	 ni	 bila	 lačna,	 vsakemu	
govedu je v jasli vrgla pušelj 
sena,	starejši	brat	pa	je	počistil	
okrog	 živine	 in	 nastlal	 steljo.	
Nato	 je	 deklica	 	 primaknila	
h	 kravi	 stolček,	 med	 kolena	
stisnila lonec  in jo pomolzla, 
potem	še	drugo	in	tretjo.	Ko	je	
bilo	delo	v	hlevu	končano,	so	
šli v kuhinjo. Umila si je roke 
in na hitro še noge,  vonj hleva 
pa je ostal, še posebno v laseh. 
Pojedla	 je,	 kar	 so	 pač	 imeli	 –	
včasih	 kos	 kruha	 in	 mleko,	
drugič	mlečno	kašo	–	in	že	 je	
morala naprej. 
Nekoliko	 stran,	 kakšnih	 pet-
sto	 metrov	 od	 domačije,	 je	 v	
dolini	pod	cesto	 	živel	starec,	
po	domače	se	 je	reklo	Pri	Če-
snu.	Bil	je	sam	v	hiši,	žena	mu	
je umrla, sin pa je šel z domo-
branci	in	se	ni	več	vrnil.	Mati	
se ga je usmilila in mu ponu-
dila	pomoč	osemletne	deklice.	
V	 svoji	 revščini	 se	 je	 starec	
razveselil	pomoči.	Mala	Tilka	
mu je dan za dnem prinašala 
hrano in skrbela zanj. Zjutraj, 
ko je prišla iz hleva, je na hitro 
pojedla, v kanglico nalila mle-
ko, vzela še kos kruha in bosa 
stekla	 čez	 cesto	 in	 travnik	 k	
njemu.	Močna	 jutranja	 rosa	 ji	
je	zmočila	oblekico,	ki	 se	 ji	 je	

lepila	 na	 drobne	 premočene	
noge in  med hitrim tekom ji 
je tudi mleko rado pljusknilo 
čez	rob	kanglice.	V	drugi	roki	
je s seboj velikokrat  vlekla še 
butarico	za	v	peč,	ki	pa	se	ji	je	
med potjo zatikala ali se celo 
razvezala. Starec pa jo je bil 
vsakokrat vesel, ko je prišla k 
njemu.	Na	mizo	mu	je	postavi-
la	zajtrk,	stekla	v	Arharjev	log	
po vodo, saj je pri hiši ni bilo, 
in spotoma nabrala še šopek 
rož.	 Posebno	 rada	 je	 nabirala	
šmarnice in z njimi okrasila 
hišni kot ali jih postavila na 
mizo.	 Potem	 je	 zakurila	 peč,	
z	 grebljo	 razgrebla	 žerjavico	
in pristavila lonec krompirja, 
da	se	je	kuhal,	včasih	tudi	kos	
suhega mesa, ki ga je starcu 
prinesel	dobrosrčni	župnik	iz	
Lučin	ali	kateri	od	kmetov.	Jed	
je	v	peči	ostala	 topla	ves	dan	
in	tako	je	starec	lažje		počakal	
na	večerjo.	In	že	je	tekla	nazaj	
proti domu.
Če	 je	prišla	 še	pravočasno,	 se	
je	preoblekla	v	čisto	oblekico,	
obula	nizke	čevlje	s	trakom	in	
se	odpravila	v	šolo.	Včasih	pa	
je bila prepozna, zato je ostala 
doma.	Učitelj		je	ni	karal	zara-
di zamude, saj je dobro  po-
znal	njihove	domače	razmere.	
Namesto	 torbe	 je	 imela	 rdečo	
mapo z modrimi trakovi, v 
katero	 je	zložila	zvezke	za	le-
popis,	računstvo	in	zemljepis,	
pa še prazen list za risanje in 
leseno	puščico.	Nato	 je	mapo	
zavezala,	da	med	potjo	ni	česa	
izgubila.	 Pisala	 je	 s	 svinčni-
kom ali  peresnikom, ki ga je 
pomakala	 v	 stekleničko	 s	 čr-
nilom.	Ko	je	prišla	iz	šole,	jo	je	
vedno	čakalo	kakšno	delo	–		če	
ne  na njivi ali polju, pa v hiši. 
Zvečer	je	bilo	treba	spet	v	hlev,	
nato pa se  je zgodba o  skrbi 
za starca ponovila. Zopet je 
tekla	–	poleti	bosa,	pozimi	pa	
v	 višjih	 čevljih,	 »čižmih«,	 in	
pletenih	 	nogavicah	čez	cesto	
in	 polje	 ter	mu	nesla	 večerjo.	
Nato	mu	je	še	pometla	in	po-
spravila po hiši.
Mati, ki je morala postoriti vsa 
zunanja dela, ji je zaupala v 
varstvo	najmlajšega	brata	Pol-
deta, pa tudi celotno  gospo-
dinjstvo. Za vsako jed ji je na-
ročila,	koliko	vode	mora	dati,	
koliko soli in koliko krompir-
jev	olupiti,	kako	se	kuha	fižol,	
žgance	ali	ješprenj,	priboljškov	
pa tako ali tako ni bilo. Zgodi-
lo	 se	 je,	da	 si	 je	v	 času,	ko	ni	

bilo nikogar doma, ocvrla jaj-
ce in ga hitro pojedla, nato pa 
odprla vsa okna in vrata, da se 
je	prezračilo,	da	mati	ne	bi	kaj	
posumila.	Tudi	prati	 je	mora-
la.	Mati	 je	 dala	 zvečer	 kuhat	
bukov pepel in ko se je zjutraj 
usedel na dno lonca,  je vodo 
odlila ter jo segrela, nato pa 
z njo prelila umazano perilo. 
Deklica ga je prala na nare-
bričenemu	 perilniku.	 Še	 pre-
den je bilo perilo oprano, ji je 
lug bukovega pepela do krvi 
razžrl	 dlani	 in	 prste.	 	 Perilo	
je splakovala v ledeno mrzli 
vodi,	ki	jo	je	s	trombo	natočila	
v	 vrtni	 lopi.	 Poleti	 ob	 suši	 je	
hodila splakovat v Suhi Dol 
h	Kaconovemu	koritu	ali	pa	v	
Lučine	pod	most,	da	 so	vodo	
v »štirni« prihranili za gospo-
dinjstvo.
Ko	 je	 ob	 sobotah	 popoldne	
v	 	 farni	 cerkvi	zvon	zazvonil	
delopust, je z delom zunaj 
končala.	Z	njive	ali	polja	je	šla	
domov	in	v	hiši	začela	s	čišče-

njem	 –	morala	 je	 	 pomesti	 in	
poribati	 tla	 ter	 skuhati	večer-
jo.	 To	 je	 bila	 njena	 ustaljena	
skrb,	na	katero	 jo	mati	ni	več	
opozarjala.	 A	 kljub	 trdemu	
delu		se	je	pri	materi	čutila	lju-
bljeno, saj jo je znala pohvaliti 
in	 ji	 prijazno	 razložiti	 vsako	
delo.
Za	igranje	je	bil	čas	le	v	nede-
ljo, ko je šla z drugimi otroki  
past	 živino.	 Na	 pašniku	 ob	
gozdu	 so	 si	 iz	 kratkih	paličic	
delali	 vrtičke,	 ob	 majhnem	
potočku	na	logu	pa	mlinčke	in	
če	se	je	le-ta	zavrtel,	je	bilo	že	
dovolj	za	srečo	in	veselje.	
Za	 tiste	čase	se	 ji	 je	zdelo,	da	
tako	mora	biti,	drugačnega	ži-
vljenja ni poznala. Skozi leta 
jo	je	trdo	življenje	izoblikovalo	
v zrelo dekle, navajeno dela, 
skromnosti	 in	 dobrosrčnosti.	
Pri	 	 dvajsetih	 letih	 je	 postala	
moja mama in morda šele te-
daj spoznala, da je otroštvo 
lahko	tudi	drugačno.

Zapisala: Sonja Malovrh

Otroštvo osemletne deklice
V tej zgodbi želim opisati otroštvo osemletne deklice, doma z Zalaznikove do-
mačije z Dolgih Njiv, ki se je rodila kot drugi otrok v družini med sedmimi otroki 
materi Ani iz Zaloga pri Polhovem Gradcu in očetu Janezu iz Žirovskega Vrha.
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Združenje	borcev	za	vrednote	
NOB	Vrhnika	je	imelo	17.	mar-
ca 2016 v mali dvorani Can-
karjevega doma na Vrhniki 
letno	skupščino	svojih	članov.		
Zbrane je prvi nagovoril pred-
sednik	 združenja	 borcev	 za	
vrednote	 NOB	 Vrhnika,	 Jani	
Kikelj,	 ter	med	 	 drugim	 pou-
daril:	 »Naše	združenje	 je	 živa	
organizacija.	 Iz	 klasične	 vete-
ranske organizacije se je pre-
levilo v društvo, ki spoštuje, 
ohranja in utrjuje tradicijo slo-

venskega odporništva, ki se je 
manifestiralo	v	naporih	za	na-
rodni obstoj, svobodo in samo-
stojno	 državnost	 z	 boji	 za	 se-
verno mejo, v delu naprednih 
sokolov	 v	 času	 med	 obema	
vojnama, v uporu tigrovcev 
italijanski	 fašistični	 zasedbi,	
z vstajo in uporom leta 1941, 
ko se je slovenski narod uprl 
premočnim	 okupatorjem,	 ki	
so prihrumeli z vseh strani. Z 
osvoboditvijo	 leta	 1945	 je	 slo-
venski	narod	prvič	postal	sam	

svoj gospodar na svoji zemlji.
Vse borbe za obstoj in vse iz-
kazano domoljubje so dobili 
končno	 obliko,	 ko	 je	 genera-
cija sinov in vnukov partiza-
nov koncem osemdesetih in v 
začetku	 devetdesetih	 let	 prej-
šnjega stoletja uvidela, da je 
samostojna Slovenija najboljša 
osnova za razvoj našega naro-
da in vseh prebivalcev Slove-
nije. V letu 1991 so nato tudi z 
orožjem	 obranili	 plebiscitarno	
odločitev	slovenskega	naroda.
NOB	je	ena	najsvetlejših	točk	v	
zgodovini	našega	naroda.	Tega	
dejstva	 ne	 more	 nič	 in	 nihče	
spremeniti.	Ne	razna	politična	
podtikanja, ne ostri posegi v 
zgodovino in poskusi njenega 
prevrednotenja, niti ne brez-
sramno	 (ne	 samo	 opravičeva-
nje,	 ampak	 celo)	 poveličeva-
nje kolaboracije. Vsi poskusi 
negativizma	 do	 NOB	 nas	 še	
bolj	utrjujejo	v	prepričanju,	da	
delamo dobro in pomembno 
delo.	Narod,	ki	se	svoje	zgodo-
vine ne zaveda, ali se je nera-
zumno sramuje, je obsojen na 
obrobno vlogo v zgodovini ali 
celo	izničenje.«
Nato	so	besedo	dobili	še	gostje	
skupščine,	ki	so	zboru	članstva	
zaželeli	uspešno	delo.	Po	nago-
vorih	 je	skupščina	nadaljevala	
delo	po	ustaljeni	poti.	Prebrali	
so	 vsa	 poročila	 o	 delu	 zdru-
ženja,	ki	 so	bila	 tudi	 soglasno	
sprejeta.	Tudi	program	dela	in	
načrte	 aktivnosti	 v	 letu	 2016	
so	 navzoči	 sprejeli	 z	 velikim	
aplavzom. 
Splošna in obenem tudi dobra 
ocena	 je	 bila,	 da	 je	 združenje	
zelo aktivno in delovno de-
lovalo	 v	 letu	 2015.	 Vrhniško	
združenje	 šteje	 238	 članov,		

lani	je		dvanajst	članov	umrlo,	
dva	sta	izstopila,	včlanilo	pa	se	
je		dvanajst	novih	članov.	
Naj	 navedem	 samo	 nekaj	 ak-
tivnosti,	 ki	 so	 že	 stalne	 spre-
mljevalke	združenja:
januar	–	spominska	slovesnost	
v	Dražgošah,
marec	–	skupščina	združenja,
april	 –	 sprejem	 pohodnikov	
železarjev	in	vrhniških	planin-
cev	na	TV-17,
maj	–	proslava	ob	dnevu	osvo-
boditve Vrhnike in pohod po 
poteh okupirane Ljubljane,
junij	–	sodelovanje	na	občinski	
proslavi	ob	dnevu	državnosti,
julij	–	pohod	na	Triglav	in	ude-
ležba	 na	 osrednji	 proslavi	 na	
Pokljuki,
september	 –	 udeležba	na	pro-
slavi	 priključitve	 Primorske	
Sloveniji,
oktober	 –	 spominski	večer	pi-
satelja	Karla	Grabeljška,
november	 –	 komemoracija	 na	
Drči
december	–	obisk	članov	zdru-
ženja	 v	 Domu	 upokojencev	
Vrhnika.
Vse	 leto	 pa	 bo	 Združenje	 za	
vrednote	NOB	Vrhnika	še	po-
sebno skrbelo za: 
–	Združenje	borcev	za	vredno-
te	NOB	Vrhnika	bo	v	svojih	
organih	uresničevalo	naloge	
v javnem interesu pri ohra-
njanju	vrednot	NOB,

–	 vse	 celo	 leto	 bo	 posebna	
skrb	 združenja	 namenjena	
partizanskim spomenikom 
in spominskim znamenjem 
NOB,	tako	v	okviru	skupine	
za urejanje pomnikov kot 
drugače,

–	redno	in	aktivno	bomo	sode-
lovali	s	Pokrajinskim	svetom	
za	Notranjsko	in	veteranski-

mi ter domoljubnimi zdru-
ženji	na	lokalni	ravni,

–	 pomembna	 naloga	 združe-
nja bo sprotno dopolnjeva-
nje	članstva	z	mlajšimi	člani,	
ki imajo pozitiven odnos do 
NOB	in	so	pripravljeni	sode-
lovati in delovati v ZB.

Po	uradnem	delu	skupščine	je	
sledilo	še	prijetno	druženje	ob	
obloženi	mizi,	kjer	je	bilo	zani-

mivo prisluhniti starejšim, še 
živečim	borcem	NOB.
Ob koncu moram tudi pouda-
riti,	da	so	se	nekateri	člani	ob	
obravnavi	 poročil	 zavzeli,	 da	
je	 treba	 vrednote	 NOB	 aktiv-
neje	 in	 odločneje	 zagovarjati,	
saj	se	v	sedanjem	času	dogajajo	
različne	politične	diskriditaci-
je.

Simon Seljak

Društvo	 invalidov	Vrhnika,	ki	 združuje	 inva-
lide	občin	Vrhnika,	Borovnica	in	Log	-	Drago-
mer,	je	18.	marca		organiziralo	33.	redni	občni	
zbor	v	Gostišču	Bajc	v	Sinji	Gorici,	kjer	se	dru-
žijo	že	nekaj	let.	Trenutno		sta	v	društvo	včla-
njena	502	redna	člana	in	220	članov	invalidov.	
Rednega	zbora	se	je	udeležilo	okoli		sto	članov	
ter	gostov.	Med	njimi		so	bili	župan	Občine	Bo-
rovnica	Bojan	Čebela,	predstavnica	ZDIS-a	ter	
predstavniki sedanjih in prijateljskih društev. 
Za	 uvod	 je	MePZ	 društva	 invalidov	 Vrhnika	
zapel	 nekaj	 pesmi	 ter	 požel	 velik	 aplavz.	 Ob	
tem	lahko	samo	poudarim,	da	so	člani	invalidi	
zelo ponosni na svoj pevski zbor, ki je zelo ak-
tiven vse leto leto.
Po	uvodu	 je	 33.	 redni	 zbor	 invalidov	 potekal	
po	 ustaljeni	 navadi.	 Sprejeli	 so	 vsa	 poročila	
o	delu	DI	Vrhnika	 ter	 tudi	 	 načrte	 aktivnosti	

za letos. Ob koncu so spregovorili tudi gostje 
zbora vrhniških invalidov. Vsi so poudarili, da 
so	vrhniški	invalidi	na	vseh	področjih	svojega	
delovanja zelo aktivni, še posebno pa pri ure-
sničevanju	 socialnega	 programa,	 kar	 je	 tudi	
bistvo	društva.	Poročilo	o	delu	društva	je		pri-
pravil	 predsednik	 Ciril	 Podbregar,	 ki	 je	med		
drugim poudaril: »Delo v društvu je potekalo 
po sprejetem programu. Vse aktivnosti spre-
jete	s	programom	kot	tudi	sodelovanje	članov	
društva na prireditvah, katerih nismo pred-
videli s programom dela, je izvršni odbor na 
svojih sejah sproti obravnaval in spremljal pre-
dloge	in	pobude	za	njihovo	uresničitev.	V	pre-
teklem letu so bili uspešni tudi naši športniki. 
Sodelovali	so	na	območnih	tekmovanjih	po	ko-
ledarju ZDIS v streljanju, kegljanju, ribolovu, 
balinanju in pikadu. Med vsemi tekmovalci je 

bila ponovno najbolj uspešna naša strelka Moj-
ca	Rus,	ki	 je	na	državnem	prvenstvu	dosegla	
drugo mesto tako v streljanju s serijsko kot tudi 
s standardno puško. 
Najbolj	aktivni	so	bili	v	poletnih	mesecih	naše	
balinarke in balinarji, saj so sodelovali na  dva-
najstih balinarskih turnirjih v organizaciji 
društev	invalidov	in	DU	Vrhnika.	Naša	članica	
Brigita	Grom	 je	 sodelovala	 na	 poletnih	 igrah	
specialne	olimpijade	v	Los	Angelesu,	kjer	se	je	
izredno izkazala: v dvojicah je dosegla zlato, 
posamezno pa srebrno medaljo. Zadnjo soboto 
v	avgustu	smo	v	zadovoljstvo	vseh	udeležen-
cev	(okoli	sto	)	organizirali	 tradicionalni	bali-
narski	 turnir	Spoznavanje	 in	druženje	 invali-
dov Slovenije.
Zelo aktivna je bila tudi komisija za zdravstve-
ne	in	socialne	zadeve.	Pripravila	je	izlet	za	tež-
ke	invalide,	in	to	drugi	četrtek	v	juniju.	Letos	
smo	si	z	dvema	avtobusoma	–	92	 invalidov	–	
ogledali Mozirski gaj. V decembru pa je starej-
še	od	70	let	in	težke	invalide,	ki	se	niso	mogli	
udeležiti	izleta,	povabila	na	prednovoletno	sre-

čanje	v	Gostilno	Pri	Kranjcu.
Prizadevni	 in	 uspešni	 so	 bili	 tudi	 naši	 pevci.	
Sodelovali	so	na	reviji	pevskih	zborov	Občine	
Vrhnika,	Reviji	 pevskih	 zborov	 v	 organizaciji	
ZDIS	 in	DI	 Črešnjevec	 v	 Slovenski	 Bistrici	 in	
pevskem	taboru	v	Šentvidu.	Preko	celega	 leta	
so	imeli		več	kot	30	nastopov	v	domovih	starej-
ših	občanov	in	na	proslavah.”
V programu za leto 2016 bo društvo nameni-
lo	 največ	 pozornosti	 uresničevanju	 ciljev	 in	
nalog, ki so opredeljene v posebnih socialnih 
programih: 
1.	 preprečevanje	 in	 blaženje	 socialnih	 ter	 psi-
hičnih	posledic	invalidnosti
2. zagotavljanje zagovorništva
3.	informativna	dejavnost
4.	usposabljanje	za	aktivno	življenje	in	delo
5.	ohranjevanje	zdravja
6. rekreacija in šport
7.	dnevni	centri,	klubi
8.	kulturna	dejavnost
Po	končanem	uradnem	delu	zbora	DI	Vrhnika	
je v ubranih tonih zaigral plesno glasbo njihov 
Ansambel	Deteljica.	Nekaj	parov	se	je	tudi	za-
vrtelo.

Simon Seljak

Zimovanje 
vrhniških volčičev v 
kraljestvu Arendelle
Zadnji	vikend	šolskih	počitnic	smo	se	volčiči	stega	Vrhnika	1	
zbrali	v	Gorah	nad	Idrijo	v	kraljestvu	Arendelle,	kjer	sta	nas	
sprejeli	Anna	in	Elsa,	ki	je	bila	okronana	za	novo	kraljico.	Sle-
dila sta kraljevska pojedina in ples. V soboto dopoldne  smo 
skupaj	 naredili	 snežaka	Olafa	 in	 se	 sankali	 po	 zasneženem	
hribu.	Popoldne	smo	imeli	veliko	igro,	kjer	smo	skušali	ogreti	
Anno	in	umetniške	delavnice,		na	katerih	smo	izdelovali	sne-
žene	krogle.	Ponoči	pa,	ko	so	nekateri	že	trdno	spali,	 je	Elsa	
pobegnila. Hitro smo zbudili obiskovalce, da so jo pomagali 
iskati.	Ker	nas	je	bilo	veliko,	smo	jo	hitro	našli	in	jo	prepričali,	
da	se	je	z	nami	vrnila	v	kraljestvo.	Skupaj	smo	preživeli	lep	
vikend,	najbolj	pa	nam	je	bilo	všeč,	da	smo	imeli	veliko	snega.

Prijateljska sraka

MePZ DI Vrhnika je poskrbel za uvod v 33. redni zbor.

Skupščina združenja borcev za vrednote NOB Vrhnika

Predsednik združenja Janez Kikelj  je prebral poročilo o delu in 
aktivnostih v  minulem letu.

Zbora se je udeležilo okoli sto članov DI Vrhnika.

Predsednik Ciril Podbregar  je balinarki Brigi-
ti Grom izročil posebno priznanje za uspeh na 
specialni olimpijadi.

Skupščina vrhniških borcev NOB

Zbor vrhniških invalidov

Izpolnili socialni program
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V Cankarjevem domu je v 
ponedeljek,	 7.	 marca,	 potekal	
volilni	 občni	 zbor	 Turistične-
ga društva Blagajana Vrhnika. 
Prav	gotovo	je	to	društvo	eno	
najstarejših	v	Občini	Vrhnika,	
saj	šteje	že	128.	leto	delovanja.	
Ustanovljen je bil kot Olepše-
valno društvo tedanjega kraja 
Vrhnika in je dokaj uspešno 
delovalo do današnjih dni. 
V mali dvorani Cankarjevega 
doma se je zbralo kar  veliko 
članov,	gostov,	med	njimi	tudi	
župan	 Vrhnike	 Stojan	 Jakin.	
Za uvod v prijetno vzdušje je 
poskrbel harmonikar Smiljan 
Ogorelec z ritmi dunajskega 
valčka,	lutkovna	skupina	pa	je	
zaigrala Cankarjev odlomek 
iz	Mojega	življenja,	v	katerem		
je glavna osebnost lutka v pra-
vi velikosti našega pisatelja 
Ivana	Cankarja.	Nato	je	sledil	

občni	zbor	že	po	ustaljeni	poti	
in	 navadi.	 Predstavljena	 so	
bila	 vsa	 poročila	 o	 delovanju	
društva	v	 	minulem	letu.	Naj	
navedemo samo nekaj zna-
čilnih	 aktivnosti	 v	 	minulem	
letu: aktivnosti pri pripravi 
pustovanja, gregorjevo, obisk 
v Vuhredu pri prijateljskem 
turističnem	 društvu,	 sejem	
Vse za vrt in dom, ocenjeva-
nje in ogledovanje komisije 
za lepše okolje, sodelovanje z 
ZIC-em	na	Argonavtskih	dne-
vih	 –	 festival	 hrane	 in	 reše-
vanje	zlatega	runa	v	Retovju,	
tradicionalno	srečanje	Tu	smo	
doma	 na	 Sv.	 Trojici,	 srečanje	
članov	 društva	 in	 podelitev	
blagajane za lepo urejene do-
move,	hiše,	KS,	bloke,	srečanje	
folklornih	skupin	ter	ljudskih	
pevcev in godcev v Cankarje-
vem domu, zopet je bil izdelan 

in izdan koledar za leto 2016.
Največja	težava	v	društvu	sta	
nepremičnini	v	Starem	malnu	
in	Močilniku,	 je	 spregovorila	
predsednica društva Mirjam 
Suhadolnik:	»Najemnik	Stare-
ga	malna	je	še	vedno	Razvojna	
zadruga	e-Tri,	oz.	nadomestno	
podjetje	Allum.	Z	delovanjem	
oz.	 uresničevanjem	 pogod-
benih dogovorov društvo ni 
zadovoljno, skromna ponud-
ba, šikaniranje zaposlenih, 
zavračanje	 njihovih	 ustvar-
jalnih idej glede programov, 
neizpolnjevanje pogodbenih 
dogovorov o razvoju in inve-
sticijah ter o pridobivanju ne-
povratnih	sredstev	za	čistilno	
napravo, za kuhinjo itd., vse to 
bi bil zadosten razlog za od-
poved najemne pogodbe, ki je 
bila sklenjena za dve leti, po-
teče	pa	30.	4.	2016.	Na	osnovi	

tega je upravni odbor sklenil, 
da se ne bo zapletal s predho-
dno prekinitvijo, ki bi povzro-
čila	 dodatne	 stroške,	 pač	 pa	
je sklenilo, da najemniku po-
godbe	 ne	 podaljša.	 To	 pome-
ni,	da	bo	s	1.	5.	2016	Star	maln	
ponovno  v upravljanju dru-
štva.	 Pogovori	 o	 prihodnosti	
Starega	 malna	 že	 intenzivno	
potekajo in se bodo nadaljeva-
li tudi v prihodnjih dneh.
Močilnik.	Nočna	mora.	Na	de-
javnost v privatnem delu stav-
be društvo nima vpliva, tudi 
občina	 ne.	 Za	 Stari	 Močilnik	
pa	se	je	zasvetila	luč	na	koncu	
tunela.	 Občina,	 podžupan,	 je	
v okviru plana ureditve na-
ravne	 in	 kulturne	 dediščine	
že	dala	izdelati	predlog	idejne	
zasnove za ureditev našega 
dela	 Močilnika	 kot	 predsta-
vitveni prostor Ljubljanice, 
reke,	 ki	 izginja.	 V	 letih	 2017	
in	18	bi	bilo	pričakovati	dela.	
Hudo	 breme	 Močilnika	 pa	
so	 tudi	meje.	 Kot	 veste,	 se	 je	
vse zapletlo, ko smo pohiteli 

z dogovori z izvajalci za od-
stranjevanje	 posledic	 žledu	
in sosed ni dovolil prehoda 
preko njegove parcele, kar bi 
bilo	 nujno	 za	 večje	 traktorje,	
saj	 je	čiščenje	poškodovanega	
pobočja	zelo	nevarno.	Pol	leta	
je minilo, da smo pridobili 
dovoljenje	 za	 začasen	 dostop	
preko	 tujega	zemljišča,	ob	 iz-
vajanju opravil smo se morali 
zagovarjati celo pred policijo, 
sprožene	 so	 bile	 pritožbe	 na	
izdajo	dovoljenja	in	celo	tožba	
proti	ministrstvu,	ki	je	odloč-
bo	potrdilo	nam	v	prid.	Pred	
letom	dni	pa	 je	 sosed	naročil	
mejno	obravnavo	in	označitev	
meje v svoj prid preko potke, 
ki	vodi	do	skale.	Prepovedal	je	
vodenje skupin preko »njego-
vega«	zemljišča	 in	ZIC-u	pre-
povedal oglaševanje za obisk 
in gibanje po njegovem delu. 
Vse to je privedlo do vloge za 
sodno obravnavo, ki jo je mo-
ralo	 te	dni	 	vložiti	društvo.	S	
tem pa tudi velike stroške.«
Vsa	poročila	so	navzoči	 spre-

jeli ,v nadaljevanju pa so, ker je 
bilo volilno leto, izvolili novo 
vodstvo. V upravni odbor so 
bili soglasno izvoljeni: predse-
dnica	Mirjam	 Suhadolnik	 (za	
eno	 leto),	 člani:	 Maja	 Ravbar	
Lampič,	 Grega	 Mesec,	 Lado	
Horvat,	 Anže	 Stržinar,	 Boris	
Kononenko,	 Andrej	 Kos,	 Ja-
nez	 Garafolj,	 Sonja	 Malovrh,	
Joži	 Alič	 in	 Anita	 Čretnik.	 V	
nadzorni odbor pa: Vera Milj-
kovič,	 Kristina	 Bratić	 in	 Saša	
Huber in v disciplinsko razso-
dišče:	Karol	Jurjevčič,	Dragica	
Pelan	in	Ivan	Kalič.	Prav	tako	
je bil soglasno sprejet program 
TD	 Blagajana	 za	 leto	 2016,	 ki	
predstavlja aktivnosti po me-
secih, za  vse leto pa predvido-
ma še naslednje naloge: pro-
gram dela lutkovne skupine 
Lutke Blagajana, povezovanje 
z	 drugimi	 turističnimi	 dru-
štvi po Sloveniji in izmenjava 
obiskov,	 oživljanje	 parkov	 v	
lasti društva, program aktiv-
nosti	za	oživitev	Starega	mal-
na,  aktivnosti in sodelovanje 
z	občino	za	reševanje	Močilni-
ka, povezovanje z drugimi or-
ganizacijami in društvi, pove-
zovanje	s	KPV	za	popestritev	
programa	 tržnice,	 ekološka	
patrulja.	 Ob	 koncu	 občnega	
zbora so sledili nagovori in 
pozdravi številnih gostov. V 
avli Cankarjevega doma pa 
je bila pripravljena zakuska, 
kjer so se razvneli razgovori o 
delovanju in aktivnostih dru-
štva. Še posebno pa o reševa-
nju	 	 težav	v	Starem	malnu	 in	
Močilniku,	kar	resnično	si	že-
lijo	 občani	Vrhnike,	 saj	 sta	 to	
znani	turistični	točki.	

Simon Seljak
Člani in gostje, ki so se udeležili že 128. letnega občnega zbora 
TD Blagajana.

Predsednica Mirjam Suhadolnik se je vsem dosedanjim članom v odborih zahvalila s posebnimi 
priznanji.

Vrhniško turistično društvo

Redni volilni občni zbor

Ustvarjalne počitniške 
delavnice v Podlipi
Tako	kot	 že	nekaj	 let	doslej,	 so	 tudi	med	 letošnjimi	 zimski-
mi	 počitnicami	 v	 Podlipi	 potekale	 ustvarjalne	 delavnice	 za	
otroke.	Ob	pomoči	 pravljičarke	 Barbare	Kuzmič	 jih	 je	 vodil	
priznani	lutkar	in	naš	sokrajan	Boris	Kononenko.	V	torek,	16.	
februarja,	se	je	delavnice	udeležilo	enajst	otrok,	ki	so	po	na-
tančnih	navodilih	izdelali	vsak	svojo	punčko	iz	cunj.	Te	so	si-
cer poznane po  vsem svetu, a le v Sloveniji jih znamo narediti 
brez	šivanja.	Prav	te	tehnike	je	otroke	naučil	gospod	Boris.	Po	
malici	so	otroci	v	parih	nastopili	s	svojimi	lutkami.	Vživeli	so	
se vsak v svojo vlogo in s svojo domiselnostjo vse spravili v 
smeh.	V	četrtek,	18.	februarja,	se	je	delavnice	udeležilo		dva-
najst	otrok.	Spoznali	so	 japonsko	tehniko	zgibanja	papirja	–	
origami.	Po	navodilih	gospoda	Borisa	so	 izdelali	vsak	svojo	
žabico	in	jo	na	koncu	še	pobarvali.	Potem	so	nestrpno	priča-
kovali malico, saj so vedeli, da bodo tako kot v torek spet na 
meniju	slastne	pice.	Še	vroče	je	prinesel	Janez	Jurca	iz	Gostil-
ne	Jurca	in	v	zahvalo	požel	bučen	aplavz.	Ker	bi	bilo	triurno	
sedenje	za	otroke	prenaporno,	so	vmes	naredili	več	premorov	
za	gibalne	vaje.	Poleg	tega	 je	Boris	Kononenko	otrokom	po-
vedal nekaj zanimivih prigod iz mladih dni Ivana Cankarja. 
Naučil	jih	je	tudi	preprost,	a	uporaben	trik,	kako	si	za	vselej	
zapomniti, katera roka je leva in katera desna. Za konec so 
otroci prisluhnili še ljudskim pesmim, ki jih je na otroške citre 
zaigrala	Barbara.	Skupaj	se	je	obeh	delavnic	udeležilo		sedem-
najst otrok, od  katerih je bilo šest takih, ki so bili prisotni oba 
dneva.	Veseli	nas,	da	so	počitniške	delavnice	lepo	sprejete,	saj	
marsikateremu otroku popestrijo dopoldneve in jim omogo-
čijo	druženje	s	sovrstniki,	medtem	so	njihovi	starši	v	službah.	

Barbara Kuzmič

Društvo Nauportus viva

Postno 
romanje na 
Žalostno goro
V	nedeljo,	13.	marca	2016,	smo	se	ob	pol	
desetih	 zjutraj	 zbrali	 člani	 	 društva	Na-
uportus	viva	v	Verdu	pri	Kašči	 z	name-
nom,	da	poromamo	na	Žalostno	goro	pri	
Preserju.	Tam	smo	bili	zmenjeni	z	romarji	
iz Logatca.  
To	tradicionalno	romanje,	ki	ni	naporno,	
je v lepem vremenu še posebno navdu-
šujoče.	Romanje	 je	 postalo	 tradicionalno	
romanje	prijateljev	sv.	 Jakoba	in	domači-
nov,	ki	prihajajo	na	Žalostno	goro	peš	kot	
nekdaj,	v	času	naših	prednikov.
Naša	skupina	se	 je	odpravila	na	 	pot	po	
magistralni cesti, ki pelje v Borovnico. 
Ker	 je	 bilo	 romarjev	 iz	 Logatca	 kar	 pre-

cej,	je	bil	naš	prvi	postanek	že	v	Gostilni	
Bistra,	kjer	smo	si	privoščili	dobro	kavo,	
nekateri	pa	še	kaj	več,	saj	je	ponudba	tam	
res	odlična.	Mladi	so	bili	zelo	navdušeni	
nad	 izviri	 Ljubljanice,	 ki	 so	 v	 tem	 času	
zares	mogočni,	saj		je	vode	v	pomladnem	
času	 res	 v	 izobilju.	 V	 Borovnici	 smo	 se	
povzpeli na pot oziroma traso stare zapu-
ščene	proge	Ljubljana–Trst.	Uživali	smo		v	
čudovitem	razgledu	na	Ljubljansko	barje	
in	 na	 s	 soncem	 obsijane	 Karavanke.	 Po	
uri in pol hoje po lepi poti smo se pov-
zpeli	do	cerkve	na	Žalostni	gori.	Romarji	
so prihajali iz vseh strani, nekdo je prišel 
celo	iz	Trbovelj,	ki	je	za	pot	potreboval	ce-
lih	dvanajst	ur.	Srečali	in	pozdravili	smo	
tudi	mnogo	prijateljev	in	članov	Društva	
prijateljev	poti	sv.	Jakoba	v	Sloveniji,	ki	so	
prišli iz Ljubljane.
Slovesnost	se	je	začela	s	križevim	potom	
okrog cerkve in nadaljevala s  sveto mašo, 
ki	 jo	 je	 daroval	 pomožni	 škof	 msrg.	 dr.	
Franci	Šuštar.	
Po	zaključku	smo	se	razšli	v	upanju,	da	se	
bomo	prihodnje	leto	spet	srečali	na	roma-
nju	na	Žalostno	goro	pri	Preserju.	(MZ)

Občni zbor 
društva 
Nauportus viva
V	petek,	11.	marca	2016,	so	se	člani	in	čla-
nice	 društva	 Nauportus	 viva	 sestali	 na	
občnem	zboru.	Pogovorili	so	se	o		minu-
lem	delu	in	načrtih	za	prihodnje	projek-
te.	 Predsednica	 društva	 Polona	 Kovačič	
je	 pripravila	 poročilo	 o	 delu,	 blagajnik	
Maksimiljan	 Kobal	 finančno	 poročilo,	
predsednica nadzornega odbora Ivanka 
Kurinčič	pa	poročilo	o	delu	nadzornega	
odbora.	Člani	 so	nato	 razpravljali	 o	po-
ročilih.	Sprejeli	so	tudi	program	dela	za	
leto 2016. V aprilu bo društvo v sodelo-

vanju s Cankarjevo 
knjižnico	 organizi-
ralo predavanje z 
naslovom	 Palmira,	
ljubezen moja ter 
postavitev in odpr-
tje	 razstave	 fotogra-
fij	 Škocjanskih	 jam.	

Dejavnosti bodo potekale tudi na drugih 
področjih.	Za	več	informacij	vabljeni,	da	
spremljate	 spletno	 stran	 https://naupor-
tus.wordpress.com/.
Kaj o društvu menijo njegovi člani? 
Sebastian:	 »Zakaj	 sem	 član	 Nauportus	
viva?	 Ker	 je	 veliko	 zanimivih	 doživetij,	
super ljudje, ne manjka pozitivne energi-
je pa še cel kup mladih pevcev, ki nam 
polepšajo dogodke.«
Ivanka: »Meni se zdi v našem društvu 
enkratno to, da na naših arheološko-zgo-
dovinsko-etnoloških pohodih spoznava-

mo lokalno, to je vrhniško zgodovino. In 
ne	 samo	 to.	Mimogrede	 srečujemo	 ljudi	
in se z njimi pogovarjamo.«
Andreja:	»Meni	pa	 je	všeč,	ker	 je	veliko	
dobrih	 pohodov	 v	 dobri	 družbi.	 Pred-
vsem pa so izleti vedno zanimivi in do-
bro organizirani.«
Brigita:	 »Naše	 društvo	 je	 super.	 Zdru-
žuje	 mlade	 in	 stare,	 kulturo	 in	 zabavo,	
raziskuje	 in	 ohranja	 dediščino	 naših	
krajev, iz ljudi izvablja iskrivo ustvarjal-
nost.	Premore	optimizem	in	smeh,	spre-
jemanje, prijaznost in spodbudo. Vedno 
najdem kaj zanimivega, kar me pritegne. 
Predvsem	 pa	 ma	 navdušuje	 zagnanost	
članov,	saj	s	svojo	strokovnostjo,	idejami,	
znanjem prispevajo k dinamiki, ki te po-
tegne vase in vedno znova navduši.«
Ne	verjamete?	Pridružite	se	nam!	

P. K.
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PIKNIKI
ROJSTNODNEVNE ZABAVE, OBLETNICE, SLUŽBENE 

ZABAVE, TEAM-BUILDINGI, OHCET ...
ODLIČEN PROSTOR POD TRADICIONALNIM

SLOVENSKIM KOZOLCEM TOPLARJEM
PROSTOR ZA 100 IN VEČ GOSTOV!

REZERVIRAJTE 
VAŠ TERMIN PRAVOČASNO!

e-mail: sdbevke@gmail.com

GSM: 041/382-177

Športni park Bevke

Za popolno sprostitev 
so vam na voljo tudi 

športna igrišča: 
nogomet, košarka, 

odbojka na mivki, tenis, 
otroška igrala

Najamete lahko le prostor 
z osnovno infrastrukturo 

(žar, voda, elektrika, 
hladilnik, mize in klopi …) 
ali pa popolno gostinsko 

oskrbo za vašo 
brezskrbno zabavo!

»Čudežna beseda MAMA
razložiti se ne da,

zna jo le zašepetati glas,
otroškega srca.«

Vsem materam iskrene čestitke ob materinskem dnevu.

Velika noč naj Vam prinese notranji mir,
v srcu srečo in telesu zdravje.

LISTA ZA RAZVOJ VRHNIŠKEGA PODEŽELJA

April	je	mesec,	ko	bivanje	v	za-
prtih prostorih zamenja giba-
nje	 na	 svežem	 zraku.	V	Kinu	
Bevke je to zadnji mesec, ko se 
še	vrti	redni	filmski	program.	
Zato vas letos vabimo, da se 
nam	pridružite	 vsako	 nedeljo	
ob	18.	uri,	ker	se	bomo	potem	
videli šele v jeseni. 
Tokrat	 gledalcem	 ponujamo	
film,	 ki	 so	 ga	 posneli	 bevški	
mladi,	 	 njemu	 sledita	 družin-
ski	 film	 in	 biografska	 drama.	
Zadnja nedelja pa je namenje-
na gledališki veseloigri doma-
če	mladinske	skupine.

Oratorijski film: nedelja, 3. 
aprila, ob 18. uri 
Poletni	Oratorijski	teden	ima	v	
Bevkah	že	tradicijo.	V		dvanaj-
stih letih, odkar na travniku 
pod	 cerkvijo	 	 potekajo	 pouč-
na	 druženja	mladih	 in	 otrok,	
se je zgodilo marsikaj lepega. 
Vsak Oratorij, poleg veselih in 
razigranih src ter nasmeha na 
obrazu	pusti	 filmsko	 zgodbo,	
ki nas spominja na tematiko 
določenega	 leta.	 Animatorji	
na	svoj	prisrčen	način	odigra-
jo,	posnamejo	in	zrežirajo	film	
o	 izbranem	 junaku.	 Tako	 so	
naredili	zgodbo	o	Robinu	Ho-
odu,	o	Momu	in	času,	o	Domi-
niku	Saviu	...	Nedelja	po	veliki	
noči	je	pravšnji	čas,	da	se	zbe-
remo ob ogledu enega izmed 
teh zanimivih zgodb. 
Vstop bo prost.

Družinski film: nedelja, 10. 
aprila, ob 18. uri 
Bela in Sebastijan: pustolo-
vščina se nadaljuje, Ch. Du-
guay,	 Francija,	 2015,	 družin-
ska	 pustolovščina	 (slovenski	
podnapisi)

Po	koncu	druge	svetovne	voj-
ne	 deček	 Sebastijan	 z	 zvesto	
psičko	Belo	preživlja	 čudovite	
poletne	 dni	 v	 osrčju	 zelenih	
planinskih	 pašnikov.	 Toda	
letalo prijateljice, ki ji je med 
vojno pomagal pobegniti pred 
nacisti, strmoglavi v gorah, 
zato	 se	 pogumni	 fant,	 skupaj	
z	 Belo	 in	 dedkom,	 pridruži	
reševalni	 akciji.	 S	 pomočjo	
pogumnega pilota in nove 
prijateljice Sebastijan kljubuje 
nevarnim	 gozdnim	 požarom,	
divjim zverem in nepoznane-
mu gorskemu terenu, vedno 

pa	 se	 lahko	zanese	na	pomoč	
in	 dobro	 voljo	 zveste	 psičke	
Bele.
Vstopnina:	 odrasli	 3	 evre,	
otroci 2 evra.

Biografska drama: nedelja, 
17. aprila, ob 18. uri
Marijina zgodba, Francija, 
2014, podnapisi
Film,	 posnet	 po	 resnični	 ži-
vljenjski zgodbi iz 19. stol.,  
prikazuje	 srečanje	 med	 do-

brosrčno	nuno	Marquerite	 ter	
štirinajstletno slepo in gluho 
Marie.	Zapuščena	in	odrinjena	
na	rob	družbe	Marie	odrašča	v	
divje	dekle,	dokler	je	Marque-
rite	ne	vzame	pod	svojo	zašči-
to in se ji, kljub nasprotovanju 
nadrejenih, povsem posveti. 
Počasi	si	pridobi	njeno	zaupa-
nje ter vztraja, da Marie s po-
močjo	posebnih	znakov	začne	
razumeti	 okolico	 in	 izražati	
svoje	misli.	Njuno	sodelovanje	
obrodi sadove, saj ju povezuje 
govorica njunih src.
Vstopnina:	 odrasli	 3	 evre,	
otroci 2 evra.

Veseloigra: nedelja, 24. aprila 
Naša bevška klinika 2
Kdor	 je	 uspel	 pred	 leti	 videti	
igro	 z	 naslovom	 Naša	 bev-
ška	klinika,	si	bo	gotovo	želel	
ogledati njeno nadaljevanje. 
Parodija	 na	 znano	 sloven-
sko nanizanko s podobnim 
naslovom,	 vložki,	 vezani	 na	
življenje	in	medsebojne	odno-
se	 v	 domači	 vasi,	 ter	 mnogo	
zanimivih	 preobratov,	 sproži	
valove smeha in dobre volje. 
Dramska	 sekcija	 KD	 Ivana	
Cankarja Bevke se je zbrala z 
namenom, da na oder postavi 
nekaj	 svežega	 in	 aktualnega,	
kar	 bo	 nasmejalo	 domače	 in	
tuje	občinstvo.
Vstopnina: prost vstop.

Prisrčno vabljeni v kino, kjer se 
vrtijo zgodbe življenja.

Ekipa	Kina	Bevke

Prvo	nedeljo	v	marcu	 je	PGD	Drenov	Grič	-	
Lesno	Brdo	organiziralo	 že	 trinajsti	 	 pohod	
na	Koreno	nad	Horjulom.	Pozdravilo	nas	 je	
lepo	jutro,	ki	se	je	v	času	odhoda	izpred	ga-
silskega	doma	spremenilo	v	močno	nevihto.	
Vendar pohodnikov to ni zmotilo, odprli smo 
dežnike	 in	 se	 podali	 na	 pot.	 Že	 na	 začetku	
naše poti smo v daljavi zagledali naš cilj, 
Koreno.	Pot	nas	 je	vodila	po	cesti	za	Horjul	

mimo cerkve na Lesnem Brdu. Spustili smo 
se	v	Zaklanec.	Ob	poti	smo	občudovali	prve	
pomladanske	 cvetlice.	 Najprej	 smo	 se	 usta-
vili pred gasilskim domom v Zaklancu, kjer 
nas	 je	 kot	 vsako	 leto	 pričakal	 naš	 nekdanji	
sokrajan	 Janez	 Oblak.	 Janezu	 se	 zahvalju-
jemo	 za	 čaj	 in	 sladke	 prigrizke.	 Po	 krajšem	

postanku	smo	nadaljevali	pot	mimo	Rožnika	
do	kmečkega	turizma	Pr'	Lenart,	kjer	nas	 je	
čakala	zaslužena	malica.	Kmalu	 smo	se	peš	
odpravili v dolino, nekateri pa so se do ga-
silskega	doma	na	Drenovem	Griču,	kjer	se	je	
nadaljevalo	 druženje,	 odpeljali	 z	 gasilskim	
kombijem. 
Zbralo	se	nas	je	približno		sedemdeset	poho-
dnikov. Veseli smo, da se nam poleg doma-

činov	 pridružijo	 tudi	 gasilci	 in	 podporniki	
gasilcev	iz	sosednjih	krajev.	Naj	že	sedaj	velja	
povabilo,	da	se	 	bomo	srečali	prihodnje	 leto	
na  štirinajstem pohodu. 
Fotografije:	Janez	Jesenovec	

Zapisala: Bernarda Novak 
PGD	Drenov	Grič	-Lesno	Brdo

Ivanki v slovo!
Vsako življenje piše svojo zgodbo – tudi vaše jo je. 
Rodili ste se 26. 11. 1917. leta mami Mariji in očetu Jožetu. 
Skupaj s še dvema sestrama ste odraščali na kmetiji. Ker ste 
pokazali veliko zanimanja za učenje, so vas dali v šolo. Postali 
ste profesorica mikrobiologije. Učili ste na različnih lokacijah 
po Sloveniji, nazadnje na bežigrajski gimnaziji, kjer ste se tudi 
upokojili. Svoje družine niste imeli, a ste imeli vseeno veliko 
otrok. To so bili vaši učenci – dijaki, ki so vas imeli zelo radi. 
Spominjali so se vas ob obletnicah matur, z voščili za praznike, 
veliko se jih je ustavilo tudi pri vas doma, kar da vedeti, da ste 
bili zares dobra profesorica. Zelo ste bili ponosni nanje. 
Tako so vas tudi v velikem številu pospremili v cerkev na Verdu 
in k zadnjemu počitku. Eden izmed dijakov (Matjaž Jakopič) 
vam je v imenu njih izrekel tele besede: 
Spoštovani svojci, prijatelji in znanci, dovolite mi, da se na tem 
mestu naši dragi profesorici Ivanki Levec v imenu dijakov 4. e 
razreda bežigrajske gimnazije in tudi vseh  drugih njenih učen-
cev še enkrat zahvalim za ves njen trud, skrb, razumevanje in 
pomoč, ki nam jo je nudila v času naših najlepših let šolanja in 
odraščanja. Kajti ona na nas ni prenašala samo svojega bogate-
ga znanja, pač pa tudi vse vrednote, ki jih je posedovala – delo, 
red, disciplino, odgovornost, poštenje in skromnost. To so vrli-
ne, ki nimajo cene in se ne morejo meriti v denarju. In prav te 
vrednote so ostale v nas in prenašali smo jih na svoje otroke, 
prijatelje in družbo, oni pa jih bodo prenašali naprej – iz roda v 
rod. S tem si, draga Ivanka, izpolnila svoje življenjsko poslan-
stvo in smisel življenja. 
Prepričan sem, da si vsi tukaj prisotni želimo samo nekaj – da 
bi bili tudi naši vnuki deležni takšnih učiteljev in vzgojiteljev, 
kot je bila naša profesorica Ivanka.
Draga naša razredničarka! Danes se poslavljamo od tebe, ven-
dar tvoje delo je ostalo – ostalo je zapisano v naših srcih in po-
nosni smo, da smo bili tvoji učenci.
Zato – hvala ti za vse in želimo ti miren pokoj.

Dijaki 4. e razreda Gimnazije Bežigrad 
(Maturantje leta 1967)

Ivanka, hvala vam za vse.

Planinski pohod PGD Drenov Grič 
- Lesno Brdo na Koreno

Kino Bevke 
zaključuje filmsko sezono
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Dizajnerski način razmišljanja sestavlja pet korakov.

Vir:	Povzeto	po	Tom	Brown.

Dizajnerski način razmišljanja vključuje pomembna merila oziroma vidike za uspešnost re-
ševanja izzivov. Končna rešitev mora ustrezati trem vidikom: tehnološkemu, ekonomskemu 
in družbenemu. 

Vir:	Povzeto	po	J.	Schmiedgen,	Inovating	User	Value.

V spomin 

Profesorica 
Ivanka Levec 
iz Verda 
(26.	november	1917	–	26.	februar	2016)	

Leta	 2006	 je	 pri	 Založbi	 Kmečki	 glas	 izšla	
zbirka pripovedi ljudi z Ljubljanskega barja z 
naslovom Svi šle wakapavat turšca na Mah. 
Med	najbolj	izčrpnimi	informatorji	je	bila	tudi	
spoštovana	profesorica	Ivanka	Levec	iz	Verda,	
ki	je	na	svoj	veder,	iskren	način	delila	svoje	sto-
letje	z	vsemi,	ki	smo	ji	znali	prisluhniti.	Pa	naj	
še	 enkrat	 oživijo	njeni	 spomini	na	nek	davni	
velikonočni	ponedeljek	…

Učas nismo dost 
križem hodil, velk 
pondelk je biu pa 
prou za to! 
Verd, 2003

Moja	mama	je	bla	rojena	osəminosəmdesedga	
leta	 u	 Zaklancu,	 oče	 pa	 pet.	 In	 je	morala	 bit	
ene štir leta … se je še dobr spominjala sose-
dou	–	tale	Raunohrip,	k	nastopa,	tu	je	čist	so-
set; tko je umes gajtrc, na un stran pa nihova 
hiša.	Vərjetno	je	biu	to	stər	oče,	k	je	biu	že	təkrət	
tko	stər.	In	je	blo	pər	nəs	zelo	hudo,	pər	naših,	

tam	k	je	bla	mama	doma,	pər	Vahtarji	se	reče	
po	domače,	drgač	pa	Logar;	oče	zgodej	uməru,	
mama	 je	bla	sama,	pa	šest	al	sedəm	otrok.	 In	
pol	so	tiste	otroke	kər	hitr	…	stran.	
Teta,	 to	 je	 sestra	 od	 moje	 mame,	 to	 je	 bla	
Prəmčkova	 z	 Verda,	 od	 Frenka	 pa	 od	 Malči	
mama.	Je	šla	u	Ameriko,	tam	se	je	s	təm	Premč-
kom,	 je	 biu	 Slovenc,	 poročila	 in	 pol	 sta	 pršla	
nazaj,	sta	tle	začela	si	dom	urejat,	moja	mama	
je	bla	pa	mlajša,	tko	de	je	pršla	pet	let	stara	səm	
h sestri. 
In	ni	bla	douk	časa	tukej	pər	Prəmčk,	so	jo	že	
dal,	 de	 je	 pazila	 otroke	 pər	 Martinouc,	 naša	
mama.	In	je	pər	Martinouc	bla	douk	časa	in	se	
je zlo dobr spominala, rada je povedala kej o 
Martinoucih,	 se	 je	 dobr	 počutila	 tam,	 pa	 čist	
mlada	 še,	 a	ne.	Pol	 je	bla	pa	že	en	 tolk	večja,	
de	že	ni	bla	 sam	za	otroke	pazət,	 je	 že	 lahko	
kej nardila, je šla pa h Ceglarji; h Ceglarji, h 
nəm.	In	je	bla	pridna,	pa	taka	vesela,	zabauna	
in	naša	stara	mama,	prec	ji	je	bla	zlo	ušeč,	ne.	
Mela	je	pa,	stara	mama,	sam	dva	fanta;	mojga	
očeta	pa	 Janeza.	Oče	 je	biu	pa	zmerej	bəl	 tko	
doma	in	so	misəl	stara	mama:	»Mogoče	bo	se	
pa	bəl	teško	poroču,	če	bo	sam	doma,	če	ne	bo	
šu	nəč	okrok	…«	in	je	začela	premišlat,	de	bi	bla	
fajn	naša	mama	zajnga.	 In	 je	 začela	 jə	 govort	
in	nazadne	sta	se	poročla.	Je	pa	stər	oče	reku:	
»Bomo	dol	na	Dobjəh,	na	Dobjəh	tlele	dol,	k	je	
sonce,	naredəl	…	pa	še	midva	bova	šla	dol!«	
In	so	res	naredəl	hišo	pa	domačijo,	Janez	je	na	
ta	stari	ostou	…	in	sta	se	tud	ta	stara	dva	səm,	
na	Dobje	preselila,	tku	de	sta,	in	stər	oče	in	sta-
ra mama Ceglarjeva, tukej umrla … Od bistr-
ških	menihou	še	–	smo	mi	Ceglarji,	tko	so	rekəl	
stara	mat.	Pa	pər	Čonarji,	de	so	bli	čounarji,	to	
so	vedəl.	
In	ta	Zaklanc	…	to	səm	hotla	povedat,	k	je	naša	
mama znala dobr povedat, pa u hecu je vse po-

vedala,	mi	smo	se	režal;	na	peč	smo	sedele,	pa	
se smejale pa poslušale: doma je blu hudu, ne, 
pa	ni	blo	kruha	pa	tko…	reušna,	ne,	čeprou	je	
bila	kmetija;	doma	ni	blo	gorko	na	peč,	peč	je	
bla	mrzla,	mama	ni	dost	grela	peči,	in	je	šla	h	
temu	Raunohribu	in	so	na	peč	sedel.	Un	je	biu	
že	zlo	stər,	ni	delou	več,	so	sedel	na	peč,	ta	star	
gospot	 jim	 je	pa	pravəlce	prpoudvou.	Še	zdej	
vem	eno	zgodbo,	politično	–	bi	jest	rekla	…
Je	 prpoudvou,	 kako	 je	 u	 cerkvi	 pridgou	 žu-
pnik.	Pa	govori,	govori	pa	pove	tisto	priliko	s	
Svedga	pisma,	a	ne,	kako	je	Kristus	pomnožu	
kruh in vino, pa je povedou, kolk hlepcou je 
mou	 in	 je	potem	s	 tistəm	kruhom	–	vsi	 so	se	
nasitəl!	Kmetje	so	pa	otzat	stal,	pod	korom,	ne,	
pa	so	začel	godrnət:	»Oooo,	ne,	pa	ne	…«	de	ne	
verjamejo. 
Župnik	pa	gleda	tkole,	mama	–	čist	jo	še	vidəm,	
gleda	 dol	 prot	 moškəm,	 ženske	 so	 ble	 spret,	
strəšən	 rade	 poslušale,	 verjele,	 ne	 ...	 moški	
pa, de ne verjamejo ... pa se je sklonu tkole na 
prižənc,	pa	reku:	»Ma,	pej	…	ma	je	biu	hljebəc	
ku	hribəc!«	
Pol	so	pa	nehal	godrnət;	če	je	biu	k	hribəc,	ga	
je	blo	dost	za	vse,	k	so	ga	poslušal!	Misləm,	de	
je	 biu	Primorc,	 župnik.	To	 je	 ta	Raunohribou	
pradet prpoudvou moj mam.
Gor	 h	 Premčk	 smo	 šle,	 ampak	 tist	 smo	 šle	 h	
tet	 na	 obisk,	 ne	 zarat	 prazənka.	 Poklepetət!	
Za	določene	prazənke	je	blo	pa	tko	-	de	se	ne	
gre!	 Recimo,	 za	 veliko	 noč.	 Pol	 na	 velk	 pon-
delk	–	ja;	velk	pondelk	je	biu	prou	za	to,	de	se	
gre	kam	na	obisk,	sama	velika	noč	pa	ne,	se	pa	
more	praznovət	tko,	ker	je	to	največi	prazənk.	
»Ne	gremo,«	je	mama	rekla	»zdej	je	pa	prevelk	
prazənk!«
U Zaklanc smo pa hodile, k je bla še stara 
mama.	Se	spomnem	…	joj,	če	zdej	pomislem,	
kako	so	se	čas	spremenil	ot	təkrat!	Ajnšpanik	

smo	naprjegəl,	sej	je	še	təm	nek	pot	kozoucəm…	
Francka	je	morala	fajn	kwajna	očistet,	lepo,	de	
je	biu	lep,	spucan,	skrtačla	ga	je	…	šimelna	se	
najbel spomnem, pa še mlat je biu tko, de ni 
biu	še	čist	beu,	kət	lipicanci,	ne.	K	je	še	mlat	li-
picanc, je mau siukast  … pwal k se pa postara, 
je	pa	čist	beu.	In	ta	šimel	–	Šimo	smo	mu	rekəl,	
je	biu	še	tko	mlat,	pa	se	nismo	bal,	de	bo	nəs	
zvrnu, al pa de bi nagajou, al pa de bi wšou, tko 
de si ga lahko vodu.
No,	in	Francka	je	mela	vajeti,	mama	zravən	se-
del,	medve	pa	odzat,	 z	Mici.	 Pol	pa…	spwad	
nek	 je	 bla	 vreča	 s	 senəm,	 sej	 smo	 se	 bal,	 de	
təm	ne	bo	nəč	pər	star	mam,	de	bo	lačən,	smo	
mogəl	sabo	wzet,	al	pa	koruza	…	pol	pa	darila;	
mama je zmerej nekej spekla pa skuhala, k sta-
ra	mama	ni	mela	nə	vem	kaj	in	smo	se	veselil	
tizdga	pohoda	neč	kəko!
Strəšnu	je	blu	fajn!	Zjutrej	zgodej,	nəvsezgodej,	
nə	vem,	tu	səm	pozabila,	al	smo	šli	prejt	h	maš,	
al	nismo	nəč	šli	h	maš;	mama	ni	bla	wzgojena	
u	strogəm	verskem	duhu,	stara	mama	pa	zlo,	k	
je mela brata u lemenatu.
In	smo	šle	čez	Lipalco	al	pa	čez	Lesən	Bərt.	Li-
palca	je	tukej	–	ne	greš	čes	Drenou	Grič,	ampak	
prot	 Stari	Vrhniki,	 pwal	pa	kər	naprej,	Velka	
Ligojna … pol se pa spusti dwal u Horjulsko 
dolino	–	 tisto	smo	rekl	Lipalca.	Pol	pa	dol	do	
Horjula in is Horjula pol pa desno, kut bi hotla 
jet	prot	Lublan	 in	prva	vas	 –	 je	Zaklanc!	Nat	
Zaklancem	 gwar	 je	 pa	 Padonca,	 Podolnica	 je	
pravilno.
In	tko	smo	se	vozile	təm	…	pol	smo	pa	tam,	ja	
–	tolk	de	smo	pəršle	do	večera,	k	smo	mogəl	dat	
kravam	 jest…	 Ja,	učas	 res	nismo	dost	križem	
hodil, velk pondelk je biu pa prou za to!

Pot	v	Emaus! 
Tatjana Oblak Milčinski

OŠ Antona Martina 
Slomška

Polfinalni 
turnir v 
rokometu
V	torek,	1.	3.	2016,	je	na	naši	šoli	
potekal	 polfinalni	 turnir	 v	 ro-
kometu	 za	 starejše	 učenke.	 Na	
turnirju so sodelovale tri ekipe, 
in	 sicer	 učenke	 OŠ	 Danila	 Lo-
karja	 iz	Ajdovščine,	učenke	OŠ	
Dragomirja	 Benčiča-Brkina	 iz	
Hrpelj	 in	 seveda	 domača	 eki-
pa	 učenk	 OŠ	 Antona	 Martina	
Slomška	Vrhnika.	Naše	 učenke	
so nalogo opravile z odliko in 
premagale obe nasprotni ekipi. 
Tako	 so	 si	 zagotovile	 udeležbo	
na	finalnem	turnirju.	Sedaj	gre-
mo	še	korak	višje.	Želimo	si,	da	
bi bili izbrani kot organizatorji 
finalnega	 turnirja	 in	 ponovi-
li uspeh izpred dveh let, ko so 
naše	 učenke	 zmagale	 v	 finalu	
in osvojile prvo mesto na dr-
žavnem	 šolskem	 tekmovanju	 v	
rokometu. Igralkam in strokov-
nemu	štabu	čestitamo	za	preboj	
na	finalni	turnir.	Skupaj	gremo	
do vrha!
Organizatorka turnirja Metka 
Grebenc,	 vodja	 ekipe	 Tadej	 de	
Gleria

Mateja Ban

Dandanes razmere na trgu  terja-
jo	 več	 kot	 le	 prilagajanje.	 Uspešna	
podjetja	 namreč	 zaznavajo	 poveča-
no povpraševanje po razvoju novih 
izdelkov, preoblikovanju, hitrejšem 
obračanju	zalog	in	pripravljenosti	na	
časovno	 čim	 krajši	 odgovor	 konku-

renci. Za dvigovanje ugleda podjetja 
oz.	blagovne	znamke	je	včasih	dovolj	
že	 inovativna	 izboljšava	 tradicio-
nalnih	izdelkov,	včasih	pa	je	treba	z	
inovacijo poiskati nove rešitve, ki na 
trgu pritegnejo kupce in razširjajo 
trg.	Prava		novost	lahko	prinaša	pri-
hranke na tehnoloških kazalcih, spe-
cifični	porabi	materiala,	 spremembe	
na dragih obdelovalnih operacijah, 
pri	hitrejšem	obračanju	proizvodnje	
pri zasedbi strojev in izrabi prostora. 
Načinov,	kako	priti	do	uspešnih	ino-
vacij	je	več.	Eden	izmed	pristopov	k	
razvoju	 inovativnih,	 konkurenčnih	
izdelkov in storitev je dizajnerski način 
razmišljanja	 (eng.	 Design	 thinking).	
Metoda	 dizajnerskega	 načina	 raz-
mišljanja	svoje	začetke	beleži	v	zgo-
dnjih šestdesetih letih, v praksi pa se 
je	začela	uveljavljati	v	začetku	devet-
desetih	let.	Čeprav	dizajnerski	način	
razmišljanja izhaja iz besede dizajn, 
se od njega razlikuje, saj pri tem ne 
gre za dizajniranje oziroma obliko-
vanje,	 temveč	 je	 dizajnerski	 način	

razmišljanja	širši	proces	drugačnega	
načina	razmišljanja	in	pristopa	k	re-
ševanju	izzivov.	Odraža	se	z	naravo	
projektnega dela okoli zanimivih in 
izziva potrebnih problemov. S takim 
pristopom lahko rešujemo katerikoli 
človeški	izziv	v	poslovnem	svetu		pa	
tudi	v	vsakdanjem	življenju.
Ameriški	 strokovnjak	 za	 dizajnar-
ski	način	razmišljanja	Tim	Brown	je	
nekoč	 dejal:	 »Poslanstvo	 dizajner-
skega razmišljanja je v opazovanju 
in razumevanju ljudi, rešitve za nji-
hove potrebe in probleme pa ponu-
diti v obliki izdelkov in storitev, ki 
izboljšujejo	 življenjsko	 raven	 neke	
družbe.”	V	času	dostopnosti	 in	glo-
balizacije,	v	katerem	živimo,	je	ravno	
to tisto, kar šteje, oziroma tisto, kar 
podjetje	lahko	loči	od	konkurence.

Dizajnersko razmišljanje prinaša 
podjetju in posamezniku številne 
prednosti, kot so:
•	boljši	in	učinkovitejši	delovni	pro-

cesi,

•	boljše	interno	komuniciranje,
•	inovativnost	 v	 procesih,	 produk-

tih, vodenju in ohranjanju lastne 
konkurenčne	prednosti,	

•	vpliva	na	učenje	spretnosti,	kot	so	
delo v skupinah, sledenje procesu, 
definiranje	problemov	in	kreiranje	
rešitev,

•	ponuja	 sveže	 ideje,	veščine	 in	mi-
selnosti,	 ki	 jih	 je	mogoče	 sprejeti,	
prilagoditi in vgraditi.

Razmišljanje	se	začne	z	razumevan-
jem	 problemskega	 področja.	 Za	
zbiranje podatkov, ki izboljša ra-
zumevanje problemskega področja, 
uporabljamo	 različne	 tehnike,	 kot	
so opazovanje, ankete, dnevniki, 
poročila,	 intervjuji	 idr.	 Ko	 imamo	
zbranih dovolj podatkov in problem 
razumemo kot celoto, ga definiramo. 
Idejo za njegovo rešitev zberemo  z 
različnimi	 tehnikami	 ustvarjanja	
idej	 (npr.	 brain	 storming).	 Izmed	
vseh idej izberemo tiste, ki so na pod-
lagi	različnih		meril	najbolj	obetavne.	

Odločimo	 se	 za	 izdelavo prototipa 
ene	ali	več	idej	in	jih	tako	vizualizira-
mo.	 Pri	 izdelavi	 prototipa	 domišljiji	
pustimo	 prosto	 pot.	 Prototip	 lahko	
narišemo, izdelamo iz preprostih 
materialov,	uporabimo	računalniško	
modeliranje	 idr.	 Če	 izdelamo	 več	
prototipov,	 moramo	 vsako	 različico	
testirati pri uporabnikih, in sicer 
tako,	 da	 s	 čim	manj	 stroški	 in	 časa	
preizkusimo	 čim	 več	 elementov	
idejne rešitve. Vsako preizkušeno 
idejo	 poskušamo	 še	 izboljšati.	 Ko	
z	 izboljšanimi	 različicami	 ne	 dose-
gamo	 več	 napredka,	 damo	 idejo/
izdelek/storitev	 v	 uporabo	 oziroma	
vpeljemo	na	trg.	Toda	proces	razvoja	
se	tu	še	ne	konča.	

Nobena	 rešitev	 ni	 dokončna.	 Vsako	
idejo lahko na podlagi novih izkušenj 
in znanja neprestano izboljšujemo in 
tako ponovimo metodo dizajnerske-
ga	načina	razmišljanja.

Avtorica:	Apolonija Jerko

Reševanje izzivov s pomočjo dizajnerskega načina razmišljanja
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Grob meri 3,4 m2, 
obračunavajo mi ga pa 4m2

Grobni	prostor	imamo	od	leta	1975.	
V pogovoru s številnimi najemni-
ki grobnih polj, sem ugotovil, da je 
z	 obračunom,	 ki	 nam	 jih	 za	 najem	
grobnega polja letno pošilja vrhni-
ška komunala, nekaj narobe. V letu 
2013	 sem	 tako	 zavrnil	 račun	 in	 od	
komunale in zahteval: da mi popra-
vi	 dolgoletno	 napako	 (po	 1.	 členu	
pogodbe o najemu grobnega polja 
mi	morajo	zaračunavati	površino	3,4	
m2 in ne 4 m2)	in	izstavi	novo	polo-
žnico.	29.	maja	2013	me	je	odgovorni	
delavec	 Organizacijske	 enote	 Po-
kopališče	 JKP	 Vrhnika	 obvestil,	 da	
je	 obračun	 korekten	 in	 da	 bi	moral	
za moje grobno polje znašati celo 
4,51m2. Omenjenega sem osebno 
obiskal in mu pojasnil, da imamo 
dvojni	 grob	 dejanske	 površine	 3,4	
m2. Mera dvojnega groba po veljav-
nem	pravilniku	je	3,3m2.	Toda	meni	
piše v najemni pogodbi in s tem 
tudi	na	položnici	4	m2. Omenjeni je 
vztrajal,	da	je	zapis	na	moji	položni-
ci	korekten	 in	da	 izračuna	ne	bodo	
popravili, bodo pa grob v primeru 
neplačila	 oddali	 drugemu	najemni-
ku.	Nad	tem	sem	bil	zelo	razočaran	
in mu omenim, da bom o tem ob-
vestil direktorico komunale, nakar 
mi omenjeni odgovori, da mu bom 
s tem naredil uslugo, saj naj bi tako 
stanje evidenc podedoval. 
Ne	 morem	 se	 znebiti	 občutka,	 da	
mi	Komunalno	podjetje	Vrhnika,	ki	
upravlja	z	vrhniškim	pokopališčem,	
neupravičeno	zaračunava	previsoko	
najemnino grobnega polja. Dejanska 
mera	 je	 3,4m2,	 že	 vrsto	 let	 pa	dobi-
vam	položnico	za	velikost	4	m2	 (po	
ceni 14,16 € za m2).	
Ker	 leta	 2013	niso	popravili	 zneska	
na	položnici,	sem	ga	poravnal.	Nato	
sem se naslednje leto ponovno ogla-
sil, kjer so mi v vodstvu pojasnili, 
da se res poraja vprašanje katero 
površino	 vzeti	 v	 obračun:	 neto	 po-
vršino	–	samo	površino	nagrobnika	
ali	bruto	površino	–	površino,	ki	 jo	
h	grobu	doda	ureditveni	načrt.	Za-
pisali	so	mi,	da	je	odločitev	predmet	
občine,	se	pa	skupna	vsota	grobnin	
po njihovem ne sme spreminjati, 
ker se iz njih krijejo stroški vzdr-
ževanja	 pokopališča.	 Pravico	 sem	
iskal	 tudi	 na	 občini,	 a	 neuspešno.		 
Ne	morem	se	znebiti	občutka,	da	so	
obračuni	 narejeni	 na	 pamet,	 samo	
da	 končni	 znesek	 ustreza	 višini	
vsote, ki naj bi jo komunala oziro-
ma	 občina	 rada	 dobila	 iz	 pobranih	
grobnin.	 Pogovarjam	 se	 z	 ljudmi	
in	 vsak	 plačuje	 drugače,	 pa	 čeprav	
imajo isto dvojni grob kot jaz. Saj ni 
problem	plačati	grobno	polje,	rad	pa	
bi, da so pravila in merila pregledna 
ter	enaka	za	vse.	Po	Pravilniku	o	po-
kopališkem	 redu	 za	 pokopališča	 v	
Občini	Vrhnika	 in	 naših	 pogodbah	
o najemu grobnih prostorov imamo: 
-		Enojni	grob	100	cm	x	220	cm	=	2,2	

m2	(x	14,16		€/m2)
-		Dvojni	grob	150	cm	x	220	cm	=	3,3	

m2	(x	14,16		€/m2)
-		Žarni	grob	70	cm	x	160	cm	=	1,12	

m2	(x	14,16		€/m2)
-		Grobna	 polja	 na	 starem	 in	 sre-
dnjem	 pokopališču,	 kjer	 se	 veli-
kost	grobov	prilagaja	obstoječemu	
stanju	(zadnja	alineja	8.	člena	Pra-
vilnika)

Pri	 najemnikih	 grobov	 sem	 ugoto-
vil,	 da	 za	 enojni	 grob	 plačujejo	 od	
28	 do	 46	 evrov,	 za	 dvojni	 grob	 od	
50	do	90.	V	najemnih	pogodbah	 (1.	
in	 2.	 člen)	vezanih	na	 8.	 in	 15.	 člen	
Pravilnika,	 ni	 nobenih	 poti,	 stezic	

in	 izmišljenih	 aritmetičnih	 sredin,	
ki	 jih	navajata	odgovorni	OE	Poko-
pališča	 ter	 direktorica	 JP	 KPV.	 Di-
rektorica	mi	je	tudi	sporočila,	da	se	
način	 obračunavanja	 zadnjih	 30	 let	
ni	spremenil,	kar	pomeni,	da	ves	čas	
prepisujejo	 stare,	 netočne	 podatke.	 
V prihodnjih tednih bomo dobili 
nove	položnice	za	 leto	2016.	Upam,	
da bodo številke usklajene z realnim 
stanjem. 

Milenko Božič

Odgovor Komunalnega 
podjetja Vrhnika
V	zvezi	s	pritožbo	najemnika	groba	
na	vrhniškem	pokopališču,	gospoda	
Milenka	Božič	pojasnjujemo:	
gospodu	Božiču	smo	pisni	odgovor	
na	njegovo	pritožbo	glede	zaračuna-
ne površine najetega grobnega pro-
stora,	posredovali	 že	v	 letu	2014.	V	
tem	odgovoru	pojasnjujemo,	da	Pra-
vilnik o pokopališkem redu v svo-
jem	8.	členu	navaja	velikosti	in	vrste	
grobov in nagrobnikov na central-
nem	 vrhniškem	 pokopališču,	 kar	
pa	ni	osnova	za	obračun	najemnine.	
Podlaga	za	obračun	 je	najemna	po-
godba, ki je sklenjena z vsakim na-
jemnikom in poleg površine same-
ga	 zemljišča	 za	 grob	vključuje	 tudi	
del poti med posameznimi vrstami 
grobov oziroma med posameznimi 
grobovi.

Popov!
Okrožno	 sodišče	 v	 Murski	 Soboti		
je pred  nedavnim oprostilo vseh 
obtožb	 poveljnika	 32.	 motorizirane	
brigade,	 polkovnika	 Berisava	 Po-
pova, ki je med osamosvojitveno 
vojno imela nalogo zavzeti mejni 
prehod	Gornja	Radgona.	Pri	tem	sta	
bili ubiti dve civilni osebi, nastala je 
ogromna materialna škoda. Veterani 
vojne	za	Slovenijo	smo	ogorčeni	nad	
sodbo.	Tudi	osebno	ne	morem	razu-
meti	 odnosa	 države	 in	 vseh	 njenih	
institucij do naše preteklosti in osa-
mosvojitvene vojne. Vse spoštovanje 
do prava, tudi do mednarodnega, 
vendar tega enostavno ne morem 
razumeti.
Lahko	 pa	 rečem:	 »Že	 videno.«	 Naj	
spomnim: 24. 6. 1992 je bil na sodi-
šču	v	Kranju	oproščen	vseh	obtožb	
poveljnik	 1.	 bataljona	 I.	 OKBR	 z	
Vrhnike,	 major	 Danilo	 Radovano-
vič.	 Posledice	 njegove	 tankovske		
avanture od Vrhnike do Brnika so 
bile		katastrofalne.	Mrtvi	na	Brniku,	
Trzinu	 itn.,	da	ne	naštevam.	Koliko	
je	povzročil	materialne	škode,	razril	
ceste, mostove, pregazil vse, kar mu 
je	prišlo	pod	gosenice.	Na	Brezovici	
je od policijske stoenke ostala  deset-
centimetrska	pločevinasta		folija.
Danilo	 Radovanovič	 je	 bil	 aretiran	
na	Vrhniki	15.	10.	1991.	Prijet		ni	bil	
zato,	 kar	 je	 počel	 na	 Brniku,	 saj	 za	

to na Vrhniki nismo vedeli oziroma 
je	bila	s	strani	policije	napisana	KO	
proti	 neznanemu	 storilcu.	Aretiran	
je bil zato, ker je javno grozil, da Slo-
venije ne bo zapustil z avtobusom, 
ampak samohodno s svojim tanko-
vskim	bataljonom	in	nihče	mu	tega	
ne	bo	preprečil.	Ekipa,	ki	 je	organi-
zirala in izvedla njegovo aretacijo, 
je	 	 	preprečila	najhujše.	Zlate	bojne		
majstre,	tudi	častne	znake,	so	si	za	to	
pripeli	drugi.	Naj	naštejem?
24. 6. 1992 je izšla tudi popravljena 
izdaja	 Premikov.	 O	 drzni	 aretaciji	
Radovanoviča	v	njej	ni	napisano	ni-
česar.	Je	pa	na	218	strani,	po	mojem	
prepričanju,	 Janezu	vsiljen	 	 prispe-
vek kar na nekaj straneh, kot neka-
kšno	poročilo	zastavnika		JLA,	ki	naj	
bi	že	»	preje«	sodeloval	z	našo	poli-
cijo.	Priči	na	sodišču,	ki	naj	bi	bili	iz	
vrst	JLA,	zoper	Radovanoviča	nista	
odigrali	pričakovane	vloge.	Obe	sta	
bili	za	to	že	vnaprej	nagrajeni.Tudi	z	
državljanstvom	in	zaposlitvijo	v	TO.
En	 dan	 pred	 	 izpustitvijo	 Rado-
vanoviča	 iz	 pripora,	 23.	 6.	 1992,	 	 je	
bila v Celovcu aretirana skupina 
petih	 Vrhničanov	 zaradi	 poskusa	
ugrabitve	nekih	Grkov	 (tako	piše	v	
medijih).	 Skupina	 je	 bila	 identična	
z	 ekipo,	 ki	 ga	 je	 15.	 10.	 1991	 areti-
rala	 na	Vrhniki	 pred	Mantovo.	Naj	
Sova, takrat Vis, potegne na plano 
iz	naftalina	dokumentacijo,	ki		priča	

o tej zadevi oziroma je VOMU tudi 
pomagala	 reševati	 primer,	 drugače	
fantje	 po	 mojem	 prepričanju	 ne	 bi	
tako kmalu prišli domov iz pripora 
tuje	države.
Leta	 1997	 je	 takratni	 minister	 za	
obrambo odobril posebno preiskavo 
v OVS-u v  povezavi z aktivnostjo 
častnikov	 JLA	v	 času	 agresije	 na	R	
Slovenijo.	Še	posebno	za	častnike,	ki	
so	bili	brez	preverjanj	 in	državljan-
stva	RS		zaposleni	v	TO	RS	in	so	ne-
posredno	 bojno	 delovali	 zoper	 RS.	
Na	podlagi	preiskave	je	29.	12.	1997		
Izpostava za varnostne naloge OVS 
napisala	direktorju	poročilo,	št.	853-
00/1,	o	zadevi.	 	Ker	 je	direktor	OVS	
podvomil	 v	 korektnost	 poročila,	 je	
zahteval	mnenje	o	poročilu.	V	mne-
nju	je	bilo	ugotovljeno,	da	je	poročilo	
nestrokovno, celo prirejeno v korist  
nekdanjih	 častnikov	 JLA,	 ki	 so	 ne-
posredno sodelovali v agresiji na 
Slovenijo.	Na	primer:		podčastnik,	ki	
je na Vrhniki s tankovskim ognjem 
uničeval	 barikado,	 je	 bil	 kazensko	
ovaden	 po	 370	 čl.	 KZ,	 kar	 pomeni	
služenje	 	 v	 sovražnikovi	 vojski,	 če-
prav so vsi preiskovalci vedeli, da je 
bil	v	času	storitve	KD	tuj	državljan,	
bil	 preko	 zvez	 zaposlen	v	TO	 (Mo-
ris)	brez	državljanstva,	ki	ga	je	dobil	
šele	30.	10.	1991.	Ko	 je	preiskovalna	
sodnica to izvedela oziroma ugoto-
vila,	 je	 18.	 5.	 2000	 	 preiskavo	 takoj	
ukinila.	Prekvalifikacija	KD,	na	pri-
mer poškodovanje tuje stvari, ni bila 
storjena. Mnenje, ki je bilo predano 
direktorju	OVS-a	4.	1.	1998.	verjetno	
ni bilo nikdar operativno obravna-
vano, saj sta morala minister  in di-
rektor	OVS-a	zaradi	Zavrča	6.	1.	1998	
zapustiti	položaja	…	Podčastnik,	ki	
je »domnevno« bojno deloval, je ne-
kaj	dni	po	ukinitvi	preiskave	(26.	5.	
2000)	 	 napredoval	 v	 čin	 poročnika.	
Sedaj	uživa	zasluženo	pokojnino.
Naj	 direktor	 kadrovske	 službe	
MORS	 iz	 leta	 2005	 pove,	 po	 čiga-
vem nalogu je moral novembra ti-
stega	 leta	 	 prerazporediti	 častnika,	
ki je neposredno sodeloval v agre-
siji	na	Slovenijo,	bil	brez	drž.	RS	 in	
preverke	 zaposlen	 v	 TO	 RS	 konec	
leta 1991, bil septembra 1992 zaradi 
ugotovitve bojnega delovanja dan 
na	 T800,	 kar	 je	 pomenilo	 čakanje	
doma	s	plačo,	na	delovno	mesto	pa-
znika v Ministrstvo za pravosodje. 
Naj	 preiskovalni	 novinarji	 to	 izbr-
skajo in objavijo, koliko nas je stala 
ta	kolobocija	zaradi	neučinkovitosti	
varnostnega sistema ali še kaj hujše-
ga.	Gospod	častnik		je	v	zasluženem	
pokoju.
Kaj	 naj	 rečem	 kolegom	 veteranom?	
Čuden	odnos	do	nacionalno-varno-
stnega	sistema	imamo.	Radovanovič,	
Popov,	prvi	major,	drugi	polkovnik,	
tankovsko-cestna	 rokovnjača,	 sta	 z	
oklepnimi bojnimi vozili, ki smo jih 
kupili	mi,	slovenski	narod,	ružila	po	
naših	cestah,	jih	uničevala,	Sloveniji	
povzročila	veliko	materialno	škodo,	
tudi smrt. Varnostni sistem Slove-
nije, kljub vsem pripravam, koordi-
nacijam, maneverskih strukturah, 
specialnih enotah, podeljenih me-
daljah	in	častnih	znakov	za	osamo-
svojitvene zasluge, jima  ni uspel niti 
napisati mandatne kazni za prehitro 
vožnjo,	vožnji	po	levi	strani,	mogoče	
tudi pod vplivom alkohola.
Tudi	 sedaj,	 v	 času	 begunstva,	 Slo-
venčki		z	vrečkami	za	smeti	v	rokah	
letamo za emigranti in pobiramo za 
njimi	 …	 	 Policisti	 pa	 za	 80	 centov	
nadure.	Takle	imamo.	Zbudimo	se!

Vid Drašček, Vrhnika 
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Tujci na Vrhniki
Pišem 29. februarja 2016 z mislijo na objavo v 
marčni številki Našega časopisa. Če bomo do 
takrat v Evropski uniji in njenih posameznih 
članicah že vedeli, kako pomagati ljudem, 
ki bežijo pred vojno in revščino, ne da bi to 
povzročilo nasilje in kaos v  naših družbah, 
potem bo ta zapis neaktualen in bo urednik 
lahko dal prostor čemu bolj veselemu.
Če	 pa	 članek	 berete	 …Smo	 najbrž	 še	 vedno	
tam,	 kjer	 smo	 bili.	 Zbegani?	 Prestrašeni?	 So-
čutni?	Dejavni?	Z	občutkom	nemoči,	ker	se	 je	
do	 odgovora	 v	 množici	 nasprotujočih	 si	 in-
formacij	zelo	 težko	dokopati?	Z	občutkom,	da	
predstavniki	 političnih	 in	 gospodarskih	 elit	
in	gospodarji	vojne	ščuvajo	revne	proti	še	rev-
nejšim, zato da njim, vodjem, ne bi bilo treba 
ničesar	 zares	 spremeniti.	Da	bi	 oni	 še	 vedno/
za	 vedno	 ostali	 pri	močeh	 in	 pri	 denarju,	 na	
varnem,	od	koder	delijo	in	vladajo	(in	ropajo). 
26.	februarja	sem	pred	Mantovo	izstopila	z	av-
tobusa.	Na	parkirišču	pri	hotelu	so	možakarji	
mahali s slovenskimi zastavami in domoljub-
nimi	gesli.	Čez	cesto	je	skupina	ljudi	pod	Can-
karjevim	spomenikom	delila	čaj.	Predvajali	so	
interpretacijo	 Cankarjeve	 družbenokritične	

proze.	 Neka	 gospa	 je	 vznemirjeno	 razlaga-
la gospem, ki jim ni bilo jasno, kaj se dogaja: 
»Naši protestirajo proti nelegalnim migrantom! 
Muslimani	so	pobegnili	iz	vojašnice!	Prišli	so	v	
šolo	in		vrtec!	Starši	so	čisto	panični!	Izpisujejo	
otroke iz vrtca!« Veliko klicajev, za  katere sploh 
nisem vedela. Vsak dan grem na sprehod mimo 
Slomškove	šole,	mimo	Barjančka	in	gor	ob	voja-
šnici	na	Trojico.	V	dneh	pred	vrhniškimi	prote-
sti	sem	videla	otroška	oblačila,	ki	so	se	bolj	mo-
čila	kot	sušila	na	ograji	vojašnice,	 in	slišala	 iz	
puste	hiše	ščebet	otrok.	Na	Robovi	sem	srečala	
najstnike	 in	 devetletnika	 	 različnih	 obrazov:	
eden, dva nekako azijska, drugi arabski, sirski 
…?	Kramljali	 so	 v	 neznanih	 	 jezikih,	 opletali	
z	vrečkami	 iz	 trgovine.	Vidim,	 jedli	bodo	pa-
radižnik	 in	 skutni	 namaz.	 Nobenega	 klicaja.	 
Smeti,	ki	ležijo	ob	moji	vsakdanji	potki	v	jarku	
ob »štreki«, so še vedno iste smeti izpred treh 
tednov, pristne naše slovenske smeti. In drek-
ci	 so	 od	 slovenskih	kužkov,	 tu	ni	 kaj	 ugibati.	
Zrak	nad	Vrhniko	daleč	od	svežine,	 tudi	 tega	
sem	navajena.	Skratka,	na	Vrhniki	nič	novega.	
Od	kod	panika?	Zaradi	beguncev	imajo	veliko	
težkega	 dela	 policisti	 in	 redarji,	 prostovoljci	
iz	 različnih	 človekoljubnih	 organizacij	 in	 čla-

ni	 Civilne	 zaščite,	 zdravniki	 in	 del	 občinske	
uprave;	 v	 povprečju	 pa	 se	 občani,	 občanke	 z	
migranti,	 migrantkami	 niti	 ne	 srečamo.	 Na	
spletu preberem vse, kar se v teh dneh piše 
o	 našem	 sicer	 zaspanem	 kraju.	 Gospod	 žu-
pan	 poudarja,	 da	 je	 za	 varnost	 –	 tako	 tujcev	
kot	domačinov	–	poskrbljeno.	Tudi	konkretno	
razloži,	 kako.	Tuja	deklica,	 ki	 je	prišla	na	 šol-
sko	 dvorišče	 in	 nekaj	 vprašala,	 se	 je	 razrasla	
v tolpo podivjanih migrantov, ki ustrahujejo 
naše otroke. Iz muhe slon. Zakaj ga rabimo, 
tega	slona?	Da	ne	bi	videli	 lastnih	vsakdanjih	
težav?	Ne	zahtevali	od	naših	domačih,	evrop-
skih	in	svetovnih		elit,	naj	končno	sedejo	sku-
paj	in	začnejo	delati?	(Pa	ne	neumnosti.)	Da	se	
lahko	 počutimo	 boljši,	 čistejši,	 pametnejši	 od	
»teh	muslimanov,	 razcapancev«?	Da	 lahko	na	
spletu	 in	 za	 šankom	 zmajujemo	 z	 glavo:	 »To	
je	drugačna	kultura.	Takoj	 se	vidi,	da	 je	 čisto	
drugačna	 kultura.«	Ali:	 »Kaj	 bo,	 če	 se	 bo	 po-
leti	 petsto	 migrantov	 sprehajalo	 po	 Robovi?« 
Poleti	se	vsak	dan	po	Vrhniki	v	zgodnjih	jutra-
njih	 in	večernih	urah	 sprehajajo	 ljubke	 turist-
ke	in	turisti	z	Vzhoda.	Fotografirajo	sodnijsko	
stavbo,	 arkade,	 stojnice,	 cerkvico	…	 Prenoču-
jejo	v	Mantovi.	Japonščina,	korejščina,	kitajšči-

na … se razlegajo po restavraciji in hotelskem 
vrtu.	Natakarji	 švigajo	med	mizami,	 prijazno	
strežejo	in	se	trudijo	z	angleščino.	Nobenih	kli-
cajev.	Nobene	tesnobe.	Polni	avtobusi	prihajajo	
in odhajajo. 
Kupujemo	 poceni	 	 kitajske	 izdelke	 v	 kitajski	
trgovini	in	drugih.	Jemo	v	kitajski	restavraciji.	
Sladkamo	se	pri	Albancih.	S	tujimi	kulturami	
se	tudi	na	mali	Vrhniki	čisto	dobro	znajdemo.	
Ko	pa	nas	z	žalostnimi	procesijami	beguncev	
doseže	odmev	vojn	in	revščine,	za	katere	–	za	
vojne	in	za	revščino	–		naše	razvite	države	no-
sijo velik del odgovornosti, svoj strah, da lahko 
vojne	in	revščina	pogoltnejo	tudi	nas,	izrazimo	
z	otročjim	cepetanjem.	Odrasti	bo	treba.
Se	na	koncu	pod		članek	sploh	lahko	podpišem	
kot domačinka?	Nekateri	vrhniški	protestniki	so	
namreč	trdili,	da	tisti	drugi,	tam	čez	cesto,	pod	
Cankarjem, niso naši,	niso	Vrhničani.	Priznam,	
da	 sem	 	v	 življenju	migrirala	 iz	Ajdovščine	v	
Ljubljano in potem v Logatec in od tam na Vrh-
niko,	kjer	živim	šele	šesto	leto.	Dnevno	migri-
ram	v	Ljubljano	kot	ekonomska	migrantka	...	Pa	
vseeno.

Slavica Remškar, domačinka – Vrhničanka
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Pomoč	družini	 na	domu	 je	 socialnovarstvena	
storitev,	ki	se	izvaja	na	domu	uporabnika.	Na-
menjena	je	osebam,	starim	nad	65	let,	ki	zaradi	
starosti in pojavov, ki spremljajo starost, niso 
sposobne	za	samostojno	življenje,	pa	tudi	ose-
bam s statusom invalida in drugim invalidnim 
osebam, ki jim je priznana pravica do tuje po-
moči	in	nege	za	opravljanje	večine	življenjskih	
funkcij.
Storitev	 pomoč	 družini	 na	 domu	 se	 prilagaja	
potrebam	 posameznika	 in	 obsega	 pomoč	 pri	
temeljnih	 dnevnih	 opravilih,	 pomoč	 pri	 go-
spodinjskih	opravilih	in	pomoč	pri	ohranjanju	
socialnih stikov.
Cena	storitve	pomoči	družini	na	domu	znaša	
ob delavnikih 4,10 evra na uro, ob nedeljah in 
v	nočnem	času	5,73	evra	na	uro	in	ob	državnih	
praznikih ali dela prostih dnevih 6,14 evra na 
uro.	Neposredno	izvajanje	storitve	lahko	traja	
največ	 štiri	ure	dnevno,	 in	 sicer	vsak	dan,	od	
7.	do	15.	ure.

V dnevnem varstvu in pomoči družini na 
domu imamo še proste kapacitete, zato ste 
vsi, ki tako storitev potrebujete, vabljeni, da 
se oglasite pri socialni delavki Doma upoko-
jencev Vrhnika, da se pogovorimo, kako in 
katera storitev bi vam ustrezala.
Prav	tako	vas	vabimo,	da	nam	sporočite, če 
želite, da vam pripeljemo kosilo na dom.

Vse	informacije	o	izvajanju	storitve	pomoč	dru-
žini	na	domu	dobite	na	naslovu:
Dom upokojencev Vrhnika
Idrijska	cesta	13
1360	Vrhnika

Tel.:	01	75	70	112
www.du-vrhnika.si
e-naslo: du-vrhnika@du-vrhnika.si
Simona Medic, socialna delavka

Gregorjevo 2016 na Vrhniki
Kot	vsako	leto,	smo	se	tudi	letos	z	veseljem	pri-
pravljali na gregorjevo. Letos je bila prireditev 
ravno	na	soboto,	12.	marca.	Člani	TD	Blagajana	
vsako leto skupaj z Domom upokojencev Vrh-
nika organizirajo izdelovanje ladjic, ki jih nato 
spustimo po potoku.
Začelo	se	 je	ob	13.	uri	v	Cankarjevi	hiši,	nato	
pa se je dogajanje preselilo k nam, v naš dom. 
Pripravili	 so	 prireditveni	 prostor	 v	 pritličju,	
poskrbeli	za	ozvočenje,	prišli	so	modelarji,	An-
sambel	Presenečenje	…	Prireditev	je	vodila	go-
spa	Mirjam	Suhadolnik	iz	TD	Blagajana.	
Ob	15.	uri	je	bilo	vse	pripravljeno	in	zbralo	se	je	
veliko staršev z otroki, ki so navdušeni komaj 
čakali,	da	bodo	lahko	začeli	ustvarjati.	Mize	so	
bile postavljene v dveh dolgih vrstah, na njih je 
bil	različen	material:	les,	papir,	plastika,	različ-
ne barve, blago, lepilo, trakovi itn. Vse je miga-

lo,	vse	je	delalo.	Pri	izdelavi	ladjic	so	na	pomoč	
priskočili	fantje	iz	modelarskega	kluba.	Videti	
je bilo, kot da celoten prostor diha z enimi plju-
či,	 tako	 je	bilo	vse	delavno	in	navdušeno.	Ne-
kateri	so	že	doma	začeli	z	delom	in	so	pri	nas	
izdelke le še izpopolnili, da bi bili kar najlepši. 
Obiskale so nas tudi ljudske pevke iz Ligojne 
–	Trlice.	Zapele	so	nam	lepe	ljudske	slovenske	
pesmi.	Bile	so	slovesno	oblečene	–	kot	premo-
žne	gospe	izpred		sto	let	v	»zakmašnih«	oble-
kah.
Tudi	letos	domska	kuhinja	pridnih	delavcev	in	
delavk	ni	pustila	lačnih.	Postregli	so	nam	z	mi-
škami	(kar	je	že	tradicija!)	in	s	pijačo,	oboje	se	
nam je zelo prileglo.
Med	delom	nas	 je	 obiskala	 tudi	 ekipa	 z	 RTV	
Slovenija, ki je posnela dogajanje, nekaj otrok 
in starejših so tudi intervjuvali.

V	prostorih	recepcije	je	zasedala	tričlanska	ko-
misija, ki je ocenjevala izdelane ladjice. Imeli 
smo	kaj	videti.	Niti	dve	nista	bili	enaki.	
Po	končanem	ocenjevanju	so	se	udeleženci	na-
potili proti potoku, kjer je bilo prav slovesno. 
Otroci	so	dobili	kresničke,	postregli	so	s	hrano	
in	 pijačo,	 poskušali	 smo	 pecivo,	 na	 stojnicah	
smo	si	ogledali	različne	stvari	…	Vrhniški	žu-
pnik je ladjice blagoslovil, potem pa so ob po-
moči	gasilcev	zaplule	po	potoku;	več	kot	350	jih	
je bilo.
Res	lep	dogodek.	Iskrena	hvala	vsem,	ki	skrbi-
jo,	da	tako	prisrčen	običaj	ne	utone	v	pozabo.

Hvala vsem sodelavcem in tudi otrokom, ki 
nas	 razveseljuje	 s	 svojimi	 izdelki	 in	 svojo	 ži-
vahnostjo.

Antonija Baloh

Moram	priznati,	da	mi	je	bilo	vsakič	znova	zelo	
težko	 otroka	 uvajati	 v	 vrtec.	 Bodo	 razumeli	
njegove	potrebe,	kot	jih	razumem	jaz?	Ga	bodo	
imeli	radi?	Se	bo	dobro	počutil?	Me	bo	pogre-
šal?	Vsa	ta	vprašanja	so	kljuvala	v	moje	srce	in	
mi jemala spanec. Vsako leto znova pa se mi 
potrjuje,	da	so	otroci	v	župnijskem	vrtcu	zelo	
uživali.	Tako	je	tudi	z	najmanjšim,	ki	zdaj	obi-
skuje	skupino	Zvezdice.	No,	ja,	ni	več	majhen,	
saj	bo	čez	leto	in	pol	že	nared	za	šolo.	:)	
Neizmerno	sem	hvaležna	vsem	vzgojiteljicam,	
ker ga sprejemajo z ljubeznijo takšnega, kot je. 
Obenem	pa	ustvarjajo	ozračje	prijateljstva	med	
vsemi otroki, tako da med njimi vlada neko 
vzdušje	skladnosti.	Ko	me	zjutraj	vpraša:	»Kam	
grem	danes?«	 In	mu	odgovorim:	»V	vrtec!«	 je	
ves	vesel.	To	 je	 tisti	pokazatelj,	da	 je	otrokom	
v	 župnijskem	 vrtcu	 lepo,	 da	 se	 tam	 počutijo	
doma.	In	ko	me	včasih	namesto	mami	pokliče	
Monika, se zavem, da je res tako. »Meni je naj-
lepše,	ko	vidim	tiste	očke,	kako	svetijo,	ko	go-
vori	o	vrtcu	in	o	vzgojiteljicah.		Tega	enostavno	

ni	mogoče	nadomestiti	z	ničemer,«	je	povedala	
ena od mamic. Druga pa: »On samo v vrtcu je 
zelenjavo,	doma	 je	ne.	Ker	 je	Moni	 tako	naro-
čila.:)«.
Otroci	 imajo	 veliko	 priložnosti,	 da	 sproščeno	
skupaj	uživajo.	Kako	so	se	zabavali	na	plaval-
nem	tečaju!	Navdušeni	so	bili	nad	konjičkom,	
ki so ga jahali, se zabavali v vodi, delali vaje, 
se	tunkali,	lovili,	igrali	čoln,	na	toboganu	so	si	
polili glavo kot vstopnica, da si se lahko spu-
stil navzdol; potapljali v krtovo luknjo, iskali 
zaklade ...
Obiskali	so	celo	čisto	pravi	radio	in	se	v	studiu	
pogovarjali	z	voditeljem	Juretom	Seškom!	»To	
smo	tudi	kar	nekaj	dni	poslušali	o	dogodivšči-
nah,« je povedala ena od mamic. 
Otroci	 veliko	 lepih	 trenutkov	 preživijo	 pred-
vsem v naravi. Saj narava je tista, ki otroške-
mu srcu veliko pove in prispeva k njegovemu 
zdravemu	razvoju.	Za	vse	je	Sv.	Trojica	zakon.	
Marsikaj	lepega	so	že	doživeli	tam.
Včasih,	ko	greva	s	sinom	po	cesti	ali	sva	v	tr-

govini,	me	preseneti,	ko	začne	peti	Alelujo	ali	
pa	pesem,	posvečeno	Mariji.	Prvič	sem	se	malo	
zdrznila, zdaj pa sem vesela, saj je tudi to iz-
raz tiste preproste otroške vere, ki jo znajo naše 
vzgojiteljice	 tako	 nevsiljivo	 in	 lepo	 približati	
našim otrokom. Vse to v njih ustvarja dragoce-
ne	temelje	za	življenje.	Odpira	jim	srce	za	tisto	
nekaj	več,	kar	presega	samo	materialno,	 in	ki	
je	bistveno	za	to,	da	bodo	v	življenju	srečni;	za	
vrednote spoštovanja, sprejemanja, darovanja 
in skupnosti.
Posebno	 pomenljivo	 je	 bilo,	 ko	 so	 v	 zadnjem	
obdobju spoznavali velike dobrotnike našega 
časa.	Kako	si	 je	naš	fant	zapomnil	»mamo	Te-
rezijo«,	mi	večkrat	govoril	o	njej	 in	se	ob	vsa-
ki redovnici, ki jo je videl na sliki ali televiziji, 
spomnil nanjo. Sicer pa so otroci v vrctu lahko 
slišali,	 	da	 je	Mati	Terezija	ustanovila	 red	mi-
sijonark	 ljubezni,	 dobila	 Nobelovo	 nagrado	
za	 mir,	 največ	 pomagala	 otrokom,	 revnim	 ...	
Morda	bi	se	nam	zdelo,	da	so	takšni	življenjski	
zgledi	za	naše	otroke	še	prezahtevni.	A	ni	tako.	
Otroci	so	spoznavali	ljudi,	ki	so	v	svojem	življe-
nju	živeli	ljubezen.	Ali	ni	to	tisto,	kar	si	tudi	mi	
starši	želimo	za	naše	otroke?	

Marjana Debevec

Župnijski vrtec

Spet grem v vrtec! Super!

Dom upokojencev Vrhnika

Pomoč družini na domu
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Postni čas v 
župnijskem 
vrtcu
	»Ta	pomlad	je	nagajiva,	marsikaj	pod	snegom	
skriva	…«	smo	prejšnja	leta	večkrat	peli	v	na-
ših igralnicah še v marcu. Letos je precej dru-
gače.	Sedaj	bi	lahko	načela	ekološko	tematiko	
o	 segrevanju	 ozračja,		 pri	 kateri	 bi	 nekateri	
prikimavali, drugi zagovarjali nasprotna sta-
lišča.	Glavna	tema	razprave	bi	bila	lahko	spo-
mladanska	oskrba	 čebeljih	družin	 s	 cvetnim	
prahom,	ker	leska	in	mačice	že	cvetijo,	zunaj	
je	pa	še	razmeroma	hladno.		Pri	tem	bi	se	raz-
vnele	drugačne	strasti	…	
Raje	bom	spregovorila	o	življenju	v	našem	vrt-
cu.	Da,	to	je	boljša	zamisel.	Skozi	postni	čas	se	
s spoznavanjem pomembnih ljudi in njihovi-
mi	dobrimi	deli	bližamo	veliki	noči	s	povsem	
življenjskimi	stopinjami	in	razmisleki.	
Mati	Terezija,	Nobelova	nagrajenka,	ki	 je	skr-
bela	za	zavržene	in	najbolj	uboge,	je	dejala,	naj	
vsakdo	najde	svojo	Kalkuto.	Tam,	kjer	živi.	Naj	
živimo	preprosto	in	delimo	z	drugimi.	Delimo,	
kar	imamo.	Pospravili	smo	»aktualne	»	igrače		
in jih nadomestili  z nestrukturiranim materi-
alom.	Prvi	dan	je	bilo	malce	čudno,	kasneje	so	

nastajala mesta, obzidja, poti, rakete,… 
Anton	Martin	Slomšek	 je	 skrbel	 za	 lepo	 slo-
vensko besedo, pisal je pesmi in basni, iz ka-
terih	se	lahko	naučimo	marsikaj.	Skrbel	je	za	
šole,	ki	so	bile	sicer	precej	drugačne	od		zdaj-
šnjih,	in	pouk	tudi.	Nas	pa	so	prijazno	sprejeli	
na razredni stopnji OŠ Ivana Cankarja. In kar 
naenkrat	nas	zelo	zanimajo	črke!	
Dominik Savio je bil zgled poštenega, delav-
nega	 in	 prijaznega	 fanta.	 Z	 vsemi	 se	 je	 rad	
družil,	 zgledno	 opravljal	 svoje	 dolžnosti	 in	
vse	drugo,	kar	je	bilo	koristno	zanj	in	za	fante,	
s	katerimi	je	živel	pri	don	Bosku	v	Turinu.	Rad	
je	tudi	ministriral.	Kakšno	je	delo	ministranta,	

nam	 je	 povedal	Aljaž	Gerbec	 iz	 Zabočevega	
in pokazal ministrantsko obleko. Ministrant 
mora znati poslušati, si zapomniti, se umiriti, 
sodelovati, opazovati, paziti na korak in še bi 
lahko	naštevali.	Prava	služba!	
Peter	Opeka	nas	uči	toliko	stvari,	da	bi	lahko	
napisali	knjigo	ne	članek.	Slovenec,	ponosen	
Slovenec, ki ohranja slovensko besedo tam 
daleč	na	Madagaskarju	 in	živi	za	druge.	Uči	
nas	odprtosti,	sodelovanja,	nesebičnosti,	deli-
tve,	medsebojne	pomoči	in	spoštovanja	drug	
drugega.	Uči	 nas	 vztrajnosti.	 Samo	 če	 bomo	
vztrajali, trenirali, vadili, raziskovali, bomo 
zavezali	čevlje,	obrnili	rokave,	zložili	pulover,	

varno	 hodili	 po	 pločniku,	 pozdravljali,	 loče-
vali odpadke, krepili mišice … 
Papež	Frančišek	je	pa	sploh	»frajer«.	On	sploh	
ni stric v belem tam nekje v nedostopnih viša-
vah.	Zelo	rad	ima	otroke.	Odločili	smo	se,	da	
mu bomo napisali pravo pošto. On nas opomi-
nja,	naj	živimo,	kot	nas	je	učil	Jezus.	To	niko-
li ne zastara in ne bo, dokler bomo na Zemlji 
ljudje. 
Starševski	dan,	ki	se	bliža,	je	za	vse	velik	izziv.	
Pripravljamo	darila	in	večkrat	na	dan	povemo,	
da mora biti to skrivnost, samo naša skrivnost. 
Pogovarjamo	se,	kaj	starši	za	nas	dobrega	na-
redijo,	za	kaj	smo	jim	lahko	hvaležni.	
Ogledali smo si še predstavo o škratu Loniju 
in	pomladi	in	tudi	na	našem	vrtu	so	se	že	zbu-
dile marjetice. 
Vsem staršem se zahvaljujemo za podporo 
postne	akcije.	Bili	ste	Matere	Terezije,	Petri	in	
Frančiški.	Delili	ste	 in	pomagali.	Vse	smo	iz-
ročili	gospem	na	Karitas.	Prav	vi	ste		v	obilni	
meri pripomogli, da je Marija v cerkvi, ki jo je 
izdelala	sodelavka	Barbara	Jurjevčič	in	oblekla	
Marica,	dobila	tudi	rožni	venec.	Vsaka	jagoda	
je pomenila dobroto. 
Otroci	zelo	radi	pojejo	pesem	z	refrenom:	»Mi,	
otroci	tega	sveta,	misijonarji	dobrote,	Kristusa,	
njegove	luči	bi	radi	bili,	osrečili	še	druge	ljudi.«

Hvala,	 ker	 ste	 lučke	 dobrote.	 Naj	 vaše	 duše	
ogreje plamen Vstalega. 

Anica Košir Kropivšek

Fit aktivno igrišče
Naš	Vrtec	Vrhnika	je	že	nekaj	let	vključen	v	fit	pro-
jekt	Slovenije	in	tako	se	zdaj	poleg	že	vseh	dejavno-
sti,	ki	so	namenjene	gibalnim	dejavnostim,	srečuje-
mo še v sklopu timskega sodelovanja na vhodu ob 
pripravi	fit	aktivnega	igrišča.	V	enoti	Žabica	spodaj	
je	šest	skupin	in	po	dogovoru	se	fit	aktivno	igrišče	
pripravlja enkrat na mesec. V pripravi sodelujemo 
po	 tri	 skupine	 skupaj.	 Za	 izvedbo	 uporabimo	 že	
obstoječe	 športne	pripomočke	 in	 poti,	 kot	 je	 trim	
steza	okrog	enot	Žabica	in	Barjanček,	nekaj	pa	 jih	
pripravimo	posebej.	Tako	smo	v	sklopu,	ki	je	pote-
kal na vhodu Bi se gnetli na tej metli in je tudi pred-

nostna naloga vhoda, pripravili gibalne dejavnosti 
na temo pravljice.
	Za	ogrevanje	 smo	 izvedli	 fit	 gibalno	 igro	Tigrov	
rep,	 kjer	 smo	 si	 pomagali	 s	 penastimi	 črvi.	 Nato	
so se otroci razdelili  v tri skupine glede na barvo 
ter	ciljali	žogice	v	 isti	barvni	koš.	Na	 igrišču	smo	
uporabili peskovnik, v katerem so stali štirje otroci 
in	ven	metali	papirnate	žogice,	ki	 so	 jih	preostali	
pobirali in lovili. Obhodili so še peskovnik  z lo-
parjem, na katerem so imeli balon. Do vizualiza-
cije	Čarobne	hiše,	ki	 smo	 jo	 izvedli	na	parkirišču	
pred	enoto	Barjanček,	so	otroci	skakali	po	žabje.	Na	
koncu	so	dobili	medaljo	z	odtisnjeno	čarovnico	iz	
pravljice.

Polona U. Jerebic

Spoštovane upokojenke in cenjeni 
upokojenci
V marcu se je zvrstilo kar nekaj zanimivih prireditev, ki so bile 
dobro obiskane.
Tako	smo	že	1.	marca	uživali	na	odprtju	razstave	Rože	z	naših	
poti, avtorice Sonje Zalar Bizjak. Mala dvorana je bila skoraj pre-
majhna, kar je pohvala za vse organizatorje in avtorico.

V sodelovanju z ZD Vrhnika  je v ponedeljek, 14. marca,  pote-
kalo	predavanje	o	sladkorni	bolezni,	bolezni	 	sodobnega	časa.	
Zvedeli	smo	marsikaj	koristnega.	Ker	je	to	bolezen,	ki	pesti	veli-
ko	ljudi,	smo	pričakovali	precej	večji	odziv.
V sredo, 16. marca, pa smo spet bogatili svoje znanje na preda-
vanju o alpskem cvetju.
Obračun	o	našem	delu	smo	položili	na	zboru	članov	v	petek,	18.	
marca,	in	si	začrtali	program	dela	za	leto	2016.
Kljub	zelo	spremenljivim	vremenskim	razmeram	se	članice	in	
člani	udeležujejo	naših	dejavnosti,	kot	so	pohodi	vseh	pohodnih	
skupin,	 splošna	 telovadba,	 ročna	dela,	 klekljanje,	 če	 je	 le	 lepo	
vreme, balinanje, pikado, pevske vaje.  
Z veseljem lahko zapišem, da ustanavljamo pevski zbor, ki ga 
vodi		priljubljeni	pevovodja	Jože	Jesenovec.	Vabimo	upokojence,	
ki	imajo	veselje	prepevati	v	zboru,	da	se	nam	pridružijo	vsako	
sredo	od	16.00	do	17.30	v	društvenih	prostorih.
Pripravljamo	 tudi,	 sicer	po	novih	pravilih,	prvi	 izlet,	 a	 je	bolj	
malo prijav.
Ko	pa	boste	plačali	članarino,	boste	prejeli	koledarček,	kjer	so	
dejavnosti predstavljene po mesecih.
Poravnate	 	 jo	 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	to	storite	do		KONCA	MARCA.	
Ostala je nespremenjena in znaša za  vse leto 11 evrov.
Mlade upokojence vabimo, da se oglasijo v naših prostorih in se 
pozanimajo o programih, ki jih izvajamo.

Kaj napovedujemo
Komisija	za	družabna	srečanja	pripravlja	družabno	srečanje	že	
7.	aprila	Pri	Kranjcu.
Poleg	dejavnosti,	ki		potekajo	vse	leto,	je	v	aprilu	načrtovan	prvi	
izlet	na	Bizeljsko	in	Kozjansko	14);		prijavite	se,	ne	bo	vam	žal.
V	sredini	aprila	(18.		aprila)	ponujamo	letošnji	prvi	kopalni	izlet	
v	Šmarješke	Toplice,	če	bo	do	12.	dovolj	prijav!
Pripravljamo	 tudi	 razstavo,	 o	 kateri	 boste	 kaj	 več	 prebrali	 na	
oglasnih deskah.
Prostovoljke	se	pripravljajo	na	prve	obiske	starejših	od	69	let	in	
na	ponovne	obiske	tja,	kjer	so	zaželene.

Pridite	v	pisarno	društva,	veseli	vas	bomo	in	zvedeli	boste	kaj	več.
Za UO: Elica Brelih

Davčne blagajne prinesle  zaplete
Vrhnika, 18. marec – Društvo upokojencev Vrhnika je naj-
večje vrhniško društvo, saj šteje  več kot 1300 članov. Tako 
številčno kot je društvo, so tudi njegove aktivnosti – je bilo 
slišati na občnem zboru društva. 
Elica Brelih, predsednica društva, je povedala, da so lani opra-
vili	okoli	17	000	prostovoljnih	delovnih	ur	–v	pisarni	in	na	te-
renu.	Za	vsem	tem	stoji	četa	prostovoljcev,	ki	delujejo	na	različ-
nih	področjih	–	na	humanitarnem	in	socialnem,	zdravstvenem,	
kulturnem,	izobraževalnem	ter	na	športnem.	Tako	lahko	1341	
včlanjenih	 članov	 izbira	 med	 pestro	 ponudbo	 programov,	 ki	
segajo	od	izobraževanja	do	pohodništva	–	kar	je	sploh	ena	naj-
bolj	priljubljenih	 in	 s	 tem	 tudi	množičnih	dejavnosti	društva.	
Brelihova je ugotavljala, da je veliko odrekanja v korist društva, 
a	hkrati	se	zdi,	da	država	s	svojo	zakonodajo	hromi	delovanje	
društev.		Pri	tem	je	še	posebej	izpostavila	uvedbo	davčnih	bla-
gajn, zaradi katerih so se nekateri dosedanji povsem enostavni 
postopki zapletli. 
Društvo dobro sodeluje z lokalnimi društvi, še posebno s pla-
ninskim	društvom,	Cankarjevo	knjižnico,	Zavodom	Ivana	Can-
karja,	 Domom	 upokojencev,	 Karitasom,	 Centrom	 za	 socialno	

Marca 2016 so  praznovali naši člani
okrogle jubileje:
Marija Petkovšek, Stara Vrhnika (1923)
Jožefa Pikec, Cesta Dolomitskega odreda, Log pri Brezovici (1923)
Justina Merlak, Verd, Vrhnika (1923)
Jožefa Gomboc, Dom upokojencev Vrhnika (1924)
Marija Golob, Sivkina ul., Vrhnika (1924)
Ivanka Tršar, Pot v Močilnik, Vrhnika (1925)
Milan Per, Sinja Gorica, Vrhnika, (1925)
Jože Vintar, Cesta 6. maja, Vrhnika (1925)
Slavko Česen, Cankarjev trg, Vrhnika (1925)
Julijana Ferjančič, Dobovičnikova ul., Vrhnika (1926)
Jožica Resnik, Dom upokojencev Vrhnika (1926)
Milka Štern, Rožna ul., Vrhnika (1926)
Francka Barakovič, Dom upokojencev Vrhnika (1931)
Marija Žirovnik, Verd, Vrhnika (1931)
Jože Pristavec, Jagrova cesta, Vrhnika (1931)
Bojan Dovjak, Poštna ul., Vrhnika (1931)
Ivanka Prestopnik, Blatna Brezovica, Vrhnika (1936)
Joži Bizjak, Verd, Vrhnika (1936)
Ilija Čančar, Dom upokojencev Vrhnika (1936)
Jožica Makovec, Lošca, Vrhnika, (1936)
Marija Arsič, Opekarska cesta, Vrhnika, (1936)
Marija Jereb, Usnjarska cesta, Vrhnika (1936)
Milena Lešnjak, Drenov Grič, Vrhnika (1936)

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

• Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček •  
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delo,	 društvom	Kneipp	…	O	 aktivnosti	 društva	 lahko	 redno	
prebirate	v	Našem	časopisu,	 že	dolgo	pa	ga	 je	mogoče	 slediti	
tudi	na	spletni	strani	»www.seniorji.info«	»Zavedati	se	je	treba,	
da je v tako velikem društvu, kot je naše, potrebna velika ugla-
šenost	vseh	in	da	je	umetnost	krmariti	med	željami	ter	danostjo	

ter	hkrati	še	vedno	spodbujati	člane	k	podajanju	idej	in	novih	
želja,«	je	sklenila	svoje	poročilo	Brelihova.	
Na	občnem	zboru,		na	katerem	so	navzoči	soglasno	sprejeli	po-
ročila	vseh	poročevalcev,	so	zbrane	pozdravili	tudi	gostje:	vrh-
niški	župan	Stojan	Jakin,	predstavniki	notranjske	koordinacije	
upokojencev	ter	posameznih	sosednjih	društev.	Po	ustaljeni	na-
vadi	so	med	člane	podelili	še	zahvale,		ki	so	jih	prejeli:	Milena	
Brenčič,	Smiljan	Ogorelec,	Vesna	Stare	in	Tone	Sluga,	šopek	pa	
je prejela tudi predsednica Brelihova. Za uvodni kulturni pro-
gram zbora je poskrbela glasbena skupina društva, na koncu 
zboru	pa	seveda	ni	izostalo	tudi	druženje	ob	izbrani	kapljici	in	
krožnikih	dobrot.	
Gašper Tominc, foto: Leon Novak

Nekaj   pogumnih in vztrajnih članic	 ter	 članov	 balinarske	
sekcije pri DU Vrhnika je v ponedeljek, 22. 2. 2016,   v sicer mr-
zlem,	a	 sončnem	vremenu	 	po	zimskem	premoru	preizkusilo	
balinišče	 in	opravilo	prvi	 letošnji	balinarski	 trening.	Od	tedaj	
vsak		ponedeljek,	sredo	in	petek	pridno	treniramo,	če	je	le	suho	
vreme.	Letos	bo		naše	društvo	nekoliko	obnovilo	balinišče;		tudi		
s	pomočjo	članov.	Vabimo vse, ki si želite lepe dneve popestri-
ti na svežem zraku, da se nam pridružite.
Zapis in fotografija: Marinka Petkovšek

S Sonjo po cvetanah
Vrhnika,	16.	marec	–	Sodobni	ljudje	smo	zanimiva	bitja,	ko	po	
eni	 strani	 nenehno	 povečujemo	 svoje	 znanje	 in	 zavedanje,	 a	
hkrati	 pozabljamo	marsikatero	 temeljno,	 ki	 so	 	 ga	 poznali	 že	

naši predniki.  V mislih imam rastline, ki nas obdajajo. Za koli-
ko	vrst	poznate	imena?	Pa	menite,	da	so	sploh	pravilna?	
Pohodniške	 skupine	 Društva	 upokojencev	 Vrhnika	 lahko	 to	
izvedo kar iz prve roke, saj imajo v svoji  skupini Sonjo Zalar 
Bizjak,	 upokojeno	 učiteljico	 biologije.	Kot	 registrirana	 planin-

ska vodnica se s skupinami skoraj tedensko odpravlja na poho-
de,	kjer	kot	velika	ljubiteljica	fotografiranja	na	spominsko	kar-
tico	zapisuje	 	 zanjo	zanimive	podobe	narave.	Največkrat	 se	v	
objektivu znajdejo rastline, še posebno cvetlice, ki svojo pisano 
pojavnostjo	opozarjajo	nase.	Tako	se	je	v	njenem	fotografskem	
arhivu	nabralo	 že	ogromno	posnetkov,	del	 katerih	 je	 javnosti	
predstavila	na	fotografski	razstavi	prvega		marca,	del	pa	na	to-
kratnem	predavanju	z	diapozitivi	Rože	z	naših	poti.	Predstavila	
je	rože	s	šestih	izletov,	ki	so	potekali	od	aprila	do	septembra,	in	
bilo	 je	kaj	 videti.	Kolaži	 živih	odtenkov,	pomešanih	 s	 spokoj-
no	 zeleno,	 niso	 dopuščali	 ravnodušnosti	 navzočih.	Opozorila	
je	tudi	na	pogoste	napake	napačnega	poimenovanja,	na	primer	
spominčic.	Njej	zelo	podobna	je	spomladanska	torilnica,	ki	 jo,	
tako	kot	večina,	zamenjujemo	za	spominčico.	
Sicer pa je predavanje imelo še eno poslanstvo: ni samo širilo 
obzorja	 znanja,	marveč	 je	 imelo	 tudi	dobrodelno	noto.	Zbira-
li	 so	prostovoljne	prispevke	 za	 izgradnjo	nove	koče	na	Plani-
ni,	 o	 čemer	 je	 pred	 predavanjem	 spregovoril	 Milan	 Jerman,	
eden	 od	 članov	 gospodarskega	 odseka	 pri	 Planinskemu	dru-
štvu	 Vrhnika.	 Pojasnil	 je,	 da	 bo	 nova	 koča	 	 obsegala	 enkrat	
večjo	površino	kot	 sedanja,	 obiskovalci	 pa	 bi	 lahko	v	njej	 pr-
vič	 nazdravili	 prihodnje	 leto	 jeseni.	 Sredstva	 so	 začeli	 zbirati	
konec	 februarja	 in	 so	 jih	 doslej	 zbrali	 	 več	 kot	 dvanajst	 tisoč	
evrov.	 Tisti	 večer	 so	 znesek	 z	 zbranimi	 sredstvi	 povečali	 za	
dobrih	dvesto	evrov.	Pomoč	je	obljubilo	že	veliko	podjetij,	mo-
šnjiček	je	odprla	tudi	občina	(dvajset	tisoč).	Kot	je	dejal	Jerman,	
se zavedajo, da pot ne bo lahka, a »… skupaj bomo zmogli!«  
Več	o	projektu	gradnje	nove	koče	si	lahko	preberete	v	Planin-
skem	kotičku	na	koncu	športnih	strani.	
Gašper Tominc, foto: GT

Barjani pod Krvavcem
Zadnji	četrtek	v	mesecu	februarju	2016	smo	se	odpravili	na	Šte-
fanjo	goro	(ni	bilo	po	načrtu,	pač	pa	zaradi	vremena).	To	je	pri-
vlačna	pohodniška	pot,	 ki	pelje	 iz	vasi	Adergas	proti	 Štefanji	
gori.	Na	vzpetini	jugozahodno	od	naselij	stoji	cerkev	sv.	Štefana,	
sezidana	leta	1805.		Sama	pot	nas	je	vodila	po	gozdu,	kjer	smo	
med	hojo	občudovali	prve	spomladanske	cvetlice.	 Imena	cve-
tja zna slikovito opisati naš vodnik Milan. Cvetlice se kar same 
ponujajo, da bi jih utrgali,vendar so najlepše tam, kjer rastejo in 
so	okras	narave,	ki	se	prebuja	iz	zimskega	spanja.		Ko	vse	to	vi-

diš	in	slišiš,	pozabiš	na	utrujenost,	mokre	in	blatne	poti,	močno	
bitje	srca	…	Človek	je		poln	energije	in	zadovoljstva.		Ne	poza-
bimo,	da	živimo	v	čudoviti	naravi,	ki	ponuja	veliko	zanimivih	
pohodov.	To	je	naša		prelepa	Slovenija.	Opisala	sem	svoje		vtise.	
Zakaj?	Zato,	ker	sem	se	letos	pridružila	tej	skupini,	 	mladi	po	

srcu. Smo polni energije, kondicijsko dobro pripravljeni in do-
brosrčni.	Vesela	sem,	da	sem	del	njih.
Zapisala: Emi Vinšek
Foto: Stane Kržmanc

Zimzeleni po Rupnikovi liniji
Iz	prave	pomladi	z	množico	zvončkov	ob	cesti	smo	se	odpeljali	
proti	Smrečju	nad	Vrhniko,	kjer	je	bilo	tudi	belo,	a	od	snega.	Na	
poti	proti	Lavrovcu	smo	gazili	20	cm	in	več	snega.	Presenetila	
nas	je	tudi	snežna	ploha,	tako	da	je	bila	zimska	idila	popolna.
Na	Lavrovcu		(888	m),	znanem	kot	s	soncem	obsijanem	območju,	
nas	je	pričakala		še	gosta	megla,	ki	nas	je	prikrajšala	za	zimske	
razglede.		Tam	je	postavljen		heliograf,	ki	pa	je	bil	zamašen.	Pot	
smo	nadaljevali	proti	zgornjemu	delu	vasi	Goli	Vrh,	kjer	je		Mi-
lan	predal	vodenje	domačinu,	Petru	Oblaku,	vodniku,	ki	ima	na	
svojem	zemljišču	velik	bunker	v	sklopu	Rupnikove	linije.	Sam	
ga je uredil in izobesil slovensko zastavo.
Zaradi	visokega	snega	se	nismo	povzpeli	na	Goli	vrh	(962	m),	ki	
je	najvišja	vzpetina	grebena	Žirovski		vrh		(znan	kot	nahajališče	
uranove	rude).	Prijazni	vodnik	Peter	nam	je	s	traktorjem	očistil	
pot	do	vhoda	v	nedokončano	slemensko	utrdbo,	katere	vhod	je	
bil	ob	začetku	druge	svetovne	vojne	zaminiran.	Do	tedaj	je	bil	
vhod skozi strelno lino na vrhu utrdbe.
Kljub	pravim	zimskim	razmeram	in	megli,	ki	nas	je		motila	na	
celotni	poti,	smo	bili	zadovoljni,	da	smo	v	bližnji	okolici		spo-
znali del naše zgodovine.
Besedilo: Andrej Štular
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Sonja Zalar Bizjak

Številka:352-7/2016
Datum:	14.	3.	2016

Občina	Vrhnika,	Tržaška	cesta	1,	1360	
Vrhnika na podlagi Stanovanjske-
ga	 zakona	 (Uradni	 list	 RS,	 št.	 69/03,	
57/08),	 Pravilnika	 o	 oddajanju	 profi-
tnih	 stanovanj	 v	 najem	 (Uradni	 list	
RS,	št.	16/94	in	74/94),	objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO 
PROFITNEGA STANOVANJA V 

NAJEM

1. Predmet razpisa

Predmet	 razpisa	 je	 stanovanje	 v	
mansardi poslovno-stanovanjskega 
objekta Cankarjev trg 11, Vrhnika v 
velikosti	67.53	m2. Stanovanje obsega 
kuhinjo in bivalni prostor s površino 
37.26	 m2,	 sobo	 s	 površino	 15.37	 m2, 
kopalnico	 z	WC	 s	površino	 8,20	m2, 
predsobo	 s	 površino	 5,16	 m2, kletni 
prostor	s	površino	1,54	m2.

Stanovanje se oddaja v najem za do-

ločen	čas,	za	obdobje	petih	let	–	z	mo-
žnostjo	podaljšanja	–	in	bo	oddano	v	
najem	 takoj,	 ko	 bo	 zaključen	 posto-
pek javnega razpisa.

Najemnina	za	profitno	stanovanje	se	
določi	z	najemno	pogodbo	in	ne	more	
biti	nižja	od	izhodiščne	najemnine,	ki	
znaša	5,00	EUR/m2.

2. Razpisni pogoji

Splošni pogoji, ki jih morajo izpol-
njevati	 prosilci,	 da	 so	 upravičeni	 do	
dodelitve	 profitnega	 stanovanja,	 so	
naslednji:

–	 državljanstvo	Republike	Slovenije,
–	 da	 ima	 stalno	 bivališče	 v	 Občini	

Vrhnika,
–	 da	 je	 prosilec	 plačilno	 sposoben	
poravnati	 profitno	 najemnino	 in		
druge obveznosti za uporabo sta-
novanja.

Prednost	pri	dodelitvi	profitnega	sta-
novanja	 imajo	 najemniki	 občinskih	
neprofitnih	 stanovanj.	 Če	 	 bo	 več	

enakovrednih ponudb,  bo stanova-
nje oddano tistemu ponudniku, ki bo 
v javnem razpisu ponudil višjo naje-
mnino	 in	 bo	 iz	 predloženih	dokazil	
razvidno, da jo je sposoben poravna-
ti.

3. Vsebina pisne ponudbe za dodeli-
tev profitnega stanovanja

Ponudba	mora	vsebovati:
–	 podatke	 o	 ponudniku	 in	 družin-
skih		 članih	(ime,	priimek,	naslov,	
EMŠO,	davčno	številko,

–	 število	oseb,	ki	bodo	z	njim	prebi-
vali,

–	 ponujeno	 višino	 najemnine,	 ki	 ne	
sme	biti	nižja	od	objavljene	 	 izho-
diščne	najemnine,	

–	 zahtevane	priloge.

Vlogi	 za	dodelitev	profitnega	 stano-
vanja	mora	prosilec	priložiti:

–	 potrdilo	o	državljanstvu,
–	 potrdilo	o	stalnem	prebivališču	 in	
številu	družinskih	članov,

–	 najemno	oziroma	podnajemno	po-
godbo,	če	jo	ima	prosilec	sklenjeno,

–	 potrdilo	 o	 prejetih	 neto	dohodkih	
in prejemkih prosilca in preosta-
lih	 članov	 družine,	 ki	 bodo	 živeli	
s prosilcem v skupnem gospodinj-
stvu	v	obdobju	1.	1.	2015	do	31.	12.	
2015	ter	v	obdobju	1.	1.	2016	do	31.	
3.	2016	(potrdilo	delodajalca	….),

–	 izpise	bančnega	računa	prosilca	ter	
preostalih	članov	gospodinjstva	za	
zadnjih šest mesecev pred oddajo 
vloge,

–	 zadnjo	odločba	davčnega	organa	o	
odmeri dohodnine za prosilca ter 
druge	člane	gospodinjstva.

4. Postopek izbire najugodnejšega 
ponudnika
 
Ponudniki	 morajo	 oddati	 popolno	
ponudbo	 z	 vsemi	 prilogami	 do	 25.	
4.2016.	Za	pravočasno	se	šteje	ponud-
ba,	ki	bo	prispela	najpozneje	do	25.	4.	
2016 do 12. ure. 
Nepopolne	 vloge	 ter	 vloge,	 ki	 ne	
bodo	vložene	pravočasno,	se	ne	bodo	
obravnavale.

Ponudniki	 morajo	 oddati	 pisno	 po-
nudbo	 priporočeno	 ali	 osebno	 v	 za-
prti	 ovojnici	 z	 oznako:	 »Ne	 odpiraj	
–	 razpis	za	oddajo	profitnega	 stano-
vanja«	 na	 naslov:	 Občina	 Vrhnika,	
Tržaška	cesta	1,	1360	Vrhnika.

Sklep	o	dodelitvi	profitnega	stanova-
nja	sprejme	župan	Občine	Vrhnika.

Ponudniki,	ki	bodo	sodelovali	na	raz-
pisu,	bodo	o	 izbiri	obveščeni	v	 	pet-
najstih dneh po sprejemu sklepa o 
dodelitvi	profitnega	stanovanja.

Občina	Vrhnika	si	pridržuje	pravico,	
da z nobenim izmed ponudnikov ne 
bo sklenila najemne pogodbe.

5. Informacije

Vse	 informacije	 in	 pojasnila	 v	 	 po-
vezavi z oddajo lahko zainteresirani 
v	času	razpisa	dobijo	po	 telefonu	št.	
755-54-21.	

Ogled stanovanja, ki je predmet od-
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daje,	je	mogoč	po	predhodnem	
dogovoru	 z	 g.	 Andrejem	 Gu-
zeljem	na	 tel.	 št.	 750-21-44	 ali	
041-357-818.
Vse	 dodatne	 informacije	 so	
na	voljo	na	tel.	št.	01/755-54-21	
(Erika	Červek).

OBČINA	VRHNIKA
Župan:

Stojan Jakin,	univ.	dipl.	inž.	
grad. l.r.

Številka:	3520-1/2015-5	
Datum:			14.3.2016

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

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO 
POSLOVNEGA PROSTORA 

V NAJEM

Predmet	 oddaje	 sta	 poslovna	
prostora	 v	 pritličju	 poslov-
ne stavbe Cankarjev trg 4 na 
Vrhniki:
1. poslovni prostor št. 4, sku-

pne površine 13,01 m2 (na-
jem	vključuje	 tudi	 soupora-
bo	sanitarij),	

2. poslovni prostor št. 12, sku-
pne površine 26,51 m2 (na-
jem	vključuje	 tudi	 soupora-
bo	sanitarij).

Poslovna	prostora	 sta	primer-
na za opravljanje pisarniške ali 
storitvene dejavnosti.

Prostora	 se	 oddajata	 v	 najem	
za	 določen	 čas	 –	 za	 obdobje	
dveh	 let.	 Po	 navedenem	 času	
se najemno razmerje lahko 

podaljša.	 Poslovna	 prostora	
bosta izbranima ponudniko-
ma oddana takoj, ko bo zaklju-
čen	 postopek	 javnega	 razpisa	
v celoti.

Najemnina	 za	 poslovni	 pro-
stor	se	plačuje	mesečno	v	skla-
du	z	29.,	31.	in	33.	členom	Pra-
vilnika o oddajanju poslovnih 
prostorov in poslovnih stavb v 
najem.

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

Varščino,	 ki	 znaša	 za	 poslov-
ni	prostor	pod	 točko	a)	108,11	
EUR	 	 in	 pod	 točko	 b)	 220,30	
EUR,	mora	ponudnik	vplačati	
pred potekom roka za oddajo 
ponudbe	 in	 ponudbi	 priložiti	
potrdilo	o	vplačani	varščini.

Ponudnikom,	 ki	 na	 javnem	
razpisu	niso	izbrani,	se	varšči-
na vrne v roku  petnajst dni od 
izdaje sklepa o izbiri najugo-
dnejšega ponudnika oziroma 
oddaji poslovnega prostora v 
najem, ponudnikom, ki so po-
slali nepopolne ponudbe, pa v 
roku		petnajst	dni	od	zaključ-
ka zbiranja ponudb.

Za izbranega ponudnika var-
ščina	šteje	kot	avans	najemni-
ne,	 	 če	 pa	 izbrani	 ponudnik	
odstopi od sklenitve najemne 
pogodbe,	se	mu	položena	var-
ščina	ne	vrne.
Ponudnikom,	ki	svojo	ponud-
bo	 umaknejo	 pred	 zaključk-
om postopka izbire, se vrne 
le	 polovičen	 znesek	 položene	
varščine.

Pisne	 ponudbe	 z	 dokazili	 o	
izpolnjevanju pogojev naj po-
nudniki v zaprti ovojnici s 
pripisom	 »Ne	 odpiraj,	 razpis	
za oddajo poslovnega prosto-
ra	CT4	 z	 navedbo	 poslovnega	
prostora, za katerega se kan-
didira	 (št.	 1	 ali	 št.	 2)«,	 oddajo	
v	 sprejemni	 pisarni	 Občine	
Vrhnika,	 Tržaška	 cesta	 1	 na	
Vrhniki ali pošljejo na naslov: 
Občina	 Vrhnika,	 Oddelek	 za	
družbene	dejavnosti	in	gospo-
darstvo,	Tržaška	c.	1,	1360	Vrh-
nika.	Rok	za	oddajo	ponudb	je	
15.	4.	 2016.	Za	pravočasno	po-
nudbo se bo štela tista ponud-
ba,	ki	bo	na	naslov	Občine	Vrh-
nika	prispela	do	vključno	15.	4.	
2016.	 Ponudbe	 bodo	po	prete-
ku roka komisijsko odprte. 
Pisna	ponudba	mora	obsegati:
•	ponudnikove	podatke	s	 toč-
nim	 naslovom,	 če	 je	 ponu-
dnik	fizična	oseba,

•	ponudnikovo	firmo	in	sedež,	
če	 je	 ponudnik	 pravna	 ose-
ba,

•	številko	 transakcijskega	 ra-
čuna	 ponudnika	 za	 primer	
vračila	varščine,

•	dokazilo	o	državljanstvu	RS	
–	osebna	izkaznica	ali	potni	
list	(fizične	osebe),

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

•	opis	 in	 program	dejavnosti,	
ki	jo	ponudnik	želi	opravljati	
v najetem poslovnem pro-
storu ter število oseb, ki jih 
zaposluje ali jih bo na novo 
zaposlil za potrebe opravlja-
nja te dejavnosti,

•	dokazilo	o	finančnem	stanju	

ponudnika: potrdilo poslov-
ne banke, ki vodi ponudni-
kov	transakcijski	račun,	da	le	
ta v  minulih šestih mesecih 
ni	 bil	 blokiran	 –	dokumenti	
ne	 smejo	 biti	 starejši	 od	 30	
dni, šteto od dneva prejema 
ponudbe	na	občino,

•	dokazilo	o	plačani	varščini,
•	navedbo	 roka,	 v	 katerem	
namerava	 ponudnik	 začeti	
s poslovanjem v najetem po-
slovnem prostoru.

Nepopolne	ponudbe	in	nepra-
vočasne	 ponudbe	 se	 ne	 bodo	
upoštevale in bodo vrnjene po-
nudniku.

Pri	ugotavljanju	in	izbiri	naju-
godnejšega ponudnika se upo-
števajo naslednja merila:
•	izpolnjevanje	vseh	razpisnih	

pogojev,
•	ponudba	 najprimernejšega	

programa v okviru predvi-
dene dejavnosti,

•	število	 zaposlenih	 oseb	 pri	
interesentu,	 upoštevajoč	 ve-
likost oddanega poslovnega 
prostora in dejavnost, s kate-
ro se interesent ukvarja,

•	rok,	 naveden	 za	 začetek	
opravljanja dejavnosti,

•	finančno	stanje	ponudnika.	

V	primeru,	 	če	pogoje	 javnega	
razpisa v enaki meri izpolnju-
jeta	 dva	 ali	 več	 interesentov,	
imajo prednost tisti, ki izpol-
njujejo naslednje prednostne 
pogoje:
•	 nova in edina dejavnost v 

kraju,
•	 dejavnost, za katero se v 
razvojnem	 programu	 obči-
ne	 ugotovi,	 da	 jo	 bo	 občina	
vzpodbujala,

•	 število na novo odprtih de-
lovnih mest,

•	 prva zaposlitev ali zaposli-
tev brezposelnega, prijavlje-
nega na Zavodu za zaposlo-
vanje, 

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

Sklep o oddaji poslovnega pro-
stora	 sprejme	 župan	 Občine	
Vrhnika.
Ponudniki,	 ki	 bodo	 predložili	
popolne ponudbe, bodo o izbi-
ri	obveščeni	najkasneje	v		pet-
najstih dneh po izdaji sklepa o 
oddaji poslovnega prostora.

Občina	 Vrhnika	 si	 pridržuje	
pravico, da z nobenim izmed 
ponudnikov ne bo sklenila na-
jemne pogodbe.
Ogled poslovnega prostora, ki 
je	 predmet	 oddaje,	 je	 mogoč	
po predhodnem dogovoru z g. 
Andrejem	Guzeljem	na	 tel.	 št.	
750-21-44	ali	041-357-818.	
Vse	dodatne	informacije	so	na	
voljo	 na	 tel.	 št.:	 01/	 755-54-21	
(Erika	Červek).

Župan:
Stojan JAKIN,	univ.	dipl.	inž.	

grad., l.r.

Naredimo nekaj dobrega zase, za okolje in za svojo denarnico
PIJMO VODO IZ PIPE

NE PROIZVAJAMO DODATNIH 
ODPADKOV, KI OBREMENJUJEO 
NAŠE OKOLJE.

BOLJ ZDRAVA IZBIRA OD 
SLADKANIH IN GAZIRANIH PIJAČ, 
SAJ NE VSEBUJE ŠKODLJIVIH 
DODATKOV.

V SLOVENIJI: 225 - KRAT CENEJŠA 
OD USTEKLENIČENE VODE.
PO SVETU: TUDI DO 1000 - KRAT 
CENEJŠA OD USTEKLENIČENE VODE.

VODA IZ PIPE

225 x
cenejša

Razumno 
uporabljamo 

nevarne snovi v 
gospodinjstvu, ne 

kupujmo jih na zalogo 
in uporabljamo jih v 

skladu z navodili.

Kolikor je le 
mogoče, omejimo 
uporabo pralnih 

in pomivalnih 
sredstev.

V POVPREČJU 100 - KRAT BOLJ 
OBREMENJUJE OKOLJE KOT VODA 

IZ PIPE.

USTVARI VSAKO LETO 1,5 MIO. TON 
PLASTIČNIH ODPADKOV.

BIOLOŠKA RAZGRADNJA 
PLASTENKE USTEKLENIČENE VODE 

TRAJA TUDI DO 1000 LET

PROIZVODNJA PLASTENKE 
USTEKLENIČENE VODE 

= 1/4 LITRA NAFTE + 3/4 ČISTE PITNE VODE.

USTEKLENIČENA VODA

1.5 
mio ton 

odpadkov

1000
let 

razgradnje

SLOVENIJA JE BOGATA Z VODNIMI 
VIRI IN SE PO KOLIČINI TER 
KAKOVOSTI VODE UVRŠČA V SAM 
EVROPSKI VRH. 
Skupna količina vode na prebivalca je skoraj 
štirikrat večja od evropskega  povprečja.

€€
 1/4 litra 

nafte 
+ 3/4 čiste 
pitne vode

V tla, 
vodo ali 

kanalizacijo 
ne zlivajmo 

nevarnih 
snovi.

V 
kanalizacijski 

odtok ne 
odlagajmo 
odpadkov.

Dosledno 
ločujmo 

in kupujmo le 
stvari, ki jih zares 
potrebujemo. Za 

proizvodnjo vsakega  
izdelka se namreč 

uporablja voda.

KAKO LAHKO SAMI PRISPEVAMO H KAKOVSTI NAŠE PITNE VODE?
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» NA VSAKO POLICO 
CVETLICO« 
  
bo potekala v času   
od 18. 4. do 23. 4. 2016 
  
PONEDELJEK-PETEK: 
9.00-12.00 
15.00-18.00 
  
SOBOTA: 
8.00-12.00 
  
Vrtnarstvo Rahne na DOLU 
OBČINA BOROVNICA 

Na vsako polico cvetlico

Ko je ura v zvoniku sv. Marjete odbila 
poldne, se je k osrednjim spomenikom 
žrtvam	druge	svetovne	vojne	ali	obdobja	
tik	po	njej,	odpravila	občinska	delegacija	
z	županom	Bojanom Čebelo	na	čelu.	V	
smislu enotnosti in povezovalnosti, kot 
ju	 narekuje	 tudi	 občinski	 odlok	 iz	 leta	
2011,	so	k	obema	spomenikoma	položili	
venca	in	prižgali	sveče.	Vsem	pa	enotnost	
in povezovalnost nista pretirano dišali. 
Delegacijo	so	zapustili	že	pri	spomeniku	
pri	šoli.	Še	z	nekaterimi	drugimi	občani	
naj bi imeli na isti dan v Gramozni jami 
menda celo svojo, vzporedno slovesnost. 
Kakorkoli	 že,	 uradni	 program	 pri	 spo-
meniku talcem, kjer so italijanski okupa-
torji	10.	aprila	1942	umorili	16	nedolžnih	
talcev	 iz	 borovniške	doline,	 se	 je	 pričel	
ob tretji uri popoldne. Številnim udele-
žencem,	med	njimi	so	bili	občinska	sve-

tnica Marija Čepon in svetnik Josip Be-
lović ter ravnatelj Daniel Horvat, ki so 
v	Gramozno	 jamo	prišli	 za	praporščaki	
veteranskih	organizacij	in	občine,	je	lep	
program	 pripravila	 Glasbena	 šola	 Vrh-
nika,	svoj	hvalevredni	delež	pa	so	z	re-
citalom	prispevali	še	učenci	borovniške	

osnovne	 šole	 pod	 vodstvom	 učiteljice	
Metke Pristavec Repar.  
Slavnostni	nagovor	je	tradicionalno	pri-
padel	borovniškemu	županu:	»Tukaj	na	
tem	mestu	 izražam	 hvaležnost	 in	 spo-
štovanje	žrtvam	preserskega	procesa	 in	
vsem	 žrtvam	 druge	 svetovne	 vojne,	 ki	
so	žrtvovale	svoja	življenja	za	našo	svo-
bodo.	Če	takšno	svobodo	vzamemo	kot	
absolutno	 svobodo,	 Slovenci	 ugotavlja-
mo,	da	že	četrt	stoletja	v	drugi	svobodi,	
ki smo si jo izbojevali, nismo zadovoljni. 
Nismo	 zadovoljni	 z	 načinom	 izražanja,	
nismo	zadovoljni	z	doživljanjem	te	svo-
bode	in	pa	svobode	misli,	svobode	govo-
ra. Skratka, smo razdeljeni, polni obsodb 
in	obtožb.	Dokler	bomo	v	sebi	nosili	 to	
čustvo,	 da	 bomo	 sovražili,	 bomo	 tratili	
svojo osebno svobodo in dokler nimamo 
svoje osebne svobode, ne bomo nikoli 

zares svobodni. Dokler ne bomo zna-
li	 odpuščati	 in	priznati	 svojih	zmot,	ne	
bomo	 nikoli	 živeli	 polno	 življenje.	 10.	
marec je dan spomina za vse Borovni-
čane,«	 je	 poudaril	 župan,	 prisotnim	pa	
položil	na	srce,	naj	proti	večeru	vzamejo	
v	roke	presunljive	stihe	Filipa	Riharja	in	

v	njih	poiščejo	 »kakšno	duševno	hrano	
in misel, ki bi jo prenesli našim otrokom 
in	vnukom.«	Za	konec	pa	se	 je	zahvalil	
»vsem,	ki	sodelujejo	pri	tej	prireditvi,	da	
so	s	svojo	prisotnostjo	počastili	žrtve,	ki	
nas peljejo k spoznanju svobode. Slava 
jim.«	
Beseda je pripadla tudi predsedniku 
Društva	za	ohranjanje	vrednot	NOB	Bo-
rovnica Frančišku Drašlerju, ki je pov-
zel	dogajanje	prvih	let	zadnje	svetovne	
vojne	pri	nas,	od	partizanskega	napada	
na	 Preserski	most	 do	 italijanskih	 racij,	
montiranih	 procesov	 in	 nazadnje	 po-
boja	 talcev	 v	 Gramozni	 jami.	 Župnik	
Janez Šilar pa je izpostavil spomin na 
vse	žrtve	druge	svetovne	vojne,	pomen	
sprave	in	odpuščanja.	Dejanja,	ki	za	bo-
rovniško	dolino,	ki	je	v	tisti	vojni	plačala	
krvav davek – skoraj desetino predvoj-

nega	prebivalstva,	v	21.	stoletju	postaja-
jo nuja. 
Udeleženci	so	se	zatem	pomaknili	še	h	
grobovom	talcev,	kjer	so	položili	cvetje,	
prižgali	sveče	in	kjer	sta	potekala	moli-
tev	ter	blagoslov	grobov.	

Damjan Debevec, Foto: DD

Plapolajoči prapori na čelu borovniške delegacije. Molitev za pokojne Borovničane.

Padalec treščil na 
dvorišče
V sredo, 24. februarja, je policija malce po 14. uri 
prejela klic, da se je na Cesti na grič v Borovnici 
poškodoval jadralni padalec. Na kraj nesreče so 
odhiteli policisti in reševalci nujne medicinske po-
moči z Vrhnike.  

32-letnik	 je	bil	v	šoku	in	z	njim	ni	bilo	mogoče	opraviti	raz-
govora,	so	pozneje	poročali	policisti,	z	zbiranjem	obvestil	pa	
vendarle	uspeli	ugotoviti,	da	je	še	z	dvema	kolegoma	poletel	
z	zaletišča	na	Zavrhu	proti	Dolu,	a	se	mu	je	med	potjo	iz	še	
neznanega	razloga	zaprl	del	padala.	Strmoglavil	je	proti	Ma-
lencam,	se	za	las	izognil	železniškemu	daljnovodu	in	zasilno	
pristal	na	dvorišču	hiše	v	križišču	Zalarjeve	ceste	in	Ceste	na	
grič.	Iz	Kluba	letalcev	Vrhnika	so	o	dogodku	zapisali:	»Povod	
za	nesrečo	je	bila	zavozlana	C	linija	na	desni	strani	padala,	ki	
je	povzročila	zavijanje	v	desno	stran,	padalec	zaradi	tega	ni	
mogel	ali	upal	leteti	levo	proti	pristanku.	Posledično	je	prile-
tel	nad	hiše,	kjer	je	moral	zasilno	pristati.	Skušal	se	je	izogniti	
pristanku	na	streho,	zato	je	padalo	prekomerno	zaviral,	kar	je	
poleg	vozla	vplivalo,	da	je	padalo	izgubilo	vzgon	in	omahnilo	
nazaj	v	t.	i.	full	stall.«	Vrhniški	reševalci	so	ponesrečenca	oskr-
beli,	nato	pa	zavoljo	suma	na	poškodbo	hrbtenice	na	pomoč	
poklicali	še	borovniške	gasilce,	ki	so	na	kraj	dogodka	prihiteli	
v	pičlih	nekaj	minutah.	Družno	so	ga	prenesli	do	reševalne-
ga	vozila,	ki	ga	je	prepeljalo	v	ljubljanski	klinični	center.	Pri	
padcu	 je	sicer	utrpel	zlom	ledvenega	vretenca	 in	zapestja,	a	
menda	že	uspešno	okreva.	

Damjan Debevec, Foto: DD 

AKCIJA

Očistimo	Borovnico	2016
OBČINA	BOROVNICA	

organizira
 

TRADICIONALNO 
BOROVNIŠKO  

ČISTILNO AKCIJO 
 

»Očistimo Borovnico 2016« 
  

KDAJ:	v soboto, 2. aprila, 
ob 8. uri 

KJE:	pred stavbo 
Občine Borovnica 

  
Tam	boste	dobili	tudi	rokavice,	

vreče	in	malico.	
  

LEPO	POVABLJENI!	
  

Koordinator	akcije:	Turistično	
društvo Borovnica 

Več	informacij:	031	774	574	
(Uroš	Jelovšek)

Remec	 je	 dejal,	 da	 s	 tem	 dejanjem	 zače-
njajo	 hoditi	 po	 poti	 k	 uresničevanju	 na-
cionalnega	 stanovanjskega	 programa	 za	
obdobje	od	2015	do	2025	s	ciljem	zagota-
vljanja	 stanovanj	 za	 mlade	 in	 družine	 z	
več	otroki.	Temu	mu	bo	v	kratkem	sledil	
večji	razpis	za	sofinanciranje	gradnje	jav-
nih	najemnih	stanovanj	na	osnovi	pobude	
več	kot	15	občin	oziroma	mestnih	stano-
vanjskih	skladov.	
Stanovanjski	sklad	RS	je	20.	11.	2015	obja-
vil	Javni	razpis	za	prodajo	in	kreditiranje	
nakupa stanovanj v Borovnici in Novem 
mestu,	pri	čemer	nudi	tudi	možnost	ugo-
dnega	 kreditiranja	 z	 dolgoročnim	 stano-
vanjskim	 posojilom	 iz	 lastnih	 finančnih	
sredstev	 Sklada	 in	 pod	 pogoji	 razpisa.	
Stanovanja so primerna za bivanje in ta-
koj vseljiva. 
Od	objave	razpisa	 je	bilo	prodanih	že	33	
stanovanj	 (17	v	Borovnici	 in	16	v	Novem	
mestu).
Pogovarjali	 smo	 se	 tudi	 z	 borovniškim	
županom	Bojanom	Čebelo,	ki	 je	pojasnil,	
da	Občina	Borovnica	letno	nameni	za	so-
cialna	stanovanja	kar	5	odstotkov	letnega	
proračuna	oziroma	106	 tisoč	 evrov.	To	 je	

po	 njegovem	 verjetno	 unikum	 v	 sloven-
skem	 prostoru.	 Največja	 subvencija	 me-
sečno	znaša	470	evrov	na	stanovanje,	sicer	
pa	se	zneski	v	povprečju	gibljejo	okoli	200	
do 300 evrov. 

Gašper Tominc 

Spominski dan v Gramozni jami 

Spomin na vse žrtve vojne
Ob občinskem spominskem dnevu, 10. marcu, se je občinska delegacija poklonila vsem žrtvam druge svetov-
ne vojne in dogodkov tik po njej, osrednja slovesnost pa je, kot že desetletja doslej, potekala v Gramozni 
jami v Ljubljani.

5 odstotkov proračuna za socialna stanovanja 

Ključi 
za prve kupce stanovanj
Borovnica, 3. marec – Direktor Stanovanjskega sklada RS mag. Črtomir 
Remec in župan Občine Borovnica Bojan Čebela sta predala ključe ene-
mu izmed prvih kupcev stanovanja v »Soseski ob potoku« v Borovnici.
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Nova	tržnica	se	 je	zaradi	odpovedi	po-
godbe	začela	urejati	na	Molkovem	trgu	
že	 lansko	 jesen.	 Po	 večkratnih	 obiskih	

arheologov,	 ki	 so	 pregledovali	 zemlji-
šče	pod	bodočo	 tržnico	 in	naleteli	 tudi	
na	 temelje	 borovniškega	 viadukta,	 se	

je uredila napeljava, primerno vreme 
je nekaj tednov zatem dovolilo asfalti-
ranje, trenutno pa se postavljajo leseni 
nadstreški.   
Prodajalci	in	kupci	se	bomo	lahko	na	tr-
žnici	srečevali	vse	dni	v	tednu.	Na	voljo	
bodo pokrita in nepokrita prodajna me-
sta,	električna	napeljava,	vodnjak	s	teko-
čo	vodo,	brezžična	internetna	povezava	
…	Tržnica	bo	imela	svojega	upravljavca,	
ki bo skrbel za nemoteno in zakonito po-
slovanje,	urejenost,	spoštovanje	tržnega	
reda,	 čistočo…	 Pokrit	 prostor	 bo	 prav	
gotovo	svoje	poslanstvo	dobro	opravljal	
tudi	ob	drugih	priložnostih.		
Do	 konca	maja	 bo	 tržnica	 delovala	 po	
zimskem	urniku	 in	 jo	bomo	 lahko	obi-
skovali	vsak	dan	do	14.00,	ob	sobotah	pa	
do	 12.00.	Živilske	 in	neživilske	 izdelke	
bodo	kupcem	nudili	domači	prodajalci,	
pa tudi tisti, ki bodo v Borovnico prišli 
iz	 oddaljenih	 krajev.	 Več	 informacij	 o	
prodaji	lahko	ponudniki	izdelkov	dobi-
jo na telefonski številki in elektronskem 
naslovu	 upravljavca	 Jožeta	 Zormana	
(041	548	926,	leples@siol.net).	

Simona Stražišar 
Foto: Jože Pristavec, Zala Bernik 

PLANINSKO	DRUŠTVO	ŽELEZNIČAR	LJUBLJANA
Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
Uradne	ure:	Ljubljana,	Pivovarniška	1,	torek	med	16.00	in	18.00	
Tel.	št.:	01	29	12	297,	mob.	št.:	051	613	367
VABI NA 37. POHOD »ŠTAMPETOV MOST«

(spominski	 pohod	 posvečen	 splošni	 stavki	 železničarjev	 15.	
aprila	leta	1920),	ki	bo	v	soboto,	16.	aprila	2016.
Iz	Ljubljane	do	Verda	se	bomo	odpeljali	z	vlakom	(parna	loko-
motiva),	ki	iz	Ljubljane	odpelje	ob	8.30	(tir	C).	Vlak	bo	imel	po-
stanke	na	vseh	postajah	med	Ljubljano	in	Verdom.	Iz	Borovnice	
odpelje	približno	8.50.

Pohod	 bomo	 pričeli	 na	 železniški	 postaji	 Verd,	 od	 koder	 se	
bomo	 spustili	 do	 spomenika	 (Štampetov	 most),	 1.	 kontrolne	
točke,	do	kjer	je	približno	30	minut	hoje.
Od	tu	bomo	zavili	v	gozd	do	2.	kontrolne	točke	TV	17		(kurirska	
postojanka;	čaj)	–	približno	1	ura	30	minut.
Dalje	vodi	pot	čez	Zavrh	(3.	kontrolna	točka)	–	1	ura	30	minut,	
in	nato	do	Pokojišča	(4.	kontrolna	točka;	čaj	in	sadje)	–	15	minut.
Sledi spust v smeri Borovnice, nato zavijemo desno proti La-
ščam	(5.	kontrolna	točka)	–	okrog	40	minut.
Od	tu	se	po	dobrih	30	minutah	hoje	spustimo	na	železniško	po-
stajo	v	Borovnici	(čaj,	piškoti).
Pot	 je	 lahka,	 priporočamo	pohodne	palice.	Oprema:	 pohodni	
čevlji;	upoštevati	je	potrebno	še	vremenske	razmere.
Hrana	in	pijača:	iz	nahrbtnika.	Na	izbranih	točkah	ima	PD	orga-
nizirano	ponudbo	pijače.
Skupna	dolžina:	5-6	ur	(s	postanki).
ŠTARTNINA:	 5	 EUR	 (V	 stroške	 je	 vštet	 prevoz	 z	muzejskim	
vlakom	do	Verda,	povratek	z	rednim	vlakom	ter	trikrat	čaj,	sad-
je	…).	Za	otroke	do	12	let	štartnine	ni.

DODATNE	INFORMACIJE	LAHKO	DOBITE	NA	MOB.	
ŠT.		041	698	446.

VABLJENI

Vrhniški pirh
Franc	Grom	je	bil	mojster	izdelovanja	pirhov.	Vendar	ne	pir-
hov	v	smislu	poslikave.	Iz	prazne	jajčne	lupine	je	znal	izvabiti	
čudovite	zgodbe	in	vanjo	vtreti	tudi	slovenske	motive.	Za	svo-
je	umetnine	je	dobil	vrsto	priznanj,	njegovi	pirhi	pa	so	znani	
po celem svetu.
Za	njegove	pirhe	sem	vedel	že	dolgo	iz	raznih	pripovedi,	ki	
sem	jih	slišal	od	drugih.	Ko	sem	se	pred	leti	začel	ukvarjati	s	
fotografijo,	 se	mi	 je	večkrat	porodila	želja	narediti	posnetek	
vsaj	 enega	njegovega	pirha.	Vendar	nisem	vedel,	 kako	priti	
do	mojstra	Franca.	Potem	pa	sem	pot	do	njega	le	našel.	Ko	sva	
se	spoznala,	sem	takoj	vedel,	da	je	človek	z	veliko	začetnico.	
Toplega	stiska	roke	in	prisrčnega	sprejema	ne	bom	nikoli	po-
zabil.	Takoj	sva	našla	skupno	besedo	in	že	ob	prvem	srečanju	
sem	naredil	nekaj	posnetkov.	Čez	dva	dni	sva	se	zopet	sreča-
la	 in	celo	dopoldne	posvetila	fotografiranju.	Spotoma	sva	še	
kakšno	»razdrla«	in	se	prav	lepo	imela.	Čez	pol	meseca	sem	
se	ponovno	oglasil	pri	njem,	saj	sem	mu	prinesel	album	s	fo-

tografijami,	ki	sva	 jih	naredila.	 Imel	sem	srečo,	 ravno	takrat	
je	bila	pri	njem	Nagisa	Moritoki,	njegova	učenka.	Spontano	
je	nastalo	nekaj	fotografij	in	ob	kavi	sva	se	dogovorila,	da	se	
bova	ponovno	srečala,	ko	bo	vrtal	podobe	v	pirh.	Na	žalost	pa	
se	zaradi	prezgodnje	smrti	mojstra	to	ni	nikoli	zgodilo.	
Zato	razstavo	posvečam	mojstru	in	velikemu	umetniku	Fran-
cu Gromu. 

Jože Pristavec – Joc

Obvestilo
Občina	 Borovnica	 je	 pristopila	 k	 celovitem	 urejanju	
evidence	 nepremičnega	 premoženja	 občine.	 Ob	 tem	
smo	ugotovili,	da	del	zemljišč	v	lasti	oz.	v	upravljanju	
občine	uporabljajo	lastniki	parcel,	ki	mejijo	na	nepre-
mično	premoženje	občine.	
Del	 teh	 zemljišč	 Občina	 Borovnica	 za	 uresničevanje	

javnega	interesa	ne	potrebuje,	zato	ga	v	skladu	z	Zakonom	o	stvarnem	
premoženju	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	in76/15)	in	Uredbo	o	stvarnem	premoženju	države	in	samou-
pravnih	lokalnih	skupnosti	(Uradni	list	RS,	št.	34/11,	42/12,	24/13	in	10
/14)	namerava	prodati	oz.	zamenjati	z	drugim	ustreznim	zemljiščem.	
S tem obvestilom vas pozivamo, da čim prej oz. najkasneje do 10. 5. 
2016	prijavite	svoj	interes	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	
premoženja	občine.	

ŽUPAN	
Bojan Čebela l.r. 

Tonja vas vabi
na   

Revijo borovniških 
pevskih zborov, 

ki bo v nedeljo, 
24. 4. 2016, ob 18.00, 

v	OŠ	dr.	Ivana	Korošca,	Borovnica	
  

Dragi	prijatelji	zborovskega	petja,	ob	lepi	pesmi	in	v	
dobri	družbi	preživite	prijetno	nedeljsko	popoldne!	

Vstopnine ni. 

Klub dobrega počutja
Lokacija: 1. nadstropje zdravstvene postaje v Borovnici 
Organiziramo:  
-		delavnice:	kako	z	uravnoteženo	prehrano	do	dobrega	poču-

tja,
-	 medgeneracijsko	 vadbo:	 ob	 sredah	 -	 TVD	Partizan	 ob	 20.	

uri,
-		druženja:	pohode	po	bližnji	in	daljni	okolici.

Delovni	čas:	prilagojen	vašim	željam!	

Info:	051	345	826,	Barbara	

Postani	 aktiven	 ustvarjalec	 svojega	
življenja!	

VESELE IN BLAGOSLOVLJENE 
VELIKONOČNE PRAZNIKE!

ISKRENE ČESTITKE OB 
MATERINSKEM DNEVU!

37. Pohod na Štampetov most

Tržnica na Molkovem trgu zaživela
Sredi lanskega aprila se je na Zalarjevem dvorišču v starem delu Borovnice odprla tržnica z ekološko pri-
delano hrano. Na tej lokaciji je delovala vsako soboto do 19. decembra, ko so prodajalci kupcem še zadnjič 
ponudili svoje izdelke. Nova tržnica je prve kupce in prodajalce sprejela v soboto zjutraj, 5. marca.

Avtor	razstave:	
Jože Pristavec - Joc 

Galerija Barje - stara 
pošta

Razstava bo odprta 
do 14. 4., vsak 

ponedeljek in četrtek 
med 

18. in 20. uro.
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Svetovni	 dan	 knjige	 je	 UNESCO	 proglasil	 leta	
1995	 v	 Parizu,	 korenine	 pa	 ima	 v	 Kataloniji	 in	
prazniku	sv.	Jurija,	ki	goduje	23.	aprila	in	je	zave-
tnik	več	mest;	med	njimi	so	Piran,	Ljubljana,	Ptuj.	
Katalonci	 so	 namreč	 več	 običajev	 združili	 v	 en	
praznik.	Tudi	praznik	vrtnic,	ki	izvira	iz	17.	sto-
letja.	Na	ta	dan	fantje	dekletom	že	več	kot	stole-
tje	podarjajo	vrtnico	(lepoto),	one	pa	njim	knjigo	
(znanje).	Praznik	knjige	so	prvič	obeležili	7.	okto-
bra	1926,	ko	naj	bi	se	rodil	Miguel	de	Cervantes.	
Od	 leta	1930	naprej	ga	praznujejo	ob	koncu	po-
mladi, 23. aprila. 
Ta	dan	 je	 zaznamovan	 s	 številnimi	 obletnicami	
rojstva	ali	 smrti	 svetovno	znanih	 literatov	 (Wil-
liam	Shakespeare,	William	Wordsworth,	Miguel	
de	Cervantes,	Rupert	Brooke,	Vladimir	Nabokov,	
Maurice	 Druon,	Manuel	Mejía	 Vallejo	…).	Med	
redkimi	državami,	ki	praznika	knjige	ne	obeležu-
jejo	le	23.	aprila,	ampak	mu	pozornost	posvečajo	
ves teden, je tudi Slovenija. Pobudo za prazno-
vanje	mednarodnega	 dneva	 knjige	 tudi	 pri	 nas	
je	dal	Evald	Flisar,	 takratni	predsednik	Društva	
slovenskih	 pisateljev,	 prvič	 pa	 smo	 ga	 obeležili	
leta	1997.	
Dan	knjige	po	svetu	zaznamujejo	s	številnimi	in	
različnimi	 kulturnimi	 dogodki.	 Priredijo	 sejme,	
si	izmenjujejo	knjige,	izbirajo	najbolj	priljubljeno	
knjigo,	 podeljujejo	 nagrade,	 organizirajo	 bralne	
maratone	 in	prebirajo	 različne	avtorje	 ter	knjige	
…	V	nekaterih	državah	so	že	priredili	noč	knjige;	
predlani	 je	 temu	 premierno	 sledilo	 več	 sloven-
skih	krajev,	tudi	v	zamejstvu.	23.	aprila	si	mesta	
predajajo	naziv	svetovna	prestolnica	knjige;	Lju-

bljana	ga	je	imela	leta	2010.			
Kulturnih	dogodkov,	ki	se	bodo	zvrstili	ob	med-
narodnem	dnevu	knjige,	bo	v	Sloveniji	prav	goto-
vo	veliko.	V	Borovnici	bomo	pripravili	pravljično	
popoldne	s	Francijem	Rogačem,	piscem	romana	
za	odrasle	in	zgodb	za	otroke.	Pred	leti	je	zapisal:	

»V pravljicah, ki so mi jih v otroštvu pripovedovali ali 
pa sem jih prebral, sem se velikokrat lahko primerjal z 
različnimi junaki. Želje, ki se v pravljičnem svetu ure-
sničujejo, niso nič drugačne kot tiste, o katerih sanja-
mo v stvarnosti, le da se v domišljijskem svetu vedno 
vse srečno izide. Dobra volja, ki plemeniti željo doseči 
tisto, po čemer hrepenimo, mnogokrat pripelje do žele-
nega cilja. In to vero moramo imeti vsi – ne glede na to, 
v kakšnih okoliščinah se znajdemo.« 
Poleg	romana	in	pravljic,	napisanih	v	slovenskem	
jeziku,	je	izdal	tudi	dvojezične.	Želi	si	namreč,	da	

bi	se	slovenskega	jezika	dobro	naučili	tudi	otroci,	
ki	živijo	na	 tujem,	 imajo	pa	slovenske	korenine.	
Najbolj	 je	ponosen	na	 svoje	 zgodbe,	ki	 so	prila-
gojene	gluhim,	 slepim	 in	 slabovidnim	otrokom.	
Rad	 osrečuje	 najmlajše,	 posebej	 bolne	 in	 invali-
dne.	Poklic,	lastne	izkušnje,	predvsem	pa	njegova	
srčnost	se	odražajo	tudi	v	njegovih	delih.	Vsaka	
njegova	pravljica	ima	nauk,	najraje	pa	se	posveča	
drugačnosti.	Otrokom	skuša	prek	pravljičnih	ju-
nakov	povedati,	da	kljub	drugačnosti	in	hibam	v	
življenju	velja	vztrajati,	saj	to	vodi	do	cilja.		
Uspelo mu je priti na največji spletni prodajni portal 
Amazon.com, nekaj knjig je podaril tudi ameriškim 
knjižnicam. Njegova dela pa ne živijo samo v knjigah. 
S pomočjo Zavoda za slepe in slabovidne je izdal zgod-
be, ki jih lahko slepi otroci prebirajo v brajici ali po-
slušajo na zgoščenkah, gluhi in naglušni pa gledajo na 
DVD-jih v znakovnem jeziku.   
Do zdaj je s svojo dobrodelnostjo razveseljeval 
otroke	po	šolah,	bolnišnicah,	knjižnicah	 in	dru-
gih	 ustanovah.	 Izgubljena slončica je bila eno leto 
celo najbolj izposojena pravljica v Sloveniji, decembra 
2010 pa je v vlaku, ki je stal na železniški postaji v 
Ljubljani, ves dan bral pravljice več kot 600 otrokom. 
In	prav	ob	koncu	tega	projekta	se	je	utrnila	ideja	
napolniti	dvorano	v	Stožicah	z	otroki,	jih	popelja-
ti	v	domišljijski	 svet	 in	 jim	podariti	knjigo.	Med 
večjimi željami pravljičarja Francija Rogača sta tudi 
risanka, ki bi nastala po njegovi zgodbi, in pravljica, 
uprizorjena v gledališču. »Svet namreč potrebuje pra-
vljice,« pravi pisatelj. 
Simona Stražišar  
Foto: Jože Pristavec

Na	 povabilo	 predsednice	 občinskega	 odbora	
stranke	DeSUS	Borovnica,	ge.	Stanke	Brlogar,	nas	
je	februarja	obiskal	poslanec	v	državnem	zboru,	
g.	Primož	Heinz,	ki	je	po	zadnjih	volitvah	edini	
izvoljeni	poslanec	iz	volilnega	okraja	Vrhnika.	
G.	Heinz	je	v	svojem	daljšem	nagovoru	izčrpno	
in predvsem zelo iskreno predstavil delo vlade in 
aktualne	dogodke	v	Sloveniji.	Kljub	mnogim	in-
formacijam,	ki	jih	dnevno	lahko	beremo	v	tisku	
ali	nam	jih	posredujejo	v	informativnih	oddajah	
po radiu in televiziji, pa je neposredna informa-
cija	»iz	prve	roke«	vendarle	popolnejša.	Predsta-
vil	je	problematiko	po	področjih	in	ukrepe,	ki	so	
predlagani	za	izboljšanje	stanja.	Kot	je	dejal,	tudi	
v stranki nismo povsem zadovoljni z delom ne-
katerih	ministrov,	saj	se	zadeve	prepočasi	spre-
minjajo.	Naši	ljudje	upravičeno	pričakujejo	rezul-
tate,	ki	bodo	vidni	tudi	v	vsakdanjem	življenju.	
Eno	 takih	 področij	 je	 zagotovo	 zdravstvo,	 kjer	
so	 se	 v	 preteklih	 letih	 nakopičile	 težave,	 ki	 jih	
je	 neuspešno	 reševalo	 že	mnogo	ministrov	 oz.	

ministric.	 DeSUS	 dosledno	 zagovarja	 primeren	
obseg	 javnega	zdravstva,	ki	bo	dostopno	vsem,	
privatni	del	pa	naj	bo	na	trgu	za	tiste,	ki	si	lahko	
privoščijo	hitrejšo	obravnavo	 in	nadstandardne	
storitve.    
Vprašanja	 in	 mnenja	 prisotnih	 so	 se	 nanašala	
predvsem	 na	 begunce	 in	 migrante,	 stroške	 in	
zagotavljanje	 splošnega	 varstva	 in	 premoženja	
naših	 državljanov.	 Kot	 je	 poudaril	 g.	 Heinz,	 je	
problematika tako kompleksna, da Slovenija 
sama	tega	toka	ne	more	obvladati.	Kot	se	zdi,	pa	
so	evropski	politiki	potrebovali	bistveno	preveč	
časa	za	nekatere	dogovore,	za	katere	ni	zagoto-
vila,	da	bodo	spoštovani.	Očitno	je	tudi,	da	naši	
poslanci v evropskem parlamentu in komisarka 
nimajo	večjega	vpliva	na	to	politiko.	Izraženi	so	
bili	 pomisleki	 glede	 kadrovskih	 potez	 vlade	 v	
nekaterih	državnih	institucijah,	v	DUTB,	Sloven-
skem	državnem	holdingu,	 Ljubljanski	 banki	 in	
še	nekaterih.	Nesprejemljivo	in	nerazumljivo	je,	
da	 se	nekateri	 »strokovnjaki«,	 ki	 so	v	preteklih	

obdobjih	že	delovali	na	teh	področjih	in	so	mor-
da	 tudi	 odgovorni	 za	 sporne	 posle,	 vračajo	 na	
položaje.	Glede	interpelacije	zoper	našega	pred-
sednika	g.	Karla	Erjavca	je	poudaril,	da	so	očitki	
na	trhlih	nogah,	zaradi	česar	bo	interpelacija	tež-
ko	uspela,	kar	se	je	ob	obravnavi	v	začetku	marca	
v	državnem	zboru	tudi	izkazalo	kot	resnično.	Ob	
vprašanju	v	zvezi	z	odškodnino	občinam,	v	kate-
rih	so	vodni	viri	za	večji	okoliš,	občine	pa	imajo	
škodo zaradi omejitev v zvezi z varovanjem vo-
dnih	virov,	je	obljubil,	da	bo	vprašanje	posredo-
val na Ministrstvo za okolje in prostor ter posre-
doval	odgovor.	
Ob	koncu	 srečanja	 se	 je	predsednica	g.	Heinzu	
zahvalila	za	obisk.	Sam	je	člane	stranke	in	druge	
občane	povabil,	da	ga	v	 času	njegovih	uradnih	
ur	obiščejo	na	Vrhniki.	Rad	se	bo	udeležil	naše-
ga	zbora,	kakor	tudi	drugih	srečanj,	na	katera	bo	
povabljen,	če	mu	bo	to	le	dopuščal	čas	glede	na	
obveznosti	v	državnem	zboru.	

OO DeSUS Borovnica 

Dokaze,	da	globalnega	segrevanja	nismo	povzro-
čili	mi,	temveč	že	slavni	naši	predniki,	nam	pri-
našajo	Novice	gospodarske,	obrtniške	in	narodne.	
Pred	150-imi	leti,	21.	februarja	1866	(let.	24,	št.	8)	so	
namreč	na	67.	in	68.	strani	objavile	sledeče,	že	dva	
tedna	staro	pismo	borovniškega	kaplana	Simona	
Robiča:	»Iz	Borovnice	9.	svečana.	R.	–	(Spomlad	se	
nam	bliža.)	Prve	oznanovalke	ljubomile	spomladi	
že	rijejo	iz	prebujene	zemlje.	Že	cvetejo	pridnim	
bčelicam	tolikanj	zaželene	bele	slepiče	ali	kurice	
(Helleborus	 niger;	 L)	 in	 spomladna	 resa	 (Erica	
carnea;	Scop);	potem	snežni	zvončiki	(Galanthus	
nivalis;	L),	širokopernati	lapuh	(Tussilago	Farfara;	
L),	dišeče	vijolice	(Viola	odorata,	L);	pritlehne	tro-
bentice	(Primula	acaulis;	Jacq.);	mali	rigelci	(Bellis	
perennis;	L);	navadna	leska	(Corylus	Avellana;	L)	

in	tudi	razne	vrbe	(Salices)	že	nastavljajo	po	šib-
kih	vejicah	mačice,	ki	se	bodo	kar	kar	razcvetale.	
Potuhnjeno	kuka	poljski	muren	(Gryllus	campe-
stris)	v	toplih	dnevih	iz	svoje	luknjice	ogrevaje	se	
v	gorkih	sončnih	žarkih	 in	veselo	 šviga	sem	ter	
tje	 brzonožni	mali	martinček	 (Lacerta	 agilis)	 is-
kaje	kje	bi	 zasačil	 kako	muhico,	 ki	 se	 je	 tudi	 že	
prebudila	 iz	 zimskega	 spanja.	 Nekaj	 dni	 še,	 in	
lepa	zelena	odeja,	posejana	z	mnogimi	in	razni-
mi cvetlicami, bo (ako ne pomori nenadni mraz 
pomladnih	 hrčk)	 ogrinjala	 in	 kinčala	 zemeljsko	
površino	 in	 poljski	 škrjanček	 (Alauda	 arvensis)	
bo	v	zraku	v	okrogih	sukaje	žvrgolel	svojo	pesmi-
co	budivši	kmetovavca:	sej!	sej!	sej!	orji!	orji!	orji!	
kopaj!	kopaj!	kopaj!«	

Zbral:	Damjan Debevec

Planinsko 
orientacijsko 
tekmovanje 
v Gorenjsko-
Dolenjski ligi
Mladinski odsek PD Borovnica vabi 
na 
PLANINSKO	 ORIENTACIJSKO	
TEKMOVANJE	v	Gorenjsko-Dolenj-
ski	ligi	
PRESERJE 2016 

Tekmovanje	 bo	 potekalo	 v	 zaledju	
krimskih	 gozdov	 v	 kraju	 Preserje 
v soboto, 9. aprila 2016. Začetek ob 
8:30, predviden	 zaključek	 okoli	
15:00.	Start	in	cilj	ekip	bo	na dvori-
šču preserskega župnišča, ki se na-
haja	blizu	OŠ	Preserje	 in	cerkve	sv.	
Vida.	
  
Kategorije:	
A:	 učenci	 do	 vključno	 6.	 razreda	

osnovne šole 
B:	učenci	7.,	8.	in	9.	razreda	osnovne	

šole 
C:	srednješolci	(od	1.	letnika	srednje	
šole	do	vključno	18.	leta	starosti)	

Č:	mladina	 (od	19.	 leta	do	vključno	
26.	leta	starosti)	

D:	člani	(nad	27	let)	
E:	starejši	člani	(nad	40	let)	
F:	družine	(najmanj	eden	od	staršev	
in	otroci	do	vključno	zadnjega	ra-
zreda	OŠ)	

G:	odprta	(manj	zahtevna,	primerlji-
va	s	kategorijo	B)	

H:	odprta	 (zahtevna,	 primerljiva	 s	
kategorijama	Č	in	D)	

I:		 odprta	 (srednje	 zahtevna,	 pri-
merljiva	s	kategorijo	C)	

  
V	ekipi	naj	bo	3	do	5	članov.	Če	jih	je	
5,	je	to	dodatnih	10	točk	za	ekipo,	če	
sta	le	2,	dobita	minus	10	točk.	Člani-
ce	v	ekipi	dobrodošle!	Vsaka	prinese	
2	točki.	
Bodite primerno opremljeni	 za	 gi-
banje	po	terenu	glede	na	vremenske	
razmere. Vsak tekmovalec potrebu-
je	gojzarje	in	planinsko	izkaznico	oz.	
dnevnik	mladega	planinca	z	znam-
kico	za	letošnjo	članarino	(v	naspro-
tnem	primeru	dobi	ekipa	minus	toč-
ke).	Vsaka ekipa potrebuje vsaj eno 
pisalo,	prvo	pomoč,	kompas,	delujoč	
mobilni telefon. Dodatna oprema za 
kategorije C, Č, D in H: kotomer, še-
stilo, ravnilo in kalkulator. 
Tekmovanje	bo	sestavljal		 teoretični	
del (vprašanja iz orientacije, planin-
ske	šole)	in	praktiči	del	(prehod	pro-
ge,	 prva	 pomoč).	Tekmovalo	 se	 bo	
po pravilniku, objavljenem na strani 
Mladinske komisije Planinske zveze 
Slovenije: http://mk.pzs.si/vsebina.
php?pid=108. Uporabljali bomo kar-
te	DTK25.	Vsi	udeleženci	 tekmujejo	
na	lastno	odgovornost.	  
Startnina znaša 2,5 € na osebo. Na 
koncu	praktičnega	dela	tekmovanja	
dobi	vsak	udeleženec	zasluženo	ma-
lico.	 Tekmovanje	 bo	 v	 vsakem	vre-
menu.  
Prijave zbiramo do torka, 5. aprila, 
na e-naslov primoz.pt@gmail.com. 
Ob prijavi navedite ime ekipe, kate-
gorijo	in	število	tekmovalcev	v	ekipi.	
Če	vas	kar	koli	zanima,	pokličite,	pi-
šite.	Tel.:	031	818	316	(Primož	Pečlin).										
Orientacijski	pozdrav!	
Vodja	tekmovanja	Primož Pečlin Kaplan Simon Robič

Svetovni dan knjige s Francijem Rogačem
23. april je eden izmed dni v letu, ko se še bolj kot ponavadi posvečamo knjigi, promociji branja, založništvu, avtorskim pravi-
cam, intelektualni lastnini in pismenosti. Na povabilo Knjižnice dr. Marje Boršnik bo Borovnico takrat obiskal pisec romana za 
odrasle in pravljičar Franci Rogač. Prebirali bomo zgodbe, se o njih pogovarjali, morda pa se že napisanim pridruži celo nova. 
Prireditev, namenjena vsem, ki jih privlači svet otroške domišljije, bo v dvorani nad vrtcem, pričela pa se bo ob 17. uri. 

Iz zgodovine 

Pomlad se nam bliža

Poslanec državnega zbora stranke DeSUS 
Primož Heinz v Borovnici
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Kot	že	vrsto	let	so	nas	tudi	le-
tos v februarju obiskali učen-
ci Glasbene šole Vrhnika in 
nam	 predstavili	 zvok	 svojih	
instrumentov. Povabilu se je 
odzvala tudi poklicna vio-
linistka Maja Naveršnik in 
otroška ušesa razveselila z 
milino	 svojega	 instrumenta.	
Otroci so ob tem aktivno so-
delovali pri muziciranju na vi-
olino.	Zabaven	nastop,	ki	je	bil	
deloma za otroške duše, delo-
ma pa za odrasle, sta tudi letos 
pripravila starša Blaž Kovač 
in Andraž Turk, ljubiteljska 
kitarista. Otroke sta s svojim 
igranjem	 povabila	 k	 plesu	 in	
petju, strokovne delavke pa 
smo bile spremljevalni vokali.

	 Praznovanje	 kulturnega	pra-
znika	 se	 začne	 že	 v	 vrtcu.	
Otroci  so tudi letos skupaj s 
strokovnimi delavkami po-
častili	 ta	 dan	 z	 različnimi	
slovesnimi prireditvami: z 
glasbeno-lutkovno	 predstavo	
Rokavička	 (na	 modrem	 vho-
du),	 z	 glasbeno-lutkovnim	
recitalom	Povodni	mož	in	raz-
stavo	ilustracij	Jelke	Reichman	
(na	zelenem	vhodu)	ter	recita-
lom poezije za otroke (na roza 
vhodu).	Otroci	so	se	seznanili	
z	likom	Franceta	Prešerna	in	s	
simboli	 slovenske	 državnosti	
–	slovensko	himno	Zdravljico,	
zastavo	 Republike	 Slovenije,	
jezikom ter našim ljudskim 
izročilom.

	 V	 norčavem	 pustnem	 času	
smo	 nato	 spoznavali	 običaj	
pustovanja, ljudske plese, 
slovensko ljudsko pravljico 
Kurent	 in	 druge.	 Na	 pustni	
torek	 so	 najpogumnejše	 pu-
stne	 šeme	 v	 telovadnici	 TVD	
Partizan	 lahko	opazovale	ku-
rente	kar	v	 živo	 –	obiskali	 so	
nas ptujski kurenti	in	glasno	
odganjali	zimo	iz	našega	kra-
ja, šole, vrtca… 
Z	dvema	avtobusoma	so	Žabi-
ce,	Mravljice,	Škrati	in	Konjički	
potovali v Cankarjev dom na 
Vrhniki. Na malem odru so si 
ogledali	 tri	 krajše	 predstave	
v	 izvedbi	 šolskih	 gledaliških	
skupin	z	Drenovega	Griča	ter	
iz	 Borovnice.	 V	 vrtcu	 smo	 si	
vsi	 skupaj	 ogledali	 zanimivo	
predstavo Teatra za vse, ki 
nam	je	v	prepletu	hudomušne	
zgodbe,	ljudskih	pesmi	in	ple-
sa predstavila staro dedkovo 
harmoniko.	Tudi	v	tej	poučni	
in zabavni predstavi so otroci 
aktivno	sodelovali	z	igranjem	
na ljudske instrumente. 
Otroci iz skupine Ježki so 
nas	razveselili	z	glasbeno	pra-
vljico	 Živali	 pri	 babici	 Zimi,	
naši	 najstarejši,	Metuljčki,	 pa	
so se odpravili v Ljubljano, 
kjer so obiskali Etnološki mu-
zej in	 sodelovali	 v	 njihovem	
programu	Moj	klobuk	ima	tri	
luknje. 
Vsi	 oddelki	 smo	 obiskali kar 
dve knjižnici – šolsko v stavbi 
Osnovne	šole	dr.	Ivana	Koro-
šca in krajevno dr. Marje Bor-
šnik.	Spoznavali	smo	različne	
pravljice,	 pesmi,	 poučne	 vse-
bine,	 sodelovali	 v	delavnicah	
in se seznanjali z delom knji-
žničarke.	
Vsem, ki so kakor koli pope-
strili naš letošnji mesec kul-
ture, se strokovne delavke 
prijazno zahvaljujemo! 

Pia Janja Kranjez,	Enota	
VRTEC-Mavrica

Februarja	smo	v	enoti	Sonček	kul-
turni	praznik	obeležili	z	igranjem	
na male inštrumente ter prepeva-
njem	otroških	in	ljudskih	pesmic.	
Kulturi je sledil pust in z veseljem 
lahko	zapišem,	da	so	se	 tudi	naj-
mlajši,	Gumbki,	pogumno	pustili	
obleči	 v	 levčka,	medvedka,	 pika-
polonico	 in	 druge	maškare.	 Prav	
tako	pogumni	so	bili	otroci	v	sku-
pini	Sovice,	ki	 so	oblečeni	v	Sne-
guljčico,	 Smrkca,	 škrata	 in	 drugo	
po skupinskem slikanju veselo 
zarajali skupaj z Gumbki. Po po-
čitnicah,	ki	smo	 jih	otroci	 iz	eno-
te	Sonček	kot	običajno	preživeli	v	
glavni	enoti	Mavrica,	so	se	Sovice	
v	svoji	sobi	razveselile	novega	ko-
tička.	 Kotiček	 so	 iz	 sobe	 Škratov	
v	 Mavrici	 preselili	 hišnika	 Mar-
ko	 Žitko	 in	 Marjan	 Debevec	 ter	
Boštjan Hribar, ki je naknadno 
naredil še vratca. Sovice se iskre-
no	zahvaljujejo	vsem	trem.	Precej	
deževen	 in	 pust	 februar	 smo	 si	
še	dodatno	popestrili	z	glasbo.	V	
začetku	 meseca	 sta	 nas	 obiskala	
Andraž	Turk	in	Blaž	Kovač,	ki	sta	
nam	na	kitaro	zaigrala	popularne	
in	 že	 kar	 ponarodele	 zimzelene	
uspešnice,	 vse	 od	 Mačka	 Murija	
do	Adija	Smolarja.	Konec	meseca	
pa	smo	pomigali	v	ritmu	afriškega	
bobna,	na	katerega	nam	je	zaigral	
Djonas	Ahmed	Abdillah.	

Za	enoto	Sonček	zapisala	
Jasna Gabrovšek

Za otroke in odrasle! 
Informativni sestanek bo v sredo, 

13. aprila 2016, ob 18.00 na parkirišču za 

osnovno šolo. 

Tečaj rolanja v Borovnici

Več informacij najdete na spletni strani: 
WWW.EKOLASKAR.COM/PODJETJE VIVIAN, 
e-naslov: VIVIAN@SIOL.COM 

Predstava Stara dedkova harmonika

Ježki nastopajo za nas

Mesec kulture v enoti Mavrica v Borovnici
Strokovne delavke in starši si želimo otrokom približati čim več kulture. Mesec februar je bil letos v tem pogledu še posebno bogat. Vsak oddelek se je starostni stopnji 
primerno spoznaval z različnimi vsebinami in dejavnostmi s področja kulture, umetnosti ter ljudskega izročila za otroke. Vsi skupaj smo se veselili nastopov naših 
zunanjih sodelavcev (tako poklicnih umetnikov kot tudi staršev – ljubiteljev glasbe in drugih umetniških zvrsti), ki so obarvali naš vsakdan še bolj praznično.

Mesec kulture v enoti Sonček na Bregu



NAS CASOPIS 436 /29.3.2016 C M Y K 26

26 29. marec 2016
elektronski naslov: obcina@horjul.si	 Občina	 Horjul 

Občinske novice  

•	V aprilu organiziran odvoz 
kosovnih odpadkov 
V mesecu aprilu bo organiziran od-
voz kosovnih odpadkov, nevarnih 
gospodinjskih	odpadkov,	električne	
in elektronske opreme ter gum. Zbi-
ranje	kosovnih	odpadkov	bo	možno	
v ponedeljek, 4. aprila 2016, od 9. do 
20. ure pri Športnem parku Horjul. 
Več	o	odvozu	odpadkov	in	kaj	spa-
da mednje pa v posebnem obvestilu 
o odvozu. 

•	Vpis otrok v vrtec Horjul 
Starše	ponovno	obveščamo,	da		po-
teka vpis otrok v Vrtec Horjul za 
šolsko leto 2016/17. Obrazec za pri-
javo	otroka	v	vrtec	dobite	na	sedežu	
vrtca, spletni strani Vrtca Horjul ali 
na	sedežu	Občine	Horjul.	Izpolnje-
no	vlogo	pošljite	na	naslov	Občina	
Horjul	 –	 za	 vrtec,	 Občinski	 trg	 1,	
1354 Horjul, in sicer do petka, 15. 
aprila 2016. 

•		 Preplastitev ceste na 
Ljubgojno 

Podjetje Tigrad d.o.o.  iz Logatca, 
ki je bilo izbrano kot najugodnejši 
ponudnik, je konec meseca marca 
pričelo	 s	 preplastitvijo	 ceste	 skozi	
naselje Ljubgojna. Nove asfaltne 
prevleke na cesti bo 300 metrov, 
istočasno	 pa	 bo	 potekala	 še	 uredi-
tev meteorne kanalizacije, javne 
razsvetljave ter propusta vodotoka. 
Vaščane	Ljubgojne	prosimo	za	razu-
mevanje pri prometu skozi naselje 
in	morebitnih	oteženih	dostopov	do	
vaših domov. 

Na	Vrzdencu	so	se	vaščani	v	mesecu	
marcu	na	zboru	vaščanov	že	sezna-
nili	z	zasnovo	nove	poslovilne	veži-
ce.	Na	podlagi	odločitve	na	zboru	je	
bila izdelana maketa, ki si jo zainte-
resirani lahko ogledate tudi na sple-
tni	strani	občine,	odprti	pa	smo	tudi	
še	za	vaša	mnenja.	Poslovilna	vežica	
je predvidena na spodnjem desnem 
delu	 zemljišča	 ob	 poti	 do	 cerkve,	
pod	 kozolcem	 Janeza	 Železnika.	
Poslovilna	vežica	 z	 80	kvadratnimi	
metri, ki jo je zasnoval arhitekt An-
drej Briški, bo obsegala poslovilni 

prostor, kuhinjo, toaletne prostore 
in	 skladiščni	 prostor,	 v	 osrednjem	
prostoru	 pa	 bo	 umeščena	 tudi	 ori-
ginalna freska sv. Krištofa. Ob sami 
vežici	 bo	 zagotovljenih	 tudi	 okrog	
10 parkirnih mest. Postopki o od-
kupu	zemljišča	z	lastnikom	še	pote-
kajo, prav tako potekajo še postopki 
o	sprejemu	novega	občinskega	pro-
storskega	 načrta,	 s	 katerim	 bo	 do-
pustna gradnja. Z gradbenimi deli 
se	 bo	 predvidoma	 začelo	 spomladi	
prihodnje leto. 

Občina Horjul 

Razpis za podelitev 
priznanj Občine Horjul 
za leto 2016
Na	podlagi	5.	člena	Statuta	Občine	Horjul	(Uradni	
list	RS,	št.	63/2010,	100/2011	in	80/2013)	in	9.	člena	
Odloka	 o	 podeljevanju	 priznanj	 Občine	 Horjul	
(Naš	časopis,	št.	263	z	dne	15.5.2000)	objavljamo	
  
RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE 
HORJUL ZA LETO 2016 
  

1. 
Občina	Horjul	podeljuje	naslednja	priznanja:	
-	naziv	častni	občan	
-	plaketo	občine	
-	priznanje	občine	

2. 
Naziv častni občan: 
Naziv	 častni	občan	 se	podeli	posameznikom,	ki	
so s svojim delom pomembno in trajno prispevali 
k	razvoju	družbe,	utrjevanju	miru,	razvoju	in	do-
sežkom	na	raznih	področjih	človekove	ustvarjal-
nosti,	oz.	k	ugledu	in	razvoju	občine.	

Plaketa občine 
Plaketa	 občine	 se	 podeljuje	 posameznikom,	
podjetjem, zavodom, skupnostim, društvom in 
drugim	pravnim	osebam	za	 izjemne	dosežke	 in	
uspehe,	 s	 katerimi	 se	 povečuje	 ugled	 občine	 na	
gospodarskem, kulturnem, športnem in drugih 
področjih.	
Plaketa	občine	se	lahko	podeli	tudi	posamezniku	
za	življenjsko	delo,	večletne	uspehe	ali	 enkratne	
izjemne	dosežke	trajnejšega	pomena.	
  
Priznanje občine 
Priznanje	 občine	 se	 podeli	 posameznikom	 dru-
štvom, zavodom, podjetjem in drugim organiza-
cijam in skupnostim za delo in dejanja, ki so jih 
dosegli	ob	posebnih	priložnostih	in	s	svojo	požr-
tvovalnostjo	in	delom	povečujejo	ugled	občine.	
  

3. 
Kandidate	 za	 priznanja	 predlagajo	 fizične	 in	
pravne	osebe:	občani,	politične	stranke,	podjetja,	
zavodi, društva ter druge organizacije in skupno-
sti. 
  

4. 
Predlog za podelitev mora vsebovati: 

-  naziv in ime predlagatelja 
-		osnovne	podatke	predlagane	fizične	ali	pravne	

osebe 
-		obrazložitev	predloga	
-  vrsto priznanja 
  

5. 
Pisni predlogi se pošljejo v zaprti kuverti z ozna-
ko »Ne odpiraj, razpis za priznanja« do 10. apri-
la	2016	na	naslov:	Občina	Horjul,	Občinski	trg	1,	
1354 Horjul.

6. 
O izbiri kandidatov, ki prejmejo priznanje se od-
loča	na	občinskem	svetu.	Predlogi	za	priznanja,	ki	
so	bili	podani	v	preteklih	letih	in	niso	bili	uvršče-
ni v izbor, se ne upoštevajo. 
Priznanja	bodo	podeljena	na	slovesnosti	ob	občin-
skem prazniku. 

Datum: 29. 2. 2016 
Štev.:081-0001/201016-1
  

OBČINA	HORJUL	
ŽUPAN	

Janko Prebil l.r. 

*Rojstnodnevni 10% popust velja ob enkratnem nakupu v posa-
mezni enoti na dan praznovanja. Ugodnost ne velja za izdelke, ki 

so že v akciji ali katalogu ugodnosti, nakup darilnih bonov 
in izdelkov na recept. Popusti se ne seštevajo. 

Popust je predviden za prodajo v količinah, 
običajnih za gospodinjstva.

Lekarniška podružnica
Horjul

četrtek, 7. 4. 2016
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Tloris poslovilne vežiceMaketa poslovilne vežice na Vrzdencu

Obveščamo	vas,	da	bo	v	mesecu	aprilu na ob-
močju	občine	Horjul	organiziran	reden	odvoz	
kosovnih odpadkov,  nevarnih gospodinjskih 
odpadkov,	električne	in	elektronske	opreme	ter	
gum. Zbiranje kosovnih odpadkov, nevarnih 
gospodinjskih	 odpadkov,	 električne	 in	 elek-
tronske	opreme	 ter	gum	bo	za	vse	občane	na	
enem skupnem zbirnem mestu – pri Športnem 
parku Horjul. Zato vas naprošamo, da odpad-
kov ne odlagate pri kontejnerjih ali drugih me-
stih,	 temveč	 odpadke	 pripeljite	 v	Horjul,	 kjer	
bo	pri	Športnem	parku	Horjul	(ob	Vrhniški	ce-
sti)	za	to	posebej	pripravljen	prostor.	
  
Na lokaciji pri ŠPORTNEM PARKU HOR-
JUL se bodo zbirali izključno:  
•	kosovni odpadki, gume: v ponedeljek, 4. 

aprila 2016, med 9.00 in 20.00 
•	nevarni gospodinjski odpadki, električna 

in elektronska oprema: v ponedeljek, 4. 
aprila 2016, med 9.30 in 17.00 v posebni zbi-
ralnici

  
Dne 5. 4. 2016 odlaganje ni več dovoljeno, saj 
bo	podjetje	Snaga	pričelo	izvrševati	odvoz	od-
padkov. 
Prosimo vas, da zgoraj navedena termina do-
sledno spoštujete, ker odlaganje izven navede-

nega	časa	ne	bo	mogoče.	Prosili	bi	tudi,	naj	vas	
ne	moti,	če	bo	oseba,	ki	bo	nadzirala	odlagali-
šče	 povprašala	 po	 vašem	osebnem	 imenu.	 To	
bo storila iz razloga, ker je odlaganje kosovnih 
odpadkov	 namenjeno	 samo	 OBČANOM	 IN	
OBČANKAM	OBČINE	HORJUL.	
Med	kosovne	odpadke	odlagamo:		
•	kopalniško	opremo;	
•	pohištvo;	
•	preproge;	
•	oblazinjeno	pohištvo	in	vzmetnice;	
•	svetila	in	senčila.	
 
Med odpadno električno in elektronsko opre-
mo spadajo:  
•	velike	in	male	gospodinjske	naprave;	
•	televizijski	in	računalniški	zasloni;	
•	IT	in	telekomunikacijska	oprema;	
•	zabavna	elektronika;	
•	električno	in	elektronsko	orodje;	
•	oprema	za	razsvetljavo;	
•	zapestne	ure	in	budilke;	
•	električni	aparati	za	nego	telesa;	
•	elektronske	igrače	in	športna	oprema	z	elek-
tričnimi	ali	elektronskimi	sestavnimi	deli.	

 
Med nevarne odpadke odlagamo: 
•	odslužene	akumulatorje;	
•	baterije;	
•	barve	in	topila;	
•	kemikalije;	
•	olja	in	masti;	
•	pesticide;	
•	pralna	 in	kozmetična	 sredstva,	 ki	 vsebujejo	
nevarne	snovi;	

•	zdravila;	
•	neonske	cevi	
•	oz.	vse,	kar	je	opremljeno	s	simboli	za	nevar-
ne	snovi	in	njihovo	embalažo.	

Občina Horjul 

Poslovilna vežica Vrzdenec 

Odvoz kosovnih odpadkov, nevarnih 
gospodinjskih odpadkov, električne in 
elektronske opreme ter gum
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Vrtec na obisku v 
Centru starejših Horjul
Že	nekaj	let	ob	dnevu	žena	razveseljujemo	oskrbovance	doma	starejših.	
Letos	je	dom	obiskala	skupina	Metulji.	Pripravili	smo	nekaj	plesov	in	
pesmi,	s	katerimi	smo	nastopili	pred	zbrano	publiko,	ki	nas	je	pričaka-
la	v	avli.	Pri	petju	so	se	nam	pridružili	 tudi	poslušalci	 in	skupaj	smo	
preživeli	nekaj	lepih	trenutkov.	Po	nastopu	so	otroci	razdelili	darilca,	
ki smo jih izdelali v vseh skupinah v vrtcu. V zahvalo nas je v jedilnici 
pričakala	pogostitev,	na	kateri	smo	se	posladkali.	Še	naprej	bomo	sode-
lovali z domom in izmenjali še kakšen obisk, saj tako bogatimo otroke 
in razveseljujemo ostarele. 

MR

Tokrat so jo spekli. Prav zares so spekli pico veli-
kanko,	ki	je	v	dolžino	merila	1,5	in	v	širino	2	me-
tra.	Ideja	se	je	porodila	na	enem	izmed	večernih	
pogovorov, ko se je eden od sosedov pohvalil, 
da	ima	novo	peč	za	segrevanje	pleksi	stekla.	So-
sedje, ki so bili takrat na kupu, so takoj prišli do 
zamisli, da bi jo lahko preizkusili prvi in v njej 
spekli	pico.	In	kot	jim	je	v	navadi,	je	od	ideje	do	
realizacije	prišlo	nemudoma.	Že	naslednji	 dan	
je	vsak	prinesel	določeno	sestavino	in	zamesili	

so testo za pico, ki je tistikrat imela premer do-
ber meter. Bila je izredno okusna. A zdelo se je, 
da bo ta za celo ulico, ki šteje okoli 60 ljudi, pre-
majhna.	Zato	so	se	soglasno	odločili,	da	speče-
jo	večjo.	Že	naslednjo	soboto	so	kupili	material	
in	naročili	aluminijasto	ploščo	v	velikosti	1,5	x	
2 metra. Na njej so razvaljali testo in s skupni-
mi	močmi	dodali	 sestavine,	 tako	da	 je	pica	 že	
takrat izgledala mamljivo in dobro. Za pico so 
porabili	8	kilogramov	moke,	10	zavitkov	kvasa,	

nekaj	vrčev	vode,	 6	 litrov	pelatov,	gobe,	 razno	
zelenjavo in ker so imeli prste vmes predvsem 
moški, seveda nikakor niso skoparili s šunko in 
sirom.	Sodeč	po	nasmejanih	obrazih	in	žarečih	
očeh	pripovedovalcev	 iz	Male	ulice	 je	pica	za-
res	odlično	uspela.	“Bila	je	maksimalno	dobra,”	
prikimajo vsi. Ker je bila tako zelo velika, so se 
z	njo	lahko	nasitili	vsi	prebivalcev	Male	ulice	ter	
vsi	mimoidoči,	a	je	še	vedno	ni	zmanjkalo.		
Pica	velikanka	iz	Male	ulice	sicer	ne	dosega	re-
kordnih mer iz Guinnessove knjige rekordov, 
znala pa bi pomesti z vsemi slovenskimi rekor-
di. A velikost tudi tokrat ni bila najpomembnej-
ša,	pomembnejša	sta	bila	druženje	in	dobra	vo-
lja;	slednje	na	Mali	ulici	nikoli	ne	primanjkuje,	
saj	kot	pravijo	sami:	“Na	naši	Mali	ulici	nam	ni	
nikoli	 dolgčas.	Vedno	 se	 najde	 kak	 izgovor	 za	
slavje.”	 In	 če	 boste	 kdaj	 zavili	 na	 Malo	 ulico,	
ne	bodite	presenečeni,	če	boste	sosede	našli	pri	
delu	–	pri	pripravi	golaža,	bograča,	obare,	pasu-
lja,	vampov,	in	to	kar	v	60-litrskem	litoželeznem	
kotlu, ali pa bodo morda preprosto opravljali 
spomladansko	 čiščenje	 na	 enem	 izmed	 vrtov	
ali	 v	 garaži.	Ni	 kaj,	 lepo	 bi	 bilo,	 če	 bi	 poznali	
več	takšnih	ulic,	ki	bi	po	vzoru	Male	ulice	pod	
vprašaj postavljale stereotipe o slovenskih med-
sosedskih odnosih. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: Mala ulica  

V slovo
23. novembra 2015 smo se na ljubljanskih Ža-
lah še zadnjič poslovili od horjulskega partiza-
na – polkovnika Zdešar Miroslava – Mira.
Miro se je 18. julija 1923 rodil v enajstčlan-
ski Zdešarjevi družini v Horjulu (po domače 
Pr’ Bitenčevemu kovaču). Že v rani mladosti 
je doživel vse tegobe težkega življenja, ki so v 
tistih časih pestile kmete in delavski razred. Po 
končani osnovni šoli se je izučil za mizarja in 
tako tudi pričakal pričetek okupacije Slovenije 
in seveda domačega Horjula.  Avgusta 1941 je 
pričel z aktivnim delovanjem pod okriljem OF 
na območju domače vasi, prav tako še dva brata 
in oče, ki je bil kasneje celo odpeljan v inter-
nacijo. Eden izmed bratov je kasneje padel kot 
partizan. Mira je pot maja 1942 vodila v no-
voustanovljeni I. Dolomitski odred, kjer je ta-
koj postal spremljevalec ter kurir komandanta 
odreda. Meseca oktobra istega 1942. leta pa se 
je kot partizan z kar nekaj bojnimi izkušnjami 
priključil Šercerjevi brigadi. Tu se je kot ko-
mandir čete udeležil napada na domobranski 
postojanki Velike Lašče in Kočevje, kjer se je še 
posebej izkazal kot hraber borec. 
Zaradi tega je Miro polagoma pridobil čin na-
mestnika, kmalu nato pa še komandirja tretjega 
bataljona Šercerjeve brigade, s katero se je v 
sklopu XIV. Divizije udeležil že kar legendar-
nega pohoda na Štajersko. Tudi na Štajerskem 
se je Miro zelo izkazal tako kot komandir bata-
ljona kot tudi neustrašni borec. Velja spomniti 
na veliko zmago nad nemško motorizirano ko-
lono pri Lučah ob Savinji, napad na železniško 
postajo Otiški vrh in Šentjanž, razbitje nem-
ških zased pri Hudi luknji. V teh bojih pa je bil 
Miro tudi ranjen v obe nogi, tako da je moral 
poveljstvo prepustiti svojemu prijatelju Rajku 
Kirnu. 
Decembra 1944 je po ukazu glavnega štaba 
Miro moral oditi najprej na osvobojeno ozemlje 
v Belo Krajino, od tam pa na šolanje v Beograd. 
Po končanem šolanju je Miro postal komandant 
bataljona Titove garde, v kateri je ostal aktiven 
kar 16 let. Takratnega vrhovnega poveljnika in 
predsednika države maršala Tita je spremljal na 
uradnih obiskih v Egiptu, Etiopiji, SSSR, Indo-
neziji, Vietnamu, Grčiji, Bolgariji in Romuniji. 
Prav tako je maršala Tita ob prihodu iz tujine 
s svojim gardnim bataljonom venomer pričakal 
na letališču, kjer mu je tudi podal raport. Med 
služenjem v Beogradu je Miro uspešno končal 
tudi vojaško akademijo in zatem odšel za na-
čelnika operativnega odseka divizije v Postojno. 
Za svoje zasluge v NOB in pri povojnem delo-
vanju je Miro prejel vrsto visokih odlikovanj in 
priznanj. Še najbolj je bil ponosen na red naro-
dnega heroja, ki ga je maršal Tito podelil brigadi 
Ljuba Šercerja. Miro je po upokojitvi živel na 
Kodeljevem v Ljubljani, kjer si je pridobil ogro-
mno prijateljev, katerim je vsestransko poma-
gal, če je le mogel. 
V imenu skupnosti borcev Dolomitskega odre-
da ter skupnosti borcev brigade Ljuba Šercerja 
izrekamo sožalje Mirotovi življenjski sopotnici 
Cvetki, sinovoma Milošu in Miloradu, vnuku 
Luki in njegovi ženi Maji ter pravnukinjama 
Evi in Sari, njegovemu Zvonetu in vsem osta-
lim sorodnikom. Počivaj v miru in naj ti bo lah-
ka slovenska zemlja.

Pica velikanka za Malo ulico
Horjul, 12. marec – Znano je, da je Mala ulica v Horjulu prav posebna ulica, saj se na njej nemalokrat odvijajo zanimive 
stvari. Ti dogodki so plod izrednih zamisli njenih prebivalcev, ki pravijo, da niso le sosedje, pač pa predvsem dobri prijatelji, 
ki se znajo poveseliti in včasih tudi kakšno ušpičiti.

Le kaj se bo zgodilo?
»Kaj mislite, da se bo zgodilo?« je bilo v mesecu februarju v našem vrt-
cu skoraj zagotovo najpogostejše vprašanje vzgojiteljic. Potekali so dnevi 
eksperimentov in naše igralnice so se spremenile v prave »laboratorije«. 
Izvajali	smo	poskuse	z	zvokom,	iskali	glasne	in	tihe	predmete,	prepozna-
vali	snovi	po	barvi	zvoka	…	Opazovali	smo	vodo	v	različnih	agregatnih	
stanjih	ter	v	igralnice	prinesli	sneg	in	čakali,	kaj	se	bo	z	njim	zgodilo	na	
toplem. Nastajali so še drugi poskusi z vodo, oljem, detergentom, siru-
pom,	barvo,	poprom,	sladkorjem	…	Preverili	smo,	če	voda	v	kozarcu	v	
nekaj dneh res izhlapi, katere snovi se mešajo z vodo, katere plavajo na 
vodi, katere potonejo. V eni od skupin so naredili tudi poskus »vulkan«, s 
sodo	bikarbono,	kisom	in	barvo.	Izdelovali	smo	padalce,	ledene	okraske,	
pihali	milne	mehurčke	…	
Otroci	so	se	veselili	vsakega	poskusa	posebej	 in	komaj	čakali	 trenutek,	
da se je nekaj zgodilo. Ob dogajanjih so potekali pogovori, potrebno je 
bilo predvidevati in dobro opazovati. Najbolje pa je bilo, ko so jih lahko 
pripravili kar sami. 

E. M.
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Sprememba 
uradnih ur na 
Krajevnem 
uradu Dobrova

Kot smo občane že seznanili 
v prejšnji številki Našega ča-
sopisa, da bodo uradne ure 
na Krajevnem uradu Dobrova 
zagotovljene v času uradnih 

ur občine ter tudi v večjem obsegu, občane 
in druge koristnike upravnih storitev obve-
ščamo, da bo Krajevni urad Dobrova od 1. 
4. 2016 dalje posloval ob sredah, od 8. do 
12. ure in od 13. do 17. ure. Krajevni urad 
Dobrova se nahaja v občinski stavbi na Do-
brovi, na naslovu Stara cesta 13, Dobrova.  

Podelitev 
občinskih 
priznanj

Na koncu dobrovsko-polho-
grajskih strani si lahko prebe-
rete uradni poziv občine vsem 
občanom, da vložijo predloge 
dobitnikov letošnih občinskih 
priznanj. Pisni predlogi za 

občinska priznanja morajo biti poslani v 
zaprti ovojnici na naslov: Občina Dobro-
va - Polhov Gradec, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Stara ce-
sta 13, 1356 Dobrova in sicer najkasneje do 
22. aprila 2016.

Polhograjska 
graščina
Dogodki in novosti v aprilu  
Polhograjska graščina s prihodom pomladi na 
široko odpira svoja vrata. Vabimo vas, da poku-
kate ven, se sprehodite po čudovitem grajskem 
parku in njegovi okolici ali se podate na pot pro-
ti dogodivščinam, ki jih pripravljamo za vas.   
  
Grajska poroka 
Načrtujeta najlepši dan v svojem življenju. 
Želita nepozabne trenutke preživeti v objemu 
grajskega parka, ki ga obdajajo okoliški hribi, v 
zelenem okolju, pod senco stoletne lipe in stran 
od mestnega vrveža in gneče? Vabimo vaju, da 
zakonsko zvezo skleneta v romantični Polho-
grajski graščini, le korak iz Ljubljane. 
Našo ponudbo si oglejta na spletni strani, po-
kličite nas, veseli bomo tudi vašega obiska. 
  
Hiša v parku 
»Življenje ni praznik, življenje je delovni 
dan!« je naslov zbirke, ki je prezentirana v Hiši 
v parku. Razstavljeni predmeti so del gozdar-
ske, tekstilne in kmetijske zbirke Tehniškega 
muzeja Slovenije. Iz gozdarske zbirke so pred-

stavljeni predmeti, povezani s smolarjenjem, ki  
je bilo v preteklosti razvito tudi pri nas. Teks-
tilno in kmetijsko zbirko zastopajo predmeti, 
ki so se v preteklosti uporabljali v vsakdanjem 
življenju na podeželju. Tudi na Polhograjskem 
se ponekod še najdejo na starejših domačijah. 
Hiša v parku bo svoja vrata odprla 15. aprila 
2016. V mesecu aprilu bo odprta od torka do 
petka, med 8. in 16. uro. 
  
NOVO: Vodenje po Muzeju pošte in teleko-
munikacij, ki se tematsko povezuje s časom 
grofa Blagaja 
V Muzeju pošte in telekomunikacij boste spo-
znavali bogato poštno zgodovino iz časa grofa 
Blagaja in odkrivali zgodbo o prvem polho-
grajskem poštarju. Izvedeli boste vse o posti-
ljonih, poštnih rogovih, kočijah ter prvi poštni 
znamki, poslušali melodije poštnega roga in se 
skupaj z Blagajem preizkusili v pisanju pisma 
s peresom. 
Vabljene zaključene skupine in posamezniki. 
Zaradi lažje organizacije se predhodno najavite. 
  
Ogled dvorske cerkve  
Prvo nedeljo v mesecu aprilu bo ena najlepših 
poznogotskih cerkva na Slovenskem, cerkev 
sv. Petra v Dvoru, ponovno odprla svoja vra-
ta. V nedeljo, 3. aprila 2016, vas od 16. do 18. 
ure vabimo na brezplačno javno vodstvo. 

  
Pa res poznate Polhov Gradec? 
Javni zavod Polhograjska graščina ponuja mo-
žnost vodenih ogledov po poti  kulturne dedi-
ščine v Polhovem Gradcu. Za ogled znameni-
tosti Polhovega Gradca so na voljo trije sklopi 
vodenega ogleda, in sicer: staro vaško jedro, ki 
vključuje  ogled cerkve Marijinega rojstva ali 
ogled Kalvarije ter obisk in vodenje v  Krajev-
nem muzeju. Za vodene oglede se je potrebno 
najaviti vsaj 3 dni prej. 
  
Kontaktni podatki:
Polhograjska graščina
T: 031 776 259
E: info@grad-polhovgradec.si           
www.grad-polhovgradec.si 
Pripravili: Ana Oblak, Ajda Kozjek, Nina Slana 

Ljudsko izročilo pravi, da se na 
gregorjevo ženijo ptički. Legenda 
o tem prazniku sega v šesto stole-
tje, ko je papež Gregor Veliki go-
doval prav na prvi spomladanski 
dan, torej 21. marca. Ko pa so leta 
1582 spremenili koledarski sistem 
iz julijanskega v gregorjevega, se je 
gregorjevo premaknilo nazaj, zato 
ga še danes praznujemo 12. marca 
in ne na prvi koledarski pomladni 
dan.  

Na predvečer praznika na Gorenj-
skem že od nekdaj ohranjajo na-
vado spuščanja razsvetljenih gre-
gorčkov oziroma barčic po vodi. 
Ta običaj sega v čase, ko ljudje še 
niso poznali elektrike in so se dalj-
šega dneva ter z njim pomladi še 
bolj veselili. Sveti Gregor je tako 
pomenil preobrat v življenju, saj 
pri svojem delu niso več potrebo-
vali svetilke. In ker občina Dobro-
va - Polhov Gradec sega tudi na 

gorenjsko stran, se je letos ta običaj 
prenesel tudi na naše območje. 
Čeprav je pomladansko cvetje v 
okolici Pograjskega doma že po-
gnalo in je bilo tako na levem kot 
desnem bregu Božne opaziti koša-
te veje mačic, zvončke, trobentice, 
žafrane in druge znanilce pomladi, 
pa gregorjeva sobota ni bila nič kaj 
pomladansko topla. Temperature 
so bile bolj primerne zimskemu 
letnemu času in tudi sončni žarki 
so se skrivali za oblaki. A to ni niti 
malo zmotilo razigranih otrok, ki 
so pozno popoldan na prizorišče 
ponosno prinašali svoje gregorč-
ke – pisane barčice, plavajoče hiši-
ce, gradove in druge umetnine iz 
kartonov in lesa. Vanje so položili 
prižgane svečke ter jih spustili po 
reki. Pogled na plavajoče gregorč-
ke je bil prijeten, le malo je ponaga-
jal močan tok, ki je nekatere barčice 
prevrnil, jih odnesel v kak stranski 
jarek ali pa jih odpeljal s seboj. Po-
seben izziv za nekaj mladih juna-
kov pa je bilo lovljenje odplavlje-
nih gregorčkov. Poskrbeli so, da je 
bil dogodek prijazen tudi do nara-
ve in okolja. 

Vsi, posebej pa organizatorji, so 
bili ob koncu veseli in ponosni, da 
se je prvega spusta gregorčkov po 
Božni udeležilo tolikšno število 
sodelujočih, zato brez pomislekov 
obljubljajo, da se na gregorjevo 
znova srečajo prihodnje leto ter 
skupaj prepodijo zimo in pozdra-
vijo daljši dan. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Polhograjska graščina daje občini Dobrova - 
Polhov Gradec in njenim občanom poseben 
pečat. Če bi objekt lahko govoril, bi zagotovo 
znal povedati številne zanimive zgodbe o do-
brih in slabih časih, o ljubezni in sovraštvu, o 
vzponih in padcih, o dobroti in maščevanju, o 
bogastvu in revščini. A nekatere zgodbe bodo 
za vedno ostale skrite za mogočnimi zidovi 
tega gradu, druge pa so na srečo ali opomin 
ostale nekje zapisane ali se prenašajo preko 
ustnega izročila. Mnoge so lahko v izziv tudi 
snovalcem novih zgodb, da bodo znali ohra-
niti čas preteklosti in ga ponesti bodočim ro-
dovom.   
Da bi bogato dediščino ohranili, jo še naprej 
vzdrževali in ji znali povrniti ugled, kot ga je 
nekdaj graščina že imela, se že vrsto let tru-
dijo tudi v okviru JZ Polhograjska graščina. V 
Polhograjski graščini zadnjih osem let domu-
je Muzej pošte in telekomunikacij, ki ga sedaj 
krajani  že dobro poznajo, JZ Polhograjska 
graščina pa ima vse od ustanovitve 1992 vlogo 
voditelja in koordinatorja različnih dejavnosti 

in programov, katerih cilj je ohranjati kulturno 
dediščino in osrednji kulturni spomenik Pol-
hovega Gradca, širiti prepoznavnost graščine 
in kraja kot celote, da postaja točka za pove-
zovanje in sodelovanje v kraju in tudi širše. S 
temi cilji je zaznamovan tudi program dela, 
ki ga je s koncem januarja potrdil na novo 
potrjeni Svet JZ Polhograjska graščina. Tega 
po novem sestavljajo Tončka Dolenc, Fran-
ci Laznik, Marjan Malovrh, Barbara Rednak 
Robič, vodenje pa je po potrditvi članov Sve-
ta prevzela Ana Oblak. Svet zavoda ima na-
logo, da pripravi in sprejme program dela in 
finančni načrt ter dosledno spremlja izvajanje 
programa. Za izvajanje le-tega ter usklajevanje 
preostalega operativnega dela znotraj JZ pa 
je zadolžen direktor Zavoda, za kar je bil kot 
vršilec dolžnosti s koncem leta 2015 imenovan 
Gregor Čuden. 
Že na prvem srečanju Sveta JZ Polhograjska 
graščina je bilo opaziti in čutiti skupno željo in 
vizijo, ki so jo tako člani Sveta JZ Polhograjska 
graščina kot v. d. direktorja zapisali v sklep, in 

sicer kot prizadevanje za nadaljevanje že uteče-
nih dejavnosti ter hkrati skrb za razvoj in nad-
gradnjo programov dejavnosti v okviru finanč-
nih možnosti, ki jih ima zavod na razpolago. 
Novo vodstvo se zaveda, da je njihov uspeh 
v veliki meri odvisen tudi od prisotnosti in 
soudeležbe krajanov in občanov, zato vas vse 
prijazno vabijo, da spremljajte dejavnosti in 
dogodke ter se udeležite čim več različnih pri-
reditev v graščini in njeni prelepi okolici. Tudi 
tako boste podprli prizadevanja in delovanje 
JZ v smeri,  da postane in ostane osrednja po-
vezovalna točka za kulturne in spremljajoče 
dejavnosti v kraju ter prepoznavna blagovna 
znamka občine Dobrova - Polhov Gradec. 
Več o samem programu in o dejavnostih ter 
dogodkih v Polhograjski graščini si lahko 
preberete na spletni strani www.grad-polho-
vgradec.si ali na Facebook strani Polhograjska 
graščina ter v Našem časopisu, kjer bomo o te-
kočih stvareh redno poročali, o prihajajočih pa 
vas zvesto seznanjali. 

Nadja Prosen Verbič 

Vabimo vas, posameznike, družine, dru-
štva in druge, da se pridružite akciji či-
ščenja našega kraja. 

Koordinatorji po posameznih vaseh 
bodo predsedniki vaških skupnosti 
oz. predsedniki/predstavniki posame-
znih  društev, ki bodo na zbirnih me-
stih razdelili vrečke in rokavice. Seznam 
zbirnih mest po vaških skupnostih je 
objavljen na občinski spletni strani 
www.dobrova-polhovgradec.si. 
Iz našega okolja bomo pobrali pločevin-
ke, vrečke, steklenice in drobni material. 
Zbrane odpadke se pobira in ločuje v 
ustrezne vrečke, ki se jih odloži na ob-
stoječih ekoloških otokih po vaseh. Ve-
čjih kosovnih odpadkov se ne pobira. V 
naravi najdeno mesto kosovnega odpa-
da pa lahko javite na KS Polhov Gradec. 
Vabimo vas, da se v čim večjem številu 
pridružite akciji in da skupaj poskrbi-
mo, da bo naša in vaša vas lepa ter ure-
jena. 

Akcijo podpirajo in sodelujejo: 
KS Polhov Gradec, Občina Dobrova - 
Polhov Gradec, OŠ Polhov Gradec, 
društva

Čistilna akcija 
v Polhovem 
Gradcu

Čistilna akcija bo v soboto, 
2. aprila 2016, s pričetkom ob 
9. uri. 

Gregorjevo 2016
Skupni pozdrav soncu in po-
mladi s spuščanjem gregorčkov 
v Božno

Vsi iz Duštva Lep je dan se 
zahvaljujemo občini Dobrova 
- Polhov Gradec za uporabo 
prostora, Pograjskemu domu 
za parkirni prostor in toalete, 
Osnovni šoli Polhov Gradec za 
sodelovanje in vsem, ki so se 
dogodka udeležili. 
Se vidimo naslednje leto!

Javni zavod Polhograjska graščina novim izzivom naproti
 V začetku letošnjega leta se je prvič sestal novi Svet Javnega zavoda Polhograjska graščina (v nadaljevanju JZ Polho-
grajska graščina), ki ga je konec lanskega leta na 9. redni seji imenoval občinski svet ustanoviteljice – Občine Dobrova 
- Polhov Gradec. Potrdil je novo vodstvo in program dela ter snoval nove ideje in smernice.

Prvo spuščanje gregorčkov po Božni
Polhov Gradec, 12. marec – Na gregorjevo je Društvo za kakovost življenja Lep je dan po-
skrbelo za obuditev starega slovenskega ljudskega običaja ter pripravilo prvo spuščanje 
gregorčkov po Božni, s čimer so otroci ter njihovi starši že pozdravili pomlad in daljši dan.
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Knjiga Marija v leščevju je 
tako po vsebini kot tudi 

po obsegu, saj zajema kar 672 
strani, izredno bogato delo, ki 
je plod močne želje in ideje do-
mačega župnika Alojzija Golo-
ba ter, kot pravi sam, njegove 
srečne roke pri izbiri dobrega 
vodje projekta. To vlogo je 
namreč zaupal zgodovinarju 
dr. Francu M. Dolinarju, ki je k 
raziskovalnemu delu povabil 
številne izbrane strokovnjake, 
katerih dela so zajeta v petih 
vsebinskih sklopih. O njihovi 
vsebini je kot glavni govornik 
spregovoril tudi v župnijski 
dvorani na Dobrovi ob pred-
stavitvi knjige, 19. decembra 
2015. Na simpoziju, ki je skupaj 
s prijetnimi glasbenimi točka-
mi in recitacijami oblikoval lep 
kulturni program, se je zbrani 
množici župljanov, gostov, 
med katerimi je bil tudi župan 
Franc Setnikar, in drugi zain-
teresirani javnosti predstavila 
izbrana ekipa strokovnjakov, 
ki je s svojimi študijami in razi-
skovalnim delom sooblikovala 
zajetno monografsko delo Ma-
rija v leščevju. 

O monografiji 
V prvem poglavju, naslovlje-
nem Geografski in upravni 
oris kraja, Dušan Fatur postavi 
župnijo Dobrova pri Ljubljani 
v prostor in čas ter se dotakne 
geografskih posebnosti oze-
mlja, vpetega med Ljubljan-
skim barjem in Polhograjskimi 
dolomiti. Njegovo delo pa do-
polnijo Martin Knez z opisom 
geoloških značilnosti tega oze-
mlja; Tone Krampač s študijo 
družinskih dreves, analizo ra-
sti župnije in socialne struktu-
re prebivalcev ter s podatki o 
hišnih imenih, ki se na nekate-
rih naslovih, kljub menjavi hi-
šnih gospodarjev, uporabljajo 
še danes; ter Julijana Visočnik, 
ki zaključi prvi sklop, in sicer 
s predstavitvijo župnijske ma-
trikule iz leta 1760, ki zajema 
dragocene podatke o duhovni 
oskrbi Dobrove kot šentviške 
podružnice in od leta 1723 sa-
mostojnega vikariata. 
Drugi sklop, ki nosi na-
slov Zgodovinske korenine, 
skuša dati legendarnemu iz-
ročilu o nastanku božje poti na 
Dobrovi trdnejšo zgodovinsko 

osnovo, saj se le-tega z danes 
znanimi zgodovinskimi viri 
ne da niti potrditi niti ovre-
či. Lidija Žnidaršič Golec ob 
skrbni analizi šentviških ka-
planov na ozemlju današnje 
dobrovske župnije v tem delu 
piše o njihovi duhovni oskrbi 
pred letom 1723, ko ozemlje 
postane samostojni vikariat. 
O vseh drugih pomembnih 
časovnih prelomnicah, tudi 
o tisti leta 1784, ko je vikariat 
povzdignjen v župnijo, pa vse 
do dogodkov iz današnjih dni 
delo prispevajo France M. Do-
linar, Jure Volčjak, Blaž Otrin, 
Vida Deželak Barič, Marija 
Čepić Rehar ter župnik Alojzij 
Golob. Ti v dolgem časovnem 
loku skušajo ujeti in opisati 
duhovni utrip župnije skozi 
čas, razgibano družbeno ži-
vljenje v župniji, pastoralno 
dejavnost dobrovskih dušnih 
pastirjev ter tudi neprijetne 
dogodke iz časov, ko so farane 
preizkušale vojne grozote, raz-
lične nalezljive bolezni, narav-
ne nesreče, politične razmere 
in vmešavanja države pod raz-
ličnimi oblastmi in režimi ter 

celo izrivanje Cerkve iz javne-
ga življenja. 
O Dobrovi kot romarskem 
središču, kamor so se na pri-
prošnjo Marije številni verni-
ki pogosto zatekali, v tretjem 
sklopu piše Metoda Kemperl. 
V njem med drugim navede, 
da je o romarski cerkvi s patro-
cinijo Marijinega vnebovzetja, 
ki zaradi čudežev slovi daleč 
naokrog, pisal že Janez Vaj-
kard Valvasor, za njim pa tudi 
ljubljanski kronist Janez Gre-
gor Dolničar, ki je zapisal, naj 
bi se tu Marijo častilo že okrog 
leta 970. Dobrovsko Marijo ča-
stijo tudi s pesmijo. O tem in 
nekaj ponarodelih je zapisal 
Matija Ogrin. Ta del dopolni 
še Ana Lavriča, in sicer s pri-
spevkom o posebni povezano-
sti posameznikov, med kateri-
mi so bili tudi ugledni plemiči, 
meščani ter duhovniki, z Ma-
rijo v leščevju, ki so jo izrazili 
z vpisom v Bratovščino Mari-
jinega vnebovzetja. 
Poglavje Kulturni spomeni-
ki, ki poleg vsebine zajema 
tudi mnogo fotografskega ma-
teriala, v središče postavi le-
tošnjo jubilantko – župnijsko 
cerkev Marijinega vnebovze-
tja. Umetnostni zgodovinar 
Blaž Resman v prispevku po-
drobno zajame vse danes do-
segljive vire ter pride do ne-
katerih presenetljivih odkritij, 
s tem pa izdela najtemeljitejšo 
in najizčrpnejšo umetnostno-
zgodovinsko študijo o cerkvi 
Marijinega vnebovzetja na 
Dobrovi. Nova so med dru-
gim tudi njegova spoznanja 
glede arhitekta cerkve, ki bi 
po njegovih ugotovitvah lah-
ko bil lombardski arhitekt 
Francesco Ferrata ali France-
sco Bombassi, ki se je pri nas 
najbolj uveljavil pri zunanji 
členitvi ljubljanske stolnice. 
Avtor doda še svoj drugi pri-
spevek, ki pa zaobjame vse 
podružnične cerkve – cerkev 
sv. Neže v Brezju, sv. Janeza 
Krstnika v Gaberju, sv. Jurija 
na Hrušovem in sv. Martina 
v Podsmreki. Resmanovi deli 
sta dopolnila še Edo Škulj 

z opisom kraljice cerkvenih 
glasbil – nekdanjih in seda-
njih Milavčevih župnijskih 
orgel, ter Matjaž Ambrožič 
z orisom zvonov župnijske 
cerkve na Dobrovi in v njenih 
podružnicah skozi čas. 
Zadnji sklop je posvečen ose-
bam in dejavnostim, ki so 
posebej zaznamovale župnijo 
Dobrova, pa naj si bo doma 
ali pa so njeno ime ponesle 
v svet. Marija Čepić Rehar 
je uredila življenjepise du-
šnih pastirjev, ki so delovali 
na Dobrovi, s. Irma Makše je 
predstavila življenje in delo 
Marijinih sester na Dobrovi, 
Ana Lavrič je opisala že prej 
imenovano Bratovščino pri 
cerkvi Marijinega vnebovze-
tja, Anton Lesjak in France M. 
Dolinar pa sta pripravila se-
znam duhovnih in redovnih 
poklicev na Dobrovi, ki je ne-
dvomno izjemno spričevalo 
globokega duhovnega življe-
nja v dobrovski župniji. Z njo 
je tesno povezano tudi ime 
enega najbolj prepoznavnih 
slovenskih imen v tujini – to-
rontskega nadškofa, kardina-
la dr. Alojzija Mateja Ambro-
žiča, ki je izšel iz dobrovske 
župnije in se vanjo vselej rad 
vračal. O njem je podatke in 
informacije zbral ter jih ure-

dil v najizčrpnejši življenjepis 
do sedaj Bogdan Kolar. Zaje-
tno knjižno delo se zaključi z 
objavo matrikule dobrovske 
župnije iz druge polovice 18. 
stoletja v latinskem izvirniku 
in slovenskem prevodu ter 
navedbo knjig in drugih vi-
rov, ki so bili pri tej zgodovin-
ski študiji uporabljeni. 
  
O dogajanju ob jubileju 
Knjiga, ki je sicer trajen spo-
minek, ki bo tudi naslednjim 
rodovom pričeval o duhov-
nem bogastvu romarskega 
središča Marije v leščevju na 
Dobrovi ter o lepoti in ume-
tnostnozgodovinskem boga-
stvu vseh cerkva v dobrovski 
župniji, pa je le kamenček v 
mozaiku dejanj, ki bodo za-
znamovala obeležitev 300-le-
tnice romarske in župnijske 
cerkve. Po besedah župnika 
Alojzija Goloba je ta jubilej 
terjal kar desetletne pripra-
ve. Plod tega pa so številni 
uspešno zaključeni projekti – 
gradnja novega župnijskega 
doma, celotna obnova notra-
njosti in zunanjosti romarske 
in župnijske cerkve, ki je bila 

pozidana v letih od 1711 do 
1716, prenova vseh štirih po-
družničnih cerkva ter mnoga 
druga manjša dela. Na vse 
to danes gleda s ponosom in 
hvaležnostjo Bogu ter vsem 
dobrim ljudem, ki so z dobro 
voljo in novčičem sodelovali 
ter tako cerkev ohranili za-
namcem. Seveda pa zadnji 
duhovni pastir na Dobrovi ni 
pozabil na duhovno prenovo 
župnije, ki je za njeno živost 
in življenje najpomembnejša. 
Ta se preko različnih skupin v 
župniji in številnih predavanj 
izvaja že dlje časa, intenziv-
neje pa je potekala v postnem 
času, času pred veliko nočjo. 
Utrip župnije je bilo 10. janu-
arja 2016 mogoče uzreti tudi 
na nacionalni televiziji, kjer 
se je iz cerkve Marijinega vne-
bovzetja na Dobrovi neposre-
dno prenašala sveta maša. 
Sledi le še sklepna slovesnost 
z blagoslovitvijo vseh opra-
vljenih del ter zahvalo Bogu, 
Mariji in ljudem za vse do-
bro, ki bo potekala 12. junija 
in se bo nadaljevala s stoletni-
mi romarskimi pobožnostmi 
šmarnih maš, med velikim 
in malim šmarnom, ter slo-
vesnim zaključkom le-teh  11. 
septembra popoldan. Župnik 
Alojzij Golob ob tem doda le 

še toplo povabilo vsem: »Po-
sebej lepo povabljeni ljudje 
iz naših sosednjih župnij in 
Ljubljančani, saj je Dobrova 
njihova glavna božja pot. Naj 
se ob letošnjem praznovanju 
zgodi kot nekoč, ko je bilo pri 
šmarnih mašah na Dobrovi 
tudi 20 do 30 tisoč romarjev, 
zaradi česar je bilo v opornem 
zidu narejenih osemnajst spo-
vednih niš.« Svoje povabilo 
pa nadaljuje še s kratkim cita-
tom kardinala Franca Rodeta, 
ki je v spremni besedi zapisal: 
»Izvor božje poti na Dobrovi 
je pravljično lep. Raztresen 
pastorček s piščaljo, živina, 
ki leže moli podobo Matere 
Božje v leskovem grmovju, 
vera ljudstva, ki postavi ka-
pelo in prične romati tjakaj. 
Sveto se je razodelo, razkril 
se je kraj milosti. In ljudje 
hodijo tja s svojimi težavami 
ter stiskami, s svojimi grehi 
in prošnjami za oproščenje. 
Tako Dobrova postane kraj 
upanja in tolažbe. Kakor je 
bilo teh tristo let, tako naj bo 
tudi v prihodnje!« 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: Robi Kržič, npv 

Parkirišče je zagotovljeno pred lekarno. 

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

Polhograjska cesta 37 
1356 Dobrova 
telefon: 01 364 21 40 

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

Izvajamo 
vitaminsko - 

mineralni test. Za 

naročilo na termin 

se lahko oglasite v 

lekarni. Za dodatne 

informacije 
nas lahko tudi 

pokličete.

Z izidom spominske knjige začeli ožje praznovanje 300-letnice 
svetišča na Dobrovi
Župnija Dobrova letos praznuje 300-letnico romarske in župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja ali, kot jo poimenuje ljudsko izročilo, Marije v leščevju na Do-
brovi pri Ljubljani. Na to slovesnost se farani že dolgo pripravljajo. Eden izmed osrednjih dogodkov se je zgodil že konec meseca decembra, ko je v župnijskem domu 
potekala predstavitev zajetne knjige Marija v leščevju, napisana prav za to priložnost in s pomočjo mnogih uglednih strokovnjakov.

Ekipa uglednih strokovnjakov, zaslužnih za izid spominske knjige Marija v leščevju

Njena zunanja podoba že govori o bogati vsebini.
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Skupina za 
ženske 
Razvoj znanosti, medicine in teh-
nologije nam je marsikatero stvar 
olajšal, hkrati pa prinesel tudi nove 
težave in izzive. Brezosebni odnosi, 
pomanjkanje časa, nove bolezni, ne-
zaupanje sebi ipd. nam na dolgi rok 
prinašajo nove probleme. Nepresta-
no iščemo rešitve zunaj nas, saj smo 
bombardirane s hitrimi prehranski-
mi, materialnimi, zdravstvenimi ter 
duhovnimi rešitvami. V vsem tem 
kaosu pa pozabljamo na najbogatejši 
vir rešitev – nase!  
Svojo notranjo moč iščemo na napač-
nih naslovih. Želimo si biti močne 
in neodvisne kot moški. Res je, da 
smo si skozi zgodovino izborile večjo 
enakopravnost v družbi, istočasno 
pa smo prevzele moške kvalitete in 
se s tem podale na nam tuje ozemlje. 
Postale smo izredno nestrpne in tek-
movalne v odnosu do svojih sester. 
To nas je popolnoma odtujilo med 

seboj. Vsaka ženska je edinstvena, 
a v našem bistvu smo eno z vsemi 
ženskami. Stopimo skupaj in se pod-
primo, ne pa izključujmo! Obudimo 
zavedanje, da je vsaka edinstvena in 
darilo tega sveta! Stopimo skupaj in 
se podprimo, ne pa izključujmo! Ne 
potrebujemo veliko, le medsebojno 
dajanje, predajanje in spoštovanje 
kvalitet vsake izmed nas. Ko se po-
vežemo, lahko ena drugi pomagamo 
najti naš potencial, naše dragoceno 
bistvo. S takim načinom razumeva-
nja in delovanja vsaka ženska poma-
ga najprej sebi, posledično pa tudi 
vsem okrog in krog podpore je skle-
njen. Dejstvo je, da se premalo zave-
damo veličine naše, ženske energije, 
modrosti in notranje moči, zato jo 
tudi ne spoštujemo in ne hranimo. 
Občutimo, da smo druga z drugo, 
se razumemo, poslušamo, vidimo, 
si delimo in se lahko svobodno iz-
ražamo. Začutimo, da smo eno! Vse 
imamo podobne probleme, le da so 
izraženi v različnih niansah. Ko jih  
podelimo z našimi sestrami, se raz-
bremenimo, povežemo in nismo več 

same. Povezane smo močnejše!  
V Društvu za kakovost življenja Lep 
je dan smo pod vodstvom Bogda-
ne Mikša, specialistke družinske in 
zakonske terapije, ponudile v naši 
občini prav tako skupino. Srečevale 
smo se 8 zaporednih sred v prosto-
rih Pograjskega doma, kjer so nam 
prijazni lastniki odstopili prostor. V 
začetku srečanj nas je Špela Sečnik, 
diplomirana delovna terapevtka, z 
vajami proti preprečevanju demence 
popeljala v ravnovesje telesa uma in 
duha. Kar 11 domačink nas je iskalo 
tisto nežnost, ki smo jo mogoče ne-

koč že imele in smo jo med potjo ne-
kje izgubile. Brez nje smo bile namreč 
zagrenjene, trde in izgubljene. Nekaj 
udeleženk v naslednjih odstavkih 
pripoveduje, kako so našle tisto moč, 
ki se je nekje skrivala v njih in hrani 
našo nežnost.  
»Ženske se premalo zavedamo, kakšen 
neprecenljiv vir energije smo. Me smo 
tiste, ki znamo povezati, biti sočutne, ra-
zumevajoče, kar družba in čas v katerem 
smo, še posebej potrebuje. V Društvu Lep 
je dan smo s pomočjo Skupine za Ženske 
ozavestile, da je samo prebujena, zrela 
ženska v pomoč pri rušenju egoizma, kre-

pitvi ljubezni v nas. Da je potrebno z da-
janjem in sprejemanjem podpirati moško 
in žensko energijo, razumeti drugačnost. 
Tako bodo naši odnosi lepši in družba 
prijaznejša.« Mira, 45 let  
»Vsaka ženska v sebi pozna glas nežnosti, 
ki jo vabi v objem sebe in drugega, ki jo 
vabi k negovanju, razumevanju in soču-
tju. Nežnost in moč sta dva ženska obra-
za, dva izraza, ki prebivata v njej. Obe 
energiji hrepenita in težita k skupnemu 
plesu v vsaki ženski. In ko se ta ples zgo-
di, je ženska prisotna tukaj in zdaj – v 
objemu sebe, drugih in življenja ... Delo 
v skupini obrodi dragocene sadove. V 
objemu varnosti, zaupanja in delitve si 
lahko druga drugi pomagamo pri prema-
govanju različnih ovir. Vsaka posebej se 
je srečala z nežnostjo in močjo, kvaliteta-
ma, ki sta za nas vitalnega in bistvenega 
pomena. Hvaležna sem vsaki ženski po-
sebej in tudi celi skupini za super druže-
nje in da smo se naučile, kako smo ženske 
edinstvene ter kako je svet lahko lepši.« 
Borka, 28 let 
Vse tiste ženske, ki ste začutile, da 
ste del tega, lepo povabljene na novo 
skupino v jeseni! 

Vabimo vas, da se v ponedeljek, 11. aprila 
2016, ob 15. uri, pred športno dvorano pri 
Osnovni šoli Dobrova udeležite delavnice 
programa Zdravje na vsakem koraku: Divja 
hrana v praksi - delavnica na terenu.

Rastline nas obdajajo na vsakem koraku. Ne-
katere nam služijo za okras, druge so zdra-
vilne, določene strupene. Pomembno je, da je 
mnogo med njimi užitnih in zdravilnih. Na 
žalost jih ne poznamo in menimo, da so samo 
nadležen plevel. Vendar lahko prav te pred-
stavljajo za nas pomemben vir neokrnjenih 

vitaminov in mineralov. Slednje je pomemb-
no prav v času, ko mnogokrat ne vemo, ka-
kšno kupljeno zelenjavo pravzaprav jemo, saj 
mogoče vsebuje ostanke škodljivih pesticidov 

… Da pa bi se temu izognili, uporabimo ra-
stline, ki jih najdemo okoli naših vrtov. Na de-
lavnici bomo spoznali nekatere divje začimbe 
in njihovo možnost uporabe. 

Delavnica je za udeležence v celoti brezplač-
na. 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na 
telefonsko številko 01 3601 800 ali na elektron-
ski naslov info@dobrova-polhovgradec.si. 
Vabimo vas, da se nam pridružite. 

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Iz poslanske klopi Anžeta Logarja   

Pomlad je tu
Dajmo danes malce 
drugače. Vzneseno, 
pomladno.
Misel na prihajajočo 
pomlad nas često 
navdaja z optimiz-
mom. Najbrž zato, 
ker se tedaj prebuja 
narava, lepši in bolj 
sončni pa so tudi 
dnevi. Travniki in 
drevesa ozelenijo, 
cvetice pa nas raz-

veselijo s cvetovi tisočerih barv in vzorcev. 
Pogled skozi okno je lepši in če je okolica pri-
jetnejša, moramo biti boljše volje tudi mi. 
No, bi morali biti. Če ne bi imeli težav v služ-
bi, družbi, državi in še kje. Življenje je danes 
često posejano s toliko problemi, da zlahka 
pozabimo na pozitivne dražljaje, ki nam jih 
prinaša pomladno prebujanje planeta. 
Nis(m)o redki, ki ob tem pomladnem (po-
novnem) začetku leta namesto zadovoljnega 
nasmeha pomislijo predvsem na to, da je leto 
spet naokoli. ‘Kako čas beži’ in ‘Pa sem spet 
leto starejši’ sta (pre)večkrat izraženi misli. 
Navdušenje nad pomladjo je šele v drugem 
planu. 
Kakor koli. Včasih ni napak zamenjati zorni 
kot. Kajti, kar je za nekoga dobro, je za dru-
gega (lahko) slabo. In obratno. Kakor je vroč 
poletni sončni dan za turista predpogoj za 
dober dopust, je poletna nevihta za poljedel-
ce lahko pravo odrešenje. In kakor je dobro 
upravljanje z državo za tajkune prava mora, 
je slaba in neodločna vlada za kapitalske cen-
tre moči iz ozadja pravi raj na zemlji.   
Če torej ob prihodu pomladi ugotavljamo, 
da čas hitro mineva, posledično spoznavamo 
tudi to, da nič ni večno. In kaj ni to po svoje 
ohrabrujoče? Da niso večni ne slaba volja, ne 
sušno poletje, ne deževen april. In tudi slaba 
vlada ne. 
Svet in čas se že dolga tisočletja obračata, le 
droben trenutek se tudi sami obračamo z 
njim. Kar je slabo, mine. Kar je dobro in pri-
jetno, tudi mine, a hkrati ostane zapisano – v 
spominu. Tam, kjer se na koncu nabere tisoč 
prijetnih trenutkov, ki nam (so)ustvarjajo naš 
dan, in nam omogočajo, da ob pomladnem 
dnevu pomislimo predvsem na to, da je treba 
tudi današnji dan – maksimalno izkoristiti. 

Anže Logar

Društvo Lep je dan vabi 
mame nosečnice in mame z otročki v  

SKUPINO ZA MAME. 
Donositi, roditi, negovati in hkrati vzgajati 

otroka za žensko ni lahek »poklic«, je 
odgovorno delo! 

  

Ženske, ki postajamo mame 
ali smo mame, se v skupini 

povežemo, negujemo, 
podpiramo, delimo izkušnje, 

mnenja, smeh in solze. 
Sprejemamo prijave za skupino, ki se bo začela 

srečevati 30. 3 .2016. Dobivale se bomo ob 
sredah, osemkrat zapored, med 20.00 in 21.30. 

Za prijave in dodatne informacije pokličite na 031 
844 067 ali pišite na drustvolepjedan@gmail.com. 

Zdravje na vsakem koraku: 
Divja hrana v praksi - delavnica na terenu tokrat na Dobrovi 
Po uspešno izvedeni delavnici Divja hrana v praksi v Polhovem Gradcu v jeseni 2015, bo sedaj delavnica izvedena tudi na 
Dobrovi.  
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Povej kaj več o sebi. Kdaj si začel odkriva-
ti svet glasbe in zakaj si se odločil ravno za 
harmoniko? 
Harmoniko igram že zelo dolgo, vsaj 15 let. 
Nižjo glasbeno šolo sem končal pri prof. Ro-
bertu Smolnikarju, nato sem šolanje nadaljeval 
na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, 
kjer sem maturiral v razredu prof. Klemna 
Lebna. Trenutno zaključujem študij harmoni-
ke – koncertno smer, v Gradcu. 
  
Igraš obe, klavirsko in diatonično harmo-
niko. Znano je, da je klavirska harmonika 
uveljavljen koncertni instrument, diatonična 
harmonika pa zaradi svojega zgodovinskega 
pečata »manjvrednega« narodnozabavnega 
glasbila ni dobila akademske pozornosti in 
veljave. Lahko kaj več poveš, zakaj je temu 
tako? 

Seveda, gre za preprosto akustično-mehanič-
no dejstvo. Diatonična harmonika je omejena 
zgolj na tri durove akorde in zato zaobjema le 
ozko določen glasovni razpon. Poznamo več 
vrst uglasitev diatoničnih harmonik, vendar 
med najpogostejše spadata uglasitvi v C-F-B-
-duru ter B-Es-As-duru. To je tudi razlog, za-
kaj na odrih narodnozabavnih zasedb včasih 
vidimo tudi po pet različnih diatoničnih har-
monik. Vsaka ima pač svojo uglasitev. 
  
Tvoja posebnost je tudi poučevanje diatonič-
ne harmonike po notah. Nam lahko poveš 
kaj več o tem? 
Diatonično harmoniko je igral moj stric, Robert 
Stopar, ki me je zanjo tudi navdušil. Kot ljubi-
teljski harmonikar je celovito in poglobljeno 
pristopil k instrumentu in kljub dvomom ter 
kritikam o nesmiselnosti tovrstnega opisme-
njevanja je nadaljeval svoje delo. Po večletnem 
vztrajanju je vzpostavil poseben sistem učenja, 
ki  je ta trenutek v postopku certificiranja. Sam 
sem se pristopa naučil pri njem in ga tako po-
dajam naprej svojim učencem. 
  
Povej, kaj poleg narodno-zabavnih melodij 
Slavka Avsenika ali Lojzeta Slaka še lahko 
izvabimo iz diatonične harmonike? 
Zaigrati se da še mnogo melodij; če naštejem 
le nekatere žanre, bi izpostavil  različne pri-
redbe popularnih popevk, priljubljene so tudi 
dalmatinske in staroslovanske pesmi, folklor-

ni napevi in celo bolj kompleksni venčki slo-
venskih ljudskih skladb. Skratka, repertoar je 
širok. 
  
Nam za konec lahko še zaupaš, s čim se poleg 
poučevanja na GŠEA še ukvarjaš? 
Kot sem že dejal, zaključujem študij harmoni-
ke, sem tudi član ansambla Stopar kvintet, ki 
ga poleg mene sestavljajo še kitarist, kontraba-
sist, klarinetist in trobentač. Tvorimo tipično 
narodnozabavno zasedbo in počasi postajamo 
vedno bolj prepoznavni v tovrstnem žanru. 
Pred časom sem odkril tudi veselje do ljudske 
glasbe v folklorni skupini Svoboda Mengeš, 
kjer sedaj z navdušenjem delujem. Otrokom, 
pa tudi vsem ostalim, pravim: »Če želiš videt 
svet, se priključi folklorni skupini!« Sam sem s 
svojo zasedbo prepotoval Japonsko, Indonezijo 
… Letos pa se odpravljamo v Južno Korejo. Vo-
dim tudi orkester v Trzinu, kjer sem dirigent 
klasičnemu orkestrskemu sestavu,  kar mi 
predstavlja svojevrsten izziv. Ob povabilih se 
kot harmonikar udeležujem tudi raznih kon-
certov ali kulturnih dogodkov ... Skratka, sem 
precej razpet med različnimi glasbenimi po-
dročji, vendar mi zaenkrat  to povsem ustreza, 
saj me tovrstno delo zelo veseli. 
Hvala za prijeten klepet in veliko glasbenih 
uspehov ti želim tudi v prihodnje! 
Hvala tudi tebi.       

Glasbena šola Emil Adamič 
Maja Anžur Kajzer

Glasbena šola 
Emil Adamič – 
prvi uspehi
Letošnjega 45. tekmovanja mladih sloven-
skih glasbenikov (TEMSIG) se je tokrat pr-
vič udeležila tudi Glasbena šola Emil Ada-
mič. Učenci glasbene šole so sodelovali v 
najmlajši kategoriji A1 – komorne skupine 
s trobili, in s svojim nastopom prepričali 
komisijo, saj so poleg prve nagrade (98,33 
točke) prejeli posebno nagrado za obetavne 
igralce v najnižji kategoriji tekmovanja. Tro-
bilni trio sestavljajo: Jaka Kozjek, 1. trobenta; 
Marcel Kavčič, 2. trobenta; Maks Rihter, te-
nor. S prvo udeležbo je njihov mentor Matej 
Rihter, ki je obenem ravnatelj glasbene šole 
Emil Adamič, gotovo spodbudil tudi ostale 
mlade učence glasbene šole k sodelovanju na 
različnih tekmovanjih. 

Borut Dolinar

V petek, 12. februarja, popoldne so starši svo-
je mlade pevce odpeljali v Liboje, v dom sv. 
Frančiška, kjer so otroci, skupaj z mentorji in 
animatorkama tudi letos preživeli nepozaben 
pevski vikend. Za mnoge sicer prezgodnje ju-
tranje vstajanje se je vsak dan zaključilo z oce-
njevanjem urejenosti sob, ki so ga tako najmlaj-
ši pevci kot starejše pevke vzeli povsem resno. 
Kako da ne, če pa so bile najboljšim obljubljene 
nagrade. Sledil je zajtrk, močno okrepčilo za 
celo delovno dopoldne. Večino dopoldneva so 
tako Višajčki, razdeljeni v več manjših skupin, 
prepevali, se učili besedila in melodije pesmi. 
Vaje so bile intenzivne in so včasih trajale tudi 
po več ur, zato so se premori ter daljši odmori, 
ki so bili sicer prilagojeni potrebam in željam 
pevcev, še kako prilegli. To je bil čas za druže-
nje, uganjanje otroških vragolij, zaupne pogo-
vore in klepete, čas za zaužitje svežega zraka in 
sprehode v naravo. Slednjemu je bil namenjen 
predvsem tisti daljši odmor po kosilu, ki se je 
zaradi snežne idile letos kar nekajkrat spreme-
nil v pravo snežno vojno. A ravnovesje sil to pot 
ni bilo enakovredno, saj so se vsi razigrani mla-
di spravili na voditelje, kar jim je bilo v izredno 

zabavo.  Tudi popoldansko piljenje pesmi je po-
tekalo v manjših skupinah. To je namreč odlič-
na priložnost za natančnejše učenje in tudi ču-
tenje pesmi. Z novim repertoarjem sakralnih in 
posvetnih pesmi bodo Višajčki obogatili nedelj-
ska in praznična bogoslužja ter se predstavili 
na pevskih revijah. Po napornem dnevu je pri-
šel večer, ki so ga otroci komaj čakali. Posebej 
zaradi pravljičarja Julijana, ki je pripovedoval 
izredno domiselne pravljice, za katere so lahko 
otroci sami izbrali junake in žanr zgodbe. Po 
uri zbranega poslušanja, včasih tudi smejanja, 
je bil čas za umirjanje in čisto pravi počitek, saj 
jih je naslednji dan znova čakalo naporno delo. 
Pevski vikend, ki se je zaključil v nedeljo, 14. 
februarja, popoldne je vsem udeležencem – 
otrokom, mladim in njihovim voditeljem – mi-
nil izredno hitro. Lepih vtisov in spominov je 
veliko. Mnoge so otroci ponesli tudi na svoje 
domove in po besedah zborovodkinje Eme je 
nekaj najlepšega, ko po končanem pevskem 
vikendu od staršev otrok prejmeš sporočilo z 
zahvalo. Tudi sama je za letošnjo izkušnjo hva-
ležna sovoditeljem in predvsem otrokom, to pa 
strne v skromen stavek: »Bilo je zelo delavno, 

ampak bilo je tudi lepo, ker smo postali še bolj 
povezani in večji prijatelji, kar pa je za homo-
gen in lep zvok zbora izredno pomembno.« 
Prvi preizkus bo otroški zbor čakal že 5. apri-
la, ko bodo nastopili na državnem tekmovanju. 
Kasneje pa se bosta oba zbora, tako otroški kot 
mladinski pevski zbor Višajčki, kot vsako leto, 
udeležila območne pevske revije JSKD, Pesem 
pomladi. Držimo pesti! 

Nadja Prosen Verbič

Knjižnica 
Dobrova vabi!
• 6. april ob 17. uri, Knjižnica Dobrova: ura 

pravljic z Ano Suhadolnik
 Otroci bodo poslušali pravljico Elmer (Da-

vid McKee); primerno za starost 3+
• 6. april ob 17. uri, Knjižnica Dobrova: pre-

davanje Čustvena razbremenitev, Društvo 
Spletje

Na delavnici se bomo naučili, kaj lahko stori-
mo sami za čustveno razbremenitev; zaklju-
čili bomo s krajšo meditacijo.

Dobrova, 5. februar – Kultur-
no društvo Dobrova je slo-
venski kulturni praznik obe-
ležilo s prireditvijo ob koncu 
prvega delovnega tedna v 
februarju. Prireditev je z 
Zdravljico odprla otroška fol-
klorna skupina in kljub dobro 
poznanemu bontonu, da se 
za tovrsten nastop nastopajo-
čih ne nagradi z aplavzom, je 
občinstvo zaradi navdušenja 
nad mladimi bosimi folklori-
sti to malce prekršilo. Priredi-
tev smo obarvali s slovenskim 
narodnim buditeljem Valen-
tinom Vodnikom, ki je pred 
četrt tisočletja za slovenski 
narod naredil velik korak, saj 
je močno pripomogel k temu, 
da se je v slovenskih šolah za-
čelo poučevati v slovenskem 
jeziku. Naslov prireditve pa 
izhaja iz njegove kuharske 

knjige, namenjene tedanjim 
gospodinjam. Obiskovalci so 
med drugim slišali preverjen 
recept za dobre krofe, ki so jih 
lahko po prireditvi tudi poiz-
kusili. Prisotne je pozdravil 
tudi župan Občine Dobrova 
- Polhov Gradec Franc Setni-
kar. Prireditev sem povezova-
la predsednica društva. Poleg 
plesa otroške folklorne skupi-
ne, petja mešanega in fanto-
vskega zbora ter recitacij Vo-
dnikovih del naše gledališke 
skupine smo za obiskovalce 
pripravili še nastope plesne 
skupine Panorama, Glasbene 
šole Emil Adamič in Godbe 
Dobrova - Polhov Gradec. 
Namen prireditve je, poleg 
počastitve praznika, prikaz 
kulturnega dogajanja na Do-
brovi v malem. Obiskovalci 
so ob kozarčku in prigrizku 

po prireditvi izrazili zado-
voljstvo in presenečenje nad 
posameznimi točkami ter 
pozdravili prizadevanja za 
ohranjanje in razvoj naše kul-
turne dediščine. 

Magdalena Tehovnik

Pogovor z učiteljem Glasbene šole Emila Adamiča, Klemnom Stoparjem 

Poučevanje diatonične harmonike v glasbeni šoli
V okviru GŠEA poteka tudi poučevanje diatonične harmonike. Omenjeno dejstvo ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi 
učenje potekalo po posebno izoblikovanem sistemu, ki harmonikarje uči igranja po notnem zapisu. O tovrstnem inova-
tivnem pristopu, diatonični harmoniki ter glasbenem delovanju smo tokrat spregovorili z učiteljem harmonike na GŠEA, 
Klemnom Stoparjem. Otroci radi povedo, da z veseljem hodijo na ure harmonike, priljubljen je tudi med ostalim osebjem 
na šoli, pa tudi sicer je znan po svoji očarljivosti in pripravljenosti priskočiti na pomoč.

Nepozabna izkušnja za male in velike Višajčke
»Gremo letos tudi v Liboje?« se je glasil pozdrav, ki ga je bila mentorica otroškega in mladinskega pevskega zbora Višajčki 
iz Polhovega Gradca deležna ob vsakem začetku pevskih vaj. In končno je napočil tako težko pričakovani vikend, o kate-
rem smo se pogovarjali z Emo Nartnik, zborovodkinjo, mentorico in konec koncev prijateljico Višajčkov.

Narbolši jedi za lačne ludi 
Prireditev v počastitev slovenskega kulturnega 
praznika
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OŠ Polhov Gradec 

Astronomsko 
opazovanje 
Astronomsko opazovanje je bilo organizirano 
20. januarja ob 17. uri v avli naše šole (OŠ Pol-
hov Gradec). Začelo se je s predavanjem dveh 
astronomov. Povedala sta nam veliko zani-
mivih stvari o planetih, galaksijah, meglicah, 
lunah, zvezdah in odpravah, ki so jih poslali 
v vesolje. Najbolj od vsega mi je bilo zanimi-
vo, kako nastanejo zvezde, kako izgleda črna 
luknja, da se velike skupine zvezd imenujejo 
Subaru … Po predavanju smo se odpravili h 
Kršinskemu mostu, kjer se je začelo opazo-
vanje. Najprej smo se razdelili v dve skupini, 
razdelili smo se kar po razredih. Vesolje smo 
opazovali z daljnogledom in teleskopom. Sku-
pina A, v kateri sem bil tudi jaz. Skupina A je 
najprej opazovala naše vesolje skozi daljno-
gled, kjer smo si ogledali dve meglici, galaksijo 
Andromeda, rdečo in modro zvezdo, Laboda 
in na koncu še Luno. Seveda pa nam je eden 
od astronomov, gospod Čutar, z laserjem tudi 
pokazal ozvezdje Medveda, zvezdo Severnico, 
Mali in Veliki voz in pa zimski 6-kotnik s pe-
timi najsvetlejšimi zvezdami, ki jih lahko vidi-
mo samo pozimi. Ko smo končali z ogledom na 
prvi postaji, smo se pogreli z zelo dobrim in 
toplim čajem. Opazovanje pa se je po okrepčilu 

nadaljevalo. Na velikem teleskopu smo si ogle-
dali: Orionovo meglico, Luno in njeno površ-
je, dve meglici in na koncu še rdečo in modro 
zvezdo ozvezdja Dvojček. Astronomsko opa-
zovanje mi je bilo všeč, saj sem izvedel veliko 
novih stvari, ki so bile tudi zanimive. Mogo-
če je bilo predavanje malce predolgo, zato pa 
je bilo toliko bolj zabavno opazovanje na pro-
stem, saj smo lahko videli zelo lepa ozvezdja. 
Naučili smo se tudi orientirati po zvezdah, poi-
skati zelo zanimiva ozvezdja, kot so na primer: 
Veliki in Mali voz, zvezda Severnica, Labod in 
še veliko drugih zanimivih zvezd in ozvezdij. 
To je moje mnenje. 
Kristjan Božnar, 9. a 
  

Učenke in učenci ob Prešernovem 
dnevu obračali liste »kulturne knjige« 
z literarnim nokturnom 
Na Osnovni šoli Polhov Gradec smo 5. febru-
arja 2016 obeležili slovenski kulturni praznik. 
Posebnost prireditve je bila tokrat ta, da so 
učenci recitirali svoje avtorske izdelke; torej 
pesmi, ki so jih napisali sami. Najprej sta Zdra-
vljica in Oda radosti odprli vrata, obrnili list v 
»kulturno knjigo« naših učencev, v prireditev 
ob kulturnem prazniku, prireditev ob Prešer-
novem dnevu. Skozi prireditev sta nas peljala 
Neli in Jure. 
France Prešeren je za seboj pustil dragoceno 
zapuščino pesmi, pesnitev, epigramov. Janez 
Mušič v svoji biografiji Zgodbe o Prešernu med 
drugim zapiše tudi takole: »Ribičevi v Vrbi so že 

zgodaj opazili Francetovo posebno veselje do izra-
žanja v rimah. Sestra Lenka se je do konca življe-
nja spominjala, da je njen brat, odkar ga je poznala, 
»vsako reč brž na verze naštimal.« Drugi so spet 
pripovedovali, da je Ribičev študent prve pesmice 
zlagal in svoj pesniški duh pokazal že v ljubljanskih 
šolah, ko so se mladi dijaki shajali v Tivoliju. Med 
študijem na dunajskem vseučilišču pa je France 
Prešeren začel resneje pisati pesmi in jih napisal 
poln zvezek. Ker je bil zelo samokritičen, jih ni spr-
va nikomur pokazal.« 

Pri pisanju pesmi pa ni bil odmeven in skriv-
nosten samo naš pesnik, prav lepe zgodbe v 
obliki pesmi izlivajo na papir tudi učenci in 
učenke naše šole. Ta dan so se, kot že rečeno, 
predstavili s pesmimi, ki so jih podpisali sami. 
Lea s pesmijo Solza, Sara z Najdolgočasnejšo 
pesmijo na svetu, Tilen s pesmijo Knjiga, Gre-
gor s pesmijo Zvezda, Maja s pesmijo Čista lju-
bezen, Peter s Psičko Lili, Taja s svojimi Sanja-
mi, Anej s pesmijo Pišem pesem … Čez prag 
prve zgodbe so stopili Lara, Tilen in Sara ter 
obrnili list v svet poezije, v svet pesništva, v 
svet literarnega ustvarjanja. Nato smo poslu-
šali Leo in Nežo. Lea nam je zapela slovensko 
popevko Mlade oči, za katero je glasbo napisal 
Jure Robežnik, besedilo pa Dušan Velkovrh, 
avtor besedil številnih slovenskih zimzelenih 
melodij, kot so Dan ljubezni, Silvestrski poljub, 
Med iskrenimi ljudmi ali Mlade oči. V 73. letu 
starosti je v začetku februarja za vedno zaprl 
oči. Zapeta pesem je bila njemu v spomin. 
Renesančno vzdušje ob 400-letnici smrti zna-
menitega angleškega dramatika Williama Sha-

kespeara sta s slavno zgodbo Romea in Julije na 
sodoben način pričarali Neli in Ana. Na inštru-
mente so nam zaigrali Vidor na helikon, Lara 
in Manca na prečno flavto, Ana na kitaro, Mar-
cel na harmoniko ter Neža na klavir. S plesom 
pa nas je razveselila Naja. 
  
Svoje misli ob pisanju pesmi so nam med prire-
ditvijo zaupali devetošolci: 
Larisa: Ko pišem pesem, razmišljam o življenju. 
Benjamin: Ko pišem pesem, se vsa čustva izlijejo na 
papir. Ko berem pesem, se vsa čustva iz papirja iz-
lijejo vame. 
Blaž: Ko pišem pesem, jo poskušam podoživeti. 
Neža: Ko pišem pesem, v mojo domišljijo vstopi ču-
dežen svet. 
Tinkara: Ko pišem pesem, so moje misli v oblakih. 
Anita: Ko pišem pesem, imam v glavi tisoč besed. 
Nejc: Ko pišem pesem, se počutim, kot da pišem ne-
kaj neverjetnega. 

Po slabi uri smo obračali zadnje strani zgodbe, 
ki je bila zvočno slikovita, polna barv, polna 
vznesenosti, polna domišljije. Učenci in učen-
ke so zopet dokazali, da so prava zakladnica 
različnih talentov ter pravi mali pesniški ume-
tniki.  
Zapisala Urška Žagar, učiteljica slovenščine 
  

Branje na hodnikih 
12. februarja 2016 smo na Osnovni šoli Polhov 
Gradec razredni stopnji organizirali že tradici-
onalno »Branje na hodnikih«. 
Učenci prinesejo njim ljube knjige, ki jih pred-
stavijo sošolcem med poukom. Med odmori, 
pred poukom in po pouku pa velja pravilo, da 
se na hodnikih bere individualno, v skupini, 
na posebej za branje pripravljenih prostorčkih. 
V bralnem kotičku vsak odmor berejo zgodbe 
učitelji za učence, ki si želijo le poslušati. V 1. a 
razredu smo tako poslušali 12 zgodb in 4 pe-
smi. Učenci s tem spoznavajo različne tematike 
in zvrsti. Predstavimo jim tudi kvalitetno knji-
go, ki v učnem načrtu ni zajeta. 
 »Branje na hodnikih« izvajamo ob pomemb-
nejših obeležjih književnikov, pesnikov in 
ostalih dogodkov (na Dan knjige, Dan Zemlje, 
ob Svetovnem dnevu voda …) in temu primer-
no izbiramo tudi tematiko knjig in zgodb. 
Učenci se teh dni veselijo in v vedno večjem 
število prinašajo knjige, ki so kvalitetne in s 
tem razvijajo svojo domišljijo in besedni za-
klad, ki jim ga dandanes primanjkuje. 

Vodji aktiva 1. in 2. triade: 
Simona Mihalic in Nina Bagar

Čudovita zgodba, ki nosi preprosto sporoči-
lo in otroke spodbuja, da sledijo srcu, pošteni 
misli in delajo dobro, je avtorsko delo Frana 
Milčinskega – Ježka. Legendarna pravljica, ki je 
bila na gledaliških in lutkovnih odrih uprizor-
jena že ničkolikokrat, na polhograjskega pa jo 

je uspelo postaviti režiserki Barbari Zibelnik in 
njenim pomočnikom, tudi tu preseneti in nav-
duši v več pogledih. Preseneti že s kulisami na 
odru, ki pravzaprav niso kulise, pač pa neka 
tehnična iznajdljivost ekipe, ki gledalce pre-
ko čudovitih slik in zvoka sprva popelje med 

oblake in zvezde, spet drugič pa jim prikaže 
pot do Zemlje in dogajanje na njej. Odlični so 
tudi zvočni efekti, ki pridejo posebej do izra-
za pri pogovorih med Zaspanko na Zemlji ter 
Botrom Mesecem na nebu. Ne nazadnje pa pre-
senetijo tudi mladi igralski junaki, ki se vsak 
na svoj način prelevijo v nebesno ali zemeljsko 
vlogo ter jo skušajo dobro predstaviti. To jim 
odlično uspe, posebej, če smo seznanjeni, da 
je šlo pri mnogih mladih igralcih tu za njihov 
debitantski nastop. Anže Rihar v vlogi klicarja, 
Jošt Bogataj v vlogi Pepeta Lučke, Nejc Kopri-
vec v vlogi zvezdogleda in Tilen Kucler v vlogi 
sladoledarja svoje sicer skromne vloge nadgra-
dijo z zanimivo zunanjo podobo ali nekoliko 
drugačno retoriko, skratka uspe jim, da si jih 
gledalec zapomni. Prav tako si zapomne tudi 
artiste - Rajka Tominca, Ruto Koprivec, Julijo 
Škof, Mohorja Nartnika – ki s svojimi cirkuški-
mi nastopi popestrijo dogajanje. Nadvse narav-
no nagajiv je komet Repatec, ki ga igra Kristijan 
Stanovnik in tako prikupno nagaja zvezdicam. 
Vlogi primerno – mogočno in modro, je obna-
šanje in nastop Botra Meseca, ki velja na nebu 
za najpomembnejšo osebo, kar v predstavi pre-

senetljivo dobro uprizori dekle, Zana Kucler. 
Benjamin Kucler z vlogo razbojnika Ceferina 
v prvem delu pokaže svojo najstniško upor-
ništvo, v drugem pa je zaslediti nekaj njegove 
sramežljivosti, kar se Ceferinu s srcem neiz-
merno poda. Za popolno razumevanje dogaja-
nja na nebu in Zemlji poskrbi pripovedovalec 
Anton Čuden, ki jasno in glasno pripoveduje 
pravljico. A tisto pravcato pravljičnost dajo 
predstavi šele zvezdice – Ana Zibelnik, Tajda 
Stanovnik, Manca Koprivec in pa Neli Dolinar 
v vlogi zvezdice Zaspanke, ki dobesedno žari-
jo, svetijo in letajo naokoli. Posebno čarobnost 
dosežejo s pevskimi točkami, kjer z nežnimi 
glasovi poskrbijo, da se gledalcem naježi koža. 
Čestitke celotni ekipi! 
Bralcem pa povabilo, da si predstavo ogledajo, 
morda jo celo povabijo v svoje konce. 

Nadja Prosen Verbič / foto: npv

Zvezdica Zaspanka v izvedbi polhograjskih otrok
Polhov Gradec, 27. februar – Na odru kulturnega doma Jakoba Trobca v Polhovem Gradcu se je odvila premierna uprizo-
ritev ene najbolj priljubljenih slovenskih pravljic vseh časov, Zvezdice Zaspanke. Mladi junaki iz Polhovega Gradca in 
okolice, ki so se odlično znašli v različnih nebesnih in zemeljskih vlogah, so skupaj z odraslimi člani Dramskega društva 
Neptun pripravili čudovito predstavo za otroke vseh starosti.

Branje na hodnikih
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Režijski obrat občine Dobrova - Polhov Gradec kot izvajalec 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo obvešča svoje 
občane o kvaliteti pitne vode na javnih vodovodnih omrežjih 
občine. V letu 2015 je notranji nadzor in spremljanje stanja v 
oskrbi s pitno glede zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne 
vode na vodovodnih sistemih občine Dobrova - Polhov Gradec 
opravljal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NL-
ZOH), center za okolje in zdravje, oddelek za okolje in zdravje, 
Prvomajska 1, Maribor. 
Spremljanje stanja oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrova - Pol-
hov Gradec je NLZOH izvajal v okviru Pogodbe o izvajanju sto-
ritve nadzora pitne vode 430-0038/2012-14 in Aneksa k pogodbi 
214a-14/8309-15 ter Plana vzorčenja pitne vode v občini Dobrova 
- Polhov Gradec za leto 2015. Poročilo o pitni vodi za leto 2015 je 
pripravljeno skladno z navodilom Inštituta za varovanje zdrav-
ja RS. Notranji nadzor se je izvajal v skladu s predpisi, ki urejajo 
zdravstveno ustreznost živil. Strokovna podlaga za izvajanje 
notranjega nadzora je Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15). 
Zdravstvena ustreznost in skladnost pitne vode se je v okviru 
notranjega nadzora ocenjevala na podlagi opravljenih rezulta-
tov mikrobioloških, fizikalno-kemijskih preskušanj in teren-
skih meritev ter sanitarno tehničnega in higienskega stanja 
vodooskrbnih objektov, naprav, delovanja naprav oziroma po-
stopkov priprave pitne vode pred njeno distribucijo v vodovo-
dna omrežja posameznih vodovodnih sistemov. 
Povzetki rezultatov mikrobioloških in fizikalno-kemijskih pre-
skušanj za vodovodne sisteme so prikazani v tabelah.    
Celoten dokument Poročila o pitni vodi za leto 2015 je obja-
vljen na spletni strani www.dobrova-polhovgradec.si v rubriki 
»Oskrba s pitno vodo – obveščanje občanov«, prav tako pa je 

poročilo dostopno na sedežih vseh krajevnih skupnosti in na 
sedežu občine.                                                              Režijski obrat

Občine Dobrova – Polhov Gradec

Za vsakoletno pripravljenost šole, ki brezplač-
no daje prostor, se ob tej priliki zahvaljujemo 
ravnatelju šole, Viliju Kovačiču, in njegovim 
sodelavcem. Letos je kulturni program pri-
pravil dobrovski fantovski zbor, ki ga že od 
vsega začetka delovanja vodi Borut Dolinar. 
Kot zbor so nekaj posebnega, pojejo z izdela-
nim občutkom za ohranjanje tradicije naro-
dne glasbe in tak je bil tudi njihov izbor. Mar-
sikoga so s svojo ubranostjo ponesli nazaj v 
mladost, zato hvala vsem fantom in še veliko 
uspehov pri vašem nadaljnjem petju. 
Iz bogatega poročila predsednika društva je 
bila razvidna velika aktivnost društva v pre-
teklem letu. Ne gre samo za organiziranje 
šestih izletov, dvanajstih pohodov in vsako-
tedenske nordijske hoje od marca do konca 
oktobra. Poleg navedenega naj omenim orga-
niziranje 62. obletnice društva, ki je bila po-
pestreno s predavanjem o zdravi prehrani, ki 
ga je pripravila Marija Merlak; sodelovanje na 

razstavi cvetja 21. in 22. marca na Vranskem; 
srečanje na Ključu 30. Maja; organiziranje 
piknika v juniju; sodelovanje na vseh prire-

ditvah, ki jih je organizirala občina … Ja, če 
bi hotel naštevati, kje vse smo bili prisotni v 
zadnjem letu, bi moral še marsikaj omeniti. 

Vse druge aktivnosti so bile prestavljene še v 
poročilih pohodne in nordijske sekcije, poro-
čilu delavnice suhega cvetja in likovnega ter 
rekreacijskega odbora. 
Kot osnova  za nadaljnje aktivnosti je bil spre-
jet program, ki vsem članov omogoča razne 
aktivnosti in druženja na organiziranih po-
hodih, izletih in delavnicah. Tudi v nadalje-
vanju se daje poseben pomen obiskom bolnih 
članov in članic, ki so v domovih za starejše, 
in tistih, ki praznujejo visoke jubileje. Namen 
sta seveda druženje in izmenjava naših ži-
vljenjskih izkušenj. Lahko pa se pohvalimo, 
da vsak lahko najde nekaj za sebe. Pohvalno 
o pestrosti delovanja društva so poudarjali 
vsi gostje, ki so se zbora udeležili. 
Občnega zbora so se udeležili tudi župan 
občine Dobrova - Polhov Gradec, g. Franc Se-
tnikar, predsednik KS, Marjan Pograjc, rav-
natelj osnovne šole, Viljem Kovačič, in Tone 
Slak, predsednik zveze upokojencev Vič. Na 
občnem zboru so bili tudi predstavniki DU 
Polhov Gradec, Horjul, Kozarje in Vrzdenec. 
Na zaključku občnega zbora sta bili pripra-
vljeni zakuska in  pijača, ki so ju servirale pri-
dne roke članic društva. Za urejanje prostora 
srečanja pa so poskrbeli vitalni člani društva. 

Rajko Komat 

Zbrali smo se v Pograjskem domu. Občnega 
zbora se je udeležilo 120 članov društva, kar je 
skoraj polovica članstva. Poleg članov so sre-
čanju prisostvovali tudi povabljeni gostje, in 
sicer predsednik območnega združenja upo-
kojencev Anton Slak, predsednik DU Dobrova 
Anton Tomšič, predsednik DU Horjul Matko 
Zdešar predsednica DU Vrzdenec Vera Kranjc, 
župan občine Dobrova - Polhov Gradec Franci 
Setnikar in v. d. direktorja Javnega zavoda Po-
grajska graščina Gregor Čuden, ki je poskrbel 
tudi za ozvočenje. 
Občni zbor se je pričel z nagovorom predse-
dnika društva Marjana Plestenjaka. Po poz-
dravu članov in gostov je bil podan predlog 
za izvolitev organov občnega zbora. Za delov-
nega predsednika je bil izvoljen Golc Matija, 
ki je zelo profesionalno vodil občni zbor. V 
uradnem delu je bilo mogoče slišati poročilo 
predsednika društva, poročilo o finančnem 
poslovanju društva, poročilo nadzornega od-
bora in disciplinskega razsodišča. Sledila so 
še poročila predsednikov komisij, ki delujejo 

v okviru Društva upokojencev Polhov Gra-
dec, in sicer Komisije za zdravstvo in socialno 
skrbstvo, Komisije za izlete, Komisije za šport 

in rekreacijo ter Balinarske sekcije. Temu je 
sledila razprava na poročila. Kot predsednik 
sem izrekel veliko zahvalilo vsem predsedni-

kom in članom komisij za dobro delo in za 
vse aktivnosti, ki jih opravljajo znotraj dru-
štva. Nagovorjeni so bili tudi prisotni gostje. 
Predstavniki sosednjih upokojenskih društev 
in drugi so pozdravili zbrane ter pohvalili 
aktivnosti društva. Župan Setnikar Franci je 
prav tako pohvalil delo in aktivnosti društva, 
v govoru pa omenil nesmiselno obnašanje dr-
žave, ki povzroča težave z zakonom o davč-
nih blagajnah. Izvolili so novega predsednika 
komisije za šport in rekreacijo Janeza Široka, 
ki bo zamenjal Helgo Kucler. Podelili so tudi 
priznanja: Jožetu Bizjanu, ki vrsto let vodi ko-
misijo za zdravstvo in socialno skrbstvo ter 
županu Francu Setnikarju za dobro sodelova-
nje z občino.

Predsednik DU Polhov 
Gradec Marjan Plestenjak

Zdravje je naše največje bogastvo
22. 4.  ob 18.00

Predavanje o demenci bo vodila delavna 
terapevtka Špela Sečnik. 

Dogodek bo potekal v prostoru gostišča 
Pograjski dom.

Organizator: 
Društvo upokojencev Polhov Gradec

Povzetek letnega poročila o pitni vodi za leto 2015 v občini Dobrova - Polhov Gradec

Občni zbor Društva upokojencev Polhov Gradec
Polhov Gradec, 27. februar – Zadnjo soboto v mesecu februarju smo imeli člani društva upokojencev Polhov Gradec svoj 
redni letni občni zbor.

Občni zbor Društva upokojencev Dobrova
Kot že nekaj let, smo imeli tudi letos v mesecu februarju občni zbor v prostorih Osnovne šole Dobrova. Udeležilo se ga 
je 195 članov, kar je običajno število, tudi glede na spomladanska obolenja v tem času. Sicer pa ima društvo preko 400 
članov.

KRAJEVNA SKUPNOST POLHOV GRADEC – leto 2015

Vodovodni 
sistem

sk.število odvz.
vzorcev

mikrobiol. 
preskušanja

fizikalno 
kemijska 

preskušanja
M K U NE U NE

Polhov 
Gradec 36 1 24 12 1 0

Dvor-Dolenja 
vas 6 1 6 0 1 0

Podreber 5 1 5 0 1 0
Praproče 11 1 10 1 1 0
SKUPAJ 58 4 45 13 4 0

Legenda: M – mikrobiološki vzorci, K – kemijski vzorci; U -  ustrezni vzorci, 
NE –   neustrezni vzorci

KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI VRH – leto 2015

Vodovodni 
sistem

sk.število odvz.
vzorcev

mikrobiol. 
preskušanja

fizikalno 
kemijska 

preskušanja
M K U NE U NE

Črni vrh 9 3 5 4 3 0
Srednji vrh - 
Rovt 8 3 5 3 3 0

Skupaj 17 6 10 7 6 0
Legenda: M – mikrobiološki vzorci, K – kemijski vzorci; U -  ustrezni vzorci, 
NE –   neustrezni vzorci

KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVA – leto 2015

Vodovodni 
sistem

skupno število 
odvzetih 
vzorcev

mikrobiološka 
preskušanja

fizikalno 
kemijska 

preskušanja
M K U NE U NE

Dobrova 39 6 38 1 6 0
Brezje 14 3 14 0 3 0
Hruševo 10 2 9 1 2 0
Osredek 12 2 11 1 2 0
Skupaj 75 13 72 3 13 0
Legenda: M – mikrobiološki vzorci, K – kemijski vzorci; U -  ustrezni vzorci, 
NE –   neustrezni vzorci

Legenda: M – mikrobiološki vzorci, K – kemijski vzorci; U -  ustrezni vzorci, 
NE –   neustrezni vzorci

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJOŠT –  leto 2015

Vodovodni 
sistem

sk. število 
odvz.vzorcev

mikrobiološka 
preskušanja

fizikalno 
kemijska 

preskušanja
M K U NE U NE

Šentjošt 15 3 11 4 2 1
Butajnova 17 3 12 5 3 0
Kurja vas 13 3 11 2 3 0
Skupaj 45 9 34 11 8 1
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 Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 50/2007, 114/2007 – ZI-
PRS0809, 61/2008, 99/2009 – ZIPRS 1011 in 
3/13), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Do-
brova-Polhov Gradec za programsko obdobje 
2015-2020 (Uradni list RS, št. 106/2015) in Sta-
tuta Občine Dobrova-Polhov Gradec (Uradni 
list RS, št. 26/2012) objavlja Občina Dobrova-
-Polhov Gradec naslednji

JAVNI RAZPIS
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kme-

tijstva in podeželja v občini Dobrova-Polhov 
Gradec v letu 2016

I. PREDMET RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovra-
tnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje ra-
zvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobrova-
-Polhov Gradec za naslednje ukrepe:

• UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena 
ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014)

• UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih 
premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014)

• UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje 
kulturne in naravne dediščine na kmetijskih 
gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

• UKREP 5: Podpora  društvom  na področju 
primarne kmetijske proizvodnje

• UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in 
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov 
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kme-
tiji – de minimis 

• Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposa-
bljanje na področju nekmetijskih dejavnosti 
na kmetiji ter predelave in trženja 

• UKREP 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti 
gozdov (ukrep de minimis)

• UKREP 9: Enkratna pomoč dijakom in štu-
dentom kmetijskih šol

II. UKREPI IN OSNOVNI POGOJI ZA KAN-
DIDIRANJE NA JAVNI RAZPIS 
Vlagatelji lahko vložijo skupaj največ dve vlogi 
in največ eno vlogo za istovrstne upravičene 
stroške. 
Upravičenci pomoči ne smejo pričeti z izved-
bo naložbe pred prejemom sklepa o dodelitvi 
pomoči. 

Osnovni pogoji na podlagi Uredbe komisije 
EU št.: 702/2014:
Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na 
podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso 
upravičeni subjekti, ki so:
- naslovniki neporavnanega naloga za izterja-

vo na podlagi predhodnega sklepa Komisije 
EU, s katerim je bila pomoč razglašena za ne-
zakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

- podjetja v težavah;
- upravičenci, ki nimajo poravnanih zapadlih 

obveznosti do občine.
Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za:
- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v 

tretje države ali države članice, in sicer če je 
pomoč neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, vzpostavitvijo in delovanjem di-
stribucijske mreže ali drugimi tekočimi stro-
ški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

- pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe 
domačega blaga pred uporabo uvoženega 
blaga.

- pomoči po tem pravilniku za ukrepe na pod-
lagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne 
dodeli za davek na dodano vrednost razen, 
kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni 
izterljiv.Osnovni pogoji na podlagi de mini-
mis Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 

De minimis pomoč v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 
se uporablja za pomoč dodeljeno podjetjem 
dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji, 
razen za:

– pomoči določene na podlagi cene ali količine 
proizvodov danih na trg;

– pomoč za dejavnosti povezane z izvozom de-
javnosti v tretje države ali države članice, kot 
je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoči, ki se dodelijo pod pogojem, da se do-
mačim proizvodom pri uporabi daje pred-
nost pred uvoženimi.

Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti su-
bjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obvezno-
sti do občine ali do države.

Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, 
majhna in srednje velika podjetja, ki so po 
Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno 
besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvi-
daciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, 
da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi 
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala 
družbe.

Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji 
kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več 
sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki 
spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) št. 
1407/2013, se navedena uredba uporablja za 
pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali 
dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer 
z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, 
da primarna proizvodnja kmetijskih proizvo-
dov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene 
v skladu z Uredbo (EU) št. 1407/2013.

Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji 
kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in 
akvakulture, se določbe Uredbe Komisije (EU) 
št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis v sektorju ribi-
štva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 
2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: z Uredba 
Komisije (EU) št. 717/2014/EU) uporabljajo za 
pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, 
če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo de-
javnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna 
proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema 
pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Ured-
bo (EU) št. 717/2014.

Osnovni pogoji na podlagi de minimis Uredbe 
Komisije (EU) št. 1407/2013
Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komi-
sije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
niso upravičena podjetja iz sektorjev:
- ribištva in akvakulture;
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvo-

dov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delo-
vanju Evropske unije;

- predelave in trženja kmetijskih proizvodov 
iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju 
Evropske unije v naslednjih primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih proizvodov, ki so ku-
pljeni od primarnih proizvajalcev ali jih za-
devna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v 
celoti prenese na primarne proizvajalce.

Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom 
povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z 
izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delo-
vanjem distribucijske mreže ali drugimi tekoči-
mi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo do-
mačih proizvodov pred uvoženimi.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti su-
bjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obvezno-
sti do občine ali do države.
Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, 
majhna in srednje velika podjetja, ki so po 
Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14-uradno prečiščeno 
besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvi-
daciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, 
da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi 
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala 
družbe.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu 
upravičencu oziroma enotnemu podjetju na 
podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo 
Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de mini-
mis  (Uradni list EU L  352, 24.12.2013) ne sme 
preseči 200.000,00 EUR  v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko in namen 
pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli 
iz sredstev države, občine ali Unije.
Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega od-
stavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v 
enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge de-
javnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbo 
Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba upo-
rablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi 
sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen 
način, kot je ločevanje dejavnosti ali razliko-
vanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v 
sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe 
te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na 
podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena 
ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014)

Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od nasle-
dnjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti 

kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjša-
njem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem 
in preusmeritvijo proizvodnje;

- izboljšanje naravnega okolja, higienskih 
razmer ali standardov za dobrobit živali, če 
zadevna naložba presega veljavne standarde 
Unije;

- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, 
povezane z razvojem, prilagajanjem in mo-
dernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom 
do kmetijskih zemljišč in izboljšanjem ze-
mljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in 
vodo.

Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih go-
spodarstev 
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živino-
rejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih 
gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
A. stroški izdelave projektne dokumentacije za 

novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in go-
spodarskih poslopij na kmetijskih gospodar-
stvih;

B. stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije 
hlevov in gospodarskih poslopij na kme-
tijskih gospodarstvih, ki služijo primarni 
kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov 
(stroški materiala);

C. stroški nakupa nove ali rabljene kmetijske 
mehanizacije;

D. stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
E. stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opre-

me v rastlinjaku, z izjemo namakalnih na-
prav;

F. stroški nakupa in postavitev zaščite pred 
neugodnimi vremenskimi razmerami (pro-
titočne mreže…);

G. stroški postavitve ali obnovitve sadnega ali 
drugega trajnega nasada;

H. stroški nakupa računalniške programske 
opreme.

Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register 

kmetijskih gospodarstev, ki so pravne in fi-
zične osebe (ustrezajo kriterijem za mikro, 
podjetja), dejavne v primarni kmetijski proi-
zvodnji, s sedežem na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
- ponudba oziroma predračun za načrtovano 

investicijo s specifikacijo del ali storitev,
- predložitev oddane kopije zbirne vloge v 

tekočem (oziroma preteklem letu, če rok za 
oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni po-
tekel);

- dokazila, da se investicija se izvaja na obmo-
čju občine;

- gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije, 
če je s predpisi s področja gradnje objektov 
to potrebno, oziroma druga ustrezna doku-
mentacija;

- pridobljena soglasja za izvedbo investicije 
(npr.: kulturnovarstveno, okoljevarstve-
no,….),

- dokazilo o presoji vplivov na okolje za inve-
sticije za katere mora biti opravljena (presoja 
vplivov na okolje mora biti opravljena pred 
datumom dodelitve pomoči).

Pomoč se ne dodeli:
- naložbam za skladnost s standardi Unije;
- investicijam, ki se izvajajo izven območja ob-

čine;
- investicijam, ki so financirane iz drugih jav-

nih virov Republike Slovenije ali EU;
- za že izvedena dela;
- stroškom, povezanim z zakupnimi pogod-

bami;
- nakupom proizvodnih pravic, pravic do pla-

čila in letnih rastlin;
- zasaditvijo letnih rastlin;
- stroškom v zvezi z odvodnjavanjem; 
- nakupom živali in samostojnim nakupom 

kmetijskih zemljišč;
- obratnim sredstvom,

Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na 

kmetijskih gospodarstvih. 
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za po-
samezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu 
lahko znaša do 2.500 EUR. 
Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa pre-
dloži nosilec kmetijskega gospodarstva. 

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in 
pašnikov.
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kme-
tijskih zemljišč (A) (nezahtevne agromelioraci-
je) in pašnikov (B).

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta kmetijskega zemljišča 

(nezahtevne agromelioracije, pašniki); 
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromeli-

oracije; 
- stroški nakupa opreme za ograditev in pre-

graditev pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napaja-

lišč za živino.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register 

kmetijskih gospodarstev, ki so pravne in fi-
zične osebe (ustrezajo kriterijem za mikro, 
podjetja), dejavne v primarni kmetijski proi-
zvodnji, s sedežem na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
- ponudba oziroma predračun za načrtovano 

investicijo s specifikacijo del ali storitev,
- predložitev oddane kopije zbirne vloge v 

tekočem oziroma preteklem letu, če rok za 
oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni po-
tekel;

- dokumentacija potrebna za izvedbo naložbe,
- pridobljena soglasja za izvedbo investicije 

(npr.: kulturnovarstveno, okoljevarstve-
no,….)

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo na-
ložbe, da vlagatelj ali njegovi družinski člani 
niso lastniki zemljišča;

- dokazilo, da se naložba se izvaja na območju 
občine

Pomoč se ne dodeli:
- naložbam za skladnost s standardi Unije;
- investicijam, ki se izvajajo izven območja ob-

čine;
- investicijam, ki so financirane iz drugih jav-

nih virov Republike Slovenije ali EU;
- stroškom, povezanim z zakupnimi pogod-

bami;
- nakupu proizvodnih pravic, pravic do plači-

la in letnih rastlin;
- zasaditvi letnih rastlin;
- delom v zvezi z odvodnjavanjem; 
- nakupom živali in samostojen nakup kmetij-

skih zemljišč;
- obratnim sredstvom;
Intenzivnost pomoči: 
– do 50% upravičenih stroškov. Najvišji sku-

pni znesek pomoči lahko znaša do 2.500 
EUR. 

Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa pre-
dloži nosilec kmetijskega gospodarstva ozi-
roma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi 
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni 
v skupno naložbo. 

UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih pre-
mij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih 
premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z 
namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejav-
nikov: 
- naravnih nesreč; 

- slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče 
enačiti z naravnimi nesrečami in 

- drugih slabih vremenskih razmer; 
- bolezni živali ali škodljivih organizmov na 

rastlinah ter 
- zaščitenih živali. 
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, 
da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami 
škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.

Upravičeni stroški:
- strošek zavarovalne premije, vključno s pri-

padajočim davkom od prometa zavaroval-
nih poslov, ki krije stroške za nadomestitev 
izgub zaradi slabih vremenskih razmer, ki 
jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami 
in drugih slabih vremenskih razmer, bole-
znimi živali ali škodljivih organizmov na ra-
stlinah ter zaščitenih živali in ne zahteva ali 
določa vrste ali količine prihodnje kmetijske 
proizvodnje.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register 

kmetijskih gospodarstev, ki so pravne in fi-
zične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, 
podjetja, dejavna v primarni kmetijski pro-
izvodnji in imajo sedež na območju občine, 
ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče 
leto, ki je vključena v sofinanciranje po naci-
onalni uredbi za tekoče leto.

Pogoji za pridobitev:
- veljavna zavarovalna polica, z obračunano 

višino nacionalnega sofinanciranja;
- pomoč ne sme ovirati delovanja notranjega 

trga zavarovalniških storitev, biti omejena 
na zavarovanje, ki ga ponuja eno samo zava-
rovalniško podjetje ali skupna podjetij in biti 
pogojena s tem, da se zavarovalna pogodba 
sklene z zavarovalnico, ki ima sedež v za-
devni državi članici;

- sklenjeno zavarovanje ne zahteva ali določa 
vrste ali količine prihodnje kmetijske proi-
zvodnje.

Intenzivnost pomoči:
- do 20% upravičenih stroškov. Pomoč skupaj 

s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinan-
ciranju zavarovalnih premij za zavarovanje 
primarne kmetijske proizvodnje ne sme pre-
seči 65% stroškov zavarovalne premije. 

UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje 
kulturne in naravne dediščine na kmetijskih 
gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014)
Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilno-
sti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih 
gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški naložbe v opredmetena sredstva 

(stroški za nabavo materiala za obnovo, stro-
ški za izvajanje del);

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register 

kmetijskih gospodarstev, ki so pravne in fi-
zične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, 
podjetja, dejavna v primarni kmetijski proi-
zvodnji in imajo sedež na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
- ponudba oziroma predračun za načrtovano 

investicijo s specifikacijo del ali storitev,
- predložitev oddane kopije zbirne vloge v 

tekočem (oziroma preteklem letu, če rok za 
oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni po-
tekel);

- dokazila, da se investicija se izvaja na obmo-
čju občine;

- dokazilo, da je stavba vpisana v register ne-
premične kulturne dediščine (RKD), ki ga 
vodi ministrstvo, pristojno za kulturo;

- gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije, 
če je s predpisi s področja gradnje objektov 
to potrebno, oziroma druga ustrezna doku-
mentacija;

- dokazilo o ustreznih dovoljenjih za izvedbo 
naložbe, v kolikor je le to potrebno;

- dokazilo, da je objekt, ki je predmet ureditve, 
mora biti v lasti nosilca ali članov kmetijske-
ga gospodarstva;

- dokazilo, da se naložba izvaja na območju 
občine.

Intenzivnost pomoči:
- do 60% upravičenih stroškov. Najvišji sku-

pni znesek dodeljene pomoči na posamezno 
naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko 
znaša do 2.500 EUR. 

Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa pre-
dloži nosilec ali član kmetijskega gospodarstva. 

UKREP 5: Podpora delovanju društev dejav-
nih na področju primarne kmetijske proizvo-
dnje 
Cilj pomoči je razvoj dejavnosti društev, ki 
delujejo na področju primarno kmetijsko pro-
izvodnjo.

Upravičeni stroški:
- stroški kotizacije za tečaje, seminarje, preda-

vanja, ki so vsebinsko vezani na dejavnosti  
primarne kmetijske proizvodnje,

- stroški nastopa na sejmih, katerih vsebine 
nastopov so vezane na dejavnosti  primarne 
kmetijske proizvodnje ;

- stroški prevoza in stroški vstopnin za stro-
kovne oglede, vezane na dejavnosti primar-
ne kmetijske proizvodnje;

Upravičenci do pomoči:
- društva, ki delujejo na področju primarne 

kmetijske proizvodnje in imajo sedež v občini.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- predračuni (s specifikacijo stroškov) za 

upravičene stroške, za katere se uveljavlja 
pomoč,

- program izobraževanja oz. usposabljanja po-
vezanega s primarno kmetijsko pridelavo.

- dokazilo o dostopu do pomoči vsem upravi-
čencem na območju občine,

Pomoč se ne dodeli:
- za upravičene stroške, ki nastanejo za ude-

ležence, ki nimajo stalnega bivališče v občini 
niso upravičeni.

Intenzivnost pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov. Ne glede na 

določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustre-
zno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
15.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh prora-
čunskih let, ne glede na obliko in namen po-
moči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli 
iz sredstev države, občine ali Unije.

UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in 
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – 
de minimis
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih v predelavo in tr-
ženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih.
Upravičene naložbe:
A predelava primarnih kmetijskih proizvodov, 

gozdnih sadežev in zelišč;
B predelava gozdnih lesnih sortimentov;
C prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s 

kmetij;
D turizem na kmetiji;
E dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji 

na kmetiji, storitvami in izdelki;
F vzreja in predelava vodnih organizmov;
G dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji 

na kmetiji, storitvami oziroma izdelki.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije; 
- stroški gradnje ali obnove objekta; 
- stroški nakupa opreme in naprav.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s 

predelavo in trženjem oziroma z nekmetij-
skimi dejavnostmi, s sedežem v občini Do-
brova-Polhov Gradec.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- trije predračuni s popisom del,
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti ali do-

kazilo o registraciji dejavnosti ali drug ustre-
zen dokument,

- predložitev ustreznega dovoljenja in soglasij 
za izvedbo investicije, če je s predpisi s po-
dročja gradnje objektov to potrebno;

- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 
let po zaključeni naložbi;

- dokazilo, da se naložba izvaja na območju 
občine

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji zne-

sek dodeljene pomoči je 5.000 EUR. Ne glede 
na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustre-
zno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
200.000 EUR, v obdobju zadnjih treh prora-
čunskih let, ne glede na obliko in namen po-
moči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev Občine, države ali Evropske unije.

Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposa-
bljanje na področju nekmetijskih dejavnosti 
na kmetiji ter predelave in trženja 
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne 
izobraženosti in usposobljenosti kmetov in nji-
hovih družinskih članov s področja nekmetij-
skih dejavnosti na kmetiji ter predelave in tr-
ženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi 
primarne kmetijske proizvodnje.

Podukrep 7.1: Individualno izobraževanje in 
usposabljanje 

Upravičeni stroški:
- stroški kotizacij in šolnin za tečaje, seminarje 

in predavanja povezana z nekmetijskimi de-
javnostmi ter predelavo in trženjem kmetij-
skih proizvodov;

- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z 
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in 
trženjem kmetijskih proizvodov. 

- stroški prevoza in stroški vstopnin za stro-
kovne oglede, povezanih z nekmetijskimi 
dejavnostmi ter predelavo in trženjem kme-
tijskih proizvodov. 

Pomoč se ne dodeli za:
- usposabljanja, ki so del javno veljavnih izo-

braževalnih programov poklicnega, srednje-
ga in višjega strokovnega izobraževanja ter 
javno veljavnih študijskih programov,

- za upravičene stroške, ki nastanejo za ude-
ležence, ki nimajo stalnega bivališče v občini 
niso upravičeni.

Upravičenci do pomoči:
- nosilci in družinski člani kmetijskih gospo-

darstev, vpisani v register kmetijskih gospo-
darstev, ki imajo sedež na območju občine,

- društva, ki delujejo na področju kmetijstva 
in imajo sedež v občini.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- predračuni s specifikacijo stroškov;
- program izobraževanja oz. usposabljanja 

povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi 
na kmetiji predelavo ali trženjem kmetijskih 
proizvodov;

- dostopnost do pomoči vsem upravičencem 
na območju občine.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov. Ne glede na 

določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustre-
zno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
200.000 EUR, v obdobju zadnjih treh pro-
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računskih let, ne glede na obliko in namen 
pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč do-
deli iz sredstev Občine, države ali Evropske 
unije.

UKREP 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti 
gozdov (ukrep de minimis)

Cilj pomoči je izboljšanje konkurenčnosti goz-
darstva, razvoj novih proizvodov ter uvajanje 
novih proizvodnih tehnologij in izboljšanje var-
nosti pri delu v gozdu.
Upravičeni stroški:
- stroški gradnje in rekonstrukcije gozdne vlake;
- stroški nakupa in dobave nove in rabljene 

opreme. 
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register 

kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na 
območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- dokazilo, da se investicije, izvaja na območju 

občine;
- dokazilo, da ima kmetijsko gospodarstvo v 

lasti ali najemu najmanj 5 ha gozda;
- soglasje Zavoda za gozdove za načrtovan 

poseg;
- mapna kopija z vrisano predvideno traso 

gozdne vlake;
- druga dokumentacija potrebna na izvedbo 

investicije.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji zne-

sek dodeljene pomoči je 2.500 EUR.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se po-
moč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo 
presegli 200.000 EUR, v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko in namen 
pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli 
iz sredstev Občine, države ali Evropske unije

UKREP 9: Enkratna pomoč dijakom in štu-
dentom kmetijskih šol
Cilj pomoči je spodbujati mlade, da se odločajo 
za šolanje na kmetijskih šolah, s čemer želimo 
doseči boljšo izobrazbeno strukturo na kmeti-
jah. 
Upravičenci do pomoči:
- dijaki in študentje kmetijskih in gozdarskih 

šol ali univerz, ki živijo v skupnem gospodinj-
stvu z nosilcem kmetijskega gospodarstva.

Pogoji za pridobitev pomoči:
- kmetijsko gospodarstvo, katerega član je 

upravičenec, mora biti vpisano v evidenco 
kmetijskih gospodarstev;

- uspešno zaključeno šolanje v preteklem šol-
skem letu;

- redno vpisan v srednješolski ali  univerzite-
tni program kmetijskih in gozdarskih smeri,  
v tekočem šolskem letu programov;

- enkratna pomoč se ne izplača dijakom in 
študentom, ki niso vpisani v kmetijske šole;

- dijaki in študentje ponovno vpisani v isti 
letnik in študentje, ki izgubijo status, do po-
moči niso upravičeni. 

Upravičenci predložijo naslednjo dokumenta-
cijo:

- izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
- potrdilo o katastrskem dohodku kmetijske-

ga gospodarstva;
- kopijo zadnjega šolskega spričevala;
- potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo 

prosilec prejema).

Intenzivnost pomoči:
- enkratna pomoč do višine 450 € na dijaka in 

študenta v tekočem šolskem letu.

V. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV IN MERI-
LA ZA OCENJEVANJE VLOG

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki 
so namenjena za ukrepe za razvoj podeželja po 
tem javnem razpisu, je 32.200 EUR.  
(glej preglednico spodaj)

V kolikor bodo zaprošena sredstva posamezne-
ga ukrepa nižja od razpisanih sredstev posa-
meznega ukrepa, se sredstva prerazporedijo na 
druge ukrepe v pripadajočih deležih.
Če bo na razpis ali posamezen ukrep prispelo 
več vlog, kot je na razpolago sredstev, se odsto-
tek pomoči sorazmerno zniža. 

VI. ROK PORABE DODELJENIH SRED-
STEV 
Vlagatelji za sredstva dodeljena za leto 2016 
vložijo zahtevek za izplačilo najkasneje do 
30.4.2017.

VII. Način prijave in roki:

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji 
pošljejo priporočeno po pošti, ali oddajo nepo-
sredno na sedežu občine. 

Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi 
podatki: Občina Dobrova-Polhov Gradec, Sta-
ra cesta 13, 1356 Dobrova s pripisom »ne odpi-
raj, javni razpis, kmetijstvo«. Na hrbtni strani 
mora biti označen naslov pošiljatelja vloge. 
Vloge iz katerih ni razvidno, da se nanašajo 
na javni razpis se zavrže.

Rok za oddajo vlog: 6.5.2016

VIII. Obravnavanje vlog in postopek odobri-
tve

Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 
10.5.2016, v prostorih občine Dobrova-Polhov 
Gradec. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vlo-
ge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, 
ki jo imenuje župan občine Dobrova- Polhov 
Gradec. 

S sklepom župana se zavrže vloge:
- ki so prepozno prispele,
- ki niso oddane na predpisani razpisni doku-

mentaciji,
- nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku 

vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustre-
zno,

in zavrne vloge:
- ki so neutemeljene,
- z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,
- ki so vložene v nepravilno opremljenih ovoj-

nicah,
- vsebinsko neustrezne vloge,
- ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo,
- ki jih bo komisija, na podlagi meril za ocenje-

vanje in vrednotenje, ocenila kot neustrezne,

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

Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 14 
dni od odpiranja in strokovnega pregleda vlog 
pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve 
je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Do-
polnitve poslane po roku se ne upoštevajo.
IX. 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 pred-
pisane pogoje iz predpisov in javnega razpisa 
in so za namen zagotovljena sredstva se izda 
sklep o pravici do sredstev.
V obrazložitvi sklepa o pravici do sredstev je 
utemeljena odločitev in v primeru pozitivne 
odločitve opredeljena višina dodeljenih sred-
stev, namen in upravičeni stroški za katere so 
sredstva namenjena.
Rok za izdajo sklepa o pravici do sredstev je 60 
dni od ugotovitve vseh dejstev.
Hkrati s prejemom sklepa bodo vlagatelji po-
zvani k podpisu pogodbe, s katero se uredijo 
medsebojne obveznosti med prejemnikom in 
Občino Dobrova-Polhov Gradec. Vlagatelji mo-
rajo podpisano pogodbo posredovati na občino 
v roku osem (8) dni od prejema, drugače se šte-
je da odstopajo od pogodbe.

VI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) 
je na voljo na spletni strani: http://www.dobro-
va-polhovgradec.si ali na sedežu občine. Lahko 
pa jo na osnovi poslane zahteve na elektronski 
naslov info@dobrova-polhovgradec.si, posre-
dujemo tudi po elektronski pošti. 
Kontaktna oseba občinske uprave za informaci-
je je Helena Čuk.

X. Pritožba na odločitev
Zoper odločitev o pravici do sredstev lahko 
upravičenec vloži pritožbo na naslov občine v 
roku 8. dni od prejema odločbe.

XI. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo zahtev-
ke na predpisanem obrazcu.

Upravičenci lahko vlagajo zahtevke:
- za izplačilo upravičenih sredstev v letu 2016 

najkasneje do 30.11.2016, 
- za izplačilo upravičenih sredstev v letu 2017 

najkasneje do 30.4.2017.

Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljenih 
delih na podlagi računa in potrdila o plačilu 
računa.
Na podlagi popolnega zahtevka, se sredstva 
izplačajo na vlagateljev transakcijski račun. 
Nakazilo na transakcijski račun šteje, da je bilo 
zahtevku v celoti odobreno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se o spre-
membah odloči z odločbo. Na to odločbo pri-
tožba ni dovoljena.
Zahtevke, ki so v nasprotju z zahtevami pred-
pisov, javnega razpisa ali odločbe o pravici do 
sredstev se zavrne.

XII. Spremljane namenske porabe sredstev
Namensko porabo proračunskih sredstev za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 
Občini Dobrova-Polhov Gradec spremlja ko-
misija. Namen porabe sredstev lahko ugotavlja 
tudi nadzorni odbor občine. 

Vlagatelj je dolžan vrniti nenamensko porablje-
na sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila 
upravičencu do dneva vračila sredstev. V teh 
primerih ne more pridobiti sredstev za dobo 
petih let.
Če se ugotovi:
–  da so bila dodeljena sredstva delno ali v celo-

ti nenamensko porabljena,
–  da je vlagatelj za katerikoli namen pridobi-

tve sredstev navajal neresnične podatke,
–  da je vlagatelj za isti namen in iz istega na-

slova ponovno pridobil finančna sredstva 
pred iztekom za to določenega obdobja v 
razpisu,

–  da je vlagatelj odtujil (prodal) nepremično in 
opremo sofinancirano iz proračuna občine, 
pred iztekom 5 let,

–  če investicije za katero je pridobil sredstva ni 
dokončal oz jo je končal v bistveno manjšem 
obsegu kot je predvideval v prijavi na razpis,

–  druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

XIII. Informacije
Dodatne informacije po telefonu: 01 3601 800, 
kontaktna oseba: Helena Čuk. Morebitna vpra-
šanja je mogoče posredovati tudi po elektronski 
pošti: helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si.

Št.: 430-0009/2016-1
Datum: 18.3.2016

Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec

Franc Setnikar, l.r.

Na podlagi pravilnika o dodelitvi proračun-
skih sredstev za postavitev malih komunalnih 
čistilnih naprav v Občini Dobrova-Polhov Gra-
dec za obdobje 2012 do 2017 (Uradni list RS, št. 
3/12, 45/2013, 19/2015)

Javni razpis
za dodelitev  proračunskih sredstev posta-
vitev malih komunalnih čistilnih naprav v 
Občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2016

I. Predmet razpisa
Sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistil-
nih naprav  velikosti do 50 PE v Občini Dobro-
va-Polhov Gradec.

II. Upravičenci do sredstev
Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebiva-
liščem v občini.
III. Višina pomoči:
• do 30% upravičenih stroškov za postavitev 

male komunalne čistilne naprave za en sta-
novanjski objekt ali največ 250 € na PE.

• do 50 % upravičenih stroškov ali največ 375 
€ na PE, kadar se za več stanovanjskih objek-
tov postavi ena mala komunalna čistilna na-
prava.

IV. Splošni pogoji upravičenosti:
• mala komunalna čistilna naprava mora imeti 

certifikat oziroma listino o skladnosti izdel-
ka z zahtevami glede doseganja mejnih vre-
dnostih parametrov odpadnih vod, kot jih 
predpisuje zakonodaja.

• ocena obratovanja male komunalna čistilne 
naprave, ki jo upravičenec kot dokazilo po-
sreduje na občino mora biti pozitivna,

• lokacija postavitve male komunalne čistilne 
naprave mora omogočati neovirano praznje-
nje,

• upravičenci morajo razpolagati z zemlji-
ščem na katerem načrtuje postavitev 
MKČN,

• upravičenci, ki bodo za več objektov posta-
vili skupno čistilno napravo morajo vlogi 
priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh 
uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen 
iz katerega bo razvidna delitev stroškov 
vzdrževanja MKČN in oseba, ki bo zadolže-
na za upravljanje MKČN. 

V. Opravičljivi stroški:
• Nakup male komunalne čistilne naprave ve-

likosti do 50 PE s stroški montaže male ko-
munalne čistilne naprave in prvim zagonom 
MKČN z nastavitvijo parametrov. 

• Upravičeni stroški lahko nastanejo od 
1.1.2012 dalje. Investicija mora biti zaključe-
na do 31.12.2016.

IV.  Merila
• mala komunalna čistilna naprava mora biti 

izven predvidenih območij aglomeracij 
znotraj katerih se predvideva izgradnja ka-
nalizacije skladno z Operativnim progra-
mom odvajanja in čiščenja komunalne odpa-
dne vode v Občini Dobrova-Polhov Gradec . 
Informacije o območjih pridobi vlagatelj na Obči-
ni Dobrova-Polhov Gradec,

• do sofinanciranja so upravičene postavitve 
malih komunalnih čistilnih naprav na ob-

močju aglomeracij v naseljih: Suhi dol, Črni 
Vrh, Kurja vas, Šentjošt, Zalog, Hruševo (ob-
močje HU 11) in Dobrova vključno od hiše 
Horjulska cesta 126 dalje proti Brezju in dru-
gih območjih aglomeracij kjer se kanalizacija 
zaradi sprememb projekta, nastalih  kot po-
sledica ne-pridobljenih služnosti lastnikov 
zemljišč ne bo gradila. Informacije o območjih 
pridobi vlagatelj na Občini Dobrova-Polhov Gra-
dec,

• mala komunalna čistilna naprava mora biti 
izven vodovarstvenih območij. Informacije 
o vodovarstvenih območjih pridobi vlagatelj na 
Občini Dobrova-Polhov Gradec.

V. Višina razpisanih sredstev
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 
11004 Proračuna občine Dobrova-Polhov Gra-
dec za leto 2016. Okvirna višina razpisanih 
sredstev je 12.000 €.

VI.  Omejitve
• Upravičeni stroški so le tisti stroški, ki so na-

stali od 1.1.2012 do 31.12.2016.
• Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača 

upravičencu je 50€.
• Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za 

isti namen, ki ga  navaja v vlogi za pridobi-
tev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel 
javna sredstva Republike Slovenije ali sred-
stva Evropske unije.

• Sredstva se ne dodelijo za  postavitev MKČN 
izven Občine Dobrova-Polhov-Gradec.

VI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) 
in ostale informacije so objavljeni na: http://
www.dobrova-polhovgradec.si. Kontaktna 
oseba občinske uprave za informacije je Helena 
Čuk.

VII. Način prijave in roki:
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji 
pošljejo priporočeno po pošti, ali oddajo nepo-
sredno na sedežu občine. 

Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi 
podatki: Občina Dobrova-Polhov Gradec, 
Stara cesta 13, 1356 Dobrova s pripisom »ne 
odpiraj, javni razpis,MKČN«. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja vloge. 
Vloge iz katerih ni razvidno, da se nanašajo 
na javni razpis se zavrže.

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najka-
sneje do 31.12.2016. Datum in ura zaprtja raz-
pisa bosta objavljena na spletni strani občine. 

Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri 
prejetja. Pravočasno dopolnjene vloge se uvr-
stijo po vrstnem redu na konec seznama. 

V primeru, da je v seznam popolnih vlog uvr-
ščeno več vlog kot je na voljo sredstev se sred-
stva razdelijo vsem popolnim vlogam v ena-
kem deležu. 

VIII. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje in pregled vlog:
Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja. 
Odpiranje vlog ni javno. Vlagatelje nepopolnih 
vlog se pozove k dopolnitvi. 

Prispele vloge bo pregledala in strokovno oce-
nila komisija, ki jo imenuje župan občine Do-
brova- Polhov Gradec. 

S sklepom župana se zavrže vloge:
- ki so prepozno prispele,
- ki niso oddane na predpisani razpisni doku-

mentaciji,
- nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku 

vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustre-
zno.

in zavrne vloge:
- ki so neutemeljene,
- z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,
- ki so vložene v nepravilno opremljenih ovoj-

nicah,
- vsebinsko neustrezne vloge,
- ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo.

Popolnost in dopolnitve vlog:
Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na 
obrazcih razpisne dokumentacije, je razumljiva 
in ima priložene vse priloge. 

Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 14 
dni od odpiranja in strokovnega pregleda vlog 
pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve 
je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Do-
polnitve poslane po roku se ne upoštevajo.

IX. 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 predpi-
sane pogoje iz predpisov in javnega razpisa in 
so za namen zagotovljena sredstva se izda od-
ločba o pravici do sredstev.

V obrazložitvi odločbe o pravici do sredstev 
je utemeljena odločitev in v primeru pozitivne 
odločitve opredeljena višina dodeljenih sred-
stev, namen in upravičeni stroški.

Rok za izdajo odločbe o pravici do sredstev je 
60 dni od ugotovitve vseh dejstev.

X. Pritožba na odločbo
Zoper odločitev v odločbi o pravici do sredstev 
lahko upravičenec vloži pritožbo na naslov ob-
čine v roku 8. dni od prejema odločbe.

XI. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo zahtev-
ke na predpisanem obrazcu.

Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljenih 
delih na podlagi vloženega zahtevka za izpla-
čilo, ki mu priloži:
• fotokopijo računa,
• fotokopij potrdila o plačilu računa,
• fotokopija certifikata oziroma listine o skla-

dnosti,
• pozitivna ocena obratovanja male komunal-

na čistilne naprave.

Gradnja mora biti zaključena do 31. 12. 2016. 
Šteje se, da je gradnja zaključena, ko so plačani 
računi za MKČN. Zahtevke se vlaga po prido-
bitvi pozitivne ocene obratovanja, vendar naj-
kasneje do 31. 12. 2017. V kolikor upravičenec 
do roka ne pridobi pozitivne ocene obratova-
nja, lahko z vlogo zaprosi za podaljšanje roka. 
V vlogi navede razloge za podaljšanje roka. 

Na podlagi popolnega zahtevka, se izplača-
jo sredstva na vlagateljev transakcijski račun. 
Nakazilo na transakcijski račun šteje, da je bilo 
zahtevku v celoti odobreno. O spremembi roka 
za vložitev zahtevka, se na podlagi utemeljenih 
razlogov odloči z odločbo.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se o spre-
membah odloči z odločbo. Na to odločbo pri-
tožba ni dovoljena.

Zahtevke, ki so v nasprotju z zahtevami pred-
pisov, javnega razpisa ali odločbe o pravici do 
sredstev se zavrne.

XII. Spremljane namenske porabe sredstev:

Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko pora-
bljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila 
upravičencu, do dneva vračila sredstev v pri-
merih, ko se ugotovi:
• da so bila dodeljena sredstva delno ali v celo-

ti nenamensko porabljena,
• da je upravičenec za katerikoli namen prido-

bitve sredstev navajal neresnične podatke,
• da je upravičenec za isti namen in iz istega 

naslova ponovno pridobil finančna sredstva 
pred iztekom za to določenega obdobja v 
razpisu,

• če investicije za katero je pridobil sredstva ni 
dokončal oz. jo je končal v bistveno manjšem 
obsegu kot je predvideval v prijavi na razpis,

• druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec 
ne more pridobiti sredstev za dobo petih let. 

XIII. Informacije
Dodatne informacije po telefonu: 01 3601 800, 
kontaktna oseba: Helena Čuk. Morebitna vpra-
šanja je mogoče posredovati tudi po elektronski 
pošti: helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si.

Št. dokumenta: 430-0010/2016 
Datum, 15.3.2016

Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec

Franc Setnikar, l.r.

Na podlagi 16.člena Statuta Občine Dobrova-
-Polhov Gradec (Uradni list RS. Št. 26/2012) je 
občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec 
na 11. redni seji dne 16. marca 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen

Ukine se status javnega dobra na nepremični-
nah: 

•  parcela št. 3044/5 k.o. 1994 - DOBROVA v 
izmeri 58 m2 (ID 4779964)

•  parcela št. 3045/6 k.o. 1994 – DOBROVA v 
izmeri 68 m2 (ID 5870698)

•  parcela št. 3045/7 k.o. 1994 - DOBROVA v 
izmeri 79 m2 (ID 5870699)

•  parcela št. 3045/8 k.o. 1994 – DOBROVA v 
izmeri 168 m2 (ID 5870700)

•  parcela št. 3045/9 k.o. 1994 – DOBROVA v 
izmeri 125 m2 (ID 5870701)

•  parcela št. 3047/2 k.o. 1994 - DOBROVA v 
izmeri 90 m2 (ID 2094789)

•  parcela št. 3047/3 k.o. 1994 - DOBROVA v 
izmeri 38 m2 (ID 1590981)

•  parcela št. 3047/4 k.o. 1994 - DOBROVA v 
izmeri 67 m2 (ID 2262879)

•  parcela št. 3047/5 k.o. 1994 - DOBROVA v 
izmeri 52 m2 (ID 5118166)

•  parcela št. 3047/6 k.o. 1994 - DOBROVA v 
izmeri 182 m2 (ID 3270634)

•  parcela št. 3047/8 k.o. 1994 - DOBROVA v 
izmeri 76 m2 (ID 1423466)

•  parcela št. 3048/6 k.o. 1994 - DOBROVA v 
izmeri 449 m2 (ID 2429082)

•  parcela št. 3048/12 k.o. 1994 - DOBROVA v 
izmeri 137 m2 (ID 2599690)

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

3. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v 
Našem časopisu.

Številka:  478-0027/2015-3
Dobrova, 16. marca 2016 

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec 

Franc Setnikar l.r.

Ukrep 
Višina 

razpisanih 
sredstev v EUR

Odstotek 
sredstev v %

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 

9.000,00 28%

UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 1.000,00 3%

UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in 
naravne dediščine 2.500,00 8%

UKREP 5: Podpora društvom na področju primarne 
kmetijske proizvodnje 2.000,00 6%

UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji 

7.000,00 22%

Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na 
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave 
in trženja 

3.000,00 9%

UKREP 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 5.000,00 16%

UKREP 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom 
kmetijskih šol 2.700,00 8%

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih
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Na stojnicah vsaj dvanajstih 
ponudnikov boste vsak torek 
med 15. in 18. uro lahko iz-
birali med bogato ponudbo 
lokalno pridelane sezonske 
zelenjave,	domačimi	kokošjimi	
jajci,	 mlekom	 in	 mlečnimi	 iz-
delki,	jagodičevjem,	medenimi	
izdelki, moko in eko predelano 

zelenjavo. Premamili vas bodo 
domač	kruh	iz	krušne		peči	ter	
drugi	 pekovski	 izdelki,	 kraški	
teran, izdelki iz konoplje, eko 
čaji,	sveža	in	vložena	jajčka	ja-
ponskih prepelic, pa tudi zeli-
šča,	sirupi	in	balkonsko	cvetje.	
Tržnica	bo	začela	obratovati	5.	
aprila.

Dolgoletne	želje	po	vzpostavitvi	
lastne	 lokalne	 tržnice	 postajajo	
resničnost.	 Prvi	 torek	 v	 aprilu	
bo	 poskusno	 začela	 obratovati	
tržnica,	ki	bo	predstavljala	osre-
dnji	 prostor	 srečevanja	 ponud-
be	in	povpraševanja	po	lokalno	
pridelani,	 zdravi	 hrani.	 Obči-
na Log - Dragomer se bo tako 
pridružila	 globalnemu	 trendu	
samooskrbe in samozadostno-
sti, ki predstavlja pomemben 
segment trajnostnega razvoja 
lokalnih skupnosti. Pobudni-
ki	 tržnice	 so	 prepričani,	 da	 bo	
kljub	 temu,	 da	 tovrstni	 tržnici	
delujeta tudi na Vrhniki in Bre-
zovici, za nakup kakovostne 
lokalno pridelane hrane dovolj 
zanimanja. 
Kupci se boste lahko sprehodili 
in nakupovali na bogato oblo-
ženih	 strojnicah,	 ki	 jih	 bodo	
postavili	 na	 asfaltno	 ploščad	 v	
športnem	parku	na	Logu.	 Izbi-
rali	 boste	 lahko	 med	 različno	
sezonsko zelenjavo, jajci, mle-
kom	 in	 mlečnimi	 izdelki,	 sad-
jem,	medom,	kruhom,	zelišči	ter	
številnimi	 drugimi	 izdelki.	Po-
nudbo	bodo	kmalu	obogatili	še	
z dopolnilnim programom (npr. 
predstavitvami lokalnih dru-
štev,	glasbenimi	nastopi,	delav-
nicami za otroke, degustacijami 
hrane	in	pijače)	in	s	sejemskimi	
dogodki, ki bodo predvidoma 
potekali ob sobotah dopoldan v 
Dragomerju. 

V. L.

Povprečna	 štiričlanska	 družina,	 ki	 mesečno	
porabi 12 m3 vode bo za oskrbo s pitno vodo 
ter	odvajanje	odpadne	vode	po	novem	plačala	
29,82 EUR, kar je 11 centov manj kot do sedaj. 
Štiričlanska	družina,	ki	odpadno	vodo	odvaja	
v	greznico	ali	MKČN	pa	bo	za	 ti	dve	 storitvi	
odštela	24,64	EUR	oziroma	63	centov	manj	kot	
do	sedaj.	Občinski	svet	 je	na	zadnji	seji	sogla-
sno potrdil nove cene komunalnih storitev. 
Cena	 oskrbe	 s	 pitno	 vodo	 je	 nekoliko	 nižja,	
za	 vodarino	 je	 potrebno	 odšteti	 0,6601	 EUR/

m3,	 za	 omrežnino	 do	 vključno	 dimenzije	DN	
20	 pa	4,5332	EUR/mesec.	 Cena	 za	 odvajanje	
odpadne vode ter cene za storitve povezane z 
greznicami	 in	 malimi	 komunalnimi	 čistilnmi	
napravami	pa	so	malenkost	višje.	Za	omrežni-
no za odvajanje odpadne vode je potrebno od-
šteti	3,7028	EUR/mesec,	za	odvajanje	odpadne	
vode	pa	0,4415	EUR/m3..Tisti, ki imajo greznice 
in	MKČN,	pa	bodo	za	omrežnino	odšteli	0,8503	
EUR/mesec,	za	storitev	pa	0,2848	ER/m3. 

V. L.

 Podelili bomo naslednja priznanja: 
-	grb	Občine	Log	-	Dragomer,	
-	priznanje	Občine	Log	-	Dragomer.	
  
Predloge	 za	 podelitev	priznanj	Občine	Log	 -	
Dragomer	je	treba	poslati	s	priporočeno	pošilj-
ko	ali	oddati	osebno	na	sedežu	občine	do	18.	
4.	2016	do	12.	ure	v	zaprti	ovojnici	na	naslov:	
Občina	Log	-	Dragomer,	Dragomer,	Na	Grivi	
5, p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici, Komisija za 

mandatna	vprašanja,	volitve,	ime-
novanja in administrativne zade-
ve, z oznako: “Ne odpiraj – javni 
razpis za zbiranje predlogov za po-
delitev	priznanj	Občine	Log	-	Dra-

gomer.” Več o razpisu si preberite na spletni 
strani Občine Log - Dragomer pod razpisi.

OBČINA LOG - DRAGOMER 
OBČINSKA UPRAVA

Občina	Log	–	Dragomer	 želi	 svojim	občanom	
v lokalnem prostoru zagotoviti zdravstve-
no	oskrbo	 in	 lekarno.	Zato	 že	 vrsto	 let	 tečejo	
aktivnosti,	s	katerim	naj	bi	na	koncu	prišli	do	
teh	storitev.	Novo	občinsko	vodstvo	reševanje	
te problematike nadaljuje in kot smo izvedeli, 
izvajajo aktivnosti s pravnega, ekonomskega 
in	gradbenega	področja.	V	 igri	 tako	še	naprej	
ostaja	 vzpostavitev	 podružnice	 Lekarne	 Lju-
bljana,	 s	katero	 je	občina	pred	 tremi	 leti	pod-
pisala pismo o nameri o odprtju poslovne 
enote.	 Vzpostavitev	 podružnice	 v	 občini	 Log	
–	 Dragomer	 je	 uvrščena	 v	 letošnji	 plan	 inve-
sticij Lekarne Ljubljana, ki je na podlagi jav-
no zasebnega partnerstva pripravljena objekt 
tudi	zgraditi,	vendar	le	na	podlagi	verifikacije	
Ministrstva	 za	 zdravje	 ter	 soglasja	 lekarniške	
zbornice.	Veliko	 vlogo	pri	 uresničevanju	 tega	
projekta bo imel tudi predlog novega zakona 
o	lekarniški	dejavnosti,	ki	pogoje	za	odpiranje	
podružnic	zelo	zaostruje.	Občinska	uprava	naj	
bi v nadaljevanju z Lekarno Ljubljana sklenila 
pismo o nameri oziroma naj bi uporabila pri-
meren	temelj,	ki	bo	vključeval	investitorski	del.	
V	mandatu	prejšnjega	župana	je	že	bil	pripra-
vljen	 dokument	 identifikacije	 investicijskega	
projekta, ki pa glede na trenutne informacije in 
zainteresiranost	udeležencev	v	projektu	ni	več	
aktualen. Kvadratura objekta naj bi se zmanj-
šala	približno	za	tretjino,	v	pritličju	naj	bi	de-
lovale	 lekarna	 in	 ambulante,	 kakšne	 bi	 bile	
vsebine	 v	 nadstropju	 pa	 še	 ni	 znano;	možna	
bi bila izvedba dnevnega varstva ali ambulant. 
Odgovor	na	vprašanje,	kakšne	bodo	vsebine	v	
zdravstvenem centru, naj bi dala ekonomska 
študija.	Ta	naj	bi	pokazala,	ali	so	vsebine	iz	že	
izdelanega	dokumenta	 ekonomsko	upraviče-
ne	in	ali	prinašajo	dolgoročne	prednosti	obči-
ni.	Izdelana	bo	nova	oziroma	prilagojena	idej-

na zasnova, ki bo za temelj vzela ugotovitve 
ekonomske	študije.	

Ambulanta družinskega zdravnika 
naj bi delovala v Nefrodialu 
Občina	 Log	 –	 Dragomer	 naj	 bi	 v	 dializnem	
centru najela ambulanto, v kateri bi deloval 
splošni	 zdravnik.	 O	 vzpostavitvi	 ambulan-
te	 splošne	medicine	 so	 že	potekali	 razgovori	
z	 direktorjem	 Zdravstvenega	 doma	 Vrhnika	
Romanom Strgarjem in predstavnikom Mini-
strstva	 za	 zdravje	 Tomažem	 Glažarjem.	 Žu-
pani	 občin	 Vrhnika,	 Brezovica,	 Borovnica	 in	
Log – Dragomer naj bi Ministrstvu za zdravje 
posredovali skupno pismo s pozivom za do-
delitev	dveh	programov	splošne	medicine	 in	
enega	zobozdravnika.	En	program	družinske-
ga	zdravnika	naj	bi	bil	dodeljen	občini	in	kot	
smo	izvedeli,	si	ta	želi,	da	bi	splošni	zdravnik	
tu	delal	polni	delovni	čas.	Čas	delovanja	am-
bulante	 v	 občini	 bo	 odvisen	 od	 števila	 paci-
entov,	ki	 se	bodo	zanj	opredelili.	Večje	bo	 to	
število,	več	časa	bo	zdravnik	na	voljo	v	občini	
Log – Dragomer. 
Svet	je	na	seji	soglašal	z	najemom	ambulante,	
sklenil	pa	 je	tudi,	da	se	čimprej	pristopi	k	iz-
vajanju aktivnosti vezanih na opredeljevanje 
pacientov k izbranemu zdravniku za nadaljnje 
delo	v	občini	ter	nato	k	vzpostavitvi	ambulan-
te	splošne	medicine	v	občini.	
Sicer pa potekajo tudi aktivnosti za ureditev 
predpogojev za gradnjo objekta in zagon de-
javnosti.	Tako	naj	bi	načrtovali	dovozno	pot	ter	
priključek	na	 regionalno	 cesto.	Na	zemljišču,	
na katerem naj bi stal zdravstveni center, naj bi 
izvedli	geomehanske	raziskave	 tal	s	pomočjo	
katerih bi izvedeli, ali bo potrebno za utrditev 
zemljišča	izvesti	predobremenilni	nasip.	

V. L.

5. APRILA 2016

1. Kmetija ZALAR: sezonska zelenjava
2. Kmetija KONČAN: sezonska zelenjava, kokošja jajca
3. Kmetija PRI DOLENCU: domača jajca, sezonska zelenjava, jagodičevje, med 
in cvetni prah
4. Kmetija JERMAN: kraški teran
5. Kmetija EKO ZELNIK: jajca, zelenjava
6. Kmetija NA PROSENOV: kruh iz krušne peči na tradicionalen način, drugi 
pekovski izdelki
7. Kmetija ZG. SMOLNIKAR: jajca, sezonska zelenjava
8. Kmetija ŠVIGELJ: sezonska zelenjava, EKO predelana zelenjava (kislo zelje, 
kisla repa), EKO MOKA (pira, tritikala, ajda, koruza, kamut), EKO konopljino olje, 
konopljina moka, EKO čaji, sadike zelenjave, zelišč, balkonskega cvetja
9. Margita Vehar, DEŽELA ZELIŠČ: med, sušena in sveža zelišča, čaji, sirupi, …
10. Tatjana GRDADOLNIK: med in cvetni prah
11. Ekološka kmetija BOŽEGLAV: mleko in mlečni izdelki
12. Prepeličarstvo KOŽELJ: sveža in vložena zdravilna jajčka japonskih prepelic

 vsak TOREK

med 15. in 18. uro

v ŠPORTNEM 

PARKU LOG

Ponudniki lokalnih dobrot:

Od 5. aprila dalje v Občini Log - 
Dragomer stalna torkova tržnica

Cene komunalnih storitev ostajajo 
na približno enaki ravni
1. marca so v veljavo stopile nove cene za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komu-
nalne odpadne vode in za storitve povezane z greznicami in malimi komunalni-
mi čistilnimi napravami, ki so jih svetniki potrdili na februarski seji. Štiričlan-
ska družina bo po novem dobila nekaj centov nižjo položnico.

Zbiranje predlogov za podelitev priznanj 
Občine Log - Dragomer za leto 2016

Ambulanta splošnega zdravnika 
naj bi začela delovati do jeseni
Nova občinska uprava pospešeno nadaljuje z aktivnostmi za vzpostavitev 
zdravstvenega centra v Občini Log – Dragomer. S poročilom so se na zadnji 
seji seznanili občinski svetniki, ki so na to temo sprejeli sedem sklepov. Med 
drugim naj bi občina v dializnem centru najela prostor za ambulanto splošne-
ga zdravnika, izdelali naj bi ekonomsko študijo izvedljivosti zdravstvenega 
centra ter prilagojeno idejno zasnovo. Center naj bi stal v bližini osnovne šole. 
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Občinski	svet	je	predlog	proračuna	prvič	obrav-
naval konec lanskega decembra in ga posredo-
val	v	javno	obravnavo.	V	času	javne	obravnave	
so	bile	opravljene	seje	delovnih	teles,	županova	
ekipa	se	 je	 s	 svetniškimi	skupinami	sestala	na	
usklajevanjih, svoje predloge in pripombe pa je 
lahko podala tudi zainteresirana javnost. 
Nekaj dni pred sejo je na dopolnjen predlog 
proračuna	pet	amandmajev	vložil	svetnik	Ivan	
Klenovšek,	 ki	 je	 z	 zmanjšanjem	 ali	 ukinitvijo	
postavk predlagal prerazporeditev sredstev na 
investicijsko	rezervacijo	za	sofinanciranje	lastne	
udeležbe	 projekta	 odvajanja	 in	 čiščenja	 odpa-
dnih voda. Na dva njegova amandmaja je s svo-
jima amandmajema na amandmaja odgovoril 
tudi	 župan	Miran	 Stanovnik,	 ki	 pa	 se	 je	 sicer	
opredelil	 do	 vseh	 amandmajev	 ter	 jih	 označil	
za sporne. Svetniki so o vsakem izmed amand-
majev glasovali posebej in ob tem opravili tudi 
razpravo. 

Amandma 1 – manj za občinsko upravo 
V	 prvem	 amandmaju	 je	 Klenovšek	 predlagal	
zmanjšanje	stroškov	delovanja	občinske	uprave	
za	58	tisočakov.	To	bi	po	njegovem	mnenju	lah-
ko	 naredili	 s	 spremembo	 števila	 zaposlenih	 v	
občinski	upravi	na	lanskih	sedem	ter	z	obsegom	
pogodb	o	delu	v	navedeni	višini.	Kot	je	pojasnil	
»tako	majhna	 občina	 z	 omejenim	proračunom	
ne	prenese	tako	razkošne	kadrovske	zasedbe	…	
zmanjšanje	stroškov	delovanja	občinske	uprave	
je	ne	glede	na	 to,	 ali	 bo	odobreno	 sofinancira-
nje	za	kanalizacijo	 s	 strani	države	 in	posredo-
vano	EU	ali	ne,	nujno	potrebno	…	zmanjšanje	

stalnih	 stroškov	 za	 lastno	 delovanje	Občine	 je	
zelo	 pomembno	 z	 vidika	 zmožnosti	 odplače-
vanja morebitnih posojil pri realizaciji projekta 
kanalizacije	v	Občini«.	Amandma	je	župan	Sta-
novnik	označil	za	sporen,	ker	sta	bili	pogodbi	za	
določen	čas	že	podpisani,	za	sredstva	za	plače	
pa	je	bilo	letos	namenjenih	13	tisočakov	več	kot	
lani.	»Kot	9	zaposlitev	se	želi	uprava	okrepiti	z	
urbanistom.	V	kolikor	zaposlitev	ne	bo	možna,	
bo	 potrebno	nadaljevati	 delo	 s	 pomočjo	 zuna-
njih storitev. Primerjava: Cena ene lokacijske 
informacije	 je	54	evrov	z	DDV,	cena	potrdila	o	
namenski rabi pa 38 evrov z DDV. V letu 2015 je 
bilo	izdanih	50	lokacijskih	informacij	in	107	po-
trdil o namenski rabi v skupni vrednosti 6.552 
evrov,«	je	pojasnil	župan,	ki	je	dodal,	da	občina	
vstopa v obdobje zahtevnih projektov, ki bodo 
prelomnica	 za	 občino	 –	 kanalizacija,	 visoka	
cona Lukovica, projekt zdravstvene postaje – ki 
bi bili po njegovem mnenju v primeru kadro-
vske	okrnitve	resno	ogroženi.	
V	 razpravi	 smo	 lahko	 slišali	 različna	 mnenja,	
od	tega,	da	bi	bilo	potrebno	varčevati,	da	se	 je	
ob	ustanavljanju	občine	podpiralo	vitko	občin-
sko	upravo,	do	 tega,	da	bi	bilo	občinsko	upra-
vo	kadrovsko	potrebno	okrepiti	 že	v	mandatu	
prejšnjega	župana	ter	da	je	Občinski	upravi	na-
loženih	toliko	nalog,	da	je	prav,	da	se	kadrovsko	
podkrepi. Osem svetnikov je glasovalo proti 
Klenovškovemu	 amandmaju,	 dva	 sta	 bila	 za,	
dva	pa	vzdržana.	
Amandma 2 – manj za prostorsko načrtovanje 
V drugem amandmaju je svetnik predlagal 
zmanjšanje	stroškov	za	prostorsko	načrtovanje	

za	30	tisočakov.	V	svoji	obrazložitvi	je	pojasnil,	
da	 je	 potrebno	 OPN	 z	 minimalnimi	 stroški	
»končno	 spraviti	 v	 življenje«	 ter,	 da	 naj	 idejne	
zasnove in urejanje prostora izvaja urbanist, 
ki	 je	 bil	 zaposlen	 v	Upravi.	 Župan	 je	 pojasnil,	
da	ima	občina	s	trenutnim	izdelovalcem	OPN-
-ja	podpisano	pogodbo,	po	kateri	 je	odprtih	še	
skoraj	15	tisočakov,	preostalo	razliko	pa	želi	ob-
čina	nameniti	za	nadaljevanje	izdelave	OPN-ja,	
v okviru katerega se dokument postopkovno 
vrača	 za	 en	 korak	nazaj;	 ta	 postopek	 je	 uskla-
jen	 z	 Odborom	 za	 prostorsko	 načrtovanje.	 »Z	
zmanjšanjem	denarja	onemogočimo,	da	bi	pri-
šli	do	dokumenta,	za	katerega	 je	bilo	porablje-
nega	že	ogromno	denarja,	 to	 je	neodgovorno.«	
Z	zmanjšanjem	sredstev	bi	bil	OPN	sprejet	po	
trenutnem	postopku,	na	ta	način	pa	bi	prišli	do	
vsebinsko in pravno spornega dokumenta, saj 
je v nasprotju s trenutno veljavno zakonodajo. 
Klenovšek	mu	je	odgovoril,	da	na	postavki	niso	
samo	načrti	OPN,	 temveč	 tudi	 idejne	 zasnove.	
»Delamo idejno zasnovo na idejno zasnovo, ra-
zne	študije	in	trošimo	denar,«	je	še	dejal	svetnik.	
V razpravi so se svetniki dotaknili izdelave 
OPN-ja	ter	razmišljali	o	kvaliteti	in	strokovnosti	
izdelave	 tega	 dokumenta	 ter	 se	 večinsko	 stri-
njali, da je potrebno postopek izdelave OPN-ja 
nadaljevati. Proti temu amandmaju je glasovalo 
9	svetnikov,	eden	se	je	vzdržal,	eden	pa	je	bil	za.	

Amandma 3 – ne nakupu stanovanja v 
stavbi loškega vrtca 
Klenovšek	 je	prav	 tako	predlagal	 črtanje	 sred-
stev za nakup preostalega stanovanja v objek-
tu vrtca na Logu. Kot je pojasnil, je potrebno 
nakup	 odložiti	 na	 kasnejši	 čas	 ter	 dodal,	 da	
odkup stanovanja ni gospodarno izvajati pod 
časovnim	pritiskom.	»Delež	stroškov	za	obnovo	
in	vzdrževanje	zgodovinsko	zaščitenega	objek-
ta	se	razdeli	na	vse	lastnike.	Mogoče	bo	potem	
predlog	 za	 prodajo	 prišel	 z	 druge	 strani	 pod	
boljšimi	pogoji,	kot	bi	jih	dobili	z	našim	hitrim	
nakupom.«	V	županovi	obrazložitvi	smo	lahko	
izvedeli,	 da	 četudi	 do	 odkupa	 ne	 bi	 prišlo,	 bi	
bilo	še	naprej	potrebno	nujno	vzdrževanje.	Kot	
je pojasnil Stanovnik, je streha v slabem stanju, 
vzdrževanje	 bi	 stavbo	 ohranilo	 v	 trenutnem	
stanju,	izboljšanja	pa	ne	bi	bilo.	Odgovoril	je	še,	
da	bi	 imeli	v	primeru	deljenega	lastništva	lah-

ko	 težave	 z	 izvedbo	 obnove	 in	 rekonstrukcije,	
ki	bi	ju	občinska	uprava	rada	izvedla	s	pomočjo	
evropskih	sredstev,	težave	pa	bi	lahko	bile	tudi	
s sobivanjem. 
Svetniki so v razpravi opozorili, da je objekt vrt-
ca	za	občane	zelo	pomemben	in	da	so	se	dolga	
leta	trudili,	da	bi	prišel	v	občinsko	last	ter	z	od-
kupi	tudi	začeli,	poleg	tega	pa	 je	na	eni	izmed	
preteklih	sej	z	odkupom	soglašal	tudi	občinski	
svet. Osem svetnikov je glasovalo proti Kle-
novškovemu	amandmaju,	eden	je	bil	za,	dva	pa	
vzdržana.	

Amandma 4 – ne tartanu in umetni tra-
vi 
Četrta	sprememba	proračuna,	ki	jo	je	predlagal	
član	NLRO	 se	 je	 nanašala	 na	 črtanje	 sredstev	
za	postavitev	zunanje	atletske	steze	in	igrišča	z	
umetno travo v skupni vrednosti 132.153 evrov. 
Kot je pojasnil predlagatelj, ti dve investiciji 
nista	 prioriteta	 in	 bi	 ju	 bilo	 potrebno	 odložiti.	
»Obnove	športnih	objektov	se	je	potrebno	lotiti	
premišljeno	in	načrtovano	v	skladu	z	določeni-
mi	prednostnimi	nalogami	v	občini,	ki	jih	bosta	
določila	Strategija	razvoja	občine	in	iz	nje	izha-
jajoči	 izvedbeni	načrti	za	prihodnja	 leta,«	 je	 še	
pojasnil svetnik. Na to spremembo je z amand-
majem	na	amandma	odgovoril	župan,	ki	je	pre-
dlagal	umik	sredstev	za	igrišče	z	umetno	travo,	
izgradnja zunanje atletska steze v vrednosti 62 
tisočakov	pa	bi	 ostala	v	proračunu.	Kot	 je	po-
jasnil	 župan,	 je	 občina	 novembra	 lani	 vložila	
vlogo	 za	 polovično	 sofinanciranje	 investicije	 s	
strani	Fundacije	za	šport;	če	na	tej	postavki	ne	bi	
zagotovili	sredstev,	bi	bilo	sofinanciranje	zago-
tovo	neuspešno.	Kot	smo	še	izvedeli,	bo	občina	
investicijo izvedla le v primeru, da bo dobila zu-
nanja sredstva. Prednost pri glasovanju je imel 
županov	amandma,	ki	je	bil	soglasno	sprejet.	

Amandma 5 – manj za zdravstveno po-
stajo in dnevno varstveni center 
V	zadnjem	amandmaju	 je	Ivan	Klenovšek	pre-
dlagal	zmanjšanje	sredstev	na	proračunski	po-
stavki »zdravstvena postaja in dnevno varstve-
ni	center«	v	višini	44.500	evrov.	Kot	je	pojasnil,	
je potrebno z morebitnim investitorjem v objekt 
ambulante z lekarno skleniti resno in korektno 
pogodbo	 ter	 šele	 nato	 začeti	 z	 gradbenimi	 ak-

Seja v dveh nadaljevanjih je minila predvsem 
v	 znamenju	 sprejemanja	 proračuna	 oziroma	
obravnave amandmajev. Kot si lahko prebere-
te	v	članku	o	proračunu,	je	bil	ta	na	koncu	po	
dveinpolurni razpravi potrjen, zanj je glasova-
lo devet svetnikov, dva sta se glasovanja vzdr-
žala,	eden	pa	je	bil	proti.	
Svet je bil na seji soglasen pri potrditvi novih 
cen komunalnih storitev, soglasni pa so bili 
tudi pri spremembi odloka o priznanjih. Po 
novem	bodo	naziv	častnega	občana	lahko	po-
delili	na	vsaki	dve	leti	in	ne	več	vsako	leto,	tako	

kot	je	bilo	do	sedaj.	Naziv	častnega	občana	sta	
do	sedaj	prejela	Matija	Nik	in	Dušan	Suhadol-
nik. Enotni so bili svetniki tudi pri potrjevanju 
spremembe odloka o oskrbi s pitno vodo. Kot 
smo lahko izvedeli, po starem odloku vsi upo-
rabniki pitne vode niso bili obravnavani ena-
ko.	Pri	obnovi	priključkov	so	stroške	zgornjega	
ustroja	v	večini	primerov	krili	uporabniki,	a	ne	
v primeru, da je bil zgornji ustroj makadamski, 
takrat	 je	 stroške	 zgornjega	 ustroja	 poravnala	
občina.	Po	novem	odloku	razlik	več	ni	–	ne	gle-
de	na	to,	kakšen	je	zgornji	ustroj,	bodo	stroške	

le-tega krili uporabniki. 
Svetniki so se na seji seznanili s Strategijo ra-
zvoja	 občine	 Log	 –	Dragomer.	 V	 razpravi	 so	
izrazili zadovoljstvo, da so dokument dobili na 
mize	ter	pozdravili	način,	s	katerim	 je	občina	
prišla	 do	 njega.	 Sicer	 pa	 so	 večinoma	 govori-
li	 o	 izvedbenih	 načrtih,	 ki	 bodo	 to	 strategijo	
spravili	v	življenje	ter	sklenili,	da	se	bo	začelo	
s	pripravo	predloga	izvedbenega	načrta	za	dve	
leti,	ki	naj	bi	ga	občinski	svet	v	potrditev	dobil	
do junija. Potrjena je bila tudi cena enkratne 
denarne	pomoči	novorojencem,	ki	v	 letu	2016	

znaša	229,89	evrov.	Zeleno	luč	so	dali	še	predlo-
gu	Lokalnega	programa	kulture	Občine	Log	–	
Dragomer	za	obdobje	2014-2017	ter	se	nekoliko	
dlje	zadržali	ob	seznanjanju	s	poročilom	o	ak-
tivnostih za izgradnjo zdravstvenega centra v 
Občini	Log	–	Dragomer.	Na	koncu	so	se	sezna-
nili	 še	 z	 izvajanjem	 sklepov	občinskega	 sveta	
in pregledom izvajanja drugih nalog, potrdili 
pa	so	 tudi	program	dela	Občinskega	sveta	za	
leto	2016.	Ta	naj	bi	se	do	konca	leta	sestal	še	na	
šestih	rednih	sejah.	

V. L.  / Foto: V. L. 

»Svetniki podirali rekorde«
Log – Dragomer, 24. februar in 2. marec – Kar sedem ur so tokrat potrebovali svetniki, da so končali sejo, na kateri so imeli dvanajst točk dnevnega reda. Sejo so po 
štirih urah razprave, v kateri so obravnavali štiri točke dnevnega reda, prekinili in jo teden dni kasneje zaključili s še preostalimi točkami. Na rekordno dolgi seji 
so največ časa namenili proračunu, med drugim so se seznanili tudi z aktivnostmi za gradnjo zdravstvenega centra in strategijo razvoja občine ter razpravljali o 
enkratni denarni pomoči novorojencem.

Slika je simbolična. Slika je simbolična.

Proračun je dobil zeleno luč
Sprejemanje proračuna Občine Log – Dragomer za leto 2016 je na občinskem sve-
tu minilo v znamenju amandmajev. Pet jih je vložil svetnik Ivan Klenovšek, z 
dvema pa je na njegove amandmaje odgovoril še župan Stanovnik. Slednja sta 
bila potrjena, vseh pet svetnikovih amandmajev pa je padlo (o dveh niso glaso-
vali, saj sta imela predanost pri glasovanju županova amandmaja na amandma, 
ki sta bila potrjena). Razprava je bila dolga, po dveh urah in pol je devet svetni-
kov dvignilo roke za predlagani proračun, dva sta se glasovanja vzdržala, eden 
pa je bil proti. Tokratni dokument je investicijsko naravnan, načrtovanih je 5,4 
milijona evrov prihodkov in 6,1 milijona odhodkov, zaradi privarčevanih sred-
stev iz preteklih let pa se občina naj ne bi zadolževala.
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tivnostmi.	»Nujno	je	nemudoma	skleniti	časov-
no neomejeno najemno pogodbo z dializnim 
centrom	 za	 vzpostavitev	 splošne	 ambulante.	
S	 splošno	 ambulanto	 zamujamo	 za	 šest	mese-
cev	 in	 tako	pri	občanih	ne	vzbujamo	zaupanja	
v	resnost	naših	namenov.«	Dodal	je,	da	je	pred	
začetkom	 gradnje	 treba	 vzpostaviti	 ambulan-
to	 z	 zadostnim	 številom	pacientov.	 Tudi	 na	 ta	
amandma	 je	 z	 amandmajem	odgovoril	 župan,	
ki se je strinjal, da se sredstva na tej postavki 
znižajo	 za	 14.500	 evrov;	 na	 postavki	 bi	 tako	
ostalo	 30	 tisočakov.	Kot	 je	 pojasnil	 Stanovnik,	
so	 ta	 sredstva	 potrebna	 za	 poskusni	 začetek	
dela	splošnega	zdravnika	v	prostorih	dializne-
ga centra. »Brez zagotovljenega poskusnega 
delovanja	ni	možno	pristopiti	k	opredeljevanju	
občanov	za	izbranega	zdravnika,«	je	še	pojasnil	
župan.	Nekaj	sredstev	bi	namenili	tudi	za	izde-
lavo	 ekonomske	 študije	 upravičenosti	 projekta	
in	 izdelavo	 geološkega	 poročila	 za	 zemljišče,	
kjer bo stala zdravstvena postaja. Kot je zago-
tovil, ima partner zagotovljena sredstva za iz-
vedbo,	 zato	mora	 občina	 k	 projektu	 pristopiti	
aktivno,	sicer	bi	bila	realizacija	lahko	ogrožena.	
Ob	tem	je	še	izpostavil,	da	je	bila	izvedena	tudi	
anketa,	ki	je	jasno	pokazala,	da	si	občani	v	obči-

ni	želijo	zdravnika.	Sedem	svetnikov	je	podprlo	
županov	predlog,	en	se	 je	vzdržal,	 štirje	pa	so	
bili proti. 

S proračunom ni popolnoma zadovoljen nihče 

V	splošni	razpravi,	ki	so	jo	svetniki	opravili	po	
glasovanju	o	amandmajih,	smo	lahko	slišali,	da	
proračun	 ni	 izpolnil	 vseh	 želja	 in	 pričakovanj	
svetnikov. Nekateri so poudarili, da koordina-
cije	 niso	 bile	 tako	uspešne,	 kot	 so	pričakovali,	
tisti, ki so ga podprli, pa so poudarili, da je pro-
račun	pripravljen	tako,	da	sledi	Strategiji	razvo-
ja	občine.	Med	drugim	smo	slišali	še	mnenje,	da	
občinski	svet	ni	bil	zadovoljen	z	lanskim	prora-
čunom,	ki	je	bil	varčevalno	naravnan,	niti	ne	z	
letošnjim,	ki	je	investicijski.	Na	koncu	je	odlok	o	
proračunu,	letni	načrt	ravnanja	in	razpolaganja	
s	stvarnim	premoženjem,	sklep,	da	v	letošnjem	
letu	ni	predvidena	prodaja	finančnega	premo-
ženja,	 in	 izhodišča	 kadrovskega	načrta	 za	 leto	
2016 podprlo devet svetnikov, eden je bil proti, 
dva	pa	sta	se	glasovanja	vzdržala.	

Proračun je investicijsko naravnan 

V	proračunu	 je	 načrtovanih	 5.405.218,68	 evrov	
prihodkov	ter	6.121.715	evrov	odhodkov.	Razli-

ko	med	prihodki	in	odhodki	v	višini	dobrih	716	
tisočakov	naj	bi	pokrili	 s	privarčevanimi	sred-
stvi	iz	preteklih	let.	Letošnji	proračun	je	bistve-
no	težji	kot	v	preteklih	letih.	Če	so	v	preteklosti	
glavni	 in	 večinski	 vir	 prihodkov	 predstavljala	
sredstva iz glavarine, pa je teh sredstev letos le 
za tretjino, saj so tokrat predvideni transferni 
prihodki	v	primeru	pričetka	gradnje	kanaliza-
cije. 
Letošnji	proračun	je	naravnan	za	pripravo	po-
gojev	 in	 izvedbo	 projektov	 za	 razvoj	 občine.	
Širša	področja,	v	katera	so	predvidena	največja	
vlaganja,	so	na	področju	komunalne	dejavno-
sti	–	vodooskrba,	pričetek	gradnje	na	področju	
odvajanja	 in	 čiščenja	 odpadnih	 komunalnih	
voda,	 eno	 izmed	 področij	 je	 tudi	 prometna	
dostopnost	 in	 varnost,	 izobraževanje,	 delo-
vanje	 sistema	 za	 zaščito,	 reševanje	 in	 pomoč,	
prostorsko	načrtovanje,	urejanje	občinskih	ze-
mljišč	 in	 šport.	 Največja	 postavka	 na	 odhod-
kovni strani je zagotovo izgradnja kanalizacije, 
za	katero	je	v	letošnjem	letu	načrtovanih	skoraj	
2,6 milijonov evrov odhodkov, realizacija te 
investicije	pa	bo	odvisna	od	uspešnosti	prido-
bivanja	evropskih	kohezijskih	sredstev.	Občina	
bo	letos	začela	tudi	z	realizacijo	prvega	velike-

ga evropskega projekta, izgradnjo visoke cone 
na	Lukovici	 –	 za	 to	 investicijo	 je	 načrtovanih	
dobrih pol milijona evrov odhodkov, vodovod 
naj	bi	gradili	še	na	Poti	za	stan,	v	primeru	za-
četka	 gradnje	 kanalizacije	 pa	 so	 v	proračunu	
rezervirana tudi sredstva za rekonstrukci-
jo	 obstoječega	 vodovodnega	 sistema	 v	 višini	
100.000 evrov. 
Druge	 večje	 postavke	 so	 gradnja	 vrtca,	 od-
kup preostalega stanovanja v objektu vrtca 
na Logu, sredstva za poskusni zagon ordina-
cije	 splošnega	 zdravnika	 ter	 dokumentacijo	
za zdravstveni center, gradnja zunanje steze s 
tartanom,	v	letošnjem	letu	naj	bi	dela	potekala	
na	Poti	za	stan,	križišču	pri	trgovini	na	Logu	
ter Rimski cesti med Cesto ob potoku in kri-
žiščem	z	regionalno	cesto.	Zaradi	zahtevnosti	
odseka naj bi najprej izdelali projekt, izvedba 
pa	 je	 predvidena	 v	 drugi	 polovici	 leta.	 Za	 to	
investicijo	 je	predvidenih	117	tisočakov;	da	bi	
zagotovili	ustrezno	širino	ceste,	naj	bi	gradili	
podporne zidove, cesto pa naj bi osvetlili z jav-
no	razsvetljavo.	Sicer	pa	je	v	proračunu	predvi-
denih	še	kar	nekaj	idejnih	rešitev	in	zasnov	ter	
izdelava dokumentacije za nekatere projekte. 

V. L.

Občinski	 svetniki	 občine	 Log	 Dragomer	 so	
na	redni	seji	24.	februarja	2016	z	večino	gla-
sov	sprejeli	obračunski	proračun	za	leto	2016.	
Pripomb	 občanov	 razen	 malenkosti	 niso	
upoštevali,	 ob	 zagotavljanju,	da	 so	 sredstva	
za	 čistilno	 napravo	 in	 kanalizacijo	 preskr-
bljena. 
Veliko	 število	 občanov	 je	 podalo	 pisni	 pre-
dlog	 –	peticijo	 za	 spremembo	 občinskega	
proračuna	 za	 leto	 2016.	 Predlagali	 so	 var-

čevalni	 proračun,	 ki	 bi	 zagotovil	 čim	 večja	
občinska	 sredstva	 potrebna	 za	 izgradnjo	
kanalizacije	in	čistilne	naprave.	V	preteklem	
obdobju	 smo	namreč	 zamudili	možnost,	da	
pridobimo evropska kohezijska sredstva. To-
rej obstaja velika verjetnost, da bo potrebno 
izvesti	investicijo	z	večjim	deležem	sredstev	
občanov,	tega	pa	ne	bo	zmogel	vsak.	V	koli-
kor	 zagotovila	 občinskih	 svetnikov	 držijo,	
bodo	stroški	kanalizacije	in	čistilne	naprave	

občanom	v	večinskem	deležu	prihranjeni.	V	
primeru,	da	temu	ne	bo	tako,	bodo	občinski	
svetniki	 nosili	 odgovornost	 do	 svojih	 obča-
nov, katerih predstavniki so. 
Mnenja	občinskih	svetnikov	in	občanov	niso	
usklajena	in	so	si	celo	nasprotna.	Do	takšnih	
situacij prihaja tudi zaradi premajhne med-
sebojne komunikacije in razprave o odprtih 
vprašanjih.	Z	željo,	da	bi	se	takim	situacijam	
v	prihodnje	ognili,	 smo	predlagali	mesečno	

srečevanje	 občanov	 z	 občinskimi	 svetniki,	
kjer	bi	sproti	vsi	skupaj	reševali	odprte	situ-
acije	v	občini.	S	tem	se	je	strinjal	tudi	župan,	
kar je razvidno iz obojestransko podpisane-
ga	 dogovora.	Za	 v	 bodoče	 smo	 enako	 pre-
dlagali	 uvedbo	 participativnega	 občinskega	
proračuna	z	vključevanjem	čim	večjega	števi-
la	občanov,	ki	soodločajo	o	porabi	občinskih	
sredstev	kot	tudi	o	svojem	življenju.	

Simon Perko, Dragomer

100	d.	o.	o.,	 s	 katerim	 ima	občina	 sklenje-
no	pogodbo	o	vzdrževanju.	Podjetje	 je	fi-
nanciralo adaptacijo elektro instalacije ter 
dalo	v	brezplačni	neomejen	najem	vso	ra-
dijsko – repetitorsko in antensko opremo 
ter rezervno napajanje, skrbelo pa bo tudi 
za	redno	vzdrževanje	naprav.	Nov	mobil-
ni repetitor za izredne razmere, ki bo po-
kril	 bistveno	 širše	 področje,	 so	 postavili	
pri	cerkvi	na	Logu.	Podjetje	ima	že	od	leta	
1993	 sklenjene	 pogodbe	 za	 vzdrževanje	
sistema	radijskih	zvez	zaščite	in	reševanja,	
pri planiranju in postavljanju tega sistema 
pa	aktivno	sodeluje	že	od	začetka.	Pogod-

bo	 o	 vzdrževanju	 imajo	 sklenjeno	 tudi	 z	
Občino	 Log	 –	 Dragomer,	 kjer	 so	 se	 lotili	
izboljšanja	 radijskega	 pokrivanja	 v	 obči-
ni.	»Kot	poveljnik	in	župan	lahko	izrečem	
samo pohvalne besede, da se je to zgodilo. 
Do	izboljšanja	je	prišlo	na	podlagi	prijatelj-
sko poslovnega sodelovanja. To je en zelo 
velik plus, saj ne bo potrebno postavljati 
mobilne postaje. Verjamem, da tega siste-
ma ne bomo rabili v smislu izrednega po-
sredovanja, v smislu izrednih dogodkov, 
ampak	zgolj	za	vaje,«	je	povedal	župan	Mi-
ran Stanovnik. 

V. L.

Obvestilo občanom – podpisnikom pripomb na predlog proračuna 2016

PD Rega na Krimu
V nedeljo, 21. februarja, smo se odpravili na 
1107	m	visoki	Krim,	ki	 je	zaradi	svoje	lokaci-
je in oblike ena najbolj prepoznavnih gor v 
okolici Ljubljanske kotline. Vrh je bil od leta 
1971	pa	vse	do	leta	1991	zaprt	za	javnost,	ker	
je	 JLA	na	 njem	postavila	 radijski	 center.		Na	
Krim	vodi	več	dobro	označenih	poti.	Vodnik	
Jože	je	izbral	pot	iz	zaselka	Planinca,	ki	nas	je	
najprej	vodila	mimo	cerkve	sv.	Tomaža,	ki	se	
prvič	omenja	v	14.	stoletju,	zgraditi	pa	naj	bi	
jo	dal	ižanski	grof	v	zahvalo,	ker	se	je	na	lovu	

čudežno	rešil	pred	medvedom.	Med	potjo	sta	
se	nam	pridružila	dva	naša	člana	iz	Borovni-
ce. Po dobri uri in pol hoje po deloma strmi 
deloma	 položni	 gozdni	 poti	 smo	 prispeli	 na	
vrh.	Pogled	na	s	 soncem	obsijan	 in	v	snežno	
belino	 odet	 Krim	 je	 bil	 enkraten.	 Imeli	 smo	
lep	 razgled	na	Karavanke,	Kamniško-Savinj-
ske	 Alpe	 in	 Ljubljansko	 barje.	 Zaradi	 vetra	
smo	 se	hitro	umaknili	 v	prijetno	 toplo	kočo,	
kjer	smo	si	vzeli	čas	za	počitek	in	malico.	Po	
daljšem	postanku	smo	se	po	isti	poti	vrnili	do	
našega	 izhodišča.	 Preživeli	 smo	 lep	 in	 prije-
ten planinski dan.                               J. Trček 

V soboto, 16. aprila 2016, bo v sodelovanju s Komu-
nalnim podjetjem Vrhnika d.o.o. v občini Log - Drago-
mer potekala čistilna akcija.

Zbor bo ob 9. uri, in sicer: 
- za območje Lukovice in Dragomerja pred gasilskim 

domom Dragomer, 
-  za območje Loga v športnem parku Log.

Vsi okoljsko ozaveščeni občani vabljeni, da se čiščenju 
okolja pridružite v čim večjem številu.

Čistilna akcija

Čistilna akcija

Nov frizerski 
salon na Lukovici
Februarja je na Lukovici svoja vrata odprl 
nov frizerski salon »Karmen«. 
Frizerka	Karmen	je	domačinka	z	Lukovice,	ki	ima	
za	 seboj	že	14	 let	 izkušenj	 s	 tovrstnim	delom,	kar	
11	let	pa	je	bila	zaposlena	v	Vrhničanom	zelo	zna-
nem frizerskem salonu na Vrhniki. V svojem salonu 
uporablja lasno kozmetiko Schwarzkopf ter hkrati 
nudi tudi zelo ugodne cene storitev. Vse svoje in 
nove stranke pa vabi, da preskusijo nove modne 
trende ter izkoristijo tudi 10-odstotni gotovinski 
popust	 ob	 prvem	 obisku.	 Salon	 »Karmen«	 nagra-
juje	tudi	zvestobo,	in	sicer	moškim	za	deseti	obisk	
podarijo	striženje,	ženskem	pa	(ravno	tako	za	deseti	
obisk)	fen	frizuro.	
Salon se nahaja tik ob glavni cesti Dragomer–Bre-
zovica,	 natančneje	 na	 naslovu	 Vrhniška	 cesta	 3,	
urnik	pa	prilagajajo	tudi	glede	na	naročila	strank.	
Pokličete	in	naročite	se	lahko	na	040	898	287.	
(nč)

Sistem radijskih zvez zaščite in reševanja je 
izboljšan
Za izboljšavo sistema radijskih zvez zaščite in reševanja v Občini Log 
– Dragomer je poskrbelo lokalno podjetje IT 
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Zgodovino	pa	pišejo	tudi	tisti,	ki	se	ukvarjajo	z	igro	oz.	špor-
tom,	ki	je	verjetno	precej	starejši,	kot	je	smučanje,	in	se	imenuje	
škuljanje.	Igro,	pri	kateri	se	škuljo	(okrogel	plošček)	meče	čim	
bližje	balinčku,	igra	vedno	več	pristašev	te	arhaične	igre.	Sprva	
se	je	igrala	predvsem	za	namen	druženja	in	rekreacije,	do	sedaj	

znano,	večinoma	v	mediteranskih	državah.	Pri	nas	so	bile	eki-
pe	predvsem	na	Primorskem	(Vogrsko	in	okolica).	V	zadnjem	
času	pa	se	igra	vse	bolj	uveljavlja	tudi	v	tekmovalnem	smislu,	
pri	čemer	v	hrvaški	Istri	že	nekaj	let	orjejo	ledino.	Sosedje	se	na	
tem	področju	že	več	kot	dve	desetletji	močno	trudijo	in	očitno	
se	jim	to	počasi	že	obrestuje.	Pred	časom	so	namreč	ustanovili	
krovno	organizacijo	IPS	(Istarski	Pljočkarski	Savez),	ki	združu-
je	vse	hrvaške	škuljaške	(pljočkarske)	klube	in	deluje,	kot	mora-
jo	delovati	vse	ostale	športne	zveze	na	Hrvaškem.	To	je	za	njih	

lepa	potrditev	vsega	vloženega	truda,	ki	je	bil	za	to	prehojeno	
pot potreben.
Pri	nas	so	bile	do	pred	kratkim,	kot	že	 rečeno,	dejavne	pred-
vsem	ekipe	na	Primorskem.	Pred	dvema	letoma	pa	se	je	zače-
lo	škuljati	 tudi	blizu	Ljubljane	 in	sicer	na	Logu	pri	Brezovici,	
kjer	deluje	Športno	društvo	Škulja-Barje.	Z	ustanovitvijo	 tega	
društva	 je	 slovensko	 škuljanje	 dobilo	 novo	dimenzijo,	 za	 kar	
imajo	 zasluge	 tudi	 zelo	dejavni	predstavniki	 tega	društva.	V	
času	 obstoja	 so	 izpeljali	 že	 nekaj	 precej	 odmevnih	mednaro-
dnih tekem, predvsem na zelo visokem organizacijskem nivo-
ju.	Delujejo	tudi	v	zelo	lepem	okolju	domačega	športnega	parka	
na	Logu,	kjer	imajo	odlične	pogoje.	Zavoljo	vsega	naštetega	so	
s	strani	predsednika	IPS	tudi	dobili	potrditev	za	organizacijo	
neuradnega	svetovnega	prvenstva	trojk,	ki	bo	17.	9.	2016.	Kljub	
zavidljivi	 starosti	 te	 igre	 se	 je	 vseeno	 začela	 šele	 sedaj	 pisati	
zgodovina	 tudi	 v	 škuljanju,	 saj	 so	 se	 22.	 1.	 2016	 sestali	 pred-
stavniki	 slovenskih	društev.	Uskladili	 so	 tekmovalna	pravila,	
določili	koledar	 tekmovanja,	ki	bo	 štel	 za	pokal	Slovenije,	 ter	
dogovorili	o	ustanovitvi	reprezentance	Slovenije.	Ker	se	železo	
kuje,	ko	je	vroče,	so	naši	predstavniki	naslednji	teden	že	odšli	
v	Umag	na	prvi	uradni	delovni	 sestanek	 s	hrvaškimi	kolegi,	
člani	IPS.	Sestanek	je	bil	organiziran	z	namenom	priprave	prve	
tekme	med	reprezentancama	Slovenije	in	Hrvaške,	ki	bo	dne	9.	
4.	2016	v	Buzetu.	Sestanek	je	pokazal,	da	si	oboji	želijo	škuljanje	
promovirati	kot	šport.	Dogovarjali	so	se	tudi	glede	usklajeva-
nja pravilnikov na skupnih tekmovanjih in seveda koledarja 
tekem.	V	Buzetu	bodo	svoje	različice	škuljanja	(paleta,	malhe,	
teja,	tanguille)	predstavili	predstavniki	gostov	iz	Italije,	Franci-
je,	Španije	in	Portugalske.	IPS	se	je	že	zelo	približal	vključitvi	v	
evropsko	združenje	tradicionalnih	iger	in	športov	(ETSGA)	in	
ni	razloga,	zakaj	ne	bi	v	bodočnosti	to	uspelo	tudi	slovenskim	
škuljašem.	Kjer	je	volja,	tam	je	pot.

Aleš Sumina

Poročila	o	delovanju	društva	v	preteklem	letu	sta	prebrala	pred-
sednik	Andrej	Gubič	in	poveljnik	Rok	Meglen.	Finančno	poročilo	
je	pripravila	Marija	Lenaršič,	delovanje	 in	aktivnosti	veteranov	
je	predstavil	Ludvik	Rožnik,	o	delu	članic	nas	je	seznanila	Kar-
men	Puhar,	poročilo	naših	mladincev	in	pionirjev	je	prebral	Job	
Remškar,	poročilo	o	delu	gasilcev	reševalcev	pa	je	podala	Marina	
Kokalj.	Poročilo	nadzornega	odbora	je	pripravil	Ludvik	Rožnik.	
Miha	Lenaršič	je	podal	poročilo	verifikacijske	komisije.	Na	obč-
nem	zboru	je	bilo	63	domačih	gasilcev	in	47	gostov.	Na	podlagi	
tega	je	bil	občni	zbor	sklepčen.	
Sledila	 je	 razprava	o	poročilih.	Najprej	 je	vse	pozdravil	povelj-
nik	poveljstva	Log	–	Dragomer	Pavel	Remškar	ml.	 in	povedal,	
da	je	ponosen	na	ljudi	in	njihovo	delo	v	društvu.	Predsednik	GZ	
Vrhnika	Vinko	Keršmanc	je	vesel,	da	v	društvu	poteka	veliko	ak-
tivnosti,	da	se	člani	udeležujejo	izobraževanj,	ugotavlja,	da	delo	
poteka	zelo	dobro	 in	da	nima	pripomb.	Tudi	sodelovanje	z	GZ	
Vrhnika	 je	zelo	dobro	 in	 takega	sodelovanja	si	želi	še	v	naprej.	
Zahvalil	 se	 je	 tudi	vsem,	ki	 so	pomagali	 ob	poplavah	v	Bosni.	
Pohvalil	je	tudi	vse	mentorje	športnih	ekip.	Predstavil	je	še	finan-
ciranje	PGD	Log	preko	GZ	Vrhnika.			
Podpoveljnik	GZ	Vrhnika	Zvone	Bastarda	je	pohvalil	društvo	za	
odlično	 organizacijo	 finalne	 tekme	 v	 spajanju	 sesalnega	 voda,	
navdušen	je	nad	tem,	da	se	jih	v	društvu	veliko	izobražuje,	po-
hvalil	je	tudi	organizacijo	in	izvedbo	ženske	praktične	vaje	in	ne-
nazadnje	je	pohvalil	tudi	delo	predsednika	in	poveljnika	društva	
ter	poveljnika	poveljstva	Log	–	Dragomer	Pavleta	Remškarja	ml.			
Zbrane	je	nagovoril	tudi	podžupan	občine	Log	–	Dragomer	g.	Si-
mon	Strgar.	Vesel	je,	da	se	društvo	razvija.	Zagotovil	je,	da	bo	ob-
čina	imela	posluh	za	prostovoljno	gasilstvo	in	zagotovil	pomoč	
pri nujni opremi in sredstvih. 
Za	odsotnost	sta	se	opravičila	občinski	svetnik	g.	Branko	Gorjan	
in	župnik	župnije	Brezovica		g.	Jože	Poje.			
Pohvalam	 in	pozdravom	so	se	pridružili	 tudi	predstavniki	ga-
silskih	društev:	PGD	Žažar,	PGD	Dragomer	Lukovica,	PGD	Bo-
rovnica,	PGD	Zaplana,	PGD	Sinja	Gorica,	PGD	Bevke,	PGD	Stara	
Vrhnika,	PGD	Vrh	Sv.	Treh	Kraljev,	PGD	Blatna	Brezovica,	PGD	
Brezovica,	PGD	Drenov	Grič	–	Lesno	Brdo,	vse	pa	 je	pozdravil	
tudi	koordinator	pri	maratonu	Franja	g.	Vojko	Jezeršek.	

Vsa	poročila	 so	 bila	 sprejeta	 in	 potrjena	 z	 glasovanjem	 članov	
našega	društva.		
Predsednik	društva	Andrej	Gubič	je	predstavil	program	dela	za	
leto	2016.	Leto	bo	zaznamovala	95-letnica	društva,	v	čast	kate-
re bo v mesecu maju slavnostna seja in gasilska veselica. Ob tej 
priložnosti	bo	društvo	prevzelo	tudi	GVM-1	za	potrebe	gasilcev	
reševalcev.	
Kot	vsako	leto	so	tudi	letos	v	načrtu	izobraževanja	članov,	tekmo-
vanja,	vaje	–	tako	društvene	kot	tudi	občinske.	Udeležili	se	bomo	
delovnih	in	čistilnih	akcij,	obiskali	bomo	vrtec	in	šolo	ter	se	udele-
ževali	občnih	zborov	in	Florjanovih	maš.	Organizirali	bomo	tudi	
izlet in pohod. S Komunalnim podjetjem Vrhnika bomo opravili 
vsakoleten	pregled	hidrantov.	V	načrtu	je	tudi	ureditev	nekaterih	
prostorov	v	gasilskem	domu	in	dokončanje	hidrosanacije	doma	
ter	pričetek	urejanja	poligona	na	gasilskem	vrtu.	
  
Poveljnik društva Rok Meglen in podpoveljnik GZ Vrhnika 
Zvone Bastarda sta podelila napredovanja in spričevala o opra-
vljenih tečajih. 
Napredovanja: 
Gasilec:	Marija	Petkovšek,	Matej	Žitko,	Damjan	Gutnik	
Gasilec	II.	stopnje:	Boštjan	Kavčnik,	Grega	Žitko,	Aleš	Kozjek,	Ja-
nez	Popit,	Blaž	Pleško	

Višji	gasilec:	Matjaž	Kozjek	
Višji	gasilec	I.stopnje:	Marina	Kokalj	
Nižji	gasilski	častnik	II.	stopnje:Tomaž	Remškar,	Marjan	Sojer	
Spričevala	o	opravljenih	tečajih:	
Tečaj	 specialnosti	 DIHALNE	 NAPRAVE	 so	 uspešno	 opravili:	
Matej	Ogrin,	Miha	Kokalj,	Marina	Kokalj,	Gašper	Kozjek,	Matjaž	
Kozjek. 
Tečaj	 specialnosti	 SODNIK	 GASILSKIH	 IN	 GASILSKOŠPOR-
TNIH	DISCIPLIN	je	uspešno	opravil	Pavel	Remškar.	
Tečaj	 specialnosti	BOLNIČAR	 je	uspešno	opravila	Karmen	Pu-
har. 
  
Predsednik društva Andrej Gubič in predsednik GZ Vrhnika 
Vinko Keršmanc sta podelila naslednja priznanja: 
Priznanje	in	značko	GZ	Vrhnika	za	30	let	delovanja	je	prejel	Stan-
ko Kokalj. 
Priznanje	 in	 značko	 GZ	 Vrhnika	 za	 40	 let	delovanja	 je	 prejela	
Olga	Rožnik.	
Priznanje	 in	značko	GZ	Vrhnika	za	50	 let	delovanja	 sta	prejela	
Ana	Demšar	in	Ludvik	Rožnik.	
Priznanje	in	značko	GZ	Vrhnika	za	60	let	delovanja	je	prejel	Fran-
čišek	Rus.	
  
Namestnik poveljnika CZ OLD Domen Rozman in vodja enote 
reševalcev OLD Tomaž Požar sta podelila diplome o uspešno 
opravljenem tečaju prve in nujne medicinske pomoči za certi-
ficirane prve posredovalce (bolničarje CZ/gasilce bolničarje). 
Tečaj	so	uspešno	opravili:	Damjan	Gutnik,	Matjaž	Kozjek,	Gašper	
Kozjek,	David	Kavčnik,	Miha	Kokalj,	Nastja	Marinčič.	
  
Mentorica mladine Marina Kokalj in predsednik mladinske 
komisije GZ Vrhnika Boštjan Brajovič sta podelila veščine pi-
onirjem in mladini, ki so si le-te pridobili na letovanju v Sa-
vudriji. 
Veščine	 so	 si	pridobili:	 Jaka	Smrtnik,	Maks	Pehlič,	Zala	Logar,	
Tajda	Naglič,	Sara	Seliškar,	Katja	Pehlič	in	David	Kavčnik.	

UO PGD LOG 
Foto: arhiv PGD LOG 

Občni zbor PGD Log ob 95-letnici delovanja
V uvodu je predsednik Andrej Gubič pozdravil vse navzoče na občnem zboru, posvetil je minuto molka tovarišu Hermanu Završniku, tovovarišu Frančišku Keršmancu 
in vsem preminulim gasilcem. Delovno predsedstvo je vodil Marko Remškar, člana sta bila Matjaž Kozjek in Marina Kokalj. Zapisnikarica je bila Jerneja Meglen. 
Overovatelja zapisnika sta bila Franc Meglen in  Rafael Kozjek. Verifikacijska komisija Miha Lenaršič in Pavel Remškar ml. Občni zbor je predlagana imena soglasno 
potrdil.

Gasilski kviz GZ 
Vrhnika
V soboto, 12. marca, je v Osnovni šoli Log – Drago-
mer potekal Kviz gasilske mladine Gasilske zveze 
Vrhnika v organizaciji poveljstva Log – Dragomer. 
Prijavilo se je rekordno število ekip, skupno kar 37 
ekip pionirjev, mladincev in pripravnikov.
Tekmovanje smo odprli s pozdravom predsednika gasilske 
zveze	 Vinkom	 Keršmancem	 in	 nagovorom	 ravnateljice	Mi-
haele Mrzlikar ter dvigom gasilske zastave. Nato so se otroci 
preizkusili v znanju gasilske preventive, poznavanju gasilske 
zgodovine	in	organizacije,	znanju	prve	pomoči	in	se	pomeri-
li	 na	 različnih	poligonih	 (hitrostno	vezanje	vozlov,	 spajanje	
cevi,	hitrostno	navezovanje	orodja	…).	Medtem	ko	smo	čakali	
na	rezultate,	smo	se	okrepili	s	kosilom.	Znanje,	spretnost	 in	
športna	sreča	so	dali	zmagovalce	vseh	treh	kategorij.	Prvi	dve	
ekipi iz vsake kategorije sta se uvrstili na regijsko tekmovanje, 
ki	bo	v	soboto,	19.	marca,	v	osnovni	šoli	v	Borovnici.	Čestitke	
vsem ekipam in njihovim mentorjem za uvrstitev in za ude-
ležbo	na	tekmovanju.	Zahvala	gre	vodstvu	šole,	ker	smo	lahko	
tekmovanje	izvedli	v	njihovih	prostorih,	in	šolskemu	kuharju,	
ki	nam	je	skuhal	odlično	kosilo.	Hvala	pa	tudi	vsem	tekmo-
valcem, mentorjem, sodnikom in organizatorjem, da smo tek-
movanje pripeljali do konca.                                  Marina,	PGD	Log

Zmagovalni ekipi pripravnikov, PGD Dragomer – Lukovica in 
PGD Log.

Prvi uradni sestanek Slovenije in Hrvaške

Kjer je volja, tam je pot
Pozimi so vse oči uprte v naše tekmovalce, ki tekmujejo v zimskih športih; kako tudi ne, ko pa nas iz dneva 
v dan razvajajo z vrhunskimi rezultati. Za te rezultate so se močno potili in težko garali že poleti, ko so 
bile naše oči uprte v povsem druge, poletne športe, in večina ni niti razmišljala o snegu in ledu. Jasno je, 
da je to bolj ali manj laično razmišljanje. Dejstvo je, da so to vendarle rezultati večletnega dela. Kakor 
koli, naši zimski športniki letošnjo zimo z izjemnimi predstavami ponovno pišejo zgodovino, razbijajo 
mit o majhnosti nas, Slovencev, in nas prav uspešno združujejo, če se politika še tako trudi ravnati ravno 
nasprotno. Še dobro, da imamo športnike, ker drugače, Bog si ga vedi, kaj bi bilo ...
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Gasilska	 zveza	 Vrhnika	 je	
lani praznovala 60. obletnico 
delovanja.	Ob	tej	priložnosti	
je	Zveza	prejela	odlikovanje	
GZS	 za	 posebne	 zasluge,	
župan	 občine	 Vrhnika	 pa	
je	 na	 prapor	 GZ	 Vrhnika	
pripel repliko spominskega 
traku,	ki	ga	je	občina	prejela	
za zasluge ob osamosvojitvi 
Slovenije, pri kateri so bila 

aktivno	 vključena	 tudi	 vsa	
prostovoljna gasilska dru-
štva	GZ	Vrhnika.	
V jubilejnem letu se gasilci 
lahko pohvalijo tudi z drugi-
mi	uspehi,	tako	na	področju	
gasilsko-športnih	 aktivnosti	
kot	tudi	na	področju	okrepi-
tve	 svojih	vrst.	 »Na	začetku	
leta smo postali z ustanovi-
tvijo Prostovoljnega gasil-
skega	 društva	 Padež	 -	 Po-
kojišče	 -	 Zavrh	 močnejši	 za	
enega	 člana.	 Lep	 uspeh,	 ki	
predvsem ljudem na Pokoji-
ški	planoti	omogoča	več	var-
nosti	 in,	 ob	 zavedanju	 čla-

nov	in	krajanov,	prinaša	tudi	
več	odgovornosti	za	uspešno	
delovanje. S svojim delom in 
prizadevanji v prvem letu so 
zaupanje lokalne skupnosti 
in	gasilcev	več	kot	upravičili	
in	če	bo	vse	šlo	brez	presene-
čenj,	se	bo	nov	gasilski	dom	
že	 v	 letošnjem	 letu	 zgradil	
do	 podstrehe,«	 je	 na	 skup-
ščini	povedal	predsednik	GZ	

Vrhnika	Vinko	Keršmanc.	Ta	
je	v	svojem	poročilu	izposta-
vil	tudi	zgodovinski	dosežek	
Zveze.	 »Mladinska	 ekipa	
PGD	 Drenov	 Grič	 -	 Lesno	
Brdo je slovensko gasilstvo 
zastopala na Mladinski ga-
silski olimpijadi v Opolah 
na	 Poljskem.«	 Poleg	 tega	
se je preko tekmovanja No-
tranjske regije na nastop na 
državnem	tekmovanju,	ki	bo	
junija letos v Kopru, uvrstilo 
kar	 22	 ekip	 iz	 GZ	 Vrhnika,	
uspešni	 pa	 so	 bili	 tudi	 na	
drugih tekmovanjih.
Lansko leto je minilo tudi v 

znamenju praznovanja 60-le-
tnice delovanja, ki so jo obe-
ležili	 s	 slovesnostjo	v	vrhni-
škem	Cankarjevem	domu	in	
z	razstavo	v	Tehničnem	mu-
zeju Slovenije v Bistri. 
Zelo	 pestro	 je	 bilo	 na	 po-
dročju	 operative.	 Kot	 je	
izpostavil	 poveljnik	 GZ	
Vrhnika	 Benjamin	 Svenšek,	
število	 intervencij	 raste	 iz	

leta v leto, te pa postajajo 
tudi bolj zahtevne. »Na po-
dročju	GZ	Vrhnika	 smo	 in-
tervenirali na 255 lokacijah, 
sodelovalo je 365 vozil in 
1659 gasilcev, ki so opravili 
4106	ur.«	Prostovoljni	gasil-
ci	 iz	občine	Vrhnika	 so	 lani	
na	 pomoč	 hiteli	 186-krat,	
največkrat	 zaradi	 požarov	
oziroma eksplozij, sledijo pa 
tehnična	in	druga	pomoč	ter	
prometne	 nesreče.	 Podob-
no je bilo tudi v Borovnici, 
kjer so gasilci posredovali 
16-krat,	 v	občini	Log	 -	Dra-
gomer pa so jih poklicali 

12-krat. Kot je dodal pred-
sednik	Keršmanc,	se	ob	tako	
velikem	 številu	 intervencij,	
vaj	 in	 izobraževanj	 uničita	
še	 tako	 kvalitetna	 zaščitna	
oprema	ter	orodje,	zato	je	še	
toliko bolj pomembno, da so 
v	vseh	treh	občinah	občinski	
sveti sprejeli petletne pro-
grame dela in opremljanja. 
»To	nam	vsekakor	omogoča	

načrtno	delo	 tako	pri	uspo-
sabljanju kot pri opremlja-
nju	 in	 vzdrževanju	 opreme	
in	osnovnih	sredstev.«	Sicer	
pa so se gasilci tako kot vsa-
ko	leto	izobraževali	in	uspo-
sabljali ter se urili na preven-
tivnih vajah.
Gasilska	 solidarnost,	 kot	
dokazujejo	 člani	 GZ	 Vrhni-
ka, ne pozna meja. Ob ka-
tastrofalnih poplavah, ki so 
prizadele	 Hrvaško,	 Bosno	
in	Hercegovino	ter	Srbijo	so	
se gasilci organizirali, med 
občani	 zbrali	 živila,	 hrano,	
vodo ter drugo opremo in 

tehniko ter pomagali pri-
zadetim	 v	 poplavah.	 »Naše	
delo	ni	 le	delo	 brez	plačila.	
Je	 mnogo	 več;	 je	 organizi-
ranost, je medgeneracijsko 
sodelovanje, je organizacija 
krajevnih	prireditev	in	še	bi	
lahko	našteval	 stvari,	ki	ga-
silce spremlja in navdihuje 
že	147	 let,«	 je	gasilstvo	opi-
sal	Vinko	Keršmanc.

Delo	zveze	so	pohvalili	 šte-
vilni gostje, med drugimi 
tudi poveljnik Notranjske 
regije Rok Leskovec, ki je v 
svojem govoru izpostavil 
okrepitev	GZ	za	novega	čla-
na ter pojasnil, da je to v da-
našnjem	času	redkost.	Zbra-
ne	sta	pozdravila	še	župana	
Vrhnike in Borovnice, Stojan 
Jakin	 in	 Bojan	 Čebela,	 ter	
svetnica	 iz	 občine	gostitelji-
ce	 Tina	Rebernik	Kovač,	 za	
govornico  pa so stopili tudi 
predstavniki sosednjih in 
prijateljskih gasilskih zvez.

V. Lovrenčič

Občinska	uprava	Občine	Log	
-	 Dragomer	 obvešča	 stano-
valce naselja Lukovica, da 
se	 je	 pričela	 izgradnja	 vodo-
voda Visoka cona Lukovica. 
Izgradnja	bo	potekala	na	ulici	
Pod gradom ter na nekatego-
riziranih	občinskih	poteh,	ob-
časno	bo	onemogočen   tudi 

dostop do gozdnih parcel na 
območju,	na	katerem	je	pred-
videna gradnja vodohrana. 
Stanovalci boste obvestila 
o cestnih zaporah dobili na 
svoje domove, objavljena pa 
bodo	tudi	na	občinski	spletni	
strani. Dela bodo potekala 
vse	do	konca	 leta,	v	 času	 iz-

vajanja	 del	 pa	Občina	 stano-
valce	in	lastnike	zemljišč	pro-
si za razumevanje. 
Visoko cono bo gradilo pod-
jetje	 GPZ	 d.	 o.	 o.,	 s	 katerim	
je	 župan	 Miran	 Stanovnik	
prejšnji	 mesec	 podpisal	 po-
godbo o izvajanju gradbenih 
del.	Projekt	 je	 težak	670	tiso-
čakov.	Izvajalec	bo	nadgradil	
del	 obstoječega	 vodovodne-
ga	 omrežja	 na	 Lukovici	 ter	
zgradil nov vodohran, ki bi 
ga	napajalo	črpališče	z	ustre-
znim napajalnim vodom. S 
tem	 projektom	 naj	 bi	 obča-
nom	 zagotovili	 varnejšo	 in	
boljšo	 oskrbo	 s	 pitno	 vodo,	
rešili	 problematiko	 občasne-
ga pomanjkanja vode ter ure-
dili	tlačne	razmere	v	vodovo-
dnem	omrežju.	

V. L.

Večina	slovenskih	občin	novorojenega	občana	
nagradi z denarno nagrado, ki jo zagotavljajo 
iz	 sredstev	 občinskega	 proračuna.	 Ta	 pomoč	
se	v	občini	Log	-	Dragomer	vsako	leto	uskla-
juje	 z	 indeksom	 rasti	 življenjskih	 potrebščin	
in	bo	letos	znašala	229,89	evrov,	kar	 je	dober	
evro manj kot lani. V prihodnje bi bila ta po-
moč	lahko	občutno	višja	ter	se	ne	bi	vsako	leto	
usklajevala. Na seji so se svetniki razgovorili o 
predlogu Odbora za negospodarstvo in javne 
službe	 družbenih	 dejavnosti,	 ki	 je	 predlagal	
znesek 500 evrov na novorojenca. 
V	razpravi	smo	lahko	slišali,	da	je	takšna	po-
moč	 pozitiven	 signal	 in	 simbolno	 dejanje,	 ki	
kaže,	 da	 občina	 podpira	 nataliteto.	 O	 višini	
denarne	pomoči	niso	kaj	dosti	govorili,	bolj	so	
razmišljali	o	tem,	da	bi	bilo	za	spremembo	vi-
šine	pomoči	potrebno	imeti	izdelane	strokov-
ne	podlage,	ki	bi	jim	pomagale	pri	odločanju.	
Na	koncu	so	sklenili,	da	bodo	občinski	upravi	
naložili,	da	začne	s	postopkom	za	spremembo	
Odloka	 o	 enkratni	 denarni	 pomoči	 novoro-
jencem.	Med	drugim	naj	bi	analizirali,	kakšne	

finančne	posledice	bi	imel	dvig	pomoči	ter	ali	
bi	bilo	smiselno	pomoč	nameniti	tudi	kakšnim	
drugim skupinam. 
Večina	 slovenskih	 občin	 izplača	 denarno	 na-
grado ob rojstvu otroka ne glede na dohodek 
občanov.	 V	 Borovnici	 ta	 pomoč	 znaša	 400	
evrov,	na	Brezovici	180	evrov,	Občina	Vrhni-
ka	pa	izplača	150	evrov.	Nekatere	občine,	med	
njimi	je	največja	Mestna	občina	Ljubljana,	po-
moč	dodeljujejo,	vendar	le	socialno	najšibkej-
šim	občankam	in	občanom.	

  V. L.

19., 20. in 21. aprila 2016 od 15. 
do 18. ure 
Vozila	 podjetja	 ZEOS,	 d.	 o.	 o.,	
vas bodo s spremljevalno ekipo 
Komunalnega podjetja Vrhnika 
čakala	na lokaciji v vaši občini, 
in sicer: 

v Občini Log - Dragomer, 
v torek, 19. aprila,  na	parkirišču	
ob	gasilskem	domu	(Dragomer)

v Občini Borovnica, v sredo, 
20. aprila, na	 železniški	 posta-
ji 

v Občini Vrhnika,  v četrtek, 21. 
aprila, pred	OŠ	na	Tržaški	cesti

Prinesite oz. pripeljite odpadne 
aparate (TV,	 računalnike,	 mo-
nitorje,	 pralne	 in	 sušilne	 stroje,	
hladilno-zamrzovalne aparate, 
štedilnike,	 sesalnike,	 fene,	 briv-
nike, radije, MP3-je, telefone, 
igrače	 na	 baterijo	 ali	 polnilnik,	
električno	 orodje,	 elektronske	
tehtnice,	 varčne	 sijalke,	 baterije,	
akumulatorje	…).	
Oddajanje	 odpadne	 električne	
in elektronske opreme je BREZ-
PLAČNO!
Občani	 lahko	 pripeljete	 odpa-
dno elektronsko opremo tudi na 
Zbirni	center	Vrhnika.	
Delovni čas Zbirnega centra 
Vrhnika: od ponedeljka do pet-
ka	 od	 8.	 do	 14.	 ure,	 v	 sredo	 od	
8.	do	17.	ure	in	v	soboto	od	8.	do	
14	ure.

Akcija zbiranja 
odpadne 
električne in 
elektronske 
opreme

Na Lukovici že ropotajo 
gradbeni stroji 
Začela se je gradnja visoke cone, prvega velikega projekta za katerega je občina 
Log - Dragomer dobila evropska kohezijska sredstva. Dela bodo potekala do 
konca letošnjega leta. Obvestila o cestnih zaporah bodo objavljena na spletni 
strani občine, stanovalci pa bodo obvestila o zaporah dobili tudi v poštne na-
biralnike.

Pomoč ob rojstvu otroka bi bila 
lahko višja
Enkratna denarna pomoč za novorojence v letošnjem letu ostaja približno ena-
ka kot v preteklih letih. Na seji so svetniki potrdili novo ceno, ki je usklajena z 
indeksom rasti življenjskih potrebščin; v letu 2016 bo ta pomoč znašala 229,89 
evrov. Svetniki so razmišljali tudi o povišanju tega zneska na 500 evrov.

GZ Vrhnika 
v jubilejnem letu močnejša za enega člana
Log, 18. marec 2016 – Gasilsko društvo Log je ob 95. obletnici delovanja gostilo letošnjo skupščino Gasilske zveze Vrh-
nika. Zbrane delegate in številne goste sta nagovorila predsednik in poveljnik zveze, ki sta predstavila poročili. Kot 
smo lahko slišali, je bilo leto prijetno in tudi pestro.
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Novo leto smo v KUD Kosec 
začeli	 s	 strokovno	 vodeno	 li-
kovno delavnico, katere men-
tor	je	bil	gostujoči	akademski	
slikar	 Milan	 Erič.	 Tehnika,	 s	
katero smo se spoznali na de-
lavnici, se imenuje potiranka 
s	tušem.	Pod	budnim	očesom	
g.	Eriča	 je	nastala	vrsta	zani-
mivih	slik	iz	naključnih	pack	
z dorisanimi motivi krajine, 
figur	 ali	 tihožitja.	 Delavnice	
se	je	udeležilo	lepo	število	čla-
nic	in	članov	likovne	sekcije.
Na	 delavnicah	 ročnih	 spre-
tnosti smo decembra in ja-
nuarja pridno izdelovali pre-
krasne	 punčke	 iz	 cunj.	 Za	
izdelavo	 ene	 punčke	 je	 vsak	
posameznik porabil slabo 
uro, seveda pa je bil pora-
bljen	 čas	 odvisen	 tudi	 od	 sa-
mega navdiha, spretnosti in 
števila	 dodatkov,	 ki	 si	 jih	 je	
ustvarjalec zamislil. Skriv-

nost	 izdelave	 punčke	 iz	 cunj	
je	ustvarjanje	brez	šivanke	in	
šiviljskega	stroja,	nam	je	zau-
pala	Ana	Vrenk.	Poleg	punčk	
smo izdelovali tudi  okrasne 
kapice za steklovino iz karto-
na in volne. Vsi ustvarjalci, ki 
so	se	udeležili		delavnic,	so	ob	
ustvarjanju	 zelo	 uživali	 in	 z	

zanimanjem	ter	navdušenjem	
sledili poteku dela. 
Sledila	 je	 delavnica	 ročne	 iz-
delave mil. Organizirali smo 
jo	za	tiste	najzahtevnejše	upo-
rabnike izdelkov za osebno 
higieno, ki jim ni vseeno, iz 
česa	so	narejeni.	Prednost	do-
mače	izdelave	mil	 je	uporaba	

domačih	 in	 naravnih	 sesta-
vin. Ni skritih kemikalij, bar-
vil, parfumov ... Vse sestavine 
smo skrbno izbrali in pazljivo 
združili.	 Prednost	 domače-
ga rastlinskega mila je tudi v 
tem, da industrijsko pridelan 
glicerin v celoti nadomestimo 
z rastlinskim glicerinom, ki je 
pomemben pri procesu milje-
nja	 in	vlaženja	kože.	Z	razni-
mi	 dodatki	 zelišč	 in	 vonjav,	

kot	 so	 sivka,	 rožmarin,	kava,	
čokolada,	 cimet	 in	 suha	 po-
maranča,	 smo	 naredili	 mila	
še	 bolj	 bogata,	 mikavna	 in	
dišeča.
V	naših	novih	prostorih	 smo	
gostili	KUD	Drenov	grič	in	z	
njimi	izmenjali	izkušnje,	sku-
paj pa smo naredili tudi pre-
krasen	 spomladanski	 šopek	
cvetlic iz papirja.
Ga.	 Nada	 nas	 je	 popeljala	 v	

svet gline. Najprej smo ude-
leženke	spoznale	glino	in	nje-
ne lastnosti. Mentorica nam 
je	 pokazala	 	načine	 ročnega	
oblikovanja gline, pri tem je 
uporabljala	 	različne	 pripo-
močke.	 Vsak	 udeleženec	 je	
nato dobil kos gline, ki ga  je 
oblikoval	 	po	 lastnih	 željah.	
Izdelek	 smo	dali	 v	peč	 in	po	
končanem	 procesu	 izdelek	
dobili nazaj in ga odnesli  s 
seboj domov.

Dobrodošli v svet knjig,
V KUD Kosec vas vabimo , 
da	 nas	 obiščete	 vi	mini	 knji-
žnici	v	 	prostorih	v	stari	 šoli,	
na	Loški	 cesti	Lahko	si	boste	
izposodijli knjige, prelistali 
revije. in jih, ko jih boste pre-
brali	 vrnili	 nazaj.	 Izposoja	
bo	 potekala	 v	 času	 delavnic,	
v	 	ponedeljek,	 torek,	 četrtek,	
natančnejše	ure	najdete	v	na-
povedniku dogodkov.

KUD Kosec

Obisk pravljičarke Zlatke v vrtcu Log – Dragomer
Zvončki	se	takole	spominjamo	obiska	gospe	Zlatke,	ki	nam	je	prišla	pred-
stavit pravljice: 
Maj:	“O,	tega	se	pa	spomnim.	Povedala	nam	je	pravljico	o	miški,	ki	je	dru-
gim	živalim	gledala	v	pleničko.	Miška	pa	ni	imela	‘kaketa’.”	
Zoja:	“Ostali	so	pa	imeli,	vendar	pa	je	ona	že	hodila	na	kahlico.”	
Maj:	“Zato	pride	gospa	Zlatka,	da	nam	pove	zgodbico.”	
Nika: “Sabo ima torbo.” 
“Kaj pa je v torbi?” 
Jakov: “Noter ima knjigice.” 
Maj: “Pravljice.” 
Druga	Zoja:	“Zgodbice.	Ona	izbere	knjigo	in	nam	pokaže	tudi	slike.”	
Zoja:	“Pripoveduje	nam	tako,	da	gleda	črke.	In	potem	začne	‘bert’.”	
Nika.	“In	smo	čisto	tiho.	Če	kdo	ni	tiho,	pa	ne	slišimo.”	
Maj: “Oh, potem moram sedeti kam drugam.” 
Druga	Zoja:	“Vedno	nam	bere	zgodbice,	bere	slike.”	
Nika: “Potem se pogovarjamo o zgodbici.” 
Maj:	“Potem	nas	pohvali,	če	lepo	poslušamo.”	
Zoja:	“Ko	konča,	spravi	knjige	in	vzame	druge.”	
Nika: “Ko smo zmatrani, se poslovi od nas.” 
Stela:	“Rečemo	ji	hvala,	ker	je	lepo	prebrala.”	
Zoja:	“In	ji	zaploskamo.”	
Maj:	“Za	drugič	ji	naročimo,	da	spet	lahko	pride.”	
Za	skupino	Zvončkov	zapisala	Dragica Slana

Vabimo vas na naše stalne aktivnosti:
                                           
VSAK PONEDELJEK
Ročne spretnosti v prostorih KUD Kosec ob 18.00

VSAK TOREK
Klekljanje v prostorih KUD Kosec ob 15:00
Folklora za otroke v OŠ Log - Dragomer ob 16.00Folklora za otroke v OŠ Log - Dragomer ob 16.00

VSAK ČETRTEK
Učenje  angleškega jezika v prostorih KUD Kosec 
ob 18.00 

VSAKO DRUGO NEDELJO
Glasbeni band za otroke – stara šola na Logu 
ob 18.30

Vljudno vabljeni tudi vVljudno vabljeni tudi v literarni krožek, ki ga vodi 
Jasna Vidakovič. Podrobne inf. na tel. 064 159-939

                             

SREDA, 20. 4. 2016, ob 18.00
Občni zbor članov KUD Kosec 

Log - Dragomer
OŠ Log - Dragomer

APRIL

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KOSEC
Prostori KUD Kosec: Loška cesta 12, Log., vhod z zadnje strani.

M:  064 159 939  // E: kud.kosec@gmail.com // FB: www.facebook.com/KudKosec

Gledališka	 skupina	 Šota	 Kul-
turnega	 društva	 Borovnica	 je	
v februarju poskrbela za na-
smejano	 vzdušje	 občinstva	 v	
gasilskem domu na Logu. Ko-
medijo Marjana Marinca z na-

slovom	Vzradoščeno	poročena	
je	 za	 svojo	 gledališko	 skupi-
no	 priredila	 režiserka	 Slavica	
Marta	Ošaben.	V	njej	je	zaigra-
lo	 devet	 igralcev,	 ki	 so	 občin-
stvo	navdušili	in	nasmejali.

Ob zgodbi, ki bi jo zlahka pre-
slikali	 v	 današnji	 čas,	 smo	 se	
lahko	tudi	malce	zamislili.	Go-
vori	o	paru,	ki	živi	v	skromni	
sobici	in	razmišlja	o	boljšem	ži-
vljenju. Kljub temu, da zdrav-

nik	 Janez	 (Slavko	 Pristavec)	
trdo	 dela,	 da	 bi	 dosegel	 boljši	
standard,	 se	 z	 ženo	 Mileno	
(Nejli	 Ofentavšek)	 nikakor	 ne	
zmoreta	 izkopati	 iz	 začarane-
ga kroga bede. K temu izdatno 
prispevata sobodajalca Pepca 
(Milena	 Škulj)	 in	 njen	 soprog	
Cici	 (Ciril	 Košir),	 ki	 stanova-
nju vztrajno dvigujeta ceno ter 
zaostrujeta pogoje bivanja. Vse 
to	počasi	načenja	zakonski	od-
nos,	saj	novega,	večjega	stano-
vanja,	ki	bi	paru	omogočil,	da	
si	ustvari	družino,	ni	in	ni.	To	
s	 pridom	 izkoristi	 družinska	
prijateljica	 Irena	 (Lili	 Kogov-
šek),	 ki	 s	 podpihovanjem	 raz-
dora deluje predvsem v svojo 
korist,	saj	si	je	zaželela	prijate-
ljičinega	soproga	Janeza	…	
Igra	 v	 treh	 dejanjih	 se	 skozi	
zaplete in razplete po slabih 
dveh	urah	srečno	izteče.	Poleg	
že	 omenjenih	 igralcev	 so	 zai-
grali	še	Matjaž	Ocepek,	Mateja	
Turšič,	Tomo	Garin	ter	Slavica	
Marta	Ošaben.	

KUD Kosec

Borovničani skupaj s KUD Kosec poskrbeli za 
smeh na Logu

S KUD Kosec se 
boste še naprej učili 
angleškega jezika
Dobri	dve	leti	sta	minili	odkar	je	KUD	Kosec	organiziral	zače-
tni	tečaj	angleščine.	Tečaj	je	bil	brezplačen.	Naša	občina	nam	
je	za	pouk	odstopila	svoj	sejni	prostor.	Udeležencev	tečaja	je	
bilo	osem,	 tečaj	 je	vodila	ga.	Milojka	Babšek	 iz	Dragomerja.	
Tečajniki	smo	bili	navdušeni	nad	načinom	njenega	podajanja	
snovi,	posebno	smo	se	veselili	pesmic,	ki	jih	je	vsakič	pripra-
vila.	Ga.	Babšek	je	bila	z	nami	zelo	prizanesljiva,	kajti	vsi	smo	
bili	starejši,	poleg	tega	smo	se	nekateri		v	srednji	šoli	učili	dru-
gih	jezikov,	ne	pa	angleščine.	Ge.	Babškovi	se	vsi	zahvaljuje-
mo za njeno prijaznost in jo lepo pozdravljamo.
KUD	Kosec	 je	 tudi	 letos	organizator	začetnega	tečaja	angle-
ščine,	ki	se	je	začel	marca	letos.	Tokrat	se	tečaj	odvija	v	prosto-
ru	v	stari	osnovni	šoli	na	Logu,	ob	četrtkih	od	17.30	do	19.00.	Z	
nami	je	ga.	Brigita	Žitko,	ki	uči	angleščino	v	naši	osnovni	šoli	
Log	–	Dragomer.	Pridite	vsi,	ki	se	želite	učiti	angleščinte.	Tečaj	
je	tudi	tokrat	brezplačen.	

KUD Kosec

Zimske Koščeve delavnice
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Na podeželju, kjer je gospodar-
ska dejavnost  zelo povezana s 
kmetijstvom in razvojem turi-
stičnih kmetij, je podjetništvo 
bistveni dejavnik dinamične 
dejavnosti, zaslužka in boljše 
življenjske rasti. Temelji pred-
vsem na predelavi kmetijskih 
pridelkov (sadje, zelenjava, 
mesni in mlečni izdelki), ob-
delavi naravnih virov (les) ter 
dopolnilnih dejavnostih (go-
stinskih, turističnih, športnih, 
rekreacijskih). V zadnjem času 
pa imata še posebno pomemb-
no vlogo ekološko kmetovanje 
in proizvodnja ekoloških izdel-
kov. Ena od uspešnejših oblik 
podjetništva so družinska pod-
jetja, ki so drugačna od drugih 
podjetij, predvsem zato, ker 
sta v njih poslovno in zasebno 
življenje prepletena in si vsi čla-
ni prizadevajo za ohranjanje in 
rast podjetja za prihodnje gene-
racije.
V Sloveniji je tradicija družin-

skega podjetništva dolga, saj je 
nekdanja država dovoljevala 
obrt že od leta 1959, pravi raz-
mah pa je podjetništvo doživelo 
v devetdesetih letih 20. stoletja, 
po uveljavitvi tržnega gospo-
darstva.

Velik prispevek dodane vre-
dnosti
Ugotovitve raziskave, ki sta 
jo v letu 2015 opravila družba 
Ernst&Young in Ekonomska 
fakulteta v Ljubljani kažejo, da 
je večina družinskih podjetij v 
Sloveniji še vedno v lasti prve 
generacije. V primerjavi z dru-
gimi poslovnimi sistemi ima-
jo v družinskih podjetjih po-
membnejšo vlogo tudi čustva.
Večinoma gre za mikro- in 
majhna podjetja z manj kot  
petdesetimi zaposlenimi, ki pri-
spevajo 69 odstotkov prodaje in 
67 odstotkov dodane vrednosti 
slovenskih podjetij, zaposlujejo 
pa 70 odstotkov delovno aktiv-

nega prebivalstva. Kar 74 od-
stotkov podjetij je starih več kot 
20 let, 87 odstotkov med njimi 
pa ustvari štiri milijone evrov 
ali manj letnega prihodka. 

Vir gospodarske rasti in zapo-
slovanja
Po mnenju Evropskega eko-
nomsko socialnega odbora, ki 
deluje v sklopu EU, ki ga je ta 
sprejel lani, družinska podjetja 
predstavljajo več kot 60 odstot-
kov vseh evropskih podjetij, 
majhnih  in velikih, in zaposlu-
jejo od 40 do 50 odstotkov vseh 
zaposlenih. Nadalje Odbor 
ugotavlja, da so družinska 
podjetja sposobna bolje premo-
stiti težavna obdobja recesije 
in stagnacije, eden od glavnih 
razlogov za njihovo odpornost 
pa je občutek osebne odgovor-
nosti za ugled podjetja. Razvoj 
družinskih podjetij je dinami-
čen; so vir gospodarske rasti in 
zaposlovanja, veliko pozornost 

namenjajo tudi regionalnim in 
lokalnim dejavnostim in so te-
melj številnih gospodarstev po 
svetu. V družinskih podjetjih 

prevladujejo posebne vredno-
te, ki se oblikujejo samodejno 
in se odražajo v predanosti in 
žrtvovanju ter odgovornosti do 
tistih, ki so podjetje ustanovili, 
in do tistih, ki ga bodo prevzeli.

Poziv članicam EU
Evropski ekonomsko-socialni 
odbor poziva EU in njene člani-
ce k naslednjim ukrepom: 
– vključitvi kategorije družin-

skih podjetij v evropske sta-
tistične podatke (Eurostat), 
statistični uradi držav članic 
pa morajo učinkovito zbirati 
podatke o tovrstnih podje-
tjih, 

– boljšim predpisom za preda-
jo družinskih podjetij iz ene 
generacije v drugo, zlasti 
z vidika obdavčenja, da bi 
zmanjšali tveganje za likvi-
dnostne težave,

–  spodbujanju družinske or-
ganizacijske kulture, ki jo 
odlikuje dolgoročno zapo-
slovanje,

– spodbujanju inovacij v dru-
žinskih podjetjih, med dru-
gim z inovativnim javnim 
naročanjem,

– obsežnejšemu izobraževanju 
in spodbujanju raziskav na 

področju družinskega pod-
jetništva,

– podpiranju družinskih kme-
tijskih podjetij in oživitvi 
zadružniškega podjetništva, 
zlasti v obliki zadrug, ki 
združujejo več družinskih 
podjetij,

–  uvedbi davčnih olajšav za 
ponovno vloženi dobiček 
in kapitalizacije družinskih 
podjetij brez prenosa glaso-
valnih pravic,

–  dejavnemu sodelovanju na 
ravni EU z organizacijami, 
ki predstavljajo družinska 
podjetja, npr. v okviru stalne 
skupine strokovnjakov.

Prav bi bilo, da Evropska sku-
pnost in Slovenija sprejmeta 
prave ukrepe, ki bi bili spod-
buda za mlade, da bi se odlo-
čali za družinsko podjetništvo, 
sedanje lastnike pa bi spodbu-
dili, da bi pravi čas prenesli 
lastništvo družinskih podjetij 
na potomce in  tako omogoči-
li prosto pot novim idejam in 
ohranjanju tradicije družinskih 
podjetij, ki so lahko vir ponov-
ne rasti in boljših delovnih 
mest.

Petra Setničar

Priznanje očetovstva
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, v poglavju 
Razmerja med starši in otroci, določa načine ugotavljanja oče-
tovstva in materinstva v členih od 86. do 99. člena ZZZDR.
V skladu z ZZZDR velja za očeta otroka, rojenega v zakonski 
zvezi ali v dobi tristo dni po prenehanju zakonske zveze, mož 
otrokove matere.
Kadar otrok ni rojen v zakonski zvezi, je treba očetovstvo pri-
znati ali ga ugotoviti s sodno odločbo.
Priznanje očetovstva lahko poda oseba, ki je razsodna in sta-
ra najmanj petnajst let. Priznanje se lahko opravi na upravni 
enoti pred matičarjem ali pri centru za socialno delo pred roj-
stvom ali po rojstvu otroka.
Oče v soglasju z otrokovo materjo prizna otroka za svojega. 
V tem primeru se otrokovi starši z veljavnim osebnim do-
kumentom zglasijo na katerikoli upravni enoti. Zapisnik o 
priznanju očetovstva, ki ga boste pridobili še pred rojstvom 
otroka, vam bo omogočil enostavnejše uveljavljanje pravice 
do očetovskega dopusta. V primeru zunajzakonske skupnosti 
je treba za uveljavljanje te pravice po rojstvu otroka predložiti 
tudi zapisnik o priznanju očetovstva. Vsekakor pa lahko potr-
dilo o priznanju očetovstva pridobite tudi po rojstvu otroka.
Več informacij lahko pridobite pri uslužbenki Ireni Koprivec 
na tel. št. 7507-873 v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in 
torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 12. in 
od 13. do 17.30 ure in v petek od 8. do 13. ure.

UPRAVNA ENOTA VRHNIKA

Naš nasvet

Družinska podjetja so lahko vir ponovne rasti in boljših delovnih mest
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Kaj moramo vedeti, če nas pokličejo iz 
FURS-a oz. še več: vem osnove, če se najavi 
davčni inšpektor? 
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) je bil 
dopolnjen in spremenjen, poleg odprave admi-
nistrativnih ovir pa so spremembe in dopolni-
tve tudi v okviru davčnega nadzora in davčne 
izvršbe. Novosti pri izpolnjevanju davčnih ob-
veznosti vplivajo na davčne zavezance, ki opra-
vljajo dejavnost, računovodje in tiste, ki vodijo 
poslovne knjige, pa so izrazili željo, da nameni-
mo nekaj besed davčnemu postopku in trdim 
orehom v praksi. Poudarki: 
• Kaj moramo vedeti o  temeljnih načelih v 

davčnem postopku? 
• Katere so vse pristojnosti uradne osebe iz fi-

nančne uprave? 
• Ali sme uradna oseba tudi v naše stanovanje? 
• Katere obveznosti in pravice ima davčni za-

vezanec v okviru davčnega nadzora, ki je 
lahko: davčni nadzor davčnih obračunov, 
davčni nadzor posameznega področja poslo-
vanja in  davčni inšpekcijski nadzor. 

• Kaj moramo vedeti, ko pišemo pripombe na 
zapisnik ali pritožbo? 

• Ali vemo, da pritožba ne zadrži izvršitve, je 
dana možnost, da FURS zadrži izvršitev? 

• Kako se pripraviti na izterjavo davčnega dol-
ga in se izogniti davčni izvršbi? Predstavili 
bomo opredelitve vsakega postopka, razlike, 
pravna sredstva in seveda posledice, če in ko 
je izdana odločba, z opozorili iz prakse. 

 Seminar bo v sredo, 20. aprila 2016, ob 
16. uri. Cena seminarja (brez DDV) znaša 
90,00 evrov, cena za naše člane 45,00 evrov. 
Izvajalka: Simona Štravs.

Kako zakonito odpovedati pogodbo o zapo-
slitvi? 
Ena od večjih skrbi podjetnikov - delodajalcev 
je, da bodo zaposleni pred sodiščem uveljavlja-
li nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi. 
Delavec je namreč v takšnem primeru z vidika 
sodišča šibkejša stranka in nemalokrat se zgo-
di, da sodišča razsodijo v korist delavca. Za de-
lodajalca to pomeni, da mora delavca, ki ga je 
odpustil, zaposliti nazaj na isto delovno mesto, 
prav tako mu mora dodatno plačati odškodni-
no. Na seminarju se bomoseznanili: 
• na katere sestavine je treba biti pozoren pri 

sklepanju pogodb o zaposlitvi, 
•  na kaj moramo paziti med trajanjem delov-

nega razmerja, da nas delavci ne bodo upra-
vičeno tožili pred sodiščem, 

•  kako zakonito odpovedati pogodbo o zapo-
slitvi delavcu? 

Na seminarju bomo pojasnili tudi vse pomemb-

nejše institute delovnega prava, na katere mora 
podjetnik - delodajalec paziti pred zaposlitvijo 
delavca, med zaposlitvijo in po koncu zaposli-
tve – vse z namenom, da se podjetnik - deloda-
jalec zaščiti pred tožbami zaposlenih. 
Seminar bo v sredo, 6. aprila 2016, ob 16. uri. 
Cena seminarja (brez DDV) znaša 80,00  evrov, 
cena za naše člane  pa 40,00 evrov. Izvajalec: 
Aleš Budja, univ. dipl. prav., pravni in davčni 
svetovalec. 

Mesečni posvet Lonide Udovič: Vabimo vas, 
da se nam pridružite na posvetu, saj je čas, ko 
je treba pripraviti uskladitev glavne knjige z 
računovodskimi standardi.  Obravnavali bomo 
tudi preostala aktualna vprašanja, ki so se vam 
nakopičila. Posvet bo trajal dve uri 18. 5. 2016, z 
začetkom  ob 16. uri. Izvajalka posveta: Leonida 
Udovič. Cena posveta (brez DDV) znaša 40,00 
evrov, cena za naše člane  pa 20,00 evrov.

OOZ Vrhnika z županom o poslovnih 
conah 
Ponovni začetek dokončanja POC 
Na pobudo predsednika OOZ Vrhnika 
Simona Hlebca, so se februarja 2016 pred-
stavniki zbornice sestali z županom Občine 
Vrhnika, g. Stojanom Jakinom. Glavni namen 
srečanja je bil, da  bi županu predstavili teža-
ve članov OOZ Vrhnika in preostalega ma-
lega gospodarstva v  povezavi s prostorom. 
Na ugodno reševanje teh  težav namreč lah-
ko vpliva tudi občina s svojimi prostorskimi  
načrti (OPN in OPPN). Poleg poslovne cone 
v Sinji Gorici (pri Mizarstvu Vidmar) gre še 
za POC pod Hruševco, ki nedokončana kazi 
okolico in ni nikomur v ponos in gre tudi za 
možnosti pridobitve nove cone na zemljišču  
nekdanjega LIKA v Verdu.
Za cono v Sinji Gorici na občini čakajo odgo-
vor ministrstva za okolje in prostor o uredi-
tvi potrebnih nadomestnih habitatov, za POC 
Pod Hruševco se je Župan zavezal, da bodo 
imenovali osebo, ki bo zadolžena, da se POC 
premakne h končni rešitvi in sklical prvo sre-
čanje,  vendar brez pomoči OOZ in lastnikov 
iz POC ne bo šlo. Za cono v Verdu je glavni 
akter Gorenjska banka, ki bo to zemljišče pro-
dajala. 
Sestanek je, lahko tako rečemo, začetek bolj-
šega sodelovanja gospodarstva - zbornice in 
lokalne veje oblasti – občine, ki ga sedaj ni bilo 
ali pa je bil vezan predvsem na razpis za sub-
vencije, manj pa na reševanje  težav članov, na 
katere lokalna skupnost lahko vpliva pozitiv-
no. 
V začetku marca je bil prvi sestanek pred-
stavnikov OOZ Vrhnika (predsednik Simon 
Hlebec),  nekdanjega odbora za POC (Marko 
Popit in Danilo Todorović) in predstavnikov 
občine, ki jih je imenoval župan (Aleksandra 
Rode Turšič in Maja Kogovšek), na katerem so 
se prisotni zavezali, da bodo v arhivih poiskali 

morebitno gradbeno dovoljenje, ki je dovolje-
valo ureditev infrastrukture v POC. Pripraviti 
bo treba finančno konstrukcijo, določiti vire fi-
nanciranja in pripraviti ustrezne listine (pred-
pogodbe, pogodbe, soglasja ...), ki bodo pod-
pisnike zavezovale k njeni uresničitvi. 
Dolgih  deset letih mirovanja in neurejenega 
stanja je dovolj, zato je s strani OOZ ponovno 
prišla pobuda, da bi se začeta dela dokonča-
la. Prišel je čas, da lastniki v POC ugriznejo v 
kislo jabolko in s pomočjo OOZ, ki bo nudila 
in zagotavljala tehnično in administrativno 
pomoč in s pomočjo Občine Vrhnika, ki bo 
nudila pravno pomoč, s skupnimi močmi, po-
zitivnim gledanjem na celoto lastniki uredijo 
infrastrukturo tako, da bo lahko v ponos vsem 
lastnikom in uporabnikom POC. 
O poteku urejanja vas bomo obveščali tudi v 
prihodnje.
                                                                                               
Dan za zdravje zaposlenih 
V torek, 15. marca 2016, je bil v prostorih 
OOZ Vrhnika promocijski dogodek na temo 
poškodb pri delu ter poznavanja postopkov 
varnega dela za preprečevanje nastanka kost-
no-mišičnih bolezni.
Udeleženecem sta predavala Marko Perko 
(varnostni inženir in promotor zdravja) ter  
Primož Rus (dr. med., spe-
cialist splošne medicine). 
Marko Perko je opozoril na 
predpise na področju var-
nosti in zdravja pri delu in 
na obveznosti delodajalcev 
za promocijo varnosti in 
zdravja pri delu ter na po-
stopke delodajalca pri more-
bitnih poškodbah pri delu. 
Glavni namen promocije je 
preprečevanje, odpravljanje 
in obvladovanje nevarno-
sti pri delu, obveščanje in 
usposabljanje delavcev, da 
do poškodb pri delu in v delovnem procesu 
sploh ne bi prihajalo. Prav tako so k pravil-

nemu ravnanju zavezani tudi zaposleni, saj 
morajo spoštovati in izvajati ukrepe tako, da 
delo poteka na varen in zdrav način. Delo mo-
rajo opravljati tako, da varujejo svoje življenje 
in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb, 
navzočih v delovnem procesu. Cilj promoci-
je pa je, da se izboljšuje organizacija dela in 
delovnega okolja, da se zaposleni udeležujejo 
aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja  ter 
skrbijo za zdrav način življenja  in tako skrbijo 
za osebnostni razvoj.
V nadaljevanju je sledilo predavanje dr. 
Primoža Rusa, ki je izpostavil človeka in dejal, 
da je to najbolj kompleksen in najbolj dovršen 
stroj, ki ga sestavljajo in povezujejo različni 
elementi, da lahko tako dovršeno in nemo-
teno  deluje (kosti, mišice, ožilje, organi ...). 
Da ta stroj nemoteno in dovršeno dela, mora-
mo dobro in primerno skrbeti zanj. Najbolje 
s preventivo, kar pomeni, da preprečujemo 
nastanek poškodb in bolezni. Osredotočil se 
je na kostno-mišična obolenja, ki so ena naj-
pogostejših zdravstevnih težav, povezanih z 
delom in najpogostejši vzrok, da delavci od-
hajajo v bolniški stalež. Najbolj so ogroženi 
hrbtenica (vratni in ledveni del), ramenski 
obroč in roke.  K nastanku kostno-mišičnih 
obolenj prispevajo fizikalni (sila, dviganje bre-
men, vibracije, prisilna drža ...), biomehanski, 

organizacijski (ponavljajoči 
se gibi, enolično delo, tem-
po, neprimerna osvetlitev 
...), psihosocalni in osebni 
dejavniki. Poudaril je po-
membnost načela ergono-
mije, pokazal primere iz 
prakse (pravilno sedenje, 
dvigovanje bremen, pravil-
na višina delove mize ...) in 
izpostavil pomembnost pre-
prečevanja kostno-mišičnih 
obolenj. Preprečujemo jih 
lahko tako, da se izogibamo 
tveganjem; ocenimo tve-

ganje za kostno-mišično obolenje, ki se mu 
ni mogoče izogniti, in predvidimo ukrepe za 

zmanjšanje tveganja, obvladujmo tveganja pri 
viru in prilagajajmo delo posameznikom,; pri-
lagajamo se tehničnemu napredku,; nevarne 
stvari zamenjamo z manj nevarnimi,; delavcu 
dajemo ustrezna navodila za delo, še posebno 
mladim; delavce izobražujemo o varnem in 
zdravem delu, skrbimo za redno vzdrževanje 
in pregledovanje delovne opreme, vgrajujemo 
varnostne sisteme.

K preprečevanju kostno-mišičnih obolenj pa 
ne morejo prispevati samo delodajalci. Veliko 
prispeva tudi vsak zaposleni, in sicer tako, da 
upošteva navodila delodajalca za varno delo, 
skrbi za primeren življenjski slog, rekreacijo, 
razgibavanje. 
Podoben dogodek o preprečevanju poškodb 
pri delu ter zmanjševanju kostno-mišičnih 
obolenj bo na OOZ Vrhnika še v torek, 19. 
aprila 2016, z začetkom ob 8. uri. Udeležba 
na seminarju je za vse udeležence brezplačna. 
Vabljeni delodajalci, delavci in vsi , ki vas te-
matika zanima. Za prijavo na dogodek po-
kličite OOZ Vrhnika: 01 755 77 40 ali 051 619 
215.
 
Projekt obvladovanja kostno-mišičnih bolezni in 
poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih je na pod-
lagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za 
promocijo zdravja na delovnem mestu v letih 2015 
in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno za-
varovanje Slovenije. 

Predmet javnega poziva so nepovratne finanč-
ne spodbude občanom za rabo obnovljivih 
virov energije in večjo energijsko učinkovi-
tost stanovanjskih stavb na celotnem območju 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovra-
tne finančne spodbude) za nove naložbe in 
nekatere nove naložbe v starejših stanovanj-
skih stavbah na območju Mestnih občin Celje, 
Kranj, Ljubljana, Maribor,  Murska Sobota in 
Novo mesto ter Občin Hrastnik, Trbovlje in 

Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o ka-
kovosti zunanjega zraka, Odredbo o določitvi 
območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in 
podobmočij glede na onesnaženost zunanjega 
zraka in Sklepom o določitvi podobmočij za-
radi upravljanja s kakovostjo zunanjega zra-
ka zaradi čezmerne onesnaženosti zunanjega 
zraka z delci PM10 uvrščene v razred največje 
obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu 
za kakovost zraka.

Ekosklad: objavljen javni 
razpis za pridobitev 
nepovratnih spodbud 
Ekosklad, javni sklad, je tudi letos zagotovil sredstva za nepovratne finanč-
ne spodbude občanom za izvedbo njihovih novih naložb rabe obnovljivih 
virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. 

Primož Rus, dr. med.
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Namen javnega poziva  sta povečanje rabe 
obnovljivih virov energije in večja energij-
ska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter 
zmanjšanje čezmerne onesnaženosti zraka z 
delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zu-
nanjega zraka. 
Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali 
več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se 
bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobi-
tev nepovratne finančne spodbude po javnem 
pozivu:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v 
stanovanjski stavbi, 

B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso 
za centralno ogrevanje stanovanjske stav-
be, 

C – vgradnja toplotne črpalke za centralno 
ogrevanje stanovanjske stavbe, 

D – priključitev starejše eno- ali dvostanovanj-
ske stavbe na daljinsko ogrevanje na obno-
vljiv vir energije, 

E – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega 
zunanjega stavbnega pohištva v starejši 
stanovanjski  stavbi,

F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali 
dvostanovanjske stavbe,

G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti 
neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali 
dvostanovanjski stavbi,

H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplo-
te odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,

I – gradnja ali nakup skoraj ničenergijske nove 
eno- ali dvostanovanjske stavbe, 

J – celovita obnova starejše eno- ali dvostano-
vanjske stavbe,

K – nakup stanovanjske enote v tri- in večsta-
novanjski stavbi, obnovljeni v skoraj niče-
nergijskem razredu.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozi-
vu znaša 15.800.000 EUR. Pogoji in  merila za 
ukrepe, ki so predmet spodbud, so določeni 
tako, da omogočajo pridobitev spodbude le za 
nakup in vgradnjo visoko učinkovite opreme 
in naprav ter  kakovostnih materialov z ustre-
zno toplotno prehodnostjo oziroma prevodno-
stjo, hkrati pa spodbujajo vgradnjo naravnih 
materialov. V primerjavi z  minulim letom se 
tehnična merila niso spreminjala, razen pri 
toplotnih črpalkah zaradi uveljavitve novih 
predpisov. Skladno z Dolgoročno strategijo za 
spodbujanje naložb energetske prenove stavb 
so spodbude Ekosklada bolj usmerjene in višje 
za obsežnejšo energijsko prenovo stavb. Tako 
so spodbude za izvedbo le enega ali dveh po-
samičnih ukrepov v eno- in dvostanovanjskih 
stavbah oziroma v posameznih stanovanjih 
nižje (do 20 % priznanih stroškov naložbe) v 
primerjavi  z minulimi leti (do 25 % priznanih 
stroškov naložbe), precej višje pa so v prime-
ru obsežnejše obnove starejših stanovanjskih 
stavb, in sicer za izvedbo najmanj treh ukrepov 
hkrati. V tem primeru se izračunani znesek ne-
povratne finančne spodbude, kot je opredelje-

na za posamezni ukrep, poveča za polovico, a 
ne sme znašati več kot 30 % priznanih stroškov 
naložbe oziroma ne več kot 50 % priznanih 
stroškov naložbe pri izvedbi določenih naložb 
na območjih občin s sprejetim Odlokom o načr-
tu za kakovost zraka.
Ugodnost, ki jo Ekosklad ponuja investitorjem 
občanom, je možnost najema ugodnega  poso-
jila in pridobitve nepovratnih sredstev za na-
ložbe, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega pozi-
va za kreditiranje okoljskih naložb in javnega 
poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev. 
Obrestna mera  posojil je trimesečni EURIBOR 
+ 1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavlje-
ne v besedilu trenutno veljavnega javnega po-
ziva 51OB14.
Za izvedbo določenih ukrepov učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov energije pri 
obnovi tri- ali večstanovanjskih stavb pa še ve-
dno velja do objave zaključka javni poziv iz leta 
2015 z oznako 30SUB-OB15. Za socialno šibke 
upravičence spodbuda po tem javnem pozivu 
znaša 100 odstotkov priznanih stroškov nalož-
be. Nov javni poziv za nove skupne naložbe 
energijske obnove večstanovanjskih stavb, ki 
je še v pripravi, predvidoma zaradi omejenih 
sredstev Sklada za podnebne spremembe ne 
bo omogočal dodeljevanja višjih nepovratnih 
finančnih spodbud za naložbe na degradiranih 
območjih.
Več informacij o razpisih dobite na spletni stra-
ni Ekosklada: 

https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe
Občani morajo na-
mreč za pridobitev 
nepovratnih spod-
bud izpolnjevati 
določena merila in 
ob prijavi na raz-
pis Ekoskladu po-
sredovati nekatero 
d o k u m e n t a c i j o . 
Predvsem je po-
membno, da občani 
investicije ne začne-
jo, preden oddajo 
vlogo za pridobitev 
nepovratne spod-
bude!

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete 
na energetsko svetovalno pisarno ENSVET na 
Vrhniki, Tržaška cesta 1, Vrhnika, mala sejna 
soba v kleti občinske stavbe. V energetsko sve-
tovalni 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 večje energijske učinkovitosti sta-
novanjskih stavb. Delovni čas pisarne je vsako 
drugo sredo od 16.00 do 20.00, prijave za sve-
tovanje pa sprejemajo na Občini Vrhnika na tel. 
št. 01/75-55-419 pri ge. Marjanci Tomažin.

Mag. Peter Petrovčič 
Energetski svetovalec ENSVET

Zakaj so sosedi lahko dobri ali slabi
Je že tako, da je dobro imeti dobrega soseda, kajne? To velja tudi 
za vrtnine, ki rastejo na naših vrtovih. Ponovimo: dobri sosedni 
vrtnini sta tisti, ki živita v sožitju in druga drugi pomagata ter 
obe bolje uspevata. V nasprotju pa vrtnini, ki ne sodita skupaj 
(t.i. slabi sosedi) druga na drugo vplivata slabo.  Preglednice 
dobrih in slabih sosedov lahko najdemo skoraj v vseh knjigah 
na temo vrtnarjenja. Vendar – ste se kdaj vprašali, kje so razlogi 
za dobro in slabo sosedstvo? Mi smo se in zato smo odgovore 
poiskali pri strokovnjakinji Miši Pušenjak. 
Prvi vpliv se skriva v koreninah rastlin. »Tam, kjer se korenine 
posameznih rastlin prepletajo, si nekatere rastline lahko poma-
gajo, lahko je ta vpliv nevtralen, včasih, vendar ne pogosto, pa 
se med seboj ne marajo. Bistvo so izločki korenin, ki so kemijske 
spojine in jih izločajo korenine vseh rastlin.« Pri tem je dobro 
vedeti, da si nekatere rastline med sabo pomagajo že čisto na 
začetku – pozitiven vpliv se lahko pozna že pri boljšem in hitrej-
šem vzniku. »Takšen primer je recimo mesečna redkvica, pose-
jana skupaj s korenčkom. Seme obeh rastlin posejemo skupaj v 
isto vrsto, tako da korenček bolje kali. Vendar je potrebno me-
sečno redkvico sejati zelo na redko, da med spravilom redkvice 
ne populimo preveč korenčkov.«
Najpogostejši vpliv pa je vendarle odganjanje škodljivcev s 
sosednje rastline. Poglejmo si nekaj primerov. »Dobra kombi-
nacija so kamilice in kapusnice. Kapusnice (zelje, cvetača …) so 
namreč znane kot najbolj občutljive rastline, edine, ki jih včasih 
zelo težko uspešno pridelujemo in predvsem varujemo z eko-
loškimi pripravki. Kamilica, ki raste med njimi, dokaj uspešno 
preganja številne gosenice metuljev, ki rade povsem obgrizejo 
liste teh vrtnin. Imajo še dva velika sovražnika, to sta bolhač in 
kapusova muha, obema kamilice smrdijo,« pojasni Pušenjakova. 
Vsi poznamo tudi uspešno kombinacijo korenčka in čebule. 
Obe vrtnini napada  zanju specifična muha, katere ličinke prav-
zaprav delajo škodo na obeh zelenjadnicah. »Korenček sicer ni 
dovolj uspešen pri preganjanju čebulne muhe spomladi, saj je 
še premajhen, je pa čebula že dovolj velika, da s svojim vonjem 
prežene korenčkovo muho.« Še boljša pa je kombinacija korenč-
ka in pora, trdi sogovornica. »Jeseni nadležne ličinke muhe por 
dobro objejo, zato so mnogi nad njim že obupali. Posadite sadi-
ke pora kar med korenček, mogoče na mesta, kjer boste populili 
mesečno redkvico. Tako bo jeseni bolj varen.« 
Ne pozabite na baziliko! To je prav posebno zelišče, ki ima veli-
ko prijateljev. Raste naj v bližini plodovk: paradižnika, paprike, 
jajčevca, buč. »Rastline bodo bolj zdrave, pa tudi številne kori-
stne žuželke jih bodo rade obiskale in seveda pripomogle k bolj-
ši oploditvi, s tem pa večjim in bolj mesnatim plodom,« razlaga 
Miša. »Peteršilj posejte izmenično z rdečo peso, kasneje boste 
sicer peso populili prej, boste pa vmes posejali črno redkev ali 
mesečno redkvico. Prve solate posadite izmenično z mesečno 
redkvico. Pri tem so vrste solate lahko samo 30 do 40 cm nara-
zen, saj mesečno redkvico populite prej, kot bo solata potrebo-
vala ta prostor.«
Pa kapucinke? »Kapucinke okoli gredic jajčevca in krompirja 
bodo v napoto koloradskemu hrošču, pa tudi talnim škodljiv-
cem, npr. strunam. Ko poberemo krompir, naj kapucinke pre-

krijejo gredo, na gredi jajčevca pa jih pustimo lesti po tleh med 
rastlinami. V jeseni te rastline  zakopljemo v tla. Tako razkužimo 

zemljo in še dodatno uničimo tudi ličinke strun, predvsem pa 
nematode,« predlaga Pušenjakova. 
Ah, kako je vse preprosto in logično, kajne?

Mešani posevki
Sledi en res prijateljski nasvet (ali pa nasvet dobrega soseda, če 
smo že pri sosedstvu).Veliko strokovnjakov za preprečevanje 
raznih težav, ki se pojavljajo na vrtu, priporoča mešane posev-
ke. Rastline imajo rade mešano družbo. Mešani posevki niso 
nekaj novega, poznali so jih že naši predniki in če opazujete,  
jih boste vsak dan srečali v naravi – na travniku, v gozdu, celo 
na njivah. Že naši predniki so česen sadili praktično povsod  
na vrtu, saj so se zavedali njegovega zdravilnega delovanja na 
vse vrtnine. Ali pa na primer zasaditev 'treh sester', ki je znana 
predvsem v Južni Ameriki že iz časa Indijancev, o čemer v eni 
izmed Biobrazd piše Tamara Urbančič, ki živi na samooskrbni 
kmetiji, kjer prideluje hrano na ekološki način, sicer pa je men-
torica kmetijskih krožkov na štirih osnovnih šolah.  »Skupaj se 
sadi koruzo, buče in visoki fižol. Koruza nudi fižolu oporo za 
opletanje, fižol koruzi dodaten dušik. Buče prekrivajo tla, da 
ne prihaja do izpiranja in zaskorjenja. Pri tem mora biti koru-
za bolj na redko sajena kot v zasaditvah, ki smo jih vajeni na 
njivah, da imajo buče dovolj svetlobe. Pri ušivosti fižola naj bi 
pomagala zasaditev s šetrajem, vendar po mojih izkušnjah pro-
blem ušivosti fižola predstavljajo pregnojena tla, predvsem z 
dušikom. Zato je fižol, ki se opleta ob koruzi, veliko manj ušiv, 
saj je koruza velik porabnik dušika.« 

Prispevek je pripravljen kot povzetek člankov, 
objavljenih v revijah Biobrazda.

Vpliv dobrih/slabih sosedov velja samo tam, kjer se prepletajo 
korenine, na sosednji gredi vplivov ni. Vedno pa je treba paziti, 
da večje rastline ne senčijo manjših, v poletni vročini pa naj bo 
obratno –  solato, cvetačo, brokoli sadimo na primer v senco vi-
sokega fižola, da bodo bolje uspevali. Na fotografiji že od nekdaj 
uspešna zasaditev 'treh sester'.

Kapucinke zelo negativno delujejo na številne škodljivce. Na 
vrtu jih zasejemo čim več, tako kot ognjiča.

Da bodo kapusnice rasle uspešneje, med sadike kapusnic poleg 
kamilice posadimo še sadike zelene (lahko je gomoljna, še boljša 
je listnata). »Nekje na  pet sadik kapusnic posadimo  eno sadiko 
zelene,« predlaga Pušenjakova.

Vrtni nasveti izBiobrazde

Dragomer, Pod Lovrencem 1 

Čaji in zelišča, ekološke moke,
žita, otrobi, kaše, zdrobi,....
ekološka olja in sokovi
medeni izdelki, darilni program...

Ekološka semena, semenski 
krompir, ekološke sadike zelišč 
in dišavnic, sadike zelenjave, 
balkonsko cvetje, sobne rože, 
ekološka zaščita...  

Kompostirani proizvodi 
iz lastne proizvodnje
po proizvodni ceni!

Delovni čas:
pon-pet 

od 8-19h

sobota 
8-13h 

Z vami že 24 let

TRGOVINA

SEMENARNA

          Več o ponudbi na:
        www.biobrazda.si 
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19., 20. in 21. aprila 2016 od 15. do 18. ure 
Vozila podjetja ZEOS, d. o. o., vas bodo s 
spremljevalno ekipo Komunalnega podjetja 
Vrhnika čakala na lokaciji v vaši občini, in 
sicer: 
v Občini Log - Dragomer, v torek, 19. aprila,  
na parkirišču ob gasilskem domu (Dragomer)
v Občini Borovnica, v sredo, 20. aprila, na že-
lezniški postaji 
v Občini Vrhnika,  v četrtek, 21. aprila, pred 
OŠ na Tržaški cesti

Prinesite oz. pripeljite odpadne aparate (TV, 
računalnike, monitorje, pralne in sušilne stro-

je, hladilno-zamrzovalne aparate, štedilnike, 
sesalnike, fene, brivnike, radije, MP3-je, telefo-
ne, igrače na baterijo ali polnilnik, električno 
orodje, elektronske tehtnice, varčne sijalke, ba-
terije, akumulatorje …). 
Oddajanje odpadne električne in elektronske 
opreme je BREZPLAČNO!
Občani lahko pripeljete odpadno ele-
ktronsko opremo tudi na Zbirni center 
Vrhnika. 
Delovni čas Zbirnega centra Vrhnika: od po-
nedeljka do petka od 8. do 14. ure, v sredo od 
8. do 17. ure in v soboto od 8. do 14 ure.

ki bo 19., 20. in 21. aprila 2016 od 15. do 18. ure 
na treh lokacijah

DRAGOMER 
na parkirišču ob gasilskem domu (Dragomer) 
TOREK, 19. 4. 2016
BOROVNICA  
na železniški postaji   
SREDA, 20. 4. 2016
VRHNIKA 
pred OŠ na Tržaški cesti 
ČETRTEK, 21. 4. 2016

Oddajanje nevarnih odpadkov za gospodinj-
stva je B R E Z P L A Č N O! 
Občani omenjenih občin lahko pripeljete 
nevarne odpadke iz gospodinjstev tudi na 
Zbirni center Vrhnika, kjer imamo poseben 
zabojnik za zbiranje nevarnih odpadkov. 

Delovni čas Zbirnega centra Vrhnika:
ponedeljek, torek, četrtek in petek 
8.00 do 14.00
sreda 
od  8.00 do 17.00
sobota     
od   8.00 do 14.00 

Nevarne odpadke prinesite torej na akcijo lo-
čeno, tako da bo mogoče posamezne nevar-
ne odpadke sproti in ločeno odlagati v za to 
pripravljene posode. Pomembno je, da drob-
ne nevarne odpadke, kot so baterije, žarnice, 
zdravila, kozmetika, pršila, že doma sortirate 
po vrečkah, tako da jih bodo na akciji delavci 
samo pretresli v pravo posodo. (Za zdravila 
priporočamo, da iz kartonske škatlice ovojnine 
s tabletami pretresete v vrečko, ki jo prinesete 
na akcijo, prazne papirnate škatlice pa odloži-
te med papir). Delavci, ki bodo sprejemali ne-
varne odpadke, vam bodo za opravljeno delo 
zelo hvaležni. Veliko časa namreč porabijo, da 
iz vrečk pobirajo pomešane drobne nevarne 
odpadke.

Med nevarne odpadke, ki nastajajo v gospo-
dinjstvu, sodijo:
barve, čistila, zdravila, motorna olja, kemikali-
je, pesticidi, kozmetika, baterije, akumulatorji, 
odpadna embalaža, onesnažena z nevarnimi 
snovmi, fluorescentne cevi,  pršila (spreji) …

Vrhnika, marec 2016                                               

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

Lani je potekala prva subvencijska kampanja 
za vpis operacij kmetijsko-okoljsko-podneb-
nih plačil (KOPOP) iz Programa razvoja po-
deželja za obdobje 2014–2020 (PRP 2014-2020), 
v katero smo se na Ljubljanskem barju ak-
tivno vključili tudi partnerji projekta LJUBA 
(Program Finančnega mehanizma EGP). Na 
različne načine smo spodbujali kmete, da bi 
pristopili k izvajanju naravovarstvenih opera-
cij KOPOP; Posebni traviščni habitati (HAB), 
Traviščni habitati metuljev (MET), Habitati 
ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR) in 
Steljniki (STE). Preko izobraževanj za kmete, 
osebnih obiskov kmetij in nosilcev kmetijskih 
gospodarstev ter delavnic smo navezali stik z 
več kot  tristo kmetijskimi gospodarstvi.
V letu 2015 je na Ljubljanskem barju naravo-
varstvene operacije KOPOP vpisalo 87 kme-
tijskih gospodarstev na 374 ha travniških po-
vršin. Rezultati med prejšnjim in zdajšnjim 
obdobjem niso neposredno primerljivi, saj 
so se z novo finančno perspektivo vstopni 
pogoji za izvajanje operacij KOPOP zaostrili, 
prav tako  so nastale spremembe pri določi-
tvi upravičenih območij izvajanja posame-
znih operacij KOPOP. Kljub temu lahko trdi-
mo, da je bilo v letu 2015 vpisanih najmanj 
239 ha novih površin, na katerih pred tem 
ni  potekala prilagojena kmetijska praksa v 
obliki izpolnjevanja zahtev ukrepov KOP.  

Intenzivno sodelovanje vseh partnerjev pro-
jekta in  več kot osemdeset  posameznih obi-
skov kmetij, kjer smo pobliže spoznali značil-
nosti in  težave kmetij na Ljubljanskem barju, 
še posebno v povezavi z izvajanjem naravo-
varstvenih operacij KOPOP, je pripomoglo 
tudi k spremembam PRP 2014–2020 v letu 
2016. Tisti, ki bodo letos vstopili samo v na-
ravovarstvene operacije KOPOP (HAB, MET, 
VTR, STE), ne bodo potrebovali gnojilnih 
načrtov, pogoj glede vključenosti vsaj 20 % 
površin znotraj upravičenega območja pa se 
ukinja. Prav tako so se povečala plačila za po-
samezno operacijo: za operacije MET, VTR in 
STE za približno 100  evrov/ha, plačilo za ope-
racijo HAB ostaja enako. Povečuje se tudi viši-
na plačila izbirne zahteve PAS, ki se po novem 
lahko izvaja tudi na GERK-ih, večjih od 0,3 ha. 
Rezultati, na katere smo ponosni, so sad in-
tenzivnega sodelovanja Oddelka za kmetijsko 
svetovanje KGZS, Zavoda Ljubljana in naravo-
varstvenikov, vseh vključenih v projekt LJUBA. 
Vse, ki bi se želeli  letos vključiti v omenjene 
operacije KOPOP z dodatnimi površinami ali 
povsem na novo ter tako prispevati k ohrani-
tvi barjanskih travnikov, vabimo, da se oglasi-
te na izpostavah Kmetijsko svetovalne službe. 
Več o projektu in rezultatih vpisa v operacije 
KOPOP v letu 2015 pa najdete na http://www.
ljuba.si/, http://www.ljuba.si/gradiva/.

April v TMS

TEHNIŠKI MUZEJ 
SLOVENIJE v Bistri pri 
Vrhniki
Bistra 6, 1353 Borovnica, 01/750 
66 70, www.tms.si, info@tms.si
Odprto: od torka do petka: od 
8.00 do 16.00, sobote: od 9.00 
do 17.00, nedelje in prazniki: 
od 10.00 do 18.00, ponedeljki 
in 1. 11.: zaprto.
Občasna razstava:  SKORAJ 
VSE O ZVOKU 
Kaj je zvok, kako nastane in 

kako se širi? Kateri je prvi 
zvok, ki ga slišimo? Ali se za-
vedamo, da nas zvok spremlja 
skoraj od spočetja do smrti? 
Odgovori na ta in podobna 
vprašanja so predstavljeni 
na razstavi SKORAJ VSE O 
ZVOKU. Posebnost razstave 
je »gluha soba«, v kateri obi-
skovalci spoznajo nenavaden 
občutek, ki ga povzroči skoraj 
popolna tišina, ki je v naravi ne 
moremo doživeti. Na ogled do 
3. 12. 2017.
Občasna razstava: ANA iN 
TEddy : Medved v Sloveniji 
Razstava celovito predstavlja 
rjavega medveda in osvetljuje 
odnos do te  naše največje zve-
ri skozi čas. Na ogled do 3. 12. 
2016.
Stalne zbirke: gozdarska, le-
sarska, lovska, ribiška, elektro, 
tekstilna, tiskarska, kmetijska 
in prometna 
Spored prireditev:
sobota, 2. 4., ob 9.30 delavnica 
Spoznajmo kaligrafijo (obve-
zne predhodne prijave)
nedelja, 3. 4., ob 15.00 voden 
ogled tekstilnega oddelka s 
kustodinjo Milojko Čepon
od srede, 6. 4., do petka, 8. 4., 
od 9.00 do 13.00 Dnevi mero-
slovja (učenci bodo prek de-
lavnic in primerov iz prakse 
spoznavali svet merjenj in me-
roslovja, ki je poln zanimivosti, 
ugank in presenečenj. V sode-
lovanju z Uradom RS za mero-
slovje. Obvezne prijave.)
sobota, 9. 4., ob 9.30 delavnica 
Vlažilne kreme za obraz in telo 
(obvezne predhodne prijave)
nedelja,, 10. 4., od 11.00 dan 
inovatorjev (razstava sodob-
nih izumov članov združenja 
Aktivni slovenski inovatorji)

sobota, 16. 4., ob 9.30 delavnica 
rezbarstva (obvezne predho-
dne prijave)
nedelja, 17. 4., ob 15.00 
Ukročena elektrika, prikaz po-
izkusov Nikole Tesle
nedelja, 17. 4., ob 16.00 TESLA, 
čudežna moč imaginacije, 
poljudno predavanje Nove 
Akropole 
sobota, 23. 4., ob 9.30 delavnica 
pletenja košar (obvezne pred-
hodne prijave)
nedelja, 24. 4., od 15.00    prikaz 
stavljenja črk
Nedeljske prireditve si lahko 
ogledate z nakupom muzejske 
vstopnice, sobotne delavnice so 
plačljive. Na delavnice se prija-
vite preko telefona, 01/750 66 
72, 041/957 146, ali elektronske 
pošte: programi@tms.si.

TEHNIŠKI MUZEJ 
SLOVENIJE – MUZEJ POŠTE 
IN TELEKOMUNIKACIJ 

Polhov Gradec 61, telefon: 
01/364 00 83, www.tms.si, mu-
zejpt@tms.si
Razstave: 30 let Muzeja pošte 
in telekomunikacij; (Tele)ko-
munikacije nekoč, danes, jutri!;  
Zgodovina pošte; Zgodovina 
telekomunikacij; Zgodovina 
Polhograjske graščine; Krajevni 
muzej 
Odprto: od torka do petka, ne-
delje in prazniki od 10.00 do 
17.00 (vstop do 16.00), sobote in 
ponedeljki, velika noč: zaprto.
Spored prireditev:
petki ob 13.00:  voden ogled za 
upokojence (znižana vstopnica 
za upokojence)
nedelja, 3. 4., ob 15.00: mesečno 
vodstvo po muzejskih zbirkah
od srede, 27. 4., do nedelje, 
29. 4.:  počitniške delavnice 
za otroke (izdelovanje poštne 
kape, poštnega roga in štam-
piljk, barvanje pobarvank). 
Prijave niso potrebne.

Akcija zbiranja odpadne električne in 
elektronske opreme

Bliža se akcija zbiranja nevarnih odpadkov,

Naravi prijazno kmetovanje na 374 ha 
travniških površin na Ljubljanskem barju 
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Posvetovalnice in delavnice v lokalni 
skupnosti
Patronažna služba Zdravstvenega doma 
Vrhnika bo tudi v aprilu izvajala posvetovalnice 
v lokalnih skupnostih v vseh treh občinah – 
Občini Vrhnika, Občini Borovnica in Občini 
Log - Dragomer. Poleg posvetovalnic, ki jih 
izvajajo patronažne medicinske sestre, se bodo 
z delavnicami vključevale tudi diplomirane 
medicinske sestre iz Centra za krepitev zdravja. 
Objavljamo datume posvetovalnic in delavnic v 
aprilu. Lepo vabljeni!
OBČINA VRHNIKA
KS Podlipa (gasilski dom Podlipa)
Patronažna medicinska sestra Biljana Petković 
(051/390-921)
Sreda, 20. 4. 2016, od 9.00 do 10.00  
Stara Vrhnika (Krajevna skupnost Stara 
Vrhnika)
Patronažna medicinska sestra Biljana Petković 
(051/390-921)
Torek, 19. 4. 2016, od 9.00 do 10.00     
Cankarjeva knjižnica Vrhnika – prvo nad-
stropje (računalniška soba Kemis)
Patronažna medicinska sestra Petra Šest Pleško 
(051/390-922)
Četrtek, 7. 4. 2016, od 9.00 do 10.00
Blatna Brezovica (v prostorih krajevne sku-
pnosti)
Patronažna medicinska sestra Monika Trček 
(051/652-811)
Sreda, 13. 4. 2016, od 9.00 do 10.00
Sinja Gorica (gasilski dom)
Patronažna medicinska sestra Maja Srećković 
(051/390-926)
Torek, 12. 4. 2016, od 9.00 do 10.00  
Borovnica (gasilski dom Borovnica)
Patronažna medicinska sestra Klara Sadar 
(051/390-929)
Torek, 12. 4. 2016, od 9.00 do 10.00 
KS Bevke (v prostorih Krajevne skupnosti 
Bevke)
Patronažna medicinska sestra Andreja 
Jesenovec (051/390-924)
Sreda, 13. 4. 2016, od 9.00 do 10.00
KS Zaplana (gasilski dom)
Patronažna medicinska sestra Andreja 
Jesenovec (051/390-924)
Torek, 12. 4. 2016, od 9.00 do 10.00
KS Zaplana (župnišče)
Patronažna medicinska sestra Andreja 
Jesenovec (051/390-924)
Torek, 19. 4. 2016, od 9.00 do 10.00
KS Drenov Grič (gasilski dom)
Patronažna medicinska sestra Veronika Logar  
(051/390-925)
Četrtek, 21. 4. 2016, od 9.00 do 10.00
KS Breg - Vas (Vrhnika - v prostorih KS Breg 
- Vas)
Patronažna medicinska sestra Monika Trček 
(051/652-811)
Zaradi neudeležbe odpade!
KS Velika Ligojna (v stari šoli v Ligojni)
Patronažna medicinska sestra Katja Krvina 

(051/390-923)
Torek, 5. 4. 2016, od 9.00 do 10.00
KS Verd (gasilski dom)
Patronažna medicinska sestra Mojca Černelč 
(051/390-927)
Torek, 12. 4. 2016, od 9.00 do 10.00
OBČINA BOROVNICA
KS Breg - Pako (gasilski dom Breg - Pako - 
prizidek)
Patronažna medicinska sestra Klara Sadar 
(051/390-929)
Sreda, 13. 4. 2016, od 9.00 do 10.00
Pokojišče  (ŠTD Medved)
Patronažna medicinska sestra Mojca Černelč 
(051/390-927)
Četrtek, 14. 4. 2016, od 9.00 do 10.00   
OBČINA LOG - DRAGOMER
KS Log (gasilski dom)
Patronažna medicinska sestra Katja Krvina 
(051/390-923)
Sreda, 6. 4. 2016, od 9.00 do 10.00
Dragomer (Društvo upokojencev Dragomer)
Patronažna medicinska sestra Petra Šest Pleško 
(051/390-922)
Torek, 12. 4. 2016, od 9.00 do 10.00
Delavnica: Povišan krvni tlak in povišane ma-
ščobe v krvi (Center za krepitev zdravja)

Patronažna služba Zdravstvenega doma 
Vrhnika

Resnice in miti o maščobah v krvi
Zadnje čase slišimo veliko nasprotujočih si in-
formacij in mnenj glede maščob v krvi. Kaj je 
res in kaj ni? Kaj vključiti v dnevni jedilnik in 
kaj je bolje izključiti? Vse to in več bomo skupaj 
dorekli na delavnici Zvišane maščobe v krvi. 
Obravnavali bomo še naslednje vsebine:  nasta-
nek holesterola ter normalne in mejne vredno-
sti krvnih maščob ter pomen normalnih vre-
dnosti krvnih maščob za zdravje, povezanost 
življenjskega sloga in maščob v krvi, dejavniki 
tveganja za nastanek zvišanih maščob v krvi, 
pridobili boste znanje in veščine  ter podporo za 
spreminjanje z zdravjem povezanega vedenja. 
Delavnica bo 11. 4. 2016 ob 18.00 v Kulturnem 
centru Vrhnika, v Grabeljškovi dvorani (drugo 
nadstropje, knjižnica). PRIDITE, ZANIMIVO 
BO!

Center za krepitev zdravja

Ali sem fit? – Preverite vašo telesno vzdr-
žljivost
Prebujajoča pomlad je v vas zagotovo vzbudila 
željo po gibanju. Če želite preveriti, kakšni sta 
vaša telesna pripravljenost in raven telesne 
dejavnosti, ki je koristna za vaše zdravje, vas 
vabimo, da se pridružite testiranju aerobnih 
sposobnosti  Ali sem fit?, ki ga organizira 
Zdravstveni dom Vrhnika. 

Da bi se vam čim bolj približali, smo testiranje 
pripravili na treh lokacijah, in sicer:
– 6. aprila ob 16. uri na stadionu pred Osnovno 

šolo Log, 
– 7. aprila ob 16. uri na stadionu na Vrhniki,
– 8. aprila ob 16. uri pred gasilskim domom v 

Brezovici pri Borovnici.
 
Za opravljanje testiranja ni potrebna predho-
dna prijava, le pridete na zbirno mesto v pri-
merni obutvi (športni copati ali katera druga 
udobna obutev, v kateri boste lahko hodili) in 
primernih oblačilih, ki vam bodo dovoljevala 
udobno gibanje.
Vabljeni, da aktivno stopimo v pomlad!

Center za krepitev zdravja

Slovenski teden boja proti raku
Od 7. do 13. marca obeležujemo slovenski teden 
boja proti raku. Pomembnosti zgodnjega odri-
vanja raka se zavedamo tudi v Zdravstvenem 
domu Vrhnika, zato smo 8. marca v Mercator 
centru Loka na Vrhniki pripravili različne ak-
tivnosti, povezane s pomembnostjo prepreče-
vanja in zgodnjega odrivanja raka na debelem 
črevesju in danki, materničnem vratu in doj-
kah. Mimoidoče smo seznanjali s presejalnimi 
programi Dora, Zora in Svit. 
Pomembno je, da o svojem zdravju in skrbi 
zanj začnejo razmišljati že otroci, ki so najbolj 
dojemljivi za novo znanje, zato smo se v dopol-
danskem času vključili tudi na Osnovno šolo 
dr. Ivana Korošca Borovnica, kjer smo učence 
seznanili s samo anatomijo prebavil, jim pred-
stavili bolezni prebavil, poudarili pomen zdra-
vega načina življenja in predstavili presejalne 
programe Zora, Dora in Svit. Za konec so imeli 
učenci voden ogled skozi modela debelega čre-
vesa, kjer so imeli možnost spoznati predraka-
ve in rakave spremembe na debelem črevesju. 
Psihologinja in svetovalna delavka iz OŠ dr. 
Ivana Korošca Borovnica, ga. Maja Maček, pro-
fesorica kemije in biologije, ga. Edita Gradišar, 
in učenci so ob tem dogodku zapisali:
Maja Maček: Zdravstveni dom Vrhnika nam je v 
okviru Programa Svit ponudil možnost vodenega 
ogleda napihljivega modela debelega črevesa. Gre za 
veliko, tridimenzionalno anatomsko shemo, ki omo-
goča interaktivno interpretacijo delovanja debelega 
črevesa in prikaz bolezenskih sprememb, ki se doga-
jajo. Ker smo presodili, da je preventiva v današnjem 
času zelo pomembna, smo z veseljem medse sprejeli 
študente medicine, ki so učencem od 1. do 9. razreda  
(razdeljenim v manjše skupine) pokazali in razložili 
delovanje organa in prikazane bolezenske spremem-
be.
Edita Gradišar: V okviru predmeta biologija so ime-
li učenci 8. razredov priložnost podrobneje seznaniti 
se z zgradbo prebavnega trakta. Zdravstveni delavci 
so učencem predstavili notranjost prebavnega trakta 
vključno z bolezenskimi stanji. Učenci so izvedeli več 
o državnem programu SVIT s poudarkom na pre-
ventivi, to je zdravemu načinu življenja.
Nekaj mnenj učencev:
»Menim, da je bilo zelo poučno, zanimivo. Naučila 
sem se, da je pomembna preventiva, torej kateri so 
dejavniki tveganja, da bi se izognila določenim bole-
znim na prebavilih.« 
»Današnja predstavitev mi je bila všeč, saj tudi sam 
razmišljam v tej smeri šolanja. Zdi se mi poučno za 
vsakogar, ki naj bi vsaj poskusil izmuzniti se rakavim 
obolenjem.« 
»To je bila ena od najboljših razstav. Veliko sem se 
naučil, všeč mi je bilo, ker sem videl, kakšno je  čre-
vesje od znotraj.«

Zdravstveni dom Vrhnika

Še vedno sprejemamo nove pacientke v dis-
panzerju za ženske

Še vedno sprejemamo nove pacientke v dispan-
zerju za ženske v Zdravstvenem domu Vrhnika, 
katerega nosilka je Lucija Sorč, dr. med., spec. 
ginekologije in porodništva.
Za več informacij nam lahko pišete po elektron-
ski pošti: narocanje.ginekologija@zd-vrhnika.si 
ali nas pokličete na telefonsko številko 01 7555 
140 v času: 
ponedeljek: od 7.30 do 11.30, 
torek: od 14.00 do 18.00,
četrtek: od 9.00 do 13.00.
Veseli bomo vašega obiska.

Zdravstveni dom Vrhnika

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 v njej seznanijo s potekom 
nosečnosti, zdravim načinom življenja,  pravil-
no prehrano, osebno nego in rekreacijo v času 
nosečnosti. 

Tečaj poteka v Kulturnem centru Vrhnika v 
prvem nadstropju; Grabeljškova dvorana 
(knjižnica) med 16.30 in 18.30 po  naslednjem 
urniku:
29. 3. 2016, 7. 6. 2016, 13. 9. 2016, 9. 11. 2016

URNIK TEČAJA:  PRIPRAVA NA POROD 
IN STARŠEVSTVO ZA LETO 2016 V ZD 
VRHNIKA
Po 25. tednu nosečnosti se začne drugi del 
predporodne priprave za nosečnice in njihove 
partnerje. Slušatelje seznanimo s potekom no-
sečnosti,  bližajočim se porodom,  poporodnim 
obdobjem,  načrtovanjem rojstev,  nego in pre-
hrano dojenčka. Učimo jih pravilnega vedenja 
in sodelovanja med porodom, radi odgovorimo 
na vprašanja in tako preženemo morebitne skr-
bi, ki vas pestijo.
Tečaj poteka v Kulturnem centru Vrhnika  v 
prem nadstropju; Grabeljškova dvorana (knji-
žnica) med 16.30 in 18.30 po  naslednjem urniku:
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 dojenje
20. 6. 2016 – Handling
23. 6. 2016 – Komunikacija
Tečaj bo potekal:
20. 9. 2016 – Nosečnost in porod
22. 9. 2016 – Novorojenček in dojenje
27. 9. 2016 – Handling
29. 9. 2016 – Komunikacija
Tečaj bo potekal:
6. 12. 2016 – Nosečnost in porod
8. 12. 2016 – Novorojenček in dojenje
13. 12. 2016 – Handling
15. 12. 2016 – Komunikacija
Prijave so obvezne na e-naslov: solazastarse@
zd-vrhnika.si

Patronažna služba Zdravstvenega doma Vrhnika

PREPOZNAJMO ZNAKE POVIŠANEGA 
SLADKORJA V KRVI
Ali ste vedeli, da z ukrepi zdravega življenjske-
ga sloga lahko preprečimo sladkorno bolezen 
tipa 2? Sodeč po raziskavah, lahko razvoj slad-
korne bolezni tipa 2 zmanjšamo za 80 odstotkov 
že samo tako, da  odpravimo dejavnike tvega-
nja ter povečamo skrb za zdrav način življenja.  
Bolj ogrožene so osebe, ki imajo ožje sorodnike 
s sladkorno boleznijo, osebe s povišano telesno 
težo, osebe z večjim obsegom pasu, bolniki s 
povečanimi vrednostmi maščob in zvišanim 
krvnim tlakom, bolniki po srčnem infarktu in 
možganski kapi, ženske, ki so imele sladkorno 
bolezen v nosečnosti  in starejši od 45 let.
 Zato tisti, ki so vam odkrili povišan sladkor v 
krvi, in vsi, ki imate dejavnike tveganja za slad-
korno bolezen,  ter vsi, ki si želite več znanja o 
pereči temi, lepo vabljeni na delavnico Zvišan 
krvni sladkor, ki bo 31. 3. 2016 ob 17. uri v 
Cankarjevi knjižnici Vrhnika (Grabeljškova 
dvorana – drugo  nadstropje).
Lepo vabljeni.

Center za krepitev zdravja

Društvo  
Kneipp  
Vrhnika se 
je srečalo na 
občnem zboru
Vrhnika, 5. marec, Cankarjeva 
knjižnica – Predsedstvo je po-
dalo poročila in slišali smo, 
da je društvo sicer z manjšim 
številom članov uspešno delo-
valo, se predstavilo marsikje 

in poskrbelo za dogajanje na 
Vrhniki v poletnih mesecih, 
povabilo kar nekaj zanimivih 
predavateljev in  tako poskr-
belo za izobraževanje.
Finančno smo delali s pozitiv-
no bilanco in koristno porabili 
sredstva, ki nam jih je name-
nila Občina Vrhnika. Izdali 
smo tri številke Kneippovih 
biserov. Sklenili smo, da bomo 
poskrbeli in povečali delova-
nje društva.
V letu 2016 bomo v prvem 
delu poslušali kar nekaj zani-
mivih predavateljev s podro-

čja rastlinstva in zdravilnih ra-
stlin in seveda  srbi za zdravje. 
Sodelovali bomo s Cankarjevo 
knjižnico  ob dogodku  Noč 
pravljic.  V aprilu bomo ob 
ZIC-u v parku pred njim po-
stavili prepoznavno čutno pot, 
ki jo imenujemo Kneippova  
pot.  V poletnih mesecih bomo 
poskrbeli za vesele urice  v 
Bistri, kjer bodo naši gostje 
otroci.
Na zelenici v parku pred TIC-
em bomo pripravili urice s 
Kneippom, kjer bomo prika-
zali prebivalcem, katere vaje 

za ohranjanje gibljivosti upo-
rabljamo in kako jih koristno 
izvajamo. Tudi brali bomo, 

naša priložnost bo tudi  Noč 
pod krošnjami. Pripravili 
bomo srečanje in delavnico 
po Kneippu, kjer bomo gostili 
goste iz več držav. Dogajanje 
bo potekalo se bo na dveh kra-
jih, in to na Vrhniki in v Izoli v 
Hotelu Delfin. 
V aprilu, 8. 4. Pestro bo. 
Vabljeni v naše vrste; sestajali 
se bomo vsak mesec, in to dru-
gi petek v mesecu. Trenutno 
bomo napovedali 2016 ob 
17.30 v Cankarjevi knjižnici v 
Malavašičevi dvorani, maja pa 
bo 13. 5. 2016 ob 17.30  na is-

tem kraju in v istem prostoru. 
Takrat boste lahko spoznali re-
vijo in se pogovarjali o temah 
zdravega življenja, zeliščih in 
rastlinah nasploh.
Društvo Kneipp Vrhnika
E-naslov:kneippdv@gmail.
com, gsm :041 833-238
Maja Artenjak, predsednica

PREDAVANJE
Katja Tomažič: Uvodno 
predavanje o naturopatiji
6. 4. 2016 ob 18. uri v 
Cankarjevi knjižnici 
Vrhnika.
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Letovanje socialno ogroženih 
starejših na Debelem rtiču
Poleg letovanja otrok Rdeči križ or-
ganizira tudi letovanje socialno ogro-
ženih starejših in osamljenih. Z ome-
njenim programom smo štirim starej-
šim omogočili tedensko brezplačno 
zdraviliško letovanje v Mladinskem 
zdravilišču in letovišču Debeli rtič. 
Letovali so v času od 16. 3. do 23. 3. 
2016. 
Program letovanja je bil zanimiv tako 
za zdravje starejših kot za njihovo 
psihično počutje. Ob prihodu so bili 
deležni obiska v ambulanti z odvze-
mom krvi. Vsak dan je bilo zanje na 
voljo: organizirana jutranja telovad-
ba, vodna vadba, učenje plavanja, 
popoldanske aktivnosti, kot so: se-
stanek z vodjo reševalcev iz vode in 
vrtnarko, pohod v Resslov gaj, ogled 
parka in vrta dišavnic z vrtnarko, ku-
hanje z Emilijo Pavlič in ustvarjalne 
delavnice. Večeri pa so bili rezervira-
ni za glasbo, tombolo, družabne igre, 
kinovečer ... 
Udeleženci letovanja so preživeli  se-
dem nepozabnih dni. Oddih je potre-
ben vsem, saj  potem laže premagu-
jemo vsakodnevne težave, s katerimi 
se srečujemo.
Sredstva za izvedbo programa so bila 
zagotovljena iz sredstev FIHO 2016 
in zbranih sredstev v okviru lanske 
akcije Peljimo jih na morje.

Krvodajalska akcija
Vsem iskrena hvala,  saj z vami ži-
vljenje teče naprej!

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, po telefonu 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.
– Nadzorujemo holesterol in triglice-
ride.

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 pisar-
ni RK Vrhnika na Poštni ulici 7B pa 
vsak dan v dopoldanskem času oz. 
po dogovoru; telefon: 7502-447.

Prosimo, da podarite le uporabne 
stvari!

Mojca Marolt, OZ RK Vrhnika
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Rdeči križ Vrhnika

NOVA TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA 
NAROČANJE NA SPECIALISTIČNE 
PREGLEDE
041 - 302 - 203

AMBULANTA ZA KRČNE ŽILE 
IN ŽILNO KIRURGIJO, dr. Matej 
Makovec, specialist kirurgije – 
Opravljamo preglede bolnikov s krč-
nimi žilami, drobnimi žilicami, dolgo-
trajnimi ranami, bolečinami v nogah 
ter ultrazvočne preglede. Bolniki, ki  
potrebujejo operacijo, se  lahko naročijo 
na lasersko operacijo in druge  sodob-
ne načine zdravljenja. Za nadaljnje in-
formacije lahko pokličete na telefonsko 
številko 041- 302- 203.

ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA, 
prim. Anton Kenig, dr. med., speci-
alist pediater in specialist radiolog. 
Ultrazvok trebušnih organov (jetra, 
trebušna slinavka, ledvice, vranica), 
sečnega mehurja, prostate in testisov, 
ščitnice ter vse  druge vrste ultrazvoč-
nih preiskav – rama, koleno ...

ULTRAZVOK KOLKOV 
NOVOROJENČKOV, 
doc. dr. Rina Rus, specialistka pedia-
trinja
Za zgodnje odkrivanje nepravilnosti v 
razvoju kolka je zelo pomemben UZ-
pregled kolkov v najzgodnejšem obdo-
bju po rojstvu otroka. Tako lahko od-
krijemo morebitne nepravilnosti in pre-
prečimo kasnejše težave otroka pri hoji 
in vseh aktivnostih od takrat, ko shodi, 
naprej.Preiskavo v večini primerov 
opravimo do  tretjega  meseca starosti. 
Najnovejša priporočila so, da bi morali 
imeti vsi otroci opravljen UZ-kolkov 
med 6. in 8. tednom starosti.

KARDIOLOŠKA DEJAVNOST, 
Marko Hudnik, dr. med., specialist 

kardiolog  – Poleg kardioloških pregle-
dov in snemanja EKG opravljamo tudi 
UZ (ultrazvočni)-pregled srca (ehokar-
diografija). Preiskava je neboleča in var-
na tako za preiskovanca kot za zdrav-
nika. Potrebna je skoraj pri vseh srčnih 
obolenjih.

DERMATOLOGIJA, prof. dr. Tomaž 
Lunder, dr. med., specialist dermato-
venerologije
Na voljo je dermatološko svetovanje s 
področja vseh kožnih bolezni in alergij 
ter dermatoskopija.

GINEKOLOŠKA DEJAVNOST,
Robert Likar, dr. med., spec. ginekolo-
gije in porodništva – 
ginekološki pregled in vaginalni UZ, 
svetuje in odgovarja na vaša vprašanja 
v  povezavi z:

• načrtovanjem nosečnosti in morebi-
tnih težav z zanositvijo, zdravljenjem 
neplodnosti

• pomoč pri vodenju nosečnosti, poro-
dnim načrtom

• možnosti lajšanja porodne bolečine
• drugo mnenje glede ginekoloških te-

žav, vrsti in možnosti operacij
• razlagi 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 vam  nudi: ginekološko svetovanje 
s pregledom dojk,  onkološko sveto-
vanje. Ima dolgoletno prakso iz onko-
logije, zadnjih nekaj let je bila vodja 
specialističnih ambulant in triaže na 
Onkološkem inštitutu v Ljubljani.
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 
elektronsko pošto: ambulanta.dr.rus@
gmail.com.

PREDAVANJE S PREVENTIVNIM 
PREGLEDOM PROSTATE – Primož 
Rus, dr. med., spec. spl. med., druž. 
medicine – Rak na prostati je dolgo 
pritajena bolezen, zato ne dovolite, da 
bolezen napreduje predaleč, odkrijte jo 
pravočasno in jo ustavite.
Poznamo dva načina obrambe: seznani-
te se z rakom na prostati in po  petdese-
tem letu starosti enkrat na leto opravite 
pregled prostate, ki obsega prstni rek-
talni pregled in test   iz kapljice krvi – 
PSA, ki ga določimo laboratorijsko. Za 
nadaljnje informacije lahko pokličete na 
telefonsko številko  041- 302 - 203. 

ORGANIZIRANO BO V APRILU, 
POKLIČITE ZA PRIJAVO!
ARTERIOGRAFIJA, Primož Rus, 
dr. med. spec. družinske medicine – 
Neinvazivno, neboleče merjenje togosti 
arterijskega žilja. Namenjena je odkriva-
nju sprememb na malih arterijah in aor-
ti. Za bolnike na zelo enostaven način 
lahko odkrijemo spremembe na arterij-
skem žilju, ki pokažejo, kdaj  sta potreb-
na nadaljnja diagnostika in zdravljenje 
bolezni srca  ter ožilja, kot so arterijska 
hipertenzija, ateroskleroza, sladkorna 
bolezen, ki lahko pripeljejo do srčnega 
infarkta, možganske kapi ipd.

NOVO!  NOVO!  GLEŽENJSKI 
INDEKS (GI) – Začeli smo z merjenjem 
GI, ki je priporočeno vsem kroničnim 
bolnikom z arterijsko hipertenzijo, bo-
leznimi srca in ožilja. S to meritvijo do-
polnjujemo našo diagnostično ponudbo 
tudi za starejše ljudi po 70. letu starosti, 
ki po pravilu že imajo težave ali pa ka-
tero od omenjenih bolezni. Naš namen 

je izboljšati zdravljenje in preprečevati 
bolezni, kar nova, neboleča in enostav-
na metoda ocenjevanja perifernega ar-
terijskega ožilja tudi omogoča. Za bol-
nike, opredeljene v naši ambulanti, je 
preiskava BREZPLAČNA!
Naročanje poteka osebno v ambulan-
ti Stara cesta 4A na Vrhniki, po tele-

fonu 01-7504-755, 041- 302 - 203 ali na 
elektronsko pošto: ambulanta.dr.rus@
gmail.com.

STUDIO R, d.o.o.
Zdravstveni center za preventivo,
zdravstveno svetovanje in izobraževanje
Primož Rus, dr. med. spec.

ZDRAVSTVENI CENTER
ZA PREVENTIVO,
ZDRAVSTVENO SVETOVANJE
IN IZOBRAŽEVANJE

specialistični zdravstveni pregledi in svetovanje

Ultrazvočna
diagnostika

Kardiološka
dejavnost

Dermatološka
posvetovalnica

Ginekološka
dejavnost

Pediatrična
posvetovalnica

Žilna
kirurgija

ambulanta.dr.rus@gmail.com

041 / 302 203

01 / 7504 755

@

Stara cesta 4 a ,1360 Vrhnika

Vse informacije dobite na spodnjih telefonih
ali na spletnem naslovu:

www.dzdravje.si/studio_r

Krvodajalske akcije, ki je bila v torek, 15., in v sredo, 16. marca 2016, se je udeležilo 343 krvodajalk in krvodajalcev
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Vrhnika, 9. marec – Na odru 
Cankarjevega doma se je 
zvrstilo  dvajset nastopajo-
čih plesnih skupin z območja 
izpostav Javnega sklada RS 
Vrhnika, Logatec in Ljubljana 
– okolica. Bilo je  zelo zanimi-
vo, kajti na odru so se zvrstile 
ekipe od mažoret preko ple-
snih skupin do solo plesalk. 
Barvito, razigrano in prežeto 
z mladostno energijo. Revijo, 
poimenovano Vija vaja 2016, 
je »strokovno ocenjevala« Da-
liborka Podboj, dolgoletna se-
lektorica za ples v organizaciji 

JSKD. Prireditev na Vrhniki 
je organiziral vrhniški Javni 
sklad za kulturne dejavnosti, 

ki ga vodi Nataša Bregant 
Možina. 
(gt, foto: Leon Novak)

V sredo, 9. 3., smo se Vesoljski povžki udeležili 
Območne plesne revije na Vrhniki, ki jo je or-
ganiziral Javni sklad za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Vrhnika. Letošnja revija 
je združila plesalce iz treh izpostav: Vrhnika, 
Logatec in Ljubljana okolica, tako da je pro-
gram obsegal kar  dvajset plesnih točk. Povž-
ki smo nastopili s  triindvajsetimi plesalci v 
starostnem razponu 8 do 20 let. Združili smo 
otroško razigranost najmlajših, eleganco naših 
plesalk ter fantovsko energičnost v petminu-
tni koreografiji Sledi svojim sanjam. Ves trud 
in čas, ki smo  ju vložili v nastop,  sta poplača-
la bučen aplavz polne dvorane Cankarjevega 
doma in lastno zadovoljstvo, ko veš, da si dal 
vse od sebe. Ob tej priložnosti bi se radi zahva-
lili staršem za podporo  s tribun, razumevanje 

ob dolgotrajnih treningih  in taksi službo  ter 
Kulturnemu društvu Stara Vrhnika za dolgo-
letno finančno podporo in opremo za  kakovo-
stno izvajanje treningov. V imenu obeh men-
torjev še zahvala in pohvala vsem plesalcem, 
ki veliko ur na teden preživijo pred ogledali 
naše dvorane in stalno poslušajo najina pame-
tovanja  Še posebno hvala Davidu za doda-
tno ozvočenje nove dvorane ;).
Ker pa Povžki ne počivamo, vas vabimo na 
naš naslednji nastop, ki bo 2. aprila 2016 ob 
19. uri v Domu Krajevne skupnosti Stara 
Vrhnika na že tradicionalni prireditvi Po-
mladni večer, ki jo organizira Kulturno dru-
štvo Stara Vrhnika ob počastitvi dneva žena 
in materinskega praznika.

Tina Krvina, foto: Joži Krvina

Razstava La 
ligne (linija)
V avli Cankarjevega doma na Vrhniki je bilo 
8. marca odprtje razstave ljubiteljskega slikar-
ja Luke Bergerja Grudna. Na ogled je postavil 
zanimive risbe oziroma slike, narisane z barv-
nimi svinčniki, ki predstavljajo razne živali in 
ženske akte, ki so povezane v neko življenjsko 
linijo. Sama razstava bo odprta do 3. aprila 
2016 in je vredna ogleda. 
Odprtje razstave je spremljal tudi kulturni 
program, za katerega so poskrbele violon-
čelistke Eva Mivšek, Ajda Jelovšek in Talita 
Demšar, vse učenke vrhniške glasbene šole. 
Na klavirju jih je spremljala prof. Olga Zalo-
kar. 
Ljubiteljski slikar Luka Berger Gruden je 
doma v Ljubljani, vendar je redni obiskovalec 
kulturnih dogodkov na Vrhniki. Rodil se je 
v mesu Dijon, Francija, materi Francozinji in 
očetu Slovencu, zato tudi naziv razstave La 
Ligne - linija. Šolal se je v Sloveniji in končal 
Višjo šolo za poslovne sekretarje, službuje pa v 
Muzeju sodobne umetnosti v Ljubljani. Zani-
majo ga različne dejavnosti v kulturi, igranje 
klavirja ter likovna in literarna ustvarjalnost. 
V muzeju ga je spoznal pesnik, pisatelj in no-

vinar Esad Babačič, ki ga je  ob odprtju tudi 
predstavil. O njegovem slikarskem opusu je 
spregovorila mag. Erika Pavlin. Zanimivo je 
bilo tudi razmišljanje napovedovalke odprtja 
razstave, vodje Cankarjevega doma Tatjane 
Oblak Milčinski, ki je poudarila:
»Ljubiteljskega slikarja Luko Grudna spozna-
mo tudi preko in skozi linije njegovega zani-
mivega ustvarjanja. To so nekakšna mešanica 
rahločutnih ornamentov, ki krase stare slo-
venske vezenine in podaljškov nežnih vitic, ki 
harmonijo v deželi, v kakršnih parijo eterična 
zeliščna olja skoraj mistični mali princi in na-
biralci zelišč.«

Simon Seljak

Ljubiteljski slikar Luka Berger Gruden

Vrhnika, 27. februar – V osrednjem kulturnem hramu Cankar-
jevega mesta je potekalo srečanje folklornih skupin območnih 
izpostav Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne de-
javnosti Vrhnika, Cerknica, Ivančna Gorica in Ribnica. V pol-
drugi uri se je na odru zvrstilo sedem skupin, katerih nastope 
je strokovno »ocenjeval« Mirko Ramovš, eden najbolj znanih 
slovenskih poklicnih raziskovalcev ljudskega plesa. Iz območ-

ne Izpostave Vrhnika sta se revije udeležili folklorni skupini 
Cepci iz Ligojne (skupino vodi Martin Novak) in Šumnik iz 
Borovnice (skupino vodi Jerneja Grdadolnik). Vsem nastopa-
jočim je čestitala tudi Nataša Bregant Možina, vodja vrhniške 
območne izpostave JSKD, ki je bila hkrati tudi gostiteljica in 
organizatorka srečanja. 

Gašper Tominc, foto: GT

VABILO NA SKLADOVE PRIREDITVE

Cankarjev dom Vrhnika 
četrtek, 7. 4. 2016,

ob 17.30 .
Vstopnina 3 evre. 

Otroci gratis vstopnice. 

NAGAJIVA POMLAD 
REVIJA PREDŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV 

občin Vrhnika, Borovnic, Log - Dragomer in Brezovica 

Cankarjev dom Vrhnika 
torek, 12. 4. 2016,
ob 17. in 18.30 .

Vstopnina 3 evre. 
Otroci gratis vstopnice.

ŽIV ŽAV 2016  
REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV  

občin Vrhnika in Log – Dragomer 
I. koncert: zbori OŠ Antona Martina Slomška in OŠ Log - 

Dragomer 
II. koncert: zbori OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
sobota, 16. 4. 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 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
petek, 22. 4. 2016,
od 22.30 do 24.00.

Vstop prost.

LITERARNA BRANJA 
Sodelujejo avtorji literarne skupine JSKD.  

Dogodek bo izveden v sodelovanju s Cankarjevo knjižnico 
Vrhnika ob vse slovenskem tednu knjige.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Vrhnika
Tržaška cesta 25, 1360 Vrhnika Tel.: 01 750 20 39; E-naslov: oi.vrhnika@jskd.si

Predprodaja in rezervacija vstopnic v TIC-u Vrhnika, Tržaška cesta 9, Tel.: 01 755 10 54  
in pol ure pred prireditvijo na blagajni Cankarjevega doma Vrhnika.

Plesna revija Vrhnike, Logatca in 
Ljubljane – okolice

Vesoljski povžki na Območni 
plesni reviji Vija Vaja 2016

Srečanje folklornih skupin
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Odprtja razstave si je prišlo ogledat veliko 
ljudi, predvsem pa njeni sopotniki, vrhniški 
upokojenci ter tudi vrhniški planinci. O avto-

rici razstave je spregovorila še ena aktivna po-
potnica, Marta Rijavec, hkrati pa je poskrbela 
za kulturni program s Smiljanom Ogorevcem. 

Predstavila sta delo ameriškega mla-
dinskega pesnika, pisatelja in glas-
benika Shela Silversteina Drevo in 
srce. 
Umetnostna zgodovinarka Damjana 
Bergant je o razstavi med drugim 
napisala:
»Ne pozna vsak značilnosti rastlin 
in drobnih živali, ki se nahajajo na 
bližnjem travniku ali gozdu. To je 
Sonjina prednost, saj kot profesori-
ca biologije natančno pozna svoje 
objekte in tako z likovnimi elemen-
ti poudari njihove značilnosti. Za 
njene fotografije so značilne jasne 
in prečiščene kompozicije, grajene 
s pomočjo detajlov in vzorcev na 

objektu fotografiranja. Ne poudarja toliko 
vsebine, ampak način, kako je cvetlica pred-
stavljena. Pri fotografiranju ne uporablja ume-
tne svetlobe, temveč raje gradi z odtenki in 
kontrasti v samih trenutkih fotografiranja.« 
Iz nagovora Marte Rijavec pa smo o mojstri-
ci fotografiranja vedeli marsikaj novega, med 
ostalim tudi: »Njena največja strast je bila in 
je - fotografija, s katero se je začela ukvarjati 
že v šestdesetih letih. Navdušenje nad lepota-
mi narave in čutenje življenja v njej je postalo 
tako intenzivno, da se je hitro znašla v družbi 
uspešnih in priznanih slovenskih fotografov 
in se z njimi povezovala in delovala v Foto 
kino klubu Planinske zveze Slovenije, v Foto-
grupi ŠOLT in v Fotoklubu Diana. Posvetila 
se je reportažnim foto - zapisom, to je zvrsti 

naravoslovne fotografije v najširšem pomenu 
besede. Status Kandidat za mojstra fotografije 
je pridobila 9. septembra 1998.
Bibliografija objav njenih fotografij v časopisih, 
zbornikih, revijah, številnih tematskih revijah, 
knjigah, monografijah ter bibliografija sodelo-
vanja na razstavah po Sloveniji in po Jugoslavi-
ji sta zelo obsežna in navajata 180 fotografskih 
razstav in 30 diplom in nagrad. Na štirih raz-
stavah se je predstavila samostojno, zadnjič v 
čitalnici Cankarjeve knjižnice na Vrhniki leta 
in ob 10-letnici popotne skupine Zimzeleni v 
CD, obakrat leta 2014 …
V zadnjih desetih letih so bila v ospredju njene-
ga delovanja tudi potovanja in priprava potopi-
snih predavanj za javnost, ki jih je predstavila 
na Vrhniki in drugih krajih, sodelovanje pri 
pripravi letnih programov pohodov, planinar-
jenja, ki obsega ogledne ture in nato redno vo-
denje pohodnih skupin v okviru DU Vrhnika, 
pa uredniško delo izbora fotografij vodenega 
pohoda za objavo na spletni strani Planinskega 
društva in DU Vrhnika.«
Ob koncu moram dodati, da je odprtje razstave 
resnično razcvetelo vse prisotne, ki so si z nav-
dušenjem in zanimanjem ogledali fotografske 
mojstrovine, saj so zacvetele tudi razstavljene 
fotografije planinskega in gozdno-travniškega 
cvetja. Fotografije si je mogoče ogledati do 20. 
marca 2016. 

Simon Seljak

Knjižnica pod krošnjami

Med najboljše jih je izstrelila zmaga na 
festivalu Pop delavnica s pesmijo Srce 
je popotnik. Skupina je čez noč postala 
ena najbolj popularnih v Sloveniji. Iste-
ga leta so izdali svojo prvo kaseto in jo 
prodali v nakladi več kot 80 000 izvo-
dov, kar je za  zdajšnje čase nepojmlji-
vo. Sledilo je tretje mesto na izboru za 
pesem Evrovizije in uspešen nastop 
na Melodijah morja in sonca. Pesem 
Maj je dosegla veliko popularnost in se 
poleg skladbe Čez praznike spet bom 
doma zasidrala kot ena največjih uspe-
šnic skupine. Pretežno gorenjska zased-
ba je hitro zasedla prvo mesto tudi na 
drugem koncu Slovenije, na štajerskem 
radiu. Sledilo je  več kot sto avtorskih 
pesmi,  srečnih sedem cd-jev in kaset, 
zbirka »12 najlepših«, podstrešje ljube-
zenskih pisem in na tisoče neprespanih 
noči. 
Lani je pomlajena zasedba izdala novo 
pesem Podajmo si roke in »preoble-

kla«  staro uspešnico Naj zavlada mir. 
Popeljali jo bodo tudi  zunaj slovenskih 
meja, ponudili Unicefu, snemajo jo tudi 
v angleškem jeziku.

Rekordni nastop v dežju
Ne le tistih odmevnih nastopov, tudi vseh 
preostalih se fantje spominjajo z veseljem. 
Z nasmehom na obrazu pripovedujejo o na-
stopu na Vranskem. »Vreme nas je presene-
tilo in ulilo se je, zato je organizator želel 
odpovedati prireditev.  Mi smo vztrajali in 
vseeno prišli. In poleg nas kljub dežju tudi 
ogromno oboževalcev. Tako smo napolnili 
prizorišče, da smo na koncu dobili še po-
višico.«  

V Cankarjevem domu z 
najboljšimi gosti
Čeprav so kavalirji dandanes ogrožena 
vrsta, se fantje iz Obvezne smeri ne dajo 
in ostajajo takšni, kot so bili tridesetimi 
leti. Prav tako tudi njihove, večinoma 

ljubezenske pesmi, v besedilih katerih 
se brez  težav najde vsak. V dobi  so-
dobne tehnologije so poniknila le pisma 
oboževalk, s katerimi se še  vedno radi 
pohvalijo in ki jih še vedno hranijo na 
podstrešjih. Če na vsa, kot pravi Toni, 
takrat  preprosto ni zmogel odgovoriti, 
pa bi bilo danes, drage dame, morda 
drugače.  

Kako drugačen pa bo njihov koncert ob 
30. obletnici, se boste morali prepričati 
sami. Na nogah vas bodo držali še Pop 
Dizajni, Big Band Vrhnika in Daniel 
Rampre v preobleki Joe Cockerja.  Za 
nasmešek na obrazu bo skrbel humorist 
Konrad Pižorn Kondi. Ne zamudite 
kart v predprodaji za le  osem evrov.

 Prodajna mesta: TIC Vrhnika, www.
mojekarte.si  in Cankarjev dom na dan 
koncerta. 

Nuša Jezeršek

REZIJANSKI PLESI 
in 
PLESI SVETA

Kje: KLUB ORFEJ, Sinja Gorica 87, 
Vrhnika
Kdaj: 16. aprila ob 17. uri Plesi sveta, 
ob 19. uri Rezi ples 
(vsako tretjo soboto v mesecu)

Vabljeni na že tradicionalen Rezi ples, kjer se bo-
ste zopet predajali rezijanskim ritmom in potrkom. 
Večer je namenjen začetnikom, za katere je ob 19. 
uri uvajanje v osnove rezijanskih plesov, od 20. uri 
naprej pa se jim bodo pridružili še preostali nav-
dušenci. Gostovali bodo tudi ljubitelji plesov sveta, 
katerim se lahko pridružite od 17. ure naprej. 
Dogodek organizira: Klemen Frank.

Fotografska razstava

Rože z naših poti
Galerija Cankarjevega doma je 10. februarja zopet dobesedno zacvetela s pre-
lepimi fotografijami razcvetenih rož. Na ogled so bile postavljene fotografije 
Rože z naših poti, avtorice in mojstrice Sonje Zalar Bizjak. Razstavljene foto-
grafije so plod pohodov s skupinami članov vrhniškega društva upokojencev, 
saj je tudi planinska vodnica (od tod tudi naslov Rože z naših poti). 

Mojstrica fotografije Sonja Zalar Bizjak

Razkošje, kranjska lilija

Obvezna smer začenja turnejo na Vrhniki
Trideset let mineva od nastanka legendarne slovenske skupine Obvezna smer. Njihova letošnja turneja se 
začenja na Vrhniki. Zvesti oboževalci in tudi tisti redki, ki jih še ne poznate, se boste 8. aprila v Cankarjevem 
domu lahko prepričali, da so fantje ne le v odlični formi, ampak da zlahka na noge spravijo tudi vas.
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4O
LET

Koncerti
ob 40. obletnici

Big band s prijatelji
19. 4. 2016 ob 18. uri
v Veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki
Koncert Big banda GŠ Vrhnika in Orkestra
OGŠ Matka Brajše Rašana iz Labina

Meh za nasmeh
11. 5. 2016 ob 19. uri v dvorani Glasbene šole Vrhnika
Nastopajo harmonikarski orkestri GŠ Vrhnika, GŠ Postojna
in GŠ Vinka Vodopivca Ajdovščina.

Pisani svet glasbe
18. 5. 2016 ob 19. uri v dvorani Glasbene šole Vrhnika
Solistični in komorni nastopi učencev vseh oddelkov GŠ Vrhnika

Maček Muri na Vrhniki
25. 5. 2016 ob 18.00 in 19.30
v Veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki
Brezplačne vstopnice bodo na voljo v TIC Vrhnika od 1. 5. 2016 dalje.
Glasbeno-plesna upodobitev legendarnega Mačka Murija. 
Nastopajo Godalni orkester GŠ Vrhnika in GŠ Rakovnik, plesni 
oddelek GŠ Vrhnika in Pevski zbor učencev GŠ Vrhnika in
GŠ Rakovnik. Gosta: Eva Hren, vokal, in Jerko Novak, kitara.

Vstop na vse prireditve je prost.
Dobrodošli!

Slavnostni koncert
ob 40. obletnici
Glasbene šole Vrhnika
1. 6. 2016 ob 19. uri
v Večnamenski športni dvorani pri
OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika
Brezplačne vstopnice bodo na voljo v TIC 
Vrhnika od 1. 5. 2016 dalje.
Izvedba Vrhniške simfonije, ustvarjene v 
počastitev jubileja glasbene šole. Nastopajo: 
Veliki simfonični orkester GŠ Vrhnika, nekdanji 
učenci glasbene šole in člani lokalnih pevskih 
zborov.

Največje glasbeno tekmovanje 
na Slovenskem, z najdaljšim 
stažem med nacionalnimi tek-
movanji, je potekalo že petin-
štiridesetič.  Več kot 550 tekmo-
valcev se vsako leto v marcu 
predstavi mednarodnim stro-
kovnim žirijam in se potegu-
je za naslov prvonagrajencev 
TEMSIG-a. Pod okriljem Zveze 
slovenskih glasbenih šol se v 
različnih disciplinah predsta-
vijo najboljši mladi slovenski 
glasbeniki v starostnih katego-
rijah od 11 do 25 let. 
Letos so se glasbeniki predsta-
vili v disciplinah klavir, flavta, 
kljunasta flavta, oboa, sakso-
fon, klarinet, fagot, petje, dia-
tonična harmonika, komorne 
skupine s trobili in komorne 
skupine jazz.
Pred državnim tekmovanjem 
se kandidati najprej predstavi-
jo v sedmih različnih regijah. 
Vrhniški učenci so se tako v 
februarju predstavili v regiji, 

ki zajema šole iz okolice Lju-
bljane in Zasavja. V svoji regiji 
je imela Glasbena šola Vrhnika 
rekordno število prijavljenih 
in prav vsi tekmovalci so se 
izkazali z odličnimi nastopi: 
z bronastim priznanjem Vero-
nika Smrtnik in Vita Zupančič 
v disciplini klavir, s srebrnim  
priznanjem Liza Hladnik, 
Mirjam Koprivec in Gregor Kr-
žmanc, prav tako v disciplini 
klavir, ter z zlatimi priznanji 
flavtistke Živa Celarc, Ema 
Mrzelj, Elena Zakrajšek Jane-
vski in Ema Oblak, pianisti 
Lian Pucihar, Jana Stanišić in 
Gregor Gajič, saksofonistka Tia 
Klemen in klarinetistka Ivana 
Rus. »Zlatonagrajenci« so na-
daljevali s tekmovanjem na 
državni ravni v marcu. Nivo 
igranja se nenehno viša in že 
na regijskem tekmovanju smo 
bili priča izrednim nastopom; 
učenci se na glasbeno tekmo-
vanje pripravljajo več mese-

cev, s čimer pokažejo izredno 
vztrajnost in veselje do igranja 
inštrumenta ter občutljivost za 
najmanjše detajle, ki ustvarjajo 
lepoto glasbenega izražanja. 
Rezultat tega so bili nastopi na 
državnem nivoju, ki so postre-
gli z izdelanim programom in 
vrhunskim nivojem igranja.
Vsem tekmovalcem iskreno če-
stitamo za izredno lepe tekmo-
valne nastope in za ves napre-
dek, ki so ga v zadnjih mesecih 
izkazovali iz nastopa v nastop! 
Za strokovno delo in podporo 
svojim učencem pa čestitamo 
tudi vsem učiteljem in kore-
petitorkam: Metki Pupis, Tanji 
Repe, Kaji Stražar, Jasmini Šu-
bic, Niki Tkalec, Olgi Zalokar 
in Luku Loštreku.
Vsi prvonagrajenci TEMSIG-
-a so se predstavili javnosti na 
treh zaključnih koncertih, ki 
so potekali od 16. do 18. marca 
v Ljubljani, Postojni in Mari-
boru. Tu se je predstavila tudi 

Vrhničanka, prvonagrajenka v 
kategoriji I. a, Tia Klemen (sa-
ksofon). V okviru koncertov je 
komisija TEMSIG podelila  več 
kot šestdeset posebnih nagrad, 
ki jih prispevajo pokrovitelji 
tekmovanja, skupaj z Ministr-
stvom za izobraževanje, zna-
nost in šport ter Ministrstvom 
za kulturo.
Rezultati učencev GŠ Vrhnika 
na 45. Tekmovanju mladih slo-
venskih glasbenikov:
Ivana Rus, klarinet, kate-
gorija I. b: 3. nagrada, zlata 
plaketa

Mentorica: Metka Pupis, ko-
repetitorka: Kaja Stražar
 
Tia Klemen, saksofon, kate-
gorija I. a: 1. nagrada, zlata 
plaketa
Mentor: Luka Loštrek, kore-
petitorka: Nika Tkalec
 
Živa Celarc, flavta, kategori-
ja I. a: zlata plaketa
Elena Zakrajšek Janevski, 
flavta, kategorija I. b: srebrna 
plaketa
Ema Mrzelj, flavta, kategori-
ja I. b: bronasta plaketa

Mentorica: Tanja Repe, kore-
petitorka: Nika Tkalec

Gregor Gajič, klavir, katego-
rija I. c: bronasta plaketa
Lian Pucihar, klavir, katego-
rija I. a: srebrna plaketa
Jana Stanišić, klavir, katego-
rija I. b: bronasta plaketa 
Mentorica: Kaja Stražar

Ema Oblak, flavta, kategorija 
II. a: srebrna plaketa
Mentorica: Jasmina Šubic, 
korepetitorka: Olga Zalokar
 

KONCERT UČITELJEV
GLASBENE ŠOLE VRHNIKA

bo v sredo, 30. marca 2016, ob 19. uri v
DVORANI GŠ VRHNIKA.

Vljudno vabljeni!

Uspehi učencev vrhniške glasbene šole na 45. Tekmovanju mladih 
slovenskih glasbenikov
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Program prireditev za konec marca, april  2016
Cankarjev dom Vrhnika

Do 3. aprila 
2016

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Luka Gruden: LA LIGNE

Razstava risb, avla Cankarjevega doma na Vrhniki

Do 3. aprila 
2016

OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

NAŠI PRSTKI USTVARJAJO
Ročni in likovni izdelki učencev, ki obiskujejo interesne 

dejavnosti: 
oblikovanje gline, ročne spretnosti, klekljanje.

TOREK,
29. 3. 2016, ob 

19. uri.
Vstop prost.

PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA in ZAVOD IVANA 
CANKARJA VRHNIKA: ŽIVETI ZA GORE

Predava alpinistka dr. Irena Mrak.
Zbiranje prostovoljnih prispevkov za nov planinski dom na 

Planini

SREDA, 
30. 3. 2016, ob 

19.30.
Vstopnina: 17 

evrov.

ŠPAS TEATER
Ranko Babić: MOŠKA COPATA

Monokomedija, »o kateri vsi govorijo …«

ČETRTEK,
31. 3. 2016, ob 

19. uri.
(79 min.)

Vstopnina: 4 
evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

GOVEJA POSTRV
Art film, drama,  Slovenija

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
1. 4. 2016, ob 

19. uri.
(151 min.)

Vstopnina: 5 
evrov,

očala za 
večkratno 

uporabo: 2 evra.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

BATMAN PROTI SUPERMANU; ZORA PRAVICE 3D
Akcijska pustolovščina, ZDA

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
2. 4. 2016, ob 

17. uri.
(98 min.), 4 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

ROKI GRE V RING
Art film, animirana, sinhronizirana komična pustolovščina, 

Mehika, 6 +

SOBOTA,
2. 4. 2016, ob 

19. uri.
(94 min.), 4 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

MOJA OBILNA GRŠKA POROKA 2
Komedija, ZDA

NEDELJA,
3. 4. 2016, ob 

17. uri.
(98 min.)

Vstopnina: 4 
evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

ROKI GRE V RING
Art film, animirana, sinhronizirana komična pustolovščina, 

Mehika, 6 +
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
3. 4. 2016, ob 

19. uri.
(151 min.), 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

BATMAN PROTI SUPERMANU; ZORA PRAVICE 
Akcijska pustolovščina, ZDA

TOREK,
5. 4. 2016, ob 

19. uri.
Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA

PODLIPA
Dokumentarna razstava ob 750-letnici prve omembe 

kraja 
bo odprta do 29. aprila 2016.

SREDA,
6. 4. 2016, ob 

19. uri.
(94 min.) 4 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA  
MUSTANG

Art film, drama, Turčija, Francija 
ČETRTEK,
7. 4. 2014,
ob 17.30.

Vstopnina: 3 
evre,

otroci: gratis 
vstopnice.

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI 
VRHNIKA

 NAGAJIVA POMLAD
Revija predšolskih pevskih zborov

občin Vrhnika, Borovnica, Log - Dragomer in Brezovica

PETEK
8. 4. 2016, ob 

20. uri.
Vstopnina: 8 

evrov,
na dan 

koncerta: 10 
evrov.

OBVEZNA SMER 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA 

OBVEZNA SMER
Veliki koncert z gosti: 

Big Band Vrhnika, Daniel Rampre (Joe Cocker), Pop 
dizajni, voditelj programa Kondi Pižorn

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
9. 4. 2016, ob 

17. uri.
Vstopnina: 5 

evrov.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR

OTROŠKI ABONMA in IZVEN
Jan Malik, lutkovna igra: 
ŽOGICA MAROGICA

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
10. 4. 2016, ob 

17. uri.
(85 min.), 4 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

SIMON: MALI BOJEVNIK Z VELIKIM SRCEM
Art film, animirana, sinhronizirana fantazijska 

pustolovščina, Rusija

NEDELJA,
10. 4. 2016, ob 

19. uri.
(94 min.), 4 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

MOJA OBILNA GRŠKA POROKA 2
Komedija, ZDA

PONEDELJEK,
11. 4. 2016, ob 

19.30.
Vstopnina: 
17 evrov.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA, BASTARD 9, 
ŠPAS TEATER

Paul Dewandre/Denis Avdić/Gašper Tič
MOŠKI SO Z MARSA, ŽENSKE SO Z VENERE

Igra: Denis Avdić 

TOREK,
12. 4. 2016, 17. 

in 18.30.
Vstopnina: 

3 evre,
otroci: 

gratis vstopnice.

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI 
VRHNIKA 

ŽIV ŽAV 2016
Območna revija otroških pevskih zborov 

občin Vrhnika in Log - Dragomer
1. koncert: OŠ Antona Martina Slomška in OŠ Log - 

Dragomer
2. koncert: OŠ Ivana Cankarja Vrhnika.

SREDA,
13. 4. 2016, ob 

19. uri.
(104 min.)
Vstopnina: 

4 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

PAPEŽ FRANČIŠEK; POT DO SVETEGA SEDEŽA
Art film, biografska zgodovinska drama, Argentina, Španija, 

Italija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
14. 4. 2016, ob 

18. uri.
Vstop prost.

ŠOLSKI SKLAD OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

DOBRODELNI KONCERT 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
16. 4. 2016, ob 

20 uri.
Vstopnina: 
10 evrov.

ORKESTER SIMFONIKA VRHNIKA
in

MEŠANI PEVSKI ZBOR MAVRICA VRHNIKA 
      17. POMLADNI GALA KONCERT 

Dirigent: Marko Fabiani
Zborovodkinja: Darinka Fabiani

NEDELJA,
17. 4. 2016, ob 

17. uri.
(85 min.)

Vstopnina: 
4 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

SIMON: MALI BOJEVNIK Z VELIKIM SRCEM
Art film, animirana, sinhronizirana fantazijska 

pustolovščina, Rusija
 Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
17. 4. 2016, ob 

19. uri.
(103 min.)
Vstopnina: 

4 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

SVOBODNA LJUBEZEN
Art film, biografska romantična drama, ZDA,  
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK,
18. 4. 2016, ob 

19. uri.
Vstop prost.

CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

Matej Šurc
PREVARANA SLOVENIJA

Spomenka Hribar: »Celovita zgodba naše osamosvojitve«.
Prireditev bo povezovala dramska igralka Draga Potočnjak.

TOREK 
19. 4. 2016, ob 

18. uri.
Vstop prost.

GLASBENA ŠOLA VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

BIG BAND S PRIJATELJI
Prvi koncert ob 40. obletnici Glasbene šole Vrhnika

Gostje: OGŠ Matka Brajše iz Labina

SREDA,
20. 4. 2016,
ob 19.30 uri. 

14 evrov.

VEČERI SMEHA STARO ZA NOVO
Komedija

Režija in igra: Boris Kobal in Tin Vodopivec
Prodaja kart v TIC od 4. 4. dalje

ČETRTEK,
21. 4. 2016, ob 

19. uri.
(100 min.)
Vstopnina: 

4 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

DOBRI DRŽAVLJAN
Art film, biografski dokumentarec, Avstrija

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
22. 4. 2016, ob 

19. uri.
(99 min.)

Vstopnina: 
4 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

LONDON JE PADEL
Akcijski triler, ZDA, Velika Britanija, Bolgarija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
23. 4. 2016, ob 

17. uri.
(78 min.)

Vstopnina: 
4 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

TOM IN ČAROBNO OGLEDALCE
Art film, animirana, sinhronizirana družinska pustolovščina 

Kuba, Španija, 6 +

SOBOTA,
23. 4. 2016, ob 

19. uri.
Vstopnina: 

4 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

LOVEC; ZIMSKA VOJNA
Pustolovska domišljijska akcija, ZDA

NEDELJA,
24. 4. 2016, ob 

17. uri.
(78 min.)

Vstopnina: 
4 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

TOM IN ČAROBNO OGLEDALCE
Art film, animirana, sinhronizirana družinska pustolovščina 

Kuba, Španija, 6 +

NEDELJA,
24. 4. 2016, ob 

19. uri.
(78 min.), 4 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

LOVEC; ZIMSKA VOJNA
Pustolovska domišljijska akcija, ZDA

TOREK,
26. 4. 2016, ob 

17. uri.
(87 min.), 4 €.

 ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

MISIJA ARKTIKA
Art film, družinska pustolovščina, Norveška, 8 +

SREDA,
27. 4. 2016, ob 

17. uri.
(95 min.)

Vstopnina: 4 
evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

KUNG FU PANDA 3 
Art film, animirana družinska komedija, Kitajska, ZDA, 6 +

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
28. 4. 2016, ob 

19. uri.
(97 min.)

Vstopnina: 
4 evre.

  ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

BELA IN SEBASTIJAN; PUSTOLOVŠČINA SE 
NADALJUJE

Art film, družinska pustolovščina, Francija, 8 +
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki 

PETEK,
29. 4. 2016, ob 

17. uri.
(90 min.)

Vstopnina: 
5 evrov,
očala za 

večkratno 
uporabo: 2 evra.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

ROBINSON CRUSOE 3D
Art film, animirana, sinhronizirana komična pustolovščina, 

Belgija, Francija, 6+
 Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
29. 4. 2016, ob 

19. uri.
(105 min.)
Vstopnina: 

4 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

OREL EDDIE
Art film, biografska športna drama, 

Velika Britanija, ZDA, Nemčija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
30. 4. 2016, ob 

17. uri.
Vstopnina: 

4 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

RAGLJAČ IN ŽVENKO
Animirana akcijska pustolovščina, ZDA, 6 +

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki
SOBOTA,

30. 4. 2016, ob 
19. uri.

(102 min.)
Vstopnina: 

4 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

NADZOR Z NEBA
Vojna drama, Velika Britanija

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 
1. 5.  2016, ob 

17. uri.
Vstopnina: 

4 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

RAGLJAČ IN ŽVENKO
Animirana akcijska pustolovščina, ZDA, 6 +

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki
NEDELJA, 

1. 5.  2016, ob 
19. uri.

Vstopnina: 
4 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO 
VRHNIKA

NADZOR Z NEBA
Vojna drama, Velika Britanija

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.

Dočakali smo april, v katerem vam ponovno ponujamo pe-
stre filmske vsebine. Med najbolj komercialno zastopanimi 
so: akcijski spektakel Batman proti Supermanu: Zora pra-
vice 3D, romantični Moja obilna grška poroka 2, akcijski 
London je padel, biografski Papež Frančišek: Pot do Sve-
tega sedeža ter pustolovščina Lovec: Zimska vojna. Za 
naše najmlajše bomo v sinhronizirani različici predvajali 
animirane filme Tom in čarobno ogledalce, Kung fu pan-
da 3, Robinson Crusoe 3D, Ragljač in Žvenko in animira-
no pustolovščino Simon: Mali bojevnik z velikim srcem. 
April lahko poimenujemo kar art mesec, saj je zastopanost 
art kakovostnega programa tokrat v večini. Spremljali bomo 
lahko romantične pripetljaje, globoke družinske zgodbe, ki 
nam bodo segle v srce, se smejali ter jokali. Spored z opisom 
posameznega filma in video napovedniki so že na voljo na 
naši spletni strani, www.kino-vrhnika.si, kjer pa je še na 
voljo marčevski nagradni filmski kviz. Če ga rešite pravilno, 
lahko osvojite brezplačno kinovstopnico. Uvedli pa smo tudi 
novost, in sicer je sedaj celoten filmski spored na voljo na 
vhodni strani naše spletne strani na desni strani.

Za Kino Vrhnika, Žiga Novak

• KINO VRHNIKA •
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Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Cankarjev 
dom Vrhnika
Špas teater

Ranko Babić
MOŠKA COPATA
SREDA, 30. marca 2016, ob 19.30 

Čemu se boste nasmejali do solz?!  
Vsi moški so copate. A le pravi moški si to 
upa povedati na glas! 

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Cankarjev 
dom Vrhnika
Bastard 9
Ekskluzivna prodaja: Špas teater

Paul Dewandre
MOŠKI SO Z MARSA, 
ŽENSKE SO Z VENERE
Komedija
PONEDELJEK, 11. april 2016, ob 19.30 
Režija: Gašper Tič
Igra: Denis Avdić

Priredba besedila: Gašper Tič in Denis Av-
dić
O razlikah med moškimi in ženskami, o 
vsakodnevnih težavah in nerazumevanju 
nasprotnega spola vas bo na zabaven in hu-
domušen način poučil Denis Avdić, vsem 
dobro znan po svojem pronicljivem opaža-
nju in zbadanju. S svojimi dolgoletnimi za-
konskimi izkušnjami mu je pri ustvarjanju 
komedije Moški so z Marsa, ženske so z 
Venere pomagal igralec in režiser Gašper 
Tič. 

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Cankarjev 
dom Vrhnika
Večeri smeha

Boris Kobal in Tin Vodopivec
STARO ZA NOVO
SREDA, 20. april 2016, ob 19.30 

Nova predstava, komedija o medgenera-
cijskih odnosih med mladimi in starimi, 
vsebuje elemente stand-up komedije in kla-
sične odrske komedije, hkrati je tudi neke 
vrste spopad dveh generacij komikov. Slo-
vesna premiera je bila 30. novembra 2016 v 
ljubljanski Operi, predstava je bila razpro-
dana in sledili so ji številni pozitivni odzivi.
 
Prodaja kart v TIC Vrhnika od 4. 4. naprej.

Razstave 
Do 3. aprila 2016 bo v avli Cankarjevega doma 
na Vrhniki na ogled razstava risb
Luka Grudna

LA LIGNE (Linija).

Do 3. aprila 2016 bo v galeriji Cankarjevega 
doma na Vrhniki razstava ročnih in likovnih 
izdelkov učencev OŠ Ivana Cankarja Vrhni-
ka, ki obiskujejo interesne dejavnosti: 

oblikovanje gline, ročne spretnosti, 
klekljanje.

V torek, 5. aprila 2016, ob 19. uri
Vas skupaj z Muzejskim društvom Vrhnika 
vljudno vabimo na odprtje dokumentarne 
razstave, ki je nastala ob 750-letnici prve 
omembe kraja

PODLIPA; HIŠE SE 
SPREMINJAJO, SLEDOVI 

OSTAJAJO.
Razstavi v galeriji in avli bosta odprti do 29. 
aprila 2016.

Razstave v Cankarjevem domu si je mogoče ogle-
dati od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure, ob 
nedeljah od 10. do 12. ure in ob drugih priredi-
tvah.

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turi-
zem Vrhnika
Otroški abonma 11. šola 2015/16 in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

SOBOTA, 9. april  2016, IZJEMOMA ob 17. uri!

Jan Malík
ŽOGICA MAROGICA
Lutkovna igra

LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR
Režiser: Tine Varl
Igrajo: Dedek: Miha Bezeljak, Babica: Barbara 
Jamšek, Zmaj Tolovaj, Najstarejši zmajček, Črpal-
kar, Policist, Kužek Postružek: Danilo Trstenjak, 
Žogica Marogica, Vojak, Strašilo Motovilo, Ptiček 
Kraljiček, Srednji in Najmlajši zmajček: Elena Volpi
Živela sta dedek in babica, ki nista imela 
otrok. Ker je bilo njuno življenje polno žalo-
sti, sta si kupila boben in lajno. Nekega dne 
pa sta ugotovila, da jima v življenju manjka še 
nekaj – otrok. Dedek si je želel fantka, babica pa 
punčko in med tem, ko sta drug drugega pre-
pričevala, je skozi okno poskočila žoga. Pravo 
presenečenje je bilo, ko sta ugotovila, da žogica 
govori in ko jima je  povedala, da je lačna, sta 
hitro odhitela k peku in v mlekarno po dobrine 
zanjo. V tem času pa je zmaju Tolovaju uspelo 
pregovoriti Žogico Marogico, naj gre z njim. Žal 
je zmaj ni pripeljal nazaj in to je babico in ded-
ka tako razžalostilo, da sta se odpravila v svet 
poiskat svojo žogico. Za pomoč pri iskanju sta 
prosila policaja, vojaka, mehanika, strašilo  
in tudi kužka ter ptička. Naposled sta prispe-
la do zmajevega doma in  s pomočjo preostale 
družbe dobila žogico nazaj.
Predstava traja 40  minut, 3 +.

 
Pogovorna skupina Dobro sem – Bi radi izbolj-
šali svoje počutje, svojo samopodobo, izvedeli, 
kako želje spremeniti v cilje, se sprostiti, kako  
se odzivati, ne da bi zašli v konflikt? Projekt 
delavnic za krepitev duševnega zdravja izvaja 
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Po-
lje, sofinancira pa ga Ministrstvo za zdravje RS. 
Z vami bom Monika Krvina, magistrica krimi-
nalne in preiskovalne psihologije ter trenerka 
za krepitev duševnega zdravja. Delavnice bodo 
potekale ob torkih (prvo srečanje 5. 4. 2016) od 
10.00 do 12.00 v Malavašičevem kotičku Can-
karjeve knjižnice Vrhnika. Prijave in informa-
cije na: monika.krvina.monika@gmail.com ali 
031 555 863. 
Lepo vabljeni. 

Priprava na porod in starševstvo – V sodelo-
vanju z Zdravstvenim domom Vrhnika vas va-
bimo na tečaj priprave na porod in starševstvo. 
Potekal bo od 16.30 do 18.30, in sicer: 5. 4., 7. 4., 
12. 4. in 15. 4.2016 v Grabeljškovi dvorani Can-
karjeve knjižnice Vrhnika. Prijave so zaželene 
na e-naslov: solazastarse@zd-vrhnika.si. Vlju-
dno vabljeni!

Svetovalno središče Ljubljana na Vrhniki – 
Brezplačno in zaupno informiranje in svetova-
nje odraslim pri odločitvah za izobraževanje in 
učenje v računalniški učilnici Kemis. Dodatne 
informacije in prijava na tel. št.: 01 510 22 70. 
Termini:  
sreda, 6. aprila: 8.00 – 11.00 
ponedeljek, 11. aprila: 15.00 – 18.00 
sreda, 20. aprila: 8.00 – 11.00

Predavanje Katje Tomažič – Na obisk prihaja 
Katja Tomažič, ki je po izobrazbi in duši natu-
ropatinja. Ukvarja se z energetskim prehranje-
vanjem po tradicionalni kitajski medicini.  Poja-
snila nam bo, kako se prehranjevati v različnih 
letnih časih; v sredo, 6. aprila, ob 17.30 v Grabe-
ljškovi dvorani Cankarjeve knjižnice Vrhnika.
Posvetovalnica za občane – V sodelovanju z ZD 
Vrhnika bomo izvedli Posvetovalnico o vašem 
zdravju, kjer bo prisotna patronažna medicinska 
sestra. Vabljeni vsi, ki želite izmeriti krvni tlak, 
krvni sladkor ali pa imate vprašanja  o svojem 
zdravju; v četrtek, 7. aprila, ob 9.00 v Malava-
šičevem kotičku Cankarjeve knjižnice Vrhnika.
Delavnica o povišanih maščobah – V sodelo-
vanju z ZD Vrhnika vas vabimo na delavnico o 
povišanih maščobah. Vljudno vabljeni v pone-
deljek, 11. aprila, ob 18.00 v Grabeljškovo dvo-
rano Cankarjeve knjižnice Vrhnika.

Predstavitev KS Sinja Gorica – Vabimo vas na 
predstavitev krajevne skupnosti, ki jo pripra-
vljajo krajani KS Sinja Gorica, in sicer v torek, 
12. aprila, ob 19.00 v Grabeljškovi dvorani Can-
karjeve knjižnice Vrhnika.

Predstavitev knjige Srebrni naboj narave 
-  koloidno srebro – Na predstavitev vabljeni 
vsi raziskovalci življenja, radovedneži, skeptiki, 
tisti, ki ste željni novega znanja, in vsi, ki vam 
je mar za zdravje ter dobro počutje,  in sicer 
vas samih in tudi vaših bljižnjih. Prikazana bo 
praktična uporaba. Knjigo bom predstavila in 
odgovarjala na vaša vprašanja Vida Gostenč-
nik, univ. dipl. psih., z dolgoletnimi izkušnja-
mi na področju svetovanja o uporabi koloidnih 
raztopin mineralov za namen zdravja, lepote in 
dobrega počutja; v sredo, 13. aprila, ob 17.00 v 
Grabeljškovi dvorani Cankarjeve knjižnice Vrh-
nika.

Potopis KVŠ – Severna Koreja –  Razvajanje na 
vsakem koraku, okusna kulinarika, prijaznost 
domačinov ni poznala meja,  prvobitnost pode-
želja in metropolitanski  videz Pyongyanga so 
le nekatere iztočnice nadvse zanimivega poto-
pisnega predavanja Izidorja Furjana. Preostalo 
bomo zvedeli v četrtek, 14. aprila, ob 18.00 v Gra-
beljškovi dvorani Cankarjeve knjižnice Vrhnika.  
koreja.jpg

Literarnica – Literarna delavnica za otroke od 
10. do 15. leta starosti. Mentorica: pisateljica in 
pesnica Ana Porenta. PRIJAVA: JSKD OI Vrh-
nika, Tržaška 25, 1360 Vrhnika. E-NASLOV: 
oi.vrhnika@jskd.si TEL.: 01 750 2039, 040 505639. 
Srečali se bomo v soboto, 16. aprila, ob 9.00 v 
Malavašičevem kotičku Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika.
Predstavitev knjige Prevarana Slovenija – V 
sodelovanju z Zavodom Ivana Cankarja Vrhni-
ka in Vidom Draščkom vas vabimo na predstavi-
tev nove knjige Prevarana Slovenija. Po mnenju 
dr. Spomenke Hribar je »avtorju Mateju Šurcu 
posrečilo sestaviti celovito »zgodbo« naše osa-
mosvojitve, predstaviti njeno dvojno naravo kot 
enovit, soodnosni proces: ustvarjanje države in 
hkrati njeno zlorabljanje; manifestacijo ljudske 
volje po svobodi in suverenosti, a hkrati že nje-
no izigravanje.« Prireditev bo povezovala Draga 
Potočnjak, ki je v knjigi Skrito povelje pred leti 
razkrila ozadje sestrelitve Vrhničana Tonija Mr-
laka. V ponedeljek, 18. aprila, ob 19.00 v veliki 
dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki.
Bralni klub – V kakšnem svetu živimo, kakšne 
spremembe želimo in kaj nas preteklost (na)uči? 
S takimi in  podobnimi vprašanji se bomo soo-
čali na naslednjem aprilaskem bralnem klubu. 
Kakšno videnje sveta in družbe je imel pred 
očmi gospod z imenom Thomas More. Obrav-
navali bomo znano fantazijsko in filozofsko-po-
litično obarvano delo angleškega pravnika, filo-
zofa in pisatelja. Delo je bilo pisano v latinščini 
in izdano leta 1516 z naslovom Utopija. Vljudno 
vabljeni na srečanje v torek, 19. aprila, ob 17.00 
v Grabeljškovo dvorano Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika.
Predavanje Palmira, ljubezen moja – Predava-
la bo ddr. Verena Perko. Predstavila bo usodo 
Unescove svetovne kulturne dediščine v Siriji. 
Ddr. Verena Perko bo spregovorila nekaj besed 
o tem, zakaj je bila Palmira tako pomembno me-

sto v preteklosti, zakaj je omenjena novica sve-
tovno javnost tako pretresla ter na kakšen način 
svetovno kulturno dediščino ogroža zanemar-
janje in propadanje dediščine; v sredo, 20. apri-
la, ob 19.00 v Grabeljškovi dvorani Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika

NOČ KNJIGE NA DAN ZEMLJE 
v petek, 22. 4. 2016, v Cankarjevi knjižnici 
Vrhnika

Izposoja in vračilo knjig – Na dan Zemlje 
vas vabimo, da si knjige izposojate in vračate 
pozno v noč. Pravijo, da ima noč svojo moč, v 
knjižnici pa dodajamo: in svoje knjige. Z bra-
njem vstopamo v svet čarnega, čudežnega in 
skrivnostnega. V svet netopirjev, ljubimcev in 
celo vampirjev; od 18.00 do 24.00. 

Knjigobežnica – Izmenjevalnica knjig – Va-
bimo vas, da spomladansko čiščenje  opravite 
tudi na domačih knjižnih policah: tiste knjige, 
ki ste jih že prebrali, pošljite novim bralcem 
naproti in si izberite druge. Z lepšim vreme-
nom bomo ponovno zagnali tudi naše vrhni-
ške knjigobežnice: vse skrbnike Knjigobežnic 
na ta dan vabimo na prevzem paketa knjig 

Vabljeni na 
prireditve v 
Cankarjevo 
knjižnico Vrhnika
april 2016
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od 18.00 do 20.00, s katerimi bomo 
odprli novo sezono branja na javnih 
površinah ter obudili morda zimsko 
malce zaspane zunanje knjižne po-
ličke. Se vidimo v medetaži med 18. 
in 24. uro.

Pravljica bice Sonje o dinozavru 
Dinu in njegovih prijateljih – Va-
bljeni na pravljično urico z dru-
štvom Kneipp. V glavni vlogi bo 
nastopal dinozaver, družbo pa mu 
bodo delale ročno izdelane živali 
Sonje Vrhovnik. Vabljeni ob 18.00 
na mladinski oddelek.

Predstavitev knjige Čaji dobre mi-
sli Terezije Nikolčič - 101 zelišče za 
ljudi in živali
Redkokdaj knjižni prvenec ugleda 
luč sveta v avtorjem osemdesetem 
letu starosti. Še toliko manj to velja 
za vsebine s poljudno-strokovno te-
matiko. Ampak z večletnim delom 
in duhovno trmo je avtorica doka-
zala predvsem sebi in tudi drugim, 
da je mogoče tudi to. Svojo stro-
kovno in praktično zeliščarsko pot 
je obelodanila v knjigi na  več kot 
tristo straneh. V njej boste spoznali  
več kot sto zelišč za ljudi in živali z 
njihovim opisom in fotografijami. A 
knjiga ponuja še kaj drugega: pripra-
vo čajnih mešanic, hrambo domačih 
nasvetov in ne nazadnje napotke, 
kako z zdravilnimi zelmi lajšati 
zdravstvene tegobe domačih živali. 
Srečanje z njenim prvencem bo ob 
18.00 v Grabeljškovi dvorani.

Odprtje fotografske razstave Ško-
cjanske jame – Društvo za kulturo 
in  kakovost življenja Nauportus 
Viva in Cankarjeva knjižnica Vrh-
nika vabita na ogled fotografij pod-
zemnega sveta in površja Parka 
Škocjanske jame. Avtor fotografij je 
Borut Lozej, naravovarstveni nad-
zornik in vodnik, ljubitelj fotografije 
in izkušeni fotograf. Njegove foto-
grafije so objavljene v najrazličnejših 
domačih in tujih publikacijah. Ob 
20.00 vabljeni v Cankarjev salon.

Predstavitev knjige 
Če boste molčali, bodo kamni govo-
rili  – V goste prihaja Anton Komat, 
samostojni raziskovalec, publicist in 
naravovarstvenik in z njim njegova 
nova knjiga. V njej nam prinaša po-
globljen vpogled v manipulativna 
ozadja, ki so nas pripeljala na rob 
zatona Zahoda. Ponuja pa tudi kon-
struktivne rešitve, ki so še mogoče, 

čeprav lovimo zadnji vlak. O novi 
knjigi, še več pa o stvareh, ki nas mo-
rajo skrbeti, bo govoril od 20.30  na-
prej v Grabeljškovi dvorani.

Literarna branja – V sodelovanju z 
Javnim skladom za kulturne dejav-
nosti organiziramo večer literarnega 
branja, na katerega vabimo vse lite-
rate, ki pišete zase, za svoje domače 
ali kar tako. Predstavili se bodo tudi 
ustvarjalci Vrhniške literarne skupi-
ne. Začeli bomo ob 22.30 v Grabelj-
škovi dvorani. Večer bomo zaključili 
s pravljico za lahko noč mladinske 
pisateljice in sodelavke Zdenke Obal 
prav tam ob 23.50.

Svetovni dan knjige s Francijem 
Rogačem – 23. april je eden izmed 
dni v letu, ko se še bolj kot po navadi 
posvečamo knjigi, promociji branja, 
založništvu, avtorskim pravicam, in-
telektualni lastnini in pismenosti. Na 
povabilo Knjižnice dr. Marje Boršnik 
Borovnica bo Borovnico takrat obi-
skal pisec romana za odrasle in pra-
vljičar Franci Rogač. Prebirali bomo 
zgodbe, se o njih pogovarjali, mor-
da pa se že napisanim pridruži celo 
nova. Prireditev je namenjena vsem 
tistim, ki jih privlači svet otroške do-
mišljije v soboto, 23. aprila, ob 17.00 
v Borovnici,v dvorani nad vrtcem, 
Paplerjeva 5.

Predstavitev knjige 
Čaji dobre misli Terezije Nikolčič – 
101 zelišče za ljudi in živali
Redkokdaj knjižni prvenec ugleda 
luč sveta v avtorjem osemdesetem 
letu starosti. Še toliko manj to velja 
za vsebine s poljudno-strokovno te-
matiko. Ampak z večletnim delom in 
duhovno trmo je avtorica dokazala 
predvsem sebi in tudi drugim, da je 
mogoče tudi to. Svojo strokovno in 
praktično zeliščarsko pot je obeloda-
nila v knjigi na  več kot tristo straneh. 
V njej boste spoznali  več kot sto ze-
lišč za ljudi in živali z njihovim opi-
som in fotografijami vred. A knjiga 

ponuja še kaj drugega: pripravo čaj-
nih mešanic, hrambo domačih nasve-
tov in ne nazadnje napotke, kako z 
zdravilnimi zelmi lajšati zdravstvene 
tegobe domačih živali. Terezija Ni-
kolčič, Matoužinova Rezka iz Blatne 
Brezovice, je pred  nedavnim posta-
la prva uradna slovenska zeliščarica 
s certifikatom. Več desetletij smo jo 
srečavali na glavni tržnici v Ljubljani. 
Občasno se še pridruži vnuku in nje-
govi ženi ob Ljubljanici na Plečnikovi 
pokriti tržnici. Še vedno z veseljem 
deli vedenje o zeliščih.
Takole  je povedala o sebi. »Rada se 
spominjam svojih prvih spoznanj o 
zdravilnosti rožic, ki sem jih je dobila 
od matere, preproste kmečke gospo-
dinje. V mladosti smo otroci hodili 
bosi in so bili prsti na nogah in ko-
lena velikokrat vsa potolčena, pa mi 
je mama rekla: »Pojdi na Dolinco po 
celež ali si pa daj trpotec na rano.« Ra-
dovednost, polna vprašanj o rožcah, 
me je vodila skozi življenje. Pred več 
kot tremi desetletji sem se pridružila 
društvu zeliščarjev, kjer sem se sreča-
vala s strokovnjaki iz botanike, fitote-
rapije in farmakognozije. Samostojno 
učenje je bilo zabeljeno z veliko pre-
čutih noči z brskanjem po strokovni 
literaturi.
Brez pomoči mojih bližnjih bi mi bilo 
mnogo težje. Zato z ljubeznijo posve-
čam to knjigo svoji družini. Brez nje 
bi mi težko uspelo postaviti večletni 

trud na svetlo. Zdaj, ko je pred mano, 
mi je toplo pri srcu ob misli na pokoj-
nega moža in mlajšega sina, na našo 
skupno pretečeno zeliščarsko pot. 
Bila je polna zdravega in napornega 
garanja. Drugemu sinu sem hvaležna, 
da mi je potrpežljivo stal ob strani pri 
nastanku te knjige. Strani v tej knjigi 
blagrujem za vnuka in njegovo ženo. 
Prepuščam jima znanje in znoj. Onad-
va nadaljujeta moje delo. Pravnukom 
... Eh, pravnukom pa se prepuščam v 
spomin na prababico ob prebiranju 
knjige. Upam, da s toplino v srcu.«
Knjiga Čaji dobre misli Terezije Ni-
kolčič je izšla 25. marca pri založbi 
Cangura v nakladi 700 izvodov. Pred-
stavitev bo 22. aprila v Cankarjevi 
knjižnici Vrhnika v okviru prireditve 
Noč knjige na dnevu Zemlje.
Zapisal: NIN

Družinsko popoldne v Cankarjevi 
knjižnici

Predstavitev KS 
Podlipa-Smrečje
V prostorih Cankarjeve knjižnice na 
Vrhniki  (CKV) se je v petek, 26. fe-
bruarja 2016, predstavila KS Podlipa 
- Smrečje. Predstavitve so se  udeležili 
nekateri predstavniki sosednjih KS 
vrhniške občine, krajani bližnje oko-
lice in domačini Podlipe in Smrečja, 
ki so povsem napolnili Grabeljškovo 
dvorano.
V uvodu je direktorica CKV Sonja Ža-
kelj prebrala odlomek iz knjige Žled, 
pozdravila navzoče in jih seznanila 
z namenom srečanja, nato pa besedo 
predala voditeljici Sonji Malovrh.
Za začetek predstavitve je  Cerkveni 
otroški pevski zbor zapel dve pesmi; 
zbor sta tokrat zaradi odsotnosti Pe-
tre Cankar, ki ga sicer poučuje, vodi-
la Jurij in Jošt Cankar.  Ko so s petjem 
končali, so se najmlajši pevci za čas 
predstavitve podali v Cankarjevo 
hiško poslušat pravljice, ki sta jim jih 
pripovedovali Barbara Kuzmič in Ka-
tarina Kuzmič Peternelj, medtem ko 
so preostali obiskovalci prisluhnili 
nadaljevanju predstavitve.
Navzoče je pozdravil tudi predse-
dnik KS Podlipa - Smrečje Boštjan 
Jurjevčič in v kratkem nagovoru spre-
govoril o naseljenosti  v KS  Podlipa - 
Smrečje, o podjetništvu  nekoč in da-
nes ter o njenih razvojnih možnostih.
V nadaljevanju programa je  Sonja 
Malovrh obširno predstavila  zgodo-
vino Podlipe;  govorila je o časih, ko 
so se  Rimljani naseljevali ob plovni 
Ljubljanici in izpodrivali staroselce, 
ki so se posledično umikali na obro-
bja stranskih dolin, in o poznejšem 
razvoju  Podlipe,  vse do njene  zdaj-
šnje podobe. 
Nadaljevala je o ohranjeni kulturni 
dediščini na podlipskem: o procesij-
skih kapelicah, ki tvorijo celoto s cer-
kvijo sv. Brikcija, o Kovtrovem  mlinu 
in o posameznih stavbnih elementih, 
ki nakazujejo vpliv  cerkljanske arhi-
tekture, o Matečkovi  brunarici iz 18. 
stoletja, ki je  vpisana kot nepremič-
nina kulturne dediščine in je v okras 
in ponos vsej podlipski dolini. 
V preteklosti so bile tu dejavne raz-
lične obrti: kovači, sodarji, kolarji, 
tkalci, mlinarji in žage. Prav tako po-
membna  za kraj je bila tudi gostin-
ska ponudba. V Podlipi je gostilna Pri 
Vrtnarju, kjer so se nekoč  radi usta-
vljali furmani, dandanes pa izletniki, 
pohodniki in zaključene družbe. Z 
njihovega vrta se nudi lep razgled na 
vrteče se kolo Kovtrovega mlina, ki 

je mlel žito vse do leta 1980 in so ga 
kasneje obnovili z namenom ohra-
njanja kulturne dediščine.
KS Podlipa - Smrečje je izredno boga-
ta tudi s krajevnimi znamenitostmi.
Že na začetku Podlipske doline iz 
smeri Vrhnike proti Žirem je Paj-
sarjeva jama, znana po dveh edin-
stvenih sladkovodnih postranicah 
in bogatih nanosih stenskih prevlek  
jamskega srebra. Le malo naprej se 
po skalnih prelomih belo peni  Pečni-
karica. Podoba divje soteske ustvarja 
vtis, da divjina že stoletja ne spremi-
nja podobe. Na smreških brežinah je 
odprt rov, ki vodi v zapuščen rudnik 
železove rude iz sredine 19. stoletja. 
V okolici  Samije  lahko občudujemo 
našo prvo zavarovano rastlino, kra-
ljevsko rožo slovenske cvetane,  Bla-
gayev volčin. Nekoliko višje v smeri 
proti Smrečju so skalne pečine, na 
katerih se že dolga leta zadržujejo 
gamsi. Tudi zgodba o prišleku, ki je 
tam koval avstro-ogrske kovance, je 
še vedno živa. Le malo naprej stoji 
Marijina kapelica, ki so jo postavili 
smreški fantje v zahvalo za vrnjene 
zvonove, ki  so jih med prvo vojno 
odpeljali  avstro-ogrski vojaki za pre-
delavo v topovske krogle. Od tod se 
prav kmalu odpre razgled na smre-
ško cerkev  Marije Vnebovzete iz 13. 
stoletja, ki je postavljena na mestu, 
kjer je nekoč  stala cerkvica z Mariji-
no podobo. Pod njo  je na sam vodni 
kal postavljena kapela iz  19. stoletja. 
V neposredni bližini pa je Gostilna 
Hribernik, ki gostom nudi poleg do-
bre pijače tudi domačo hrano.
Zanimivo je tudi kulturno področje, 
saj so tod  v preteklosti  ustvarjali 
podlipski literati: pisateljica in pe-
snica Marija Brenčič Jelen in kle-
kljarica ter  pesnica Julka Fortuna. 
Dandanes se  uveljavljajo tudi mlajši 
literarni ustvarjalci, Jože Brenčič, 
Rozi Saje in Marija Malovrh, ki se 
poleg pisane besede likovno izraža 
tudi v upodobitvi akvarelnih mo-
tivov. Izredno pa smo ponosni na  

legendo našega kraja, vsestranskega 
slovenskega umetnika Ivana Mala-
vašiča, ki mu je literarno ali likovno 
ustvarjanje še vedno vsakdanje delo.
 
Da je bila predstavitev KS čim bolj 
celovita, je Sonja Malovrh predstavi-
la še vsa delujoča društva s kratkimi 
opisi njihovih dejavnosti. To so: PGD 
Podlipa - Smrečje, KUD Podlipa - 
Smrečje z vsemi sekcijami, ŠD Lipa 
Podlipa - Smrečje in Društvo rejcev 
drobnice Notranjske. Predsednik 
njihovega društva, Janez Fortuna, 
je navzoče še podrobneje seznanil 
o njihovem delu in izdelkih. Sonja 
Malovrh je omenila tudi podlipske 
polharje, ki se že  več kot štirideset 
let družijo v času polharske sezone, 
pa čeprav niso registrirano društvo.
Za popestritev predstavitve so s  
kulturnim programom  poskrbeli: 
mlada glasbenika Petra Malavašič 
na klavirju, Erik Slabe na kitari, re-
citatorka Mateja Gaberšek, vsi doma 
iz Podlipe ali Smrečja, ter priznani 
narodno-zabavni Ansambel Javor, 
ki sicer šteje pet članov, med njimi  
dva iz Podlipe: to sta harmonikar 
Primož Merlak in pevec, ki je  hkrati 
tudi kitarist, Andrej Malavašič.

Sledilo je povabilo obiskovalcem, 
naj obiščejo zeleno Podlipsko doli-
no in smreška pobočja, prisluhnejo 
petju ptic in žuborenju potokov ter 
se naužijejo lepot njihovega kraja. 
Ob koncu se je zahvalila vsem, ki 
so sooblikovali družinsko popol-
dne, iskreno zahvalo pa je namenila 
direktorici CKV Sonji Žakelj, pod-
lipski sokrajanki, ki je omogočila 
predstavitev, obenem pa ji zaželela 
še veliko uspeha pri njenem odgo-
vornem delu.
Kot se za konec spodobi, je sledila 
skromna pogostitev za vse ude-
ležence, ki so se še kar nekaj časa 
zadržali in v dobri družbi prijetno 
poklepetali.  

Jože Malovrh
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ŠD Izza 
ovivnka
Ker v Športnem klubu Izza 
ovivnka verjamemo, da se  po-
zimi niste skrivali le pod topli-
mi odejami, smo vas zbezali 
na plano že v začetku marca, 
ko temperature niti niso bile še 
tako zelo prijetne. 
Organizirali smo dva šesturna 

začetna tečaja nordijske hoje. 
Tokrat smo upoštevali želje 
zainteresiranih bodočih tečaj-
nikov in tako speljali tečaj tudi 
v dopoldanskih urah za tiste, 
ki so imeli popoldne druge 
obveznosti. Nikakor pa nismo 
pozabili niti na tiste, ki se do-
poldne mudijo v službi. Njim 
smo ponudili možnost udelež-
be v popoldanskem terminu. 
Dva tedna so korakali pred 
cerkvijo na Sv. Trojici na Vrh-
niki in se imeli prijetno. Te-
čajniki so spoznali prednosti 
nordijske hoje, se seznanili s 
tehnikami različnih korakov 
za vzpon in spust po klančini 
in samo osnovno hojo po rav-
nih terenih  ter pod budnim 
očesom naše Barbare pilili 
tehniko. Le pravilna tehnika 
hoje z ustrezno souporabo pa-
lic zagotavlja želene rezultate. 
Pozabavali so se tudi z vaja-
mi za ravnotežje, koordinaci-

jo in reflekse. Katera od vaj je 
bila videti zelo enostavna, a v 
praksi je bilo malce drugače. 
Zaradi tega ni nihče odnehal 
in vrgel palic v grmovje. Vaja 
dela mojstra. 
Dobro podučeni so se zadnji 
dan tečaja odpravili na pohod 
proti Staremu malnu, kjer so 
lahko v praksi preizkusili vse 
tehnike korakanja in kjer so do 
izraza prišli vsi napotki in na-
sveti učiteljice Barbare. 
Tečajniki so ob koncu tečaja 
prejeli manjše motivacijsko da-

rilce in vabilo, da se udeležijo 
skupinske vodene vadbe, ki 
tudi že poteka. 
Ta tečaj pa ni edini, ki ga bomo 
organizirali to pomlad. V pr-
vih dneh aprila se že obeta nov 
začetni tečaj. Zanimanja je že 
sedaj kar nekaj, zato pohitite s 
prijavo. Za točnejše informaci-
je in dokončni termin nas spre-
mljajte na spletni strani ali na 
strani Facebooka, kadar koli 
pa nam lahko pišete na: izzao-
vivnka@gmail.com. 
Veseli vas bomo!

Smučarsko društvo Vrhnika

Zima še ni rekla 
zadnje besede
Sredina marca je že tu, gore pa so še kar pokrite 
s snežno odejo, ki je letos, za razliko od prejšnjih 
let, ponekod kar precej debela. Kaže da bo leto-
šnja smučarska sezona zato daljša, bolj pestra, 
predvsem pa bo, če nam bo vreme to le dovolje-
valo, veliko lepih ugodnih spomladanskih smu-
čarskih dni, ki se jih v v Smučarskem društvu 
Vrhnika že zelo veselimo. 
V okviru zimskih šolskih počitnic je, kot smo 
napovedali v prejšnjem članku, na smučišču 
Krvavec potekal tečaj smučanja za otroke. Ude-
ležilo se ga je enaindvajset otrok različnih sta-
rosti, ki pa so imeli vsi eno skupno željo: naučiti 
se smučati ali izboljšati svoje znanje in se pri 
tem neizmerno zabavati. Štirje učitelji smuča-
nja  – Mario, Filip, Maša in Sandi – smo jim to 
željo želeli čim bolj uresničiti ter jim približati 
smučanje preko zabave na snegu. Prav gotovo 
nam je to tudi uspelo. Vse dni od ponedeljka do 
petka smo, kljub slabšemu vremenu, izkoristili 
za prve korake na smučeh, prilagajanje na smu-
čarsko opremo in razmere ter osvajali začetne 

oblike smučanja. Spet z drugimi smo dopolnje-
vali že pridobljeno znanje, s tretjimi pa smo se 
že prav pošteno nasmučali v vseh dneh teča-
ja. Na koncu smo jih razveselili z zasluženimi 
nagradami in veselje je bilo popolno. Upamo, 
da se bodo otroci ponovno v še večjem številu 
zbrali že na novoletnih počitnicah konec tega 
koledarskega leta!
Minil je komaj dober teden od smučarskega te-
čaja, pa smo se vrhniški smučarji, skupaj s ŠD 
Šentjošt, že odpravili na smučarski izlet v av-
strijski Obertauern. Uživali smo na številnih 
dolgih in urejenih progah ter si oči spočili na 
marsikaterem lepem razgledu po bližnjih go-
rah. Imeli smo namreč lepo vreme in smuka 
je bila zato odlična. Na Cerknem je 5. 3. 2016 
potekala tekma notranjsko-primorske regije v 
slalomu. Ponovno smo se v SD Vrhnika odlič-
no  izkazali in dosegli kar nekaj dobrih rezul-
tatov.  Predvsem nas je s svojo zmago razveselil 
Filip Todorovič v kategoriji starejših  mladincev. 
Aljaž Kužnik in Jakob Kužnik sta bila  peta  in 
sedma, Rok Mušič pa je dosegel deveto mesto. 
Tinkara Kužnik je bila v kategoriji mlajših de-
klic  četrta. Vsem čestitamo za njihove rezultate!
Do konca sezone vam želimo še veliko smučar-
skih užitkov in sončnih dni na snegu! 

Smučarsko društvo Vrhnika

Smo poskočni, nasmejani, vedoželjni in ustvar-
jalni otroci, ki plesne vaje Plesnega mesta obi-
skujemo na OŠ Ivana Cankarja in Antona Mar-
tina Slomška ter v vrtcih Barjanček, Žabica in 
Rosika. Poleg hiphopa osvajamo tudi elemente 
rokenrola, latina in številnih drugih plesnih 
zvrsti ter se med petjem pesmi in gibanjem ob 
glasbi srečujemo z različnimi ritmi. Spoznava-
mo, česa vse je zmožno naše telo, saj nenehno 
krepimo svoje ravnotežje in postajamo mojstri 
koordinacije. Osvajamo plesni prostor z giba-

njem v različne smeri in s plesom v formacijah, 
kot so na primer krog, kača, pari ali kolona. 
Učimo se po  načelu muzikla, saj ima vsaka pri-
kazana koreografija svojo zgodbo, mi pa izraža-
mo čustva, igramo vloge, pojemo pesmi, upora-
bljamo svoje telo kot glasbilo in imamo vsak gib 
osmišljen. Vse to omogoča hitrejše in boljše po-
mnjenje ter daljšo koncentracijo tudi najmlajših 
plesalcev. Pomembno je, da se vsi v skupini do-
bro počutimo, da radi prihajamo na plesne urice 

in da preko igre vzljubimo ples. Vsak izmed nas 
kreativno sodeluje na plesnih vajah, saj skupaj 
oblikujemo domišljijske junake, njihove zgodbe 
in način gibanja. Obenem dodajamo svoje sim-
patične »lumparije« oziroma  smešne vložke in 
tako uživamo v sproščenem in pozitivnem oko-
lju, kar je odlično za naš celostni razvoj. 
Veselimo se tudi naših nastopov, kjer pokaže-
mo, da imamo velike mišice in super pogum, da 
brez težav stopimo na veliko prizorišče s tisoč 
in več gledalci ter odigramo našo navihano ple-

sno zgodbo. 
Ker pa v plesu res uživamo, nas pridejo pogle-
dat tudi takšne zvezde, kot so Lado Bizovičar, 
Saška Lendero, Čuki … Mnogi z nami tudi na-
stopijo.

Tudi vas vabimo, da nas pridete pogledat in z 
nami zamigate v Plesnem mestu. Vse informa-
cije najdete na www.plesnomesto.si in na face-
booku Plesno mesto.

Nasmejani do ušes plesalci iz Plesnega mesta in naši plesni t'ršici Saša Hodnik in Irena Petan

Udeleženci smučarskega tečaja na Krvavcu

* UČENJE PLESA POSAMEZNO ali V SKUPINI (standardni, latinskoameriški, swing 
plesi, fokstrot in disko izpeljanke, salsa, bachata …)

*INDIVIDUALNE URE * INDIVIDUALNA PRIPRAVA POROČNEGA PLESA,
PLESA S STARŠI, PRIČAMI …

*VABLJENI TUDI VSI, KI BI SE RADI NAUČILI PLESATI!

Poučuje plesna učiteljica in koreografinja Andreja Šinkovec z Vrhnike. 

Njena tel. št. In e-naslov: GSM: 031 306 866 (po 15. uri)
e-naslov: andreja.salsastreetdance@gmail.com

MLADOPOROČENCI
VABLJENI na PLESNO PRIPRAVO ZA POROKO

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

Prijave: mateja@tango365.si
040 416 879

www.tango365.si

Vadimo v prostorih bivše knjižnice, Tržaška cesta 9b.

Petek, 01. 04. 2016,
od 19.15 do 21.15

Sobota, 02. 04. 2016,
od 19.15 do 21.20

Nedelja, 03. 04. 2016,
od 19.15 do 21.15

v 365
minutah!

Tango
v 365
minutah!

Tango

Brezplač
na

Strnjena delavnica za začetnike

PONEDELJEK, 2. MAJ

PRIJAVE, OD 8. URE NAPREJ
ŠTART, OD 10. URE NAPREJ

ŠPORTNI PARK »DREN«
DRENOV GRIČ PRI VRHNIKI

www.sd-dren.sI
info@sd-dren.si

34. TEK
PO MEJAH KS DRENOV 
GRIČ – LESNO BRDO

OB 16.00 URI SLEDI URADNA OTVORITEV GARDEROBNEGA 

OBJEKTA S KRATKIM KULTURNIM PROGRAMOM IN 

POGOSTITVIJO ZA KRAJANE TER POVABLJENE.

Na muzikal v Plesno mesto

Kdo smo, boste vprašali? 
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Gimnastično društvo Vrhnika vabi na

drugo prvenstveno tekmo
v ritmični gimnastiki skupinskih sestav,

ki bo v nedeljo, 10.4.2016, ob 10.00 

v športni dvorani OŠ AM Slomška na Vrhniki.

Vstop je prost.

VRHNIKA
gimnasticno drustvo

v         v

gd.vrhnika@gmail.com               http://5k.amadeus.si/gd                                      gd vrhnika 

Marec je za člane domačega Gimnastičnega 
društva Vrhnika vedno pester, saj se začne ob-
dobje izzivov ter dokazovanj, ki jih naši vadeči 
po zimskem pripravljalnem obdobju prikažejo 

na prvih spomladanskih tekmovanjih. Udeležili 
smo se treh tekmovanj.
Akrobati so v soboto, 12. 3. 2016, nastopili na 
tradicionalnem 21. Odprtem prvenstvu Renč 
v skokih z male prožne ponjave. Ekipa naših 
akrobatov je bila nekoliko okrnjena, saj sta se 
tekmovanja posameznikov udeležila zgolj Tri-
stan Kofol in Laura Drašler. Laura je v katego-
riji starejših deklic s skupno oceno 68.340 točk 
prišla v prvo tretjino nastopajočih (zasedla je 21. 
mesto), Tristan pa je v kategoriji mlajših dečkov 
zasedel 46. mesto. 
Ritmičarke so se udeležile kar dveh tekmovanj, 
in sicer prve tekme v skupinskih sestavah iz se-
rije kvalifikacijskih na nacionalnem nivoju ter 
najbolj prestižnega mednarodnega tekmovanja 
v Sloveniji, in sicer 29. MTM Narodni dom v 
Ljubljani. Obe tekmovanji sta potekali v novem 
Gimnastičnem centru Vič v Ljubljani, ki  je tako 
zaželeni in nujno potrebni hram razvoja vseh 
nadaljnjih generacij slovenske gimnastike. Na 
prvi  Prvenstveni tekmi v skupinskih sestavah 
je bila naša delegacija zelo pestra, saj smo se 
predstavili s kar devetimi sestavami. Naše bar-
ve je zastopalo 29 deklet, ki so tekmovale v ka-
tegoriji mlajših deklic, deklic, kadetinj in članic 

druge skupine. Na 29. Mednarodnem turnirju 
mladih pa so nastopile zgolj tri tekmovalke, saj 
je tekmovanje potekalo le v  posameznih se-
stavah. Z obeh tekmovanj so dekleta prinesla 

žlahtne medalje, za kar jim strokovno vodstvo 
društva iskreno čestita. Za lažjo predstavo vseh 
uspehov so rezultati nanizani v preglednici.
Vse preostale utrinke s tekmovanj lahko redno 
spremljate na naši spletni strani http://5k.ama-
deus.si/gd.

Urša Cvetko (GD Vrhnika)

Dekleta KRG TiM so uspe-
šno  začela novo tekmovalno 
sezono. Februarja so opravila 
obsežne  štirinajstdnevne pri-
prave skupaj s tekmovalkami 
bolgarske reprezentance in v 
sodelovanju z njihovo trener-
ko Violeto Ivanovo in popravi-
la še nekaj elementov v vajah. 
S prvih tekmovanj v marcu pa 
so se že vrnila z odličji. 
Prvo soboto v marcu se je na 
močnem mednarodnem tek-
movanju Aura cup v Zagrebu 
Ivona Vukićević  med mladin-
kami posameznicami uvrstila 
na  petnajsto mesto v mno-
goboju, ter na  osmo  mesto 
v sestavi z žogo in v sestavi z 
obročem. Ivona je tokrat prvič 
tekmovala med mladinkami, 
ki so tudi dve leti starejše in 
bolj izkušene tekmovalke od 
nje.
V nedeljo, 6. marca, je  bila 
prva prvenstvena tekma za 
skupinske sestave v organi-
zaciji Gimnastične zveze Slo-
venije, kjer so se predstavile 
TiMovke  s tremi skupinskimi 
sestavami. V  prvi  skupini so 
v kategoriji deklic svojo se-

stavo brez rekvizita odlično 
odplesale Ana Luna Štupica, 
Vesna Pogačar, Tiana Aksen-
tijević, Ula Telban in Neža 
Podvratnik in z uvrstitvijo na 
četrto  mesto le za las zgrešile 
stopničke. V drugi skupini so 
se med mlajšimi deklicami s 
svojo poskočno sestavo brez 
rekvizita prepričljivo na prvo 
mesto povzpele TiMove naj-
mlajše tekmovalke v postavi 
Zara Cerar, Mija Podvratnik, 
Sara Valentina Pajek, Niki 
Brenčič in Lana Javh Arko. 
V kategoriji deklic pa so se v 
mešani sestavi z obroči in brez 
rekvizita Lili Mauko, Tina 
Rozman, Maša Mramor in 
Nina Latin po manjši napaki 
povzpele na deseto mesto. 
Le teden za tem se je kar  pet-
najst deklet odpravilo na med-
narodno tekmovanje v Saraje-
vo – Olimpik cup, s katerega 
so se vrnila s kopico medalj. 
V kategoriji letnika 2007, v 
sestavi brez rekvizita, se je na  
drugo  mesto povzpela Sara 
Valentina Pajek, na  tretje pa 
Zara Cerar. Sledile so Mija 
Podvratnik na  četrtem mestu, 

Lana Javh Arko na  šestem in 
Niki Brenčič na  osmem me-
stu. V sestavi brez rekvizita 
je v kategoriji letnika 2006 
slavila TiMovka Tiana Aksen-
tijević, na  peto mesto v isti 
kategoriji pa se je uvrstila Ana 
Luna Štupica. Vesna Pogačar 
se je v kategoriji 2005 s pro-
sto sestavo povzpela na  tre-
tje  mesto, Sara Pucihar pa se 
je med tekmovalkami letnika 
2003 v vaji z žogo povzpela na 
drugo, Maja Čadež pa v član-
ski kategoriji na  prvo mesto. 
V drugem delu tekmovanja 
so se z mnogobojem dveh re-
kvizitov odlično  izkazale tudi 
preostale TiMovke. V katego-
riji letnika 2005 je Neža Pod-
vratnik osvojila  prvo mesto 
v mnogoboju,  prvo mesto v 
vaji brez rekvizita in  drugo v 
vaji s kolebnico. Ula Telban je 
v isti kategoriji zasedla  četrto  
mesto v mnogoboju in v vaji 
brez rekvizita ter tretje v vaji 
s kolebnico. Ivona Vukičevič 
je med tekmovalkami letni-
ka 2003 osvojila  tretje  me-
sto v mnogoboju;  prvo v vaji 
s kolebnico in  drugo v vaji z 

obročem. Taja Frohlich je v ka-
tegoriji tekmovalk 2002 osvo-
jila  tretje mesto v mnogoboju,  
prvo v vaji z obročem in tretje 
v vaji z žogo. Med tekmoval-
kami letnika 2001 pa je Nastja 

Podvratnik prepričljivo slavila 
prvo mesto, saj je odnesla zla-
to odličje mnogoboja ter v vaji 
s kiji in vaji z obročem. 
V nizu tekmovanj, ki bodo sle-
dila v naslednjih mesecih,  si 

trenerka Mojca Rode želi, »da 
bi dekleta pokazala, kar znajo 
in da bi v svojih nastopih uži-
vala.« 
Napisala: Mojca Rode,
strokovni vodja KRG TIM

VABITA
k vpisu v poletne 
teniške programe.

V letošnji poletni sezoni ponujamo  naslednje 
programe:

MINI TENIS • MIDI TENIS • MAKSI TENIS
Teniški program za mlade od 15. do 20. leta.

Teniške programe za odrasle.
Tekmovalne in rekreativne programe.

Dodatna ponudba: šola brezplačno nudi loparje 
in žogice.

Info: 041 207 372.

Športni klub »2002« & teniška šola  Žabec

Teniški klub Vrhnika 8. marca ni spregledal pomembnosti dne, zato so pripadnicam nežnejšega spola 
tisti dan podarili drobno pozornost. (gt, foto: arhiv kluba) 

DOGODEK KATEGORIJA TEKMOVALKE UVRSTITEV

1. PT Ljubljana – 
skup. sestave (6. 
3. 2016)

mlajše deklice – 
skup. sestava

Maša Plantan, Sonja Sara Margon, Ana 
Treven, Živa Mezeg, Klara Martinčič 7. mesto

Iza Žerjal, Veronika Troha, Erin Nolimal, 
Hana Poropat, Ajda Zalar 6. mesto

Lana Mladenovič, Tjaša Škof, Eva Kozole, 
Alina Brina Prosen, Ines Koščak 10. mesto

deklice – skup. 
sestava

Lučka Patačko Koderman, Staša Bojanovič, 
Ana Baretič, Urša Planinšek 11. mesto

kadetinje – skup. 
sestava

Pika Grušovnik, Maša Gabršček, Ajda 
Garbajs, Urša Troha 1. mesto

kadetinje - trojice Pika Grušovnik, Maša Gabršček, Urša 
Troha 5. mesto

članice – skup. z 
rekvizitom

Neža Čuk, Meta Mramor, Ana Jazbinšek, 
Nina Žižmond 2. mesto

članice – skup. 
brez rekvizita

Neža Čuk, Meta Mramor, Ajda Ratković, 
Ana Jazbinšek, Nina Žižmond, Metka 
Močilar

3. mesto

članice - pari Meta Mramor, Ajda Ratković 1. mesto
29. MTM 
Ljubljana
(13. 3. 2016)

članice Nina Žižmond – žoga 3. mesto
Neža Čuk – kiji 5. mesto

kadetinje Ajda Garbajs 9. mesto

Uspešen začetek spomladanskega 
tekmovalnega obdobja  

Odličen štart nove tekmovalne sezone za ritmičarke KRG TiM
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Kako kot trener opisujete 
prvi del sezone? Najbrž ste 
zadovoljni z rezultati? 
Z rezultati smo seveda zelo 
zadovoljni. Pred sezono smo 
si za cilj postavili uvrstitev v 
ligo za prvaka 4. SKL, prav 
nihče pa ni pričakoval, da 
nam bo to uspelo s kar  se-
demnajstimi zmagami in 
samo enim porazom. Prva 
»etapa« je torej za nami, se-
daj pa nas čaka še druga, 
krajša, a toliko pomembnej-
ša. Verjamemo pa, da nam 
bo uspelo. 
  
Ste pričakovali, da boste 
v rednem delu zmagovali 
tako suvereno? 
Kot sem že povedal, tega re-
snično ni nihče pričakoval. 
Začeli smo zelo spodbudno, 
imeli tudi nekaj sreče na do-
mačih tekmah s Kočevjem in 
Idrijo, pravzaprav smo šli iz 
tekme v tekmo. Po polovici 
prvega dela smo se zavedli, 
da nam lahko uspe. Še toliko 
bolj veseli pa smo, ker smo 
uspeli v drugi del tekmova-
nja prenesti dve zmagi, kar 
nam bo tam vsaj malo olaj-
šalo delo. 
  
Ekipa je precej mlada. So 
mladinci, ki so se letos pri-
družili ekipi, izpolnili vaša 
pričakovanja?  
Mladinci imajo v vseh mo-
jih dosedanjih ekipah velik 
pomen. Delaš na dolgi rok, 
imaš neko »nit« za naprej, 
tudi v primeru poškodbe ali 
odhoda katerega od igral-
cev. Naša ekipa je v glavnem 

sestavljena iz naših  nekda-
njih mladincev, ki so šli sko-
zi naš program, zato je  jim 
sedaj zaradi tega malo lažje. 
Na vsaki tekmi sta imela 
vsaj dva mladinca veliko 
vlogo, nekaj tekem so tudi 
odločili. Tudi na treningu 
so oni generator pogona, na 
nek način prisilijo starejše 

igralce, da se ne uspavajo. 
Od njih veliko zahtevam, 
pričakujem, da bodo sledili 
članskemu nivoju. Večina je 
opazila, da lahko s pravim 
pristopom in odnosom do-
sežejo veliko. 
  
Tu so tudi starejši igralci, 
ki v članski konkurenci 
nastopajo nekaj let. Je ke-
mija med njimi in mlajšimi 
igralci prava? So tudi oni 
izpolnili vaša pričakova-
nja? 
Tudi člani so do tega trenut-
ka naredili svoje. Še enkrat 
ponavljam, da smo v bistvu 
na koncu prvega dela, čaka 
nas šedrugi, kjer lahko nad-
gradimo letošnji rezultat. Ko 
v naši ekipi govorimo o sta-

rejših igralcih, se moramo 
zavedati, da gre v tem pri-
meru za fante, ki so,  razen 
kapetana Homovca, stari 
največ 23 let. Kemija v ekipi 
je odlična, letos smo se »na-
šli na isti valovni dolžini«, 
poleg tega so prav vsi fantje 
našli svojo vlogo v ekipi, vsi 
pa so tudi začeli razumeti, 

da je ekipni rezultat najpo-
membnejši. Kaj ti pomaga 
tvojih 40 točk, če pa na kon-
cu tekmo izgubiš? Košarka 
je kolektiven šport, to ni 
atletika ali plavanje, kjer si 
odvisen sam od sebe. 
  
V čem je po vašem mnenju 
razlika med letošnjo ekipo 
in ekipami iz prejšnjih se-
zon? 
Lahko rečem, da je letošnja 
ekipa, ne glede na starost, 
že kar izkušena na tem ni-
voju tekmovanja. Zelo dobro 
smo pokriti na vseh igral-
nih položajih, morda smo 
le malo nižji, a to nadome-
stimo z borbenostjo. Poleg 
tega smo zelo dobro uigra-
ni, v primerjavi s prejšnjimi 

sezonami igramo hitreje in 
bolj agresivno. Pomemben  
dejavnik je tudi dejstvo, da 
imamo kar šest igralcev, ki 
v povprečju dosegajo od 
8 do 14 točk na tekmo, kar 
nasprotnikom onemogoča 
dobro pripravo na tekmo, 
vsako tekmo pa lahko izsto-
pa nekdo drug. 
  
Pred vami je liga za prvaka. 
Vlada v garderobi evforija? 
Kakšno je vzdušje na tre-
ningih?  
Zame so vse tekme enake; 
tako prva v sezoni kot tudi 
zadnja. Od igralcev zahte-
vam enak pristop in izpol-
njevanje nalog tako na prvi 
tekmi kot tudi na zadnji. Če 
ne bi zmagovali na začetku, 
sedaj ne bi bili tukaj. Tre-
niramo povsem normalno, 
saj sezone še ni konec. Tudi 
nobene evforije še ni, vsi se 
zavedamo, da nas čaka še 
kar nekaj dela. Lahko rečem, 
da si ne želimo sedaj podreti 
vsega, kar smo naredili do 
tega trenutka. Za evforijo in 
veselje bo, verjamem, čas po 
zadnji tekmi. 
  
Kakšni so načrti za priho-
dnje leto, če se vam uspe 
uvrstiti v 3. SKL?  
V primeru uvrstitve v 3.SKL 
se bo treba najprej usesti z 
upravo kluba in skupaj do-
reči, kako in kaj. Najprej se 
moramo tja seveda še uvrsti-
ti, tam pa si ne želimo plesa-
ti le eno leto. Verjamem, da 
nam bo na koncu uspelo.

KK Vrhnika

SEDMI TRADICIONALNI TURNIR V 

NAMIZNEM TENISU
ORGANIZATOR: ŠD Šentjošt
KRAJ: Šentjošt, dvorana kulturnega doma Šentjošt
DATUM: sobota, 16. april 2016, z začetkom ob 9.30
PRIJAVNINA:  15 evrov, v ceno  sta všteta sendvič in topel 
obrok v gostišču Brunarica 'GRIČ.
NAGRADE: pokali in medalje
Tekmovalci bodo tekmovali v eni starostni kategoriji, sistem 
tekmovanja bomo določili na dan tekmovanja. Prijave 
sprejemamo po telefonu 041 296 644. 
Vodja tekmovanja:
Hinko Košir.
ŠD Šentjošt, sekcija za namizni tenis

Končali s treningi v dvoranah
Čeprav smo bili zadovoljni s termini in 
delom, ki smo ga opravili v zimskem 
času, se otroci in tudi trenerji  ter star-
ši veselimo, da bomo svoje aktivnosti 
preselili nazaj na Drenov Grič. Zaradi 
sproščenega okolja z ogromno zelenja 
in narave se tam počutimo najbolje. V 
dvoranah so vse naše selekcije v petih 
mesecih opravile 482  kakovostnih tre-
ningov. Udeležile so se tekmovanj Rad 
igram nogomet, igrale zimsko ligo na 
Ježici, odšle na turnirje v Ihan, Novo 
mesto, Ivančno Gorico in Kamnik ter 
odigrale prijateljske tekme v Rado-
mljah, Ivančni Gorici, Grosuplju in Je-
žici. 
Uspešne priprave v Novigradu za 
nami
Že tretje leto zapored smo se v marcu 
odpravili na Hrvaško, in sicer v No-
vigrad v Hotel Maestral, kjer smo bili  
že v preteklosti zadovoljni s ponudbo. 
Letos nas je na priprave odšlo 53, od 
tega 46 otrok in sedem spremljevalcev. 
Poleg trenerjev in vodje priprav smo 
imeli s seboj še trenerja za individu-
alne treninge ter pedagoginjo. Letos 
smo dobili še večje sobe za nastanitev, 
hrane in  drugih stvari pa je bilo tako 

ali tako vedno dovolj. Edini izziv so 
bila slabše pripravljena igrišča, zato je 
vodstvo staknilo glave in našlo rešitev 
v pet kilometrov oddaljeni Dajli na ve-
likem igrišču z umetno travo. Tako se 
velja še posebej zahvaliti organizator-
ju priprav Matevžu Kustecu, ki nam je 
posodil  kombije, da smo otroke lahko 
srečno in varno pripeljali v Dajlo. Otro-
kom smo tako omogočili, da so imeli 
čisto vse, kar so potrebovali za vrhun-
ske priprave. Vsem selekcijam smo or-
ganizirali tudi prijateljsko tekmo, jih  
napotili v bazen in pred spanjem po-
skrbeli za masažo nog. Zgodilo se nam 

je še ogromno zanimivih dogodkov, ki 
bodo udeležencem ostali v spominu za 
vedno. 
Individualni treningi
V vodstvu smo se odločili, da bomo 
zainteresiranim staršem in otrokom 
ponudili tudi možnost individualnih 
treningov. Treningi bodo ob sredah v 
Športnem parku Dren, predvidoma 
med 17.45 in 19.30. Treninge bo vodil 
nekdanji Slovenski mladinski nogome-
tni reprezentant Jan Likozar, ki je svoje 
znanje nabiral v NK Triglav Kranj. Več 
informacij si lahko preberete na naši 
spletni strani.

• ŠD Dren • ŠD Dren • ŠD Dren • ŠD Dren • ŠD Dren • ŠD Dren • ŠD Dren • ŠD Dren • ŠD Dren •

Izvedi vse o tem
Za modro odločitev potrebuješ 
vse informacije, ki so o tej zadevi 
na voljo. Preberi knjigo, pozani-
maj se pri voditeljici oz. voditelju 
obreda. Zberi vse, kar je mogoče.
1. Kaj to zahteva v mojem vsakda-
nu? 2. Kako poteka? 3. Kako po-
gosto in kako dolgo hodim na uk? 
4. Kako hitro lahko napredujem? 
5. Kdaj se osamosvojim? 6. Kaj 
moram spremeniti pri sebi? 7. Kaj 
to zahteva od mene?  8. Ali lahko 
delam v paru? 9. Ali je to primer-
no za mojo okvaro oz. bolezen? 
10. Ali so lahko obetam ozdra-
vitve? 11. Kdaj lahko pričakujem 
spremembe počutja? 12. Kaj je po-
leg vadbe še pomembno?
Kopičenje notranje moči
Vrelec mladosti je proces, v kate-
rem rasteš. Proces pomlajevanje 
je nasproten procesu, ki ga tvo-
je telo doživlja zdaj. Za obrnitev 
tega procesa je treba prenehati z 
vsem, kar ti zdaj jemlje moč. Zače-
ti moraš opazovati samega sebe in 
prepoznati svoje nedoslednosti in 
svoja ponavljanja. Z vsakodnevno 
discipliniranostjo pri izvajanju 
obreda v tebi raste notranja moč, 
s katero se lahko upreš nedosle-
dnostim. Gre za majhne stvari v 
vsakdanu, ki jim ne  namenjamo 
nobene pozornosti, dokler ni pre-
pozno. Človek moči ne čaka, da 
ga grožnja smrti strezni. Rad ima 
svoje življenje že zdaj. Občuti, kaj 
ga slabi in se temu zmore upreti. 
Ena majhna zmaga danes in ena 
jutri. Tako se kopiči osebna moč 
kot kapljica na kapljico in iz telesa 
izriva šibkost oz. kalce bolezni.
Modrost telesa
Ljudje me sprašujejo, koliko časa 
potrebujejo, da se ga naučijo. Na 
splošno ni odgovora. Vsak je svet 
zase. Izkušnja je pokazala, da je 
telo današnjega človeka trdo, mi-
sel nemirna in neobvladana, moči 
pozornosti se pa ne zaveda. Kot 
se ne zaveda svoje telesne in mi-
selne drže in ne poveže enega z 
drugim. Telo je treba vsak dan po 
malo osvobajati miselnega prime-

ža. Prepričanja so izjemno močna 
sila, ki jo lahko premaga le moč 
notranje tišine. Prepričanja, da ne 
boš nikoli ozdravel ali da ne boš 
nikoli shujšal, so kakor katran na 
svili. Če ga hočeš postrgati, svilo 
strgaš. Če ga hočeš stopiti, svi-
lo zažgeš. Če ga hočeš oprati, se 
le razmaže. Edini način je, da ga 
na suho, brez vsakršnih sredstev, 
drobec  za drobcem ter z najve-
čjo mogočo previdnostjo trebiš iz 
ubčutljivega blaga. Zato odgovor 
na gornje vprašanje: Vsak dovolj 
iskren do sebe, vè sam. Največje-
ga nevedneža iz sebe dela tisti, 
ki misli, da se ga lahko nauči iz 
ene predstavitvene ure ali dveh. 
V teoriji bi moralo to zadostovati, 
vendar je človek preveč ukoreni-
njen v 'jaz mislim', da bi ga beseda 
lahko premaknila. Modrost telesa 
prevzame vajeti šele tedaj, ko 'jaz 
mislim' izgine. Takrat človek pre-
prosto ve, čuti in zazna. Takrat se 
telo osvobodi miselnega primeža, 
v katerem je že vse življenje. Telo 
ta primež sicer še kako občuti, a 
človek zaradi neprisebnosti tega 
ne opazi in si lahko zgolj misli, 
zakaj slabi, zakaj zboli in zakaj ga 
boli.
Povezanost s tihim znanjem
Tako vrelec mladosti ni telovadba 
oz. je miselna telovadba in telesna 
disciplina. Telo moramo na novo 
občutiti, ga očistiti balasta, ga 
postiti in mu jemati stara ugodja, 
ki so ga obteževala. Da bi to zmo-
gel, moraš začeti nežno in nepo-
pustljivo izgrajevati notranji mir 
in pomirjenost s seboj. Nemir je 
potrošniško zelo zaželena 'kako-
vost', saj te žene in peha v nena-
sitno hlastanje po zadovoljevanju 
petih čutil.  Le-ta so nam dana za 
delovanje v stvarnem svetu, a člo-
vek jih je postavil na čelo svojega 
osmišljenja in postal njihov su-
ženj brez vsakršnega nadzora in 
moči nad njimi. Šele ko telo osvo-
bodimo nenasitnosti in škodljivih 
potreb, postane zopet uglašen in-
štrument sporočanja zanesljivih 
informacij.

KK Vrhnika

Matic Vidic: »Nihče ni pričakoval  
sedemnajst zmag in enega samega poraza.«
 
Na Vrhniki je v zadnjih letih košarka zopet na starih tirnicah. Po odličnem turnirju All-stars sloven-
ske košarke je članska ekipa poskrbela za nov viden uspeh: uvrstila se je namreč v ligo za prvaka. A 
do uvrstitve v  tretjo slovensko košarkarsko ligo bo treba zmagati še nekaj tekem. Pogovarjali smo 
se s članskim trenerjem, Maticem Vidicem.

Preden se odločiš – vrelec 
mladosti 4/6
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V Našem časopisu ste si lahko 
prebrali, da trenutni objekt, 
zavetišče na Planini nad Vrh-

niko, funkcionalno ne ustreza 
več potrebam časa, tare ga tudi 
prostorska stiska. Novak je de-
jal, da se še v živo spominja ti-
stega dne, ko se je vračal s Pla-
nine, kjer se mu je utrnila idejo 
o novi koči ter jo potem pred-
stavil Milanu Jermanu, tudi 
planincu, ki mu je prisluhnil 
in obljubil podporo. Januarja 
lani je bila na upravnem odbo-
ru društva prvič podana ideja 
o novi koči, kmalu za tem pa 
se je v okviru gospodarskega 
odseka že oblikoval gradbe-
ni odbor. Zamisel je temeljno 
podporo dobila konec leta, ko 
je vrhniški občinski svet v pro-
račun za leto 2016 vključil tudi  
dvajset tisoč evrov sredstev 
za novo kočo. »Z današnjim 
dnem začenjamo z zbiranjem 
sredstev. Vem da ne bo lahko, 
a imam upanje in računam na 
pomoč širše lokalne skupno-
sti,« je dejal Novak in še dodal, 
naj bi v treh mesecih že dobili 
gradbeno dovoljenje. Čaka jih 
naporno leto zbiranja sredstev, 
ki bi zadostovala, da bi spo-
mladi prihodnje leto  sedanjo 
kočo podrli, namesto nje pa 
zgradili novo – 330 m2 veliko, 
kar bo enkrat večja kot je  se-
danja (140 m2). Kočo naj bi v še-
stih mesecih spravili pod stre-

ho, a od sredstev bo odvisno, 
ali bo urejena tudi mansarda. 
Kaj bo nova koča obsegala? V 

kleti bodo kurilnica, toaletni 
prostori in shramba, v pritli-
čju kuhinja in jedilnica za vsaj  
petdeset gostov, v mansardi pa 
skupna ležišča – vsaj  dvajset – 
in pa manjša soba za oskrbnika 
ter soba za tečaje. 
Na občnem zboru so predsta-
vili lani opravljeno delo, ki 
ga ni bilo malo, kajti društvo 
obsega sedem pohodniških 
skupin (Veseli Triglavci, Lint-
verni, Triglavke, Cekinčki, 
Zimzeleni, Sončki in Barjani) 
ter pet odsekov: mladinski, 
vodniški, gospodarski, marka-
cijski in odsek za varstvo gor-
ske narave. Po besedah Jožeta 
Šušteršiča so opravili kar 3466 
prostovoljnih delovnih ur, kar 
je ogromno. A po svoje to tudi 
ne preseneča, saj je društvo za 
vrhniške razmere ogromno:  
šteje 598 članov. Pravilno je, 
da delo ne ostane spregledano, 
zato so podelili društvena pri-
znanja in priznanja Planinske 
zveze Slovenije. Priznanja so 
prejeli tudi najmlajši planinci, 
ki so  lani osvajali vrhove v 
okviru projekta Mladi plani-
nec. Mimogrede,  prav oni so 
v začetku zbora pripravili tudi 
krajši kulturni program. 
Zbrane so nagovorili tudi go-
stje. Župan Stojan Jakin jim 

je zaželel srečo pri zbiranju 
sredstev in tudi sam segel v 
žep,  enako je zbor razveselila 
predstavnica Meddruštvene-
ga odbora planinskih društev 
Notranjske Alenka Mrak, ki je 
dejala, da odbor za namen gra-
dnje nove koče poklanja dru-
štvu 1005 evrov, 1097 evrov  pa 
so zbrala še nekatera društva v 
odboru.
Zbor so sklenili s predvaja-
njem pol stoletja starega filma, 
ki so ga »odkrili« člani Mla-
dinskega odseka, ko so lani 
zbirali gradivo za svojo ped-
setletnico. Sedemminutni film, 
ki ga je posnel Janez Oblak leta 
1965, prikazuje gradnjo zave-
tišča na Planini. Mladinci so 
film in preostalo slikovno gra-
divo predali gradbenemu od-
boru kot popotnico njegovemu 
podvigu. 

Gašper Tominc, foto: GT

Priznanja Planinskega 
društva Vrhnika so prejeli:
bronasto: Marija Dolinar, 
Andraž Gutnik, Jože 
Štumberger
zlato: Bogdan Grom in Tone 
Gutnik

Priznanja Planinske zveze 
Slovenije: 
srebrni častni znak: Andrej 
Stržinar
zlati častni znak: Srečko 
Krašovec

5. 3. 2016 – Izlet v 
Kozjanski park
Letošnje muhasto vreme v 
marcu je temu primerno spre-
minjalo napoved za soboto, 
vendar predvidenega izleta v 
Kozjanski park nismo odpo-
vedali. Enaindvajset ljubiteljev 
narave se nas je v sivem jutru 
odpeljalo po avtocesti v sme-
ri Novega mesta do Krškega, 
kjer smo krenili ob narasli Savi 
navzgor, jo prečili in nadalje-
vali vožnjo proti Brestanici in 
Senovem ter se skozi vasi Mali 
Kamen, Veliki Kamen dvi-
govali med travnike in sveže 
zorane njive do Koprivnice in 
se mimo Gorjan skozi gozdove 
spustili do Podsrede na terasi 
doline, ujete v okoliško hribov-
je in varovane  z impozantnim 
gradom v pobočju pod Orlico. 
Na trgu pred Upravo Kozjan-
skega parka nas je pričakal 
prof. Dušan Klenovšek, nam 
na kratko opisal značilnosti 
Kozjanskega regijskega parka 
od prvih zasnov do ustanovi-
tve leta 1981 in nam z ogledom 
filma predstavil biotsko razno-
vrstnost, ki je park uvrstila 
med prva štiri najpomembnej-
ša naravovarstvena območja 
v Sloveniji in evropsko po-
membna varstvena območja 
NATURA 2000.
Ob spomeniku Antona Ašker-
ca, ki je služboval v Podsredi, 
smo stopili v slovensko-bavar-
sko hišo, si ogledali razstavo 

kristalov, najdenih v okolišu 
Podsrede, in si z zanimanjem 
ogledovali lično izdelane ho-
tele koristnih žuželk, ki jih na 
naravoslovnih taborih, pod 
mentorstvom g. Dušana Kle-
novška, izdelujejo marljivi šo-
larji. 
Zunaj smo se prepustili vetru, 
ki je dvigal poglede na Stare 
gore nad Podsredo in na poti 
med obnovljenimi kapelicami 
križevega pota do cerkve Ma-
rije Žalosti na vrhu Stare Svete 
gore. Mi pa smo že zapuščali 
kraj, se spotoma ustavili ob 

nahajališču, grobišču fosilnih 
školjk, nato pa nas je g. Dušan 
usmeril s ceste na kolovoze 
in vlažne travnike, kjer smo 
se med občudovanjem cvetov 
temno škrlatnega, blagodiše-
čega in rdečega teloha naen-
krat znašli nad domovanjem 
bobrov ob bregovih Bistrice in 
njenih pritokih ter si ogledova-
li rezultate njihove spretnosti 
pri racionalnem redčenju dre-
ves na obrežju in gradnji jezov, 
če je to potrebno za varnost bo-
brovih domovanj. 
Med vzpenjanjem proti Gra-
dišču je kljub snegu na Vetr-
niku sonce prijetno grelo, da 
je bilo oblačil naenkrat pre-
več. Čez čas se je pot zravnala 
in skozi gozd smo zagledali 
opuščeno kmetijo Čerček, ki 
jo je Kozjanski park odkupil 
in po desnem pobočju za-
sadil stare sorte jablan, levo 

navzdol pa stare sorte hrušk.  
Pot nazaj do Podsrede se mi 
je zdela lahka, da me je ime-
lo, da bi poletela, a k sreči me 
je razmočena zemlja na hribu 
dobro »prizemljila« in se to ni 
zgodilo; leteli pa so pogledi 
desno čez Vetrnik, nad grad v 
Podsredi ter po grebenu Orli-
ce in bi leteli še dlje, če bi bilo 
mogoče.
Po kratkem odmoru v Pod-
sredi smo se odpeljali v sme-
ri Kozjega proti vasi Buče in 
se spustili v Grusko jamo. Po 
stezi smo najprej vstopili v Pu-

ščavnikovo jamo, kjer je med 
obema vojnama živel puščav-
nik, nato pa smo med šume-
njem vode globoko pod nami 
previdno sestopili na dno doli-
ne in obstali od čudesa poigra-
vanja vode s steno, iz katere je 
izvirala in v plesnih korakih 
padala po njej v obliki dvojne-
ga slapa ter umirjena odtekala 
po zamočvirjenem dnu doline. 
Prevzeti od nenadejane lepo-
te smo se skoraj tiho in dosti 
hitreje povzpeli nazaj na raz-
gledišče nad steno, se zahva-
lili prof. Dušanu Klenovšku za 
strokovno vodstvo po parku 
ter se ob zatonu dneva obrnili 
proti domu. 
Na stekla avtobusa je narahlo 
rosil dež. Kdor je želel, je še 
lahko podoživljal raznolikost 
Kozjanskega parka ter zaznal 
neko spontano delovanje člo-
veka v njem. S prstom sem 

poskušala obrisati zarošeno 
steklo, da bi razločno videla 
naraslo Savo; ni bilo mogoče, 
prepustila sem se vožnji  proti 
domu …
Zapisala:     Marija Dolinar
Fotografija: Sonja Repnik

12. 3. 2016 – Pohod na 
Snežnik
Skupina  štirinajstih Veselih 
Triglavcev se je tisti dan poda-
la na pohod na Snežnik (1796 
m). Ob 7. uri zjutraj smo se do-
bili pred staro osnovno šolo 
in se z minibusom ter prvimi 
jutranjimi sončnimi žarki po-
peljali v smeri Ilirske Bistrice,  
kjer smo se ustavili na jutranji 
kavici. Na poti do Sviščakov 
se je sonce skrilo in na plano 
so pokukali oblaki. Na parki-
rišču smo se opremili za pot 
po snegu in se začeli vzpenjati 
proti vrhu. Ves čas pohoda nas 
je spremljala burja, ki nam je 
z nekaterimi močnimi sunki  
zelo otežila hojo, a ji ni uspelo, 
da bi nas premagala. 
Na vrhu smo se v koči pogreli 
in okrepčali z malico, nato pa 
se v spremstvu burje in me-
gle vrnili v dolino  ter domov 
prispeli v popoldanskih urah. 
Tokrat zaradi slabih vremen-
skih razmer ni bilo razgleda na 
sosednje vrhove. Čeprav je bila 
pot po beli snežni odeji, burji 
in megli na trenutke naporna, 
sta nas tako kot vedno spre-
mljala dobra volja  in veliko 
zadovoljstvo ob še enem osvo-
jenem cilju.
Besedilo: Branka Gutnik
Fotografija: Branka Gutnik

Vsa dogajanja v planinskih 
skupinah starejših (Zimzele-
ni, Sončki in Barjani) najdete 
v Upokojenskem kotičku Na-
šega časopisa, vse objavljene 
članke pa si lahko v celoti 
preberete in si ogledate še več 
fotografij na spletni strani 
Planinskega društva Vrhni-
ka: www.pd-vrhnika.si.

Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček Planinski kotiček

Planinci so začeli zbirati sredstva za novo kočo
Vrhnika, 27. februar – Ko je Roman Novak, predsedujoči gospodarskemu odseku 
Planinskega društva Vrhnika, na občnem zboru društvu podaril denarna sred-
stva, se je tudi uradno začel »lov« na zbiranje finančnih sredstev za gradnjo nove 
koče na Planini nad Vrhniko. Kočo naj bi začeli graditi prihodnjo pomlad.

Roman Novak je podaril društvu denar in tako tudi uradno odprl 
sezono »lova« na finančna sredstva za gradnjo nove koče na Plani-
ni nad Vrhniko.

Planinsko društvo združuje skoraj šesto članov.

Iz aprilskega koledarčka

Datum Dogodek Odhod Organizator/vodnik

2. 4. ČISTILNA 
AKCIJA 8.00 VARUHI NARAVE IN 

PD

16. 4. UČKA – 
VOJAK 7.00 PRIMOŽ PEČLIN

27. 4. VRHNIŠKI 
POHOD 7.00 Veseli Triglavci

KUD Drenov Grič - Lesno Brdo
Ansambel 

vas vabi na 

četrti dobrodelni koncert.
Zbrana sredstva bodo namenjena PD Vrhnika za novo kočo na 

Planini.

Koncert bo v soboto, 2. aprila, ob 19. uri
v dvorani gasilskega doma na Drenovem Griču.

Gosti:
• vokalno-inštrumentalni tercet

• vokalni kvintet
• folkloristi

Program bo povezovala Mirjam Suhadolnik.

Vsi ljubitelji Planine lepo povabljeni, čaka vas prijeten glasbeni večer.

Presenečenje  
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Podlaga Priliv (v €) %
Prostovoljni prispevki – Zavetišče Planina 1.813,80 5,70
Prostovoljni prispevki – sedež društva 2.469,40 7,76
Prostovoljni prispevki – TRR 250,00 0,79
Donatorstvo 2.297,00 7,22
Sponzorstvo 5.000,00 15,71
Občina Vrhnika (prijava na razpis za financiranje) 20.000,00 62,83
SKUPAJ 31.830,20 100,00

Zbiranje prostovoljnih prispevkov, donacij in sponzorstva se je začelo takoj po občnem zboru društva. 
Tako imamo že:

Do vključno 15. marca 2016 smo prejeli prostovoljne prispevke od naslednjih fizičnih in pravnih oseb 
– abecedni seznam: 
PD Borovnica, PD Cerknica ,  PD Logatec , PD Sveti Vid, anonimni darovalci, Artač Tajda, Avanzo 
Adriano Jaka, Babnik Gregor, Berce Christian, Brus Marija, Čuden Nina, Drašček Vid, Drašler Boris, 
Drašler Nataša, Gantar Ana, Gantar Sonja in Jerman Milan, Hrženjak Jure, Ivanović Mark, Jakin Stojan, 
Jelen Maja, Jerina Marjan in Zdenka, Jerina Tone, Kalan Primož in Helena, Kalič Ivan, Kenk Nataša, 
Kesič, Kolenc Alenka, Kos Andrej, Krašovec Metka, Kržmanc Zlata in Stane, Malacko Robert, Mavci, 
Ogorevc Darka in Jože, Perko Marko, Perne Zlatka, Petrič Helena, Pirnat Tomaž, Prelec Tone, prostovoljni 
prispevki iz skrinjice zavetišča, Repnik Sonja, Repnik Viktor, Rogar Drago, Seliger Bogdan, Slavec Jani, 
Sluga Tone, Verbič Zlatko, Veren Štefan in Volk Dušan.

•	 sedežu društva, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika, vsako sredo od 19.00 do 20.00, 
•	 Zavetišču na Planini, vsak petek, soboto, nedeljo in na dan praznikov,
•	 v TIC Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00, sobota od 

8.00 do 14.00, nedelja od 9.00 do 17.00 (julij/avgust) in 
•	 na transakcijski račun društva  pri NLB d. d.: SI56 0202 7001 1453 281
        Namen: Prispevek za novo kočo                                       Planinsko društvo Vrhnika
        koda namena: OTHR                                                           Tržaška cesta 11
        BIC banke: LJBASI2X                                                           1360 Vrhnika
        Referenca: SI 00 733

Prijavili smo se na občinski javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove planinskih domov 
v letu 2016, ki se zaključuje 4. aprila 2016. Odpiranje vlog, preverjanje izpolnjevanja pogojev, utemelje-
nost prispelih vlog in njihovo vrednotenje bo predvidoma 6. aprila 2016, o izidu razpisa bomo obveščeni 
v  tridesetih dneh po zaključku razpisa. Sodelujemo pri dogodkih (predavanja, dobrodelni koncert), na 
katerih bodo zbrani prostovoljni prispevki namenjeni novi koči na Planini. V stiku smo z  dvaindvajsetimi 
sponzorji in donatorji, vsi skupaj v pričakovanju pridobitve gradbenega dovoljenja, poslali bomo  več kot  
dva tisoč elektronskih pošt in pisem sponzorjem in donatorjem za financiranje izgradnje nove koče.

Planinsko društvo Vrhnika
Gospodarski odsek

Vplačani prvi prostovoljni prispevki, 
donacije in sponzorstva

In kje smo s 
sredstvi

15. marca 2016

Prostovoljne 
prispevke 

sprejemamo 
na:

Kaj trenutno 
delamo?

Občina Vrhnika

generalnega 
pokrovitelja        

Zavetišče Planina, 
Mitja Kovačič, s. p.

Sponzorja - 1

•MDO PD 
Notranjske

•Roman Novak
•Jože Šušteršič
Donatorje - 1

•Kovačič Frančišek 
in Stanislava
Donatorja - 2

PD Blagajana
PD Horjul

Donatorje - 3

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
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Iščem občasno pomoč v gospodinj-
stvu v bližini Vrhnike (čiščenje, po-
spravljanje, likanje). 
Gsm: 041 665566.
Kupim starejšo dobro ohranjeno 
počitniško prikolico, z dokumenti. 
Tel.: 031 627 959.
Naučim vas oblikovati iz gline. Več 
informacij na tel. št. 
051 346 179.
Katering za dogodke kot so: sv. krst, 
sv. birma, valete, poroke, maturan-
ski plesi,  rojstnodnevne  zabave, 
pikniki … Pijača po nabavnih ce-
nah za bralce Našega časopisa. Tel.: 
051/684-975, 
Zavod Jeterbenk.
Ugodno oddam v najem prostore za 
obrtne dejavnosti, skladiščenje, 200 
m2, v Mali Ligojni. 040 250 473.
Prodamo dve PVC-cisterni, 1000 l, 
za čisto vodo, ojačani s kovinsko ar-
maturo in ventilom za izpust. Cena 
100,00 EUR za kos. Vse preostale in-
formacije na št. 
040 25 88 99.   
Nudim strokovno pomoč pri te-
žavah s partnerskim odnosom 
in pri vzgoji otrok. Tel.: 041 239 
769 ali www.srcna-moc.si.
Star mizarski ponk, skrinje, oma-
re, 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.
Prodam mešana drva (bukova), že 
od 45 evrov dalje na kubični meter. 
Tel.: 041 634 964 (Razorska dolina, 
Vrhnika).
Prodam cepilec na sveder, Jagodic, 
za 80 evrov. Horjul, 
tel.: 031 852 871
Imam več ženskih oblačil, lepo 
ohranjenih. Pokličite na številko: 01 
755 10 18.
Vedežujem in rešujem vse vaše te-
žave, večinoma zakonske.Zato, če 
jih imate, pokličite, rešila bom vašo 
težavo po zelo hitrem postopku. Tel.: 
051 251 489.
Prodam otroški voziček znamke 
Quinny Speedi, malo rabljen, brez-
hiben, rjave barve. Rabljen za enega 
otroka. Cena 50 evrov. Gsm 041 617 
151, (Nataša).
Prodam zazidljivo parcelo v izme-
ri 530 m2 za gradnjo stanovanjske 
hiše na Lukovici pri Brezovici. Vsa 
infrastruktura, na katero se objekt 
priključuje, je ob parceli. Dostop ure-
jen 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 sve-
tovanje za osebno in duhovno rast. 
Telefon: 051 346 179.

Podarite odvečne knjige, priročnike 
…? Pokličite, z veseljem pridem, jih 
odpeljem in ohranim. Tel.: 030 996 
225.
Kupim motorno žago znamke Hu-
sqvarna ali Stihl, lepo ohranjeno, 
malo rabljeno, novejšo, in motorno 
kosilnico, bočno na nitko, takoj ku-
pim za gotovino. Tel.: 041/541-858.
Lep apartma za do 4 osebe, Červar – 
Porat (do Poreča 5 km), blizu morja, 
infrastruktura kolesarske in spreha-
jalne poti, oddajam po ugodni ceni. 
Tel.- 041 828 455. 
Iščem delo na območju Vrhnike: 
proizvodnja, razvoz, pomagam lah-
ko tudi pri sečnji lesa. 
031-616-031
Prodam okrogle silažne in suhe 
senene bale (hribovska košnja) ter 
suha bukova in mešana drva, mo-
žnost dostave. 
Telefon: 041 653 428.
Prodam diatonično harmoniko Ja-
nez Železnik CFB, tel.: 051 311 573
Poceni prodam PVC okna, 1 kom – 
180 x 140 cm, 2 kom – 80 x 140 cm. 
Tel.: 031 627 959
Nudim učno pomoč šoloobveznim 
otrokom. Po izobrazbi sem peda-
goginja in imam veliko izkušenj ter 
zagotavljam odlične rezultate. Več 
informacij: 051 346 179.
Izdelujem razne lesene konstruk-
cije (nadstreški, ostrešja, zamenjava 
kritine, izoliranje podstrehe, vsa 

kleparska dela – žlebovi). Opravim 
ogled, svetujem, izdelam predračun. 
Možnost 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, priročni-
ke. Pokličite, pridem z veseljem, jih 
odpeljem in ohranim. 
030 996 225.
Motokultivator, koso, mulčar, fre-
zo, traktor, prikolico in drugi stroj, 
tudi v okvari kupim 
(041 407 130).
Prodam kolo pony, 20 col. Ponudbe 
na telefonsko številko: 031 643 602 
(Brezje pri Dobrovi).
Na Vrhniki menjam prijetno, 32 m2 

veliko stanovanje v bližini zdra-
vstvenega doma in avtobusne po-
staje.  Stanovanje je v mirnem bloku 
v visokem pritličju in je vpisano v 
zemljiško knjigo. Obsega kuhinjo z 
jedilnico, sobo z balkonom ter ko-
palnico z WC-jem. Ker stanovanje 
presega potrebe naše družine, išče-
mo zamenjavo za večje stanovanje 
(na Vrhniki) z dogovorom ob našem 
doplačilu. Ponudbe na na gsm 041-
962-888.
Na Dolu pri Borovnici prodam za-
zidljivo parcelo v izmeri 1100 m2. 
Cena po dogovoru. Telefon: 041 439 
499.
Suha drva, več vrst  (bukova, hra-

stova, sadna ...), prodam. 03 1277512.
Star mizarski ponk, skrinje, omare, 
mize,vozičke in ostale stare predme-
te kupim: 031 878 351
Računovodske storitve in davčno 
svetovanje že od leta 1999, Andreja 
Piskač s. p., Horjulska cesta 116, 1356 
Dobrova. 041 581 584 ali 040 904 859. 
andreja.piskac@telemach.net
Sprejmem stare deske, orehove, če-
šnjeve, jesenove... 
Tel.: 031 643 602
V Horjulu oddam prostor v veliko-
sti 40 m2, primeren za skladišče ali 
mirno poslovno dejavnost. Možnost 
najema dodatnega prostora za pi-
sarno. Cena po dogovoru. Kontakt: 
041-692-666..
Vsi, ki imate  velike težave z zdrav-
jem, zakonom ter vsem  drugim, me 
pokličite, da vam bom pomagala. 
Uspešno 99 %. Ada, 031/251-489 Vrh-
nika.
Prodam digitalni TV sprejemnik in 
anteno Big Star. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 549 280
Prodam kvačkane prtičke iz belega 
garna in klekljane prtičke – ročno 
delo. Telefon: 031 439 994
Prodam malo rabljena oblačila št. 
44 (ženska), zimske jakne, hlače, jo-
pice. 1 kom 5 evrov. Telefon: 031 439 
994.
Prodam Renault Laguno, letnik 
2000, motor 1.8, 16V, pravkar obno-
vljen komplet zavor, zamenjan jer-

men. Vozilo ima tudi radio, klimo, 
poleg dam še skoraj nove letne gume 
z aluminijastimi platišči. Registriran  
vse leto, solidno ohranjen. Tel.: 031 
365 136.
Gostinski lokal, s prehrano, 317 m2 
zemljišča, pritličje, Vrhnika center, 
pri bencinski črpalki, 180 m2, po-
slovni prostor = gostinski lokal/re-
stavracija z vrtom na Jelovškovi ulici 
6, oddamo. Cena: 1.200,00 EUR/mes 
041/754-929
Poslovni prostor s kopalnico in 
manjšo pisarno, pritličje, vrhnika 
center, pri bencinski črpalki, 40 m2, 
na Jelovškovi ulici 6, oddamo. Cena: 
300,00 EUR/mes 
041/754-929.
Prodam manjšo samostojno stano-
vanjsko hišo na Bloški Polici, 80 
m2, zgrajena l. 1850, adaptirana l. 
1975. Priključki: vodovod, elektrika, 
telefon, poleg hiše stoji gospodarsko 
poslopje, hiša ima tudi lasten vrt. 
Hiša s pripadajočim zemljiščem (970 
m2) je bremen prosta in vpisana v ze-
mljiško knjigo, ob hiši je tudi prostor 
za parkiranje. Hiša je potrebna adap-
tacije. Energijska oznaka stavbe: G. 
Cena po dogovoru. Za več informacij 
prosim pokličite: 041 502 870.

• Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi • Mali oglasi •

Kupim zazidljivo parcelo na ob-
močju Občine Horjul. 
Tel: 040 684 119 – Miha.

MVSportOglas.indd   1 17. 02. 16   21.43

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 €
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ENOSTAVNO, BREZ TVEGANJA, UGODNO
LESNI PELETI ENplus A1/A2 v 15kg vrečah.
Prevoz s kamionom z dvižno rampo + paletnim viličarjem.
Lasten prevzem je možen v skladišču: Prigo transport, 
Pot na Tojnice 48, Vrhnika (Sinja Gorica)

POMLADANSKO ČIŠČENJE ZALOG! 
Enplus A1 (samo 0,35% pepela)-3,98€/vrečo brez dostave 
Enplus A2 (samo 0,70% pepela)-3,45€/vrečo brez dostave
Dodaten popust pri večji količini.

Že 10 let izkušenj z dobavo kvalitetnih peletov po Sloveniji!

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

GZS Center za  
poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27a  
1000 Ljubljana
www.cpu.si

ZA POKLIC 
DETEKTIV, DETEKTIVKA

EDINO USPOSABLJANJE V SLOVENIJI

 Usposabljanje je pogoj za opravljanje izpita  
na Detektivski zbornici Slovenije.

Prijave zbiramo:  
do 25. aprila 2016 

Pričetek usposabljanja:  
5. maj 2016 

Za več informacij:  
urska.kavcic-rihar@cpu.si  

01 58 97 652

oglas_87_125_2016.indd   1 4. 03. 16   16.22

GZS Center za  
poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27a  
1000 Ljubljana
www.cpu.si

GZS Center za poslovno usposabljanje  
vabi na izobraževanje 

SOCIALNA OSKRBOVALKA, 
OSKRBOVALEC NA DOMU

Začnemo 10. maja 2016 
Prijave zbiramo do 3. maja 2016

Za več informacij: urska.kavcic-rihar@cpu.si,  01 58 97 652

POKLIC PRIHODNOSTI

oglas_87_125_2016.indd   1 8. 03. 16   19.03

www.citroen.si

Povprečna poraba goriva: 3,2−4,6  l/100 km, emisije CO2: 82−107 g/km, emisijska stopnja EURO 5 in EURO 6, specifične emisije 
dušikovih oksidov 0,0258−0,1216 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije trdih delcev 0,00008−0,0002 g/km, 
število trdnih delcev pa 0,01−0,11x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

že za 13.300 €  v primeru Citroën Financiranja

Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C4 Cactus Fell Pure Tech (VTi 82 BVM) – stranka prejme jamstvo Citroën za dobo 3 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 40.000 km; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 143 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 30. 7. 2014 znaša 7,8 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 
3-mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,4 %; financirana vrednost 9.310 EUR; skupni znesek za plačilo 15.649 EUR; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Citroën Financiranje omogoča do 50 % popusta. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na svojega prodajalca vozil Citroën. Ugodna ponudba velja do 30. septembra 2014 za vozila iz zaloge za fizične osebe pri pooblaščenih prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Slike so simbolične. Več na www.citroen.si.

Avto Merlak d.o.o., Drenov Gric 99
1360  Vrhnika

Tel: 01/7551-007, 01/7553-807
Fax: 01/7557-407
Gsm: 031/643597/040-437-853

Urnik
Servisna delavnica: pon - cet 7.30 – 16.00, petek 7.30 – 14.30
Prodaja vozil: pon - petek 7.30 – 17.00, sobota 9.00 – 12.00

Predstavitev 2. aprila 2016 v pred RH PUB v Sinji Gorici

AGRO VRHNIKACENTER 
Jelovškova 7, 1360 Vrhnika                       01/ 7506 840  

PROFESIONALNA ZEMLJA
KGZ KRPAN 

SUBSTRAT GRAMOFLOR G8

7,99 �

*FITOFARMACEVTSKA 
SREDSTVA 

ZA VARSTVO  BOROVNIC
IN OSTALIH RASTLIN

*GNOJILA 
*VABE ZA POLŽE IN MRAVLJE

KMETIJSKA MEHANIZACIJA:

- KOSILNICE
- KOSE             

- ŠKROPILNICE                 
- VITLI

- CEPILCI      
- MOTORNE ŽAGE         

ŠIROK IZBOR SORT
SEMENSKEGA KROMPIRJA

SEMENSKA KORUZA

SADIKE SADNIH DREVES
IN JAGODIČEVJA

VRTNO ORODJE

ZALIVALNI SISTEMI

GOZDARSKA OPREMA

BRŠLJANKE

0,69 �

15,80 �

AKCIJA
NATUREN BIO

KONJSKI GNOJ
V PELETIH - 20kg

Informacije in naročila 

na tel. št. 

040 163 337.

Urejanje dvorišč, parkirišč, dovoznih poti,
podpornih zidov, izdelava hišnih priklopov,
kanalizacije, vodovod, čistilne napeljave...

Roman Jesenko s.p.

ASFALTIRANJE  TLAKOVANJEinASFALTIRANJE  TLAKOVANJEin

www.tlakovanje-jesenko.si
E: tlakovanje.jesenko@siol.net     M. 041/ 766-587
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V 84. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi mož, oče in  dedek

CIRIL GROM
(2. 7. 1932 – 2. 3. 2016)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijate-
ljem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, darovali cve-
tje in sveče ter nam v težkih trenutkih stali ob strani. Zahvala 
tudi Klubu upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Ljubljana in 
policistom nekdanje stalne službe UNZ Ljubljana, trobentačem, 
pevcem, govorcu za izrečene besede slovesa in pogrebnikom Po-
grebne službe Vrhovec. Hvala tudi osebju Doma upokojencev 
Vrhnika za dolgotrajno skrb in nego. 

Žena Anica, hčerki Irena in Brigita z družinama

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)

Tiho je odšla od nas

TEREZIJA 
ZADNIKAR,

rojena Rus
roj. 26. 10. 1931, z Dobrove

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, ji izkazali 
spoštovanje, darovali cvetje, sveče in izrekli sožalje ter besede 
tolažbe. Zahvala zdravnici dr. Zvezdani Jablanov, sestri Mileni 
Sečnik in patronažni sestri Anki Suhadolc za nudeno zdravniško 
pomoč. Ga. Zori se zahvaljujemo za skrb in vsa prijazna dejanja, 
ki so bila njej in nam vsem v pomoč in tolažbo. Hvala g. župniku,  
Pogrebnemu zavodu Lavanda, pevcem in trobentaču.

Žalujoči: vsi njeni

Ni smrt tisto, kar nas loči,
 in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. 
Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.
Vekovečna dragih je bližina. 
(M. Kačič)

Poslovila se je naša 

VERA CVIRN
(31. 10. 1929 – 20. 2. 2016)

Ob njenem slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem, delavcem in upokojencem 
Osnovne šole Borovnica, Domu starejših občanov Vrhnika, g. 
župniku, pevcem in trobentaču. Hvala vsem, ki ste jo spremljali 
v življenju, jo pospremili ob njenem odhodu in nam namenili 
besede sočutja in podpore. Draga mama Vera, pogrešamo Te.

Vsi Tvoji – Igor, Alenka, Miro, Mija, Tomaž, Ilona, Nadja, 
Aleš, Zoja, Tanja, Denis, Lovro, Kajetan

Borovnica, februar 2016

V četrtek, 11. februarja, nas je 
zapustila

ANA BUH
12. 6. 1944 – 11. 2. 2016

z Vrhnike

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: mož Marjan, hčerki Sonja in Maja z družino, sin 
Miha, brat Franci z družino ter vnuki Blaž, Anita in Uroš

Vrhnika, februar 2016

Skrb, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje,
bolečine in trpljenje si prestal
zdaj boš mirno spal. 

ZAHVALA
V 88. letu starosti nas je po dolgi 

bolezni zapustil 

IVAN OBLAK
iz Bevk

(21. 5. 1928 – 13. 2. 2016)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in pre-
ostalim krajanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 
darovane sveče, cvetje ter darove za svete maše. Zahvaljujemo 
se celotnemu osebju Doma upokojencev Vrhnika za dolgoletno 
zdravniško oskrbo in nego. Zahvala g. Jerneju Lenarčiču za po-
slovilni govor. Hvala g. župniku Janezu Očkonu za lepo opra-
vljen mašni obred. Hvala pevcem, trobentaču in Pogrebni službi 
Vrhovec. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti. Še posebno se zahvaljujemo vsem sose-
dom in preostalim krajanom za izjemno pomoč pri domači negi. 

Vsi njegovi
Bevke, februar 2016

Pomlad bo na tvoj vrt 
prišla in čakala,
da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(S. Gregorčič)

ZAHVALA
V 78. letu nas je zapustil naš dragi 

oče, stari oče in brat

JANEZ 
FORTUNA

Iz Smrečja
Iz srca hvala vsem za izrečeno sožalje, tople besede, dobre misli, 
molitve, pa tudi za podarjeno cvetje, sveče, darove za sv. maše in  
druge darove. Hvala g. župniku Blažu Gregorcu za lep krščanski 
pogreb. Hvala številnemu medicinskemu in zdravstvenemu ose-
bju v Domu za ostarele na Vrhniki. Hvala sosedom in pogrebni-
kom. Hvala Pogrebnemu podjetju Vrhovec, pevskemu zboru in 
hvala vsem, ki ste ga imeli radi ter ste se od njega poslovili v tako 
velikem številu. 

Vsi njegovi

Moje misli v cilj edini,
v nebo strmijo,
tja, kjer žarki večne luči
z večnim bogom govorijo,
tam je mojih misli dom.

V 99. letu je tiho zaspala

prof. IVANKA LEVEC
(Ceglarjeva Ivanka)

26. 11. 1917 – 26. 2. 2016
iz Verda

Iskreno se zahvaljujemo osebju Doma upokojencev Vrhnika za njeno skrb v zadnjih letih življenja, 
dr. Rožmanc - Drašlerjevi za vso zdravstveno oskrbo, gospodu Blažu Gregorcu za lepo pogrebno 
slovesnost. Hvala Pogrebni službi Vrhovec za vso pogrebno organizacijo. Hvala sosedom, druži-
nama Voljč in Križaj, hvala prijateljem, znancem, vodstvu bežigrajske gimnazije, hvala vsem nek-
danjim dijakom in g. Matjažu Jakopiču za lep govor. Hvala g. Dušanu Fortunu za besede ob grobu. 
Hvala vsem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in darove za sv. maše. Posebna zahvala tudi 
vsem, ki ste jo obiskovali v domu in ste se je kakorkoli spominjali in jo boste ohranili v lepem spo-
minu. Še enkrat hvala vsem. 

Družina Kern
Verd, februar 2016

Srce tvoje je zastalo,
zvon Ti je v slovo zapel. 
Misel nate je ostala,
spomin za vedno bo živel … 

SONJA

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem, ki ste jo pospremili na njeni pre-
rani zadnji poti. Hvala za darovane sveče in izrečeno sožalje. Hvala tudi pogrebni službi Vrhovec, g. 
župniku za lep obred ter prijateljici Renati za prelep govor. 

Vsi njeni

Ob bridki izgubi našega dragega 

BORUTA 
DRAŠLERJA 

(25. 10. 1957 – 5. 2. 2016)

se zahvaljujemo za izrečeno sožalje in ganljive besede slovesa 
prijatelju in sošolcu. Hvala za njemu tako ljubo glasbo, ki ga je 
družila s prijatelji, posebno še za njegovo ponovno obujeno pe-
sem Ognjeno rdeče. Hvala  za sveče in cvetje, ki je prekrilo nje-
gov prezgodnji grob. Hvala vsem, ki so imeli Boruta radi in ga 
bodo pogrešali skupaj z nami.

Sin Aleš, mami Julči in brat Mitja

Neskončna ljubezen je ena sama, 
ves svet jo kliče: ljubljena mama!
Z. M. 

ZAHVALA
Ob izgubi drage mame, babice in 

prababice

ANGELE 
ŽELEZNIK

po domače Mežnarjeve mame z 
Vrzdenca

19. 5. 1927‒29. 2. 2016
Ob njenem slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se od 
nje poslovili v domači hiši in jo v res velikem številu pospremili 
na njeni zadnji poti, darovali sveče, dar za svete maše in otroke 
v stiski – na izraženo željo naše drage mame. Posebno zahvalo 
izrekamo tudi Pogrebni službi Lavanda, duhovnikoma g. Janezu 
Smrekarju in msgr. Franciju Trstenjaku za lepo opravljeno po-
grebno slovesnost, sosedom ter pogrebcem iz vasi. 

Žalujoči: otroci Majda, Marija, Nuška, Janez in Andreja z 
družinami

Na svetu si, da gledaš sonce.
Na svetu si, da greš za soncem.
Na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš – sence.
(Tone Pavček)

ZAHVALA
Zapustila nas je naša draga mama

JULKA 
KOZINA

25. maj 1935 – 24. februar 2016
Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki so nam 
v težkih trenutkih stali ob strani. Posebna zahvala velja patro-
nažni sestri Anki Suhadolc, terapevtki Jadranki Šafarič in gospe 
doktorici Zvezdani Jablanov za skrb v času njene bolezni. Za-
hvaljujemo se tudi g. župniku Alojziju Golobu in Pogrebni službi 
Lavanda za lepo opravljen pogrebni obred. 

Pogrešamo jo: mož Franc, hčerki Jana in Andreja, sestri 
Francka in Roza z družinama  ter njeni dragi vnuki.

Dobrova, marec 2016
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Pride čas, ko si srce izmučeno 
želi le spati,
v sen večni potovati,
ko življenje je zaključeno.

ZAHVALA
Ob slovesu drage mame, stare mame, 

sestre in tašče

AMALIJE 
JURCA

(2. 7. 1924 – 25. 2. 2016)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za vse izrečeno sožalje, podarjene sveče in darove za 
svete maše. Posebna zahvala osebju Doma upokojencev Vrhnika 
za skrb in nego, duhovnemu pomočniku Francu Hočevarju za 
lepo opravljeno pogrebno svečanost, sekstetu Odoica, Pogrebni 
službi Vrhovec, gospodu Petru za poslovilni govor in vsem, ki 
ste jo pospremili na njeno zadnjo pot.

Sinovi Franci, Milan in Miro z družinami ter sestra Tončka

Našel si svoj mir
v večnosti tišine, 
našel si svoj prostor, 
kjer ni več bolečine.

ZAHVALA
Za vedno je od nas odšel dragi brat 

in stric

JANEZ 
PETELIN 

(24. 7. 1947 – 11. 2. 2016) iz 
Borovnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem za izrečeno sožalje, pomoč in podarjene sveče. Hvala 
gospodu župniku Janezu Šilarju za lepo opravljen obred, pev-
cem za odpete pesmi in Pogrebni službi Pieta za organizacijo 
pogreba. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti 
in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Vsi  njegovi

  ..
 , 

     
www.usluge-lavanda.si

V 62. letu se je od nas poslovil naš 
ATA

SREČKO 
PEKLAJ

iz Polhovega Gradca

Iskrena hvala Ani, Marjanu in sosedom za vso pomoč. Hvala 
tudi vsem, ki ste se prišli poslovit in ga pospremili na zadnji poti, 
hvala za vse darove, sveče in izrečeno sožalje. Hvala gospodu 
župniku Oražmu za obred in gospe Cilki Škof za pomoč.

Vsi njegovi

Veliko prezgodaj nas je zapustila naša 
draga 

MATEJKA 
MLAKAR

1973–2016

K večnemu počitku smo jo položili v družinski grob v Borov-
nici. Iskreno se zahvaljujemo gospodu župniku Janezu Šilarju 
za poslovilni obred, Pogrebni službi Pieta, pevcem, Karitas, so-
delavkam UKC ter vsem vaščanom Laz pri Borovnici, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti in darovali cvetje. Hvala vsem, ki 
ste jo poznali in imeli radi

Vsi njeni

Ko bi ljubezen govorila
in solza mrtve obudila,
ne spal bi dragi pod zemljo.

ZAHVALA
Na svojem domu se je od nas poslovil 

dragi mož, oči, dedi in brat

FRANCI 
POTOKAR

1944–2016

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, so-
sedom in sošolcem, ki ste nam izrekli iskreno sožalje in ga po-
spremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem za vse tople stiske 
rok, vzpodbudne besede, lepe misli, tolažbo in podporo. Dragi 
Franci, vsa toplina tvojega srca in tvoja ljubezen ne bosta poza-
bljeni in ostajata z nami. 

Tvoja Nada, Mateja in Anita z družinama

ZAHVALA
ob smrti sestre 

TEREZIJE 
MAROLT

z Babne Gore
(24. 9. 1924 – 6. 2. 2016)

Iskreno se zahvaljujemo sosedom za pomoč pri pogrebu,  pa tudi 
sorodnikom, znancem in prijateljem za izrečeno sožalje, daro-
vane sveče in darove za maše. Posebna zahvala  velja gospodu 
župniku Bogdanu Oražmu za lepo opravljen verski obred. Hva-
la tudi Društvu upokojencev Polhov Gradec, Pogrebni službi 
Vrhovec in pevcem ter osebju Doma starejših občanov Notranje 
Gorice. 

Žalujoči  sestre in bratje z družinami

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

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je …

ZAHVALA
Na svojem domu se je v 92. letu od 

svojih najdražjih poslovila in za 
večno zaspala naša draga mama, 

babica in prababica

MILKA 
JUROVIĆ,

rojena Pivk.

Hvala vsem za izrečeno sožalje in iskrene misli ob njenem 
slovesu. 

Vsi njeni

Zbogom nisi rekla,
niti roke nam v slovo podala,
a z nasmehom  v naših srcih boš ostala!

ZAHVALA

JULIJA 
GABROVŠEK

7. 3. 1931 – 9. 3. 2016

Iskreno  se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, va-
ščanom in znancem za izrečeno sožalje, topel stisk roke, tolažilne 
besede in darovane sveče in cvetje. Iskreno se zahvaljujemo tudi 
Upokojenskemu društvu Vrzdenec, Pogrebni službi Vrhovec, še 
posebno pa gospodu župniku Andreju Severju za lepo opravljen 
pogrebni obred, pevcem za lepo petje in vsem, ki ste jo v tako 
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Otroci Marta, Ema, Marija in Janez z družinami
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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 Kitajske trgovine Baihu, se je glasilo: »Kitajska 
trgovina Baihu«. V uredništvo smo prejeli ogromno pisem z 
rešitvami, sreča pa je bila naklonjena sledečim: ivanu Vrabcu 
z Vrhnike, špeli Rojc iz Brezovice in Mihaeli Gabrovšek iz 
Horjula. Nagrajenci bodo po pošti prejeli darilne bone Kitajske 
trgovine Baihu. Rešitve (nagradno geslo) za tokratno križanko 
pošljite najkasneje do 14. aprila na naslov Naš časopis, Tržaška 
cesta 9, 1360 Vrhnika, s pripisom »Nagradna križanka«. Trije na-
grajenci bodo prejeli nagrade, ki jih poklanja soLNi CENTER 
VRHNiKa.

PRIIMEK IN IME: 

TOČEN NASLOV:

TELEFON:

Za najmlajše: poišči 10 razlik

Živimo v negotovih časih. 
Poskrbite za varnost vas in vaše 
družine. 
Pri 365 Plus vam ponujamo široko 
paleto sredstev za osebno zaščito. 
Odklikajte na našo spletno stran
www.365-plus.com ali pa nas obiščite 
v naših prostorih na Trpinčevi 39, v 
Ljubljani.

365 Plus d.o.o.
Trpinčeva 39
1000 Ljubljana
Tel: 051 327 248
www.365-plus.com
info@365-plus.com
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TC MERCATOR VRHNIKA, Robova cesta 6 | T: 01 755 71 61 | M: 041 342 000 | mega.phone@siol.net
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• telefon iz redne ponudbe, brez vezave
• enostavna uporaba, primeren  

za starejše uporabnike
• velik barvni zaslon
• preprosto komuniciranje zaradi  

stranskih gumbov
• funkcija za klic v sili
• veliki, osvetljeni in privzdignjeni gumbi
• lučka
• trpežna oblika
• slovenski jezik

Acer Aspire E5-571G-3322, moderr
• Intel Core i3 procesor, zaslon 15,6" HD
• ram 4 GB, 500 GB HDD
• GF840 grafika
• Windows 10

Acer Aspire E5-573-31DM, belr
• Intel Core i3 procesor, zaslon 15,6« HD
• ram 4 GB, 500 GB HDD
• Intel HD 5500 grafika
• Windows 10

Mobilni telefon Emporia PURE

Prenosnik Acer Aspire E5 

EUR

REDNA CENA 499
AKCIJSKA CENA  

479

EUR

REDNA CENA 69
AKCIJSKA CENA  

59,90
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